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  چکیده 

آنچه را که نمی توانیم توصیف کنیم نمی توانیم بسنجیم و آنچه را که نتوانیم بسنجیم 
فوق العاده باید  نمی توانیم مدیریت کنیم لذا براي اجراي موفق استراتژي و کسب نتایج

   مدیریت استراتژي را در کنار سنجش و توصیف استراتژي  و اندازه گیري آن دید

استراتژي ناحیه محوري که نزدیک به دو سال است در شهر تهران اجرایی شده است  براي بهبود مستمر   
این استراتژي از روش اف میزان تحقق اهد پایشبراي  به همین منظور .یابی عملکرد داردزنیاز به کنترل و ار

ازن که روشی نه تنها کنترل و ارزیابی ، بلکه روشی براي مدیریت استراتژي  هست  استفاده شده امتیازي متو
از چهار منظر روش امتیازي متوازن  . می باشد 1388هدف و فرضیه اصلی تحقیق در طول سال  کهاست 

تصادفی طبقه  سه حجم نمونه گیري آماري به روش منظر مالی،مشتري، فرایند داخلی ورشد ویادگیري ودر
بندي شامل شهروندان وشورایاري،مدیران و کارشناسان ستادي وشهرداري مرکز،مدیران وکارشناسان نواحی 

و میدانی و استفاده از مشاوره  با استفاده از مطالعات کتابخانه اي. سی قرار گرفترمورد بر)صف(گانه 123
به نتایج زیر رسیدیم از منظرکلی این  پرسشنامهستفاده از تجزیه وتحلیل آماري اساتید و صاحب نظران واو

رسیده است وهمچنین در سه  5/70استراتژي با اندك زمان موجود به اهداف کلی خود با درصد باالي 
داراي نمره قبولی به ) شهروندان ( گیري ،فرایند داخلی و جنبه مشتري شاخص اصلی به ترتیب رشد ویاد

براي تحقق اهداف  میگیردو ولی درشاخص مالی نمره قبولی براي تحقق اهداف مالی 72،73،75یب ترت
نگرفته و نیاز به برنامه ریزي دقیق وکارشناسی شده استراتژي ناحیه محوري کاري ارزشمند وداراي پشتوانه 

مله ژاپن، علمی و تجربی مدیریت نوین استراتژیک بوده و با تجارب مفید دیگر کشور هایی از ج
نیوزلند،فنالند، نروز،دانمارك ، سوئدو کپنهاگ بومی سازي شده باید تقویت و حمایت همه جانبه گردد و با 

شته و در اینده الگویی موفق بهبودهاي مستمر و سیستماتیک تبدیل به یک ساختار یادگیرنده ارگانیک گ
                                                               .ددسایر کالنشهرهاي کشور عزیز مان ایران و دیگر کشورها گربراي 
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 مقدمه

صدسال پیش شاید کمتر کسی در ذهن خود متصور می شدکه قریه اي کوچک با خانه هاي قدیمی    
و همزمان با  1285از سال . تبدیل شود) تهران بزرگ(سالها بعد به کالن شهري به نام ) تهران(وبزرگ ب نام 

مضاي قانون مشروطیت ،مجلس با تصویب قانون بلدیه تهران اداره امور شهرها را به نهادي نو پا بنام بلدیه ا
سپرد بلدیه اي رئیس آن موظف بود تا با نیازسنجی ملزومات زندگی اجتماعی ،راههاي اصولی ) شهرداري(

سرآغاز شکل گیري وتأثیرگذاري  ،مترقی وجدیدي را با مدیریتی توانمند فرا روي عامه مردم قرار دهدواین
تهران دیروز سیماي متفاوتی داشت خانه هاي خشتی ،زمینهاي . به عنوان متولی امور شهر شد)شهرداري(

این شرایط  بی شک جنس متفاوتی از ... کشاورزي ،خیابانهاي کم عرض ،جمعیت اندك ،هواي پاك و
رن نیازهاي متفاوتی داردکه براي رفع آن ،اندیشه اما تهران امروز در دنیاي مد-  .مدیریت شهررا می طلبید

تهران امروز شهري است با . ،برنامه ریزي اصولی واجراي برنامه ها ،نیازهاي ضروري محسوب می شود
برجهاي سر به آسمان برافراشته ،مجتمع هاي عظیم تجاري ومسکونی ،بزرگراههاي عریض وطویل،جمعیتی 

ردید براي رفع نیازهاي مردم در چنین شهري ،باید از توانایی هاي صاحبان که بی ت...میلیونی ،هوایی آلوده و
اندیشه بهره گرفت ،امکانات وتواناییهاي اجرایی را شناخت و برحسب آن با یک برنامه ریزي مدرن واصولی 

ان آرم کردتهران را به مدینه اي فاضله تبدیل  استراتژیکاقدامات بابا این انگیزه که  .تالش کردوکوشید
 .ري زیبا ،آباد وسالم تجربه کنندشهري که مردمان آن با فرهنگی متفاوت ،زندگی سعادتمندي را در شه

امروزه بسیاري از شرکتها و سازمانهاي انتفاعی و غیر انتفایی جهت تدوین استراتژِي و تعیین راهبردهاي 
ثر آنها از عدم اجراي مطلوب اساسی  وقت و انرژِي و منابع مالی  قابل توجهی را صرف میکنند ولی اک

مطلوب استراتژي به مراتب از تدوین  استراتژیهاي خود گله دارند وبه این نتیجه رسیده اند که توانایی اجراي
مطلوب استراتژي  بایستی در جستجوي   و تنظیم استراتژي باالتر است لذا براي حصول اطمینان  از اجراي

این میان روشهاي ارزیابی عملکرد را به عنوان ابزاري جهت کنترل راه حلی براي اندازه گیري بود  که در
اجراي استراتژِي  خود انتخاب کرده اند در چنین شرایطی روش امتیازي متوازن  که ابتدا بعنوان روش نوینی 
براي ارزیابی عملکرد، سپس به عنوان ابزاري براي کمک به تحقق استراتژي در نهایت ابزاري مناسب و کارا 

اکثر صاحب نظران ومدیران اي مدیریت براستراتژي که توسط کاپالن و نورتون مطرح گردید مورد استقبال بر
سازمانهاي بزرگی  مثل شرکتهاي نفت موبیل  و تورنتون ، مدیا جنرال و ارتش آمریکا قرارگرفت و مورد 

  استفاده این تحقیق است  

  

  انجام تحقیق   مدیریتی وکاربرد ضرورت
کتها و سازمانهاي بزرگی مثل شهرداري تهران از توانایی و ظرفیت بسیار باالیی برخوردارند امروزه شر

ولی بعلت تجمع گرایی و تمرکز منابع و اختیارات ، قادر به استفاده از تمامی ظرفیتها و توانایی نیستند که 
ي تمرکززدایی و افزایش تدوین و اجراي استراتژي ناحیه محوري در شهرداري تهران از مصادیق برنامه ریز
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اختیارات سطوح پایین مدیریتی  و در راستاي خروج از حالت انفعالی در جهت خدمت رسانی بهینه و سریع 
  به شهروندان است

وح باالي تعالی و بهره وري  بدون برنامه ریزي مقدور نیست ، امروزه با توجه به طدستیابی به س     
محیطی ، سازمانها از جمله شهرداریها  براي پاسخ گویی اثربخش به گسترش شتاب افزاي تغییر و تحوالت 

و نیازهاي محلی و محیطی  ) در اینجا شهروندان (نیازهاي با حجم خیلی باالي  و منحصر به فرد مشتریان 
مدیران موفق تفکر استرا تژیک خود را در قالب برنامه ریزي . تفکر وبرنامه ریزي استراتژِیک هستند نیازمند

ستراتژیک جامه عمل می پوشانند و براي اجراي موفق استراتژي نیاز به سنجش و کنترل آن با سیستمهاي ا
نوین ارزیابی و کنترل میزان تحقق استراتژي و حتی مدیریت استراتژي داردکه در تحقیق حاضر از چنین 

ل سابقه اي از آن روشی براي سنجش میزان تحقق اهداف ناحیه محوري در شهرداري تهران که تا به حا
این روش همه جنبه هاي .وجود ندارد استفاده شده است وآن روش جزء روش کارت امتیازي متوازن نیست 

 .تاثیر گذار در کنترل و ارزیابی استراتژي اعم از مالی وغیرمالی ،عوامل درون وبرون سازمانی در می گیرد 
فی از توانایی ها و نارساییها وبهبودو بروز رسانی بنابر این بدون برنامه مدون و اصولی و بدون شناخت کا

 و اهمیت موضوعبرنامه استراتژي سازمان نمی تواند به کارایی مطلوب و مؤثر با اثر بخشی باال برسد که 
  .ضرورت تحقیق در این مورد را نشان میدهد

  بیان مسئله 
وظایف مدیریت استراتژیک است   با توجه به اینکه برنامه ریزي استراتژیک  پیش زمینه اجراي همه   

و در رأس آن الویت بندي و سلسله مراتبی از برنامه ها در یک سازمان براي جلو گیري از اتالف منابع  و 
زیراآنچه را که نمی توانیم .ن و قابل اجرا اهمیت خاصی پیدا می کندشهدایت سازمان به سمت و سوي  رو

که نتوانیم بسنجیم نمی توانیم مدیریت کنیم لذا براي اجراي  توصیف کنیم نمی توانیم بسنجیم و آنچه را
موفق استراتژي و کسب نتایج فوق العاده باید مدیریت استراتژي را در کنار سنجش و توصیف استراتژي 

  ) 21،نقشه استراتژي ،ص 1386کاپالن ونورتون،(دید
ز ، ضرورت استفـاده از ق استراتژي واقدامات اصالحی در صورت نیافت و تحقبراي سنجش پیشر  

امروزه . احساس مشود  "روشها ي مطمئن  براي ارزیابی عملکرد و دستیابی به کمی و کاستی ها  کامال
ار باالیی برخودارند ولی بعلت تجمع گرایی و تمرکز یي بزرگی هستند که از توانایی بساشرکتها و سازمانه

مامی توانایی ها و ظرفیت هاي خود جهت ارائه خدمات به گرایی که روي آنها حاکم است قادر به استفاده از ت
در حال تغییر است و به نیازهاي قانونی  مشتریان و ارباب رجوع نیستند و با توجه به اینکه نیازهاي شهروندان

در حداقل زمان ممکن پاسخ داده شود نیاز به تصمیم گیري سریع و به موقع دارد که  و فوري می بایستی
تدوین استراتژي  ایه تمرکززدایی و با برنامه ریزیهاي مدون و معقول و علمی قابل دسترسی استاین امر در س

ي تمرکز زدایی است که در راستاي خروج ژناحیه محوري در شهرداري تهران از مصادیق برنامه ریزي استرات
ق اهداف استراتژي سنجش میزان تححاز حالت انفعالی در خدمات رسانی بهینه و سریع به شهروندان است و 
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و شناسایی فاصله بین وضع موجودو مطلوب ،اصالح و بهبود مستمر درآن مزید بر علت اهمیت موضوع را 
  .کند ینمایان م
  
 
  : کاربردي در تحقیقو ابتکار عمل  نوآوري  
کارت امتیازي متوازن یکی از مهمتیرین ابزارهایی است که در زمینه تحقیق و توسعه به کمک  
-Garcia.(هاي مورد نظر را سرعت و دقت بیشتري بخشد  آید، تا نوآوري  ها و در نهایت جامعه می  سازمان

Valderrama 2009, ، P177-8 . (  
الزم به ذکر است در طول مدیریت شهري کشور ناحیه محوري سابقه اي نداشته و استراتژي و طرح 

تالشهایی "تهران عملیاتی شده است و قبال جدید و نوآورانه است که نزدیک به دو سال است در شهرداري
شده بود ولی به سر انجام نرسیده اند لذا این ایده نو می تواند الگویی کاربردي براي سایر کالنشهر هاي کشور 

  .بوده و مشکالت عدیده اي از کالنشهر ها راحل و فصل نماید 
  :تحقیقمدیریتی  اهداف

  :هدف اصلی تــحقـیــق 
تـحـقـیــق  سنجــش میزان تحقق اهداف استراتژي ناحیه محوري در شهرداري هــدف اصــلی از 

  . تهران است
  اهداف فرعی تـحـقیــق

 تعیین اهــداف و مزایاي استـراتــژِي ناحیه محوري .1
 ترسیم نقشه استراتژي و شاخصهاي قابل اندازه گیري مؤثر  بر ارزیابی  ناحیه محوري .2
ژي ناحیه محوري با شاخص ها ي چهار گانه مالی ، مشتري تعیین  میزان تحقق اهداف استرات .3

 ، فرآیند داخلی و یادگیري و رشد در روش امتیازي متوازن 
 :قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.

دوره زمانی الزم . قلمرو موضوعی تحقیق محدود به قلمرو برنامه ریزي استراتژیک سازمانی است     
) 88 بهمنتا  87 اسفنداز (در نظر گرفته شده است  یکسالهنامه استراتژیک دوره این بر ارزیابیبراي اجراي 

  .ناحیه است123گانه شهرداري تهران با تمرکز بر  22و قلمرو مکانی آن نیز مناطق 
  مدیریت استراتژیک 
اذ با شناخت کامل از وضع جاري تصمیمات آینده ساز خود را با دقت و تأ مل بیشتر و امید وارانه اتخ 

پیش بینی و تدوین استراتژي ، ارزیابی و :  می کند مدیران استراتژیک داراي چهار وظیفه اساسی هستند 
  .  نفوذ در استراتژي ، اجراي استراتژي و نظارت برتحقق استراتژي
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تعریفی جامع از مدیریت استراتژیک ارایه کرده اند  آنها معتقد هستند  که   2و شندل 1آقایان هوفر    
  :   ریت استرا تژیک در چهار جنبه  متمرکز شده است مدی

  تعریف اهداف          - ا  
  تدوین استراتژي   - 2 
  اجراي استراتژي  - 3 
  کنترل استراتژي  - 4  
  

  استراتژيگام به گام  مدیریتی  کنترل وارزیابی
 
  تعریف فرایند   - گام اول 
  تعیین اهداف سازمانی –گام سوم  
 الیتهاي بحرانیتشخیص فع - گام دوم  
  اعمال شاخصهاي ارزیابی عملکرد –گام چهارم  
  شناسایی گروههاي مسئول –گام پنجم  
  جمع آوري داده ها - گام ششم  
  تجزیه و تحلیل داده ها - گام هفتم  
  مقایسه عملکرد فعلی با اهداف –گام هشتم  
  تشخیص اینکه آیا نیاز به اقدام اصالحی دارد یا نه –گام نهم  
 اعمال تغییرات در جهت همسویی با اهداف –دهم  گام 
  هتشخیص اینکه آیا شاخصهاي  جدیدي مورد نیاز است یا ن –گام یازدهم  

  
عملکرد مورد انتظار با فرایند ردیابی فعالیتها و نتایج عملکرد سازمان براي مقایسه عملکرد واقعی      

فعالیتها و بازده یک سیستم براي کشف انحرافات فرایند بررسی و سنجش مستمر  کنترل یا ارزیابی گویند
یکی از گامهاي فرایند برنامه ریزي استراتژیک نیز از مفاهیم آن است  احتمالی از موقعیت برنامه ریزي شده

سازمانها شناسایی فنون تجربه و تحلیل در مرحله تدوین وتنظیم برنامه ها و به کار گیري آنها در مرحله 
ر است که امکان  ارزیابی کنترل و بازخورد نتایج عملکرد را  براي مقاطع تصمیم گیري پایانی فرایند مزبو

  .فراهم می نماید
درهنگامیکه تمرکز کنترل متعارف مدیریتی برروي تمام جنبه هاي برنامه است،تمرکز کنترل 

متعارف تنها تفاوت این است که برخالف کنترل .  استراتژیک فقط برروي عوامل کلیدي موفقیت است
ارزیابی وکنترل ،مرحله اي از فرایند برنامه ریزي استراتژیک . مدیریتی که بر روي کل فرآیند اجرا تمرکز دارد

                                                        
1 -D.schendel 
2 - C.hofer 
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بدون . می باشد که مدیران عالی باید اطمینان پیداکنند که برنامه انتخاب شده به درستی اجرا می شود 
درکشور ما،کمتر سازمانی است .ي دشوار استداشتن یک سیستم ارزیابی ،مشاهده واقعیت هاي برنامه ،کار

ارزیابی . که به امر ارزیابی و کنترل برنامه ریزي استراتژیک توجه کند که اهمیت تحقیق رابیان می کند
،مرحله اي از فرایند مدیریت استراتژیک است که درآن ،مدیران عالی  سعی دارند مطمئن شوند که برنامه 

  .واهداف شرکت برآورده شده است انتخاب شده به درستی اجرا شده
  

 ارزیابی عـملکـرد از دید گاه عـلم مدیریت نکات مدیریتی
  ایجاد احساس مسئولیت پذیري براي تحقق اهداف  
  جمع آوري اطالعـات بـراي پاسخــگویی 
 ارتقاي کیفیت و افزایش بهره وري  
  امکان مقایسه و رقابت سالم 
 مشارکت عمومی کارکنان  
 کارکنان  تقویت روحیه 
 تصمیم گیري بهتر 
  

  ارزیابی عملکرد در سازمان هاي دولتی کاربرديشیوه هاي 
 ارزیابی عملکرد ازطریق نسبت اهداف تحقق یافته به اهداف پیش بینی شده -1

در این روش اهداف کلی سازمان به اهداف کلی و قابل سنجش تقسیم شده و براساس آن نسبت در صد 
  .و درصد اهداف تحقق یافته به پیش بینی شده مشخص می کند تحقق اهداف  مشخص می شود  

ارزیابی عملکرد با توجه به منابع مصرف شده  جهت تحقق اهداف  ، در این شیوه  نسبت هزینه هاي  -2
مصرف شده و انرژي و منابع استفاده شده جهت نتایج عملکرد مشخص می شود  با ارزیابی نتایج بدست آمده 

 می شود  ودر تهایت نسبت بهره وري مشخص می شود  بازدهی دستگاهها مشخص
ارزیابی عملکرد ازطریق نقطه نظرات ذینفعان اصلی سازمان  ، در این روش  با نظر سنجی از میزان  -3

رضایت ذینفعان اصلی که می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند  به نحوي با سازمان مورد نظر در ارتباط 
قبال آنها مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد مورد مطالعه قرار گرفته  وعملکرد  و تعامل بوده  و سازمان در

 سازمان را از این طریق مورد ارزیابی قرار می دهند
ارزیابی عملکرد با توجه به تفاوتهاي ارزشی ، این شیوه  بندرت قابل استفاده است زیرا در  -4

. ( د ارزشگذاري متعارض را مشکت ساز می کند صورت داشتن ارزشهاي متعارض در سازمان  طراحی رویکر
 )47، ص 1382الوانی ، ریاحی، 
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  در مدیریت نوین و سنتی مقایسه سیستمهاي ارزیابی  عملکرد
( از دیدگاه اسپف ارایه شده است  1- 2در جدول  مدیریتی تفاوتهاي نگرش سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

  )  2، ص  1380د کارآمد ومناسب ، طبرسی ، ویژگیهاي نظام ارزیابی عملکر
  

  نگرش نوین     نگرش سنتی     ویژگی        
مشاور،تسهیل کننده و   قضاوت و قاضی  نقش ارزیا ب

  
  آینده نگر و بهبود آتی  گذشتــه نگــــر و مقـطــعی  دوره ارزیابی
رشد،توسعه وبهبودظرفیت   کنترل ارزیابی شونده  هدف اساسی

  ارزیابی شونده
ایجاد انگیزه مستمر براي   تعیین افراد موفق و اعطاي پاداش  یامدهاي ارزیابیپ

  بهبود کیفیت
گفتگو به منظورآموزش  و   دستوري شبیه محکمه  سبک مصاحبه بعد از ارزیابی

  
استاندارد گذاري و الویت   نظارت مافوق و مدیران  معیارها و استاندارد ارزیابی

  بندي استراتژي
  اصالح و بهبود عملکرد  کنـتــرل عـمـلکــرد  زیــابیخــروجی ار

تأثیر عدم اجراي مطلوب استرا تژي ها  از نبود استراتژي کمتر نیست مدیران ارشد همواره در     
تدوین ، انتخاب و اجراي استراتژي که .جستجوي راه حلی  براي حصول اطمینان  از اجراي صحیح  هستند 

ع مالی قابل توجهی  همراه بوده است  در این میان انتخاب روشهاو معیارهاي با صرف وقت ، انرژي ، مناب
  مناسب  ارزیابی عملکرد  جهت کنترل اجراي استراتژي الزامی می نماید  

  به عنوان ابزار جامع ارزیابی شناخته می شود BSCچرا تکنیک 
  :به شرح زیر می باشد  جامعیت  روش امتیازي متوازن 2000طبق گفته کاپالن و نوروتون در سال 

این روش فقط به منافع سهامداران نمی اندیشد بلکه به منافع ذینفعان  مهم از جمله   -1
 .کارمندان ، مشتریان ، تامین کنندگان اولیه و خدمات اهمیت می دهد 

این روش در ارزیابی متوازن تنها به معیارهاي مالی  توجه نمیکند  بلکه معیارهاي غیر مالی را  -2
 در نظر می گیرد نیز 

در این روش ارزیابی  فاکتور ها و معیارهاي گذشته و آینده نگر را همراه باهم در نظر می   -3
 گیرد 

  .اهداف کوتاه مدت و بلند مدت  سازمان را در نظر می گیرد  -4



azionline.comwww.shahrs 
 

11 
 

ابزارمدیریتی پرکاربرد ،کم خطا وموثر در بین  15امروزه کارت امتیازي متوازن به عنوان یکی از    
شرکتهاي آمریکایی از آن % 70کشور دنیا شناخته شده است وحدود  22ارهاي ارزشیابی عملکرد در ابز

استفاده می کنندوبه این نتیجه رسیده اند که هیچ معیار منفردي نمی تواند بازتاب شفافی از عملکرد یک 
ت که مارا به نتیجه اي سازمان ارایه نماید بلکه این روش ارزیابی فراگیر وجامع کارت امتیازي متوازن اس

  شفاف در پایش عوامل دخیل در عملکرد و اهداف سازمان می رساند
 منظر هاي چهارگانه روش ارزیابی متوازن

این مدل ارزیابی عملکرد  برحسب شاخصهاي استراتژیک ، عملیاتی و مالی می باشد  این مدل در  
عه اي از شاخص هاي عملکرد  در چهار حوزه  واقع چار چوبی براي تـبــدیل چشم انداز  سازمان به مجمو

اساس این مدل این است که نظام سنجـــش عملکـــــرد می بایـــد اطالعــــات . اصلی می باشد 
 , Neely:                 (کــافـــی پــیــگـیـــــري ســواالت چهـــارگـانـــه زیـــرارایــه نمایــد 

Gregory and platis , 1995  96 ( 
 )دیدگاه مالی ( چقدر ما به سهامداران توجه می کنیم  - 1
 )دیدگاه مشتري ( مشتریان چگونه ما را نگاه می کنند  - 2
 )دیدگاه فرآیند هاي داخلی ( در چه چیزي باید پیشی گیریم  - 3
 )دیدگاه رشد و یادگیري ( آیا می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم   - 4

 
  درتـحقیـق  BSCازروش  مدیریتی ارجحیت استفاده 

 روشBSC مبین وضعیت آینده  سازمان عالوه بر تجربیات عینی مبتنی بر چشم اندازو
استراتژي و رویکرد برگشت به عقب جهت شناسایی فاصله ها  و ترسیم به روز نقشه استراتژي 

 و الویت بندي اهداف استراتژیک بستري براي تحول است 
 در مدل BSCوه چهارگانه  به صورت صحیح بیان شده استعلت ومعلولی  بین وج  
  در مدلBSC  شناسایی الویت ها و تمرکز بر روي آنها از الزامات است  
 درBSC  که وابسته به محیط پیاده سازي می شود  شاخصهاو معیارها به اهداف      کالن

  .سازمان  وابسته بوده و ویژه ان است
       عملکرد  BSCآنهاست درطراحیعالوه برمواردباالEFQM وBSC شدورو تفاوت بنیادین         

وتشویق  ارزشیابی خود شاملEFQM است درحالیکه باآن درارتباطو راارزیابی می کند استراتژیک
  فعالیت هاي مدیریت براي انطباق با عملکردخوب وبرتر است
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 :می یابد ذیل ضرورت نکات مدیریتیکارت امتیازي متوازن بنا به دالیل استفاده از
 • تبدیل استراتژي به عمل  
 • مشارکت تمامی کارکنان در تعریف و تدوین استراتژي  
 • مدیریت دارائی هاي غیر ملموس  
 • نفوذ بر کارکردها بدون تغییر ساختار کسب و کار  
 • اندازه گیري نتایج  
 • تعریف مسیر مناسب مدیریت عملیات روزانه  
 • ستراتژيتوافق نظر فراگیر در راستاي ا  
 • شناخت رابطه علت و معلولی بین توانمندي هاي فرایندها و استراتژي  
 • اولویت بندي و تخصیص منابع مناسب  
 • دسترسی به مجموعه اي از شاخص هاي اندازه گیري  

  
  نظام ارزیابی متوازن در سازماهاي دولتی مهم  هايچالش      
 1.روشن نبودن مأموریت    
 2. گیري بودن خدمات غیر قابل اندازه 
 3 .نتایج عملکرد به تناسب مجازات و پاداش به کار برده می شود  
 4 .تغییرات سیاسی عدم اطمینان درسرمایه گذاري را به دنبال دارد.  
 5. بی اعتمادي به ابزار وتکنیک هاي بخش خصوصی 
 6. نبود زمینه تغییر در سازمان هاي دولتی 
 7 .ی زیاد است بازتاب مردم نسبت به نتایج منف 
 8 . محدودیت هاي فنی ومهارتهاي کارت امتیازي متوازن 

 عدم امکان جبران خدمت.9
 

واگذار کردن امور ازمرکزبه مناطق فرآیندي فراگیر براي بهبود مستمردر جهت راهبرد ناحیه محوري 
ن در آدر حقیقت . اموربه بخش خصوصی است واز مناطق به نواحی شهرداري و واگذاري تصدي گري

بجاي بوروکراتیک و ماشینی  در , ساختاري ارگانیک و سیستمی , تخت شدن ساختار شهرداري 
 است مطرحتمامی سطوح 
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  تهران شهرداري محوري ناحیه استراتژي مدیریتی نقشه

  
  

  منظر  

  مالی  مال

    

 

   منظر  

  مشتري  

 منظر                                                                                                   
  فراینـــد

  داخلی                                                                                                          

  

  منظر  

 رشدو      
 یادگیري

 سازمانی سرمایه            سازمانی سرمایه              انسانی سرمایه

افزایش کاربری 
دارائیھا باالخص 

 نامشھود

بھبـــود 
  ساختــار

 ھـزینــھ ھا 

  توسعھ فرصتھای 

 در آمدی پایدار

 مشارکت جلب
 پتانسیل و مردمی
 ھا NGOو محالت

 فرایندھا بھبود
 تحول تغییرو و

 سازمانی

  ارتقاء سالمت

 نظام اداری

بھبود فرایند 
ارتباط با 
 شھروندان

 استفاده روند بھبود
 محالت، ازپتانسیل
 ھاNGOو شورایاری

 تصمیم زمان کاھش
 تفویض با گیری
 نواحی بھ اختیار

اعتالی 
فرھنگ 
 سازمانی

افزایش 
رضایتمندی 

 کارکنان

توانمند سازی 
 نیروی انسانی

بھبود فضای 
کارو تعھد 
 سازمانی

وری توسعھ فنا
   اطالعات

 

 بھ بخشی ھویت
 جلب و محالت

  مشارکت و اعتماد

افزایش رضایت 
 شھروندان

 با شھروندمداری
 بھ احترام و تکریم
 شھروندی حقوق

 خدمات ارایھ
 سرعت، باافزایش

 دقت،کیفیت صحت
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ناحیه  استراتژي.این ضرورت امروزي  تمامی سازمانهاي بزرگ مثل شهرداریهاي کالنشهر می باشد   
محوري نه تنها داراي تمامی محاسن تمرکززدایی که در مطالب زیربه آن اشاره می شودبوده بلکه فراتر از 

وبا توجه به وجود تفکر سیستمی ارگانیک و آن می باشد چرا که ناحیه محوري تمرکز زدایی محض نبوده 
علمی جامعه نگردر بهبودمستمرفراگیر و همه جانبه در آن وتبدیل سازمان شهرداري به یک سازمان یاد 

بکارگیري . گیرنده می تواند مزایاو محاسن بیش از تمرکززدایی که در سازمانهاي ارگانیک هست باشد
رش دفاتر الکترونیک ، گسترش و توسعه شورایاري ، تشکیل آرشیو الکترو نیک اسناد ، تکمیل و گست

شرکتهاي انتظام  و عامل چهارم براي جلو گیري از ساخت و سازغیرمجازو کنترل وضعیت رفت و روب 
  محالت  وگزارش دهی ازوضع موجود از جمله واگذاري تصد یگري اموربه بخش خصوصی است

امور به محالت در کالنشهرها سابقه دیرینه در  تقسیم شهر به نواحی کوچک شهرداري و واگذاري
  .کشور هاي توسعه یافته مانند وین ، رم، فنالند ، سوئد ، کپنهاك و نروژو دیگر شهرهاي اروپایی داشته است

 
  

و دو دسته روشهاي تحقیق منتجه از آنها به ) 1(با توجه به دو رویکرد خردگرایانه و طبیعت گرایانه
با توجه به ویژگی آزمایشی و . گیرد ، تحقیق حاضر در هر دو گروه قرار می)2(و کیفی هاي کمی هاي روش نام

بازرگان و دیگران، (بودن تحقیقات، روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی) 3(یا غیرآزمایشی
اي و میدانی در نظر  در کلیترین تقسیم بندي، روش تحقیق را کتابخانه. شود محسوب می) 79، ص 1377
بر این اساس، هدف، مطالعه توصیفی . ها استفاده خواهد شد اند که در تحقیق حاضر از هر دو این روش گرفته

ها آگاهی یافت و تحقیق از نوع کاربردي است که   هاي سایر سازمان  توان از ویژگی  است زیرا بدین طریق می
  .ورد بررسی و مطالعه قرار دهدهایی را م  حل  هاي مختلف راه  تواند براي رفع مشکل سازمان  می

و  )ستادي و صف( داخل سازمان: شوند دسته تقسیم می دودر تحقیق حاضر جامعه آماري به  
جامعه آماري غیر سازمانی همان جمیت کل شهر تهران نزدیک و  )شورایاري و شهروندان(  بیرون سازمان

ناحیه ،غیراز سازمانهاي  123منطقه و  22جامعه آماري سازمانی کارکنان ستادیو صف اعم از مرکز و  
  مستقل  شهر داري تهران  میباشد

 میلیون نفر 8جمعیت نزدیک به بودن  گستردهبه دلیل حجم نمونه جهت جمع آوري اطالعات  
جامعه آماري  ) نواحی و ستاد کارشناسان و مدیران( شهروندان تهران به عنوان جامعه آماري غیر سازمانی و

نفر در سه طبقه حجم نمونه را تشکیل وي  400 "ول کوچران محاسبه شده است که کالسازمانی از فرم
   .دهد که نوع نمونه گیري تصادفی طبقه بندي دو مرحله اي می باشد

                                                        
1- Naturalistic and rationalistic. 

2- Quantitative and qualitative.  
3- Experimental and nonexperimental.  
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همانگونکه گفته شد پرسشنامه ابزار اندازه گیري در سه طبقه شامل شهروندان واعضاي شورایاري 
) گانه 123نواحی ( و صـف ) گانه و شهرداري مرکز22مناطق( نفر، مدیران  وکارشناسان ستادي 200

% 10برآورد و با احتمال  به شرح زیر 1نفر طبق فرمول کوچران120نفرو  80سازمان شهرداري به ترتیب 
نفر  24و .پرسشنامه جواب داده شد 400پرسش نامه توزیع گردید که به  440غیر برگشتی در مجموع 

  .ون اظهار نظر برگه را تحویل داده اندنفر بد 16برگشت نداده اندو 
             

  N=             Nt2 pdحجم جامعه آماري 
 --------------   = d=                                      N)  07/0( مقدار اشتباه مجاز 

96/1)=t(z a/2      و n=   حجم نمونه                       Nd2 + t2 pd       

p=  5/0(درصدتوزیع صفت درجامعه(=  
q=( -1  p = 5/0(درصدفاقدصفت درجامعه  

  : اعتبار نمونه ها 
واعتبار تحقیق وجوددارد که جهت  )مشاوران صاحب نظر (رابطه مستقیمی بین تعداد خبرگان

شناسایی خبرگان حوزه به سوابق وتجارب کاري وعلمی فعالیت در این حوزه نوعی نظرسنجی کیفی وقضاوتی 
  ت گرفته است  و اعتبار پرسشنامه مورد دقت خبرگان قرا گرفته استصور

  تحقق اهداف کلی ناحیه محوري  مدیریتی بررسی.
فرضیه اصلی که اهداف کلی استراتژي ناحیه محوري در شهرداري تهرا ن طبق جدول زیر  با استفاده  

  .از داده ها به شرح زیر  محقق شده است 
  

شاخص جامعه     
 آماري    

  میانگین  مدیران ستاد  کارشناسان ناحیه  شهروند

  72  3/72  82  7/61  مشتري
  63  59  75  55  مالی

  33/72  70  80  67  فرایند داخلی
  6/74  72  80  2/7  رشد ویادگیري

    3/273  317  7/255  جمع کل 
  52/3  45/3  96/3  3.2  میانگین عددي
  5/70  35/68  25/79  92/63  میانگین نسبی

  5/167  25/75  178  168  واریانس
                                                        

1  -  Kouchran 
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  95/12  67/8  35/13  96/12  انحراف معیار
  

H 0 :             µ  ≥75                                                            x-µ             
                                 Z= -----              

H 1 :             µ<75                                                               ∂√n               
    

 70.5   -    75 
       Z=   =0.0602  < z(a=0/1,∞)=1.282                 

 3                                                                      √167.5  
در ناحیه   H0تجزیه و تحلیل ان نشان می دهد SPSSافزاي با توجه به جداول باال و همچنین نرم 

رد می شود و این به ان معناست که فرضیه کلی مبتنی تحقق  H1مورد پذیرش بوده و مورد قبول است و 
اهداف ناحیه محوریصورت گرفته است  طبق نظر خواهی از سه طبقه از جامعه آماري نتایج حاصله نشان 

  .حوري استدهنده تحقق اهداف ناحیه م
با مقایسه داده هاي کمی موجود و داده هاي کمی مطلوب از طریق جدول  درصد تحقق اهداف و 

استفاده گردید که در این چهار منظر به  SPSSفاصله آن ازمطلوب مشخص گردید واز محاسبه نرم افزایی 
  .وبه دنبال آن ارایه پیشنهادات طبق جدول زیر رسیدیم  جمع بندي

  
  

 شاخص جامعه
  آماري

مدیران و   شهروندان
  کارشناسان ناحیه

و  مدیران
  ستاد ن اکارشناس

=Z  میانگین
282  
∞ α 1/  

 نتیجه 
فرض

  قبول  41/0  72  3/72  82  7/61  مشتري
  رد  64/1  63  59  75  55  مالی

  
  قبول  42/0  33/72  70  80  67  فرایند

  قبول  /045  6/74  72  80  72  رشد و یادگیري
  قبول  /602  5/70  35/68  25/79  92/63  اهداف کلی
         
 ي ناحیه محوري در شهرداري تهران با ژچنانچه مشاهده می شود بطور کلی اهداف استرات

مخالف ادعا بوده  H1 موافق ادعا H0داراي )(Z=1.282,   ∞, α=0.1         استودنت  tاز جدول  استفاده
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ناحیه محوري  به اهداف نسبی خود رسیذه ، صحیح بنابر این فرضیه که در کل شهرداري تهران در استراتژي 
است و اهداف بطور کلی محقق شده است و در تجزیه و تحلیل جهار منظر امتیازي متوازن به ترتیب در رشد 

درصد تحقق پیدا کرده ولی از منظر مالی هنوز نتوانسته 72و6/74،33/72و یاد گیري،فرایندو مشتري با 
 )X=63% (است اهداف خود را محقق کند

 

 هاي تحقیق متغییرتجزیه و تحلیل کاربردي 

 
 سازمان مشتریان بعنوان شهروندان مختلف آماري جامعه سه در کل میانگین به توجه با ، 

 ستاد مدیران و کارشناسان و) گانه 123 نواحی اینجا در( سازمانی صف مدیران و کارشناسان
  :هدهدک می نشان)مرکز وشهرداري گانه22مناطق(سازمانی

 1- استراتژي داخلی فرایند منظر آیااز که است بوده متغییر این براي موافق نظر بیشترین 
 نگري واقع و گرایی جامعه با و بوده وعلمی سیستمی تفکر پشتوانه داراي محوري ناحیه

   دارد سازگاري
 است داده اختصاص خود به را سوم رتبه راهبرد دراین شهروندان با تباط  
 2- این گردد می مشاهده فریدمن آزمون جدول در ها متغییر اثرگذاري بندي یتالو از آنچه 

  مشارکت  جلب براي سازي اعتماد که محوري ناحیه استراتژي ساختهاي زیر که است
 دانشمندانی تاکید مورد همچنین و است محوري ناحیه کار واساس وپایه بوده شهروندان

 مشارکت و اعتماد جلب براي سازي بستر که نوروتون و کاپالن چون
 یه دستیابی براي مطمئن مسیري و است متوازن امتیازي کارت شالوده)شهروندان(مشتري
 ترتیب به(  باالیی درصد وبا داشته قرار رتبه باالترین در است سازمانی کالن اهداف

  . است شده محقق)  3/85، 3/87،5/85
 3- هاي رتبه مانند و است مالی شاخص به مربوط ها متغییر در گذار تاثیر هاي رتبه کمترین 

 با و بوده منطقی "کامال که جهت این از است جالب و بوده اهمیت حائز شد اشاره که باال
 فراهم با که آخر بندي الویت آن در داردزیرا سازگاري متوازن امتیازي کارت اولیه اصول
 مالی منظر آید می تبدس مشتري و داخلی ،فرآیند یادگیري و رشد ازجمله معیارهایی شدن
  . است

 4-امور واگذاري و سازي خصوصی بایستی که دارند نظر اتفاق مختلف آماري جامعه سه هر 
 ادامه شهروندان و مشتري براي هم و سازمان براي هم ها هزینه کاهش جهت در تصدیگري
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 بخش از بیشري هزینه با را خدمات شهروندان و حفظ سازمان منافع بکسویه نه باشد داشته
 از کمتر.(  شهراست الکترونیک دفاتر گسترش در آن مصداق که نمایند مطالبه خصوصی

 جصوصی و واگذاري قضیه اصل با ولی دارند رضایت سپاري برون از شهروندان% 38
  .)موافقند شهروندي منافع و حقوق بیشتر رعایت به مشروط سازي

 5- که ادارات و سازمانها کارکنان  و خودمدیران حتی و شهروندان و مردم دغدغه جمله از 
 بجاي رسمی غیر ارتباطات جایگزینی است گریبانگیرش و نبوده استثنا آن از نیز شهرداري

 سازمانهاي و ادارات بسا چه و شود می توجه ساالري شایسته به کمتر اینکه و است ضوابط
 مردم براي را علمنف و تجربه کم و اي رابطه مدیران آموزي تجربه هزینه دولتی و عمومی
 تنها شوند می باال بالقوه و ارزشی کارکنان انگیزه کاهش باعث و کنند می تحمیل اداره وخود

 موضوع این به قائل صف و ستاد کارکنان و مدیران حتی و%) 40(شهروندان% 46 میانگین
 جهت در خوب عملکرد براي گذاردن ارج و شناسایی براي مناسب پاداش سیستم که هستند

 زمینه این در اساسی اي چاره بایستی بنابراین.دارد وجود ساالري شایسته گزینی یستهشا
  .  اندیشید

 6-است این  بوده است خوردار بر خاصی اهمیت از که متغییر این پایین هاي رتبه جمله از 
 شهروندان به خدمات شده تمام قیمت کاهش به موفق محوري ناحیه استراتژي حد چه تا که

 به توجه با وستاد صف ،کارکنان شهروندان آماري جامعه سه در آن ومیانگین است بوده
  .    است بوده%)49،%62،% 44(  ترتیب به اختصاصی ظریب و موضوع اممیت

  
 7- از متفاوتی هاي میانگین داراي  بررسی مورد آماري جامعه که است آن از حاکی ها داده 

  است واقعیت به نزدیک و بوده انتظار مورد"عتاطبی که است که است مشتري جنبه هاي متغییر
 بعلت شهروندان از خواهی نظر در پراکندگی صد در. است باالیی پراکندگی ضریب داراي

 محوري ناحیه استراتژي  از فراوان رسانی اطالع و آگاهی عدم و آماري جامعه گستردگی
 . است آماري جامعه بقیه از بیشتر

 8- از شده معرفی شاخصهاي به نزدیک شده انتخاب هاي خصشا اهمیت و الویت ترتیب 
 به رسانی اطالع یعنی باشد می  متوازن امتیازي روش دانشمندان نوروتون و کاپالن طرف
 با کافی تعامل ، 137 سامانه جمله از مختلف طرق به شهروندان از خواهی نظر و موقع

 شهري مدیران بودن دسترس رد و مردم با مستقیم و تنگاتنگ ارتباط یاري؛ شورا اعضاي
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 هویت و شهروندي حقوق تضمین ، آن معناي تمام به مداري شهروند براي مناسب بستري
 مردمی مشارکت و اعتماد جلب براي مناسب بستري محوري ناحیه بالخره اي محله بخش
 ناحیه کامل تحقق زمینه و بستر که هستند آن به قائل% 5/92 به نزدیک کندکه می فراهم
  .است شهروندان به بیشتر و بیشتر توجه و تعامل ريمحو

 9- از بیشر مراتب به صف و ستاد در استراتژي اهداف تحقق  فراوانی صد در میانگین 
 است شده بیشتر شهروندان انتظارات سطح که است این دهنده نشان این و است شهروندان

 فراهم مردمی نظر اظهار و مشارکت زمینه است توانسته استراتژي این که معناست بدین و.
 . شود

 10-از آنچه Z جدول با مقایسه در آید می  بدست جدول t  جامعه سه هر در استودنت 
 و موجود شرایط بین داري معنی فاصله مشتري جنبه در کل میانگین در وبالطبع آماري
 خورداربر آماري جامعه هاي متغییر در مناسبی باالنس شرایط از و دارد وجود مطلوب شرایط
 ارتباط در"مستقیما و گرفته قرار صف در که ناحیه مدیران و کارکنان پیداست آنچه و نیست

 جهت در بنیادین تحوالت که دارند موضوع بهاین هستنداعتقاد شهروندان به خدمات ارایه با
 است گیري شکل حال در محوري ناحیه سایه در وندان شهر عمومی اعتماد و رضایت جلب

 . است داده اختصاص خود به را رتبه بیشترین و

 11-میانگین سخن دیگر به است ناحیه با کلی برآیند و نتیجه شاخصها تمامی در همواره 
 براي استراتژي این و بوده محوري ناحیه بطن در اینکه به توجه با ناحیه کارشناسان و مدیران

  .   است بیشتر منظر چها هر در است شده شناخته "کامال او
   ناحیه     <   ستاد   <    هروندش    

   دارد را رتبه بیشترین ویادگیري رشد منظر و کمترین مالی منظر
  ویادگیري رشد  <  فرایند <    مشتري  <  مالی  
  
 12- است شده محقق  متوازن امتیازي منظر چهار مجموع در محوري ناحیه اهداف کل در 

 و. دارد بیشتري جدیت و مساعدت و همکاري به نیاز آن% 30 به نزدیک فاصله ولی
 تحقق متوازن طور به ابعاد تمامی باید وري بهره افزایش و رشد در توازن جهت همچنین

 مدت بلند در کند پیدا رشد طرح دیگر ابعاد مثل نتواند طرح مالی بعد که صورتی در و یابد
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 فصل در نهاداتیپیش و امور اصالح جهت مواردي که.شد خواهد مواجه کارایی عدم مشکل با
  .است شده ارایه بعد
 13- براساس گزارش هاي مالی اداره کل مالی شهرداري تهران و باتوجه به مقایسه شرایط

موجود براساس اسنادو صورتهاي مالی ، اهداف مالی استراتژي ناحیه محوري فاصله معنی 
% 36( ل و مطلوب و فاصله معنی داري با شرایط ایده آ% )11( داري با وضعیت مورد انتظار 

دارد که نیاز به توجه بیشتر به این منظر از چهار منظر مدل امتیازي متوازن  دارد و ) 
پیشنهاداتی در مورد اصالح و بهبود وضع موجود و کاهش فاصله زیاد با وضعیت مطلوب در 

  .انتها ارایه شده است
  

 ، سنجش ابزار و معیار ارچه از متوازن امتیازي مدل در عملکرد ارزیابی و بررسی در     
 میگیرد قرار تحقیق مورد مالی نسبتهاي و صورتها در موجود مالی اسناد اساس بر مالی جنبه

  . گیرد می صورت آماري جامعه نظرات به مراجعه با ها معیار سایر و
 مالی شاخص بررسی به جنبه دو از نظر دقت و موضوع حساسیت علت به  تحقیق این در 

    مالی اسناد به مراجعه) 1          است شده پرداخته
         سازمانی صف ستادو بویژه آماري جامعه نظرات به مراجعه)2

 البته. است فوق روش دو هم به  نزدیک و بکسان نتیجه است آمده بدست انتها در آنچه
  .است مالی اسناد معیار
 شهروندان مشارکت جلبکار اساس که محوري ناحیه استراتژي در که است یاداوري به الزم
 و سازي اعتماد کمترو باهزینه شهر نگهداري در مساعدت و همکاري ازجمله شهر ادره در

 همچنین و نیست مالی اسناد با سنجش قابل شهري مالکیت احساس و خاطر تعلق ایجاد
 داراییهاي از بهینه استفاده ، پایدارشهري درآمدهاي افزایش براي تالش جمله از عواملی

 و) ها NGO یا سمن( نهاد مردم تشکلهاي ، اي محله  بالقوه ظرفیتهاي از استفاده ، شهودنام
 و گیري تصمیم زمان کاهش با خدمات ارایه چرخه بهینه ،طراحی اجتماعی هاي سرمایه

 دقت براي محقق است مالی اسناد با سنجش قابل سختی به ولی بوده مالی که عواملی دیگر
 و شهري امور نظران صاحب از استفاده و مشاوره با تحقیق نتجه یگرای واقع و بیشتر عمل
 کرده استفاده روش هردو از پرسشنامه در کلی متغییرهاي با استفاده  شهري مطالعات و مالی
 آن ظرایب اختصاص و میانگین محسبه با آماري جامعه از خواهی نظر روش در که است
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 از شهرداري مالی اسناد با مرجعه با اندو ودهب مالی اهداف هاي زمینه  تحقق به قایل% 63
 است مالی اهداف% 64 تحقق دهنده نشان موجود اسناد کنون تا محوري ناحیه شروع زمان

 
  است آن دهنده نشان که بوده بیشتر استودنت جدول Zاز آمده بدست Z  شود می مشاهده چنانچه

H0 پیدا تحقق مالی جنبه در محوري ناحیه دافاه اینکه فرضیه و ندارد قرار شده پذیرفته ناحیه در 
 پیدا تحقق مالی اهداف و بوده قبول موردH1 .ادعاست خالف و نقض مورد و شده رد  است کرده

  . است نکرده

 که است نشده منتشر گزارشی یا و  است نگرفته صورت زمینه دراین اي مطالعه که است ذکر به الزم
 این1387 خرداد از محوري ناحیه استراتژي شروع مانز از  شهرداري مالی اهداف تحقق کاهش
 اجتماعی و اقتصادي ، سیاسی شرایط دیگر و جهان اقتصادي رکود شرایط به میزان چه تا کاهش
 گرفته صورت هاي هزینه به مربوط آن از میزان چه داردو تاثیر مالی مطلوب نا درشرایط و داشته
 نتیجه موید آید برمی مالی صورتهاي و اسناد از و است مسلم آنچه ولی است استراتژي این براي

 طول در است نتوانسته تهران شهرداري که است آماري جامعه سه هر نظرات میانگین از آمده بدست
 اقتصادي رکود منفی اثرات به تبع محوري ناحیه استراتژي بااجراي  کنون تا طرح شروع از زمان
  .      برسد انتظارمالی ردمو اهداف تحقق به ایران و جهان در حاکم

بنابر این . زیادي الزم است که از تمرکز زدایی نتایج مثبتی بدست آید  "زمان نسبتا اینکه به توجه با
برنامه ریزي تمرکززدایی و تقویت امکانات محلی و منطقه اي باید براساس یک برنامه دراز مدت صورت 

، ص 1386قالیباف ، ( یر بنا هاي موجود ضروري است گیرد و پیوستگی طرح ها و سیاستها براي ایجاد ز
چون هنوز زمان زیادي از اجراي طرح نمی گذرد و اینکه طرح با رویکردي فرهنگی بنا نهاده شده ).  177

است بنابراین کار با مضامین فرهنگی براي بهره برداري نیاز به زمان طوالنی تري داردو در سیکل عمر این 
رحله را سپري  می کند امید فراوانی است که به مرور زمان در افزایش در آمد پایدار و طرح هزینه بر ترین م

مشارکت شهروندان در نگهداري از خدمات و تمایل بیشر به پرداخت عوارض قانونی نقش به سزایی داشته 
و و آنچه مورد توجه بیشتر مخاطبین بوده کاهش هزینه هابایستی با شدت بیشتري صورت گیرد .باشد

واگذاري امور تصدیگري به بخش خصوصی باید به کاهش هزینه ها براي سازمان و برون از سازمان 
داده ها حاکی از آن است که سازمان نتوانسته است در واگذاري .وهدفداربه نفع شهروندان و شهرداري باشد

تراتژي است آنطوري هاي تصدیگري کاهش هزینه ها به نفع سازمان و شهروندان که از اهداف مسلم این اس
که با مضامین کاهش هزینه تمام شده  14و10بیشترین واریانس در سوال .   ( که باید و شاید نایل آید
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پیشنهادات الزم براي تححق اهداف مالی استراتژي در فصل بعدي .   خدمات  تهیه شده است دیده می شود
  آمده است

  :عیت موجود و مطلوب  درشاخص مالی شکاف معنی دار بین وض مدیریتی تحلیل و علت یابی

    شرایط نا مطلوب رکود اقتصادي  حاکم بر جهان -1
با توجه به اینکه این طرح جنبه فرهنگی و اجتماعی داشته و در برنامه هاي فرهنگی حصول نتایج  -2

  نیاز به زمان بیشتري دارد
جتماعی داشته و در برنامه خیلی زیاد درآمد کشوري به طرح جنبه فرهنگی و ااتکا و وابستگی  -5

  هاي فرهنگی حصول نتایج نیاز به زمان بیشتري دارد
شروع طرح و سرمایه گذاري و ایجاد زمینه و زیر ( همزمان شدن پر هزینه ترین فاز طرح  -3

  گانه با زمان تحقیق 123ساختهاي استراتژي در نواحی 
  شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و تحریم اقتصادي -4
  مد پایدار شهريآفت و در شهرداري عوارض نوسازي به جاي درمد نرآد
عدم احساس تعلق و تعهد نسبی شهروندان به محله و شهر و عدم مشارکت جدي شهروندان به  -6 

توسعه و نگهداري شهري که امید می رود با ایجاد اعتماد متقابل و افزایش مشارکت شهروندان با 
شاخص بتواند جایگاه خود را دریابد تا توازن و باالنس بودن برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی این 

  .طرح عملی شود 
بدست آمده از داده  Zدر کل می توان به این نتیجه گیري رسید  با توجه به محاسبات باال و اینکه    

مورد پذیرش است  شهرداري  H1رد و     H0جدول خیلی بیشتر است بنابر این فرضیه  Zها از 
  .   تا شرایط مطلوب دارد% 30حقق اهداف کلی ناحیه محوري فاصله معنی دار نزدیک به تهران در ت

  : است زیر شرح به اید می  بر ها داده  همبستگی و روابط تحلیل و تجزیه از آنچه و

  
  ناحیه محوري کاربردي  يویژگیها
 هدفگذاري از سوي مدیران ارشد  
 اي طرحها اعمال نظارت رسمی بزاي حصول اطمینان از اجر 
 متعادل کردن محیط درونی سازمان  
 کنترل و پیش بینی عملیات  
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 نقش بنیادي قائل شدن براي تحلیلگران و برنامه ریزان  
  بهره گیري از علم مدیریت واستفاده از تحلیل خط مشیها براي طرح ریزي استراتژیها 
 سودمندي –ینه اجراي مرحله اي وپلکانی برنامه ها با توجه به ارزیابی و تحلیل هز  
 مشخص شدن ابزارهاي تحقق استراتژیهاي کل سازمان  
  یکپارچگی وپیوستگی فرایند تصمیم گیریها 
   تدوین استراتژي با تحقیق  تأمل فرایند برنامه ریزي  

  
  راه حلهاي مسایل مدیریت شهري دررابطه بامشارکت شهروندان 

،حرکت به سوي ساختار وفرآیند هاي مردم  ضرورت عبور از بحران ساختاري مدیریت شهري تهران    
ساالرانه یاشهروندمداري است این مهم جز با کاهش نقش دولت در حوزه مدیریت شهري به عنوان 

این رویکرد در واقع با .حوزه مدیریت عمومی وگسترش حوزه مشارکت عمومی ومردم میسر نیست 
یا مدیریت شهري امکان پذیر است تحقق نظریه حکمروایی یا حاکمیت شهري خوب به جاي حکومت 

مدیریت شهري در واقع فرآیندي مدیریتی است که به ایجاد وحفظ زیر بناها و ارائه خدماتمی پردازد .
اما حکمروایی شهري یک فرایند کامال سیاسی است این رویکرد مختص آن دسته از حکومت هاي 

می وخصوصی برنامه ریزي وبه انجام محلی است که امورشان را با مشارکت شهروندان ونهادهاي عمو
در این ساختار ، کلیه بازیگران عرصه امور عمومی شهر در سرتاسر فرآیند برنامه ریزي و . می رسانند 

مدیریت شهري اعم از تصمیم ساز ي، تصمیم گیري و اجر ا مشارکت دارند بنابراین رویکرد شهروند 
لزم اصالح ساختار مدیریت شهري وعینیت بخشی مداري در مدیریت شهري ایران وازجمله تهران مست

به مشارکت شهروندان عالوه برانتخاب اعضاي شوراي شهر حداقل در تعیین واولویت بندي نیازهاي 
شهري وتهیه طرح ها وبرنامه ها ي توسعه شهري اطالع رسانی شهر ها وبرنامه هاي توسعه شهري 

اسخ گویی مدیران شهري است به عبارت دیگر ،حوزه نظارت بر اجراي طرح ها ،برنامه ها پروژه ها و پ
هاي شهروندي و مشارکت شهروندان در امور شهري را می توان به انتخاب مدیران شهري شناسایی و 
اولویت بندي نیازها ،برنامه ریزي براي رفع یا تامین نیاز ها،مشارکت در اجرا و نظارت و پاسخگوي 

محالت .دراین خصوص محالت نقش واهمیت ویژه ي دارند . دنهادینه و برنامه ریزي شده تقسیم کر
شهري کانون و کارگاه مدیریت و برنامه ریزي مشارکتی هستند چراکه کوچک ترین واحد سازمانی در 
تقسیمات شهري شهرتهران محسوب می گردند وبیشترین انسجام اجتماعی ومکانی را در بین سایر 

   . رده هاي سازمانی فضاي شهر را داراست
  
  
  
 



azionline.comwww.shahrs 
 

24 
 

  اهداف و مزایاي کاربردي و مدیریتی ناحیه محوري
  زمینه سازي توسعه پایدار شهري  - 1
  جلب مشارکت وافزایش تعامل شهروندان و شهرداري  - 2
  )تکریم ارباب رجوع ( احترام به حقوق شهروندان   - 3
  افزایش دقت ، سرعت ، صحت و کیفیت ارائه خدمات به  شهروندان  - 4
  ویی به شهروندان  احساس تعهد نسبت به پاسخگ  - 5
  عدالت محوري و توسعه موزون و همه جانبه محالت  - 6
  افزایش رضایتمندي شهروندان ووفاداري وهمکاري درنگهداري شهر  - 7
  تبدیل سازمان شهرداري از سازمان خدماتی صرف به نهاد اجتماعی  - 8
  نهادینه کردن دموکراسی باکم کردن بوروکراسی در ساختار سازمانی   - 9

  ي یکپارچه نمودن و مدیریت واحد شهريزمینه سازي برا - 10
  روان سازي  و سهل الوصول کردن خدمات شهري - 11
  تفکرعلمی ، سیستمی ، واقع نگري و جامعه گرایی در مدیریت شهري - 12
  تحول و ابتکار عمل و زمینه شکوفایی استعداد و پتانسیل اجتماعی نهفته در محالت   - 13
  انرسیدگی بهتربه خواسته هاو نیازهاي واقعی شهروند - 14
  دسترسی آسان به مدیران شهري با حذف فاصله دستگاههاي دولتی و مردم - 15
  تمرکززدایی از مناطق و مراکز ستادي و تفویض اختیار به نواحی - 16
  تفکیک وظایف؛ فعالیتهاي اجرایی درصف و سیاستگذاري ، برنامه ریزي و نظارت در ستاد - 17
  لکترونیکیکاهش ترددهاي شهري و ترافیک با زمینه سازي گسترش خدمات ا - 18
  افزایش بهره وري و زمینه در آمد پایدارشهري - 19
  تحقق مدیریت ملی و محله اي - 20
  خروج از حالت انفعالی منابع انسانی با تقویت انگیزه و توانمندسازي منابع انسانی - 21
       ازراهبردهاي اصلی کاهش تصدي گري درناحیه (و افزایش برون    سپاري کاهش تصدي گري - 22

  )دفاترخدماتالکترونیک ، واگذاري خدمات شهري به عامل چهارم و شرکتهاي انتظاممحوري ایجادوگسترش 
  ظرفیت سازي براي ارگانهاو سایر نهادهاي دولتی و محلی  - 23
  هویت بخشی به محالت  - 24
  تعامالت بنیادین و تقویت اجتماعات محله اي  - 25
  زمینه شهري سالم و ایمن با دقت نظر  به حزئیات محالت - 26
  در کوتاه ترین زمان و نزدیکترین مکانارائه خدمات مطلوب  - 27
  احساس تعلق و تعهد به شهر - 28
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جوانگــرایی و افزایش نیروي با انگیزه باال در صف و بکارگیري نیروهاي با سنوات باال در ستاد  - 29
 )سال  28سال به  34کاهش میانگین سن کارکنان نواحی از ( 

  ارتقاء سطح دانش وسطوح مدیریتی و کارشناسی در نواحی  - 30
  اهش هزینه ها ي ارائه  خدماتک - 31
  کنترل دقیق تر و ظریف تر با افزایش عوامل اجرایی در مقیاس محله اي - 32
  احساس امنیت و آرامش شهروندان در محالت - 33
  باز آفرینی و احیاء کارکرد سنتی حمیت، تعاون و روح جمعی ،وحدت  و یگانگی محله اي - 34
غ بالفاصله پیامهاي مردمی در کاهش زمان رسیدگی به درخواست هاي مردم از طریق ابال - 35

  به نواحی137سامانه 
  اشتغال زایی و کارآفرینی در سازمان و محالت با افزایش زمینه رشد شرکتهاي خُرد محلی - 36
 کاهش زمان تصمیم گیري با افزایش سطح اختیارات  در نواحی  - 37
 اثرات مثبت زیست محیطی  و کاهش آلودگی - 38
 افزایش روحیه مردم ساالري در جامعه    - 39
 رقابت سازنده بین سطح نواحی براي افزایش عملکرد و اثر بخشی توانایی گروههاي وتیمی - 40
 حرکت به سمت ساختاري ارگانیک بجاي سیتم ماشینی - 41
  افزایش مشارکت جویی شهرونداون کارکنان- 42

  
  

  تفکر سیستمی، سازمانهاي یادگیرنده و ناحیه محوري

ناحیه محوري و بهبود فرایند مستمر در آن ،این تغییرو در طرح  کاستراتژیوجود  تفکر سیستمی و  
تحول سازمانی برنامه ریزي شده را از تمر کز زدایی محض خارج و با انطباق باتغییرات شتابان 
امروزي و شرایط پیچیده محیطی و بازنگري هاي مستمر سازمان شهرداري را تا رده یک سازمان یاد 

  .گیرنده ارتقاء می دهد

پیتر سنج معتقد است براي ایجاد سازمانهاي یادگیرنده تبحر در پنج موضوع ضروري است مهارت                
شخصی ،مدلهاي ذهنی ،ایجاد دیدگاه مشترك، یادگیري گروهی و تفکر سیستمی که از میان همه 

 بر اساس گفته پیتر سنج دارا بودن.موضوعات مختلف پنجگانه مذکور  تفکر سیستمی مهمترین است 
تفکر سیستمی براي ایجاد سازمانهاي یادگیرنده  یک ضرورت است و سازمانهاي یادگیرنده 
قادرندبطور موثر خود را با تغییرات شتابان محیطی تطبیق دهند و بطور خالصه سنج در مورد تفکر 



azionline.comwww.shahrs 
 

26 
 

سیستمی اظهار می دارد که اصل تفکر سیستمی از میان سایر پنج اصل عنوان شده براي ایجاد 
  .  هاي یاد گیرنده همه اصول دیگر را تلفیق و آنها را در قالب نظري و عمل در می آوردسازمان

  

  توسعه پایدار مدیریت شهري و ناحیه محوري.

تمرکززدایی در واقع سپردن امور محلی وکوچک به واحد هاي صف سازمانی بوده و این رویه بجاي 
با صرف وقت و هزینه بسیار باال  ساختن دستگاههاي عریض و طویل و بوروکراتیک دشواري و

. فعالیتی را به انجام می رساند می کوشد تا با ایجاد واحد هاي محلی، نظام مدیریتی را کارآمد تر کند
شاید بتوان این امر را اولین گام در جهت دستیابی  به درآمد هاي پایدار شهري دانست چراکه در 

اههاي دولتی و مردم را در پی خواهد داشت و در مرحله اول شهروند مداري حذف  فاصله بین دستگ
مرحله بعد واحدهاي محلی  با دردست داشتن اختیار بیشتر هم از لحاظ اقتصادي به منافع محلی 
متکی خواهد بود و هم از نظر اجتماعی ناگزیر از توجه به خواسته مردم و در نهایت به مشارکت 

وسعه محله اي به کار آمدي مؤسسات نهادي محله اي زمینه سازي براي نوآوري ت. مردم می انجامد 
و کارآیی شهرداري و سایر سازمانهاي عمومی در جهت ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان کمک 

  . میکندو به توسعه پایدار شهري امید می بخشد

امنیت  –هویت محله اي  –حس تعلق خاطر  -مسؤلیت پذیري اجتماعی با توسعه پایدار محله اي
  .مدیران میسر خواهد شد دسترسی –ارتباط  –مشارکت  –کیفیت زندگی  –ی اجتماع

  شهري سالم و ایمن با ناحیه محوري.

با جذب و جلب مشارکتهاي اجتماعی و همکاري ساکنان ناحیه  در تحقق اهداف شهرداري براي  
می و داشتن شهري سالم و ایمن با هماهنگی و همکاري واحدهاي زیربط ناحیه و نهادهاي عمو

ارتباط .. و نهاد هاي مردمی  و مساجد ومدارس و بسیج و...خدماتی از جمله ادارت آب ، برق ،گاز و
مستمر با شورایاریها  زوایاي پنهانو تاریک نواحی و محالت از جمله شناسایی و ساماندهی بافتهاي 

اهش ناهنجاریهاي فرسوده در محالت وشناسایی و ریشه یــابی آسیبهاي اجتمـــاعی و تالش براي ک
اجتماعی ، مسـاعــدت به خانواده هاي بی بضاعت و آسیب پذیر اقتصادي و نیاز به اقدامات اولیه در 
حوزه سالمت توسط خانه هاي سالمت بزرسی و شناسایی تهدیدها و فرصتها  در مقیاس کوچکترین 

. ه حلهاي مناسب پاسخ دادواحد شهري پرداخته و به درخواستهاي مردم در سریعترن زمان با ارائه را
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بنابر این هر چه محلی تر فکر کنیم و از پایین به باال پیش برویم امکان اصالح برنامه ها ي شهري و 
تطبیق آن با نیازهاي واقعی شهروندان بیشتر بوده و زمینه مشارکت حداکثري و مؤثرمردم را فراهم 

  میکند

  شورایاریها  وناحیه محوري

شوراها، انتصاب شهرداران واداره شهر با نظارت مستقیم دولت واز طریق وزارت کشور انجام قبل از تشکیل       
ودر اجراي اصل یکصدم قانون اساسی اداره شهرها وانتخاب شهرداران به عهده  1377می گرفت واز سال

ر گامی موثر در شوراهاي اسالمی که منتخب مردم و به آراي مردم هر شهر انتخاب می شوند واگذار شد که این ام
دموکراسی و مدیریت غیر سیاسی شهرهابه شمار می رود و به تبع انتخابات شوراي شهر تهران ودر جهت تکمیل و 

و   تحقق و اجراي قانون شوراهاو تقویت مشارکت هرچه بهتر شهروندان تهرانی در سامان دهی امور شهري
شوراها در مقیاس منطقه اي و محله اي ، جلب واگذاري بخشی از مأموریتهاي محلی دستگاههاي دولتی به 

همکاري واقعی آنان در ارتقائ کیفیت زندگی شهروندان و اداره بهتر شهر وارائه خدمات عالی در محالت شهر 
قانون تشکیل شوراهاي اسالمی  71تهران در راستاي تکالیف محوله به شوراهاي اسالمی در کالنشهرهادر ماده 

  .ر دستور کارستاد هماهنگی و اجرایی شورایاریهاي شوراي شهر تهران قرار گرفتانتخابات شورایاریها د

طی فراخوانی نسبت به ثبت نام ، نظارت واجراي انتخابات ودر نهایت تشکیل اولین  1377واین ستاد در سال 
هران با محله ت 374دوره انجمن معتمدین بنام شورایاریهاي محالت وایسته به شوراي اسالمی شهر تهران در 

ویه این ترتیب دراسفند ماه  .براي هر محله اقدام کرد) نفرعضو علی البدل 3نفرعضو اصلی و 7(ترکیب ده نفر 
  .سومین دوره آن برگزار شد 1387دومین مرحله انتخابات شورا یاري ها و درشهریور ماه سال  1384سال 

ردمی ومحله اي هستند که به منظور ایجاد بستري شورایاریها نهادهاي غیردولتی وغیرسیاسی وداوطلبانه م: تعریف
براي شکل گیري ارتباط وتعامل سازنده و فراگیر بین ساکنین محدوده هاي محلی با یکدیگر از یک سو وبا تشکل 

وجود می آیند در صورت برقراري مطلوب این ارتباط وتعامل ضلع سومی  ها ونهادهاي مردمی از سوي دیگر به
  .که آن ارتباط با نهادها و دستگاههاي دولتی یا فرامحله اي است  نیز تشکیل خواهد شد

هدف از تشکیل شورایاریها تشکل ها، سازمان هاي اجتماع محور و سایر نهادهاي مرتبط شکل گیري شبکه  
گسترده اي از روابط اجتماعی و فرهنگی ،ایجاد همدلی وارتباط ،ایجاد حس تعلق شهروندي ،ایجاد فضاي 

و همچنین از دیگر اهداف تشکیل .ل و درگیرانه ودر نهایت تشکیل وافزایش سرمایه اجتماعی استمشارکت فعا
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شورایاریها می توان به برقراري بین مردم و مسئولین محلی و بهره گیري ازتجربه وتخصص شهروندان هر محله در 
  . می باشد اداره امور شهري محله خود ودر نهایت واگذاري اداره امور محالت به خود مردم

     ناحیه محوري ساختارتغییرات منابع انسانی و    

  :تغییرات منابع انسانی در استراتژي ناحیه محوري از چند بعد قابل بررسی است

با اجراي این طرح افراد تازه نفس ،با :  تحقق جوان گرایی وکاهش قابل توجه سنوات کارکرد کارکنان نواحی
در سطوح صف و خط مقدم سازمان به عملیات اجرایی می پردازند و افراد با  انگیزه باال وداراي سنوات کمتر

تجربه وداراي سنوات کارکردي باال در سطوح ستاد به سیاست گذاري ونظارت و در سطوح میانی به برنامه ریزي 
د در کارکنان را شامل می شو% 40سال می باشد که  28می پردازند میانگین سن کارکنان نواحی بعد از طرح 

بنابراین در سازمان نوعی جوانگرایی . سال می رسید  34صورتی که قبل از ناحیه محوري میانگین ترکیب سنی به 
  .بوجود آمده است

  مشارکت و مدیریت شهري 

مدیریت شهري از واسط قرن بیستم به عنوان رویکرد علمی براي اداره جامعه  مورد توجه قرار 
آن استفاده از خردجمعی برا هدایت وبرنامه ریزي شهرهاي گرفت ویکی از مهمترین محورهاي 

استفاده از خرد جمعی و تکیه بر مدیریت همگانی بر شهر )2،ص1380نصیري ،(داراي اهمیت شد
امروزه بر اهمیت وتاثیر گذاري این شهرها بیش از پیش افزوده است شهر نشینی اهمیت بیشتر و 

لور فضایی عملکردهاي انسانی و درراستاي بر طرف شهر تب"اساسا.قدرت فزونتري را موجب شود 
بنابراین در هر دوره وزمانی با توجه به دانش وعلم بشر . کردن نیازهاي مردم طراحی شده است 

ونیازها وخواسته هاي او شرایط اجتماعی اقتصادي وایدئواوژیکی وسیاسی سکونتگاه هایی به وجود 
  وبه نوعی در خدمت رفع نیازهاي بشري قرار می گیرند می آیند که داراي ویژگی هایی همسان است 

از این رو بسیاري از شهرهاي بزرگ جهان خیلی زود به استفاده از این روش روي آورده وبابهره  
تهران از سال ها . مندي از تجارب شهروندان به اتخاذ روش هاي نوین در اداره شهر ها روي آوردند 

ي مشکالت  و معضالت گوناگونی است،همواره مورد توجه پیش به عنوان شهري بزرگ که دارا
توجه به تحوه مدیریتی این شهر بزرگ ولزوم استفاده از تجارب ودستاوردهاي دیگر . خاصی بوده 

از این رو تکیه بر بهره گیري از توانایی افراد مختلف و هم . کالنشهر ها اجتناب ناپذیر می نماید
ایتخت  می تواند زمینه هاي جدیدي از همکاري را درمیان چنین دخالت شهروندان در اداره پ
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مدیریت شهري قدرتمند زمانی . مدیریت شهري وکسانی که در آن زندگی می کنند به وجود آورد 
شکل می گیرد که مشروعیت مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشد و زمانی قدرت چانه زنی یه 

امروزه قدرت سیاسی بر . مقبولیت مردمی داشته باشدنمایندگی از شهروندان را داردکه خاستگاه و 
براین اساس مساله . خالف گذشته از غلبه سیاسی ناشی می شودکه برخاسته از انتخاب مردم است

محوري زمانه جامعه ي ما مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است البته این امر فقط براي 
ا برتر از قدرت وآزادي رابرتر از مهار انسانی جامعه ي ممکن است که ارزش انسانی شهروندان ر

کافی .بشمارد در این الگو توسعه مستلزم دموکراسی و آموزش واستقالل واقعی شهروندان است
نیست که فقط زباله هاي شهروندان را جمع آوري کرد بلکه باید با آنها به قدر کافی اختیار داد تا 

در اداره دنیایی که درآن زندکی میکند عوض کنند مسلما  دیدگاهشان را به عنوان انسانهاي غیر موثر
یکی از تازه ترین و مهمترین نوآوري هاي اجتماعی جهان امروز مفهوم و مشارکت همه جانبه مردم 
است مشارکتی که به مردم امکان می دهد باشرکت مستقیم در فر آنید تصمیم گیري یا تاثیر گذار ي 

تکیه بر مردم و . دارند عرصه انتخاب هایشان را گسترده تر کنند بر کسانی که قدر ت تصمیم گیري 
امروز . جامعه شهروندان در یک فرآیند مشارکت آگاهانه وهمه جانبه استراتژي برتر ومطمئن است

مفهوم جدیدي مفهوم جدیدي به نام حقوق شهروندي ومشارکت شهروندان متولد شده است که 
آوزش ، تحول وپایداري شهري وتوسعه یافتگی را باید  توسعه مدیریت شهري تحول مشارکتی ،

قدر مسلم راهی دشوار براي نهادینه کردن تفکر مشارکت در ادارت وسازمان ها از .درآن جستجو کرد
جمله شهرداري ها در پیش رو است و در این میان شهرداري باید تسهیل گر جامع و زندگی شهري 

در امور مربوط به شهر باشد وبراي این کارباید خودش وپیش رو در جلب مشارکت و دخالت مردم 
متحول شده و نگاه مشارکت جو ،تمرکز زدا و حرکت به سوي جلب اعتماد مردم و شفاف "هم کامال

سازي و گسترش بهره برداري از ظرفیت هاي متنوع و موثر محلی هم براي مراکز قانون گذار و 
اندر کاران و مدیران شهري به ویژه کالنشهر ها  نظارتی مثل شوراي اسالمی شهر وهم براي دست

  :براین اساس باید .کلید پایداري است

انجمن هاي مطیع ،شورایاي ها ،دولتهاي محلی وپارلمان محلی براي اداره هر چه بهتر وسازمانمند  - 1
  .شهرها باید بیش از پیش توسعه یابد 

  .حق مدار شهروندان تغییر رویکرد دهدساختار مدیریت شهري از نظام تکلیف مداري به نظام  - 2

  . آموزش تحول در مدیریت شهري مورد توجه قرار گیرد - 3
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فرهنگ سکوت وحاشیه نشینی شهروندان شکسته شود وتفویض اختیار به محالت ناحیه هاي  - 4
  .شهري وانجمن هاي محلی به رسمیت شناخته شود

  .در دستور کار مدیریت شهري قرار گیرو توسعه وحمایت از سازمانهاي غیر دولتی ومردم نهاد - 5

  .انتخاب شهردار کالن شهرها به صورت مستقیم توسط شهروندان انجام پذیرد  - 6

فراگیري فرهنگ شهر نشینی در دستور کار آموزش وپرورش وتوسعه نهاد شهردار مدرسه مورد  - 7
ی واجتماعی سرمایه براي هم افزایی وهم سویی در جلب مشارکت فرهنگ.اهتمام جدي قرار گیرد 

  .هاي شهري وشهروندان ،شهرداري تهران به صورت مدیریت واحد ویکپارچه اقدام واداره شود

  ناحیه محوري و چالشهاي پیشروي آن    

استراتژي ناحیه محوري یکی از هوشمندانه ترین نها د سازي هاي است که در نظام مدیریت    
ي علمی و تجربه اي از جمله تقویت تئوري مردم ساالري شهري اتفاق   می افتد و داراي پشتوانه ا

،تفویض اختیار ،مشارکت جویی ،حذف فاصله  بین شهروندان ومردم ودر اختیارگرفتن امورات 
محلی و واحدها ي عمومی و درنهایت توجه بیشتر به خواست ومشارکت مردم  است و این فرآیند 

  .قابل بررسی استحداقل در سه وجه مدیریتی ،اقتصادي ،اجتماعی 

  ناحیه محوري و چالش هاي مدیریتی

از لحاظ مدیریتی توجه به نواحی با هدف تمرکز زدایی می تواند ایده و تجربه تحسین برانگیزي 
باشد،چراکه از میان همه رده هاي مدیریتی در شهرداري،نواحی قابل کنترل تر است واز منظر انجام 

اما سوال اینجاست که درشرایطی که ناحیه به . حاکم است امور خدماتی بوروکراسی کمتري برآنها
عنوان اجرایی ترین سلول مدیریتی که قبال وجود داشته ،اکنون با استراتژي ناحیه محوري چه تحولی 
باید رخ بدهد تا بستر مناسبی در واگذاري این وظایف از مناطق به نواحی صورت 

طق تا چه حد است ؟براي تداخل وظایف در ظرفیت پذیرش این طرح در سطح منا"بگیرد؟اساسا
سطح منطقه و ناحیه چه تدبیري اندیشیده شده است هم چنین از وجود ظرفیت تشکلی مردم نهاد در 
امور شهري به نام شورا یاري دراین طرح چگونه می توان استفاده کرد چراکه شورا یاري ها بیشتر در 

محالت را از نزدیک شناسایی کرده و می توانند  سطح محالت درگیر کارهاي اجرایی بوده ومشکالت
  .مشارکت حداکثري مردم را در توسعه پایدار شهري مهیا سازند
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لیست محالت و نواحی شهر (  محله  است  374ناحیه و  123در حال حاضر شهر تهران داراي 
فویض اختیار که در حوزه مدیریتی راهبرد ناحیه محوري  می تواند بات)تهران در پیوست آمده است 

شهرداران مناطق به شهرداران نواحی ،ارتباط شهروندان بانواحی بیشتر شده و شهردار ناحیه در اداره 
اي واحد کوچکتري از شهر سهیم باشد که این مورد باعث می شود شهردار ناحیه به شناسایی بهتر 

نواحی  "اگرچه قبال. ندیشدمشکالت پرداخته و بتواند براي اداره ي گوشی از شهر تدابیر تازه اي بی
براي تصمیمات خردوکالن محالت خود از منطقه مجوز کسب می کردند این تنها به طوالنی شدن 
زمان تصمیم گیري منجر می شد ولی با ناحیه محوري سازمان شهرداري به سمت سازمانی تخت 

ستادهاي سبک  حرکت کرده و کم کم از نقش مناطق کاسته به گونه اي که ستاد حجیم مناطق به
وچابک که نقش نظارتی و برنامه ریزي دارد تبدیل شده و از نظر مدیریتی به این ترتیب حیث نظارتی 
شهرداران بیشتر و قدرت استقرار وتصمیم گیري شهرداران نواحی را افزایش می دهددر نظام هاي 

  .مدیریتی کشورهاي پیشرفته توسعه شهري از طریق شهروندان انجام می شود

  حیه محوري و چالش هاي اقتصادينا

ناحیه محوري در جنبه اقتصادي مشارکت مالی به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد خود در نظر دارد با 
دادن اختیار بیشتر به نواحی می توان سیاست هاي جذب مشارکت مالی مردمی را نیز در این سطح 

استراتژي ناحیه محوري حداقل از .ل کردبه عنوان حالل بخشی از مشکالت مالی شهرداري تهران دنبا
ساکنان ناحیه یا هزینه هاي آن را می :سه طریق مشخص می تواند مشارکت مردمی را جلب کند

پردازند و با همکاري باعث کاهش هزینه هاي ناحیه می شود ویا با انجام فعالیت هاي معین کوچک 
براي شهرداري می شوند ویا اینکه  با قیمت کمترباعث صرفه جویی بیشتر عملیات در سطح ناحیه

خدمات ملموس و با کمترین زمان دریافت می کنند باعث احساس مشارکت جویی و تعلق خاطر و 
  .احساس مالکیت در نگهداري خدمات می شوند که نتایج اقتصادي پر ثمره اي را به دنبال دارند

وع ،ویژگی ،میزان مشارکت مردم یکی از مهم ترین چالش هاي اقتصادي ناحیه محوري تعریف ابعاد،ن
در ناحیه است که روشن کردن هر یک از موارد نیازمند مشارکت جدي در زمینه احصاي دقیق 
عملیات درسطح ناحیه است در چه عملیاتی در چه ابعاد و در چه سطحی در ناحیه صورت پذیرد از 

  قتصادي داشت ؟کدام یک از سطوح ،جنبه ها و مراحل عملیات می توان انتظار درآمد ا
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کدام یک از سوي مردم قابل پرداخت است ؟سنجش احساس تعلق شهروندان به کوچه ،خیابان 
،محله ،ناحیه اي که درآن زندگی می کنند به عنوان مبناء تمایل آنها به پرداخت هزینه ها نیاز به 

  .مطالعات عمیق و گسترد ه اي درزمینه امکان سنجی استقالل مالی نواحی دارد

  

  حیه محوري وچالش هاي اجتماعی نا

طرح ناحیه محوري بیش از هر چیز به مشارکت متکی است مشارکت در هر بعدي که باشدنیاز به 
شناخت لوازم مکانیزم ها بستر ها و زمینه ها دارد باید به سواالتی این چنین اندیشید که توقع ما از 

ند این دویعنی توان مردم وتوقع ما تا مشارکت مردم چیست؟ومردم تا کجا می توانند مشارکت نمای
چه حد به یکدیگر نزدیک است؟حدود ذهنی تعلق فضاي مردم و تعلق محلی کجاست نیاز هاي 
شهروندان و اولویت بندي آنها کدام است و تا چه حد حاضر رفع مشکالت منافع خود را در این راه 

ه است چه انگیزه هاي وجود دارد وچه کاربندازند زمینه هاي اعتماد ساز مردم تا چه حد فراهم شد
انگیزه هاي را می توان ایجاد کرد؟موفقیت استراتژي یا ناحیه محوري در زمینه اجتماعی بیش از هر 

موسسات خیریه سازمان هاي .چیز به شناخت پتانسیل ها و طراحی گام هاي مطمئن اولیه نیازمنداست
مکاناتی هستند که باید بابررسی در سطح هر همه ا...وشبکه هاي غیر رسمی و) NGO( غیر دولتی 

  .ناحیه مشخص شده ونتایج آن در اختیار ناحیه قرار گیرد 

اجراي طرح ناحیه محوري ، موجب افزایش حضور مردم  در برنامه ها می شود  و در نهایت کار به 
نامه ها می نحوي پیش می رود  که مردم در برنامه ریزي ها مشارکت کنند  و این کار به قوام  بر

  .انجامد 

باانجام را هبرد ناحیه محوري شهرداري به سمتی پیش می رود که به اهداف کالن خودبا احترام به 
  .حقوق شهروندان که همانا مشارکت است دست یابد
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  مدیریتی براي پیشبرد استراتژي ناحیه محوري ارایه پیشنهادات
  از رداري تهران با استفادهي ناحیه محوري در شهژبطور کلی اهداف استراتz  بدست آمده و

 H1 موافق فرضیه و H0داراي نتیجه )(Z=1.282,   ∞, α=0.1         استودنت  tمقایسه با جدول 
بوده بنابر این فرضیه تحقق اهداف کلی ناحیه محوري صحیح است و اهداف بطور کلی فرضیه مخالف 

تیازي متوازن به ترتیب در رشد و یاد گیري،فرایندو محقق شده است و در تجزیه و تحلیل جهار منظر ام
از منظر مالی هنوز نتوانسته است استراتژي درصد تحقق پیدا کرده ولی این 72و6/74،33/72مشتري با 

  )X=63% (اهداف خود را محقق سازد   

 RADARبه نتیجه رسیدیم ودر نمودار منطق  ناحیه محوري آنچه در در مورد توازن بودن استراتژي 
پیاده کردیم این بود که استراتژي ناحیه محوري بصورت متوازن با وضع موجود در حال تحقق 
هماهنگ اهداف  خود بوده وبراي افزایش باالنس در شاخص مالی نیاز به کار کارشناسی بیشتري 

نتیجه  دارد که با استفاده از نقطه نظرات کمیته مشاوران پیشنهاداتی در زیر داده شده است و همچنین
اهداف خود رسیده است % 70گیري کلی این بوده است  که به صورت نسبی استراتژي به  باالي 

دارد ودر %  30ولی با شرایط ایده آل و وضعیت  مطلوب کلیه اهداف پیش بینی شده فاصله اي 
فرضیه هاي فرعی نیز به جزء فرضیه  شاخص مالی که اهداف  محقق نشده است وبا وضع مطلوب 

تحقق  عمومی مثل شهرداریها هدف نهایی سازمان هاي دولتیآنچه مسلم است  فاصله دارد 37%
مأموریت و برآورده سازي نیاز جامعه ونه دستیابی به موفقیتهاي مالی است  با این وجود معیارهاي 

عالیت به شیوه اي فانجام .  مالی همچنان جایگاه مهمی در چارچوب نظام ارزیابی متوازن دارند 
غ از موقعیت آن ، از اهمیت حیاتی بر رارآمد و خلق ارزش  با کمترین هزینه  در هر سازمانی  فاک

 .خوردار است 

. در نوسان است % 28-25درسایر شاخص هاي فرعی فرضیه درست است وفاصله تا وضع مطلوب از  
شنهادات زیر که براي کاهش فاصله بین شرایط موجود و شرایط مطلوب وحرکت در مسیر ایده آل پی

  .ارایه می شود
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  از همبستگی و رابطه علت ومعلولی می توان نتیجه گرفت که منظر رشد بعنوان پیش زمینه و
باال ترین تحقق ( بستر استراتژي خوب تعریف و فرایند سازي شده است وعملکرد نزدیک به ایده آل دارد

  %)75اهداف نزدیک 

دان صاحب نظر در کارت امتیازي متوازن سلسله مراتب آنچه مسلم است و مورد قبول همه اندیشمن  
علت و معلولی به ترتیب رشد ویادگیري ، فرایند،مشتري و مالی است که در تحقیق حاضر نیز روابط علت 

  رشدویادگیري <فرایند  <مشتري  <مالی : و معلولی از آن تبعیت میکند طبق جدول داریم

بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است )کارکنانتوانمندي (در جامعه آماري شهروندان رشد
یعنی اینکه به نظر شهروندان به حد مطلوب حمایتهاي همه جانبه از کارکنان صورت می گیرد ولی 

در مقابل آن در . خروجی آن به اندازه ورودي نیست که مطلب درست وبه جایی از نظر شهروندان است
بیشترین رتبه را به خود )رضایتمندي شهروندان ( ادمنظر مشتري جامعه آماري سازمانی کارکنان صف و ست

اختصاص داده است که این هم چون کارکنان بیشتر درجریان خدمات هستند به نظر آنها خدمات خوبی 
الزم است  به شهروندان بیشتر اطالع رسانی شود واز انها براي خدمات رسانی بهتر نظر .ارایه می شود 

  .  خواهی کرد

   در باره کاهش هزینه با واگذاري تصدیگري  14سوال )پرسش نامه ( ین شاخصهاي فرعی درب
از %48یا 5از4/2و میانگین نمره آن  CV=3.9و ضریب پراکندگی بسیار باال 173واریانس بسیار باال برابر

نشان دهنده آن است که چه شهروندان و چه کارکنان به کاهش هزینه هاي ناشی از واگذاري % 100
دیگري به بخش خصوصی از جمله دفاتر الکترونیک و کارگزار عامل چهارم و شبه پلیس انتظام که تص

خوشبین نبوده و به اصل قضیه اعتقاد ولی به فرایند آن که منجر به کاهش هزینه ها نشده است ناراضی 
انه امتیازي هستند که الزم است درخصوص تدابیري اندیشید که اصل کاهش هزینه ها که از اصول چهار گ

متوازندر قالب منظر مالی هست مد نظر باشد ومصداق این قضیه دفاتر الکترونیک شهر است که همه بر 
وجود و گسترش آن صحه می گذارندولی فرایند آن را صحیح و در راستاي شهروندمداري و سالمت 

و هیچگونه هماهنگی با  کاري نمی دانند چرا که از تخصص باالیی وتعهد سازمانی مناسبی برخوردارنبوده
آنطوري که ازتجزیه و تحلیل آماري بدست می آید حاکی از نا رضایتی شهروندان از خدمات . ناحیه ندارند

بدون تعهد و مسئولیت سازمانی دفاتر خدمات الکترونیک دارد که هدف از تشکیل این دفاتر پیگیري امور 
بی مسئولیت و بدون تعهد باالي سازمانی بوده  تصدیگري و نه نظارت و آنهم با نیروهاي کم تجربه و

 .است 
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لذابا توجه به همبستگی معنی دار پرسشهاي مربوط به خدمات دفاتر الکترونیک و نارضایتی شهروندان از  
خدمات و تعرفه هاي آنهاو  و ازطرف دیگر تفویض اختیارات کم از طرف مناطق به ادارت شهر سازي و 

ه از کارشناسان خبره و با تعهدو تعلق سازمانی باال نسبت به دفاتر فوق  کنترل ساخت و ساز نواحی ک
برخوردارهستندبه نظر می رسد این دفاتر زیر نظر و تحت نظارت نواحی قرار گیردتاسالمت کاري حفظ 

  .وناهماهنگی هاي موجود فرآیند نیز برطرف شود

   در بعضی مناطق خواسته و یا در مواردي مدیران و کارشناسان ستادي  بااللخص ستاد میانی
ناخواسته  در راستاي ناحیه محوري هنوز هم استقامت نشان داده و از تفویض اختیار واهمه دارند دریغ از 
اینکه این استراتژي منوط به شخصی یا دوره اي خاص نبوده بلکه از بدیهیات مدیریت نوین و امروزي 

  . یل ناحیه محوري بوده و خودشان تشریک مساعی نماینداینها بایستی راه تسه. بوده وراه برگشت  ندارد

پیوند هاي بین دولت مرکزي و حکومتهاي محلی در اجراي تمر کززدایی باید ماهیتی تسهیالتی داشته 
  ) 178،ص  1386قالیباف ، ( باشد نه کنترل و هدایتی        

  سازمانی که در این تحقیق  و کارکنان در برابر  تغییر و تحوالت کم کردن مقاومت مدیرانبراي
 :ازموارد کلیدي می باشد موارد زیر را باید رعایت کرد

  همچنین از جمله شاخصهاي فرعی که بیشر مورد چالش بوده و از ضریب پراکندگی،انحراف
معیار و میانگین رتبه باالیی برخودار نیست و امري است دامنگیر اکثر ارگانهاي دولتی بحث 

 ,  бc.v=0.52=20.82( گذاردن به عملکردخوب نه ارتباط غیر رسمی  شایسته ساالري و ارج

   x =40 ,  ( الزم است زمینه افزایش انگیزه براي نیروهاي ارزشمند که از اصول توانمندسازي
کارکنان در کنار سایر حمایتها مد نظر بوده و تا حد امکان شایسته گزینی و شایسته ساالري در 

اصل .( ر گیرد که در دراز مدت به نفع سازمان و مدیران آن خواهد بودتمام امور موردتوجه قرا
  )مازلو 

  پویایی گروهی مقاومت را در برابر تغییر کاهش می دهد و تعهد به سازمان را افزایش و
 سطح فشار روانی را کم می کند

  ارتباط شفاف با کارکنان و آشنا ساختن آنها به ضرورت و اهمیت موضوع وفرهنگ سازي
 ازمانیس
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  ایجاد انگیزه و تشویق ، مدیریت مشارکتی و دخالت دادن آنها در امور و تصمیم گیریها و
 تقویت افراد در داخل سازمان 

  فضا و محیط سازمانی به گونهاي طراحی می شود که افراد براي سازمان شخصیت قایل
 .شوند آنگاه مقاومت  در برابر تغییر نمود کمتري پیدا می کند

، اگر سازمانی بتواند )شهروند سازمانی ( ش سومی براي کارمند جدا از نقش سازمانی     تعریف نق
تعهد را در باالترین نوع آن در کارمندان بوجود بیاورد آنگاه می توان کارمندان آن سازمان را 

  شهروندان واقعی سازمان به حساب آورد

 بنابر این برنامه . ثبتی بدست آید زیادي الزم است که از تمرکز زدایی نتایج م "زمان نسبتا
ریزي تمرکززدایی و تقویت امکانات محلی و منطقه اي باید براساس یک برنامه دراز مدت صورت 

قالیباف ، ( گیرد و پیوستگی طرح ها و سیاستها براي ایجاد زیر بنا هاي موجود ضروري است 
 ) 177، ص 1386

در مسیري حرکت کرد که مناطق با کمترین منابع  به مرور زمان بایستی در راستاي ناحیه محوري 
انسانی ولی مشاورانی خبره و متخصص تبدیل به یک مرکز ایده پردازي واتاق فکربراي برنامه ریزي 
وپشتیبانی سیستماتیک و علمی بروز نواحی باشند تااز روزمره گیهاي اداري که در شهرداریها به توجه 

  .   ه شوند واز اجراخوداري نمایندبه حجم کار باال وجود دارد رهانید

  شناسایی گسترده ویژگیهاي مختلف محلی و تفاوتها که از هر لحاظ باید در نواحی و مناطق
تا با توجه تعداد جمعیت ،وسعت ، قابلیتهاو ویژگیهاو .مختلف سنجش دقیق و تحلیل جامع شود

بق آن محله پیش بینی کرد به شرایط خاص آن محله برنامه تدوین ، اجرا وشاخصهاي ارزیابی  مطا
نواحی را در یک قالب برنامه ریزي یکسان دید و براي مابقی که % 80-85نظر می رسد نزدیک به 

یکسان در سه یا چهار ناحیه اما با منطقه اي جداگانه هستند در تقسیم بندیهایی "شرایط خاص و گاها
 "حی در مناطق مختلف  یا بافت کامالبا ویژگی خاص از جمله در موقعیت حریم بودن تعداي از نوا

تجاري یا نواحی داراي مراکز مهم سیاسی و دیپلماتیک وچند طبقه و گروه دیگرکه مشابه هم هستند 
گروه بندي کرد وازتشتت باالي و تبعات بعدي هر ناحیه یک برنامه و یا برعکس همه نواحی با یک 

 .برنامه جلوگیري کرد
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یب به اتفاق بر این باور هستند که ناحیه گنجایش و ظرفیت باالیی براي با توجه به این که اکثریت قر
پیگیري مسائل و خدمات فرهنگی و اجتماعی  را داراست و توانسته است با سرمایه هاي اجتماعی 
محالت ارتباط بر قرار کند و عملکرد ادارات اجتماعی و فرهنگی نواحی نسبت به سایر ادارات 

طبق گزارش داده هااداره فرهنگی و مؤثرترین اداره بوده است  وواحدهاي ناحیه بشترین
و اداره شهر سازي % 12نیز 137، سامانه % 15،اداره عمرانی%24،اداره خدمات شهري%44واجتماعی

 .مخاطبین سازمانی و غیر سازمانی بوده است%   5

تبدیل ناحیه محوري یعنی ( و همچنین آنچه از رویکرد ناچیه محوري استنباط میشود 
الزم است در این زمینه بر نامه ریزي ) شهرداري از یک سازمان خدماتی صرف به یک نهاد اجتماعی 

بیشتري انجام گیرد و با عنایت به پتانسیل موجود توجه بیشتري براي گسترش آن بشود تا با ارتباط 
مدیریت محالت  کاري فراهم شده با سایر ارگانها و تشکلهاي مردمی و نیمه دولتی و نخبگان سطح

از محالت و ناحیه شکل بگیرد که هم بسهولت قابل حل و هم با توجه به تعلق  یکپارچه شهري
 .خاطر به محله عمیق تر و مؤثر تر خواهد بود

  از پتانسیل شورایاري بیشتر از وضع موجود باید در نظارت ومشارکت صحیح در تصمیم سازي
ه شود متأسفانه در بعضی از مناطق به بعد نظارتی و نه تصمیم گیري و اجرا براي محالت استفاد

مشورتی این تشکل بی اعتنایی میشود و آنرا در مقابل خود می بینند نه در کنار هم،البته این 
دلسوز . تشکل باید خود را باور کرده و همواره منافع جمع ومحله را به منافع فردي ترجیح دهد

  .له باشدو درد آشنا آگاه به مسائل و مشکالت مح

  ساماندهی و بازنگري وآموزشهاي کاربردي و به روز نیروهاي منابع انسانی در نواحی ازجمله
شهردار وسایر مدیران و کارشناسان به مرور انجام گیرد تا با انگیزه اي که در نواحی ایجاد می شود 

 "امر کامال نیروهاي زبده ، متخصص،متعهد در صف قرار گیرند که در ابتداي ناحیه محوري این
باید آسیب شناسی صورت گیرد وطبق نظر کاپالن و .مشهود ودر خالف جهت عمل کرده است

نوروتون مؤسسین روش امتیازي متوازن توانمندسازي و شایسته گزینی بستر و علت و معلولی سایر 
و همچنین براي ایجادوحدت رویه و افزایش انگیزه هویت بخشی به محالت و . شاخصهاست

جلوگیري از اعمال سلیقه هاي شخصی و تغییرات زود هنگام توصیه می شود  انتصاب  همچنین
  . شهردارن نواحی با پیشنهاد منطقه و با حکم شهردار تهران انجام گیرد
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 صبح 6پیشنهاد افزایش ساعات کاري نواحی با توجه به ماهیت وظیفه اي بودن آن حداقل از
ردمی گردد زیرا اقتضاي محله اي بودن آن و افزایش شب میتواند باعث جلب مشارکت بیشر م 6تا

فرصت ارتباط مددمی و در دسترس بودن مدیران  در دراز مدت به صورت فرهنگ سازمانی در 
  .آمده و اثرات شایان توجهی خواهد داشت

  ومدیریتی نتیجه گیري کلی

سال است در شهر تهران اجرایی  به این نتیجه میرسیم که استراتژي ناحیه محوري که نزدیک به دو خاتمهدر   
شده است  در این اندك زمان براي تغییر سازمانی عمیق به صورت نسبی به اکثر اهداف و مزایاي خود رسیده 
است از چهار بعد ومنظر روش امتیازي متوازن  که روشی فراگیر وگسترده براي نه تنها کنترل و ارزیابی ، بلکه 

سه شاخص آن به ترتیب رشد ویادگیري ،فرایند داخلی و جنبه مشتري  روشی براي مدیریت استراتژي  هست
داراي نمره قبولی براي تحقق اهداف وشاخص مالی نمره متوسط نیاز به برنامه ریزي دقیق ) شهروندان ( 

وکارشناسی شده می گیرد البته براي شاخص مالی نیاز به زمان بیشتري براي تحقق اهداف استراتژیک می 
ون روش امتیازي متوازن روشی همه جانبه بوده و شاخص هاي مالی و غیر مالی را در کنار هم باشد ولی چ

  .مورد پایش قرار می دهدمجبوربه استفاده از آن شدیم 

استراتژي ناحیه محوري کاري ارزشمند وداراي پشتوانه علمی و تئوري علم مدیریت نوین استراتژیک         
ید دیگر کشور هایی از جمله ژاپن، نیوزلند،فنالند، نروز،دانمرك ، سوئدو عصر حاضر بوده و با تجارب مف

کپنهاگ بومی سازي شده وبا فرهنگ این مرزوبوم که مردم آن نقشی اساسی در مشارکت دارند مشارکتی که 
سر قافیه ناحیه محوري است  همچنین ناحیه محوریی که با شهامت و شجاعت و تالشهایی فراوان و هزینه 

زیاد انجام گرفته است باید تقویت و حمایت همه جانبه گردد و با بهبودهاي مستمر و کارشناسی شده و هاي 
 "سیستماتیک مانع به روز مرگی افتادگی و دردام مادري خود که حالت انفعالی داشته دچار نشود تا کامال

خصات و مزایاي سازمانهاي یاد خودسازي به خود گرفته وتبدیل به یک ساختار یادگیرنده ارگانیک با تمام مش
و به استحکام کافی براي پویایی برسد و در اینده . گیرنده که در اول تحقیق به آن اشاره شده است شود

  .الگویی موفق براي سایر کالنشهرها کشور عزیز مان ایران و دیگر کشورها گردد

  بعنوان پیش زمینه و از همبستگی و رابطه علت ومعلولی می توان نتیجه گرفت که منظر رشد
باال ترین تحقق ( بستر استراتژي خوب تعریف و فرایند سازي شده است وعملکرد نزدیک به ایده آل دارد

  %)75اهداف نزدیک 
آنچه مسلم است و مورد قبول همه اندیشمندان صاحب نظر در کارت امتیازي متوازن سلسله مراتب   

ند،مشتري و مالی است که در تحقیق حاضر نیز روابط علت و علت و معلولی به ترتیب رشد ویادگیري ، فرای
  رشدویادگیري <فرایند  <مشتري  <مالی : معلولی از آن تبعیت میکند طبق جدول داریم
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بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است یعنی )توانمندي کارکنان(در جامعه آماري شهروندان رشد
یتهاي همه جانبه از کارکنان صورت می گیرد ولی خروجی آن به اینکه به نظر شهروندان به حد مطلوب حما

در مقابل آن در جامعه آماري . اندازه ورودي نیست که مطلب درست وبه جایی از نظر شهروندان است
بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده )رضایتمندي شهروندان ( سازمانی کارکنان صف و ستادمنظر مشتري 

الزم .ارکنان بیشتر درجریان خدمات هستند به نظر آنها خدمات خوبی ارایه می شود است که این هم چون ک
  .  است  به شهروندان بیشتر اطالع رسانی شود واز انها براي خدمات رسانی بهتر نظر خواهی کرد

  در مواردي مدیران و کارشناسان ستادي  بااللخص ستاد میانی  در بعضی مناطق خواسته و یا
راستاي ناحیه محوري هنوز هم استقامت نشان داده و از تفویض اختیار واهمه دارند دریغ از  ناخواسته  در

اینکه این استراتژي منوط به شخصی یا دوره اي خاص نبوده بلکه از بدیهیات مدیریت نوین و امروزي بوده 
  . عی نماینداینها بایستی راه تسهیل ناحیه محوري بوده و خودشان تشریک مسا. وراه برگشت  ندارد

پیوند هاي بین دولت مرکزي و حکومتهاي محلی در اجراي تمر کززدایی باید ماهیتی تسهیالتی 
  ) 178،ص  1386قالیباف ، ( داشته باشد نه کنترل و هدایتی        

  ساماندهی و بازنگري وآموزشهاي کاربردي و به روز نیروهاي منابع انسانی در نواحی ازجمله
ران و کارشناسان به مرور انجام گیرد تا با انگیزه اي که در نواحی ایجاد می شود نیروهاي شهردار وسایر مدی

مشهود ودر خالف  "زبده ، متخصص،متعهد در صف قرار گیرند که در ابتداي ناحیه محوري این امر کامال
متیازي باید آسیب شناسی صورت گیرد وطبق نظر کاپالن و نوروتون مؤسسین روش ا.جهت عمل کرده است

و همچنین براي . متوازن توانمندسازي و شایسته گزینی بستر و علت و معلولی سایر شاخصهاست
ایجادوحدت رویه و افزایش انگیزه هویت بخشی به محالت و همچنین جلوگیري از اعمال سلیقه هاي 

ا حکم شهردار شخصی و تغییرات زود هنگام توصیه می شود  انتصاب شهردارن نواحی با پیشنهاد منطقه و ب
  . تهران انجام گیرد

  توصیه می شود در جهت کاهش فاصله بین اهدف مالی استراتژي ترسیم شده و شرایط
موجود که این شکاف خیلی قابل توجه و جدي است فرهنگ سازي و ایجاد بستر مناسب براي مشارکت 

توجه جدي به الیه هاي  مردمی که شاه کلید این استراتژي است صورت گیرد  آن میسر نخواهد شد مگر
که ارتباط تنگاتنگ و چهره به چهره با مردم دارند و تاثیر گذار در  _ناحیه و محله  –زیرین سطح سازمان 

برد سازمان و مردم هستند انجام گیرد و در قبال آن  نواحی به تعهدات مالی  -ایجاد تعامالت سازنده و برد
تعلق شهروندان به محله خوددر جهت همکاري با شهرداري خود اعم از جلب مشارکتهاي واقعی و احساس 

 .در جهت کاهش هزینه ها و برقراري درآمدهاي پایدار خود در مقیاس ناحیه و محله عمل نمایند
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