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 چکیده
های شهری نقش شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه

های نوع مسائل خاص خود، آکنده از مسائل و مشکالتی است که ریشهکننده دارد. جامعه شهری با تمام تبسیار تعیین

توان به صورت  قانونمند رسد. در این میان مدیریت شهری میتر به نظر میها از ابعاد دیگر پر رنگ تر و قویاجتماعی آن

-مطلوب زندگی شهری، می موجب توسعه پایدار شود. این مورد، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوة مدیریت بر جریان

این پژوهش هدف  در این راستا پایداری توسعة شهری، مهمترین نقش را ایفا کند. های انسانی وگاهسکونت تواند در بهبود

باشد. می (بوکان شهر: موردی مطالعه) شهری مدیریت عملکرد به توجه با فضایی -کالبدی های شاخص بندی اولویت و تحلیل

که برای  باشدیمای ی و کتابخانهپیمایش آوری اطالعات در این تحقیقتحلیلی و روش جمع -توصیفی نوع زروش تحقیق ا

در رتبه اول،  069.0با امتیاز  محله ساماندهد که نتایج نشان می .استفاده شده است VICORمدل  ها ازتجزیه و تحلیل داده

 گیرد.در رتبه سوم قرار می 062.0با امتیاز اد بآ اسالم محلهو در نهایت  06101با امتیاز  فرهنگیان محله

 

   VICORفضایی، مدیریت شهری، بوکان، مدل  -های کالبدیشاخص کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 و تأمین چگونگی امکان و مختلف هایهماهنگی بخش بر نظارت ریزی،برنامه مشکالت بررسی معنای به شهر مطلوب مدیریت      

 کلیه بر باید مدیریت دیگر به عبارت دارند. کار سرو آن با هنگام مرگ تا تولد از قبل که است مردم عمومی نیازهای و هاطرح اجرای

 هدف. بکوشد نیازها تأمین و مشکالت دفع و صحیح امور اجرای در جهت و دارند تماس آن با شهر ساکن افراد که اجرایی جهات

 محیطیزیست پایداری و اقتصادی کارایی اجتماعی، عدالت با همراه و همه برای قابل زندگی محیطی ایجاد شهری، مدیریت کالن

 به محیطی زیست و توسعه اقتصادی زیربنای و اجتماعی خدمات شهری، مسکن و های زمینشهری در محدوده مدیریت و است

مدیریت شهری بیشتر وجه توان بیان کرد که در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می .[1]شودمی وارد طور یکپارچه

فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات 

مدیریت شهری در آینده به طور اعم و در قرن بیست  .[2]نهادهای حکومتی هستند که معموالً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند

ر نوعی چالش خواهد بود. چالشی که خود تابعی از تغییر و تحوالت فناورانه، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی و و یکم بطور اخص، دچا

محیطی شهرها کالبدی، اقتصادی و فرهنگی و زیست -های جدی اجتماعیرشد فراگیر همراه با چالش. گرددالمللی محسوب میبین

اندیشی حل مسائل زندگی شهرنشینی و کارآمدی مدیریت شهری به کار ای برای چارههاست که اجتماع فکری کارشناسانهسال

 گرفته است. 

با  تواندمی کاری، فرایند کنترل و سازمانی هایقابلیت شناخت ابزارهای موثرترین از یکی عنوان به ارزیابی عملکرد و کارایی      

فراهم  سازمانی و فردی تعالی و موجود روندهای اصالح و بهبود برای را زمینه ها،فرصت و هاقوت تهدیدها، ساختن برجسته

 شناخته سازمان وظایف و منابع انسانی مدیران هایفعالیت ترینمهم از یکی عنوان به کارایی ارزیابی دیگر تعریفی در .[3]سازد

 دنبال به هاآن طریق از سازمان که شودمی شامل را مختلفی هایفعالیت گفت ارزیابی عملکرد توانمی زمینه این در .[1]شودمی

 هنگامی موضوع این زیاد حساسیت و اهمیت .[5]است هاپاداش توزیع و عملکرد رقابتی، ارتقاء قدرت افزایش کارکنان، ارزیابی

 هر گونه و داشته قرار شهروندان زندگی با ارتباط در مستقیم صورت بههای مدیریت شهری فعالیت بدانیم که شد خواهد روشن

 داشت.  خواهد پی در را مردم فوری العملعکس عمومی، نهاد خدمات این عملکرد در کاستی و مبودک

 

 مبانی نظری
 مدیریت شهری

توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می      

است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر 

 .[2]که معموالً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند

 

 نظام مدیرت شهری

توان آن را به یک نظام تشبیه کرد. مدیریت شهری نیز مدیریت شهری به مثابه یک نظام است. برای درک مدیریت شهری می      

های وابسته تشکیل شده که با یکدیگر در قالب ساختاری واحد، ها یا ادارهها و سازمانایی چون معاونتهمانند یک نظام از قسمت

 روابط متقابل دارند. این ارتباط ممکن است ضعیف یا قوی باشد. 
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 .[5]ها در یک نظام شهری: ورودی و خروجی 2-1شکل 

       

گیرد. زیرا متشکل از تعداد زیادی افراد بوده، دارای اجتماعی قرار می ها، در رده نظامنظام مدیریت شهری از نظر رده بندی نظام

ترین مسأله نظام مدیریت شهری را ساخت سلسله مراتبی و تقسیم کار دقیق است. قسمت مهم این انظام امور مالی است که مهم

 دهد.تشکیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهری مدیریت وظایف

ن به بحث مدیریت شهری و مسأله مالکیت اراضی اشاره کرد. در چند سال آینده اکثر توااز مهمترین وظایف مدیریت شهری می      

کشورهای درحال توسعه با کمبود زمین، تورم لجام گسیخته مشکل بازار و مشکالت زیست محیطی و اقتصادی رو برو هستند. 

 خروجی ورودی
نظام مدیریت 

 شهری

نیسامنابع اطالعاتی، مالی و ان  خدمات 

انتظارات مردم، دولت و گروه 

 های بانفوذ

 تغییرات کالبدی شهر

 بخش خصوصی شورای اسالمی شهر شهرداری شهروندان

 مشارکت کننده اداره امورشهر نظارت و هماهنگی پشتیبانی و همکاری

 توسعه و عمران شهری

 مدیریت شهری

.[1]: نقش عناصر مدیریت شهری2-2شکل   
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توان به ایجاد تعادل یف مدیریت شهری میاز دیگر وظا .[.]باشد وظیفه مدیریت شهری در این زمینه بر طرف کردن مشکالت می

 .[7]میان توسعه اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد

بندی کلی وظایف های کشور در یک تقسیم( شهردرای1311تیر 11در ایران مطابق با فصل ششم قانون شهرداری )مصوب       

انی نظیر احداث خیابان، فضای سبز، وظایف چهارگانه عمرانی، خدماتی، نظارتی و رفاه اجتماعی را برعهده دارند. وظایف عمر

خدماتی مانند تنظیف معابر و دفع زباله، وظایف نظارتی مانند صدور پروانه ساختمان و نظارت بر امور صنفی و اصناف و رفاه 

 .[5[]8]گیرنداجتماعی مواردی نظیر تأسیس نوانخانه و احداث مساکن ارزان قیمت برای نیازمندان را در بر می

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

 ./5، حدود مربع لومتریک 2511/.30با وسعت  که است آذربایجان غربیاستان  کردنشینهای شهرستان بوکان یکی از شهرستان

نفر  28.122برابر با  1390جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری سال داده است.  درصد از سطح استان را به خود اختصاص

 .بوده است

 
 موقعیت جغرافیایی شهر بوکان: 1شکل

 پژوهش روش
های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج حلگیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راهتصمیم      

باشد. کیفیت مدیریت اساسا تابع کیفیت تصمیم گیری است ها و باالخره انتخاب و اجرای آن میحلناشی از اجرای هر یک از راه

آید همگی تابع کیفیت ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها بدست میمهزیرا کیفیت طرح و برنا

گیرنده است که ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیمگیرینماید. در اکثر موارد تصمیمتصمیماتی است که مدیر اتخاذ می

اشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روشهای گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته بتصمیم

های اخیر مورد توجه محقق قرار گرفته است بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از گیری چند معیاره که در دههتصمیم

ها به کیفیت آن مانرود و تحقق اهداف سازگیری از وظایف اصلی مدیران به شمار میتصمیمشود. چند معیار سنجش استفاده می

ی به دو دسته MCDMگیری چند معیاره مدلهای تصمیم گیری قبل از هر چیز به اطالعات نیاز است.بستگی دارد. برای تصمیم

شود. در حالت کلی تقسیم می MADM تصمیم گیری چند شاخصهو مدلهای  MODMعمده مدلهای تصمیم گیری چند هدفه 

تفاوت اصلی گیرند. های چند معیاره به منظور انتخاب گزینه برتر مورد استفاده قرار میهای چند هدفه به منظور طراحی و مدلمدل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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گیری پیوسته و دومی بر گیری چند معیاره آن است که اولی در فضای تصمیمهای تصمیمگیری چند هدفه با مدلهای تصمیممدل

 گردند.گیری گسسته تعریف میفضای تصمیم

. این مدل از سال باشدیکی از مدل های پرکاربرد در تصمیم گیری چند معیاره و انتخاب گزینه برتر می 1(Vikorروش ویکور )      

برای حل مسائل گسسته کاربرد دارد. این روش  بر مبنای روش توافق جمعی و با داشتن معیارهای متضاد تهیه شده و عموماً 1981

انتخاب از یک مجموعه گزینه  برای بهینه سازی چند معیاره سیستم های پیچیده توسعه یافته است. این روش روی دسته بندی و

و جواب های سازشی را برای یک مسأله با معیارهای متضاد تعیین می کند، به طوری که قادر است تصمیم  ها تمرکز داشته

گیرندگان را برای دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد. در اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب ایده آل است 

واقع مدل ویکور از طریق ارزیابی گزینه ها بر اساس معیارها، گزینه ها را در  که کلمه سازش به یک توافق متقابل اطالق می گردد.

شوند بلکه معیارها از طریق روش های دیگر ارزیابی می شود کند. در این مدل معیارها وزن دهی نمیبندی میاولویت بندی یا رتبه

ه و رتبه بندی می شوند. در این مدل همواره چند و سپس گزینه ها بر اساس معیارها و با ترکیب در ارزش معیارها، ارزیابی شد

گزینه مختلف وجود دارد که این گزینه ها بر اساس چند معیار به صورت مستقل ارزیابی می شوند و در نهایت گزینه ها بر اساس 

ت که بر خالف آن ارزش، رتبه بندی می گردند. تفاوت اصلی این مدل با مدل های تصمیم گیری سلسله مراتبی یا شبکه ای این اس

مدل ها، در این مدل ها مقایسات زوجی بین معیارها و گزینه ها صورت نمی گیرد و هر گزینه مستقال توسط یک معیار سنجیده و 

 ارزیابی می گردد.

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسی های میدانی است که با مراجعه  -روش تحقیق این پژوهش توصیفی

 .باشدمیمستقیم به سازمان های مربوطه و استفاده از ابزار پرسشنامه 

 

 های پژوهشیافته
 

 شهری مدیریت عملکرد به توجه با فضایی -کالبدیشاخص های : 1جدول 

 وضعیت اماکن تفریحی و ورزشی و فضای سبز

 لمان شهریبهای ارتباطی و موضعیت شبکه معابر و شبکه

 های کالبدی مثل : نما، مصالح ساختمانی، تعداد طبقات(وضعیت واحدهای مسکونی )از نظر ویژگی

 های شهریوضعیت رعایت تراکم و سرانه

  نتایج تحقیقمنبع:                              

 

 VICORهای مدل روش وزن دهی به معیارها و شاخص

 مرحله اول: تعیین وزن معیارها

و دیگر مدل های وزن دهی  ANPیا  AHPوزن و اهمیت هر یک از معیارها ابتدا باید از طریق مدل های تعیین ارزش مثل       

 از استفاده با ها معیارها حاصل آید. در این پژوهش به منظور وزن دهی معیارها از روش وزن دهی آنتروپی استفاده شده است و داده

 ها بر اساس معیارهای مختلف ارزیابی می شود. داده محالتشدند و در این بخش هر یک از  گذاری ارزش لیکرت ای گزینه 5 طیف

شده اند. مزیت مدل ویکور این است که ارزیابی همه معیارها به بررسی  گذاری ارزش لیکرت ایگزینه 5طیف از استفاده با

 ه می توان از داده های خام استفاده کرد. کارشناسی نیاز ندارد بلک

                                                           
1- Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje 
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 تشکیل ماتریس تصمیم گیری: 2 جدول

وضعیت رعایت تراکم و 

 های شهریسرانه

وضعیت واحدهای مسکونی )از نظر 

های کالبدی مثل : نما، ویژگی

 مصالح ساختمانی، تعداد طبقات(

وضعیت شبکه معابر و 

ارتباطی و  هایشبکه

 لمان شهریبم

کن تفریحی و وضعیت اما

 ورزشی و فضای سبز

 

 معیارها

 محالت

10060  09260  28960  11860  wj 

 محله فرهنگیان 1 1 3 1

 ادبمحله اسالم آ 3 2 1 2

 محله سامان 2 1 1 1

  نتایج تحقیقمنبع:                              

 

 وان نرمال کرد:از طریق فرمول زیر می ت مرحله دوم: نرمال کردن ماتریس تصمیم گیری

             (1) 

مجموع هر ستون گرفته شده و در  ع هر ستون جمع می گردد و سپس جذررسانده و مجمو 2ابتدا همه مقادیر ماتریس به توان 

 نهایت هر یک مقادیر بر جذر به دست آمده تقسیم می گردد.

 

 ن رساندن اعداد و جمع هر ستونبه توا ،ماتریس نرمال  :3 جدول
C3 C3 C2 C1 معیارها 

 محالت

10060  09260  28960  11860  wj 

1. 9 1. 1. A1 

1 1. 1 9 A2 

1. 1. 1. 1 A3 

 مجموع 29 .3 11 .3

  نتایج تحقیقمنبع:                              

 rijماتریس: 4 جدول

C3 C3 C2 C1 معیارها 

 محالت

10060  09260  28960  11860  wj 

06111 06219 06111 06551 A1 

06111 06390 06111 06310 A2 

06111 06390 06111 06137 A3 

  نتایج تحقیقمنبع:                              
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 مرحله سوم: وزن دار کردن ماتریس نرمال

رها که قبال از روش های دیگر به دست آمده بود جهت وزن دار کردن، مقادیر ماتریس نرمال هر یک از گزینه ها بر وزن معیا      

 ضرب می گردد.

 ماتریس نرمال وزنی: ضرب وزن معیار بر عدد هر بخش: 5 جدول
C3 C3 C2 C1 معیارها 

 محالت

10060  09260  28960  11860  wj 

21260  06029 10260  90607  A1 

10160  06013 98060  5.060  A2 

0621260  06013 06102 5.060  A3 

  نتایج تحقیقمنبع:                              

 

بزرگترین و کوچکترین عدد هر ستون تعیین می  یین ترین ارزش ماتریس نرمال وزنیمرحله چهارم: تعیین مقادیر باالترین و پا      

رین ارزش منفی. در اینجا منظور از بزرگترین عدد، یعنی عددی بیشترین ارزش مثبت را داراست و کوچکترین یعنی بیشت گردد.

پس اگر معیار ما از نوع منفی باشد، بزرگترین عدد برعکس می شود یعنی می شود کمترین مقدار و کوچکترین می شود بیشترین 

 مقدار و بالعکس.

               (2) 

 
 

 پیدا کردن کمترین و بیشترین عدد هر ستون و تفاضل آن: 6 لجدو
C4 C3 C2 C1 معیارها 

 محالت

10060  09260  28960  11860  wj 

21260  06013 10260  90607  f max 

10160  06029 80609  5.060  f min 

11160  06011 00160  06021 f+ - F- 

  نتایج تحقیقمنبع:                              

 ماکزیمم منهای مقادیر هر عنصر ماتریس باال :7 جدول
C4 C3 

 
C2 

 
C1 

 
 معیارها

 محالت

10060  09260  28960  11860  wj 

06000 06011 06000 06000 A1 

06111 06000 06001 06023 A2 

06000 06000 06000 06023 A3 

  نتایج تحقیقمنبع:                              
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 (R( و شاخص نارضایتی )Sمرحله پنجم: تعیین شاخص مطلوبیت )

             (3) 

 
fای هر ستون* = بزرگترین عدد ماتریس نرمال وزنی بر 

fijعدد گزینه مورد نظر برای هر معیار در ماتریس نرمال وزنی = 

f- کوچکترین عدد ماتریس نرمال زونی برای هر ستون = 

 گزینه را مشخص می کند. Sjبرای گزینه به ازای هر معیار یک شاخص مطلوبیت به دست می آید که مجموع آنها شاخص نهایی 

 ( آن گزینه می باشدRه ازای هر معیار ، شاخص نارضایتی )هر گزینه ب Sjبزرگترین 

 
 (R( و شاخص نارضایتی )Sتعیین شاخص مطلوبیت ) : 8 جدول

   C1 C2 C3 C4 S R 

A1 06000 06011 06000 06000 06011 06011 

A2 06111 06000 06001 06023 061.8 06111 

A3 06000 06000 06000 06023 06023 06023 

  نتایج تحقیقمنبع:                              

 

 و رتبه بندی نهایی گزینه ها Qمرحله ششم: محاسبه مقدار 

  از طریق فرمول زیر:

              (1) 

* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R

 

 

 
    

  
V  065= عدد ثابت 

Sj  مجموع مقدار =S برای هر گزینه 

S-  بزرگترین عدد شاخص =S برای هر گزینه 

S کوچکترین عدد شاخص = *S برای هر گزینه 

Rj  مجموع مقدار =R برای هر گزینه 

R-  بزرگترین عدد شاخص =R برای هر گزینه 

R کوچکترین عدد شاخص = *R برای هر گزینه 

 به عنوان بهترین گزینه انتخاب می شود. Qدر نهایت بیشترین مقدار 

 ا رتبه بندی کرده و تصمیم گیری می نماییم.محاسبه شده در گام قبل، گزینه ها ر iQدراین مرحله بر اساس مقادیر
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 ( Qرتبه بندی نهایی)مقدار : 9 جدول

 رتبه امیاز محالت

 2 06101 محله فرهنگیان

 3 062.0 ادبمحله اسالم آ

 1 069.0 محله سامان

  نتایج تحقیقمنبع:                              

 

با استفاده از وجه به عملکرد مدیریت شهری فضایی با ت -های کالبدیبندی شاخصاولویت و امتیازات داده شده بررسینتایج       

و در  06101با امتیاز  فرهنگیان محلهدر رتبه اول،  069.0با امتیاز  محله سامانکه: باشدفازی به این ترتیب می VICOR مدل 

 گیرد.در رتبه سوم قرار می 062.0با امتیاز اد بآ اسالم محلهنهایت 
 

 گیری نتیجه
 آن نقش گیریشکل در مختلفی دالیل که است جامعه کالبدی فضایی وضعیت یزگوکنندهبا واقع در انسان زندگی محل      

 مدیریت نبود با شهر، متناسب ریزیبرنامه عدم شهر، سطح در امکانات نابرابر توزیع مسکن، یفزاینده همچون: رشد دالیلی دارند،

 حال در روز روزبه سطح شهرها در نابرابری وارههم اساس همین است. بر نمایان سوم جهان جوامع سطح در که ... و شهری

  هاسازمان وظایف و ساختارها تر شدنبا پیچیده امروزه .است گسترش

 شهری مدیریت عملکرد به توجه با فضایی -کالبدی های شاخص بندی اولویت و تحلیلهدف از انجام این پژوهش  در این راستا

ی و پیمایش آوری اطالعات در این تحقیقتحلیلی و روش جمع -نوع توصیفی زحقیق اباشد. روش تمی (بوکان شهر: موردی مطالعه)

با  محله ساماندهد که نتایج نشان می .استفاده شده است  VICORمدل  ها ازکه برای تجزیه و تحلیل داده باشدیمای کتابخانه

 گیرد.در رتبه سوم قرار می 062.0با امتیاز اد بآ اسالم محلهو در نهایت  06101با امتیاز  فرهنگیان محلهدر رتبه اول،  069.0امتیاز 

 

 پیشنهادات
 عمومی ونقل، خدمات حمل مسکن، شهرسازی، عمرانی، و هنری، فرهنگی اداری، مالی، هایبین برنامه بخشیمیان ارتباط -

 .بود خواهد ضروری بسیار شهری طراحی و زیربنایی و

 قرار گیرد.های عملیاتی مدیریت شهری فضایی در راس برنامه -های کالبدیشاخص -

 جهت تحقق عدالت فضایی توسط مدیریت شهری فراهم شود.بوکان  توزیع متناسب انواع خدمات درکل شهر -
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