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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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