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چکیده

امروزه مدیریت کالنشهرها ،با توجه به رشد بی رویه آنها که باعث تخریب محیط زیست و ایجاد مسائل اجتماعی و فرهنگی و اق صت ادی عدی ییده
ای شده است ،که نیاز به باز نگری در سیستمهای مدیریتی و قوانین حاکم بر آنها را دارد .کالنشهر در بسیاری از کشورهای در حال توس زا هع
دید بسیاری از کارشناسان به مثابه سیاه چالههایی قلمداد میگردند ،که باعث بلعیدن انرژی و سرمایه ملی می گردد ،که باید ضرورت توجه هب    
مدیریت شهری واحد را در آنها در اولویت قرار داد .شهر به مثابه سیستم یکپارچه ای است که باید مدیریت آن نیز یکپارچههه باشددد ،و در اینجا ا
می توان از اصالح مدیریت واحد و یکپارچه شهری استفاده کرد ،چون که مدیریت واحد صرفه جویی در هزینهها ای شهررری را به د لابند  اا ااارد.
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کالنشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری است .پ رضاح شهوژ   
به دلیل ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مدیران در حوزه مدیریت شهری در کالنشهر تهران و مدیریت یکپارچه شهری بر مبن ه یا دد دددف از
نوع پژوهشهای کاربردی و بر مبنای ماهیت دادهها و نحوهگردآوری ،از نوع پژوهشهای توصیفی-پیماشی به مش  اا ااار میییرود .جامعه یرامآ    
پژوهش کارشناسان و متخ صص ان در حوزه مدیریت شهری در شهر تهران هستند .که بر اساس مدل مفهومی و به ص ترو

تحلی  ل م مس لماوع ری   

موثر بر ساختار مدیریت شهری و تأثیرات آنها مشخص شد و آنچه حائز اهمیت است نقش کلیدی مشارکت شه دم رد نادنور یی یییریت یکپارچه
شهری از دیدگاه پاسخگویان می باشد .که با توجه به نتایج جدول سوات برای کالنشهر تهران؛ اجماع مس  يلحم نالوئ دد دددر کل  موزل تي تت تتتوس هع
شهري و ضرورت هماهنگي بين سازماني ،قانونمداري سازمانها و ممانعت از دخال هورگ ت ه مريغ يا ر رد طبت

(نانآ فياظو ددددد ددددددر س و يلم حط

محلي) ،الزام به رعايت قوانين و همچنين ت ييغ ر آن با توجه به نيازهاي روز ،پذيرش شمول مردم و فرصتبخشي به آنان در راستاي مش ششارکت در
سرنوشت خود و ايجاد زمينهها و فرصتهاي بيشتر جهت استفاده از پتانسيلهاي بخش خصوصي در اجراي امور پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،مدیریت یکپارچه شهری ،مدیران شهری ،توانمندسازی ،تهران.

 -1این مقاله برگرفته از رساله دکتری با موضوع توانمند سازی نظام مدیریت یکپارچه شهری مطالعه تطبیقی تهران و لندن دانشگاه ازاد اسالمی واحد سمنان می باشد.

( -2نویسنده مسئول) Abbas.arghan@yahoo.com
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مقدمه
امروزه مدیریت کالنشهرها ،با توجه به رشد بی رویه آنها که باعث تخریب محیط زیست و ایجاد مسائل اجتماعععی و
فرهنگی و اقتصادی عدیده ای شده است ،که نیاز به باز نگری در سیستمهای مدددیریتی و ق او ننین ح مکا بررررر آنهاا را
دارد .کالنشهر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از دید بسیاری از کارشناسان به مثابه سیاه چالههههاایی قلم داد
می گردند ،که باعث بلعیدن انرژی و سرمایه ملی می گردد ،که باید ضرورت توجه به مدددیریت شهررری واحددد را در
آنها در اولویت قرار داد .شهر به مثابه سیستم یکپارچه ای است که باید مدیریت آن نیز یکپارچه باشد ،و در اینجا می
توان از اصالح مدیریت واحد و یکپارچه شهری استفاده کرد ،چون که مدیریت واحد صر ج هف وو ووویی در هزینههههاای
شهری را به دنبال دارد .مک گیل معتقد است که مدیریت شهری در واقع واسطه بین دستگاه اداری دولتتت و جامعه
است .چرا که دستگاههای اداری منابع را در اختیار دارد و جامعه نیز به این منابع برای تامین خدددمات و توسعععه زیر
ساختها نیاز دارد .وی اشاره می کند که در فرایند توزیع و اختصاص من عبا اه هورگ دیاب عفن یذ و ااااا اااااان مختلفی
شرکت داشته باشند با این حال به عقیده وی حکومت محلی و یا حکومت ش جاو نیرتکیدزن ناونع هب یره رررر رررررایی
ترین سطح حکومت به شهروندان باید به عنوان نیروی اصلی در مدیریت شهری عمل کن اشا یو.د ره    م دنک ی    ک ککه
رویکرد های تفرق گرا توان کارامد و پایدار خدمات شهری و زیرساخت ه و درادن ار ا

یم هجیتن دریگ       رویکرد

مدیریت یکپارچه درتامین و تدارک خدمات و زیرساخت های شهری و توانایی پاسخگویی به نیاز ه ور یا ززز اف نوز
شهروندان و شهرها را دارد .همچنین یکپارچگی در برنامه ریزی ،نهادها و سازمانهای درگیر وما رد  ررررر ش ره ییی را به
ف همک ارا ننن:1392 ،
عنوان راه های مقابله با تفرق و دستیابی به الگوی پایدار توسعه شهری ،پیشنهاد می کن ابیلاق (د فف فف

 .)55که پژوهش های صورت گرفته توسط سرور و همکاران ( ،)1396در "واكاوي عوامل م ذپ ققحت رب رثو ييييييييي ري
مديريت كي پارچه شهري؛ مطالعه موردي :كالنشهر تهراننن" ؛ اتق یا ی  رو هلیپ و  (( ((( )1395در "ت وگلا نيود ييييي تحقق
مديريت كي پارچه مادرشهرها ،نمونه موردي :مشهد" ؛ فالح منشادی و روحی ( )1394در "مقدم  رب یا ه اا ااالزام و تا
راهکارهای دستیابی به حمل و نقل یکپارچه شهری در تهران" در داخل کشوررر و پ شهوژ

( ،)2018در "پژوهش کیفیت استراتژی یکپارچه شهری با توجه به اس یژتارت
استراتژی اروپا  "2020؛ پاول و س  ن ( (" ،)2017ارزی یذپ تیلباق یبا ر رد ی

تان یاه ر مه و ر ککک ک کککککاران

ی،
 2020اروپاا :م هعلاطم درو    اس ول ونی ی
کی ب رهشنالک ر ریثات ساسا

       عوامل

جغرافیایی یکپارچه شهری ( ) )IUGFبر خوشه بندی مراکز شهری کلکته" ؛ ای  .کالس اکمه و نو را نن ننن )2009( ،در

مقاله "رهنمودی درباره نمای کلی نظام مدیریت یکپارچه" و ریدن( ،) 2008در تحقیقی ب ناونع ا    "ابزاره یا ی یارب    
مدیریت پایدار یکپارچه درشهرها" در خارج از کشور ،از این دسته اند.

مطالب گفته شده به خوبی اهمیت و ضرورت مدیریت یکپارچه شهر را در اداره بهتر و کارام و حیضوت رهش رت د   
تبیین می کند .در وافع مدیریت یکپارچه شهری یکی از راه کارهای اصلی مقابل د یگراپ دنچ و قرفت اب ه ر داعبا        
مختلف عملکردی ،قلمرویی و مدیریتی است که کالنشهر تهران هم به آن مبتالست .علی رغم سابقه تقریبا صد ساله
مدیریت شهری در کالنشهر تهران همچنان چند پارگی و عدم انسجام بین نهادها و سازمانهای ذی نفع در مدیریت و
اداره شهر تهران دیده می شود و پیامدهای مختلفی را در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقت و هافر یارب یگنهرف و یداص   
بهزیستی شهروندان دارد .به طور کلی با وجود اهمیت مساله مدیریت و برنامه ریزی شهری و تحقق عدالت و بهب دو
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کیفیت رندگی شهری ،کمتر تالش علمی و سازمان یافته ای برای مطالعه تجربی این موضوع ص .تسا هتفرگ ترو    
یکپارچگی در امر مدیریت هم به عنوان یکی از پایه های اصلی در مدیریت شهری ،از ای  ینثتسم هدعاق ن نی یی ییییس  .ت
این غفلت هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد روش شناسی از سوی پژوهشگران ،برنامه ریزی ،علوم مدیریت و عل مو
اجتماعی صورت گرفته است .بنابراین ،پرداختن به وضعیت مدیریت شهری و مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران و
حکمروایی ش تلق هجوت اب مه و یره و تاعلاطم     
بررسی جوانب مختلف ـن هم از نقطه نظر بهبود مدیریت و ح
پژوهش های آن در ابعاد مفهومی و نظری ،با هدف تعمی تسگ و ق ر  هزوح نیا ش و ک یتایلمع و یدربراک  رد ننننننن نننننننن،
ضروری مینماید .در واقع با وجود اهمیت این موضوع و اتفاق نظر اندیشمندان و خبرگان در حوزه شهری بر نیا    
مساله جای سوال است که چرا به اجرا در نمی اید .به نظر منطقی میرسد تا به موانع و ع مدع رب راذگریثات یلماو     
تحقق مدیریت یکپارچه شهری در کالنشهر تهران بپردازیم و آنها را اشکار سازیم تا سیاست گذاری ها و ت تامیمص
بعدی در جهت یکپارچه سازی مدیریت شهری در شهر تهران با ثبات و اگ تشیب یها ر  ی

صص ص صصصصورت گیر جیاتن زا و د   

پژوهش بتوان استفاده نمود.
ضرورت بعدی در انجام پژوهش این است ک هشنالک ه ر هب نارهت  ادا تختیاپ ناونع ری یسایس و

و روشک ن یییییییی ی ییییییییییز

گستردگی و اهمیت آن ،همواره با مشکالت و چالش های مختلف مدیریتی مواجه بوده و هست .این چالش ه هها هم
به مدیران شهری وهم به شهروندان راجع است .اما به نظر میرسد چالش های مدیریتی کالنش نارهت ره    بیشتررر ،به
مدیران و برنامه ریزان شهری بر میگردد که در سطوح مختلف ملی ،منطقه ای و محل  همانرب هب ی ر یزی      و سیاست
گذاری میپردازند .از این رو ضرورت می یابد تا چالش ها و مسائل موج هش هرادا رد دو ر تت تتتهر وم نا رد    بررس و ی
واکاوی قرار گیرد .همچنین نهادها و سازمانهای مختلف دولتی و عمومی که در اداره شهر تهران نقش

دارنددد ،بس ای ررر

متعدد و مختلف هستند و هرکدام به صورت مستقل و جداگانه به برنامه ریزی در سطح شهر تهران م پ ی ررردازن اب .د   
وجود نهادها و ذی نفعان متعدد درگیر در اداره شهر تهران همچنان م هش تیرید ر نارهت رهشنالک رد ی      ب ببا مس لئا
جدی مواجه است که به نظر میرسد الزم است تا از این دریچه و از نگاه یکپارچگی به آن توجه گردد.
مبانی نظری
موضوع اندیشه اداری ،دانش مدیریت و به خ صوصص

و یربهر

تسا یعوضوم تیاده

ارمه هک ه یگدنز اب          

یتر دا قباوس نی ا ومع هر م تساب هرود ی ا رد ین
اجتماعی انسان و حتی قبل از آن مطرح بوده اس میدق زا یخرب .ت ییی ییی
لوحهای سنگی سومریها یافته شده است که نشان میدهد ح دود

 5000س ویناحور شیپ لا ن ا یرموس  ر  شت را

ی ،و مح مکا
تجهیز و تغذیه ،معابد انبارها را اداره ،مالیات را گردآوری ،سوابق معاهدات م رادهگن ار یلا یی یی

  
  

ضق ا ار یی   

اداره و الواح گلی را فراهم و توزیع میکردند تا اینگونه امور بر روی آنها ثب ایوضر( دوش یرادهگن و ت نننن ننننن:1381 ،
 .)13در این میان با توجه به موضوع توانمندسازي به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمممیمگی ییریهاایی
است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایدههای خوبی را بیافرینند و آنه ار ا
بهعمل تبدیل کنند .توانمندسازي ،عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است .اهدافی مانند نزدیکتر شدن بیشتررر
به مشتری ،بهبود خدمات پس از فروش ،ارائه مداوم نوآوری ،افزایش بهرهوری و در دست گرفتن میدان رقابت برای
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س امزا نن نه اا ایی ب هه هدس مآ دهاوخ ت د  هک را هههه ه ههه هه اا ای جدی یی دی بر اا ای توانمن ناشدارفا نتخاس د        یافت هه هان دد د (،1395
.)www.pajoohe.com
ی،
به اعتقاد شارما (  )Sharma, 2000مدیریت شهری مجموعه ای از فعالیتهاست که در تعامل با هم توسعههه اقت داص ی ی
کالبدی و اجتماعی نواحی شهری را شکل داده و هدایت می کن ش تیریدم هفیظو نیرت یلصا نیاربانب .د ههههههه ههههههههری،
مداخله در این نواحی با هدف ارتقای توسعه اقتصادی و بهروزی مردم و نیز تأمین خدمات ضروری است ..راک یدو
( )Rakodi, 2003نیز مشابهی دارد ،هدف مدیریت شهری ،مدیریت اجزای سیستم شهری است به نحوی که ک را ککرد
روزانه سیستم را ممکن ساخته و با تشویق همه انواع فعالیتهای اقتصادی بستری فرآهم آورد تا ساکنان قادر باشند به
نیازهای اساسی خود شامل مسکن ،کاالها یا خدمات عمومی و نیز فرصت های درآمد ساز دسترسی داشته باشند .هر
دوی این محققین معترفند که مدیریت شهری مسئولیتی استراتژیک است که با نت  یتایلمع تاعبت و جیا ننن ننننی هارمه ز   
است .استرن  strenنیز در سال  1993میالدی ،طی مقاله ای در نشریه شهرها  Citiesبیان می کند که اصول کلی برای
فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بس یرهش تیریدم .تسا هدننک جیگ رای

هجوت اب          ب ببه

سلیقهها ،ادراک افراد و همچنین اقتضای سیاسی -اجتماعی در زمان های مختلف معانی متفاوت داشته است .چنانچه
ما در زمان کنونی نیز این اختالف معانی و مفهوم را کام ًالًال شاهد هستیم.
مطرح کردن مباحثی مثل نظام قدرت ،مدیریت استراتژیک ،حکمروایی شهری و سر و یعامتجا هیام

 . ..سد  تتت تتتتیابی به

یکی از بازخوردهای حاصل از حکمروایی یعنی رویکرد یکپارچه شهری بوده است .مدیریت یکپارچه را میتوان به
دو بخش درون نهادی و میان نهادی تقسیم کرد .بطوریکه یک طرف یکپارچگی ک لمع و درکرا کک کککرد درون س زا ممانی
فراهم آورده شود که این امر همان ساختار سازمانی یک نهاد مدیریتی است .و از طرف دیگر بتواند عملکرد مدیریتی
بین نهادهای شهری در سطوح مختلف جغرافیایی (محلی ،شهری و فراشهری) را بهبود بخشید.
منظور از یکپارچگی مدیریت شهری ایجاد م و هدوبن دحاو تیرید

مفه ریدم مو ی اب دحاو ت وهفم م چراپکی  گگگگگگ گگگگگگگی

تفاوتهای ماهوی بسیار داشته و استفاده آن بجای هم و یا مترادف با هم از نظر مفه اک و یمو رکر حیحص چیه ید     
نمیباشد .بطوریکه در سیستم مدیریت شهری واحد سازمان و نهادهای شهری در سطوح محل نامزاس ناونع هب ی     
یباش دن
مستقل با استقالل عملکردی مشخص نیستند بلکه تابع سازمانهای دولتی یا عمومی (همچون ش م )یرادره یی یی
ت» دانس  یانبم رب .ت ا اا اااای دم ن لل للل،
(کاظمیان .)1389 ،مدیریت یکپارچه شهری ترکیبی از دو مفهوم «شهر» و «م یرید ت ت
ن ب مان ه   
مدیریت شهری با رویکرد یکپارچگی عبارت است از یک نظام مدیریتی ویژه که در قلمرو جغرافیایی معین ن
شهر مسئولیت بهبود و توسعه عملکردهای شهری را برعهده دارد .ابعاد سهگانه این مدل عبارتند از:
ی ،ه بهر و تیاد ررررری ش و یره
 -1مدیریت و وظایف اصلی آن ،مشتمل بر برنامهریزی شهری ،س امزا نننده هش ی ر یی یی
نظارت و کنترل شهری ،تامین و تخصیص منابع شهری
 -2شهر و قلمروهای جغرافیایی آن ،مشتمل بر قطعه زمین ،محله ،ناحیه ،منطقه ،شهر و حریم شهر.
ی ،حق و قو
 -3شهر و عملکردهای شهری ،مشتمل بر سیاست شهری ،اقتصاد شهری ،اجتماع شهری ،فن هش یروا ر یی یی
قوانین شهری و محیط شهری (کاظمیان.)2 :1390 ،

تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری145 ...

با توجه به مطالب بیان شده رویکرد سنتی مدیریت شهری به طور عمده در مناسبات بین حکومت مرک  یز ممش صخ
میشود که در آن دولت و کارگزاریهای آن عهدهدار نقش مدیریت هستند و اجتماعات محلی و نهاده رد یمدرم یا   
فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی شهری نقشی ندارند (نوابخش و ارجمند سیاه پوش )15 :1388 ،در ای متسیس ن
نظام مدیریت در سطوح مختلف عم تد ًاًا د ییاضف هعسوت و هدرک لمع زکرمتم  ر غج حوطس  ر نزاوتمان ییایفا           و
یباش رکیور اما .د ددد دددد
نابرابریهای شهری بواسطه تمرکزگرایی مدیریت ،تمرکز منابع و قدرت نس راد ار ییالاب تب ا م  ییی ییی
مدیریت نوین به نقش اجتماعات شهری اولویت داده است و امکان مش  رد لاعف تکرا مم م ممممدیریت ش  اب یره ای جج ج ججججاد
نهادهای محلی شکل میگیرد .این نهادها شامل ارگانهای بخش خصوصی ،عمومی ،دولتی و مردمی میباشد .تف توا
رویکرد سنتی به مدیریت شهری و رویکرد نوین در قالب حکمروایی شهری و رویکر ریدم د ی ش هچراپکی ت ه رر ررررررری
منشعب از آن با معیارهای مقایسه در قالب کنشگران ،وظایف ،ساختار ،قراردادها و توزیع قدرت در جدول زیر آمدهه
است.
جدول شماره  :1مقایسه مدیریت سنتی و نوین (نظام حکومت و حکمروایی شهری
مدیریت شهری سنتی (حکومت شهری)

معیار مقایسه

مدیریت شهری نوین (حکمروایی  -یکپارچگی)

تعداد محدود مشارکت کنندگان  -عوامل اجرای  ی ااساس ًاًا یتلود      -ع مد

کنشگران

تعداد زیاد مشارکتکنندگان -عوامل اجرایی بخشه یمدرم فلتخم یا      -خصوص و ی
عمومی  -شکلگیری نهادهای محلی

حضور نهادهای مردمی
عدم شکلگیری مشاوره  -ع اکمه مد ری    در ص سایس یدنبترو تت تتته یا

کارکرده و ا   

انجام مشاوره ،همکاری در اجرای سیاستها و صورتبن تسگ ید ر تاعوضوم مک یگد     

اجرایی  -گستردگی زیاد موضوعات شهری  -عملکرد عم تد ًاًا لاک  بب بببدی -

وظایف

سیاسی ،عملکرد مشارکت محور ،توجه به سایر ابعاد زندگی شهری

ررر ررررر ،عملکررد

سا خ تا ر

مرزهای بسیار باز ،عضویت داوطلبانه و خودیار ،تعام ه و ل ممممم افزای نامزاس ی یی ییی ،عملکرد

فیزیکی ،برنامهریزی و اجرای فنگرا
فناپیذ رر ر ،ع اک یزاوم زیم تیوض
مرزه اطعنا و هتسب یا فففف فف

دموکراتیک ،تمایل به توزیع ؟؟ تمرکززدا

بروکراتیک  -تخصیص منابع از باال
اقتدار سلسله مراتبی و رهبری پیوسته از باال ،میانکنش خصمانه و روابط

قرارداده یا     

متضاد ،برخوردهای غیررسمی ،پنهانکاری ،رقابت انحصاری

میان کنش

ی ،ع ذوفن مد   
آزادی عمل باالی دولت از جامعههه ،تس  و طل ااقت تلود راد یی یی

توزیع قدرت

مشاوره افقی و تحرک درمانی ،توافق بر هراجنه رس  ااا اااا ،تکنوکرتی  ینتبم طباور و ک ببب ب بببببا
همکاری ،باز بودن و شفافیت پاسخگویی نهادهای شهری ،نقش

ت ،اعتم دا
اظن ر لود ت تتت تتت

معامله به مثل و رقابتپذیری فعال همه نهادها
گروههای ذینفع ،عدم تعادل و همزیستی بین بازیگران

واگرا و ناپارچه

آزادی عمل اندک دولت از جامعه ،تسلط پراکنده دولت ،تعادل و همزیستی بین بازیگران و
منفعت طلبی چند جانبه ،هم افزا و همگرا

منبع( :کاظمیان و سعیدی رضوانی)4: 1383 ،

همگرا و هم افزا و یکپارچه

از طرف دیگر منظور از یکپارچگی مدیریت شهری ایجاد مدیریت واحد نب  موهفم و هدو م ید ر موهفم اب دحاو تی       
یکپارچگی تفاوتهای ماهوی بسیار داشته و استفاده آن بجای هم و یا مترادف ب  یموهفم رظن زا مه ا و یدرکراک       
هیچ صحیح نمیباشد .بطوریکه در سیستم مدیریت شهری واحد س ش یاهداهن و نامزا ههه ههههری در س هب یلحم حوط    
عنوان سازمان مستقل با استقالل عملکردی مشخص نیس امزاس عبات هکلب دنت نننن نننننه  یتلود یا ی نوچمه( یمومع ا      
ینماین یدم متسیس رد .د ر یاهداهن یرهش تی      
شهرداری) میباشند .که با توجه به خواستهها و نظرات آنها عمل می ی
شهری به ویژه نهادهای محلی به صورت واحد تحت اختیار نهاد بزرگتر یا نهاد دارای قدرت و اختیارات بیشتر ب هدو
یباش هن د   
و با عملکردهای آن تطابق دارد .درواقع در مدیریت واحد بیشتر بحث حکومت و حاکم شهری مطر م ح یی یی
مدیریت شهری .اما در سیستم مدیریت یکپارچه شهری سازمانهای خردتر نه تحت امتیاز حاکم شهر بلکه هماهنگ
با آن وابسته با استقالل عملکرد در ساختار مدیریت شهری وارد میشوند .در این سیستم ذینفع هش نا ر مه رد ی ه    
مراحل مدیریت شهری مشارکت فعال داشته و در آن دخیل هستند .این مفهوم دربرگیرنده تمام سازمانهای رسمی و
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غیررسمی موثر بر اداره شهرها است نه به نوعی در تصمیمگیری و تصمیمسازی و اجرای برنامههای مدیریت ش یره
براساس برنامه راهبردی و نقشه راه سازمان رهبری دخالت دارند.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر به دلیل ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مدیران در حوزه م هش تیرید ر و نارهت رهشنالک رد ی   
مدیریت یکپارچه شهری بر مبنای هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و بر مبنای ماهیت دادهها و نحوهگر روآد ییی ،از
یرود .جامع امآ ه ر هوژپ ی ش د ناصصختم و ناسانشراک  ر هزوح 
نوع پژوهشهای توصیفی-پیماشی به ش م رام یی یی

     

مدیریت شهری در شهر تهران هستند به روش غیر احتمالی ساده و در دسترس  400پرسش هک عیزوت همان      318آن-
های بصورت برگشت داده شد و تحلیلها بر اساس آن صورت گرفت .برای بررس یاور ی ی سرپ  ششششششش نام یاور زا ه ی   
محتوایی یا ظاهری استفاده شده که ابتدا یک پرسشنامه اولیه تهیه و در اختیار خبرگان دانشگاهی قرار گرفت و پس
از اعمال نظرات آنان پرسشنامه نهایی تهیه گردید .برای س شجن

اوس ییایاپ الالال الالالالت از روش ه و خابنورک یافلآ یا

 AVE1و CR2استفاده شده است .استاندارد آلفای کرونباخ باالی  0/7توسط کرونباخ ( )1951بیان ش رد هک تسا هد   
این پژوهش پایایی کل  0/971بوده است همچنین باگوزی و یی ( )1988مقدار ب یالا

 0/6را بر یا

 CRو فورن و ل

الرکر ( )1981مقدار استاندارد  0/5را برای  AVEذکر کردهاند .جدول زیر نشان میدهد که تم ونکم یاهریغتم ما ن    
تحقیق دارای پایایی در سطح بسیار مناسبی هستند.
در این پژوهش شیوه ی گردآوری داده ها پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه بوده است و جهت تجزیه و تحلیل داده
خدهن هد
های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی به تجزیه و تحلی  یاه یگژیو ل ا رف ا پ د اس خخخخخ خخخخخ
پرداخته ایم ،همچنین با توجه به الگوی مفهومی پژوهش از روش تحلیل مسیر اس هک تسا هدش هدافت

پرسش همان

با تتتت ت تتتتتتدا بر یا

ن همبس يگت
سنجش همبستگی بین متغیرها ،بار عاملی آنها استخراج شده و هرچه ميزان بار عاملي بيش  دشاب رت اا اااين ن
ن متغيرها ييي مدللل بههه
باالتر خواهد بود .در واقع از روشهاي معادالت ساختاري ( )SEMاستفاده گردیده تا روابط بين ن
صورت همزمان مورد بررسي و آزمون قرار گيرد و در نهایت با توجه به مدل مفهومی پژوهش ضر یسم بیا ررررر م لد
عملیاتی و آزمونشده پژوهش ارائه می گردد .سپس با توجه به نتایج پرسشگری به ارائ یاه سیرتام ه      SWOTدر
ارتباط با نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید مدیریت شهری تهر دم یاه صخاش یاتسار رد نا ی  تیر ی هچراپک       
شهری می پردازیم و در پایان به ارائه استراتژیهای مورد نظر خواهیم پرداخت.
جدول شماره  :2پایایی سازههای متغیرهای پژوهش
مت غی ر

آلفای کرونباخ

AVE

CR

مت غی ر

آلفای کرونباخ

AVE

CR

مشارکت

0/852

0/533

0/872

عدالت

0/827

0/744

0/897

کارایی و اثربخشی

0/877

0/578

0/905

تمرکززدایی

0/879

0/805

0/925

مسئولیت پذیری

0/875

0/574

0/903

بینش راهبردی

0/905

0/678

0/926

شفافیت

0/805

0/631

0/872

جهت گیری توافقی

قانونمندی

0/840

0/677

0/893

0/901

0/836

0/938

Average variance extracted

1

Composite Reliability

2
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پسایندها

عوامل موثر

پیشایندها

قانونمندی
عدالت

مدیریت

کارایی و

یکپارچه

اثربخشی

شهری

تمرکززدایی

مسئولیت
پذیری

مشارکت

شفافیت
بینش راهبردی –جهت گیری
توافقی
نمودار شماره :1الگوی مفهومی پژوهش

بنابراین با توجه به مدل مفهومی و شاخص های مدیریت یکپارچه شهری فرضیات تحقیق بدین گونه خواهند بود:
 -1بین مشارکت با مسئولیت پذیری رابطه مستقیم وجود دارد.
 -2بین مسئولیت پذیری با قانونمندی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -3بین مسئولیت پذیری با عدالت رابطه مستقیم وجود دارد.
 -4بین مسئولیت پذیری با با تمرکز زدایی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -5بین مسئولیت پذیری با شفافیت رابطه مستقیم وجود دارد.
 -6بین مسئولیت پذیری با بینش راهبردی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -7بین مسئولیت پذیری با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -8بین قانونمندی با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -9بین عدالت با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -10بین تمرکززدایی با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -11بین شفافیت با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -12بین بینش راهبردی با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم وجود دارد.
 -13بین کارایی و اثربخشی با مدیریت یکپارچه شهری رابطه مستقیم وجود دارد.
قلمرو جغرافیایی تحقیق
تهران ،بزرگترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرس ارهت نات نن ننن اس عمج .ت ّیّی نآ ت     ۸٬۲۴۴٬۵۳۵نفر
است و بیست و پنجمین شهر پرجمع ّیّیت جهان به شمار میآید.مساحت این شهر  ۷۳۰کیلومتر مر ّبّبع است .ای هش ن ر   
یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیاو بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است .شهر تهران ،در شمال کشور ایر و نا
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جنوب دامنه رشتهکوه البرزواقع شدهاست .فعالترین و پرجمعیت ترین بخش استان تهراننن ،منطق الک ه نن نننش نآ یره
است که با وسعتی در حدود  16/7هزار کیلومتر مربع ،جمعیتی معادل  12/3میلیون نفر را در خ .دهد یم یاج دو     
براساس برآورد جمعیت تعدیل شده استان تهران برای سال  1384درهر کیلومترمربع از منطق نارهت یرهش نالک ه     
 742نفر سکونت دارند که از این تعداد  646نفر ساکن شهرها و  96نفر ساکن روستاها هس یدم نامزاس( دنت ر و تی
برنامه ریزی.)1384 ،

شکل شماره :1محدوده مورد مطالعه (منبع :مهندسین مشاور شارمند) 1397

بحث و یافته ها
یشودد .در
در این قسمت پژوهش به تجزیه و تحلیل وضعیت جمعیتشناختی افراد پاسخدهنده پرسشنامه پرداخته می ی
این قسمت به بررسی متغیرهای سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،بانکهای که افر دا
پاسخدهنده در ارتباط میباشند اشاره شده است؛ خالصه این اطالعات در جدول ذیل اشاره شده است.
جدول شماره :3وضعیت جمعتشناختی نمونه پژوهش
جنسیت

تأهل

-

فراوانی

-

درصد

مرد

215

67/6

زن

103

32/4

مجرد

98

30/8

 36-45سال

متأهل

220

69/2

باالی  45سال

50

کا ر م ن د

135

42/4

کارشناسی

108

34/0

استاد دانشگاه

34

10/7

مدیر

94

29/6

دانشجو

55

17/2

سن

تحصیالت
نوع شغل

فراوانی

درصد

محل کار

زیر  25سال

0

0

 25-35سال

146

45/9

122

38/4
15/7

کارشناسی ارشد

178

56/0

دکتری

32

10/0

خصوصی

55

17/4

دولتی

95

29/8

عم و م ی

168

52/8
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تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش
در این قسمت در ابتدا برای سنجش همبستگی بین متغیرها ،بار عاملی آنها استخراج شده که هرچه ميزان بار ع ما للي
ت ،اما
بيشتر باشد اين همبستگي باالتر خواهد بود .درباره اينکه مقدار بار عاملي حداقل چقدر باشد بحث بسيار است ت
آنچه به عنوان حداقل قابل قبول از آن ياد ميشود مقدار  0/3و آنچه توصيه ميش زا رتشيب رادقم دو     0/5م ييي باش .د
جداي از مقدار بار عاملي معنادار بودن آن نيز حائز اهميت است .در اين پژوهش بار عاملي باالي  0/5مدنظر بوده که
ميبايست در سطح اطمينان  ٪95با مقدار آماره  tبرابر  1/96معنادار باشد .تکتک متغيرهاي اين تحقيق در زير از اين
نظر مورد بررسي قرار گرفتهاند .همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود ب ونکم یاهریغتم نی ن و رد هدهاشم 

  

تمامی موارد در وضعیت مناسبی قرار دارد.
جدول شماره  :4بار عاملی بین متغیرهای مکنون و مشاهده شده

قانونمندی

عدالت

مشارکت

مسئولیت پذیری

متغیر

بارعاملی

آماره t

متغیر

بارعاملی

آماره t

L1

0/752

15/487

De 1

0/728

14/335

L2

0/736

13/169

De 2

0/718

13/854

L3

0/728

9/855

De 3

0/793

18/025

L4

0/736

13/125

De 4

0/803

19/235

L5

0/718

13/124

De 5

0/802

18/267

L6

0/714

12/941

De 6

0/707

12/584

Ju 1

0/724

12/551

De 7

0/746

12/233

Ju 2

0/749

14/868

Tr1

0/808

16/963

Ju 3

0/811

21/348

Tr2

0/774

14/432

Ju 4

0/784

14/476

Tr3

0/807

16/202

Ju 5

0/690

9/947

Tr4

0/789

16/933

تمرکززدایی

شفافیت

Ju 6

0/767

15/886

St1

0/812

21/737

Ju 7

0/789

17/257

St2

0/850

25/961

Pa 1

0/845

21/775

St3

0/848

30/022

Pa 2

0/867

24/185

St4

0/779

17/068

Pa 3

0/876

24/173

Pe1

0/898

36/210

Re 1

0/824

22/396

Pe2

0/898

44/513

Re 2

0/839

21/430

Pe3

0/897

39/684

Re 3

0/852

26/172

Ma1

0/877

26/853

Re 4

0/811

16/671

Ma2

0/929

59/798

Re 5

0/817

17/471

Re 6

0/799

21/996

Ma3

0/936

56/546

بینش راهبردی

کارایی و اثر بخشی

مدیریت یکپارچه

ت
پس از اينکه اطمينان حاصل شد بين مشاهدات و متغيرهاي مکنون مربوطه همبستگي و رابطه معق لو ييي برقرررار است ت
نوبت به تجزيهوتحليل بااهميت ديگري ميرسد که از آن طريق فرضيات آماري پژوهش حاضر بررسي خواهددد شددد.
از آنجا که ماهيت تحقيق حاضر چند متغير ميباشد ،از روشهاي مع الدا ت ت
ت س راتخا ييي ( )SEMاس دافت هه م ييي گرددد تاا
روابط بين متغيرهاي مدل به صورت همزمان مورد بررسي و آزمون قرار گيردد .در نگ را ههه ادقم ریز یا ر رر رررر  tم و لد
ضرایب مسیر ( )βمدل آزمون شده نشان داده شده است.
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نمودار شماره  :2آمارههای  tمدل عملیاتی و آزمونشده پژوهش

نمودار شماره :3ضرایب مسیر مدل عملیاتی و آزمونشده پژوهش

ضريب مسير براي رابطه مشارکت و مسئولیت پذیری  0/680و آماره  tمدل آزمون شده برابر  9/961است که بزرگتر
از مقدار بحراني  1/96براي سطح اطمينان  ٪95ميباشد .لذا ميتوان ابراز داشت که با س نیمطا حط اا ااان  95درص هک د   
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مشارکت بر مسئولیت پذیری در ساختار مدیریت شهری تاثیرگذار است .ضريب مسير براي رابطه مس ریذپ تیلوئ ی   
و قانونمندی نیز  0/695و آماره  tمدل آزمون شده برابر  10/380است که بزرگتر از مقدار بحراني  1/96بر يا

س حط

اطمينان  ٪95ميباشد .لذا ميتوان ابراز داشت که با سطح اطمینان  95درصد که مسئولیت پ وناق رب یریذ نمن  ید در   
ساختار مدیریت شهری تاثیرگذار است .همچنین ضريب مسير براي رابطه مسئولیت پذیری با عدالت  0/657و آم را هه
 tمدل آزمون شده برابر  9/039است که بزرگتر از مقدار بحراني  1/96براي سطح اطمينان  ٪95ميباشد .لذا م مميت ناو
ابراز داشت که با سطح اطمینان  95درصد که مسئولیت پذیری بر عدالت در ساختار مدیریت شهری تاثیرگذار اس .ت
در آخر ضريب مسير براي رابطه مسئولیت پذیری با تمرکززدایی  0/688و آماره  tم ارب هدش نومزآ لد بر      10/555
است که بزرگتر از مقدار بحراني  1/96براي سطح اطمينان  ٪95ميباشد .لذا ميتوان ابراز داشت که با سطح اطمین نا
 95درصد که مسئولیت پذیری بر تمرکززدایی نیز تاثیرگذار است .نتایج حاصل از سایر روابط تحلیل مسیر در جدول
زیر نشان داده شده است.
جدول شماره :5وضعیت فرضیات تحقیق
رابطه مستق مي مشارکت با مسئولیت پذیری

ضريب مسير β

آماره t

وضعيت فرضيه

0/680

9/961

تا يي د

رابطه مستقیم مسئولیت پذیری با قانونمندی

0/695

10/380

تا يي د

رابطه مستق مي مسئولیت پذیری با عدالت

0/657

9/039

تا يي د

رابطه مستقیم مسئولیت پذیری با تمرکززدایی

0/688

10/555

تا يي د

رابطه مستق مي مسئولیت پذیری با شفافیت

0/718

11/874

تا يي د

رابطه مستق مي مسئولیت پذیری با بینش راهبردی

0/591

8/553

تا يي د

فرضيه مطرح

رابطه مستق مي قانونمندی با کارایی و اثربخشی

0/314

2/755

تا يي د

رابطه مستق مي عدالت با کارایی و اثربخشی

0/074

0/584

عدم تا يي د

رابطه مستقیم تمرکززدایی با کارایی و اثربخشی

0/114

0/827

عدم تا يي د

رابطه مستقیم شفافیت با کارایی و اثربخشی

0/302

2/469

تایید

رابطه مستقیم بینش راهبردی با کارایی و اثربخشی

0/063

0/389

عدم تایید

رابطه مستقیم کارایی و اثربخشی با مدیریت یکپارچه شهری

0/685

10/258

تایید

با توجه به نتایج حاصل از نمودار تحلیل مسیر روابط بین متغیرهای تحقیق و تأثیر و تأثرات آنها ارائه شد و به تحلیل
عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری در راستای مدیریت یکپارچه شهری از دیدگاه پاسخگویان پرداختیم .با توجه به
نتیحه نمودار تحلیل مسیر برنامه ریزی و مدیریت شهری بدون مشارکت فعال و موثر مردم در فر ِآِآیند تصمیم گیری و
اجراء موفقیتی کسب نخواهد کرد .چنین مشارکتی در مراحل مختلف فرآینده برنامه ریزی و طراحی ضرورت دارد و
در هر مرحله به نحوی به باال بردن کیفیت شناخت ،اتخاذ تصمیمات منطقی و یا اجرای موثر تبدیل برنام اب یزیر ه    
مردم به مفهوم برنامه ریزی برای مردم تصمیمان کمک می کند .امروزه مفهوم یافته که مس مل ًاًا ب جیاتن لوحت نیا  ی

   

سابقه ای را بدنبال خواهد داشت .مدیریت شهری در تهر ب هک نآ زا شیپ نا ه گ عوضوم ر هعسوت و یرگشد نآ        
بیندیشد باید به حفظ و انسجام اجتماعی و فرهنگی شهر توجه کند و میزان مش  و تکرا هههمک هاردا رد ار مدرم یرا   
شهر توسعه دهد و در غیر در این صورت هر برنامه ای اگر با توجه به نیاز مردم و فرهنگ آنان به خوبی انجام نگیرد
در آنان احساس جدایی از مدیران را ایجاد کرده و آنان را به سوی گریز از مشارکت و همکاری می کشاند .ح اب لا   
ف،
ت ،ضعف ف
توجه به توضیحات در این بخش و نتایج پرسشگری به ارائه ماتریس های  SWOTدر ارتباط با نقاط قوت ت
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فرصت و تهدید مدیریت شهری تهران در راستای شاخص های مدیریت یکپارچه شهری می پردازیم و در پای هب نا   
ارائه استراتژیهای مورد نظر خواهیم پرداخت.
جدول شماره  :6ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید مدیریت یکپارچه شهری در کالنشهر تهران
نقاط قوت()S

نقاط ضعف()W

 .1تمایل شهروندان به مشارکت و مسئولیت پذیری آنان

 .1اعمال نفوذ و دخالت افراد غیرمسئول در تصمیم گیری ه یا

 .2آگاهی از قوانین حوزه شهرداری و رعایت آنها

شهری

 .3در نظر گرفتن محیط زیست شهری در اجرای طرح ها از سوی

 .2عدم نظرخواهی از شهروندان و عدم مشارکت مطل اهنآ بو   

م سئ و ل ی ن

در فرایند تهیه و اجرای طرح ها

 .4تسهیالت برای رسیدگی به شکایات شهروندان

 .3هماهنگی ضعیف بین نهادهای شهری و موازی کاری

 .5شفافیت نسبی در مورد تخلفات اداری

 .4عدم پاسخگویی قوانین شهری حاضر ب یدج یاهزاین ه د و 

 .6واگذاری بخشی از وظایف شهرداری به بخش خصوصی

همچنین ضعف قانونمندی

 .7ایجاد مدیریت خاص جهت رسیدگی به ام و رهش هیشاح رو

 .5عدم پاسخ مناسب شهرداری به خواس ادنورهش یاه هت ن و 

محالت

سردرگمی مردم در مراجعه به شهرداری

 .8ناحیه محوری

 .6عقالنی نبودن زمان و هزینه طرح ها و عدم شفافیت در این

 .9سوابق علم ایسب یبرجت و ی ری زا  ا ضع ا و رهش یاروش ی     

موارد

شهرداری

 .7همکاری ضعیف بین نهادهای رس هش هرادا یم ر شخب اب     

 .10افزایش نسبی رضایت شهروندان

خصوصی و نهادهای مردمی

 .11کنترل و مدیریت بهینه زمین

 .8ضعف پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئولین

.12برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل شهرداری

 .9ضعف اطالع رسانی کافی به شهروندان درباره جزئیات طرح

 .13وجود متخ صص ان و کارشناسان مختلف در تهران

ها
 .10عدم دسترسی مساوی مناطق به امکانات و محرومیت نسبی
برخی مناطق
 .11عدم دیدگاه استراتژیک مسئوالن و نبود اس بسانم یژتارت   
برای آینده
 .12حاکمیت چندگانه
 .13استفاده از نیروهای غیرمتخصص در شهرداری
 .14ضعف آم ادرهش لنسرپ یارب یا هرود یاه شزو ر و ی    
اطالع ناکافی پرسنل از آخرین دستاوردهای تحقیقاتی شهری
 .15وجود فساد اداری و روحیه رانتی
 .16نگرش نامطلوب شهروندان به شهرداری
 .17عدم تحقق مدیریت واحد شهری
 .18عدم تأمین بودجه الزم شهرداری ها بهدلیل عدم خودکفایی
و نبود درآمدهای پایدار.

فرصت ها()O

استراتژی های SO

استراتژی های WO

 .1امکان هماهنگی  .همکاری سازنده ب هاگتسد ا   

 .1ایجاد زمینه عملی جهت مشارکت شهروندان()O4, S1

فراهم نمودن زمینه مدیریت مش یراکمه تیروحم اب یتکرا     

 .2عملیاتی نمودن نظرات کارشناس صصختم و نا ا  رد ن ر یاتسا    

های دولتی و خدماتی در سطح شهر
 .2وجود بسترهای مناسب جهت کوچک س یزا

هماهنگی بین سازمانی()S9, S13, O1

شهرواری و واگذاری امور به بخش خصوصی

 .3استفاده از توانمن د یصوصخ شخب یاه ید ر یاه هنیمز 

جدیدتر()S6, O2, O6

 .3استفاده از خدمات الکترونیک به شهروندان
 .4افزایش آگاهی مردمی و تقاضای روبه اف شیاز
 .5اس وانف زا هدافتر یترا و تاعالطا ی ا د تاط ر   

  

ارانه خدمات و استفاده از نظر شهروندان
 .6گامهای مثبت قانونی در راستای تمرکززدایی و
خصوصی سازی
 .7مطالعات طرح مجموعه شهری تهران
 .8تهران بعنوان پایتخت و مرکز تجاری ،اداری و
سیاسی و صنعتی کشور

    

 .4طراحی نظام مدیریتی ویژه و عملیاتی نمودن آن ب  دیکأت ا بب ب ببببر

آنها جهت مشارکت

مردمی()W2,O4

 .2الزام دستگاههای اداره شهر جهت هم اکمه و یگنها ر اب ی    

یکدیگر()W3, O1, W7

 .3استفاده گس یاه تیفرظ زا هدرت      ITب تامدخ شیازفا ا    
الکترونیکی()W5,O5

باالترین سطح هماهنگی سازمانی()O9, O10, O8, O7, S13

 .4اجماع مدیران در عملیاتی نمودن مطالعات طرحهای راهبردی

پاسخگویی به شهروندان و استفاده از توان آن نا (( O5, S1, S4,

 .5در اولویت قرار دادن مدیریت واحد شهری و عملیاتی نمودن

 .5اف زکرمت و یرادرهش قطانم ییاراک شیاز
)S8

تهج روما

      

     

تهران()W11, O8

آن()W18, O1, O5

 .6ایجاد شبکه الکترونیکی جهت ارتباط مستمر و اطالع رسانی

به شهروندان()W5, W9, O5
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تهدیدات()T
 .1اعم  تلاخد و ذوفن لا افر دا

  

یغ ر د لوئسم ر        

تصمیم گیری های شهری
 .2ت ریغ یاههاگتنوکس و ینیشن هیشاح مواد     

استراتژی های ST

استراتژی های WT

 .1گستر  و تامدخ ش ت ب تالیهس ه  هیشاح یحاون  ا و ی           

 .1قانونم زاس یراد مممم مان ه و ا یاههورگ تلاخد زا تعنامم         

توانمندسازی حاشیه نشینان()S7, T2

غیرمرتبط در وظ  )یلحم و یلم حطس رد( نانآ فیا ((((( (((((( W1,
)W16, T1, T3, T8

     

 .2بسیج منابع انسانی و ظرفیه م داجیا تهج یرادا یا د تیری     

واحد شهری ()S9, S13, T4,T9

.2افزایش توان و تخصص پرسنل اداری و آموزش مستمر آن نا

 .3دخال ه حانج ت ای سایس ی یاه هورگ و             

 .3ایجاد بستر مناسب جهت همکاری تنگاتنگ مردم و ش یرادره

در جهت ایجاد رابط ییوگخساپ و نادنورهش اب مکحتسم ه      

رسمی
مختلف ذی نفوذ
 .4مدیریت خردنگر و عدم توجه به برنام یاه ه   
بلندمدت

و پایه ریزی حکومت محلی ()S1, S12, T13

 .4افزایش کارایی شورای شهر برای همراه کر دوخ اب مدرم ند     

جهت تقویت جایگاه شورا()S1, S9, T14

مناسب به آنان()W8, W14, W15,T10

 .3اجم د یلحم نالوئسم عا ر ککککک کلی یرهش هعسوت موزل ت و      

ضرورت هماهنگی بین سازمانی()W13, T9, T11,W18

 .5ساختارهای تمرکزطلبان  دنور و ه نن ن ننننه چن ناد

 .4پذیرش شمول مردم و فرصت بخش انآ هب ی ن رد 

 .6ضعف قانونمندی در سطح کالن

 .5ایجاد زمینه ها و فرصت های بیشتر جهت استفاده از پتانسیل

مطلوب تمرکززدایی در کشور
 .7عدم ی قترا یارب یدج مزع ک ا ش ی رایط       
مدیریتی در راستای مدیریت واحد شهری
 .8عدم شایسته ساالری در بک و ناریدم یریگرا

تسار ای     

مشارکت در سرنوشت خود()W2, T12, T13, T14

های بخش خصوصی در اجزای امور()W7, T7

 .6الزام به رعایت قوانین و همچنین تغییر آن با توجه به نیازهای
روز(.)W4, T8

متخ صص ین
 .9ادامه رویکرد بخشی در سازمانهای دولتی
 .10عدم زمینه سازی برای مشارکت واقعی مر مد
در سرنوشت خود
 .11شکاف ملت و دولت و حس استقالل دولت
از ملت به دلیل اتکای به درآمد نفت
 .12تضعیف جایگ وش ها ر ها ا نتساک و رهش ی     
اختیارات قانونی آنها

نمودار شماره :4ماتریس داخلی خارجی( )IEمدیریت یکپارچه شهری
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جدول شماره  :7محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمرات عوامل داخلي وخارجي
X
S
X+S
X-S

IFE

EFE

2.31

2.04

0.96

0.62

3.27

2.66

1.35

1.42

نمودار شماره :5تع يي ن جايگاه تهران به لحاظ مدیریت یکپارچه شهری درمحدوده استراتژيها و اولويت بندي آنها

اتخاذ هرگونه تصم مي در مورد راه حلهاي طراحي و برنامه ريزي بايد او ًالًال براساس اهداف از پ شي

تع يي ن شده ارزيابي و

ميزان حصول هر راه حل در تحقق هدفها مشخص گردد و ثانيًاًا آثار جانبي هر تصم مي  ،اع ممم از آثاراجتم عا ييي  ،فرهنگ ييي ،
بو
اقتصادي و ز يست محيطي بايد معلوم شود تا از اين طريق به توان به راه حل بهينه كه داراي بيشترين آثاررر مطلوب ب
ق و براسا سسس
كمترين آثار نامطلوب است دست يافت  .عالوه بر آن تصم مي گيري در موردآيندهه هررر چقدررر ه ممم دقيق ق
اطالعات درست و كامل صورت گيرد باز نياز به ارزيابي و تجديدنظراحتمالي در آن از بين نمي رود .ارزيابي مستمر و
مداوم تصميمات و يا طرحها و برنامه ها براساس اطالعات جديد به تصحيح آنها و جلوگيري از اشتباهات مي انجامد .

خالصه اينكه مشكل در فقدان نظامي است كه بامشخصاتي كه كذ ر شد بتواند امور مهم برنامه ريزي و طراحي شهري و
ت يعن ييي باا اس دافت هه از ش وي هه ها ييي
منطقه اي را به طور هماهنگ و پوياتحقق بخشد ،و بديهي است در غير اين ص رو ت ت
مقطعي و موردي و در غياب كي

نظام منسجم و دائمي ،اعمال هرگونه كنترل و نظارت بر رشد شهر تهررران و بن ياربا ن ن
ن

يك فيت زندگي درآن بي حاصل بوده و نتيجه مطلوبي را بدست نخواهد داد .ايجاد اين نظام خواهد توانست در آينده باا

تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری155 ...

كنترل عوامل موثر در يك فيت و كميت زندگي ،تهران را به كي

ب تب يد للل
ت مطلوب ب
ت و باا هويت ت
شهر خوب ،قابل زيست ت

نمايد.
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی( )QSPMجهت ارائه راهبردها
جدول شماره  :8ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی()QSPM
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با توجه به نتایج جدول شماره  ،SWOT 8مدیریت شهری تهران در موقعیت تدافعی قرار می گرفت که در این راستا
استراتژیها و اولویت بندی آن بر اساس ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی( )QSPMبه این شرح می باشد:
 -1استرات يژ شماره  :3اجماع مسئوالن محلي در کليت ل نيب يگنهامه ترورض و يرهش هعسوت موز

     س سسازماني

()W13,T9,T11,W18
 -2استرات يژ شماره  :1قانونمداري سازمانها و ممانعت از دخالت گروههاي غيرمرتبط در وظايف آنان(در سطح ملي
و محلي)( )W1,W16,T1,T3,T8
 -3استرات يژ شماره  :6الزام به رعايت قوانين و همچنين تغ يي ر آن با توجه به نيازهاي روز( )W4,T8

تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری157 ...

تبخش انآ هب ي ن رد 
 -4استرات يژ شماره  :4پذيرش شمول مردم و فرصت ت

تسار ا د تکراشم ي ر تشونرس        

خ خخود(

)W2,T12,T13,T14
 -5استرات يژ شماره  :5ايجاد زمينهها و فرصتهاي بيشتر جهت استفاده از پتانس  شخب ياهلي

خصوص يارجا رد ي   
خخ خخ

امور ()W7,T7
نتیجه گیری
هدف از این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر مدیریت شهری تهران در راستای مدیریت یکپار هش هچ ر هک دوب ی بر    
اساس مدل مفهومی و به صورت تحلیل مسیر این عوامل و تأثیرات آنها مشخص ش سا تیمها زئاح هچنآ و د ت     
ت نمووو ده
نقش کلیدی مشارکت شهروندان در مدیریت یکپارچه شهری از دیدگاه پاسخگویان می باش برجت .د هه ههه ثابت ت
ب
است كه برنامه ريزي و طراحي بدون مشاركت فعال و موثر مردم در فرآيند ت يمص ممم گير ييي واجراءء ،م تيقفو ييي كسب ب
نخواهد كرد  .چنين مشاركتي در مراحل مختلف فرآيند برنامه ريزي و طراحي ضرورت دارد و در هر مرحله به نحوي
به باالبردن يك فيت شناخت ،اتخاذ تصميمات منطقي و يا اجرا ي موثرتبديل برنامه ريزي با مردم » بههه مفهوممم « برنامههه
ريزي براي مردم تصميمات كمك مي كند .امروزه مفهوم يافته كه مسلمًاًا اين تحول نت يا ججج ب ييي س قبا ههه اي را ب ابند ه لل للل
خواهد داشت .بر همين اساس پیچیده شدن روابط انسانی و عرصه های مختلف زندگی و بزرگ ش هش ند ره اا ااا ،اداره
و مدیریت این کالنشهرها را به شیوه های س تسا هتخاس نکممان یتن  ..... ....امر زو هه واژه م هش تیرید ر یهاگیاج ي    
آکادمیک یافته و ضرورتی انکار ناپذیر براي اداره كالنشهر ها محسوب مي شود .در گذشته مدیریت جوامع کچوک   
سوار بر موج ناآگاهی های مردم صورت می گرفته اما در حال حاضر براي اداره شهرها چاره ای جز آگاه کردن مردم
از زوایای پنهان و نهان بخش های مختلف مدیریت شهری نیست .م هک تسا ینامز تد

شزومآ حرط اب

    

یاه    

شهروندی تالش می شود که برای شهرها هویت سازی شود و کاری صورت گیرد تا شهروندان شهرش تسود ار نا   
داشته باشند و در اداره آن مشارکت کنند .مجموعه آموزش های شهروندی قصد دارد تعل ادنورهش رد یعامتجا ق ن    
ایجاد نماید تا بتواند از طریق ایجاد مسئولیت های اجتماعی و مشارکت مردم ،شهرها را با کمترین هزینه اداره کند .با
یک نگاه اجمالی می توان دریافت که امروزه هزینه های بسیار سنگینی بواسطه فقدان روحی اشم ه ر و یتک

تیلوئسم    

های اجتماعی بر مدیریت شهری تحمیل می شود و این نکته بیانگر این مهم است که با توجههه ب و تاناکما ه

عبانم   

موجود راهی جز مشارکت شهروندان در اداره شهر نیست .قطعا بدون تالش مجموعه مدیریت شهری و مهی یزاس ا   
مقدمات ،این امر امکانپذیر نخواهد بود .تجربه نشان داده است که مردم در صورتی مشارکت می کنند که به یک نه دا
ی اعتم یزاس دا   
اعتماد داشته باشند و اگر بخواهند اعتماد کنند ابتدا باید آن را بشناسند .باید اذعان داشت زمین اه ه یی یی
بین شهروندان و مدیریت شهر فراهم نیست و تاکنون زمینه شناخت مدیریت شهری و کارکرده هدشن مهارف نآ یا    
است .واضح است که شناخت مردم از شهرداری ،شناختي کم و سطح پائین است ،بنابریان به ط و دامتعا یعیبط رو
مشارکت مردم در اداره شهرها وضعیت مطلوبی نخواهد داشت .ع م دامتعا مد رر ررررردم ب هش ه ر رد صوصخ هب یراد

  

سالهای اخیر از بدبینی نیست بلکه کمبود آگاهی است .مشارکت شهروندان ب نتجا رما کی ناونع ه ا  ب ن د ریذپا ر    

  

دیدگاه مدیریت شهر باید شکل بگیرد تا به منظ  رد اه هنیزه ریگمشچ شهاک رو ا اد ر هش ه ر لیهست و  ماجنا رد

      

ماموریت ها و همچنین در جهت بهره گیری مطلوب از فرصت ها تالش کنیم تا مشارکت مردم را در اداره ش هب ره   
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همراه داشته باشیم .بی شک برای تحقق مشارکت مردم باید با تمام توان اعتماد سازی کرد و بدون تردید برای ایج دا
اعتماد پایدار ،باید در جهت آگاه کردن مردم از اهداف ،وظایف ،ماموریت ها ،عملکردها و خدمات مدددیریت ش یره
گام برداشت .در حقیقت برای جلب مشارکت شهروندان باید جهت افزایش آگاهی های عمومی مردم سرمایه گذاري
کرد و انجام فعالیت های علمی و فرهنگی به همراه اصالح ساختار اداری و اف شیاز

و تیفیک

ينچمه ن رد لیهست 

خدمات رسانی به شهروندان موجب می شود تا شهرداری ب ع ه نن نننوان ی ومع داهن ک م رهش تیریدم و ی

  

یذپ ر هتف       

شود .مدیریت شهر فقط مدیریت بر مکان ها ،فعالیت ها و کالبد شهر نیست بلکه مدیریتی اس داعبا همه اب هک ت      
ی ه یا
زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد .نکته اساسی در تاکید به سر یدم یراذگ هیام ر ب یرهش تی ر هاگآ  یییییی یییییی
عمومی این است که در جریان این آگاه سازی و جلب اعتماد مردم و بهره گیری از مشارکت آنها ،شهروندان نی هب ز   
مسئولیت ها ،تکالیف و وظایف خودآگاه خواهند شد .در حقیقت هر قدر در افزایش آگاهی ش مینک شالت نادنوره   
آنها مسئولیت پذیرتر خواهند شد و این تنها راه افزایش مشارکت مردم و اعتماد سازی است ..پر هک تسا حضاو 

   

بیشتر شدن فاصله بین مردم و مدیریت شهری ،اداره شهر را با مشکالت و هزینه های زیاد همراه خواهد كرد و بایددد
ی ،ت  همانرب نیود ها ییی ییی
ی
با ارتقاء دانش سازمانی ،افزایش کارآمدی نیروهای انسانی ،بهینه س تامدخ یاه شور یزا ییی ییی
فرهنگی و آموزشی اعتماد ساز و نهایتا افزایش اثر بخشی فعالیت هاا ،زمین زفا تهج ار مزال یاه ه ا و یهاگآ شی    
ته یا
مشارکت شهروندان فراهم کرد .بنابراین برای توسعه همه جانبه شهری ،هیچ راهی جز هماهنگ کردن م یرید ت ت
شهری وجود نداردتحقق مديريت واحد شهري مي تواند تاثير مثبتي بر کاهش هزينههه ه رجا تعرس شيازفا و ا ا ااا اااااي
پروژه ها داشته باشد .دوگانگي ها در مديريت شهرها مانع اصلي پيشرفت پروژه هاي شهري است يکي از مش تالک
کالن شهرها نبود حاکميت مديريت یکپارچه شهري است و تا زماني که دوگانگي در م هش تيريد ر دشاب مکاح ي     
موفق به حل مشکالت شهرها نخواه مي شد .مديريت یکپارچه شهري تجربه مثبتي است که با توجه به نت لودج جیا   
سوات برای کالنشهر تهران؛ اجماع مسئوالن محلي در کليت لزوم توسعه شهري و ضرورت هماهنگي بين س نامزا ييي ،
قانونمداري سازمانها و ممانعت از دخالت گروههاي غيرمرتبط در وظايف آن يلحم و يلم حطس رد(نا )))) ))))) ،ال هب ماز   
رعايت قوانين و همچنين تغ يي ر آن با توجه به نيازهاي روز ،پذيرش شمول مردم و فرصتبخشي به آن ياتسار رد نا   
مشارکت در سرنوشت خود و ايجاد زمينهها و فرصتهاي بيشتر جهت اس د يصوصخ شخب ياهليسناتپ زا هدافت ر

  

اجراي امور پیشنهاد می شود.
منابع
اتقایی ،حمید ،پیله ور ،علی اصغر( ،)1395تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها نمون وم ه ر هشم :ید ددد دددد ،نشریههه آرمانشهررر،
شماره .17
دویران ،اسماعیل ،کاظمیان ،غالمرضا (  )1391مدیریت یکپارچه شهری در سازمان دهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر های میانی ایران
(زنجان ،همدان ) مجله :مدیریت شهری » پاییز و زمستان  - 1391شماره  30علمی-پژوهشی  16صفحه  -از  53تا 68

رضویان ،محمد تقی ( )1381مدیریت عمران شهری ،تهران ،پیوند نو.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهرداری.1384 ،
سرور ،رحیم ،آشتیانی عراقی ،مجیدرضا و مجید اکبری( ،)1396واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپار ش هچ هه هههری؛ مطالعه
موردی کالنشهر تهران ،فصلنامه جغرافیا ،شماره .52

تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری159 ...
سعیدنیا ،احمد ،1382 ،فصلنامه مدیریت شهری ،سرشت استراتژیک برنامه ریزی و مدیریت شهری ،شماره.14
شهابیان ،شهرام (  )1392مدیریت شهری در لندن ،مرکز تهیه و توسعه طرح های شهری مرکز مطالعات جغرافیایی شهر تهران .نشریه شهر
نگار ،سال هشتم ،صص .46-29شهرداريها و دهیاريهاي کشور.

ی ) ،ف همانلص
علیخان گرگانی ،روح اله (  ) 1392مطالعه یکپارچگی نظام مدیریت شهری تهران ( مطالعه موردی ماموریت خدمات ش ره ی ی
مدیریت و تحول ،شماره  ،13صص .37 -29
فالح منشادی ،روحی ،امیر ( )1394مقدمه ای بر الزامات و راهکارهای دستیابی به حمل ونق هچراپکی ل    ش ارهت رد یره نن ننن ،اردیبهشت
.1394
قالیباف ،محمد باقر ،حافظ نیا ،محمد رضا ،محمد پور ،علی( ،)1392نقش تقسيمات شهر در مديريت كي پارچه شهري ،ف يفارغج همانلص اا ااا،
شماره .37
قالیباف ،محمد باقر ؛حافظ نیا ،محمد رضا و محمد پور ،علی ( )1389تببین نقش تقسیمات سیاسی – اداری ش یدم رد ره رر ررریت یکپار هچ
شهری ( مطالعه موردی :شهر تهران ) فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا.
کاظمیان ،غالمرضا (  )1391شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فرا تلفیق ،چهارمین کنفرانس مدیریت و
برنام ریزی شهری.
کاظمیان ،غالمرضا ؛ میرعابدینی ،سیده زهره (  )1390اسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و ت میمص
گیری شهری ،نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهر سازی ،شماره  ،46تابستان ،صص .38-27
کاظمیان ،غالمرضا ،سعیدی رضوانی ،نوید (  ،)1383امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها ،انتش مزاس تارا اا ااان ش هیرادره اا،
جلد دوم مدیریت شهری .
مهندسین مشاور شارمند( ،)1379شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری ،وزارت کشور؛ مرکز مطالعات برنامه یزی شهری.
ناظمی ،شمس الدین ،حسینی سیده زهرا و صنیعی ،عاطفه ؛ میر نجاتی ،سید علی ؛ شعبانی ،ساناز و ازموده ،مرجان ( )1392طرح مطالعه
جامع مدیریت واحد شهری و راهکارهای حذف یا کاهش موانع تحقق ان ،مرکز پژوهش های شورای اس هش یمال ر هشم  ددد دددد ،مجلههه
مشهد پژوهی ،دو فصلنامه شورای اسالمی شهر مشهد ،سال اول ،شماره  ،2بهار وتابستان  ،1388صص .2-1
نوابخش ،مهرداد ،ارجمند سیاه پوش ،اسحق ( ،)1388مبانی توسعه پایدار شهری ،انتشارات جامعه شناسان تهران .
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