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کره برا برخری از  شروندهای کشرور محوروم میترری  سرنونتگاهشهرهای جدید با توجه به اهداف آنها، جزو مهم چکیده:

، هدف ای  مقاله، شناسرایی هاچالشرو هوتند. با توجه به ضرورت شناسایی ای  در نظام مدیریت شهری خود روبه هاچالش

هرای هرا، تننیرگ گروهر ایر  تحقیر ، ابرزار گرردآوری دادهاست. د نظام مدیریت شهری در شهرهای جدید ایرانی هاچالش

متمرکز کانونی است و برای تحلیل نظرات اعضای جلورات بحرم متمرکرز گروهری، از رول تحلیرل محتروای کییری بررای 

نظرر، صراح  33بندی و رسیدن به میاهیم کلی و مشخص، بهره گرفته شد. اعضای جلورات، متشرنل از بندی، طبقهدسته

گیری مبتنی بر هردف یرا مایرار انتخرام شردند.  ر  از متخصص مرتبط با شهرهای جدید بودند که با رول نمونهخبره و 

 -مدیریت شهری شهرهای جدید ایرانی؛ شامل نهادی هاچالشکنندگان، هشت عامل در زمینه های مشارکتتحلیل مصاحبه

فرهنگی، شهرسازی و مامراری، تریمی   -محیطی، اجتماعیگذاری، زیوتریزی و سیاستاداری، توهیالت و خدمات، برنامه

کنندگان در جلورات بحرم گروهری، بره ضررورت تبیری  نظرام مالی و بودجه و قانونی و حقوقی، استخراج گردید. مشارکت

توانرد در سراختار های شهرهای جدید در ایران، تیکید کردند. نتایج ای  تحقیر  میشهری منوجم مبتنی بر ویژگی مدیریت

ریزان و ریزی شهرهای جدید ایرانی به منظور بازنگری و اصالح ساختار نظام مدیریت شهری شهرهای جدید، به برنامرهبرنامه

 گذاران ای  بخش، کمگ کند.سیاست

 کانونی، مدیریت شهری شهرهای جدید مدیریت شهری، گروه متمرکزهای چالششهرهای جدید ایران،  واژگان کلیدی:

 JEL  :N15, O18, P25, R11بندی  طبقه
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

دنبرال  یردایش موراال اقتصرادی، اجتمراعی و به 

ها، بره شرهرمحیطی و افت کیییت زندگی در کالنزیوت

دلیل تراکم بریش از حرد جمایرت و فاالیرت و از سروی 

منظررور ایجرراد ترروازن در  راکنرردگی و توزیرر  برره ،دیگررر

شرهرها و زدایری از مادرهردف تمرکز جمایت کشور و برا

های بزرگ، سیاست و راهبرد ایجاد شهرهای جدیرد شهر

(. البترره در 1391ن، )وارثرری و همنررارا انتخررام شررد

صررفه بهکشورهای دیگر نیز مبنا بر تولید مورن  مقرون

 (.Jana & Sarkar, 2018در شهرهای جدید بود )

از دیدگاه شهرسازان، منظور از شهر جدید، شرهری 

است که از نظر اشتغال، به مادرشرهر، متنری نباشرد و از 

لحاظ خدمات نیز ترا حرد امنران، خودکیرا باشرد. شرهر 

اجتمرراعی خوداتناسررت بررا جمایررت و مورراحت جدیررد، 

ریزی از  یش ای مای  از مادرشهر، برنامهمشخص، فاصله

تایی  شده، اهداف مای  و همچنری  برخروردار از تمرام 

مورتقل )یراران و محمردی  یتوهیالت الزم برای محیط

(. با توجه بره مطالر  بیران شرده سره 1391بی ، خول

یرد نرام بررد کره توان برای شرهرهای جدویژگی مهم می

 موتقل.  یطعبارتند از: خودکیایی، خوداتنایی و محی

شهرهای جدید در ایران هم  یش از انقالم اسالمی 

انرد )ااانرری و و هرم  ر  از آن، طراحرری و احردا  شررده

(. شهر جدیرد مرورد نظرر ایر  تحقیر ، 1392همناران، 

شهرهای جدیدی در ایران است که باد از انقالم اسالمی 

حلی بهینه برای رف  ماضالت مادرشرهرها و عنوان راهبه 

 اند.شهرهای بزرگ، ایجاد شده

شهرهای جدیرد بارد از انقرالم، شرنل خاصری در 

یخ تولرد توساه شهری هوتند که جمایت، مواحت و تار

مشخصی دارند، جایی که شهرسازی در همه ابااد آن، بر 

شهرنشررینی، مقرردم اسررت؛ یانرری در شررهرهای دیگررر، 

 .(1394ینی مقدم برر شهرسرازی اسرت )زیراری، شهرنش

های توسراه شرهری عدم دوگانگی در تهیه و اجرای طرح

ها آلای برای اجرای ایردهدر شهرهای جدید، فرصت ویژه

گذارد. برا توجره بره و ابتنارهای شهرسازان در اختیار می

نگری، گذشته و وضایت فالی شهرسازی کشرور و آینرده

ی شهرسازی ایرانری و اسرالمی فرصتی مناس  برای احیا

رود لرذا انتظرار مری ؛(1393، زاده و همناراناست )امی 

شهرهای جدید، مبشرر زنردگی برترر باشرند و برا فرراهم 

، زنرردگی آرام و نمررودن زیربناهررا و روبناهررای مررورد نیرراز

شرهرها بررای کیییت و به دور از هیاهو و جنجرال کالنبا

سه دهره از اجررای  د. اما    ازنشهروندان خود مهیا کن

ای  سیاست توساه شهری، ای  توقاات بررآورده نشرده و 

 ی آنها و راهنارهراانتقاداتی نوبت به اهرداف، سیاسرت

های مطرح شرده اسرت. عرده زیرادی ماتقدنرد سیاسرت

های ایجراد مراکرز اشرتغال برا اسنان جمایت و سیاسرت

یندیگر هماهنگ صورت نگرفته اسرت؛ در حرالی کره در 

ید، هماهنگ بودن، ینی از اصول مهم اسرت شهرهای جد

(Yin et al., 2018 همچنررری  ا لررر  مرررردم، از .)

ناهماهنگی میران مراکرز سرنونتی برا مراکرز خردماتی و 

شررنایت دارنررد )صررالحی،  ،های ایرر  شررهرهازیرسرراخت

(. مدیریت شهری در ای  شهرها جدای از ماهیرت 1389

خررود کرره چندبخشرری و چندکنشررگره اسررت و بایررد برره 

زیوررت، مشررارکت و هررای اقتصررادی شررهر، محیطبنیان

( و از 1394دیگ، عدالت میان شهروندان، توجه کند )وان

هم  یوسرته، سوی دیگر، شهر را به عنوان یگ سیوتم به

و  هرراچالش(، بررا 1388دهی کنررد )چهررارراهی، سررامان

مشررنالتی، مواجرره اسررت و برردون برخررورداری از نظررام 

تواند کارآمد و اثرربخش مدیریتی منوجم و هدفمند نمی

 (. 1392باشد )کاظمیان و همناران، 

دستیابی به یرگ نظرام جرام  و مردیریت منورجم 

، هرراچالششررهری، برردون شناسررایی و تبیرری  درسررت 

نیوت و به عبرارت دیگرر، بررای  یردا کرردن   ذیرامنان

یابی بره نظرام های درسرت بررای موریله و دسرتحلراه

مرردیریت  هررایچالشمرردیریتی منوررجم بایررد مورراال و 

بندی و شهری در شرهرهای جدیرد را بره خروبی صرورت

 هاچالششناسایی کرد. شناخت و تبیی  درست مواال و 

سش اساسی شهرهای جدید، نیازمند  اسخگویی به دو  ر

است که به نوعی، ای  مقاله درصدد  اسرخگویی بره آنهرا 
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 3 ررررررر  یزرآباد   دهیزهراسادات سا   ،یحیاب   یحو  ،ینییمحمد آ   /یرانیا  دیجد  یدر شهرها  یشهر   تیرینظام مد  یهاچالش   یبررس

 

فالی و موجود کره سراختار و نظرام  هایچالش -1است: 

الشررااق قرررار مرردیریت شررهری شررهرهای جدیررد را تحت

بندی ، از چره دسرتههراچالشای   -2دهند، کدامند؟ می

 برخوردار هوتند؟

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجیالف( پژوهش

ای بهه برریهی مقالهدر  (2013) 1هگزی و مصطفی

هها و ییایت شهر جدید ششم اکتبهر در مصهر و لهال 

آنههها نتی ههه دیهتاوردهای ایههه شهههر جدیههد دردا ت ههد  

ای برای اصالح فلسفه تویعه شههرهای گرفت د نیاز عمده

 صهو  از نرهر مهدیریت اراوهی وجهود دارد و جدید به

اصالحات ییستمی باید ان ام شود  همچ یه آنها نتی هه 

ی  ی اقتصادی همه شهرهای  گرفت د نیاز به بازنگری امکان 

جدید موجود و نگاهی دقیق بهه ای کهه آیها شههر جدیهد 

دیگری باید ای اد شود یا نهه  مهورد تیکیهد قهرار گرفتهه 

که ییایت شهر جدیهد مصهر بهه  ایت  در واقع تا زمانی

ههای اقتصهادی ههدایت نشهود و از ل ها  یمت واقعیت

های اقتصادی و م لی توجیه نشود باید یک مهلت م طق

 بیشتر اعمال شود   قانونی برای ای اد شهرهای جدید

ای بهها ( در مقالههه2019) 2م مههود و دیویگالتیتیهها

وت لیههت تیییههرات ف ههایی و م ههدود از ع ههوان جت زیههه

سترش زمیه شهری در ای اد جوامهع جدیهد در مصهر  گ

بهه ایهه مووهو   «3مطالعه موردی شهر جدیهد آیهیو 

تییهی   1970اشاره کردنهد کهه دولهت مصهر در دههه 

شهههرهای جدیههد در بیابههان را بههرای ک تههرل رشههدهای 

هههای دراک ههده شهههری و جلههوگیری از کههاه  زمههیه

کشاورزی در دیتورکار قرار داده ایهت  بهر الچ ل هیه 

رو نشهد  هایی  ایه ییایت با موفقیت ل دانی روبهتالش

ن داد در حهالی کهه تییهی  شههر نتایج ایه مقالهه نشها

جدید آییو  ابتدا موجب ارتقهای تویهعه شههری شهد  

دلیهت های بعدی در م اطق  هار  از دره نیهت بههتویعه

 
1- Hegazy and Moustafa 

2- Mahmoud and Divigalpitiya 

3- New Asyut 

های حمهایتی دولهت و از قبیت فقدان ییایت ؛مشکالتی

اجتمهاعی  دایهدار نبهود و  -توجهی به عوامت اقتصادیبی

بازگردنهد  ایه امر باعث شده یاک ان شهری به درون دره

های شهری های کشاورزی م اور هستهتا دوباره در زمیه

 مستقر شوند    قدیمی

 های داخلیب( پژوهش

ای برره بررسرری مورراال و ( در مقالرره1395بررز ی )

ویژه شهر جدید رامشرار در مشنالت شهرهای جدید و به

مجاورت شهر زابرل و ارااره راهنارهرای بررای حرل ایر  

 یشنهادات ارااره شرده در ایر  مقالره مشنالت  رداخت. 

برای جذم جمایت و  ویایی هرچه بیشتر شرهر رامشرار 

عبارتند از: ایجراد محریط مناسر  طبیاری و مصرنوعی، 

الزم و  های اشتغال در ای  شهر، ایجاد جاابهایجاد زمینه

ارااه امنانات بیشتر در ای  شهر و در نهایرت، تورری  در 

هرای   شهر و اتمرام  ررو هعملیات فیزینی و کالبدی ای

 مربوطه.

 ژوهشری بره (، در 1393دهنردی و شماعی )فدایی

ریزی و مردیریت شرهری برا ایجاد فرایند نوینی در برنامه

و ارااه فرایند  های  یردولتیتنیه بر نقش مردم و سازمان

ریزی شهری شهرهای جدیرد  رداختنرد. نوینی در برنامه

 -العررات، توصرریییآوری اطدر ایرر  مقالرره، رول جمرر 

تحلیلی و  یمایشی بوده و همچنی  از نظر کارشناسران و 

ای اسرتیاده شرده اسرت. نظران و منراب  کتابخانرهصاح 

دهنرد کره رول مشرارکت نتایج ای   ژوهش نشران مری

خودانگیخته در شهرهای جدید، روینرد بوریار مناسربی 

برا اسرتیاده از  برای مدیریت بهینه شهرهای جدید است.

توان ای  شهرها را از روابط خشگ اجتماعی رول میای  

گرایانرره روینردهررای سررنتی های صرررفاف ف و سرراخت

 های جام  و تیصیلی(، دور کرد.)طرح

ای، بره ( در مطالاره1392) شنژاد و همنارانحاتمی

موفقیت شررهرهای جدیررد در ایررران بررسرری دالیررل عرردم

ی  دالیرل تراند. نتایج  ژوهش نشان دادند عمرده رداخته

تروان نبرود شنوت ای  شهرها در جرذم جمایرت را می

ای جرام  بررای انتقرال صرنای  از مادرشرهرها بره برنامه
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شهرهای جدید و خوابگراهی شردن آنهرا، نبرود سیورتم 

ونقل عمومی کارآمد میان مادرشهرها و شهر جدید، حمل

بنردی جمایرت، بینی تارداد و گروهقطایت در  یشعدم

و درآمد خانوارهرای شرهرهای جدیرد،  یوضایت اقتصاد

حمایت دولررت و نهادهررای یررابی، عرردمضرراد در منان

ربط، کندتر برودن رونرد افزایشری قیمرت اراضری در ای

شهرهای جدید نوبت به مادرشهرها، براالتر برودن سرود 

حاصل از ساخت واحدهای مونونی در مادرشهرها نوبت 

ورم در به شهرهای جدید، رکود اقتصادی و افزایش نرخ ت

و نگرررل صرررفاف  (1392-1368)مقراطای از دوره زمررانی 

توجهی به خواسرت و نیراز ها و بیکالبدی در تهیه برنامه

 ریزان دانوت.مردم توسط برنامه

های ( به بررسی چالش1391محمدی و چنگلوایی )

روی شرهر جدیرد مجلوری اصریهان توساه شهری  یش

دیدگاهی راهبردی در خصرو   رداختند. به منظور ارااه 

بنردی های توساه شهری شهر مجلوی، به اولویرتچالش

نظر خبرگان و متخصصان حوزه شرهر جدیرد آنها از نقطه

تحلیلری بروده و بره  - رداختند. رول تحقیر ، توصرییی

هررای اساسرری شررهر جدیررد بنرردی چالشمنظررور اولویررت

مراتبرری دلیرری فررازی از رول تحلیررل سلوررله ،مجلورری

هرای ها نشان دادنرد کره چالششده است. یافته استیاده

توساه شهری در قالر  چهرار دسرته چرالش راهبرردی، 

-1هررا عبارتنررد از: شرروند. ایرر  چالشبنرردی میدسررته

هرای اقتصراد چرارچوم -2ای بلندمدت انداز توساهچشم

تصرررویر شرررهری و  -4خررردمات عمرررومی  -3 ایررردار 

 . ذیری شهر جدیدرقابت

 

 مبانی نظری   -3

چنانچه شهر، به مثابه یگ سازمان، قلمرداد گرردد؛ 

الزم است که در رأس آن و به منظور اداره امور شرهر، از 

فنی )نهادی( استیاده گردد که مدیریت شهری نرام دارد. 

هرایی ها و فاالیتریزیمدیریت شهری، برای شهر، برنامه

دهد و برر آنهرا نظرارت دارد و حتری بررای را سازمان می

کنررد )شررادی و ینرره امررور، انگیررزل ایجرراد میانجررام به

(. اصطالح مدیریت شهری، تنوق میهومی 1392شناری، 

ای دارد و تراکنون تاریرد مشرخص و ثرابتی در گوترده

رابطه با میهوم مدیریت شرهری، ارااره نشرده اسرت. وا ه 

توسرط ، 1986برار در سرال مدیریت شرهری بررای اولی 

شرهری و بره توصریه المللی برنامه مردیریت سازمان بی 

بانگ جهانی برای اسنان بشرر و برنامره توسراه سرازمان 

ملل، جهت بهبود مردیریت رشرد شرهرها در کشرورهای 

(. 1387فر، زاده و بردری)سیاف شدتوساه، مطرح درحال

شالوده مدیریت شهری عبارت است از: بر عهرده گررفت  

سرازی منراب  نقشی فاال در توساه، مدیریت و هماهنگ

دسررتیابی برره اهررداف توسرراه شررهری )بابررایی و برررای 

(. در واق  مدیریت شهری، نروعی نظرام 1395ابراهیمی، 

اداری است که ای  نظام از مجموعه اجزای زنرده کره در 

شهر وجود دارند و با هم تاامل دارند، تشنیل شده است. 

هایی است کره بره اشرنال ای  اجزا، شامل افراد یا تشنل

اند و برا لتی در شرهر ایجراد شردهمختلد دولتی یا  یردو

(. 1387فر، زاده و بدرییندیگر، در ارتباط هوتند )سیاف

مدیریت شهری )میهومی چندوجهی( بره صرورت امرری 

باشررد )سرراالری  یچیررده، چندنقشرری و چندبخشرری می

(. مدیریت شرهری، از  یچیردگی 1396 سردری و کیانی،

یر ذیری باالیی برخوردار است که علت ای   یچیدگی، تیث

های محریط اجتمراعی، نا ذیر از ویژگیگوترده و اجتنام

(. 1397اقتصادی و سیاسی است )خداشاهی و همناران، 

در ایررران، منرراب  گونرراگونی، اهررداف مرردیریت شررهری را 

تری  ایرر  منرراب  عبارتنررد از: کننررد. عمرردهتایرری  می

های شرهری اجتماعی، طرح -های توساه اقتصادیبرنامه

زاده دلیررر و همنرراران، ها )حورری هرداریو قررانون شرر 

(، مردیریت شرهری 2001) 1گیرل(. به اعتقاد مگ1391

 ریزی برنامره   -1باید در برگیرنده سه ُباد باشد کره عبارتنرد از:  

نهادهررا و  -3های شررهری ترریمی  زیرسرراخت -2شررهری 

، مرردیریت ایرر  تاریرردهای مرردیریتی. براسرراس سررازمان

د شده مدیریتی؛ اعم از شهری شامل تمامی وظاید تاری

ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل گذاری، برنامهسیاست

 
1- Mcgill 
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 5 ررررررر  یزرآباد   دهیزهراسادات سا   ،یحیاب   یحو  ،ینییمحمد آ   /یرانیا  دیجد  یدر شهرها  یشهر   تیرینظام مد  یهاچالش   یبررس

 

است. ای  کارکردها براساس نروق تقوریم وظراید میران 

حنومت مرکزی و محلی، در طید متنوعی از موضوعات؛ 

ونقل و ترافیگ، اعم از کاربری زمی ، توساه شهری، حمل

های موضوعات اجتمراعی و فرهنگری، تریمی  زیرسراخت

گذاری مررالی و زیوررت شررهری، سرررمایهشررهری، محیط

اعمرال  ،اقتصادی، ارااره خردمات رفراهی، اجتمراعی و ...

 (.  1390ود )کاظمیان و میرعابدینی، شمی

کارگیری منرراب  مررادی اگررر مرردیریت را فراینررد برره

ریزی، سررازماندهی، بورریج منرراب  و و انوررانی در برنامرره

دسررتیابی برره اهررداف امنانررات، هرردایت و کنترررل برررای 

سررازمانی بررر اسرراس نظررام ارزشرری موردقبررول تاریررد 

(؛ مرردیریت شررهری، مرردیریتی 1388شررود )رضرراییان، 

انی در کارگیری منرراب  مررادی و انورر اسررت کرره بررا برره

ریزی، سررازماندهی، بورریج منرراب  و امنانررات، برنامرره

هرردایت و کنترررل برررای دسررتیابی برره اهررداف شررهری و 

کنرد. ایر  قبرول، ترالل می براساس نظام ارزشی مرورد

 باشد.تارید مدنظر ای  تحقی  می

توانیم بره دو نروق شرهر در قال  یگ تابیر کلی می

شررهرهای جدیررد ارگانیررگ یررا  -1جدیررد اشرراره کنرریم: 

اندیشرریده یررا شررهرهای جدیررد از  یش -2خودانگیخترره 

(. منظرور ایر  تحقیر  از 1387ساخته شده )سایدیان، 

های نو ا و فاقد هوته اولیره قبلری سنونتگاهشهر جدید، 

است که براساس برنامره سراختاری از  ریش فنرر شرده، 

(. نظریره رسرمی ایجراد 1383اند )نریمرانی، ایجاد شرده

 1برار لئونراردو داوینچریشهرهای جدید اقمراری را اولی 

برای جلوگیری از ازدیاد جمایت و رف  مشنالت شرهری 

هرهای جدید  ر  از جنرگ میالن  یشنهاد کرده بود. ش

جهررانی دوم، الگررویی برررای کمررگ برره حررل مشررنالت 

اجتماعی، اقتصرادی و محیطری شرهرهای برزرگ بودنرد 

(. باد از جنگ جهرانی دوم، 1392)مشنینی و همناران، 

شهرهای جدید در انگلوتان، در  اسخ به نیاز به مورن ، 

توان شرهرهای (. میChoi et al., 2019وجود آمدند )به

دوره اول: با شهرها  -1را در سه دوره بررسی کرد:  جدید

 
1- Leonardo da Vinci 

( 1898-1938به عنوان الگوی اولیه شهرهای جدید )

دوم: سیاست رویایی با رشد مناط  مادرشرهری دوره  -2

دوره سوم: تحول در اهداف شهرهای  -3( 1960-1938)

(.  دیررده 1396( )امررامی و عرررم، 1960-1970جدیررد )

مؤلیه ماتبری از فلوریه  شهر جدید در برداشت عمومی،

(. شهرهای جدید 1393شهرگرایی مدرن است )نصیری، 

به عنوان ینی از اجزای کلیدی در راهبردهای شهرسازی 

کشرررورهای متاررردد؛ همچرررون در آسررریا، آفریقرررا و 

(. Rumbach, 2014شرود )التی ، محوروم میآمرینای

 1364های گرررایش برره ایجرراد شررهرهای جدیررد از سررال

می در محافل مرتبط برا شهرسرازی کشرور  یررس طوربه

با تصوی  آن  1368ایران نیز مطرح شد و نهایتاف در سال 

(. به 1396در مجل ، شنل رسمی یافت )امامی و عرم، 

هررای توسرراه در شررهرهای بررزرگ، کرره  رو های  دلیررل

حرل ، شرهرهای جدیرد، راهنردسراز بود رهزینره و مشنل

مردم در جوامر  شرهری فصل مواعی ومطلوبی برای حل

(. تیاوت شهرهای جدید Shahraki, 2014) ندجدید بود

، در عملنررد آنهرا اسرالمی باد از انقالم با قبل از انقالم

های  یش از انقالم، هدف از احردا  است؛ زیرا طی سال

ترگ یرا  -شهرهای جدید، نوعی عملنردگرایی اقتصرادی

ی، محل چند ایه بوده؛ در حالی که شهرهای جدید امروز

اسررنان سرررریزهای جمایررت شررهرهای بررزرگ، تلقرری 

 (.1383مروی، زاده و نگهبانشوند )ابراهیممی

شهرهای جدیرد در کشرورهای مختلرد، برا وجرود 

هررا و دسررتاوردهایی در برخرری دسررت آوردن موفقیتبه

ها، در مراحل گوناگون توسراه خرود، برا مشرنالت زمینه

دانشروور و )عبردیانرد رو بوده یچیده و چندبادی، روبره

(. شررهرهای جدیررد ایررران نیررز بررا داشررت  1397برردر، 

ریزی و اجرررا، بررا هایی در مراحررل مختلررد برنامررهضرراد

شرهرکی و )زنگنرهماضالت و مشنالتی، مواجره هورتند 

(. برخری از Zamani & Arefi, 2013؛ 1397همناران، 

شهرهای جدید، دچار ا تشال در عملنرد و حتی سیما، 

اند و ای  مشرنل برر در مدیریت خود شدهمنظر و تشتت 

افزاید که همه اینها نیاز به مشنالت ای  شهرهای نو ا می
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جدیرد  ایجاد ساختار حنمرانی قوی در توسراه شرهرهای 

 (Zamani & Arefi, 2013 ) مجردد  ، تارید و سازماندهی

دارنررد )مرکررز سررازمان و مرردیریت شررهرهای جدیررد 

 (.1380های مجل  شورای اسالمی،  ژوهش

 

 روش تحقیق   -4

تحقی  حاضر، از لحاظ فرایند، کییی است و مبتنی 

های بر چارچوم میهومی اطالعات مصاحبه در قال  گروه

نظررران، خبرگرران و متمرکررز کررانونی اسررت. از صرراح 

ای جدیرد خواسرته شرد کره متخصصان مرتبط با شرهره

نظرام مردیریت شرهری در شررهرهای  هرایچالشدربراره 

جدید ایرران، برا هرم بحرم نماینرد و محقر  بره عنروان 

ها را گر، موضوق را به اعضای گروه مارفری، سرؤالتوهیل

های خرارج از بحرم را طرح، بحرم را هردایت و موضروق

کنترل کرد. مایارهای انتخام ای  افراد، عبارت بودنرد از: 

هرهای جدیرد و در دسترس بودن، تجربه مدیریتی در شر 

آشنا به قوانی  و مقررات شهرهای جدید. در واق  انتخام 

کنندگان در بحررم گروهرری متمرکررز کررانونی، مشررارکت

 یرتصادفی و هدفمند از نوق همگون بررای دسرتیابی بره 

(. 1390 ررذیری اسررت )محمررد ور، نمررایی یررا تطبیرر 

ترری  شهرهای جدید با توجره بره اهرداف آن، جرزو مهم

شوند. بنابرای  شناسایی کشور محووم می هایسنونتگاه

شهرهای جدید به ویرژه در مردیریت شرهری  هایچالش

آنها و اتخاا تدابیری برای رف  آنها، در ارتقای کییی ایر  

 یهرراچالششررهرها مررؤثر خواهررد بررود. برررای شناسررایی 

مدیریت شهری در شهرهای جدید و ابااد مختلد آن بره 

هرای است، تننیگ گروه ای که تجربه شده و موجودگونه

اندرکاران، انتخام شد ترا متمرکز کانونی با مشورت دست

شناسرایی  ،با کننال عمی ، مشنالت و ابااد مختلد آنها

گونره کره  یشرتر بیران شرد بررای انتخرام گردد. همان

گیری مبتنی بر هدف یا کنندگان، از رول نمونهمشارکت

کلیدی و مؤثری  های افرادمایار استیاده شده تا از تجربه

کرره بیشررتری  اطالعررات در مررورد مشررنالت را بررازگو 

نظرانی کنند، استیاده گردد. در همی  راسرتا، صراح می

مند به مشنالت شهرهای جدید بودند و باتجربه که عالقه

کارشناسانی که تمایل به بیان درک و تجربره خرویش در 

به، ای  زمینه را داشتند، وارد مطالاه شدند.    از مصاح

زمران، طور دقیر  نوشرته شرد و همها برهمت  مصراحبه

بندی کدها انجرام ها، استخراج و طبقهوتحلیل دادهتجزیه

شد. بره منظرور تحلیرل نظررات اعضرای جلورات بحرم 

متمرکز گروهی، از رول تحلیل محتوای کییی، اسرتیاده 

بندی اطالعرات شد. هدف از تحلیل محتوای کییی، طبقه

هرا اسرت هرای آنها و دادهوخ مصاحبهدست آمده از نبه

(. بررا 1392؛ مهرررداد و همنرراران، 1395مهربرران، )عررادل

های هدفمنرد و براز، وجوی مرنظم و طررح سرؤالجوت

ها براساس چهار مایرار مقبولیرت، صحت و استحنام داده

ی کره طوربه ذیری، تایی  شد؛ هموانی، تایی  و انتقال

ها توسرررط از نظرررر مقبولیرررت، برررا تیییرررد بیانیررره

کنندگان با مراجاه مجدد و با بازخورد برداشرت مشارکت

کنندگان، رف  ابهام شد. همچنری  ایر  خود به مشارکت

داشرته با کمترری   یش ،1تحقی  ضم  رعایت براکتینگ

اهنی و مبتنی بر واقایت و بدون هیچ گونه تاصر ، بره 

استخراج کدها  رداخته اسرت. ایر  مطالاره در تهرران و 

ها و جدیرد، دانشرگاه آوری اطالعات آن از شرهرهایجم 

های های باالدست دولتی انجام گرفته است. سؤالسازمان

مصرراحبه گروهرری کرره در دو بخررش، ورود برره بحررم 

سازی راهنمای بحم( و اصلی مطرح گردیده است، )آماده

در بخش اول، ایجراد شرهرهای جدیرد در ایرران برا چره 

شد؟ و وضایت شهرهای جدید در ایران اهدافی دنبال می

ریزی و ساخت، چطرور ارزیرابی را باد از چند دهه برنامه

مردیریت  یهاچالشتری  کنید؟ و در بخش دوم، مهممی

ها در یرد کدامنرد؟ شرنل براز سرؤالشهری شهرهای جد

شود که اطالعات وسی ، عمیر  گروه متمرکز، موج  می

کنندگان بره دسرت آیرد و  نی با کلمات خود مشرارکت

(Halcomb et al., 2007.) 

 

 

 
1- Bracketing 
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 7 ررررررر  یزرآباد   دهیزهراسادات سا   ،یحیاب   یحو  ،ینییمحمد آ   /یرانیا  دیجد  یدر شهرها  یشهر   تیرینظام مد  یهاچالش   یبررس

 

 های تحقیق یافته  -5

جلوات بحم گروهی متمرکرز در قالر  سره گرروه 

شش نیره، یگ گروه هیت نیره و یگ گرروه هشرت نیرره 

نظرام مردیریت  یهراچالشدر مورد شناسرایی  کهبودند 

. تحلیرل ، تشرنیل شردندشهری در شهرهای جدید ایران

کنندگان در ای  مطالاه، منجرر بره های مشارکتمصاحبه

 یهرراچالش اسررتخراج هشررت عامررل )طبقرره( در زمینرره

 -مدیریت شهری شهرهای جدیرد ایرانری شرامل: نهرادی

گذاری، ریزی و سیاستاداری، توهیالت و خدمات، برنامه

فرهنگررری، شهرسرررازی و  -محیطی، اجتمررراعیزیورررت

 ماماری، تیمی  مالی و بودجه و قانونی و حقوقی گردید.

 

 های مدیریت شهری در شهرهای جدید ایرانی چالش  -1جدول   

 قولنمونه نقل اجزا  ابعاد  چالش ردیف 

 اداری  -نهادی 1

 ساختار 

تشتت در درک و خوانش میاهیم مرتبط با نظام و سازمان مدیریت شهری 

 شهرهای جدید 

شرررکت عمررران و شررهرداری »...مردم برری  

ای در شررهر مرردیریت دوگانرره سرررگردانند،

 حاکم شده ...«

»... خیلی از ادارات هنوز در شهر 

 موتقر نیوتند ...«

 مادر و سایر شهرهای  یرامون رقابت منیی بی  شهر جدید و شهر

 گیری واحدتصمیم سازی و چند ارگی ساختار مدیریت و خالء تصمیم 

وابوتگی شدید به مراج  دولتی مرکزی و  یرمحلی در اقدامات )وزارت کشور  

 (5و استانداری، کمیویون ماده 

انتقال زودهنگام مدیریت از سازنده )شرکت عمران شهر جدید( به شهرداری و 

 رسان های خدمات سایر دستگاه 

های مدیریت شهری دستگاه  از ای در برخیسازمانی و سلیقهدرونهای مقاومت

 در شهرهای جدید 

مدیریت یگ شرکت شهری به صورت متمرکز از تهران به ر م وجود نهادهای  

توجهی به نیروها و مقامات محلی در مدیریت و کماستانی و شهرستانی و 

 ریزی شهرهای جدید برنامه

مدیریت شهری مادرشهر و شهر جدید )مثالف در امر فقدان هماهنگی بی  

 نقل(وحمل

 نیروی انوانی

های ها و شرکتضاد نیروی انوانی و فنی متخصص در برخی از شهرداری 

 عمران شهر جدید 

گرا متناس  با شرایط شهرهای های مطلوم انتخام مدیران تااملفقدان رویه

 ها جدید برای مدیریت تشتت

ثبات مدیریت کارآمد )تغییرات مدیریتی زیاد و دوران مدیریتی کوتاه عدم 

 های عمران شهر جدید(شهرداران و مدیران عامل شرکت

رابطه سازنده و 

 شهرداری 

شیاف نبودن جایگاه شرکت عمران شهر جدید )در مدیریت شهر جدید باد از 

 ایجاد شهرداری( 

های شرکت عمران شهر جدید ها و توانمندیظرفیتنبود درک مناس  از 

 توسط شهرداری 

های عمران شهر نگاه به عنوان یگ رقی  و اقدام برای حذف یا تضاید شرکت

 ی اسالمی شهرها و شورا هاشهرداری  برخی از جدید از سوی

عملنرد 

های دستگاه 

 رسانخدمات 

 ادارات ها، نهادها و حضور برخی از دستگاه عدم 

 ها ها و دستگاه نو ایی برخی از سازمان 

رسان )مثالف در توساه های خدمات موق ( سایر دستگاه اجرای تاهدات )بهعدم 

 های زیربنایی و تیمی  خدمات روبنایی(شبنه
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 1398  تابوتان  م،هیتوبیوت   شماره  /شهری  مدیریت  و  رررر اقتصادرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  8

 

 قولنمونه نقل اجزا  ابعاد  چالش ردیف 

2 
توهیالت و 

 خدمات 

  ذیری حرکت
 زایشگاه وجود دارد و نه گورستان ...« »نه  ونقل عمومی انبوه، ام ، سری  و ارزاننبود سامانه حمل

»... انتظار ای  بود که شهر جدیررد همرره چیررزل  

روز باشررد، مررثالف دیگرره نبایررد مثررل  جدیررد و برره 

شهرای دیگه هر روز بیان خیابونررا را بنننررد، یرره  

روز اداره آم بیاد بننرره، یرره روز اداره مخررابرات و  

تلی  بیاد، انتظار داشتیم حداقل تونررل مشررترک  

که قانونش هم وجود داره ترروی شررهر مررا   انر ی 

 شد ...« اجرا می 

 هادسترسی نامناس  به شهر مادر و  ایانه

  ذیری زیوت

فقر خدمات رفاهی )کمتری  سطح دسترسی به خرردمات فرهنگرری و امنانررات 

 تیریحی و ورزشی و گذران اوقات فرا ت(

اجرای شرربنه فاضررالم )همچون عدمناکافی بودن خدمات زیربنایی و روبنایی 

 شهری، کمبود درمانگاه و مدارس و مواجد یا نبود آراموتان(

3 
شهرسازی و 

 ماماری 

 طراحی

هررا و ظرفیررت زیرسرراختبرره های جام  کلی شهر بدون توجرره افزودن به طرح

 تناس  شرایط برای توساه فضایی عدم

»... ماماری و بحم اقلیم آن طور کرره بایررد 

در نظر گرفترره نشررده، همرران طررور کرره در 

اقلیم سرد، سرراخت و سرراز شررده، در اقلرریم 

گرم و خشگ نیز همان طور در نظر گرفترره 

هررای زمینرره منطقرره توجرره شد، به ویژگرری

 نشده ...«

هررای زیرراد و تقاضاهای متادد اصالح طرح تیصیلی و تغییرات زیاد در کاربری

 هاقربانی شدن سرانه

 طراحی محورهای شهریعدم

 کالبدی 

 بخشهای شاخص و هویتاجرای  رو ه عدم

 های مختلد شهروسات زیاد شهرها و  راکندگی و تیرق بی  بخش

 شهریفقدان مرکز یا مراکز 

 مشنل ایمنی در ساختار شهری

 کیییت محیطی  ایی  شهرهای جدید

 ضوابط و مقررات

فقدان ضوابط تدوی  شده در خصو  ساختار ماماری و شهرسازی به ویژه در 

 حوزه سیما و منظر شهری و نمای ابنیه و مصالح ساختمانی

های مامرراری و دسررتورالاملهررای زمینرره در ترردوی  توجرره برره ویژگیعرردم

 اقلیمی، جغرافیایی، اجتماعی و ...( های زمینه همچونشهرسازی )ویژگی

فروشی اراضی شهر جدید و فقدان برنامه یا  یوست ماماری و شهرسررازی خام

 های بومیدر شهرهای جدید براساس ویژگی

 هاشهرداریدر برخی از  100سوءاستیاده از ظرفیت کمیویون ماده 

4 
ریزی و برنامه

 گذاری سیاست

 تایی  اهداف اولیه

 اشتباه راهبردی در تارید نقش و کارکرد ااتی برای شهرهای جدید

»... جانمرررایی باضررری از شرررهرها واقاررراف 

 گاولیه ی انگیربرانگیزه، انگار تصمیمتاج 

بار هم که شده نیامدند از نزدیررگ ببیننررد، 

که مثالف ای  منانی که برررای احرردا  شررهر 

جدید انتخام کردنررد، زیرررل تررا دویوررت 

اس... یررا  سیصد متررر مارردن شرر  و ماسرره

اینقدر خطوط انتقال برررق و نیررت و بنررزی  

و وجرررود داره کررره باعرررم چنرررد ارگی 

 انوجام شهر شده ...«عدم
 

 انداز روش راهبردی و چشمفقدان برنامه 

 های بنیادی  شهرهای جدید با سایر نقاط شهریتوجهی به تیاوتبی

ای شررهرهای جدیررد برری  فقدان دید متاادل در مورد جایگاه سیاستی و برنامه

های راه و شهرسررازی و مقامات و مدیران ارشد حنررومتی، دولررت و وزارتخانرره

 کشور

 ایبرنامه

ای به روند توساه شهرهای جدید بررا هرردایت از ریزی بخشی )نگاه جزیره برنامه

 مرکز(

های یگ شهر جدیررد ها و زیرسیوتمریزی فراگیرنده تمامی سیوتمنبود برنامه

 و نبود راهبردهای مدیریت شهری برای حل مشنالت موجود

 ها در شهر جدید به نی  شهر مادر اعمال و ایجاد برخی از محدودیت

 جمایت با ساخت مون  مهرافزایش مقطای و جهشی 

 های جمایتی تایی  شده و خودکیایی اقتصادی و شغلی ضاد در دستیابی به اف  

ونقررل خصررو  حمررلها بهگذاری اولیه دولت در ایجرراد زیرسرراختسرمایهعدم

 سری  و ایم  بی  شهر جدید و شهر مادر

های  انطباق با طرح

 دستباال

 انطباق اهداف توساه در شهرهای جدید با اسناد باالدستیعدم

 های فرودستهای کالن در طرحتداوم سیاستعدم
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 9 ررررررر  یزرآباد   دهیزهراسادات سا   ،یحیاب   یحو  ،ینییمحمد آ   /یرانیا  دیجد  یدر شهرها  یشهر   تیرینظام مد  یهاچالش   یبررس

 

 قولنمونه نقل اجزا  ابعاد  چالش ردیف 

طراحی نظام 

 مدیریت

 فقدان الگوی موف  در نظام مدیریت شهرهای جدید ایران

گیری و مدیریت متمرکز سرراخت شررهرهای جدیررد از نبود استقالل در تصمیم

 تهران

 هاگیریها و تصمیمریزیتوجه به مقوله مشارکت ساکنان در برنامهعدم

 فقدان سیوتم اطالعاتی رصد و  ایش مدیریتی شهرهای جدید

 فضایی 

 شهرهای جدیداز جانمایی نامناس  برخی 

محرومیت چندگانرره )زیربناهررای ناکررافی، بدموررننی و سررطوح برراالی مشنل 

 بیناری(

 کندی در ساخت شهرها

 ضاد در ساختار مدیریت بحران و  دافند  یرعامل

 محیطیزیوت 5

 طراحی متناس 
تطبی   وشررش گیرراهی متناسرر  بررا ها و همچنی  عدمطراحی ساختمانعدم

 منطقهبوم شرایط اقلیم و زیوت

»... به لحاظ مصرف انر ی انتظار ایرر  بررود 

که در شهرهای جدید نوبت برره شررهرهای 

موجررود انررر ی کمتررری مصرررف بشرره و از 

ها با توجرره انر ی اخیره شده در ساختمان

گیررری به اقلرریم هررر شررهر برره خرروبی بهررره 

 شد، اما در عمل هیچ فرقی نداره ...«می

همجرروار »... باضرری از شررهرهای جدیررد 

های صناتی هوتند که اوضاق خرروبی حوزه 

ندارند، در آینده نزدیگ، آلودگی هوا هم به 

 شود...«مشنالت آنها اضافه می

 ها کننده آلوده 

 هاهای فویلی و کشتارگاه مجاورت با ماادن، نیروگاه 

هررای انررر ی در های انتقال حاملهای برق فشار قوی و لولهموان  توساه )دکل

 درون شهرهای جدید(

6 
  -اجتماعی

 فرهنگی 

 هویت

 هویت  ایی 

کنه وظییش »... سازنده شهر جدید فنر می

ساز و تیمی  ینوری خرردمات وفقط ساخت

دونه که اون داره شررهر اولیه هوت، اما نمی

سررازه نرره ینوررری سرراختمان و اون مرری

شهرسازه نه  یماننار، برای شهروندان هرریچ 

همی  باعررم شررده اثررری از فنری ننرده و 

 نشاط اجتماعی در ای  شهرها دیده نشه...«

»... مدیرای شهرای جدید فنری برای شور 

و نشاط اجتماعی مردم و تیریح آنها ننردند 

»... 

  ایی  بودن میزان ح  تال  در ساکنان

خوابگرراه نگاه به شهر جدید به عنوان خوابگاه و تبدیل شدن شهرهای جدید به 

 شهرهاشا الن کالن

 نگاه صرف کالبدی به شهرهای جدید

تیرق فرهنگی و 

 خالء جمای

 های متنوق ساک  در شهرهای جدیداختالط جمایتی ضاید و خالء گروه 

 سطح انتظار باالی ساکنان از مدیران شهر

 خالء در تیمی  خدمات اجتماعی

 فقر و بیناری

 فقر ساکنانبیناری و 

اسررتقالل فراهم نبودن شرایط مناس  جهت ایجرراد مشررا ل مررورد نیرراز و عدم

 شغلی از شهر مادر

 ناامنی
 مشنل ناامنی سنونت

 کاران و دزدانمواعد بودن برای اختیای بزه 

7 
تیمی  مالی و 

 بودجه

 راهبردی 

)اتنای کامررل برره فرررول مدل سنتی تیمی  مالی برای توساه شهرهای جدید 

 تری  مدل تیمی  مالی شهرهای جدید(عنوان اصلیهای دولتی بهزمی 

»... در شررهرهای جدیررد هرریچ توررهیالت و 

گذار بخررش هایی برای جذم سرمایهمشوق

بینرریم خصوصی در نظر نگرفت ، حتی مرری

شرررهرهای اطرررراف وضاشرررون بهترررره و 

 کن  ....«گذارها را بهتر جذم میسرمایه

گذاری و فقدان زیرساخت مناس  برررای ای و نبود بوتر سرمایه ایهاقتصاد تگ

هررای گذاران داخلی و خارجی متناسرر  بررا ویژگیتوهیل فرایند جذم سرمایه

 خصو  و موقایت شهرهای جدیدبه

 وجود نگاه هزینه و درآمدی به شهرهای جدید از سوی دولت

 درآمد  ایدار 

هررا و کمبودهررای درآمد و هزینه اداره ای  شهرها و محرردودیتنبود توازن بی  

 مناب  مالی

فقر مناب  امالکی و ناچیز بودن سهم درآمدهای شهرداری از مناب  امالکرری در 
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 1398  تابوتان  م،هیتوبیوت  شماره  /شهری  مدیریت  و  رررر اقتصادرر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 10

 

 قولنمونه نقل اجزا  ابعاد  چالش ردیف 

 بازی زمی مقایوه با سایر شهرهای قدیمی و بورس

 توزی  درآمد 
مادرشررهرهای جدیررد و انتقررال وجود نظام توزی  درآمدی متمرکز در شرررکت 

 ورای از درآمد اختصاصی شهرها به سایر شهرهای  یربهره بخشی عمده 

 قانونی و حقوقی 8

سازی روابط شیاف

 سازنده و شهرداری

 هاهای عمران و شهرداریتینیگ وظاید و اختیارات شرکتعدم

»... باد از تشررنیل شررهرداری جایگرراه سررازنده  

باعم شررده برره جررای  مشخص نیوت و همی   

هررای شرررکت عمررران برررای  ایننرره از ظرفیررت 

عمران و آبادانی هرچرره بیشررتر شررهر اسررتیاده  

 کنند ...« بننند به عنوان رقی  بهش نگاه می 

»... حتماف باید قانون شهرهای جدید اصالح 

درصررد شررهر احرردا   70بشه و تا حررداقل 

کررم نشده، شررهرداری تشررنیل نشرره و کررم

دگردیورری تبرردیل برره شرررکت عمررران بررا 

 شهرداری بشه...«

شیاف نبودن جایگاه سازنده )شرررکت عمررران شررهر جدیررد( در قررانون ایجرراد 

 شهرهای جدید باد از تشنیل شهرداری

روش  نبودن جایگاه سازنده )شرکت عمران شهر جدید( در مدیریت فرهنگی، 

 اجتماعی، سالمت محیطی

 هرچه بیشتر با سازنده شهرموان  قانونی برای تاامل 

تیمی  مناب  و 

 مدیریت

 الزام قانونی برای تشنیل زودهنگام شهرداری در شهرهای جدید

نبود ابزارهای حقوقی، مالی، تشنیالتی و فنرری برررای توسرراه و مرردیریت ایرر  

 شهرها

ها دستگاه اجرای وظاید مطرح در قانون ایجاد شهرهای جدید توسط سایر عدم

 در تنمیل خدمات شهر جدید

 نبود تاهدات مالی قانونی برای دولت در تیمی  زیرساخت اولیه شهر جدید

گذاران داخلرری و های قانونی برای توهیل فرایند جررذم سرررمایهفقدان مشوق

 خارجی

 مدیریت ماارضان 
 وجود ماارضی  اراضی و تصرفات محلی

 بازی زمی قانونی برای ممانات از بورسنبود مان  

  اسخگویی 
های دولتی برره شررهرداری و شررورای نبود الزام قانونی برای  اسخگویی دستگاه 

 اسالمی شهر  

 

ای  عامل از دیدگاه خبرگران : اداری -عامل نهادی

کننده شامل: شیاف نبودن جایگراه و کارشناسان مشارکت

شرکت عمران شهر جدید )در مدیریت شهر جدید باد از 

ایجاد شهرداری(، انتقرال زودهنگرام مردیریت از سرازنده 

)شرررکت عمررران شررهر جدیررد( برره شررهرداری و سررایر 

رسان، وجود رقابت منیی بری  شرهر های خدماتدستگاه

شرهرهای  یرامرون، تشرتت در  جدید و شهر مادر و سایر

میرراهیم مرررتبط بررا نظررام و درک و خرروانش تاررارید و 

هرای سازمان مدیریت شرهری شرهرهای جدیرد، مقاومت

های ای )در برخرری از دسررتگاهسررازمانی و سررلیقهدرون

حضور برخری از مدیریت شهری در شهرهای جدید(، عدم

ها و ها و نهادها و ادارات، نو ایی برخی از سرازماندستگاه

ر هرا، ضراد نیرروی انورانی و فنری متخصرص ددستگاه

های عمررران شررهر جدیررد، نبررود ها و شرررکتشررهرداری

هماهنگی بی  مدیریت شرهری مادرشرهر و شرهر جدیرد 

)مررثالف در امررر حمررل و نقررل(، نبررود درک مناسرر  از 

های شررکت عمرران شرهر جدیرد ها و توانمنردیظرفیت

توسط شهرداری، چنرد ارگی سراختار مردیریت و خرالء 

ی بره مراجر  گیری واحد، وابورتگسازی و تصمیمتصمیم

دولتی مرکزی و  یرمحلری در اقردامات )وزارت کشرور و 

های مطلروم (، فقدان رویره5استانداری، کمیویون ماده 

گرا متناسر  برا شررایط شرهرهای انتخام مدیران تاامل

ها، مردیریت یرگ شررکت جدید بررای مردیریت تشرتت

شهری به صورت متمرکز از تهران به ر م وجود نهادهای 

توجره بره نیروهرا و مقامرات ستانی و عردماستانی و شهر

ریزی شهرهای جدیرد، فقردان محلی در مدیریت و برنامه

ثبات مدیریت کارآمد )تغییررات مردیریتی زیراد و دوران 

های عامرل شررکتمدیریتی کوتراه شرهرداران و مردیران

عمررران شررهر جدیررد(، نگرراه برره عنرروان یررگ رقیرر  برره 

 ی ازبرخرر  جدیررد از سررویهای عمررران شررهر شرررکت

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.7
.2

7.
1.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.7.27.1.1
https://iueam.ir/article-1-1242-en.html


 11 ررررررر  یزرآباد   دهیزهراسادات سا   ،یحیاب   یحو  ،ینییمحمد آ   /یرانیا  دیجد  یدر شهرها  یشهر   تیرینظام مد  یهاچالش   یبررس

 

اجرررای دماسررالمی شررهر و عرر  و شرروراهای هاشررهرداری

رسان )مرثالف های خدماتتاهدات )به موق ( سایر دستگاه

های زیربنایی و تیمی  خدمات روبنرایی( در توساه شبنه

(، 1392. نتایج تحقیقات مشرنینی و همنراران )باشدمی

(، دفتررر امررور 1394(، زیرراری )1393وارثرری و قنبررری )

هررای مجلرر  شررورای اسررالمی ز  ژوهشزیربنررایی مرکرر 

(، 1393(، نصرریری )1391(، هراترری و زیویررار )1380)

زاده و همنرراران (، امرری 1392نژاد و همنرراران )حرراتمی

(، 1389(، اکبر ررور سراسررنانرود و میرزاجررایی )1393)

(، 1390( و ایراندوسرت و امینری )1390آیتی و کمیلی )

اداری در سراختار مردیریت  -نهرادی هرایچالشاهمیت 

راسرتا برا  هرم  کره کننرد را تییید می شهری شهرهای جدید 

 باشند. های ای  تحقی  می یافته 

ایر  عامرل، از دیردگاه : عامل تسهیالت و خدمات 

کننده شامل: نبود سرامانه خبرگان و کارشناسان مشارکت

ونقل عمومی انبوه، امر ، سرری  و ارزان، دسترسری حمل

ها، فقرر خردمات رفراهی   به شهر مرادر و  ایانرهنامناس

)کمتری  سطح دسترسی به خدمات فرهنگری و امنانرات 

تیریحی و ورزشی و گذران اوقات فرا ت( و ناکافی برودن 

اجررای شربنه خدمات زیربنایی و روبنایی )همچون عردم

فاضالم شهری، کمبود درمانگاه و مردارس و موراجد یرا 

ج تحقیقرات وارثری و قنبرری نبود آراموتان( است. نترای

زاده و همنراران (، امری 1390(، آیتی و کمیلی )1393)

(، هراترری و 1394(، زیرراری )1393(، نصرریری )1393)

(، اکبر رور 1392نژاد و همناران )(، حاتمی1391زیویار )

(، مشرنینی و همنراران 1389سراسنانرود و میرزاجایی )

 ور و اکبرنیرا (، دادال1388(، قرخلو و عابدینی )1392)

های مجلر  ( و دفتر امور زیربنایی مرکز  ژوهش1392)

تورهیالت و  هایچالش(، اهمیت 1380شورای اسالمی )

شرهری شرهرهای جدیرد را  خدمات در ساختار مردیریت

 های ای  تحقی ، مطابقت دارند.  کنند و با یافتهتییید می

ای  عامرل، از دیردگاه : عامل شهرسازی و معماری

کننده شرامل: تقاضراهای خبرگان و کارشناسان مشارکت

متارردد اصررالح طرررح تیصرریلی و تغییرررات زیرراد در 

اجررای ، عردمهازیراد و قربرانی شردن سررانههای کاربری

بخش، وسرات زیراد شرهرها و های شاخص و هویت رو ه

های مختلرد شرهر، فقردان  راکندگی و تیرق بی  بخش

راکز شهری، کیییت محیطری  رایی  شرهرهای مرکز یا م

طراحی محورهای شرهری، مشرنل ایمنری در جدید، عدم

ساختار شهری، سوءاستیاده از ظرفیرت کمیوریون مراده 

هرای ها، اضافه کردن بره طرحدر برخی از شهرداری 100

ها و ظرفیرت زیرسراختبره جام  کلی شهر بدون توجره 

فضرایی، فقردان ضروابط تناس  شرایط برای توسراه عدم

تدوی  شده در خصرو  سراختار مامراری و شهرسرازی 

باالخص در حوزه سیما و منظر شرهری و نمرای ابنیره و 

هرای زمینره در توجره بره ویژگیمصالح ساختمانی، عردم

های مامررراری و شهرسررررازی تررردوی  دسررررتورالامل

هررای زمینرره همچررون اقلیمرری، جغرافیررایی و )ویژگی

اراضی شهر جدید و فقدان برنامه  فروشیاجتماعی( و خام

یررا  یوسررت مامرراری و شهرسررازی در شررهرهای جدیررد 

های برومی اسرت. در ایر  زمینره، نترایج براساس ویژگی

(، 1394(، زیرراری )1388تحقیقرات قرخلررو و همنراران )

زاده و (، امرری 1393(، نصرریری )1391هراتری و زیویررار )

و  (، مشرنینی1395(، خمر و حیردری )1393همناران )

(، 1391زاده دلیر و همنراران )(، حوی 1392همناران )

نژاد و همنرراران (، حرراتمی1396شرراطریان و همنرراران )

(، ااانری و 1390زاده دلیرر و همنراران )(، حوی 1392)

(، اکبر ررور سراسررنانرود و میرزاجررایی 1392همنرراران )

(، آیترری و کمیلرری 1388(، قرخلررو و عابرردینی )1389)

 هرایچرالشاهمیت  ،(1389اربام ) ( و عزیزی و1390)

مامرراری و شهرسررازی در سرراختار مرردیریت شررهری 

های ایر  کننرد و برا یافترهشهرهای جدید را تیییرد مری

 باشد.راستا میتحقی ، هم

ایر  عامرل، از : گذاریریزی و سیاستعامل برنامه

کننده شررامل دیرردگاه خبرگرران و کارشناسرران مشررارکت

موارد: فقدان الگروی موفر  در نظرام مردیریت شرهرهای 

جدید ایرران، فقردان سیورتم اطالعراتی رصرد و  رایش 

مدیریتی شهرهای جدیرد، جانمرایی نامناسر  برخری از 
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 1398  تابوتان  م،هیتوبیوت  شماره  /شهری  مدیریت  و  رررر اقتصادرر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  12

 

انطباق اهرداف توسراه در شرهرهای شهرهای جدید، عدم

های کالن در داوم سیاستتی، عدمدستجدید با اسناد باال

انداز های فرودست، نداشت  برنامه راهبردی و چشرمطرح

روش ، افرزایش مقطاری و جهشری جمایرت برا سراخت 

توجره بره مقولره مشرارکت سراکنان در مون  مهر، عدم

نبرررود اسرررتقالل در  ،هاگیریها و تصرررمیمریزیبرنامررره

جدیرد گیری و مدیریت متمرکز ساخت شرهرهای تصمیم

از تهررران، محرومیررت چندگانرره )زیربناهررای ناکررافی، 

هرای بنیرادی  توجه بره تیاوتبدموننی و بیناری(، عدم

شهرهای جدید با سایر نقاط شهری، اشتباه راهبرردی در 

تارید نقش و کارکرد ااتی برای شهرهای جدید، کنردی 

هررای در سرراخت شررهرها، ضرراد در دسررتیابی برره اف 

ودکیرایی اقتصرادی و شرغلی، جمایتی تایی  شرده و خ

ضاد در سراختار مردیریت بحرران و  دافنرد  یرعامرل، 

ای برره رونررد توسرراه ریزی بخشرری )نگرراه جزیرررهبرنامرره

شهرهای جدید با هدایت از مرکز(، فقدان دید متاادل در 

ای شرهرهای جدیرد بری  مورد جایگاه سیاستی و برنامره

های نرهمقامات و مدیران ارشد حنومتی، دولرت و وزارتخا

راه و شهرسرررازی و کشرررور، اعمرررال و ایجررراد برخررری 

ها در شرهر جدیرد بره نیر  شرهر مرادر مررثالف محردودیت

انردازی مراکرز اعطای مجوز به شهر جدیرد بررای راهعدم

مهم موضوعی و تخصصری کشروری ماننرد ایجراد مرکرز 

ها و ریزی فراگیرنرده تمرامی سیورتممالی، فقدان برنامه

دیررد و نبررود راهبردهررای های یررگ شررهر جزیرسیوررتم

مررردیریت شرررهری بررررای حرررل مشرررنالت موجرررود و 

ها گذاری اولیره دولرت در ایجراد زیرسراختسررمایهعدم

ونقل سری  و ایمر  بری  شرهر جدیرد و خصو  حملبه

شهر مادر است. در ای  زمینره، نترایج تحقیقرات زیراری 

(، 1393(، وارثرری و قنبررری )1393(، نصرریری )1394)

(، 1393(، هراتری و زیویرار )1393ران )زاده و همناامی 

نژاد و (، حرراتمی1390زاده دلیررر و همنرراران )حورری 

(، مشرنینی و 1388(، قرخلو و عابدینی )1392همناران)

(، آیترری و 1392(، ااانرری و همنرراران )1392همنرراران )

هرای دفتر امور زیربنایی مرکز  ژوهش و (1390کمیلی )

 هرایچرالش اهمیرت ،(1380مجل  شرورای اسرالمی )

گذاری در ساختار مدیریت شرهری ریزی و سیاستبرنامه

های ایرر  تحقیرر ، شررهرهای جدیررد را تیییررد و از یافترره

 کنند.حمایت می

ای  عامل، از دیدگاه خبرگان : محیطیعامل زیست

کننده شامل: مجراورت برا مارادن، و کارشناسان مشارکت

توسررراه ها، موانررر  هرررای فوررریلی و کشرررتارگاهنیروگاه

هرای های انتقرال حاملهای برق فشار قروی و لولره)دکل

اجرررای شرربنه انررر ی در درون شررهرهای جدیررد(، عرردم

های نو و گیری از انر یتوجه به بهرهفاضالم شهری، عدم

تطبی   وشش گیاهی متناسر  برا شررایط همچنی  عدم

بوم منطقره اسرت. در ایر  زمینره، نترایج اقلیم و زیورت

(، هراتی و زیویار 1392نژاد و همناران )تحقیقات حاتمی

(، 1393زاده و همناران )(، امی 1393(، نصیری )1391)

(، قرخلررو و 1393(، نصرریری )1390آیترری و کمیلرری )

هرای (، دفتر امور زیربنایی مرکز  ژوهش1388عابدینی )

و همنرراران  1( و لیررو1380مجلرر  شررورای اسررالمی )

محیطی در سرراختار  زیورت هرای چرالشاهمیرت  ،(2018)

های ایر  را تییید و از یافته مدیریت شهری شهرهای جدید 

 کنند.تحقی ، حمایت می

ایر  عامرل از دیردگاه : فرهنگیی -عامل اجتماعی

کننده شامل:  ایی  برودن خبرگان و کارشناسان مشارکت

میزان ح  تال  در سراکنان، خرالء در تریمی  خردمات 

های جدید، اخرتالط اجتماعی، نگاه صرف کالبدی به شهر

هررای متنرروق سرراک  در جمایترری ضرراید و خررالء گروه

شهرهای جدید، فراهم نبودن شرایط مناس  جهت ایجاد 

اسرتقالل شرغلی از شرهر مرادر، مشا ل مورد نیاز و عردم

ناامنی سنونت، سطح انتظرار براالی سراکنان از مردیران 

شهر، هویت  ایی ، نگاه به شهر جدید به عنوان خوابگاه و 

برردیل شرردن شررهرهای جدیررد برره خوابگرراه شررا الن ت

کرراران و شررهرها، مورراعد بررودن برررای اختیررای بزهکالن

 ولشویان و بیناری و فقر ساکنان است. نترایج تحقیقرات 

(، 1396(، شراطریان و همنراران )1393وارثی و قنبری )

 
1- Liu   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.7
.2

7.
1.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.7.27.1.1
https://iueam.ir/article-1-1242-en.html


 13 ررررررر  یزرآباد   دهیزهراسادات سا   ،یحیاب   یحو  ،ینییمحمد آ   /یرانیا  دیجد  یدر شهرها  یشهر   تیرینظام مد  یهاچالش   یبررس

 

(، هراترری و 1394(، زیرراری )1388قرخلررو و همنرراران )

(، وارثرری و همنرراران 1393(، نصرریری )1391زیویررار )

زاده دلیر و (، حوی 1392 ور و اکبرنیا )(، دادال1390)

(، 1392نررژاد و همنرراران )(، حرراتمی1391همنرراران )

(، 1392(، ااانرری و همنرراران )1388) قرخلررو و عابرردینی

(، آیترری و 1389اکبر ررور سراسررنانرود و میرزاجررایی )

(، اهمیرت 1392( و مشنینی و همناران )1390کمیلی )

فرهنگرری در سرراختار مرردیریت  -اجتمرراعیهررای چررالش

های کننرد و برا یافترهشهری شهرهای جدید را تییید می

 باشند.راستا میای  تحقی ، هم

: ایر  عامرل، از دیردگاه الی و بودجهعامل تأمین م

کننده شامل: نبود تروازن خبرگان و کارشناسان مشارکت

ها و بی  درآمد و هزینره اداره ایر  شرهرها و محردودیت

کمبودهای مناب  مالی، وجود نگاه هزینره و درآمردی بره 

شهرهای جدید از سوی دولت، وجود نظام توزی  درآمدی 

یرد و انتقرال بخرش متمرکز در شرکت مادرشهرهای جد

ای از درآمد اختصاصی شرهرها بره سرایر شرهرهای عمده

ور، مدل سنتی تیمی  مالی برای توساه شهرهای  یربهره

عنوان های دولتری برهجدید )اتنای کامل به فرول زمی 

تری  مدل تیمی  مالی شهرهای جدید(، فقرر منراب  اصلی

اب  امالکی و ناچیز بودن سهم درآمدهای شهرداری از منر 

برازی امالکی در مقایوه با سایر شهرهای قدیمی و بورس

گذاری و ای و نبرود بورتر سررمایه ایهزمی  و اقتصاد تگ

فقدان زیرسراخت مناسر  بررای تورهیل فراینرد جرذم 

های به گذاران داخلی و خارجی متناس  با ویژگیسرمایه

خصو  و موقایت شهرهای جدید است. در ای  زمینره، 

زاده و (، امرری 1393تحقیقررات وارثرری و قنبررری )نتررایج 

(، زیرراری 1391(، هراترری و زیویررار )1393همنرراران )

نررژاد و همنررراران (، حررراتمی1393(، نصرریری )1394)

(، قرخلو و عابدینی 1392(، مشنینی و همناران )1392)

 رررور و (، دادال1390(، ایراندوسرررت و امینررری )1388)

هرای نایی مرکز  رژوهش( و دفتر امور زیرب1392اکبرنیا )

 هرایچرالش(، اهمیرت 1380مجل  شرورای اسرالمی )

تیمی  مالی و بودجه در ساختار مدیریت شهری شهرهای 

های ایرر  تحقیرر ، حمایررت جدیررد را تیییررد و از یافترره

 کنند.می

ایرر  عامررل، از دیرردگاه :  عامییل قییانونی و حقییوقی

کننده؛ شامل نبرود الرزام خبرگان و کارشناسان مشارکت

های دولتی به شهرداری و نونی برای  اسخگویی دستگاهقا

شورای اسالمی شهر، موانر  قرانونی بررای تاامرل هرچره 

بیشتر برا سرازنده شرهر، نبرود ابزارهرای حقروقی، مرالی، 

تشنیالتی و فنی بررای توسراه و مردیریت ایر  شرهرها، 

های عمرران و تینیرگ وظراید و اختیرارات شررکتعدم

های قررانونی برررای توررهیل ها، فقرردان مشرروق شررهرداری

گذاران داخلرری و خررارجی، نبررود فراینررد جررذم سرررمایه

تاهدات مالی قرانونی بررای دولرت در تریمی  زیرسراخت 

اولیه شرهر جدیرد، وجرود ماارضری  اراضری و تصررفات 

محلی، نبود مان  قرانونی بررای ممانارت از برورس برازی 

زمی ، الزام قانونی برای تشنیل زودهنگرام شرهرداری در 

شهرهای جدید، روش  نبرودن جایگراه سرازنده )شررکت 

عمررران شررهر جدیررد( در مرردیریت فرهنگرری، اجتمرراعی، 

اجررای وظراید مطررح در قرانون سالمت محیطی، عردم

ها در تنمیرل ایجاد شهرهای جدید توسط سایر دسرتگاه

خرردمات شررهر جدیررد و شرریاف نبررودن جایگرراه سررازنده 

شرهرهای )شرکت عمران شرهر جدیرد( در قرانون ایجراد 

جدید باد از تشنیل شهرداری است. در ای  زمینه، نتایج 

(، 1393(، نصرریری )1393تحقیقررات وارثرری و قنبررری )

(، هراتری و 1393زاده و همنراران )(، امی 1394زیاری )

(، اکبر رور 1392نژاد و همناران )(، حاتمی1391زیویار )

(، ایراندوسرت و امینری 1389سراسنانرود و میرزاجایی )

( و دفتر امور زیربنایی 1388(، قرخلو و عابدینی )1390)

(، 1380هررای مجلرر  شررورای اسررالمی )مرکررز  ژوهش

قانونی و حقوقی در سراختار مردیریت  هایچالشاهمیت 

های ایرر  شررهری شررهرهای جدیررد را تیییررد و از یافترره

 کنند.تحقی ، حمایت می

در  ایان، خالصه نتایج تحقیر  حاضرر بره صرورت 

 ارااه شده است. 1نل شماتیگ در ش
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 مدیریت شهری شهرهای جدید  هایچالش  -1شکل 

 
 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

نتایج ای  تحقی ، بیانگر وجرود برخری از مشرنالت 

هرررای ریزی و بنیانگذاری، برنامرررهسیاسرررتدر نظرررام 

محیطری و حتری فرهنگری، زیورت -اقتصادی، اجتماعی

کالبدی شهرهای جدید در ایران است. با توجه به ماهیت 

شناسررایی شررده در ایرر  تحقیرر ، توسرراه  هررایچررالش

شهرهای جدید در ایران، بیشتر متمرکرز برر اباراد کم ری 

اقتصرادی و بدون توجه به کیییرت کالبردی، اجتمراعی، 

زیوتی آن بوده است؛ در حالی که فلویه وجرودی محیط

 اسرتشهرهای جدید، ایجاد سنونتگاهی بدون مشنالتی 

شهرها با آنها دست به گریبان هوتند، ترا جرایی که کالن

های ریزیکه سرعت ای  توساه عمردتاف کم ری، برر برنامره

بخشی هم  یشی گرفته است. همری  امرر موجر  شرده 

دار مردیریت ت شهری شهرهای جدید، عهردهنظام مدیری

ساخت شهر باشد تا مدیریت شرهری. ننتره مهرم دیگرر، 

تمرکز بازیگران ای  شرهرها برر موریله مردیریت سراخت 

اییرای مبتنی بر عواید اقتصادی صرف آن و در مقابل عدم

ها بره جهرت  یراقتصرادی دستگاهاز نقش و توجه برخی 

ر ایننرره در ایرر  ترر بررودن آن اسررت. از همرره اینهررا مهم

بردار از ریزی، شهروندان به عنوان عنصر اصلی بهرهبرنامه

شهر و به عنوان کوانی کره قررار اسرت در آنجرا زنردگی 

انرد. فقردان الگروی کنند، به دست فراموشی سورده شده

مطلوم در نظام مدیریت شهری شهرهای جدید ایران برا 

مهم گذشت چندی  دهه از حیات نیز ینی دیگر از ننات 

ریزی در خصو  شرناخت اباراد است. در مجموق، برنامه

نظرام مردیریت شرهری شرهرهای های و چالشماضالت 

تواند اقدامی در جهت دستیابی بره کارآمردی و جدید می

اثربخشی مدیریت شهری در ای  شهرها جدای از ماهیت 

چندبخشی آنها باشرد. رفر  یرا کراهش هرر یرگ از ایر  

های حل ویژه خود مبتنی بر ویژگیمشنالت، راهنار و راه

توانررد موضرروق طلبررد کرره میشررهر جدیررد هرردف را می

رای رفر ، کراهش  ژوهشی موتقل باشد؛ بررای مثرال بر 

تشررتت و افررزایش سررطح همرراهنگی کنشررگران عرصرره 

مدیریت شهری شهرهای جدید باید بره نظرامی جرام  و 

مرردیریت منوررجم شررهری دسررت یافررت. دسررتیابی برره 

مدیریت شهری منوجم نیازمند تبیری  الگروی مردیریت 

شررهری منوررجم اسررت کرره ایرر  خررود  ژوهشرری جررام  

انونی توسراه طلبد یا رف  وکاهش موان  حقروقی و قر می
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کم رری و کییرری شررهرهای جدیررد موررتلزم بررازنگری 

و اصرالح قرانون  یهای توسراه شرهری باالدسرتسیاست

باشرد کره می 1380ایجاد شهرهای جدید مصروم سرال 

جانبره برا ای  مهم نیز نیازمند بررسری کارشناسری همره

های مجل  شورای اسرالمی جل  همناری مرکز  ژوهش

توجه بره اهمیرت و سراختار  خواهد بود. بر ای  اساس، با

های مدیریت شرهری شرهرهای جدیرد برر مبنرای چالش

نتایج حاصل از بحم گروهی متمرکز و مصاحبه به عمرل 

آمده با خبرگان و کارشناسان، چند راهنار کلی در جهت 

شناسرایی شرده در ایرل  هرایچرالشریزی و حل برنامه

 عبارتند از: که گردد یشنهاد می

ام مدیریت شهری منوجم در ضرورت تبیی  نظ -1

 شهرهای جدید ایران

نیاران و ضرورت تبیری  دقیر  کنشرگران، ای -2

 نیواان شهرهای جدیدای

گرذاری ینوارچره ریزی و سیاستضرورت برنامه -3

 در ساخت و مدیریت شهرهای جدید

ضرورت تحق  مدیریت منورجم و  اسرخگو در  -4

 شهرهای جدید.

های فررراروی ایرر  تحقیرر  و محرردودیتفررارا از 

های کارشناسری تخصصری در هرر دسترسی به گروهعدم

یگ از ابااد مدیریت شهری در شهرهای جدید، هرر یرگ 

ای شناسررایی شررده دارای ابارراد گوررترده هررایچررالشاز 

خرود موضروق  ،باشند که تبیی  اجزای هر یگ از آنهامی

ه سرایر  ژوهش موتقلی است که در ادامه ای   ژوهش بر 

شود. برای مثال های آتی  یشنهاد میمحققان در  ژوهش

اداری، تبیری  جایگراه سرازنده شرهر  -در چالش نهرادی

جدید و عناصر مدیریت شهری و دستیابی به راهنارهرای 

 بهبود ای  روابط، بویار حاازاهمیت است.

های کاربردی در شود  ژوهشهمچنی   یشنهاد می

 دسرتگاهی -و گیتمان بی  نهرادی افزایی  های هم خصو  رویه 

شناسی قوانی  شهرهای جدید در شهرهای جدید، آسی 

ترسریم عینری از  و های زمینهمنطب  بر شرایط و ویژگی

 نظام فالی مدیریت شهری شهرهای جدید انجام شود.

* ای  مقاله موتخرج از رساله دکتری محمد آیینرری بررا  

جدیررد  عنوان »الگوی مدیریت شررهری منوررجم در شررهرهای 

ایران« است که به راهنمایی دکتر حورری  ابیحرری و مشرراوره  

دکتر زهراسادات سایده زرآبررادی، در دانشررگاه آزاد اسررالمی،  

واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشنده عمران، هنر و ماماری،  

 گروه شهرسازی، رشته شهرسازی انجام شده است.

 

 منابع  -7

(. تحلیلی بر  1383مروی، محمد. )زاده، عیوی؛ نگهبانبراهیما

نشررریه  شهرنشینی و جایگاه شهرهای جدیررد در ایررران. 

-12901((،  75) یرررا ی  4)19تحقیقرررات جغرافیرررایی،  

12881. 

الخیررر.  نبیرران، صررباحزاده، زهررره؛ حرراجااانی، مهررری؛ مهرردی

(. بررسی نقش فضاهای شهری در ایجرراد هویررت  1392)

 .56-51(،  85)22نشریه سوهر،  شهرهای جدید.  

(.  1389اکبر ور سراسررنانرود، محمررد؛ میرزاجررایی، مهدیرره. )

تحلیل عملنرد شهرهای جدید در نظام شررهری کشررور.  

 .131-150(،  1)1ریزی شهری،  مجله  ژوهش و برنامه

های  (. مروری بر شاخص 1396. )امامی، میترا؛ عرم، نرگ 

زیوت، فصلنامه انوان و محیطیابی شهر جدید. منان 

 .131-143((،  41) یا ی  2)15

(.  1393زاده، بهنرراز؛ زمررانی، محورر ؛ برراقرنژاد، النرراز. )امرری 

تخصصرری شررهرهای  -های علمررینشوت گزارل سلوله

. شرررکت  جدید: ماماری و شهرسازی در شهرهای جدید

یررد بررا همنرراری قطرر  علمرری  عمررران شررهرهای جد

شهرسازی و توساه شهری  ایدار، دانشنده هنرهای زیبا،  

 دانشگاه تهران.

(. ارزیرررابی  1390ایراندوسرررت، کیرررومر ؛ امینررری، امررری . )

انرردام از دیررد  هررای مرردیریت شررهرهای کوچررگچالش

(،  1)1فصررلنامه مطالاررات شررهری،  نیرروا.  هررای ایگروه

108-91. 

(. تحلیلرری بررر شررهرهای  1390آیتی، حمید؛ کمیلی، محمد. )

جدید به عنوان بخشی از مداخله دولررت در شهرنشررینی  

فصررلنامه  )با تیکیررد بررر دوره  رر  از انقررالم اسررالمی(. 

 .97-106(،  6)2مطالاات شهر ایرانی اسالمی،  
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(. مطالارره و بررسرری  1395بابایی، مهناز؛ ابراهیمرری، سرراید. )

نامه  فصررلهای مدیریت ینوارچه در شهر اصرریهان. مؤلیه

 .17-36(،  1)1اقتصاد شهری،  

(. تیملی بر مواال و مشنالت شهرهای  1395بز ی، خدارحم. )

نشررریه  جدید با تیکید بررر شررهر جرردی رامشررار )زابررل(. 

 .19-30(،  3)2ماماری سبز،  

تحلیلی بررر تقورریمات کالبرردی  (. 1388اهلل. )چهارراهی، ابیح

نامرره   ایان. شهر شیراز براساس مدیریت ینوارچه شهری

ریررزی شررهری،  ارشد، رشته جغرافیررا و برنامررهکارشناسی

 دانشگاه تهران.

نژاد، صررادق؛ قضررایی،  نژاد، حوی ؛ زمانی، زهرا؛ حاجیحاتمی

شناسی شهرهای جدید در ایران.  (. آسی 1392محمد. )

 .47-57(،  88)22فصلنامه اطالعات جغرافیایی سوهر،  

زاده دلیر، کریم؛  ورمحمدی، محمدرضررا؛ سرریدفاطمی،  حوی 

(. بررسی ضرررورت ایجرراد شررهرهای  1390سید مجید. )

فصررلنامه جغرافیررا و  جدیررد در نظررام شررهری ایررران،  

 .1-18(،  38)16ریزی شهری )دانشگاه تبریز(،  برنامه

زادفانید، ابوالقاسم.  زاده دلیر، کریم؛ قربانی، رسول؛ تقیحوی 

رسی کارکرد شهرهای جدید ایران در جررذم  (. بر1391)

سرریز جمایت مادرشهرها: مطالاه موردی شررهر جدیررد  

ریزی شررهری )دانشررگاه  فصلنامه جغرافیا و برنامهسهند. 

 .47-74(،  40)16تبریز(،  

خداشاهی، علیرضررا؛ رهنمررایی، محمرردتقی؛ مرردیری، مهرردی.  

شهر  های مدیریتی کالن(. تحلیل راهبردی چالش1397)

فصررلنامه  بررا روینرررد مرردیریت ینوارچرره شررهری.  تهران 

((،  40) یررا ی  4)10های نو در جغرافیای انوررانی،  نگرل

162-141. 

(. ارزیررابی الگرروی رشررد  1395خمر،  المالی؛ حیدری، اکبر. )

هوشمند شهری در شهرهای جدید ایررران بررا تیکیررد بررر  

.  SLEUTHشررهر جدیررد صرردرا بررا اسررتیاده از مرردل  

 .253-270(،  53)16ی،  فصلنامه فضای جغرافیای

(. تحلیررل خوداتنررایی  1392 ور، هاشم؛ اکبرنیا، مریم. )دادال

شهری: مطالارره مرروردی  شهرهای جدید در مناط  کالن

مجلرره  شهری تهران. شهر جدید  ردی  در منطقه کالن

 .44-65(،  10)3آمایش جغرافیایی فضا،  

. چررا   مبررانی سررازمان و مرردیریت(.  1388رضرراییان، علرری. )

 سیزدهم، تهران: سمت.

بدیهی، بهامی .  شهرکی، ساید؛ کالنتری، محو ؛ ساداتزنگنه

(. بررسی تیثیر بازار زمرری  و عملنرررد اقتصررادی  1397)

مون  بر احورراس امنیررت سررننه در شررهرهای جدیررد:  

مجله آمایش جغرافیایی  نمونه موردی شهر جدید صدرا. 

 .33-50(،  28)8فضا،  

. چا   ریزی شهرهای جدیدبرنامه. (1394اهلل. )زیاری، کرامت

  انزدهم، تهران: سمت.

(. تحلیررل  1396سرراالری سررردری، فرضررالی؛ کیررانی، اکبررر. )

الگوی مدیریت شهری ایران )ساختار، عملنرد و راهبرد(.  

 .35-52(،  32)9نشریه مطالاات مدیریت شهری،  

.  شررناخت شررهرهای ایررران(.  1387سررایدیان، عبدالحورری . )

 تهران: علم و زندگی.چا  سوم،  

(. ضرورت اصررالح  1387فر، منصور. )زاده، علیرضا؛ بدریسیاف

شررهر تهررران.  نظررام مرردیریت توسرراه شررهری در کررالن

 .35-53((،  18) یا ی  2)5فصلنامه جغرافیایی سرزمی ،  

(. نقررش مرردیریت  1392شادی، برات؛ شررناری،  المابرراس. )

ی   نخوررتشهری در ارتقای فرهنگ و اخالق شهروندی. 

همایش ملی مرردیریت ینوارچرره شررهری و نقررش آن در  

 .توساه  ایدار

زاده، حورری ؛  زاده، مهران؛ امررامالیشاطریان، محو ؛ سهرام

(. بحران هویت و انزوای  1396زاده، سید ساید. )حوینی

اجتماعی در شهرهای جدیررد و رابطرره آن بررا رضررایت از  

نشررریه  محل سنونت: مورد مطالاه شهر جدید  ررردی . 

 .111-134(،  28)8ریزی شهری،  وهش و برنامه ژ

(. ارزیابی کیییت زندگی  1396شماعی، علی؛ شهووار، امی . )

در شهرهای جدید )مررورد مطالارره: شررهر جدیررد  رنررد(.  

 .16-1(،  54)4نشریه جغرافیایی سرزمی ،  

هرررا و مررردیریت  (. شرررهرداری1389صرررالحی، اسرررماعیل. )

هررا،  نشررریه شررهرداریبرداری در شررهرهای جدیررد. بهره

11(49  ،)47-41. 

مررروری بررر تحلیررل محترروای  (. 1395مهربان، مرضرریه. )عادل

اصیهان: مررانی، دانشررگاه   کییی و کاربرد آن در  ژوهش.

 علوم  زشنی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصیهان.

ی  (. چارچوم ردیاب1397دانشوور، زهره؛ بدر، سیامگ. )عبدی

ریررزی مشررنل سررو در  مشنل در شهرهای جدید: برنامه

نشررریه مامرراری و شهرسررازی،  شررهر جدیررد هشررتگرد.  

10(20  ،)22-5. 
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(. شناسررایی و  1389عزیررزی، محمدمهرردی؛ اربررام،  ارسررا. )

گیری هویررت در شررهرهای جدیررد  ارزیابی فراینررد شررنل

نشریه ماماری و  )مطالاه موردی: شهر جدید هشتگرد(. 

 .47-58(،  42)2شهرسازی،  

(. اسررتراتژی  1393دهنردی، فاطمرره؛ شررماعی، علرری. )فدایی

ینه  ( روینردی نو برای مدیریت بهCDSتوساه شهری )

المللرری توسرراه  چهارمی  کنیران  برری شهرهای جدید. 

  ایدار و عمران شهری.

فرد، مهدی؛ حوررینی، علرری؛ احرردزاده،  قرخلو، مهدی؛ شابانی

(. جایگاه شهرهای جدید در توساه موررن .  1388ثریا. )

 .18-35(،  25)28فصلنامه مون  و محیط روستا،  

هررا و  ارزیررابی چررالش(. 1388قرخلو، مهدی؛ عابدینی، اصغر. )

مشنالت شهرهای جدید و میزان موفقیت آنها در ایران:  

(،  1)13فصلنامه مدرس علوم انوانی، شهر جدید سهند. 

191-165. 

کاظمیرران،  المرضررا؛ صررالحی، اسررماعیل؛ ایررازی، سررید  

محمدهادی؛ نوار ور، علی؛ ایمررانی جرراجرمی، حورری ؛  

.  (1392رضرروانی، نویررد؛ عبررداللهی، مجیررد. )سررایدی

 ها، تهران: تیوا.. جلد اول، مبانی و حوزهمدیریت شهری

(.  1390کاظمیرررران،  المرضررررا؛ میرعابرررردینی، زهررررره. )

شناسرری مرردیریت ینوارچرره شررهری در تهررران از  آسی 

نشررریه  گیررری شررهری. گررذاری و تصررمیممنظر سیاست

 .27-38(،  46)3ماماری و شهرسازی،    -هنرهای زیبا

.  حقیرر  کییرری: ضرردرولرول ت(.  1390محمررد ور، احمررد. )

 شناسان.تهران: جاماه

(. بررسرری  1391محمرردی، محمررود؛ چنگلرروایی، یررون . )

های توساه شررهر جدیررد مجلورری بررا اسررتیاده از  چالش

نشررریه  مراتبرری دلیرری فررازی.  رول تحلیررل سلوررله

 .63-80((،  6) یا ی  2)2ریزی فضایی،برنامه

شررهرهای  (.  1380های مجل  شورای اسالمی. )مرکز  ژوهش

ها و  یشنهاد راهنارهایی  جدید: سنجش دالیل ناکامیابی

،  6206دفتر امور زیربنایی، شررماره مولوررل  برای آینده. 

 .410کد موضوعی  

مشنینی، ابوالیضل؛ سلیمانی، محمد؛ عزیزی، حوی ؛ زارعی،  

بی میررزان  (. ارزیررا1392 یشرره، نرررگ . )ماصررومه؛ زارق

 ذیری اهداف شهرهای جدیررد در ایررران )مطالارره  تحق 

ریزی  فصلنامه مطالاات برنامهموردی: شهر جدید صدرا(.  

 .29-41(،  1)1شهری،  

دوست اسنویی، سیده فاطمرره؛ سرریدفاطمی،  مهرداد، ندا؛ ح 

چررا  دوم،    تحلیررل محترروای کییرری.(.  1392نایمرره. )

 تهران: بشری.

گیری و عوامررل  فراینررد شررنل(.  1383نریمررانی، مورراود. )

تیثیرگذار در شررهرهای جدیررد ایررران: شررهرهای جدیررد،  

المللرری  کنیررران  برری فرهنگی جدیررد در شهرنشررینی. 

 توساه شهری و شهرهای جدید.

ریزی شررهرهای جدیررد،  برنامرره(.  1393نصرریری، اسررماعیل. )

. تهران:  روینردها، تحلیل کارکردی، راهبردهای عملیاتی

 آییژ.

(.  1391زاده، جررابر؛ صررالحی، مررریم. )وارثی، حمیدرضا؛ علرری

تحلیل و ارزیابی احواس هویررت سرراکنی  در شررهرهای  

فصررلنامه  جدید: نمونه موردی شهر جدیررد فرروالد شررهر. 

 .37-62(،  3)1ریزی فضایی،  برنامه

ریزی  (. برنامرره1393وارثرری، حمیدرضررا؛ قنبررری، محمررد. )

تیکیررد بررر ایررران.  شهرهای جدید از تئوری تا عمررل: بررا 

 نژاد.مشهد: رحیمی

مرردیریت شررهری از نظریرره تررا  (. 1394 یتررر. )دیگ، مای وان

. ترجمرره  المرضررا  توسرراهعمل: اداره کشورهای درحررال

 کاظمیان و حامد رستگار، چا  دوم، تهران: تیوا.

جایگاه شهرهای جدید  (.  1391هراتی، سودابه؛ زیویار،  روانه. )

واحررد  تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی  در نظام شهری.

 دانشگاه شهید بهشتی.

(. بررسرری  1391برری ، حامررد. )یاران، علرری؛ محمرردی خررول

خودکیایی در شهرهای جدید مقایوه تجربه ایران )شهر  

نشررریه انجمرر  علمرری  جنرروبی. جدید هشررتگرد( و کررره

 .99-112،  4شماره    ماماری و شهرسازی ایران،

Choi, C. G., Lee, S., Kim, H., & Seong, E. Y. 

(2019). Critical junctures and path 

dependence in urban planning and 

housing policy: A review of greenbelts 

and New Towns in Korea’s Seoul  

metropolitan area. Land use policy, 80, 

195-204. 

Firman, T. (2004). New town development in 

Jakarta Metropolitan Region: a perspective 
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