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 چکیده

ی مدیریت بهینه و مناسب اقدام به ها یبا بررسی و تحلیل الگوی فعلی مدیریت فعلی کالنشهر تبریز از بعد توانای پژوهش حاضر

مطالعه شکاف موجود بین سیستم سنتی و رویکرد مدیریت استراتژیک نموده است. نتایج حاصل از مطالعه شش بعد تحلیلی الگوی 

در  2.2.مشارکتی و هوشمندسازی برابر با ، عملکردی، گیری تصمیم، اقتصادی، اییی اجرها هفعلی مدیریت شهری تبریز برای مولف

بوده و از وضعیت چندان مناسبی برخوردار  3طیف لیکرت بوده است. نتایج حاصل نشان داد که میانگین کل این بخش کمتر از 

، ی ارتباطیها هریت استراتژیک برای مولفنیست. همچنین نتایج حاصل از مطالعه چهار بعد تاثیر گذار در توسعه رویکرد مدی

بوده و از وضعیت چندان مناسبی  3ی مد نظر پژوهش نیز کمتر از امتیاز ها صبوده که شاخ 2.2.نهادی و هنجاری برابر با ، نگرشی

ی آزمون ی مدیریت فعلی و مدیریت استراتژیک اقدام به اجراها صبرخوردار نیست. در راستای بررسی میزان همبستگی بین شاخ

+ بین دو متغیر وجود دارد. در 0..22به میزان  همبستگی پیرسون گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری

ضریب رگرسیونی استاندارد باالترین  گردید.روی متغیر وابسته از رگرسیون ساده استفاده مستقل بر پیش بینی تاثیر متغیر راستای 

 223.3ی هوشمند سازی برابر با ها هو مولف .2202ی عملکردی برابر با ها هبرای مولف این پژوهشدر هر تبریز مدیریت فعلی ششده 

این  .است (مدیریت فعلی شهر تبریزوابسته )متغیر ( بر مدیریت استراتژیک شهریکه نشانگر میزان تاثیر متغیر مستقل )اشد ب می

 اشد.ب میاستراتژیک در مدیریت بهینه کالنشهر تبریز ی مدیریت ها یموضوع بیانگر تاثیرات و توانای
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 طرح مسأله

این خصیصه بویژه در کشورهای در . شهری شدن و جهانی شدن شهرها می باشد، های چند دهه اخیر یكی از ویژگی

در حال حاضر این وضعیت . بیشتر نمود دارد، ر نشینی مواجه استحال توسعه از جمله ایران که با رشد شدید شه

: 2931، )سیاف زاده و بدری فر به یک بحران بزرگ در نحوه مدیریت توسعه شهری و شهرسازی منجر شده است

ی ها ه(. مدیریت شهری بعنوان متولی اداره و توسعه همه جانبه و پایدار سیستم شهری در تمامی ابعاد و حوز93

حوزه مدیریت شهری و (. 21: 2933، شهری است )بابایی و ابراهیمی ریزی هبوده و در برگیرنده هر نوع برنام شهری

، )فاروقی وندش میسازمان های محلی در تمام کشورها یا سازمان دولتی تلقی می گردند و یا بخش عمومی محسوب 

، بسته به سبک مدیریتی کالن در کشور، ته((. الگوهای مختلف مدیریت شهری در ایران )در ادوار گذش33: 2931

نامشخص و ، جایگاه و هویت مدیریت شهری در سیستم کالن مدیریتی، دستخوش تغییر بوده و در برخی موارد

کالنشهرها بعنوان مراکز ثقل تصمیمات سیاسی و ، (. در این بین229: 2932، مبهم بوده است )نظریان و رحیمی

ظر القای الگوهای توسعه شهری نقشی پر رنگ داشته و الگوهای مدیریت شهری حاکم از ن، اقتصادی در سطح منطقه

در این شرایط الزم  (.211: 2932، بر آنها در سایر نقاط شهری حوزه نفوذشان اثر گذار است )رهنما و همكاران

دیریت و ایجاد کاهش تعدد م، است الگوی رایج مدیریتی با حرکتی اساسی به سمت ایجاد مدیریت یكپارچه شهری

. کالنشهر های مجری مدیریت شهری با محول نمودن وظایف بنیادی به شهرداری پیش رود هماهنگی بین سازمان

اقتصادی و اجتماعی در سطح ، نقشی اساسی را در فرایندهای کالبدی، شمالغرب کشور ای هتبریز بعنوان متروپل منطق

شهر و حوزه نفوذ آن  ای هبر آن نیز در توسعه شهری و منطق منطقه عهده دار بوده و الگوی مدیریت شهری حاکم

مفهوم ، تاثیر گذار است. با توجه به تاسیس اولین بلدیه کشور در تبریز و تحقق امر مدیریت شهری در این شهر

است. مشكل اصلی مدیریت شهری در تبریز نبود الگوی  ای همدیریت شهری و چیستی و چرایی آن حائز اهمیت ویژ

 ریزی هبرنامو یكپارچه مدیریت شهری با دیدی استراتژیک در ادوار مختلف بصورت پیوسته بوده است.  مشخص

ی کالن ها گیری استراتژیک به عنوان یكی از ابزارهای مدیریتی مورد استفاده در سازمان ها با هدف تعیین جهت

. استفاده روز افزون و گیردفراوانی قرار  مورد اقبال و توجه واند در این زمینهت می، ی اصلی سازمانها یاستراتژ

این مفهوم را به جزء الینفک مدیریت ، استراتژیک در نیم قرن اخیر ریزی هتعمیمی قابل توجه مفاهیم مرتبط با برنام

 مدیریتپژوهش حاضر ضمن ارزیابی چالش ها و موانع پیش روی لذا در این راستا  تبدیل کرده است. شهری

شهری در ایران به  ریزی هدارد بر ضرورت به کارگیری رویكرد استراتیک در فرایند برنامشهری در ایران سعی 

 ریزی هی کلیدی برنامها هصورت عام و کالنشهر تبریز به صورت خاص بپردازد. بدین معنا در وهلة اوّل مؤلّف

تژی مورد ارزیابی و استرا ریزی هاستراتژیک مشخّص شده و سپس نقش این عوامل در تحقق و پیاده سازی برنام

در را  یشهری رویكرد جدید مدیریتی تتا از این منظر بتواند با اجتناب از نگارش های سن می گیردواکاوی قرار 

در ارتباط با  تری در این بین الگوی مدیریت استراتژیک به شكل برجسته .دفضاهای شهری بكار گیرمدیریت 

 گیرد.کالنشهر تبریز مورد مداقه و بررسی قرار می 
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  مبانی نظری

 مدیریت

ی ها یاستقرار دارای، مدیریت منابع، تعیین اهداف، استراتژیک ریزی همدیریت فرآیند سازمانی است که شامل برنام

انسانی و مالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مورد نظر به همراه پایش عملكردی نتایج. مدیریت. همچنین شامل 

 Knowledge Managementد )اشب میت برای استفاده بعدی و درون سازمانی نیز ضبط و ذخیره سازی اطالعا

Terms, 2009: 465.) سازماندهی، ریزی مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ،

ام ارزشی مورد قبول هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی براساس نظ، بسیج منابع و امكانات

 (.12: 2931، کونتز و همكاران )هارولد گیرد صورت می

 مدیریت شهری

به  (NGO) مدیریت شهری یک مفهوم جامع است که هدف آن تقویت ظرفیت دولت و سازمان های غیردولتی

 Ronaldت )اسو پیاده سازی آنها برای دستیابی به نتایج مطلوب  ها هو خط مشی برنام ها ههمراه شناسایی گزین

McGill, 1998: 465 .) مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای

برای بهبود و  ریزی هیک مقصد دوجانبه دارد: برنام، (. مدیریت شهری212: 2931، ساکنان شهر )صرافی و عبدالهی

نكه حكومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد و مطمئن شدن از ای، نگهداری زیرساختها و خدمات شهری

(Wong & Others, 2006: 645 چناچه شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای .)

وان مدیریت شهر نامید )کیا کجوری و ملک ت میرا این عنصر ، آینده آن نیاز باشد ریزی هاداره امور کنونی و برنام

 –امروزه مدیریت شهری بیش از آن که نهادی دولتی ، به اعتقاد برخی نویسندگان (.9: 2933، محمدی زنجان

کلیه ترتیبات و ، نهادی سیاسی است که الزم است با در پیش گرفتن یک رویكرد کل نگر و فراگیر، خدماتی باشد

  (.Rakodi, 1998: 211 & McGill, 1998: 466مناسبات حاکمیتی را تضمین کند )

 استراتژیک شهری مدیریت

 یها هآن برنام هیشهر است که بر پا ندهیفراهم آوردن چشم انداز دراز مدت از آ ندیفرآ، یشهر کیاستراتژ تیریمد

بهبود ، و کاهش فقر یاقتصاد رقابت تیتقو، یشهر کیاستراتژ تیریود. تمرکز مدش می هیکوتاه مدت ته ییاجرا

(. Cities Alliance, 2006: 2) ردیگ یرا در بر م یمال یها هو جنب اه تساخ ریساختار شهر و ز، ستیز طیمح طیشرا

حاکم بر  ریمتغ طیمنطبق بر شرا اجراقابل  جیند نتاک میتوسعه است که تالش  استیس کی یطراح به عبارت دیگر

این  (. درWorld Bank, 2000: 11) دینما نیشهر را تدو یرقابت تیاز موقع یناش راتییتغ نیو همچن یشهر طیمح

(. مور هدف 99: 2931، یگانیو گلپا انیعیو همزمان با اجرا وجود دارد. )رف ستینظارت از اجرا جدا ن، تیریمدنوع 

 یمردم و کاالها یارتقاء بهرور قیارزش از طر جادیرا ا یانتفاع ریو غ یدولت یدر سازمان ها کیاستراتژ تیریاز مد

در  زین لندیوزیکشور ن یمحل یها تدول ی(. دفتر ملBryson, 2011: 11کرده است ) انیمعقول ب ای هنیبا هز یهمگان

جامع و  یدر چارچوب سعهو تو ریزی هموضوعات برنام یآن را مرور و بررس کیاستراتژ تیریخود از مد فیتعر

 .(23: 2931، انی)امام داندیمهم جهت انجام اقدامات بلند و کوتاه مدت م یها هحوز ییشناسا
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 راتژیک شهریاهداف مدیریت است

به  یابیدست"عبارتند از : ، مد نظر باشند یشهر کیاستراتژ تیریمد یو اجرا هیمراحل ته یدر تمام دیکه با یاهداف

شهر؛ کاهش فقر و  یبرا ندهیفزا یو اشتغال داریپا یبه رشد اقتصاد یابیدست افته؛یبهبود  یشهر تیو حاکم تیریمد

 یدر موارد یشهر کیاستراتژ ریزی هحاکم بر برنام هیپا لاصو، یک جهانبان دگاهی. از د"آن یروند کاهش یداریپا

 Worldود )ش می یو اداره شدن تلق تیریداشتن و خوب مد یمال ییتوانا، بودن یرقابت، بودن یقابل زندگ رینظ

Bank, 2006: 21عبارتند ازهند که د می لیرا تشك یشهر کیاستراتژ مدیریت ی(. اصول فوق چهار رکن اساس: 

 یخوب شهر تیعناصر حاکمی )خوب شهر تیو حاکم تیریمد، داشتن یمال ییتوانا، بودن یرقابت، یزندگ یتقابل

 (.99: 2931، انیعی)رف (بودن یاصل رقابت، تیشفاف، یحساب پس ده عبارتند از:

 الگوهای مدیریت شهری

 ماکس وبر و نظریه دیوان ساالری -

اصل تمرکز  -1 ای هاصل تقسیم کار وظیف -2ند که عباتند از: ک میمطرح  اصل مهم را در مدیریت به شرح ذیل 3وبر 

اصل  -3اصل تدوین آیین نامه مقررات و قوانین برای کلیه امور  -2اصل اعمال ضوابط بجای روابط  -9اختیارات 

 ثبت و ضبط کلیه اموال و اقدامات و عملیات. 

سنتی و ، سلطه عقالنی"ند: ک مید و سه نوع سلطه را تعیین رب میاو در بحث سازمانی از سلطه و اقتدار نیز نام 

. سلطه عقالنی نوعی از سلطه است که مبتنی بر اعتقاد به قانونیت دستورها و قانونیت عناوین فرمان دهی "کاریزما

است مبتنی بر اعتقاد به خصلت مقدس سنن کهن و  ای هنند. سلطه سنتی سلطک میکسانی است که سلطه را اعمال 

است که مبتنی بر فداکاری  ای هشرعیت قدرت کسانی که بنا به سنت مامور اعمال اقتدارند. سلطه کاریزماتیک سلطم

غیر مادی نسبت به کسی که تقدس یا نیروی قهرمانه شخصی اش و نظم ملهم از آن یا ایجاد شده از سوی آن توجیه 

ند و بر اساس مفهوم ک میبوروکراتیک را تحلیل  کننده آن است. وی بر اساس مفهوم سلطه عقالنی خصایص سازمان

 (.31-19: 2913، سلطه به بحث درباره ی توسعه و تمایز یابی تدریجی آن می پردازد )وبر

 برایان مک اللین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری -

رات روبه رشد از سیستمی که نسبت به تغیی، شهر را به عنوان یک سیستم باز در نظر می گیرد "برایان مک اللین"

در نظر مک اللین فرایند سیستمی حاکم بر .اشد و نسبت به مسائل آن پاسخگو استب میسازگاری بیشتری برخوردار 

و نظام تصمیم گذاری اثر گذار است. از نظر مک اللین بحث حكومت شهری و حاکمیت  ریزی هشهر برسیستم برنام

کمیت نوعی فرایند است. نظریه مک اللین پایه تحقیقات بعدی را شهری به این صورت مبین می گردد. از نظر او حا

هد به ویژه آنكه دو مفهوم حاکمیت شهری و حكومت شهری به صورت متفاوت در کنار هم قرار د میصورت 

 (.19: 2931، بگیرند )حسین پور

 نظریه ویلیامز -

ا چارچوب و پایه و اساس مطالعات شهری بلكه آن ر، اندد میویلیامز مدیریت شهری را یک تئوری و چشم انداز ن

ند که مدیریت شهری ارتباط قوی و تنگاتنگ با ماهیت شهر از یک طرف و ساختارهای ک میاند. او اضافه د می
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اجتماعی و اقتصادی از طرف دیگر دارد. همچنین مدیریت شهری با سازمان های دولتی که در شهر خدمات ارئه 

ی محلی این است ها ت(. اصل اساسی در حكوم11: 2933، نگاتنگی دارد )بیگلریهند و جمعیت شهر ارتباط تد می

که مردم همان محل با مشارکت و همفكری یكدیگر و حتی المقدور با استفاده از منابع و امكانات محلی نسبت به 

 (.223:2932، تامین خدمات عمومی و نیز عمران و آبادی محل در چارجوب قانونی اقدام نمایند )رجب صالحی

 عناصر مدیریت استراتژیک شهری

سه ، كنی. لابندی یم رییهر شهر اغلب تغ یها یژگیو و طیبا توجه به شرا یشهر کیاستراتژ تیریمد یعناصر اصل

 :آن عبارتند از یعنصر اصل

 (شهر )وضع موجود تیوضع یابیو ارز ندیفرآ یبرا یسازمان التی: )تشكیابیو ارز یطراح -

 (ها یاستراتژ نییچشم انداز بلندمدت و تع میتنظ): یژچشم انداز و استرات -

مرور بر ، و نظارت بر آن یتوسعه شهر یها یاستراتژ ندیکردن فرآ نهینهاد، اجرا و نظارت: )اجراء برنامه عمل -

 (ها یاستراتژ

 چشم. توسعه شهر است یچشم اندازها نیمرحله تدو، یشهر کیاستراتژ مدیریتمرحله  نتری و شاخص نیمهمتر 

چشم انداز خوب  کیجامعه دانست.  کی ندهیآ گاهیتصور کردن جا ایو  ندهیاز آ دهیا کیوان ت میشهر را  کیانداز 

 استیس کی یارهای. معدشده باش نیتدو انهیحال واقع گرا نیبوده و دور نگر باشد؛ اما در ع ندهیمربوط به آ دیبا

 :خوب عبارتند از

 .ندک میمناسب را منعكس  یانتخاب ها -

 .ندارد یمساو تیاهم یزیچ چیه -

 .باشند زیاما چالش انگ انهیواقع گرا -

 .ردیگ یرا دارند در بر م جیبه نتا یابیدر دست ییکه احتمال باال ییها تیاز فعال یشمار محدود -

 .هدد می صیعوامل موثر را تشخ یبه روشن -

 .ندیاجرا را فراهم نما یمحرک ها -

 .قرار داشته باشند صرف یاجتماع یها تمشارک هیمنحصرا بر پا -

 (.99 - 92: 2931، انیعی)رف ندیرا منعكس نما راتیینظر بوده تا تغ دیقابل انعطاف و قابل تجد -

 پژوهشپیشینه 

 "1121 – 1111 کیبرنامه استراتژ، ای هو منطق یشهر یها تاسیس"تحت عنوان  ی( در گزارش1121اروپا ) هیاتحاد -

 هیاتحاد نیا کیاستراتژ یدر طرح ها ای هو منطق یشهر، یاسیس دیجد یها گیری و جهت ها تاسیس به بررسی

 تیفیو ک یاقتصاد داریبهبود پا یبرا یهرمناطق ش یها لیگزارش؛ درک کامل پتانس نیپرداخته است. چشم انداز ا

 .اشدب می هیاتحاد نیا یقسمتها یدر تمام یزندگ

- Vazquez ( در گزارش1122و همكاران )یشهر کیاستراتژ ریزی هبرنام یها یا و متدولوژروشه نیبهتر"با عنوان  ی 

، اسفاکس، دایس، ماالگا، الرناکا، بارسلونا، هایالف"هفت شهر  کیاستراتژ تیریمد یبه بررس "ترانهیمد یایدر منطقه در
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در قالب  کیاستراتژ یها ریزی هبرنام یها یپژوهش اقدام به ارائه باکس متدولوژ نیا تایپرداخته است. نها "سوس

 هر کدام نموده است.  ییاجرا حاتیاهداف مورد نظر و توض، گرانیباز راتیتاث، کیهار بخش مراحل برنامه استراتژچ

- Lei Gao ( در پژوهش1121و همكاران )یابیارز یبر عامل برا یمبتن یساز هیشب ستمیس کی یطراح"با عنوان  ی 

 گرید، شهر مدرن کیدر  یشهر تیریمد یسنت یاارند که روشهد می انیب "یشهر تیریمد یها یاستراتژ بندی شبكه

 تیریمد یبرا یبخش دیمدل نو کی( GUM) یشهر تیریمد بندی سد شبكهر میندارد و به نظر  ییاجرا تیقابل

 ازین رساختیاز ز شتریب یزیموثر به چ تیریمد یها یاز استراتژ گیری بهره یبرا GUMباشد. اما  12در قرن  یشهر

 دارد. 

 كردیبر اساس رو رجندیتوسعه شهر ب کیاستراتژ ریزی هبرنام"با عنوان  ی( در پژوهش2933ان )و همكار یشكوه -

 تیریو مد ریزی هعمده برنام كردیکه رو اند هدیرس جهینت نیبه ا "QSPMو  SWOTراهبرد توسعه شهر با مدل 

و  یكیزیر آن ابعاد توسعه فکه غالبا د استطرح جامع  تیبا محور یسنت ریزی همتأثر از مكتب برنام، رانیا یشهر

 تقدم دارد.  یشهروند یبر ابعاد اجتماع، شهر یو انتظام کالبد شیآرا

 کیاستراتژ تیریمؤثر مد یها یاستراتژ نیو تدو ییشناسا"با عنوان  ی( در پژوهش2932شاد ) نیو ام انیحالج -

 نیتدو یدر راستا یشهر رانینظرات هفتاد نفر از نخبگان و مد یبه بررس "شهرستان رامسر یتوسعه شهر

 SWOT کیاز تكن گیری با بهره تایرامسر پرداخته است. نها یتوسعه شهر کیاستراتژ تیریموثر در مد یها یاستراتژ

و ارائه  ها یاستراتژ ییو شناسا، دیفرصت و تهد، در قالب نقاط قوت و ضعف یو خارج یعوامل داخل یبه بررس

 سر پرداخته است.رام یشهر تیریدر مد ییاجرا یتهایاولو

 تیریمد یالگو یبرا ستهیبا یو سنجش بسترها ییشناسا"با عنوان  ای ه( در مقال2932) یو صادق رهنما -

، یشهر کیاستراتژ تیریمد یالگو ییبرپا یالزم را برا یبسترها، "مشهد یشهر تیریمد یبرا یشهر کیاستراتژ

از: شاخص  تندعبار یشهر کیاستراتژ تیریمد یالگو ییابرپ یالزم برا یبسترها، پژوهش نیا . دراند هکرد ییشناسا

، یكپارچگی، مشارکت، یمدار شهروند، تیشفاف، یثبات نسب، ینوساز خود، تعهد، کیتفكر استراتژ، اطالعات

 . "منابع جیو بس یابیخودارز

 روش تحقیق 

با توجه به ، و بررسی آوری اطالعات اسنادی و روش مطالعه . روش جمعباشد یماز نوع کاربردی  پژوهش حاضر

باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در چارچوب  تحلیلی می -اسنادی، موضوع و ماهیت تحقیق، نظر اهداف مورد

به بررسی و شناخت  زیکالن شهر تبر ک دریاستراتژ تیریبر مد دیبا تاک رانیدر ا یشهر تیریمد یالگومفاهیم و 

ها گردآوری  داده، ای در فرایند کار ابتدا با استفاده از منابع کتابخانهبپردازد. مدیریت شهری کالنشهر  وضعیت موجود

 تیریمدو فاصله آن از  زیکالن شهر تبرفعلی  تیریمد یلگوا شده و سپس به منظور تحلیل و مبانی نظری تدوین

ب همبستگی ی پژوهش گردیده است. در این راستا از تحلیل های ضریها هاقدام به تجزیه و تحلیل دادک یاستراتژ

 شده است. گیری بهره spss 18در نرم افزار one sample T-testآزمون رگرسیون و آزمون ، پیرسون

 محدوده و قلمرو پژوهش
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درجه و  21دقیقه عرض شمالی و  3درجه و  93دقیقه تا  2درجه و  93هكتار در  13131شهر تبریز با وسعتی حدود 

متر از سطح دریاهای  2211واقع شده است. متوسط ارتفاع شهر حدود  دقیقه طول شرقی 11درجه و  21دقیقه تا  3

نفوس و مسكن  یعموم ی(. بر اساس سرشمار19: 2ج ، 2939، زیآزاد برآورد گردیده است )طرح جامع سوم تبر

 131112، تعداد نیاست که از ا نفر بوده  2333139سال بالغ بر  نیدر ا زیشهر تبر تیجمع، یدیخورش 2933سال 

)مرکز  خانوار بوده است 231333، شهر نیساکن ا یتعداد خانوارها نیاند. همچن نفر زن بوده 111191ر مرد و نف

 (.2931، آمار ایران

 
 : نگارندگانمنبع   : نقشه موقعیت جغرافیایی کالنشهر تبریز 1شکل شماره 

 و حجم نمونه گیری شیوه نمونه

اساتید و خبرگان متخصص در زمینه "و  "ان و سیاست گذارانمدیر"جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو خوشه 

این دو خوشه در نظر گرفته ، اشد. در راستای سرشكن سازی اختالفات میانگین های دو گروهب می "مدیریت شهری

شده است تا نتایج پژوهش از میزان خطای کمتری برخوردار باشد. با توجه به ماهیت پژوهش آنچه در رابطه با 

از فرمول های تعیین حجم نمونه شامل فرمول  گیری اشد عدم بهرهب میجم نمونه در این پژوهش مد نظر تعیین ح

اشد. لذا در این پژوهش بصورت پیش فرض برای هر دو خوشه مدیران و سیاست ب میکوکران و جدول دمورگان 

مه برای هر خوشه در نظر پرسشنا 91گذاران شهری و اساتید و خبرگان متخصص در زمینه مدیریت شهری تعداد 

 گرفته شده است.

                                                                                                                       متغیرهای پژوهش

نشهر تبریز رویكرد مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت کال ی موثر بر توسعهها صدر این بخش به معرفی شاخ
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میزان ، راهكارهای موثر در جهت بهبود سیستم مدیریتی این کالنشهر اشاره می گردد. در بخش اول پرسشنامه

گویه مورد  11مولفه با  2رویكرد مدیریت استراتژیک در قالب  تاثیرگذاری هر یک از عوامل تعیین شده در توسعه

 مورد اشاره قرار می گیرد. 2ر جدول شماره ی مد نظر دها هو گوی ها صاشاره قرار می گیرد. شاخ
 رویکرد مدیریت استراتژیک ی تعیین شده در توسعهها هو گوی ها ص: شاخ1جدول شماره 

 ها هگوی ها صشاخ

 مولفه ارتباطی )روابط(

 کشور ریزی هبرنام سیستم در شهری تبریز مسئولین مدیریت میزان ارتباط بین -2

 تبریز شهری مدیریت نظام در گیری تصمیم و قدرت له مراتبسلس ( درNGO) برای میزان بسترسازی -1

 در نظام مدیریت شهری تبریز میزان فعلی آمادگی تغییر نگرش مردم -9

 ذیربط در نظام مدیریت شهری  خصوصی با سازمانهای بخش و مدنی جامعه بین مذاکره هنر میزان فعلی تحقق -2

 یان ذینفعان در نظام مدیریت شهری تبریزم ارتباطی و اطالعاتی نوین فناوری میزان فعلی تسهیل -3

 مولفه نگرشی )دانشی(

 شهری در راستای مدیریت استراتژیک ریزی هآمادگی تغییر سازمان های مرتبط با مدیریت و برنام -2

 مدیریت استراتژیک تمایل برای پذیرش تغییر و امكان پذیری تغییر از نگرش متمرکز به نگرش مشارکتی در -1

 از رویكرد غالب بودن و اثربخشی نگرش کالبدی به نگرش راهبردیتمایل برای تغییر  -9

 به نگرش راهبردی کشور شهری ریزی هبرنام نظام در شهری مسائل در قطعی نگرانه نگرش شیفت از تمایل برای -2

 مجریان و کارفرمایان نسبت به تغییر رویكرد از مدیریت سنتی به مدیریت استراتژیک، تمایل مدیران -3

 )رسمی( مولفه نهادی

 کشور شهری ریزی هبرنام مقررات در نظام به مجموعه توجه با قوانین و مقررات مدیریت شهری امكان تغییر -2

 درگذشته شهری ریزی هبرنام مقررات و قوانین میزان اثر بخشی -1

 کشور شهری ریزی هبرنام سیستم پذیری میزان انعطاف -9

 کشور شهری ریزی هبرنام سیستمقوانین و مقررات مدیریت شهری در  میزان انعطاف پذیری -2

 کشور ریزی هبرنام نظام در بر قوانین نظارت و مقررات و میزان کارآمدی قوانین -3

 مولفه هنجاری )رفتاری(

 شهری تبریز مدیریت نظام اجرایی فعلی بدنه کارایی و پذیری میزان انعطاف -2

 د استراتژیکرویكر سمت شهری تبریز به مدیریت نظام میزان آمادگی فعلی برای تغییر -1

 شهری تبریز میزان اثربخشی فعلی نظام مدیریت -9

 شهری مسائل به شهری تبریز مدیریت فعلی نظام میزان پاسخگویی -2

 شهری تبریز نظام مدیریت میزان شفافیت فعلی -3

 : گردآوری نگارندگان منبع

 ،ی مدیریت بهینهها یتحلیل الگوی فعلی مدیریت شهری کالنشهر تبریز از بعد توانای جهت در بخش دوم پژوهش

مورد  1ی مد نظر در جدول شماره ها هو گوی ها صشاخ گویه ارائه شده است. 22با مولفه  1در قالب یی ها صشاخ

 اشاره قرار می گیرد.
 تحلیل الگوی فعلی مدیریت شهری کالنشهر تبریزی ها ص: شاخ2جدول شماره 

 هوشمندسازی مشارکتی عملكردی گیری تصمیم اقتصادی اجرایی

 یانعطاف پذیر

 عمل سرعت

 ظرفیت سازی نهادی

 مدیریت منابع انسانی

 گیری مكانیزم تصمیم

 امنیت شهری

 پویایی اقتصاد شهری

 رقابت پذیری شهری

 مكانیزم چرخه درآمد و هزینه

 میزان بهره وری

 تمرکز زدایی 

 چشم انداز سازی

  گیری قابلیت اندازه

 نتایج خوردقابلیت باز 

 گیری اری و تصمیممكانیزم خط مشی گذ

 سیاست گذاری یزممكان

 مكانیزم مشاوره

 وجود تفكر راهبردی

 آینده نگری

 پاسخگویی

 پویایی

 سیستم نظارت 

 قابلیت کنترل

 مدیریت یكپارچه شهری

 مكانیزم پایش

 ترکیب شاخص مكانیزم 

 میزان شفافیت 

 رویكرد سیستمیوجود 

  NGOاز  گیری بهره

 دمكراسی شهری

 شهروند مداری

 لت اجتماعیعدا

 مشارکت مدنی

 مكانیزم مشارکت ذینفعان

 ابتكارات مدیریتی

 استفاده از تكنولوژی

 پایداری شهری

 پشتیبانی ابتكارات

 تحقق شهر هوشمند

 تقویت طبقه خالق 

 مدیریت دانش

  

  

 : گردآوری نگارندگانمنبع

 روایی و پایایی ابزار پژوهش

شده است. در این راستا ابتدا  گیری بهره ها هجهت سنجش پایایی پرسشنام اخکرونب یآلفادر این پژوهش از روش 

پرسشنامه فوق الذکر به  11پرسشنامه مورد پیش آزمون قرا گرفته است. سپس اقدام به وارد نمودن نتایج  11تعداد 
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یی پرسشنامه پژوهش گردید. گردید. نهایتا از طریق آزمون آلفای کرونباخ اقدام به تعیین میزان پایا SPSS18نرم افزار 

اشد. مقدار پایایی ذکر ب می 31/1نتایج حاصل از آزمون مذکور نشان داد که میزان پایایی پرسشنامه پژوهش مقدار 

شده نشان از پایایی بسیار باالی پرسشنامه پژوهش دارد. در ارتباط با تعیین روایی پرسشنامه قابل ذکر است که 

پژوهش از تحقیقات مشابه و مبانی نظری رساله و همچنین از نظرات مدیران و دست و سواالت پرسشنامه  ها هگوی

اندرکاران مدیریت شهری و اساتید مطرح در این زمینه در قالب طیف لیكرت استخراج گردیده است و این موضوع 

 نشان از روایی پرسشنامه دارد.

 ی پژوهشها افتهی

 One-Sample Testی مدیریت بهینه و مناسب از آزمون ها یبعد توانایبه منظور بررسی مدیریت فعلی شهر تبریز از 

ی ها ه؛ مولف1391ی اجرایی برابر با ها هاستفاده شده است. نتایج به دست آمده از این آزمون نشان داد که میانگین مولف

ی مشارکتی ها ه؛ مولف1312ا ی عملكردی برابر بها ه؛ مولف1322برابر با  گیری ی تصمیمها ه؛ مولف1323اقتصادی برابر با 

بوده که میانگین کل بدست آمده از شش شاخص سنجنده  1321ی هوشمندسازی برابر با ها هو مولف 1311برابر با 

در طیف لیكرت بوده است. با توجه به اینكه سواالت پرسشنامه مذکور  1311مدیریت فعلی شهر تبریز برابر با 

در طیف لیكرت نشان از نا مناسب  9ز این رو میانگین های کمتر از امتیاز طراحی شده است ا "بیشتر بهتر"بصورت 

بودن وضعیت آن شاخص دارد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که هر شش شاخص مد نظر پژوهش کمتر از 

و  =33DFا آزمون برابر ب نیا یمقدار آماره و درجه آزادبوده و از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست.  9امتیاز 

13319T= و  باشد یمP-value  است. 1311برابر آن برابر با 
 جهت بررسی مدیریت فعلی شهر تبریز T-Test آزمون: نتایج 3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 
 های پژوهش منبع: یافته

 One-Sampleاز آزمون ، ین به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای توسعه رویكرد مدیریت استراتژیکهمچن

Test ؛ 1312ی ارتباطی برابر با ها هاستفاده شده است. نتایج به دست آمده از این آزمون نشان داد که میانگین مولف

بوده که میانگین  1323ی هنجاری برابر با ها هو مولف 1331 ی نهادی برابر باها ه؛ مولف1319ی نگرشی برابر با ها همولف

کل بدست آمده از چهار شاخص سنجنده میزان تاثیرگذاری متغیرهای توسعه رویكرد مدیریت استراتژیک برابر با 

طراحی شده  "بیشتر بهتر"در طیف لیكرت بوده است. با توجه به اینكه سواالت پرسشنامه مذکور بصورت  1331

در طیف لیكرت نشان از نا مناسب بودن وضعیت آن شاخص دارد.  9این رو میانگین های کمتر از امتیاز است از 

بوده و از وضعیت چندان  9نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که هر چهار شاخص مد نظر پژوهش کمتر از امتیاز 

 سطح معناداری T DF Sig میانگین تعداد ها صشاخ

 1311 33 11311 1391 11 ی اجراییها همؤلف

 1311 33 11391 1323 11 ی اقتصادیها همؤلف

 1311 33 11312 1322 11 گیری ی تصمیمها هؤلفم

 1311 33 11391 1312 11 ی عملكردیها همولف

 1311 33 11312 1311 11 ی مشارکتیها همولف

 1311 33 13322 1321 11 ی هوشمند سازیها همولف

ی مدیریت فعلی شهر ها صشاخ

 تبریز
11 1311 

13319 33 1311 
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آن برابر  P-valueو  بوده =91312Tو  =33DFآزمون برابر  نیا یمقدار آماره ودرجه آزادمناسبی برخوردار نیست. 

 .اشدب می 1311با 
 بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای توسعه رویکرد مدیریت استراتژیک T-Test: نتایج 4جدول شماره 

 

 

 

 
 های پژوهش منبع: یافته

مدیریت فعلی اقدام به  در راستای ارزیابی و تحلیل میزان وجود همبستگی در بین دو خوشه مدیریت استراتژیک و

معكوس( را  ای مینوع رابطه )مستق نیشدت رابطه و همچن یهمبستگ بیضرانجام آزمون همبستگی پیرسون گردید. 

جدول  برابر صفر است. ریدو متغ نیاست و در صورت عدم وجود رابطه ب -2تا  2 نیب بیضر نیهد. اد مینشان 

های مدیریت استراتژیک شهری و مدیریت فعلی شهر تبریز را نشان  و تعداد داده sig، زیر ضریب همبستگی پیرسون

 باشد. یعنی بین شاخص یید میتأدرصد وجود رابطه مورد  33باشد به همین دلیل با اطمینان  می =1311Sigدهد.  یم

جدول  بر اساسهمچنین  وجود دارد. داری یرابطه معن مدیریت استراتژیک شهری و مدیریت فعلی شهر تبریز

باشد  + می13332توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر مدیریت استراتژیک شهری و مدیریت فعلی شهر تبریز  یم

 و تقریبا زیاد بین دو متغیر است. که این امر بیانگر رابطه مستقیم
 تبریز شهر فعلی مدیریت و شهری استراتژیک : ضریب همبستگی بین مدیریت5جدول 

 ها یهمبستگ

  تبریز شهر فعلی مدیریت شهری یکاستراتژ مدیریت

 ضریب پیرسون 2 13332**

 Sig. (2-tailed)  13111 تبریز شهر فعلی مدیریت
 تعداد 11 11

 ضریب پیرسون 13332** 2

 Sig. (2-tailed) 13111  شهری استراتژیک مدیریت

 تعداد 11 11

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 های پژوهش منبع: یافته

 زیساده ن ونیود. در رگرسش میساده استفاده  ونیوابسته از رگرس ریمتغ یرو ریمتغ کی ریتاث ینیب شیبه منظور پ

 توزیع که است این خطی رگرسیون های فرض پیش از . یكیاشدب میبرقرار  رهایمتغ نیبودن رابطه ب یفرض خط

 در این پژوهش از، ها داده نبودن یا بودن نرمال به بردن پی برای. باشد نرمال به نزدیک یا نرمال وابسته متغیر های داده

ضریب ، به ترتیب ضریب همبستگی ساده 1اسمیرنوف استفاده شده است. جدول شماره  -کولموگروف آزمون

 دهد. یمشده و خطای معیار تخمین را نشان  یلتعدضریب تعیین ، تعیین
 

 رسیون و ضریب همبستگی: ضریب رگ6 شماره جدول

 خطای معیار میانگین ضریب تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

2  a13131 13213 13911 13329 

a. هوشمند سازی، مشارکتی، عملكردی، گیری تصمیم، اقتصادی، ی اجراییها همولف ی کننده:نیب شیپ 

 های پژوهش منبع: یافته

 سطح معناداری T DF Sig میانگین تعداد ها صشاخ

 1311 33 13333 1312 11 ی ارتباطیها همؤلف

 1311 33 19321 1319 11 ی نگرشیها همؤلف

 1311 33 11313 1331 11 ی نهادیها همؤلف

 1311 33 12322 1323 11 ی هنجاریها همولف

 1311 33 91312 1331 11 ی مدیریت استراتژیکها صمیانگین کل شاخ
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جدول  .ندک می آزمون را متغیرها بین رابطه ی بودن خطی و است رگرسیون نسواریا آنالیز مربوط به بعدی خروجی

 sig= 0.00با توجه به اینكه برای هر شش مولفه  به بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیر می پردازد. 1شماره 

 شود. یمیید تأبنابراین فرض خطی بودن مدل برای هر شش مولفه ، باشد می 05/ >
 ANOVAجدول واریانس رگرسیون  :7شماره جدول 

 .F  Sigتوزیع  مجذورات میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 a1311  13399 23111 1 213912 رگرسیون 

   13119 39 293331 مانده یباق 

    33 123111 کل 

a. :ند سازیهوشم، مشارکتی، عملكردی، گیری تصمیم، اقتصادی، ی اجراییها همولف ی کننده:نیب شیپ 

b. مدیریت استراتژیک شهری  :: متغیر مستقل 

 های پژوهش منبع: یافته

که ضریب  شود یم دییتأ 1311مدیریت استراتژیک شهری با سطح   شاخصمعناداری  3با توجه به جدول شماره 

به ازای  دهد یمکه نشان ، آمده است ها هها در جدول به تفكیک مولف برای هر کدام از شاخص BETAاستاندارد شده 

 .شود یمچه میزان در متغیر وابسته تغییر ایجاد ، های متغیر مستقل هر واحد تغییر در شاخص
 : جدول تحلیل رگرسیون8شماره  جدول

 مدل
 Standardized Coefficients ضریب استاندارد نشده

t Sig. 
B خطای معیار Beta 

 (Constant) 23113 13113  93133 13112 

 13111 13131 13119 13122 13111 ی اجراییها همولف 

 13332 13112 13122 .231 13121 ی اقتصادیها همولف 

 13193 13213 13132 13219 13139 گیری ی تصمیمها همولف 

 13111 13119 13213 13111 13213 ی عملكردیها همولف 

 13313 13239 13191 13219 13113 ی مشارکتیها همولف 

 13121 13133 13939 13213 13911 مند سازیی هوشها همولف 

a .شاخص مدیریت استراتژیک شهری :متغیر مستقل 

 های پژوهش منبع: یافته

هد. د میمتغیر وابسته را در اختیار ما قرار  یاطالعات ضروری برای پیش بین، Coefficientsجدول بررسی خروجی 

پس از تعیین معنا دار . (sig ستون) اند هشد دار شاخص معنا برای هر شش constant نیم که مقدار ثابتک میمشاهده 

بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار  Standardized Coefficientsستون، بودن مقدار ثابت و متغیر درآمد

جرایی ی اها هبرای مولف این پژوهشدر مدیریت فعلی شهر تبریز  Betaبتا است. ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا 

ی ها ه؛ مولف 13213ی عملكردی ها ه؛ مولف 13132 گیری ی تصمیمها ه؛ مولف 13122اقتصادی  یها ه؛ مولف 1319

مدیریت که نشانگر میزان تاثیر متغیر مستقل )اشد ب می 13939ی هوشمند سازی ها هو مولف 13191مشارکتی 

 .است (مدیریت فعلی شهر تبریز( بر وابسته )استراتژیک شهری

 گیری  جهنتی

اقدام به مطالعه و بررسی آن ، پژوهش حاضر در پی بررسی و تحلیل وضعیت موجود سیستم مدیریتی شهر تبریز

لزوم انتقال به رویكرد ، نموده است. با توجه به گستره مدیریتی این کالنشهر و ضعف در سیستم مدیریت سنتی

ماید. از این رو پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل ن میمدیریت استراتژیک در سیستم مدیریتی این کالنشهر ضروری 

ی مدیریت بهینه و مناسب اقدام به مطالعه شكاف موجود ها یالگوی فعلی مدیریت فعلی کالنشهر تبریز از بعد توانای
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بین سیستم سنتی و رویكرد مدیریت استراتژیک نموده است. نتایج حاصل از مطالعه شش بعد تحلیلی الگوی فعلی 

 گیری ی تصمیمها ه؛ مولف1323ی اقتصادی برابر با ها ه؛ مولف1391ی اجرایی برابر با ها ههری تبریز برای مولفمدیریت ش

ی هوشمندسازی برابر ها هو مولف 1311ی مشارکتی برابر با ها ه؛ مولف1312ی عملكردی برابر با ها ه؛ مولف1322برابر با 

در طیف لیكرت  1311ده مدیریت فعلی شهر تبریز برابر با و میانگین کل بدست آمده از شش شاخص سنجن 1321با 

بوده و از  9بوده است. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که هر شش شاخص مد نظر پژوهش کمتر از امتیاز 

وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. همچنین نتایج حاصل از مطالعه چهار بعد تاثیر گذار در توسعه رویكرد 

ی نهادی برابر با ها ه؛ مولف1319ی نگرشی برابر با ها ه؛ مولف1312ی ارتباطی برابر با ها هتراتژیک برای مولفمدیریت اس

بوده که میانگین کل بدست آمده از چهار شاخص سنجنده میزان  1323ی هنجاری برابر با ها هو مولف 1331

در طیف لیكرت بوده است. نتایج حاصل از  1331تاثیرگذاری متغیرهای توسعه رویكرد مدیریت استراتژیک برابر با 

بوده و از وضعیت چندان مناسبی  9این آزمون نشان داد که هر چهار شاخص مد نظر پژوهش کمتر از امتیاز 

ی مدیریت فعلی و مدیریت استراتژیک اقدام به ها صبرخوردار نیست. در راستای بررسی میزان همبستگی بین شاخ

+ بین 13332به میزان  ون گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داریاجرای آزمون همبستگی پیرس

 گردید.روی متغیر وابسته از رگرسیون ساده استفاده مستقل بر پیش بینی تاثیر متغیر دو متغیر وجود دارد. در راستای 

؛ 1319ی اجرایی ها هبرای مولف این پژوهشدر مدیریت فعلی شهر تبریز  Betaضریب رگرسیونی استاندارد شده یا 

 13191ی مشارکتی ها ه؛ مولف13213ی عملكردی ها ه؛ مولف13132 گیری ی تصمیمها ه؛ مولف13122اقتصادی  یها همولف

( بر مدیریت استراتژیک شهریکه نشانگر میزان تاثیر متغیر مستقل )اشد ب می 13939ی هوشمند سازی ها هو مولف

ی مدیریت استراتژیک در ها یاین موضوع بیانگر تاثیرات و توانای .( استشهر تبریزمدیریت فعلی وابسته )متغیر 

مدیریت بهینه کالنشهر تبریز بوده و نیازمند بكارگیری این رویكرد به صورت کامل و جامع در سیستم مدیریتی 

 اشد.ب میکالنشهر تبریز 

 منابع
، یم و ارائه فرایند پیشنهادی برای تدوین برنامه استراتژیک سازمان شهرداریمفاه، مروری بر تاریخچه، (2931سید محمد صادق )، امامیان

 .2931اردیبهشت ، 2شماره ، ویژه نامه مدیریت استراتژیک شهری

، سال اول، اقتصاد شهریفصلنامه ، نهای مدیریت یكپارچه در شهر اصفها (. مطالعه و بررسی مؤلفه2933ابایی3 مهناز3 ابراهیمی3 سعید. )ب

 .2933زمستان ، ه اولشمار

پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران 2شهرداری منطقه  1ناحیه ای هارزیابی عملكرد مدیریت شهری در پایداری محل، (2933شادی )، بیگلری

 دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.، شهری ریزی هجغرافیا و برنام

یریت یكپارچه شهری با تاکید بر نقش نهادهای حكومتی )نمونه موردی: کالنشهر تحلیل موانع ایجاد مد، (2931سید علی )، حسین پور

 دانشگاه تربیت مدرس.، دانشكده هنر و معماری، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، تهران(

، رامسر شهرستان یشهر توسعه کیاستراتژ تیریمد ثروم یها یاستراتژ نیتدو و ییشناسا، (2932علی )، شاد ابراهیم؛ امین، حالجیان

 .2932 زییپا 21 شماره، نشریه مدیریت شهری

و مدیریت شهری؛ مسائل نظری و  ریزی هبرنام، مدیریت شهری و شهرداری، ساختار حكومت محلی، (2932حسین )، رجب صالحی

 .ها یانتشارات شهردار تهران:، چالش های تجربی

 .2932پاییز ، 32 هشمار، پژوهش های جغرافیای انسانی، یتی شهر تهرانتحلیل الگوی مدیر، (2932اصغر )، ؛ نظریانمحمد، رحیمی
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استراتژیک شهر  ریزی هاستراتژیک توسعه شهری به همراه مطالعه موردی برنام ریزی هبرنام، (2931عبدالرضا )، مجتبی؛ گلپایگانی، رفیعیان

 .2931اردیبهشت ، 2شماره ، ویژه نامه مدیریت استراتژیک شهری، کرمان

مدل  یریدر کالنشهر مشهد با بكارگ یکاستراتژ یریتمد یلتحل، (2932ی )مجتب، صادقیبراتعلی؛ ، محمد رحیم؛ خاکپور، مارهن

SWOT ،2932بهار ، 21شماره ، 21سال ، ریزی هنشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنام. 

ی الگوی مدیریت استراتژیک شهری )مطالعه موردی شناسایی و سنجش بسترهای بایسته برا، (2932مجتبی )، محمد رحیم؛ صادقی، رهنما

 .3شماره ، دوره سوم، شهری ریزی هپژوهشی پژوهش و برنام -صلنامه علمیف، )شهر مشهد

فصلنامه جغرافیایی ، ضرورت اصالح نظام مدیریت توسعه شهری در کالن شهر تهران، (2931) منصور، بدری فر؛ علیرضا ،سیاف زاده

 2931تابستان ، 23شماره ، سال پنجم، پژوهشی –علمی ، سرزمین

 كردیرو اساس بر رجندیب شهر توسعه کیاستراتژ ریزی هبرنام، (2933جواد )، یآباد محمد؛ محمد، یثان یاسكندر ؛اجزاء محمد، یشكوه
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