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 چكيده
ــى  ــت كه از عوامل متعددى چون حكومت محلى، انواع تفرق هاى عملكردى و سياس ــهرى موضوعى اس يكپارچگى مديريت ش
موجود در عرصه شهرى، نظام قدرت شهرى و بازيگران آن نشات مى گيرد. مقاله حاضر با هدف شناسايي و رتبه بندي كنشگران 
ــت. به اين منظور، ابتدا مفهوم شهر و مديريت شهري و  ــهر تهران انجام گرفته اس ــهرى در كالنش و ابزارهاي مديريت يكپارچه ش
ــگران مديريت شهرى با اين مفاهيم بر مبناي پيشينه نظرى مشخص گرديد. سپس براي  ــهري و ارتباط كنش مديريت يكپارچه ش
پاسخ دادن به سوال هاي اصلي تحقيق از رويكرد آميخته استفاده مي شود. در رويكرد آميخته با بهره گيري از روش هاي موردپژوهي 
(كيفي) و پيمايش (كمي)، داده هاي مورد نياز براي تحقيق گردآوري مي گردد. در تحقيق حاضر داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي 
ــكال واليس تحليل گرديد. يافته هاي  ــتفاده از آزمون كروس ــهري با اس ــده از متخصصان و مديران حوزه مديريت ش جمع آورى ش
ــگران در عرصه هاي مختلف مديريت شهري تهران و اولويت بندي ابزارهاي مديريت شهري  ــان دهنده مهمترين كنش تحقيق نش

هستند. 
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دكتر محمد مهدى عزيزى، مجتبى آراسته

مقدمه

ــي درون  ــاي اجتماعي، اقتصادي و سياس ــي چند دهه اخير پيونده ط
ــت. هم اكنون كالنشهرها به  ــهرها با تغييرات اساسي روبرو بوده اس ش
ــكالت آنها هم از نظر تعداد و  ــائل و مش ــد يافته اند و مس ــدت رش ش
ــون  ــدت افزايش پيدا كرده اند (Wood, 2006, 337). نلس هم از نظر ش
ــال 1999 بيان نمودند كه  ــال 2002 و پاگانو2 به س ــتروم1 به س ويكس
ــاد توافقات بين  ــهري، تعداد زي ــن محدوديت حكومت كالنش عمده تري
حكومتي شامل خدمات نگهداري سيستم ها به جاي خدمات شيوه زندگي 
ــت كه براي سالمت اقتصادي و اجتماعي نواحي كالنشهري مهم تر  اس
فرض مي شوند. نگهداري سيستم ها شامل زيرساخت هاي كالنشهري 
ــبك زندگي اغلب مربوط به دسترسي هاي  ــت در حالي كه مسائل س اس
.(Wood, 2006, 340)اجتماعي و تعامل افراد در مدارس و محالت است

ــعه يافته و حتى در تعدادى از جوامع  ــورهاى توس ــيارى از كش در بس
ــفافيت كمتر، امور محلى و مديريت  ــعه، البته با شدت و ش در حال توس
ــبتًا مستقل در كل نظام حكومتى  ــهرى يك رده حكومتى ويژه و نس ش
ــود. اما در ايران، سيستم مديريت شهرى و شهردارى،  محسوب مى ش
ــتقل مديريتى محسوب  ــطح و رده فضايى مس نه تنها به عنوان يك س
نمى شود، بلكه كامًال وابسته و تحت نظارت دولت مركزى و واحدهاى 
ــهرها،  ــه آن قرار دارد. يكى از اهرم هاى اصلى در موفقيت اداره ش تابع
ــارت ديگر، تعدد  ــت. به عب ــازمان هاى ذيربط اس ــى ميان س هماهنگ
ــگران شهرى) و اداره ى  ــازمان ها و نهادهاى اداره كننده شهر(كنش س
ــهر بدون وجود هماهنگى، موجب سردرگمى و اتالف منابع  ــى ش بخش
شهر و ناموفق بودن اداره آن است. در همين راستا، پياده كردن مديريت 
يكپارچه، از طريق ايجاد هماهنگى ميان نهادهاى مرتبط، راه حلى براى 

بهبود مديريت شهر به حساب مى آيد.
ــهر تهران توسط 25 سازمان دولتى و غيردولتى اداره مى گردد  كالنش
ــازمان ها و نهادها، قوانين و مقررات خاص خود را  كه هريك از اين س
ــهر تهران، به جرات  ــد بى رويه و قارچ گونه كالنش ــد. با وجود رش دارن
ــتم مديريتى حاكم بر اين منطقه كالنشهرى، رشد  مى توان گفت سيس
ــطح  ــهر، س ــوده و حتى با افزايش نهادهاى متولى اين ش ــى ننم چندان
ــد  ــت. به بيانى بهتر، به نظر مى رس ــده تنزل نموده اس خدمات ارائه ش
ــهر تفكيك شده به تعدادى قلمرو است(تفرق  كالنشهر تهران، يك ش
سياسى) كه در هر قلمرو نيز نهادهاى مختلفى مشغول به فعاليت در زمينه 
اداره امور شهرهستند(تفرق عملكردى) و اين نهادها و سازمان ها هيچگونه 
ــزار كار براى انجام  ــتراتژى واحدى به عنوان اب ــه ريزى، طرح و اس برنام
ــئوليت هاى خود ندارند. هدف از تحقيق حاضر  شناسايي  وظايف و مس
ــهر تهران است. عالوه بر اين  ــگران اصلي مديريت و اداره امور ش كنش

ــهر تهران  ــاي موثر بر يكپارچگي مديريت ش ــالش گرديده تا ابزاره ت
شناسايي و اولويت بندي شود. از اين رو سواالت اصلي و فرعي تحقيق 

به ترتيب زير مي باشد:
سوال اصلي 1. كنشگران اصلي مديريت و اداره امور شهر كدام 

هستند؟
سوال اصلي 2. كدام يك از ابزارهاي مديريت شهرى (سازمان 
و تشـكيالت، قوانين و مقررات، منابع مالى، منابع انسـانى)، در 

يكپارچگى مديريت شهر موثرتر هستند؟
در ادامه تحقيق ابتدا به مرور پيشينه نظرى پژوهش در زمينه مديريت 
ــده است. سپس  ــهري پرداخته ش ــهري و نقش مديريت يكپارچه ش ش
ــود. در ادامه يافته هاي  ــق ارائه مي ش ــوب نظرى و روش تحقي چارچ
ــي قرار خواهد گرفت و نهايتًا به نتيجه گيري و ارائه  تحقيق مورد بررس

مهمترين پيشنهادات تحقيق پرداخته مي شود. 

 مرور پيشينه تحقيق
شهر و مديريت شهري

ــه عنوان يكى از  ــهرها ب ــتم ها، ش در طبقه بندى عمومى انواع سيس
سيستم هاى اقتصادى- اجتماعى، جزء پيچيده ترين سيستم ها به شمار 
مي روند (Boulding, 1956). مديريت بر سيستم هاي با پيچيدگي باال، 
ــايى و هدايت عناصر  ــتماتيك و شناس ــد رويكرد و برخورد سيس نيازمن
ــت  ــاى موازين و تحليل هاى مبتنى بر اين رويكرد اس ــه بر مبن مربوط
ــب و مراحل تصميم گيرى،  ــله مرات (كاظميان، 1373، 43). از جهت سلس
ــازمان ها تفاوت چندانى ندارد، اما آنچه موضع شهر را  ــهر با ساير س ش
ــبت به ساير نهادها متمايز مى كند، پيچيدگى، بزرگى و تعدد عوامل  نس

ــت (ميرعابدينى، 1388، 58). آن اس
ــده بايد به صورت  ــت و اين مجموعه زن ــهر يك مجموعه زنده اس ش
ــود. امكان ندارد كه به قسمتي از آن رسيدگى گردد و  يكپارچه اداره ش
ــود. اگر قسمتي از شهر توسط يك مجموعه  ــمت هاي ديگر رها ش قس
ــتقل از  ــري مجزا و مس ــط مجموعه ديگ ــاي ديگر توس ــمت ه و قس
ــهر به زودي مي ميرد و از بين مي رود. به  ــود، اين ش يكديگر اداره ش
ــت از يك شبكه جغرافيايى، يك سازمان  ــهر عبارتس اعتقاد مامفورد، ش
اقتصادى، يك فرايند صنعتى، صحنه اى براى كنش اجتماعى و نمادى 
زيباشناختى از وحدت جمعى (لطيفى، 1384، 11). مديريت شهرى تالشى  
است. براى هماهنگ كردن و يكپارچه كردن اقدامات دولتى و خصوصى 
ــاكنان شهرها با آن مواجه هستند و  ــدن بر مسائلى كه س براى چيره ش
ايجاد شهرهاى رقابتى تر، عادالنه تر و پايدارتر. مديريت شهرى مدرن 
ــتراتژى هاى  ــد ايجاد، اجرا، هماهنگى و ارزيابى اس ــت از فراين عبارتس
ــن اهداف عملياتى  ــهرى با در نظر گرفت ــه به كمك مقامات ش يكپارچ

دكتر محمدمهدى عزيزى، دكتر محمد ابويى اردكان، نسرين نورى
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تبيين پراكنده رويى شهرى بر اساس شاخص تراكم ساختماني ...

بخش خصوصى و منافع شهروندان، در چارچوب سياستى كه در سطوح 
ــعه اقتصادى پايدار تدوين شود  باالتر حكومت براى تحقق قابليت توس

(برك پور و اسدى، 1388، 79).
ــكل  از عناصر و اجزاء  ــترده، متش ــازمان  گس ــهري  يك  س مديريت  ش
رسمي  و غيررسمي  موثر و ذيربط  در ابعاد مختلف  اجتماعي، اقتصادي  و 
كالبدي  حيات  شهري  با هدف  اداره، كنترل  و هدايت  توسعه  همه  جانبه  
ــعيدى رضوانى، 1373، 4). صرافى و عبدالهى،  ــهر مربوطه  است (س و پايدار ش
ــهر همچون سازمانى در نظر گرفته شود،  (1387، 115) معتقد اند: "اگر ش
ــزى آينده و اداره  ــه در راس آن عنصرى براى برنامه ري ــت ك الزم اس
امور كنونى قرار گيرد. اين عنصر را مى توان مديريت شهر ناميد". وى 
همچنين مديريت شهرى را سازماندهى عوامل و منابع براى پاسخگويى 
ــهر تعريف مى كند. و شامل كاركردهاى برنامه  ــاكنان ش به نيازهاى س
ريزى، اجرا، نظارت، كنترل و هدايت مى داند كه براى اعمال قدرت بايد 
برآمده از اراده شهروندان و قراردادهاى اجتماعى باشد (صرافى و عبدالهى، 
ــهرى يك نهاد مديريتى فراگير و  1387، 121). به بيان ديگر، مديريت ش
درگير با موضوعات و پديده هاى گسترده و متنوع شهرنشينى است كه 
طبيعتًا از شرايط عمومى محيط اجتماعى خود تاثير مى پذيرد و خود را با 
امكانات بالقوه و بالفعل و محدوديت هاى ناشى از آن هماهنگ و منطبق 
ــده در  مى كند (رحمانيان، 1387، 46). نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام ش
ــهرها مويد اين نكته است كه يك شيوه واحد  خصوص مديريت كالنش
ــطح جهان وجود نداردو اين امر به عوامل  ــهرها در س براى اداره كالنش
ــتم سياسى كشور، فرهنگ ملى و  مختلفى از جمله روابط قدرت و سيس
ــتگى دارد. همچنين، با توجه به تعاريف مختلفى كه  منطقه اى و ... بس
ــهر وجود دارد و هر كشور تعريف خاص خود را دارا مى باشد،  از كالنش
نمى توان يك روال واحد براى اداره اين بخش از تقسيمات كشورى در 

تمام كشورها قايل شد.

كنشگران مديريت شهري در ايران
ــى در اداره امور  ــا كه نقش مهم ــهردارى ه ــال حاضردر كنار ش در ح
ــازمان ها، نهادها و شركت هاى مختلفى همچون آب و  ــهر دارند، س ش
فاضالب، برق، گاز، مخابرات، ثبت احوال، تربيت بدنى، فرهنگ و ارشاد 
ــتى و غيره به امر برنامه ريزى و ارائه خدمات مشغول  ــالمى، بهزيس اس
ــبب دوباره كارى، انجام كارهاى  ــتند. اين نوع مديريت متفرق، س هس
ــكيالت  ــرمايه هاى عمومى، ايجاد تش ــوازى، و بعضًا از بين رفتن س م
عريض و طويل ديوانى، ايجاد اصطكاك و برخورد ادارات و ناهماهنگى 
ــد  ــئوليت پذيرى مى گردد. به نظر مى رس در انجام وظايف و عدم مس
ــت (كاميار،  ــهرى اس ــكل در گروى ايجاد مديريت واحد ش رفع اين مش
ــطح كالن، منطقه اى  ــه س ــهرى در ايران به س 1387، 74). مديريت ش

ــطوح نهادهايى را در  ــت كه هر يك از اين س و محلى قابل تفكيك اس
زيرمجموعه خود دارند.

 
1. سطح كالن

1,1. وزارت كشور
1,2. وزارت مسكن و شهرسازى

1,3. شوراى عالى شهرسازى و معمارى
2. سطح منطقه اى

2,1. استاندارى
3. سطح محلى
3,1. شهردارى

3,2. شوراى اسالمى شهر
3,3. فرماندارى

3,4. شوراى تامين شهرستان (سعيدنيا، 1379، 70-63).
 

ــت،  ــعه، دولت مكلف اس ــاس ماده 137 قانون برنامه چهارم توس براس
ــب با  ــي و وزارتخانه ها را، متناس ــتگاه هاي اجراي ــكيالت كالن دس تش
ــاير كشورها، جهت برطرف  ــت ها و احكام اين برنامه و تجربه س سياس
ــي ناقص، تعارض هاي دستگاهي و غير كارآمدي و عدم  كردن اثربخش
جامعيت، عدم كفايت، تمركز امور، موازي كاري ها و همچنين بهره گيري 
همه جانبه از فناوري هاي نوين و روش هاي كارآمد، با هدف نوسازي، 
متناسب سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم، 
ــز طراحي نمايد و  ــت، اثربخش و غيرمتمرك ــر و با كفاي ــد، فراگي كارآم
اليحه ذي ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي 
ــال  ــه امكان اجراي آن از ابتداي س ــالمي تقديم كند، به طوري ك اس
ــتا دولت مكلف است، آن  ــد. در اين راس ــر باش دوم برنامه چهارم ميس
دسته از تصدي هاي قابل واگذاري دستگاه هاي دولتي، در امور توسعه و 
عمران شهر و روستا، با تصويب شوراي عالي اداري همراه با منابع مالي 

ذي ربط به شهرداري ها و دهياري ها واگذار مي شود.

مديريت يكپارچه شهرى3 
ــتم  ــت كه اجزاي سيس ــهري اطمينان از اين امر اس  هدف مديريت ش
ــهر را  ــوند كه امكان كاركردهاي روزانه يك ش ــه گونه اي مديريت ش ب
فراهم آورند و اين امرموجب تسهيل  و تشويق همه انواع فعاليت هاي 
ــده و ساكنان را به برآوردن نيازهاي اوليه خود در مسكن،  اقتصادي  ش
دسترسي به تسهيالت و خدمات، و فرصت هاي توليد درآمد قادر مي سازد. 
ــت: "واژه  ــل4 (1985) با ايده يك پيچيدگي رو به افزايش موافق اس چرچي
ــوي يك معني غني تر و جديدتر پيش رفته است.  ــهر به س مديريت ش
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ــت، بلكه  ــتم هايي براي كنترل نيس اين واژه ديگر تنها به معناي سيس
مجموعه اي از ارتباطات رفتاري است، فرايندي كه از طريق آن فعاليت 
ــمار ساكنان با يكديگر و با حكومت شهر تعامل دارند". واضح  هاي بيش
ــر پيچيده تر و دقيق تر در  ــك بعدي با يك الگوي تفك ــت مداخله ت اس
ــعه شهري جايگزين شده است. كه مديريت شهري كجا  مواجهه با توس

 (McGill, 1998, 464) شروع مي شود و كجا خاتمه مي يابد؟
ــه اصلي مديريتي يعني  ــور كه دانش مديريت حول پنج وظيف همان ط
برنامه ريزي، سازماندهي، نيروي انساني، رهبري و كنترل سازمان يافته 
ــت، اين امر در مديريت شهري نيز بايد اجرا شود. رويكرد سيستمي  اس
ــده در مديريت است، و مديران را قادر مي سازد  يك تكنيك پذيرفته ش
ــا متغيرهاي بحراني و محدوديت ها و تعامل خود با يكديگر را در هر  ت
ــازمان، واحد و بخش مدير درك كنند. چنين  ــتم، يعني س ــطح سيس س
ــواره بدانند كه هيچ عنصر،  ــازد تا هم ــردي مديران را قادر مي س رويك
پديده يا مشكل واحد و مجزا را نبايد بدون لحاظ كردن پيامدهاي تعامل 
ــر با ديگر اجزا و عناصر مورد بحث قرار داد. با پذيرش رويكرد  آن عنص
ــتمي  ــطوح سيس ــتمي، تمام پنج وظيفه مديريتي مي توانند در س سيس
ــازمان شهري را با محيط  ــوند، در حالي كه يك س مختلف يكپارچه ش
خود و با بخش شهري به عنوان يك كل براي دستيابي به ماموريت ها 

و اهداف پيوند مي دهند. 
وظيفه مديران شهري تبديل دروندادهاي خارجي (پول، افراد، مهارت ها) 
به بروندادها (خدمات شهري، سود، رضايت، يكپارچه سازي اهداف ذينفعان 
مختلف در سازمان شهري) به شيوه اي موثر و كارآمد مي باشد. از آنجا كه 
ــهري دربرگيرنده تعداد زيادي از عناصر با هم مرتبط در هر  عمليات ش
ــتمي در مديريت شهري نيز براي هماهنگي  سطح است، رويكرد سيس
ــه اهداف فردي و  ــت. در نتيج ــطح قابل كاربرد اس تالش ها در هر س
ــتيابي اجتماعي در جهت ارتقاي خدمات شهري و  ــازماني براي دس س
 Chakrabarty,) ــا مي يابند ــاي كيفيت زندگي براي همه افراد معن ارتق
ــه مركزيت  ــگ ب ــه و هماهن ــهرى يكپارچ ــت ش 333 ,2001). مديري

ــهردارى و نهادهاى ذى ربط (اعم از دولتى و عمومى) تحت نظارت  ش
ــتگذارى محلى شوراى شهر، الگوى عمومى موردنظر در تدوين  و سياس
وظايف شهردارى ها است. بدون اين وحدت و هماهنگى بين سازمانى، 
ــده براى اداره  ــى مجموعه اقدامات و منابع صرف ش كارآيى و اثربخش
امور شهر و توسعه آن به شدت مورد سئوال و تشكيك است. در همين 
چارچوب، جامعيت فضايى و عملكردى شهردارى و مديريت شهرى در 
ــهر و همه ابعاد حيات شهرى ضرورتى  هدايت و كنترل تمام فضاى ش

اصولى است (كاظميان و سعيدى رضوانى، 1383، 16).
ــياري از فضاهاي شهري، بخش هاى دولتى و  ــد در بس  به نظر مي رس
ــكالت، به عملكرد جدا از هم  ــى به جاى همكارى در حل مش خصوص

ــا به بخش كوچكى  ــر اداره دولتى يا نظام علمى تنه ــش دارند. ه گراي
ــت كه برنامه ريزى مسكن،  ــن اس ــهر نظر دارد. روش از پيكره بندى ش
بدون توجه به حمل و نقل عمومى يا ايجاد اشتغال و ابتكارهاى زيست 
محيطى، بدون اقدامات آموزشى نه تنها مشكل را برطرف نمى كند، بلكه 
آن را شدت مى بخشد. در كمتر دولتى، مكانيسمى براى هماهنگى ميان 
ــتم  ــگاهى برنامه هاى عملى براى سيس ادارات وجود دارد و كمتر دانش
هاى خود دارد (چيما، 1382، 43). درجه هماهنگى ميان سطوح حكومتى، نوع 
برنامه ريزى و موفقيت نسبى آن را تحت تاثير قرار مى دهد. بدين ترتيب 
ــطوح حكومتى بسيار منسجم تر از سطوح ديگر عمل مى  كه برخى از س
ــهري در كشورهاي در حال  كنند (نيومن و تورنلى، 1386، 159). مديريت ش
ــبت به شهرها و  ــعه را به صورت مفهومي جامع در رويكرد آن نس توس
شهرهاي كوچك در نظر مي گيرند. در هسته اصلي آن، اين جامع نگري 
مستلزم آن است كه مسائل شهري هم زمان به عنوان مسائل سازماني 
ــتراتژيك و عملياتي پايدار؛ يعني همان  ــخ اس براي اطمينان از يك پاس
 McGill,) ــوند ــهري نيز در نظر گرفته ش ــاختار يكپارچه مديريت ش س

.(1998, 469

 مدل مفهومي تحقيق 
مديريت شهرى را از سه منظر مى توان مورد توجه قرار داد:

1. كنشگران مديريت شهرى: شامل الف) تصميم سازان يا برنامه ريزان 
ــهرى، ب) تصميم گيران يا سياستمداران شهرى، ج) مديران اجرايى  ش
ــامل مردم و بخش خصوصى  ــهر، د) ذينفعان شهرى كه مشخصًا ش ش

است.
2. اليه هاى مديريت شهرى: شامل: الف) سياستگذارى، ب) سازماندهى 

و برنامه ريزى، ج) اليه اجرايى.
ــهرى: شامل: الف) منابع انسانى، ب) سازمان و  3. ابزارهاى مديريت ش

تشكيالت، ج) منابع مالى، د) قوانين و مقررات.
براى بررسى موضوع پژوهش حاضر، اجزاء، اليه ها و ابزارهاى مديريت 
شهرى مورد توجه قرار مى گيرد مدل مفهومي پژوهش حاضر، در غالب  

نمودار1 تدوين مى گردد.

 روش شناسي تحقيق
در تحقيق كنوني از رويكرد آميخته5 كه تلفيقى از دو روش كيفى و كّمى 
ــت. به اين صورت كه از مطالعات و مصاحبه هاى  است استفاده شده اس
ــافى براى تدوين مبانى نظرى تحقيق استفاده گرديده است. لذا از  اكتش
ــت. چرا كه با هدف شناسايي  نظر هدف پژوهش، توصيفى- تحليلي اس
كنشگران اصلي مديريت يكپارچه كالنشهر تهران انجام گرديده است. 
ــتاوردهاى  ــت و از دس ــعه اى اس از نظر عمق مطالعه، كاربردى- توس

دكتر محمدمهدى عزيزى، دكتر محمد ابويى اردكان، نسرين نورى
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صفحات     5-15

ــود. در اين تحقيق،  ــهرى استفاده مى ش ــائل ش نظرى جهت حل مس
ــگران اصلي مديريت  ــخص نمودن كنش پس از انجام موردكاوى و مش
ــهر تهران پرسشنامه متناسب طراحي گرديد. روش نمونه  شهري در ش
برداري در اين تحقيق نيز روش قضاوتي است. "نمونه بردارى قضاوتى، 
ــت كه بهترين شرايط را براى ارائه  ــتلزم انتخاب آزمودنى هايى اس مس
ــاز دارند. اين طرح زمانى به كار مى رود كه طبقه ى  ــات مورد ني اطالع
ــه نمونه بردارى  ــات موردنظر را دارند. اگرچ ــدودى از افراد، اطالع مح
قضاوتى ممكن است تعميم پذيرى يافته ها را به واسطه ى اين واقعيت 
ــى كنيم كه در  ــان متخصصانى انتخاب م ــروه نمونه را از مي ــه ما گ ك
ــند، محدود كند، اما تنها روش نمونه بردارى است  ــترس ما مى باش دس
ــتفاده  ــا مى توانيم در مورد افراد دارنده اطالعات موردنظرمان اس كه م

كنيم" (سكاران، 1388، 310).
ــت آمده از مصاحبه با خبرگان و مطلعين  ــتفاده از اطالعات به دس با اس
ــاب گرديدند كه اين  تعداد بر  ــته(كه 5 نفر به صورت قضاوتى انتخ رش
ــد مورد مصاحبه  ــت حداقل 5 نفر باش ــاس روش دلفى كه مى بايس اس
ــردآورى اطالعات براى  ــى ثانويه به گ ــد) و منابع اطالعات ــرار گرفتن ق
تدوين مدل مفهومى تحقيق پرداخته و سپس از پرسشنامه براى آزمون 
فرضيات استفاده گرديده است. در اين تحقيق، از دو گروه  براى تكميل 
پرسشنامه استفاده گرديد. گروه اول مديران شهرى كه موضوع مستقيمًا 
ــهرى، كه  ــود. گروه دوم، متخصصين مديريت ش به آنها مربوط مى ش
ــاختار مديريت شهرى تهران  ــاتيد دانشگاه و مديران ارشد س شامل اس
ــدادى از مديران  ــد. همچنين تع ــهردارى) مى باش ــهر، ش ــوراى ش (ش
ــامل  ــطوح ملى (ش ــامل عناصر دولت مركزى در س نهادهاى دولتى ش
ــوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران، وزارت مسكن و شهرسازى،  ش
ــازمان برنامه و بودجه) نيز براى تكميل  ــور و استاندارى، س وزارت كش
پرسشنامه انتخاب شدند. پس از تائيد پرسشنامه توسط دو نفر از اساتيد 
و خبرگان اين رشته، بيش از 100 پرسشنامه به روش پيش گفته توزيع 

گرديد كه از اين تعداد، 64 پرسشنامه برگشت داده شد. 
ــنامه تحقيق از نرم افزار  ــور تحليل داده هاي حاصل از پرسش به منظ
ــق حاضر، نقش  ــنامه تحقي ــت. در پرسش ــتفاده گرديده اس SPSS اس
ــررات موجود، در  ــتناد قوانين و مق ــهرى، به اس ــگران مديريت ش كنش
ــرار گرفت. در اين  ــئوال ق ــهر مورد س ــت هاى انجام گرفته در ش فعالي
ــوندگان در مورد نهادهاى ذى صالح براى  ــنامه، نظر پرسش ش پرسش
ــهر تهران، مورد سئوال واقع  ــازى مديريت يكپارچه در كالنش پياده س
ــخ هاى ارائه شده به نوعى در بخش پيشنهادها نيز،  ــده است كه پاس ش
ــتفاده قرار مى گيرند. در انتهاي پرسشنامه از شركت كنندگان  مورد اس
خواسته شد تا ابزارهاى مديريت شهري را از ديدگاه خود ارزش گذاري 
نمايند. از طريق يافته هاي به دست آمده از اين پرسشنامه در بخش هاي 

بعد به سواالت تحقيق پاسخ داده مي شود. 

  تحليل نقش كنشــگران و ابزارهاى مديريت شــهرى بر 
يكپارچگى مديريت كالنشهر تهران
تجزيه و تحليل توصيفى داده ها

 در تحليل توصيفي، عمل تعميم به افراد گروه خاصي كه مورد مشاهده 
ــود و در مورد افرادي كه خارج از  اين گروه  قرار گرفته اند، محدود مي ش
ــود و بين افراد  اين گروه و  ــرار مي گيرند، هيچ نتيجه اي گرفته نمي ش ق
ــتند، هيچگونه شباهتي فرض نمي شود.  ــاني كه در خارج از آن هس كس
داده هاي به دست آمدة يك گروه فقط همان گروه را توصيف مي كنند. 
ــده از نمونه  ــناختي جمع آوري ش در تحليل، محقق داده هاي جمعيت ش
ــب بررسي كرده  ــتفاده از ابزارهاي تحليل توصيفي مناس آماري را با اس
ــت. ويژگي هاي جمعيت شناختي مورد توجه در اين پژوهش عبارت  اس
ــازماني كه فرد در آن  ــطح تحصيالت، سمت سازماني، و س است از س
ــت. اطالعات به دست آمده در مورد ويژگي هاي  به خدمت مشغول اس

جمعيت شناسي افراد به شرح ذيل است:

نمودار1. كنشگران ، اليه ها و ابزارهاى مديريت شهرى

مديريت شهري

كنشگران

تصميمسازانيابرنامه
ريزانشهري

تصميمگيرانيا
سياستمدارانشهري

مديراناجراييشهر

ذينفعانشهري

اليه ها

سياستگذاري

سازماندهيوبرنامهريزي

اجرايي

ابزارها

يكپارچگيبراساسمنابع
انساني

يكپارچگيبراساسمنابع
مالي

يكپارچگيبراساس
سازمانوتشكيالت

يكپارچگيبراساس
قوانينومقررات
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در تحقيق حاضر 29/7٪ از شركت كنندگان داراي مدارك كارشناسي، 
ــي ارشد و 20/3٪ داراي تحصيالت  48/4٪ داراي تحصيالت كارشناس
دكتري هستند. در عين حال 1/6 درصد از كل مجموع پاسخ دهندگان 
در مورد مدرك تحصيلي خود اطالعاتي ارائه نداده است. (جدول 1) اين 
ــت كه پاسخ دهندگان پرسشنامه تحقيق  اطالعات نشان دهنده آن اس
كنوني از سطح تحصيالت بااليي برخوردار هستند. همچنين 15/6٪ از 
ــركت كنندگان تحقيق حاضر عضو هيات علمي، 21/9٪ مدير ارشد،  ش
ــتند.  ــجوي تحصيالت تكميلي هس 57/8 ٪ مدير اجرايي و 3/1٪ دانش
ــمت سازماني  ــخ دهندگان در مورد س در ضمن 1/6٪ كل مجموع پاس
ــت. (نمودار2) نهايتًا توزيع آماري سازمان  خود اطالعاتي ارائه نداده اس
ــركت  ــت كه18/8٪ از ش ــركت كنندگان به ترتيبي اس محل خدمت ش
ــوراي شهر، ٪40/6  ــگاه، 10/9٪ در ش كنندگان تحقيق حاضر در دانش
ــه، 26/6 ٪  در نهادهاي دولتي يا  ــازمان هاي تابع ــهرداري يا س در ش
ــي فعاليت مي كنند. در ضمن  ــي و 1/6٪ نيز در بخش خصوص حكومت

ــخ دهندگان در مورد سازمان محل خدمت خود  1/6٪ كل مجموع پاس
اطالعاتي ارائه نداده است.

پاسـخ به سوال اصلي 1. كنشگران اصلي مديريت و اداره 
امور شهر 

سوال نخست تحقيق حاضر به بررسي كنشگران اصلي مديريت و اداره 
ــركت  ــش، از ش ــهر مي پردازد. در اين بخش و در قالب 6 پرس امور ش
ــد تا نهادهاي مرتبط با اداره امور كالنشهر تهران  ــته ش كنندگان خواس
ــتگذاري، نظارت و كنترل، برنامه ريزي، ضوابط  را در زمينه هاي سياس
ــهري و اجرايي از ديدگاه خود مشخص سازند. اين پرسش  و مقررات ش
ــهم قانونى هريك از كنشگران شهرى در  ها درپى مشخص نمودن س
ــت. يافته هاي حاصل از پرسشنامه  ــهر اس فعاليت مرتبط با مديريت ش

تحقيق كنوني در جدول 2 نشان داده شده است:
ــوراي شهر با 17/2  ــود، ش ــاهده مي ش  همانگونه كه در جدول 2 مش

جدول 1. توزيع فراواني ميزان تحصيالت بر حسب سازمان محل خدمت

مجموعميزان تحصيالت
دكتريكارشناسي ارشدكارشناسي

سازمان محل خدمت

03912دانشگاه
9017شوراي شهر

1113226شهرداري يا سازمان هاي تابعه
214117نهادهاي دولتي يا حكومتي 

0101بخش خصوصي
19311363مجموع

علميهياتعضو

ارشدمدير

اجراييمدير

تحصيالتدانشجوي
تكميلي

نمودار 2. نمودار توزيع فراواني سمت سازماني پاسخ دهندگان.

دكتر محمدمهدى عزيزى، دكتر محمد ابويى اردكان، نسرين نورى

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
11

       
      

139
ن 1

ستا
 تاب

ار و
/ به

شم
ل ش

 سا
م/

 ده
ماره

   ش
     

شهر
ت 

هوي

صفحات     5-15

جدول2. فراواني كنشگران اصلي در عرصه هاي مختلف مديريت شهري از ديدگاه پاسخ كنندگان

ري
گذا

است
 سي
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اني
فراو

صه 
 عر

اني
فراو

صد 
در
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ت و 
ظار

صه ن
 عر
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فراو

ري
شه

رل 
كنت

ت 
ظار

صه ن
 عر

اني
فراو

صد 
در

ري
شه

رل 
 كنت

و

ي 
 ريز

امه
 برن

صه
 عر

اني
فراو

ري
شه

مه 
برنا

صه 
 عر

اني
فراو

صد 
در

ري
شه

ي 
ريز

ط و 
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صه 
 عر

اني
فراو

ري
شه

ت 
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م

بط 
ضوا

صه 
 عر
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فراو

صد 
در

ري
شه

ت 
قررا

و م

يي 
جرا

صه ا
 عر

اني
فراو
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شه

يي 
جرا

صه ا
 عر

اني
فراو

صد 
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شه

الح 
ي ص

ن ذ
گرا
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ت ي
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ح م
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57/81320/31218/8914/12335/92132/8شهرداري
812/5--1117/2812/51015/6812/5شوراي شهر

34/7--1117/246/269/41117/2مجموعه نهادهاي دولتي
23/157/823/123/134/723/1شهروندان

--11/611/611/6----بخش خصوصي
--------11/611/6نهادهاي غيررسمي (شامل صاحبان سرمايه و قدرت)

812/5914/134/757/8812/5710/9تركيبي از نهادها
23/134/757/869/411/61218/8شهرداري و شوراي شهر

11/634/769/434/746/223/1شهرداري و مجموع نهادهاي دولتي
--11/611/611/623,123,1شهرداري و شهروندان

11/669,411/6------شهرداري و بخش خصوصي
----914/111/623/146/2شوراي شهر و مجموعه نهادهاي دولتي

------23/146/211/6شوراي شهر و شهروندان
--------11/6--شوراي شهر و بخش خصوصي

شهروندان و نهادهاي غيررسمي (شامل صاحبان 
سرمايه و قدرت)

11/6----------

------11/6----مجموعه نهادهاي دولتي و بخش خصوصي
57/823/169/457/846/223/1شهرداري، شوراي شهر و مجموعه نهادهاي دولتي 

11/6----34/711/6--شهرداري، شوراي شهر و شهروندان
11/6----11/6----شهرداري، شوراي شهر و بخش خصوصي
11/6----------شهرداري، مجموعه نهادهاي دولتي و شهروندان

------11/6----شهرداري، مجموعه نهادهاي دولتي و بخش خصوصي
شهرداري، بخش خصوصي و نهادهاي 

غيررسمي(شامل صاحبان سرمايه و قدرت)
--------23/1--

شوراي شهر، مجموعه نهادهاي دولتي و نهادهاي 
غيررسمي(شامل صاحبان سرمايه و قدرت)

----11/6------

----11/6--11/634/7شوراي شهر، مجموعه نهادهاي دولتي و شهروندان
شوراي شهر، مجموعه نهادهاي دولتي و بخش 

خصوصي
------11/6710/9--

مجموعه نهادهاي دولتي، شهروندان و بخش 
خصوصي

11/6----------

شوراي شهر، مجموعه نهادهاي دولتي و نهادهاي 
غيررسمي(شامل صاحبان سرمايه و قدرت)

------11/6----

6195/36195/36093/86093/86195/36195/3مجموع
34/734/746/246/234/734/7بدون پاسخ 
64100/064100/064100/064100/064100/064100/0جمع كل

كنشگر (ان) اصلي در اين عرصه

بررسى نقش كنشگران و ابزارهاي مديريت شهري در يكپارچگى ...
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ــركت  ــا 17/2 درصد از نظر ش ــاي دولتي ب ــه نهاده ــد و مجموع درص
كنندگان بيشترين نقش را در سياستگذاري امور شهري ايفا مي نمايند. 
ــاي دولتي با 14/1  ــهر و مجموعه نهاده ــوراي ش پس از آن تركيب ش
درصد بيشترين اهميت را دارند. به عالوه همانگونه كه در جدول 2 قابل 
مشاهده است، پاسخگويان از مجموعه نهادهاى دولتى، نهادهاى دولتى 
ــهرى، از لحاظ قوانين و مقررات موجود  ــتگذارى ش را در عرصه سياس
ــهردارى،  ــخگويان از ش ــتر مى دانند. اما پاس ــهم بيش صاحب حق و س
شوراى شهر و شهردارى را داراى سهم بيشترى در اين زمينه مى دانند. 
به همين ترتيب، در زمينه ديگر فعاليت ها نيز مى توان با ترسيم جداول 
ــخ ها و ارتباط  ــه اى ميان نوع پاس تقاطعى و نمودارهاى مربوط، مقايس
ــازمانى انجام  ــازمان محل خدمت، ميزان تحصيالت و رتبه س آن با س
ــهرداري  ــركت كنندگان در تحقيق حاضر ش داد. همچنين از ديدگاه ش
20/3 درصد، تركيبي از نهادها 14/1 درصد و شوراي شهر 12/5 درصد 
بيشترين نقش را در زمينه نظارت و كنترل امور شهري دارند. بعد از اين 
موارد شهروندان 7/8 درصد قرار دارند. در حالى كه شهروندان به عنوان 
ــتم مى بايد در رتبه باالترى قرار  يكى از اصلى ترين اجزاى اين سيس
ــفانه در حال حاضر و وضعيت موجود قوانين و مقررات  بگيرد، اما متاس
ــهروندان و ميزان مشاركت آنان كمرنگ و  ــهرى، نقش ش مديريت ش

بى تاثير است.
ــركت كنندگان در تحقيق كنوني بر اين باور هستند كه شهرداري با   ش
ــت را در مرحله برنامه ريزي براي  ــترين اهمي درصد فراواني 18/8 بيش
امور شهري دارد. شركت كنندگان در تحقيق كنوني بر اين باور هستند 
ــوراي شهر با درصد فراواني 15/6 از بيشترين  كه پس از شهرداري، ش
ــت. در  ــهري برخوردار اس اولويت در زمينه فعاليت برنامه ريزي امور ش

ادامه با توجه به يافته هاي تحقيق مي توان اظهار كرد كه 17/2 درصد 
ــركت كنندگان بر اين باور هستند كه مجموعه نهادهاي دولتي از  از ش
ــهري بر خوردار  ــترين حق قانونى براي تعيين ضوابط و مقررات ش بيش
هستند كه اين امر از متمركز بودن سيستم سياسى كشور و نظام روابط 
ــود. پس از مجموعه نهادهاي دولتي،  ــى از آن نتيجه مى ش قدرت ناش
ــت.  ــترين توجه برخوردار اس ــهرداري با ميانگين 14/1 درصد از بيش ش
ــهر تهران (ميانگين  ــركت كنندگان اولويت بعدي خود را شوراي ش ش

12/5 درصد) اعالم داشته اند. 
در زمينه فعاليت هاي اجرايي مديريت شهري تهران، بيشتر پاسخگويان 
ــهرداري با ميانگين 35/9 درصد فراواني، از  ــتند كه ش بر اين باور هس
ــترين سهم در فعاليت هاي اجرايي مديريت شهري برخوردار است.  بيش
ــران و واحدهاي تابعه در  ــهرداري ته ــان دهنده اهميت ش اين امر نش
ــت و جايگاه آن را  ــهر تهران اس ــهري كالنش زمينه اجرايي مديريت ش
ــد. در نهايت از يافته هاي جدول فوق  ــان مي ده در مرحله اجرايي نش
ــن 32/8 درصد فراواني، از  ــهرداري با ميانگي اين گونه برمي آيد كه ش
ــترين صالحيت براي  ــركت كنندگان در تحقيق حاضر از بيش ديدگاه ش
ــس از آن گزينه  ــت. پ ــهر تهران برخوردار اس مديريت يكپارچه كالنش
ــهر با ميانگين 18/8درصد فراواني از  ــوراي ش ــهرداري و ش تركيبي ش
ــت. از  ــترين ميزان صالحيت براي مديريت يكپارچه برخوردار اس بيش
ــوراي شهر (با  ــواالت تحقيق كنوني ش ــخ دهندگان به س ديدگاه پاس
ميانگين 12/5 درصد) در رتبه بعدي براي مديريت يكپارچه شهر قرار 
دارد. (نمودار3) هرچند در حال حاضر، شهردارى تهران نقش مدير شهر 
ــتر فعاليت هايش جنبه خدماتى دارد. از طرف ديگر، با  ــته و بيش را نداش
ــهردارى براى مديريت كالنشهر تهران، در  وجود اذعان به ارجحيت ش

نمودار3. كنشگران ذي صالح مديريت كالنشهر تهران

مديريتذيصالحكنشگران
شهرييكپارچه

دكتر محمدمهدى عزيزى، دكتر محمد ابويى اردكان، نسرين نورى
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جدول3. مقايسه نظر پاسخگويان در انتخاب نهادهاي تاثيرگذار بر مديريت شهري تهران از طريق آزمون كروسكال واليس.

كنشگراناجراييضوابط و مقررات شهريبرنامه ريزينظارت و كنترلسياستگذاري

متغير گروه بندي: سازمان
2/9902/7618/1795/49312/4679/500كاي دو

444444درجه آزادي
Sig.0/5600/5990/0850/2400/0140/050

متغير گروه بندي: سطح تحصيالت
5/1830/1600/6747/6704/525/830كاي دو

222222درجه آزادي
Sig.0/0750/9230/7140/0220/1040/660

متغير گروه بندي: جايگاه  و پست سازمان
4/1106/7158/1165/65013/9694/424كاي دو

333333درجه آزادي
Sig.0/2500/0820/0440/1300/0030/219

ــهردارى  ــهر، حقوق زيادى براى ش زمينه فعاليت هاى مرتبط با اداره ش
ــت و نتايج جداول پيشين نيز گوياى اين مطلب  درنظر گرفته نشده اس
ــهردارى براى مديريت كالنشهر تهران،  است كه با وجود صالحيت ش
ــتگذارى و تدوين ضوابط و مقررات ندارد. و اين  نقش چندانى در سياس

امر خود به عدم يكپارچگى مديريت شهر دامن مى زند.

مقايسه نظر پاسخگويان در انتخاب نهادهاي تاثيرگذار بر 
مديريت شهري تهران از طريق آزمون كروسكال واليس 

ــه نظرات شركت كنندگان از نظر سه متغير سازمان، سطح  براي مقايس
ــازماني از آزمون كروسكال واليس6 استفاده شد.  تحصيالت و جايگاه س
يافته هاي آزمون كروسكال واليس در جدول 3 نشان داده شده است: 
ــان مي دهد كه بر اساس آزمون كروسكال واليس در   اين يافته ها نش
زمينه حوزه هاي اجرايي و كنشگران ذي صالح، اختالف معناداري بين 
ــازمان وجود دارد. اين بدان معناست  ــركت كنندگان بر مبناي نوع س ش
ــاي مختلف در زمينه  ــازمان ه ــركت كننده از س كه بين گروه هاي ش
ــازمان ها يا نهادهايي به لحاظ قوانين و مقررات موجود،  اين كه چه س
ــند و اينكه چه كنشگراني براي مديريت  ــئول امور اجرايي باش بايد مس
ــهر تهران ذي صالح هستند، اختالف وجود دارد. همچنين  يكپارچه ش
ــكال واليس در زمينه حوزه هاي سياستگذاري  ــاس آزمون كروس بر اس
ــركت كنندگان بر  ــهري اختالف معناداري بين ش و ضوابط و مقررات ش
مبناي سطح تحصيالت وجود دارد. اين بدان معناست كه بين گروه هاي 
شركت كننده از سطوح تحصيالتي متفاوت در زمينه اينكه چه سازمان ها 
يا نهادهايي بايد امور سياستگذاري و تعيين ضوابط و مقررات شهري را 

انجام دهند، اختالف وجود دارد. 

ــاس آزمون كروسكال واليس،  ــان مي دهد كه بر اس نهايتًا يافته ها نش
ــالف معناداري بين  ــه ريزي و اجرايي، اخت ــه حوزه هاي برنام در زمين
ــازماني وجود دارد. اين  ــت س ــركت كنندگان بر مبناي جايگاه و پس ش
ــت كه بين گروه هاي شركت كننده در پست هاي متفاوت  بدان معناس
سازماني در زمينه اين كه چه سازمان ها يا نهادهايي بايد امور برنامه ريزي 

و اجرايي شهر تهران را انجام دهند، اختالف وجود دارد. 

  پاسـخ بـه سـوال اصلـي 2. ابزارهاي موثـر در مديريت 
شهرى

در بخش دوم پرسشنامه تحقيق حاضر از شركت كنندگان خواسته شد 
ــهري شامل سازمان و تشكيالت، قوانين و  تا بين ابزارهاي مديريت ش
ــاني امتيازبندي انجام دهند و به ترتيب  مقررات، منابع مالي و منابع انس
ــان دهنده  اهميت نمره اي از 1 تا 4 به آنها اختصاص دهند. عدد 1 نش
اهميت كمتر و عدد 4 نشان دهنده بيشترين اهميت در مديريت شهري 

است. يافته هاي حاصل از اين بخش در جدول 4 مشاهده مي شود.
 بر اساس يافته ها مي توان نتيجه گرفت بر اساس ديدگاه شركت كنندگان 
در تحقيق حاضر، در بين ابزارهاي موجود براي مديريت شهري، قوانين و 
مقررات (ميانگين 3/52) از بيشترين اهميت برخوردار هستند. پس از اين 
ــكيالت (ميانگين 2/85) از اهميت زيادي برخوردار  ابزار، سازمان و تش
ــهري از نظر شركت كنندگان  ــت. اولويت سوم ابزارهاي مديريت ش اس
ــاني (ميانگين 1/83) است. در نهايت منابع  در تحقيق حاضر منابع انس
ــهري  مالي را مي توان به عنوان چهارمين اولويت ابزارهاي مديريت ش
ــود. نتايج به  ــدگان در تحقيق كنوني مطرح نم ــركت كنن از ديدگاه ش
دست آمده، پيش بينى ها را درمورد اهميت قوانين و مقررات به عنوان 
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مهمترين ابزار اجرايى مديريت شهرى مورد تائيد قرار مى دهد. 

مقايسـه نظر پاسـخگويان در انتخاب ابزارهاي موثر براي 
مديريت شهري تهران از طريق آزمون كروسكال واليس 

براي مقايسه نظرات شركت كنندگان در زمينه ابزارهاي موثر از آزمون 
ــت. يافته هاي اين آزمون بر مبناي  ــكال واليس استفاده شده اس كروس
ــطح تحصيالت و جايگاه سازماني در  ــازمان، س ــه گانه س معيارهاي س

جدول 5 نشان داده شده است: 
ــازمانى كه پاسخگويان در   در مجموع چنين مي توان اظهار نمود كه س
ــازمانى، تاثير بر نوع  ــغول به كار هستند، تحصيالت و سطح س آن مش

.(sig>0.05) اولويت بندى ابزارهاى مورد عمل مديريت شهرى ندارد
 پژوهش حاضر نيز در پى تائيد همين امر بوده كه تا زمانى كه مديريت 
ــهرى از لحاظ ساختارى و قوانين و ضوابط مورد عمل اصالح نشود،  ش

راه به جايى نخواهد برد.

نتيجه گيري

ــد، مساله موردنظر اين پژوهش  همانگونه كه در ابتداى مقاله مطرح ش
در قالب پاسخ به دو سئوال اصلى مورد بررسى قرار گرفت كه عبارتنداز:
سوال اصلي 1. كنشگران اصلي مديريت و اداره امور شهر كدام هستند؟
ــازمان و  ــهرى (س ــدام يك از ابزارهاي مديريت ش ــوال اصلي 2. ك س
ــكيالت، قوانين و مقررات، منابع مالى، منابع انسانى)، در يكپارچگى  تش

مديريت شهر موثرتر هستند؟
ــئواالت فوق، از طريق روش  ــخ س ــتا و با هدف يافتن پاس  در اين راس
تحقيق معرفى شده، نسبت به گردآورى داده اقدام گرديد كه با توجه به 
يافته ها، موثرترين نهادها و كنشگران در عرصه هاى مختلف مديريت 

جدول4. امتيازبندي ابزارهاي موثر در مديريت شهري از ديدگاه شركت كنندگان تحقيق حاضر

منابع انسانيمنابع ماليقوانين و مقرراتسازمان و تشكيالت

نمره

1912526
2942522
32518910
4183823

3333بدون پاسخ
64646464جمع كل
2,853,521,801,83ميانگين

جدول5. آماره هاي آزمون كروسكال واليس در انتخاب ابزارهاي مديريت شهري

منابع انسانيمنابع ماليقوانين و مقرراتسازمان و تشكيالت

متغير گروه بندي: سازمان
2/2406/3551/2523/246كاي دو

4444درجه آزادي
Sig.0/6920/1740/8700/518

متغير گروه بندي: سطح 
تحصيالت

5/0162/7993/7483/233كاي دو
2222درجه آزادي

Sig.0/0810/2470/1540/199

متغير گروه بندي: جايگاه و 
پست سازماني

2/0603/1293/1820/413كاي دو
3333درجه آزادي

Sig.0/5600/3720/3640/938
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صفحات     5-15

ــتگذارى، نظارت و كنترل، برنامه ريزى، ضوابط و  ــهرى شامل سياس ش
ــخص گرديد. به اين صورت كه از نظر  ــهرى و اجرايى مش مقررات ش
ــخگويان به لحاظ قوانين و مقررات موجود شوراي شهر با ٪17/2  پاس
ــركت كنندگان بيشترين  و مجموعه نهادهاي دولتي با 17/2٪ از نظر ش
نقش را در سياستگذاري امور شهري ايفا مي نمايند. شهرداري با 20/3 
ــهري دارد.  ــترين نقش را در زمينه نظارت و كنترل امور ش درصد، بيش
همچنين شركت كنندگان در تحقيق كنوني بر اين باور هستند كه شهرداري 
با درصد فراواني 18/8 بيشترين اهميت را در مرحله برنامه ريزي براي امور 
شهري دارد. از سوى ديگر، بيشترين سهم در زمينه وضع قوانين و ضوابط، 
ــه اين امر از متمركز بودن  ــت ك متعلق به مجموعه نهادهاى دولتى اس
سيستم سياسى كشور و نظام روابط قدرت ناشى از آن نتيجه مى شود. 
در زمينه فعاليت هاي اجرايي مديريت شهري تهران، بيشتر پاسخگويان 
ــهرداري با ميانگين 35/9 درصد فراواني، از  ــتند كه ش بر اين باور هس
ــترين سهم در فعاليت هاي اجرايي مديريت شهري برخوردار است.  بيش
اين امر نشان دهنده اهميت شهرداري تهران و واحدهاي تابعه در زمينه 
اجرايي مديريت شهري كالنشهر تهران است و جايگاه آن را در مرحله 

اجرايي نشان مي دهد. 
از يافته ها اينگونه برمى آيد كه مديريت كالنشهر تهران، در عرصه هاى 
مختلف فعاليت، توسط نهادهاى مختلف صورت مى گيرد كه موجب تشت 
ــكالت كنونى مديريت اين  و موازى كارى در اين زمينه گرديده، و مش
ــهر را موجب گرديده است. به نظر مى رسد براى بهبود وضعيت  كالنش
فعلى مى بايد فعاليت ها و وظايف مديريت شهر كه در حال حاضر بين 
اجزاى مختلف اين سيستم به صورت ناهمگون توزيع گرديده و به عدم 
ــرق عملكردى منجر مى گردد، به صورت هدفمند و با  يكپارچگى و تف
ــازماندهى موثر، به نهادها تفويض گردد تا از تفرق و  برنامه ريزى و س

چندپارگى در اين زمينه ها جلوگيرى گردد.
ــه نتيجه گرفت كه  ــئوال بعد مى توان اين گون ــج حاصل در س از نتاي
ــتند، تحصيالت  ــخگويان در آن مشغول به كار هس ــازمانى كه پاس س
ــدى ابزارهاى مورد عمل  ــازمانى، تاثيرى بر نوع اولويت بن ــطح س و س
ــت كه فارغ از  ــج حاصله حاكى از اين اس ــهرى ندارد. نتاي ــت ش مديري
ــته، ابزارهاى اداره امور  ــور، از نظر صاحبنظران اين رش معيارهاى مذك
ــهرى به  ــهر تهران، به ترتيب اهميت بر يكپارچگى مديريت ش كالنش

صورت زير اولويت بندى مى شوند. 
1. قوانين و مقررات(ميانگين 3/52)

2. سازمان و تشكيالت(ميانگين 2/85)
3. منابع انسانى(ميانگين 1/83)

4. منابع مالى (ميانگين 1/8)

پى نوشت ها

1.Nelson Wikstrom.
2.Pagano.
3.Integrated Urban Management.
4.Churchill.
5.Mixed Method.

ــكال واليس متناظر غير پارامتري آزمون F  است و همچون  6. آزمون كروس
ــد.  ــود كه تعداد گروه ها بيش از 2 باش ــي به كار برده مي ش ــون F، موقع آزم
مقياس اندازه گيري در كروسكال واليس حداقل بايد ترتيبي باشد. فرضيات در 
اين آزمون بدون جهت است يعني فقط تفاوت را نشان مي دهد و جهت بزرگتر 
ــان نشان نمي دهد. كارايي  يا كوچكتر بودن گروه ها را از نظر ميانگين هايش
اين آزمون 95 درصد آزمون F است. در واقع اگر در آزمون يومان ويتنى سطح 
ــنجش متغير وابسته ترتيبى و سطح سنجش متغير مستقل اسمى دو وجهى  س

بود، در آزمون كروسكال واليس متغير مستقل سه وجهى يا بيشتر است.
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