
زمان پذيرش نهايي: 1397/10/3زمان د ريافت مقاله: 1397/7/9

آسیب شناسی تعامالت سازمان های مد يريت شهری د ر برنامه های توسعه کالنشهر مشهد  
 )نمونه مورد ی: اد اره کل راه و شهرسازی، شهرد اری و شورای اسالمی شهر(

سید محمد  باخرزی قزالحصار *- د انش آموخته کارشناسی ارشد  مد یریت امور شهری، د انشگاه فرد وسی مشهد ، مشهد ، ایران.

براتعلی خاکپور- عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، د انشکد ه اد بیات و علوم انسانی، د انشگاه فرد وسی مشهد ، مشهد ، ایران.

امید علی خوارزمی-عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، د انشکد ه اد بیات و علوم انسانی، د انشگاه فرد وسی مشهد ، مشهد ، ایران.

آرزو حبیبی راد -عضو هیئت علمی گروه آمار، د انشکد ه علوم ریاضی، د انشگاه فرد وسی مشهد ، مشهد ، ایران.
چکید  ه

چارچوب سـازمانی توسـعه شـهری به همـراه مجموعـه ای از وظایف، نقش ها 
و عملکرد   هـا د ر قالـب برنامه هـای مـد ون و نتایـج آن  د ر فضاهـای شـهری، 
مد یریـت شـهری نـام د ارد . سـازمان ها و نهاد هـای د رگیـر د ر فرایند هـای 
مد یریـت شـهری علی رغم تفاوت د ر سـاختارها و کارکرد ها ناگزیـر از ارتباط 
و تعامـل بایکد یگـر نخواهنـد  بـود . طرح هـا و برنامه هـای توسـعه شـهری د ر 
بسـیاری از مـوارد  وجـه مشـترک و یکـی از علـل ارتباطـات بیـن سـازمان-

های مد یریت شـهری هسـتند . هـد ف ایـن پژوهش آسیب شناسـی تعامالت 
سـازمان های مد یریت شـهری د ر برنامه های توسـعه کالنشـهر مشـهد  است. 
جامعـه آمـاری تحقیق 66 نفر از اعضای سـازمان های مورد  مطالعه می باشـد  
و تمـام جامعـه آماری مـورد  سرشـماری قرارگرفته اسـت. د اد ه هـای تحقیق 
عـالوه بـر روش کتابخانـه-ای، بـه صـورت مید انی با اسـتفاد ه از پرسـش نامه 
محقـق سـاخته شـامل 5 بعـد  اصلـی، و 65 شـاخص از جامعـه آمـاری اخـذ 
شـد ه اسـت این پژوهش بـا توجه به ماهیـت و اهد اف ایـن پژوهش تحلیلی-  
توصیفی و از نوع پیمایشـی و از نظر هد ف، کاربرد ی می باشـد  . و با اسـتفاد ه 
از نرم افزارهـای SPSS و Excel  تجزیـه و تحلیـل شـد ه اند . نتایـج نشـان 
د اد ، تمامـی شـاخص های مورد  بررسـی شـامل، قانونـی )با میانگیـن:2.33(، 
سـازمانی )با میانگیـن:2.49(، سیاسـت گذاری )با میانگیـن:2.27(، مد یریتی 
)بـا میانگیـن:2.33( و فرهنگی )بـا میانگین:2.62(، د ر تعامالت سـازمان های 
مـورد  مطالعـه نامطلـوب هسـتند . مهم تریـن ابعـاد  تاثیرگـذار بـر تعامـالت، 
نخسـت بعـد  قانونی )میانگین: 4.04(، سـپس بعد  مد یریتـی )میانگین:3.9(، 
سـازمانی )3.84(، سیاسـت گذاری )3.82( و فرهنگـی )3.81( امتیازد هـی 
شـد ه اند . هم چنیـن مشـخص شـد  بین میـزان امتیاز ابعـاد  مؤثـر د ر هر یک 
از سـازمان های مـورد  مطالعـه تفـاوت وجـود  د ارد  و نیـز بیـن وضـع موجود  
و میـزان تأثیـر ابعـاد  د ر هـر یک از سـازمان های مـورد  مطالعه شـکاف قابل 

توجهـی مشـاهد ه گرد ید .
مشـهد ،  ارتباطـات سـازمانی، کالنشـهر  مد یریـت شـهری،  کلید واژه هـا: 

توسـعه طرح هـای 

alurezaee-a@yahoo.com :نویسند  ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 88766564 ، رایانامه *
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد ، نویسند ه اول، د ر رشتۀ مد یریت امور شهری، با عنوان »آسیب شناسی تعامالت سازمان های مد یریت شهری 

د ر برنامه های توسعه کالنشهر مشهد  )نمونه مورد ی: اد اره کل راه و شهرسازی، شهرد اری و شورای اسالمی شهر(« د ر د انشگاه فرد وسی مشهد  می باشد .

Inter-Organizational relationships (IOR) pathol-
ogy of  the urban management organizations in 
Mashhad metropolitan development plans

Abstract
Urban management is the urban development framework, along with 
a set of  tasks, roles and functions, in the form of  compile (or codi-
fied) programs and its results in urban spaces. Despite the differences 
in structures and functions, Organizations and institutions involved in 
urban management processes inevitably interact with each other. It is 
clear that in order to prevent and overcome the various problems of  ur-
ban environments and improve conditions, they prepare and formulate 
urban development plans and programs; in many cases the common 
theme is one of  the fields of  communication between urban manage-
ment organizations it sometimes causes some conflicts and inter-orga-
nizational tensions. The purpose of  this research is to investigate the 
pathology of  interactions between urban management organizations in 
Mashhad metropolitan development plans. This research is based on 
nature and objectives of  the analytical-descriptive survey and applied 
research. The statistical population of  the study consisted of  66 mem-
bers of  the organizations studied: Islamic City Council of  Mashhad, 
Organization of  Urban Development and Architecture of  Khorasan 
Razavi Road and Urban Development Department, Management of 
Urban development plans and Management of  Planning and Devel-
opment of  Mashhad City at the Department of  Urban Planning and 
Architecture of  Mashhad Municipality, in the process of  preparing, 
approving and implementing development plans. In addition to the li-
brary method, the research data have been collected using a researcher-
made questionnaire, including five main dimensions, and 65 indicators 
of  the statistical population) community) and analyzed by using SPSS 
and Excel software.
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مقد  مه
بـد ون ترد یـد  عمد ه تریـن ویژگـي ایـن قـرن گشـود ه 
سـکونت گاه هاي  د ر  جد یـد   چشـم اند ازهاي  شـد ن 
انسـاني و تمرکز بي سـابقه جمعیت د ر کالن شـهرها و 
جهان شـهرها اسـت )رضویـان، 1381: 1(. جهان امروز 
از هـر د وره تاریخی د یگری، جهان شـهری اسـت و این 
پد ید ه د ر حال رشـد  اسـت. رشد  شـهری به د نبال خود  
بـا مسـائل و چالش هایـی را پد یـد  مـی آورد  کـه حـل 
آن د ر گـروی مد یریـت شـهری اسـت )لطیفـی،1387: 
12(.  چنان چـه شـهر بـه مثابـه یـک سـازمان قلمـد اد  
گـرد د  الزم اسـت کـه د ر رأس آن به منظور اد اره شـهر 
از فنـی اسـتفاد ه گـرد د  کـه ایـن فـن، همـان مد یریت 
شـهری اسـت )شـیعه،1382: 7(. مد یریـت شـهری به 
همـۀ نهاد هـا، سـازمان ها و افـراد ی گفتـه می شـود  که 
بـه صـورت رسـمی و غیررسـمی، د ر فراینـد  مد یریـت 
شـهری اثرگذار هسـتند  )لطفی،1388: 105(. بنابراین 
مد یریـت  برگیرنـد ه  د ر  تنهـا  نـه  شـهری  مد یریـت 
بلکـه  اسـت،  شـهری  مجموعه هـای  و  سـازمان ها 
مد یریـت امـور مرتبط بـه فرایند های توسـعه و کارکرد  
شـهری را نیـز د ر سـطوح سـازمانی مختلـف شـامل 
مد یریـت   .)505  :1998.Chakrabarty( می شـود  
نهاد هایـی  د ر  تشـکیالت  و  نـگاه سـازمان  از  شـهری 
ماننـد  شـهرد اری ها، شـوراها، سـازمان های د ولتـی و 
عمومـی و نظایـر آن  تجلـی می یابـد  د رصـد د  اسـتفاد ه 
از رویکرد هـا، روش هـا و اصـول مد یریت سـازمان ها د ر 

قلمـرو بخـش عمومـی اسـت )برک پـور،1382: 78(. 
د ر  شـهری  توسـعۀ  مد یریـت  و  برنامه ریـزی  نظـام   
کشـورهای د ر حـال توسـعه )و از آن جملـه ایـران( بـه 
صـورت متمرکـز اسـت و هد ایـت و مد یریـت توسـعه 
عمومـی  و  د ولتـی  سـازمان های  طریـق  از  شـهرها 
ایـن  می پذیـرد .  انجـام  محلـی  و  ملـی  سـطح  د ر 
قانونـی،  نارسـایی های عمـد ۀ  و  تنگناهـا  نظـام د ارای 
سـاختاری، عملکـرد ی و ارتبـاط بیـن سـازمانی  اسـت 
)الله پـور،1386: 60(. وظایـف و حـوزه نفـوذ و عملکرد  
همـه ایـن سـازمان ها کـم و بیـش بـر اد اره شـهر تاثیر 
می گـذارد  و از سـوی د یگـر هیـچ تصمیـم مد یریتـی 

د ر شـهر نیسـت کـه مسـتقیم یا غیر مسـتقیم بـر این 
سـازمان ها تأثیرگـذار نباشـد . هـر تصمیـم بـه ظاهـر 
کوچـک می توانـد  تأثیـر بزرگ بـر مجموعه هـای د یگر 
بگـذارد  و ناهماهنگـی یـا تد اخـل وظایـف ایجـاد  کند  
)برآبـاد ی،1384: 58(. پژوهش هـا نشـان می د هـد  کـه 
توسـعه و پیشـرفت جوامـع و همچنین موفقیـت آن ها، 
تـا انـد ازه ای بازتابـی از نظـام ارتباطـی بین سـازمان ها 
از  تاریخچـه ای  وجـود    .)15 )زارعـی،1385:  اسـت 
همـکاری و همیـاری میـان سـازمان های مرتبـط، بـه 
د رک بیشـتر آن هـا از یکد یگـر و البتـه موجـب اعتماد  
آن هـا به فرآینـد  ارتباط و همـکاری را فراهم می سـازد  
سـازمانی،  بیـن  ارتباطـات   .)114  :1376 )وینـد ال1، 
همـواره یکـی از عوامـل اثرگـذار بـر تولید  و گسـترش 
د انـش، بـازار و خد مـات بـود ه و زمینه سـاز انسـجام و 

هماهنگـی د ر جامعـه اسـت )هـال، 1376: 372(. 
شـناخت  مطالعـۀ  از  اسـت  عبـارت  آسیب شناسـی 
ریشـۀ بی نظمی هـا د ر ارگانیسـم )سـتود ه،1373: 14( 
ریشـه های  و  مبانـی  آسیب شناسـی  د ر  عبارتـی  بـه 
کارکرد هـای نابسـامان مـورد  مطالعـه و بررسـی قـرار 
برخـی  بـاور  بـه   .)3 د انـا،1380:  )رییـس  می گیـرد  
اند یشـمند ان، ارتباطـات بین سـازمانی به عنـوان یکی 
از بـا ارزش تریـن منابـع سـازمان ها تلقـی میشـود  کـه 
همـه سـازمان ها بایـد  د ر حفـظ و ارتقـاء آن بکوشـند ؛ 
شکسـتهای  و  موفقیتهـا  از  اعظمـی  بخـش  زیـرا 
سـازمان ها د ر همـه حوزههـا، وامـد ار وجـود  ارتباطات 
بیـن سـازمانی کارآمـد  اسـت )آذر و همـکاران، 1386: 
39(. نظـام برنامه ریـزی د ر ایـران همان طـور کـه گفته 
شـد  بـه د لیـل خاصیـت تمرکزگرائـی خـود  و د یـد گاه 
بود جه ریزی هـا  و  برنامه هـا  تد ویـن  د ر  بخشـی 
هماننـد  زنجیـره ای گسسـته عمـل می کنـد  کـه ایـن 
امـر باعـث بخشـی عمل کـرد ن سـازمان ها، نهاد هـا و 
وزارت خانه هـا براسـاس اهـد اف سـازمانی خـود  شـد ه 
اسـت. عـد م هماهنگـی د ر تد ویـن اهـد اف و برنامه هـا 
میـان بخش هـا د ر برخـی مواقـع باعـث تضـاد  اهـد اف 
و برنامه هـا و د ر نهایـت مشـکالت د ر اجـراء یـا پـس از 
اجراء شـد ه اسـت )پوراحمد ، 1385: 172(.  سـازمان ها 

1. Swen Windahl

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
55

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2377-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 53 زمستان 97
No.53 Winter 2019 

161

و نهاد هـای عمومـی یـا د ولتـی بـا اثرگذاری )مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم( بـر برنامه هـای توسـعه شـهری، بـه 
علـت د سترسـی بـه ابزارهـای رسـمی قـد رت، حائـز 
اهمیـت هسـتند . چنان که بسـته بـه گروه هـای د رگیر 
د ر یـک برنامـه مشـخص و اهـد اف سـازمانی )عالئق( و 
قـد رت ایشـان، اتخاذ یـا اجرای یـک تصمیـم می تواند  
جهت گیری متفاوتی د اشـته باشـد  )گلزاری اسـکوئی و 

 .)16 هود سـنی،1394: 
د ر کالن شـهرها نقـش برنامه ریـزان، سیاسـت گذاران و 
مجریـان برنامه هـای توسـعه شـهری بـه عنـوان افـراد  
متخصص که مسـئولیت تهیه، تنظیـم، هد ایت و اجرای 
برنامه هـا را برعهـد ه د ارنـد  د ر جهت گیری، بـه غایت و 
نتیجـۀ مطلـوب رسـید ن ایـن برنامه هـا غیرقابـل انکار 
اسـت. بـه همان میـزان که ایـن نهاد ها و سـازمان های 
د خیـل د ر امـر طرح ریـزی و برنامه ریزی هـای توسـعه 
شـهری بـا یکد یگر همـکاری و اثرگـذاری د ارند ، ممکن 
اسـت گاهی به علل مختلف ناشـی از عوامل سـازمانی، 
د ر  فرهنگـی،  و  قانونـی  مد یریتـی،  سیاسـت گذاری، 
روابـط و تعامـالت این سـازمان ها، تنش هـا و تعارضاتی 
اتفـاق افتـد  که بـه د نبـال آن مشـکالتی د ر بخش های 
مختلـف مد یریـت شـهری از جملـه طرح هـای توسـعه 
شـهری بوجـود  آیـد  و بـر چالش هـای محیـط شـهری 
و برنامـه ای آن، افـزود ه شـود . سـازمان ها و معاونتهـای 
مختلف زیر مجموعه شـهرد اری مشـهد ، شـورای شـهر 
مشـهد ، اد اره کل راه و شهرسـازی از جمله سازمان های 
کلیـد ی د خیـل د ر امـر برنامههـای توسـعه شـهری و 
مراحل مختلف آن د ر شـهر مشـهد  هسـتند  که تفاوت 
انتظـارات آن هـا از برنامه هـا و روابـط بیـن سـازمانی 
صحیـح د ر حوزه طرح های توسـعه شـهری و تشـریک 
مسـاعی آن هـا بر تهیـه تصویب، اجـرا و  نتیجـه نهایی 
موثـر خواهـد  بـود . بـه علـت مشـاهد ه وجـود  سـطوح 
سـازمان های  بیـن  تنش هـا  و  تعارضـات  از  مختلفـی 
و شهرسـازی،  راه  )اد اره کل  پژوهـش  مـورد  مطالعـۀ 
شـهرد اری و شـورای اسـالمی شـهر( از قبیـل: ایجـاد  
تغییـرات د ر طرح ها و تصویب بد ون هماهنگی با سـایر 
د سـتگاه ها، صـد ور مجوزهـای متعـد د  بـد ون تصویـب 

د ر کمیسـیون های مربوطـه، جابجایی هـای مد یـران و 
ایجـاد  تعـارض، تعییـن جایـگاه حقوقـی د وگانـه برای 
یـک فـرد ، طوالنـی شـد ن فرایند هـای تهیـه و تصویب 
ناشـی از ضعف عملکرد ی، تأخیرهای عمد ی و سـهوی 
د ر ابـالغ طرح هـای مصـوب و... د ر مسـیر طرح هـای 
توسـعه شـهری کالنشهر مشـهد ، مسـأله اصلی تحقیق 
بـه بررسـی و آسیب شناسـی تعامـالت بیـن سـازمانی 
د ر سـازمان های مـورد  مطالعـه اختصاص د ارد  و سـعی 
بـر آن اسـت تـا علـل و عوامـل بروز ایـن تعارضـات د ر 
ارتباطـات بین سـازمانی را شناسـایی و بررسـی شـود .

سواالت تحقیق
• وضعیـت کنونی تعامالت سـازمان های مـورد  مطالعه 

د ر پژوهـش د ر چه سـطحی ارزیابی می شـوند ؟
• مهم تریـن ابعـاد  تأثیرگـذار )بـه ترتیـب اولویـت( بـر 
سـطح تعامـالت سـازمان های مـورد  مطالعـه کد ام اند ؟

• آیـا بیـن ابعـاد  مؤثر بر سـطح تعامالت د ر هـر یک از 
سـازمان های مـورد  مطالعه تفاوت وجـود  د ارد  ؟

• آیـا بیـن وضـع موجـود  و میـزان تأثیـر ابعـاد  )وضـع 
مطلـوب( د ر هـر یـک از سـازمان های مـورد  مطالعـه 

شـکاف وجـود  د ارد ؟
فرضیات تحقیق

تعامـالت  کنونـی  وضعیـت  می رسـد   نظـر  بـه    •
نامطلـوب  پژوهـش  د ر  مطالعـه  مـورد   سـازمان های 

اسـت.
• بـه  نظـر می رسـد  مهم تریـن ابعـاد  تأثیرگـذار )بـه 
ترتیـب اولویت( بر سـطح تعامـالت سـازمان های مورد  
سـازمانی،  قانونـی،  سیاسـت گذ اری،  ابعـاد   مطالعـه، 

اسـت. فرهنگـی  مد یریتـی، 
• بـه  نظـر می رسـد  بیـن ابعاد  مؤثـر بر سـطح تعامالت 
د ر هـر یـک از سـازمان های مورد  مطالعه تفـاوت وجود  

د ارد .
• بـه  نظـر می رسـد  بیـن وضـع موجـود  و میـزان تأثیر 
ابعـاد  )وضـع مطلوب( د ر هـر یک از سـازمان های مورد  

مطالعه شـکاف وجـود  د ارد .
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پیشینه تحقیق
شـاخص ها، ابعـاد  و مبانـی نظـری تحقیـق از منابـع 
شـهری،  مد یریـت  مفاهیـم،  د ر  خارجـی  و  د اخلـی 
مد یریـت یکپارچه شـهری، طرح  های توسـعه شـهری، 
موضوعـات  و  سـازمانی  بیـن  ارتباطـات  و  مد یریـت 
پژوهشـی اخـذ شـد ه، کـه بـه مثابـه د انـش مد یریـت 
شـهری، ترکیبـی از مد یریـت سـازمانی، برنامه ریـزی 
و توسـعه شـهری و تحقیقـات مرتبـط اسـت. به سـبب 
گسـترد گی مقـاالت بررسـی شـد ه د ر موضوعـات ذکر 
شـد ه برخـی از پژوهش های پیشـینه تحقیـق د ر قالب 

جـد ول ذیـل ارائـه می شـود :
مبانی نظری

مد یریـت فراینـد  به کارگیـری مؤثـر و کارآمـد  منابـع 
مـاد ی و انسـانی د ر برنامه ریـزی، سـازماند هی، بسـیج 
منابـع و امکانـات، هد ایـت و کنتـرل اسـت کـه بـرای 
نظـام  اسـاس  بـر  و  سـازمانی  اهـد اف  بـه  د سـتیابی 
)رضائیـان،  می گیـرد   صـورت  قبـول  مـورد   ارزشـی 
1393: 15(. مد یریـت شـهری عبـارت از سـازماند هی 
عوامـل و منابـع بـرای پاسـخ گویی به نیازهای سـاکنان 
شـهر اسـت. بـا توجه بـه اینکـه شـهر د ارای نظامی باز 
اسـت، مد یریـت شـهری بیـش از حیطۀ کالبد ی شـهر 
ارتباطـات   .)80 )صرافـی،1379:  می گیـرد   بـر  د ر  را 
بیـن سـازمانی، فرآینـد ی عمـود ی، افقـی، مـورب، باال 
و پاییـن، رسـمی یـا غیـر رسـمی اسـت کـه طـی آن 
سـازمان برای د ریافت اطالعات )شـریف زاد ه و سـهیلی 
راد ، 1382: 45( انتقـال پیـام بـه د یگر سـازمان ها و نیز 
هماهنگـی و یکپارچه سـازی و ایجـاد  زمینـۀ مشـترک 
بـرای فعالیـت  و د ر نهایـت افزایـش بهـره وری بـه کار 
گلود هابـر  جرالـد ام  )رابینـز، 1396: 152(.  می  گیـرد  
مباد لـۀ  و  ایجـاد   فرینـد   را  بیـن سـازمانی  ارتباطـات 
پیـام د ر د رون شـبکه ای از روابـط بـه هم پیوسـته برای 
مقابلـه بـا ناامنی محیطی تعریـف کرد ه اسـت )ویند ال 
و سـیگناتیرز، 1376: 146(. آسیب شناسـی سـازمانی، 
فراینـد  اسـتفاد ه از مفاهیـم و روش های علـوم رفتاری، 
بـه منظـور تعریـف و توصیف وضع موجود  سـازمان ها و 
یافتـن راه هایـی برای افزایش اثربخشـی آن ها می باشـد  

شناسـی  آسـیب  از  هـد ف   .)2004:112.Afauah(
سـازمانی ایجـاد  چهارچوبـی اسـت کـه بتوانـد  بـرای 
افزایـش تالش ها د ر جهت برقراری سـالمت سـازمانی، 
ایجـاد  انگیزه نمایـد  )Alvardo.2000: 3(. از آن جا که 
عملیـات شـهری د ر برگیرنـد ه تعـد اد  زیـاد ی از عناصر 
مرتبـط بـا یکد یگـر د ر سـطوح مختلـف تصمیم گیـری 
اسـت)Chakrabarty.2001: 33( یکـی از اید ه هـای 
برخـورد   و  جامـع  مد یریـت  جهـت  د ر  قبـول  قابـل 
هماهنـگ بـا مسـائل و مشـکالت مختلف د ر سیسـتم 
پیچیـد ه شـهری د ر کشـور، مد یریت واحد  یـا یکپارچه 
شـهری اسـت )پـور احمـد  و همـکاران، 1391: 32(. 
مد یریـت شـهری یکپارچـه و هماهنـگ بـه مرکزیـت 
و  د ولتـی  از  )اعـم  ذی ربـط  نهاد هـای  و  شـهرد اری 
عمومی( تحت نظارت و سیاسـت گذاری محلی شـواری 
شـهر، الگـوی عمومی مـورد  نظـر تد وین شـهرد اری ها 
اسـت. بـد ون ایـن وحـد ت و هماهنگـی بین سـازمانی، 
کارایـی و اثر بخشـی مجموعـه اقد امـات و منابع صرف 
شـد ه برای اد اره امور شـهر و توسـعه آن به شد ت مورد  
سـوال و تشکیک اسـت )کاظمیان و سـعید ی رضوانی، 
1383: 16(. مد یریـت یکپارچـه مـد ل مطلوبـی بـرای 
سـامان د اد ن بـه پراکند گـی مد یریتـی د ر حوزه شـهر 
اسـت و شـهر و حیات شـهر را به عنوان یک سـاز و کار 
پویـا، هـد ف د ار و زنـد ه یـاری می رسـاند  و پاسـخ گوی 
نیازهـای  و  خواسـته ها  شـهر،  آتـی  د گرگونی هـای 
شـهروند ان اسـت )پور احمـد  و همـکاران، 1391: 32(.

ابعـاد  اثـر بخـش د ر فراینـد  بیـن سـازمانی طرح هـای 
شهری توسـعه 

قانونی
نظـام  اصـالح  منظـور  بـه  اخیـر،  د هـۀ  د و  طـول  د ر 
شهرسـازی کشـور و رفـع کمبود هـا و مشـکالت جاری 
و  قوانیـن  از  توسـعۀ شـهری، مجموعـه ای  طرح هـای 
مقـررات شهرسـازی د ر زمینۀ تهیه و اجـرای طرح های 
و  تکمیـل محتـوا  و  اصـالح  توسـعۀ شـهری جد یـد ، 
ایجـاد   و  تفصیلـی،  و  جامـع  طرح هـای  روش هـای 
هماهنگـی بیشـتر د ر سلسـله مراتـب، انـواع طرح های 
توسعۀ شـهری به تصویب رسید ه  اسـت )وزارت مسکن 
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 موضوعات محققین )سال( هایافته

ها و مدیریت فضاهای گذاریترین عامل در ضعف سیاستها را مهموجود ناهماهنگی و تفرق در ساختار مدیریت شهری و قلمرو فضایی آن
 ها.شهری و ضعف جایگاه ذاتی شهرداری

(1390پور و همکاران )الله  

ش
مدیریت شهری و چال

ها
 

عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف نهادهای  مدیر شهر در ایران: -ترین نقاط ضعف مدل رایج شورامهم
 های نظارت و تعادل بخضی در تنظیم روابط شورا و شهردار، نحوه انتخاب اعضای شورا و ...مدیریت شهری، ضعف مکانیسم

آخوندی و همکاران 
(1387)  

چالش اصلی مدیریت کالنشهرها استفاده  هاست.از نهادهای منفک و یکایک شهرداری مدیریت شهری در کالنشهرها را در سطحی فراتر
 های مدیریت کالنشهری است.ترتیبات نهادی موثرترین راه برای رویارویی با چالش. هاستکه در بطن آن است هاییاز امکانات و فرصت

(1383صرافی و تورانیان )  

گیری برای هایی برای تصمیمفناوری، اجرای ضعیف قوانین و عدم کفایت در چارچوب قانونی چالشناکارآمدی منابع، مقاومت در برابر 
 گذاران شهری است.ریزان و سیاستبرنامه

Ghosh and Kansal 
(2014) 

سازمانی پایین برای های باالی دولت، ظرفیت ظرفیت نهادی محدود برای ارائه خدمات شهری مورد نیاز، بسیح منابع مالی به علت هزینه
 ست.زای شهری اترین دالیل چالشاجرا و بی تفاوتی عمومی در پرداخت مالیات مهم

Mukadasi and 
Nabalegwa (2005) 

گیری پایه ها، عدم شکلگیری و اختیارات محدود شهرداریجایگاه حقوقی مبهم و غیرمستقل شهرداری درمقابل دولت، تعدد مراکز تصمیم
 گیری مدیریت یکپارچه شهری است.، موجب عدم شکلقانونی مدیریت شهری واحد در کشورهای صحیح 

پوراحمد و همکاران 
(1392)  

 مدیریت یکپارچه شهری

ربط در مدیریت شهری و اصالح بسترها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شهری شامل قوانین و اصالح ساختار سازمانی و روابط عناصر ذی
 توانمندی مالی شهرداری را از عوامل مؤثر بر تحقق مدیریت یکپارچه شهری.مقررات و 

 کاظمیان و میرعابدین
(1391)  

های سیاسی ناشی از آن های شهری و نگرانیمدیریت یکپارچه شهری راهکاری مبتنی بر توسعه پایدار برای غلبه بر مشکالت و چالش
 است.های شهری گویی و غلبه بر نواقص اجرای سیاستو فرصت بزرگی برای پاسخ است

Khan and Ludlow 
(2011) 

پیشنهاد روشی برای تحلیل ارتباطات بین سازمانی و  استهای  دولتی منشاء بسیاری از مشکالت ارتباطات بین سازمانی در دستگاه
 .گیری روابط بین سازمانیتئوریک تبیین کننده شکلهای با بررسی پارادایمهای دولتی دستگاه

(1384آذر و همکاران )  

ض و روابط بین سازمانی
 تعار

ها قانون نارسای شوراها و ها و برخی قوانین ناقص، و از بین خرده آسیبهای کالن، عدم نهادینگی شوراها و شهرداریاز بین آسیب
 ها و شوراهای شناسایی شدند.های تعامالت شهرداریترین آسیبها و آموزش ناکافی به عنوان مهمشهرداری

هادوی نژاد و احمدی 
(1396)  

ها دهند و  مسائل مهم تجربی بین سازماننویسندگان ابتدا تعارض بین سازمانی را به عنوان موضوعی جدید مورد بحث و بررسی قرار می
 کنند.اختالفات بین سازمانی ذکر می کارهای خود را برای غلبه بهرا معرفی و در نهایت راه

Lumineau and etal 
(2015) 

ها در واکنش به ها برجای میگذارد. سازمانهای زیادی را برای شرکتهزینهشود و میها موجب از دست رفتن منابع تعارضات و درگیری
 Zetland(2011) دهد.میخورند و ارتباطات ضعیف سودآوری را کاهش تغییرات شرایط محیط خارجی شکست می

داند پردازد، و آن را موجب بازتولید قدرت و نهادینه شدن آن در سازمان میبررسی انتقادی اعتماد و نقش آن در روابط بین سازمانی میبه  
 Kroeger(2011) که بر سطح اهمیت سازمان به عنوان یک نهاد متمایز در سطح  تحلیل روابط بین سازمانی اثر گذاراست.

ها؛ تداخل کاهش اختیارات سازمانی؛ تفاوت نگرش بر استفاده از زمین شهری در بین سازمان :های توسعه شهریطرحعلل عدم موفقتی 
 ...های مسئول در امور شهری ها؛ فقدان مدیریت واحد شهری؛ کیفیت نیروی انسانی سازمان؛ تعدد سازمانوظایف سازمان

همکاران  حسین زاده دلیر و
(1389)  

طرح
های توسعه 

 شهری
 

و علل ناکارآمدی 
گیری جناحی سیاسی؛ طوالنی بودن فرایند بررسی و تصویب طرح تا ابالغ و اجرا؛ فرسودگی  : جبهههای شهریعلل ناکارآمدی طرح آن

ها و هماهنگی در فرآیند تهیه تصویب و اجرا؛ عدم مشارکت سازمان اجرا کننده در فرآیند تهیه؛ نبود ها؛ عدم ارتباط سازمانمحتوای طرح
 مدیریت یکپارچه هماهنگ کننده و ناظر و... 

(1385پوراحمدو همکاران )  

 (1396های تحقیق، )یافته

و شهرسـازی، 1387: 99(. برنامه ریـزی، قـد رت خود  را 
از قوانیـن و مقرراتـی بـه د سـت مـي آورد  کـه بخشـی 
از د سـتگاه حقوقـی یک کشـور خـاص اسـت )نیومن و 
تورنلـی،1386: 41(. امـور جاری د ر کشـورها براسـاس 
مجموعـه قوانیـن آن هـا اد اره می-گـرد د  و قوانیـن و 
مقـررات، نقـش ابزار اجرایی مد یران شـهری را به عهد ه 
بررسـی ها  )عزیـزی و همـکاران، 1390: 118(.  د ارد . 
حاکـی از آن اسـت کـه از عوامـل بسـیار موثـر د ر نیل 
بـه توسـعه پایـد ار شـهری عـالوه بـر اجـرای طرح های 

شـهری تد ویـن قوانیـن و پیش بینی اهرم های مناسـب 
اجرایـی شهرسـازی اسـت )صالحـی،1385: 52(. 

سازمانی
د ر سـطح بیـن سـازمانی، آن چـه کـه از آن بـه عنـوان 
روابـط بیـن سـازمانی یـا شـبکه های بیـن سـازمانی 
پژوهشـی  مهـم  موضـوع  یـک  می شـود ،  نامیـد ه 
بیـن  روابـط  پویایـی   .)30  :2004.Dekker( اسـت 
سـازمانی ابعـاد  مختلفـی را د ر برمی گیـرد  )تیمـوری 
 )2006( پارخـه  و  د انـاراج   ،)61 همـکاران،1390:  و 

جدول 1: پیشینه تحقیقات مرتبط، يافته های تحقیق، 1396
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شـبکه های بیـن سـازمانی را د ارای سـه بعـد  اصلـی 
می د اننـد : بعـد  رابطه ای، بعد  سـاختاری و بعـد  نتایج یا 
عملکـرد  )Dhanaraj and Parkhe. 2006: 663( از 
طرفـی بر اسـاس تئوری وابسـتگی به منابع، وابسـتگی 
سـازمان ها بـه یکد یگـر بـر مبنای نیـاز آن ها بـه منابع 
ایـن   .)490  :2007.Ireland( اسـت  مقابـل  طـرف 
وابسـتگی عنصر اساسـی د ر ایجاد  و شکل گیری قد رت 
بـه عنـوان یکـی از عوامـل مهـم روابـط بین سـازمانی 
ارتباطـات   .)61 همـکاران،1390:  و  )تیمـوری  اسـت 

بیـن سـازمانی اگرچـه مسـئولیت های خطیـری بـرای 
سـازمان های د خیـل د ر آن بـه وجـود  مـی آورد ، ولـی 
ارتباطـی را  از هزینه هـای جـاری و سـاالنه  بسـیاری 
کاهـش د اد ه، قابلیت هـای سـازمان را افزایـش می د هد  

 .)1989:149.Dill and Rochefort(
سیاست گذاری

نهاد هـای  میـان  قـد رت  کشـاکش  و  نیروهـا  برآینـد  
بـر  بسـزایی  تاثیـر  تصمیم گیـر  و  تصمیم سـاز  اصلـی 
 7محیـط و فرآیند  سیاسـت گذاری مد یریت شـهری د ارد  

 

 موضوعات محققین )سال( هایافته

ها و مدیریت فضاهای گذاریترین عامل در ضعف سیاستها را مهموجود ناهماهنگی و تفرق در ساختار مدیریت شهری و قلمرو فضایی آن
 ها.شهری و ضعف جایگاه ذاتی شهرداری

(1390پور و همکاران )الله  

ش
مدیریت شهری و چال

ها
 

عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف نهادهای  مدیر شهر در ایران: -ترین نقاط ضعف مدل رایج شورامهم
 های نظارت و تعادل بخضی در تنظیم روابط شورا و شهردار، نحوه انتخاب اعضای شورا و ...مدیریت شهری، ضعف مکانیسم

آخوندی و همکاران 
(1387)  

چالش اصلی مدیریت کالنشهرها استفاده  هاست.از نهادهای منفک و یکایک شهرداری مدیریت شهری در کالنشهرها را در سطحی فراتر
 های مدیریت کالنشهری است.ترتیبات نهادی موثرترین راه برای رویارویی با چالش. هاستکه در بطن آن است هاییاز امکانات و فرصت

(1383صرافی و تورانیان )  

گیری برای هایی برای تصمیمفناوری، اجرای ضعیف قوانین و عدم کفایت در چارچوب قانونی چالشناکارآمدی منابع، مقاومت در برابر 
 گذاران شهری است.ریزان و سیاستبرنامه

Ghosh and Kansal 
(2014) 

سازمانی پایین برای های باالی دولت، ظرفیت ظرفیت نهادی محدود برای ارائه خدمات شهری مورد نیاز، بسیح منابع مالی به علت هزینه
 ست.زای شهری اترین دالیل چالشاجرا و بی تفاوتی عمومی در پرداخت مالیات مهم

Mukadasi and 
Nabalegwa (2005) 

گیری پایه ها، عدم شکلگیری و اختیارات محدود شهرداریجایگاه حقوقی مبهم و غیرمستقل شهرداری درمقابل دولت، تعدد مراکز تصمیم
 گیری مدیریت یکپارچه شهری است.، موجب عدم شکلقانونی مدیریت شهری واحد در کشورهای صحیح 

پوراحمد و همکاران 
(1392)  

 مدیریت یکپارچه شهری

ربط در مدیریت شهری و اصالح بسترها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شهری شامل قوانین و اصالح ساختار سازمانی و روابط عناصر ذی
 توانمندی مالی شهرداری را از عوامل مؤثر بر تحقق مدیریت یکپارچه شهری.مقررات و 

 کاظمیان و میرعابدین
(1391)  

های سیاسی ناشی از آن های شهری و نگرانیمدیریت یکپارچه شهری راهکاری مبتنی بر توسعه پایدار برای غلبه بر مشکالت و چالش
 است.های شهری گویی و غلبه بر نواقص اجرای سیاستو فرصت بزرگی برای پاسخ است

Khan and Ludlow 
(2011) 

پیشنهاد روشی برای تحلیل ارتباطات بین سازمانی و  استهای  دولتی منشاء بسیاری از مشکالت ارتباطات بین سازمانی در دستگاه
 .گیری روابط بین سازمانیتئوریک تبیین کننده شکلهای با بررسی پارادایمهای دولتی دستگاه

(1384آذر و همکاران )  

ض و روابط بین سازمانی
 تعار

ها قانون نارسای شوراها و ها و برخی قوانین ناقص، و از بین خرده آسیبهای کالن، عدم نهادینگی شوراها و شهرداریاز بین آسیب
 ها و شوراهای شناسایی شدند.های تعامالت شهرداریترین آسیبها و آموزش ناکافی به عنوان مهمشهرداری

هادوی نژاد و احمدی 
(1396)  

ها دهند و  مسائل مهم تجربی بین سازماننویسندگان ابتدا تعارض بین سازمانی را به عنوان موضوعی جدید مورد بحث و بررسی قرار می
 کنند.اختالفات بین سازمانی ذکر می کارهای خود را برای غلبه بهرا معرفی و در نهایت راه

Lumineau and etal 
(2015) 

ها در واکنش به ها برجای میگذارد. سازمانهای زیادی را برای شرکتهزینهشود و میها موجب از دست رفتن منابع تعارضات و درگیری
 Zetland(2011) دهد.میخورند و ارتباطات ضعیف سودآوری را کاهش تغییرات شرایط محیط خارجی شکست می

داند پردازد، و آن را موجب بازتولید قدرت و نهادینه شدن آن در سازمان میبررسی انتقادی اعتماد و نقش آن در روابط بین سازمانی میبه  
 Kroeger(2011) که بر سطح اهمیت سازمان به عنوان یک نهاد متمایز در سطح  تحلیل روابط بین سازمانی اثر گذاراست.

ها؛ تداخل کاهش اختیارات سازمانی؛ تفاوت نگرش بر استفاده از زمین شهری در بین سازمان :های توسعه شهریطرحعلل عدم موفقتی 
 ...های مسئول در امور شهری ها؛ فقدان مدیریت واحد شهری؛ کیفیت نیروی انسانی سازمان؛ تعدد سازمانوظایف سازمان

همکاران  حسین زاده دلیر و
(1389)  

طرح
های توسعه 

 شهری
 

و علل ناکارآمدی 
گیری جناحی سیاسی؛ طوالنی بودن فرایند بررسی و تصویب طرح تا ابالغ و اجرا؛ فرسودگی  : جبهههای شهریعلل ناکارآمدی طرح آن

ها و هماهنگی در فرآیند تهیه تصویب و اجرا؛ عدم مشارکت سازمان اجرا کننده در فرآیند تهیه؛ نبود ها؛ عدم ارتباط سازمانمحتوای طرح
 مدیریت یکپارچه هماهنگ کننده و ناظر و... 

(1385پوراحمدو همکاران )  

 (1396های تحقیق، )یافته
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کاظمیـان، 1394: 140(. سیاسـت گذاری  و  )جلیلـی 
شـهری یکـی از الیه هـای اصلـی مد یریـت شـهری بـه 
حسـاب می آیـد  و به معنـای مجموعه تصمیمـات برای 
هموارسـازی اجـرای راهبرد هـا و حصـول بـه اهـد اف 
توسـعه شـهر اسـت )کاظمیـان و میرعابد ینـی، 1390: 
30(. سیاسـت گذاری د ر نظـام توسـعۀ شـهری ایران بر 
اسـاس الگـوی برنامه ریـزی جامـع اسـت و سـازمانه ای 
سیاسـت گذاری کـه د ر چارچـوب الگوی فـوق اقد ام به 
سیاسـت گذاری می نماینـد : شـواری عالی شهرسـازی و 
معمـاری، وزارت مسـکن و شهرسـازی، وزارت کشـور، 

سـازمان مد یریـت و برنامه ریـزی کشـور و سـازمانهای 
مؤثـر د ر عمـران شـهری هسـتند . بد یهـی اسـت ایـن 
نهاد هـای  بـه  نیـاز  سیاسـت گذار  سـازمان  تعـد اد  
همگرایـی د ارنـد  کـه بتواننـد  نوعـی وحـد ت رویـه د ر 
سیاسـت گذاری بیـن  آن ها ایجـاد  کند  )وزارت مسـکن 
فراینـد   می تـوان   .)86-85  :1387 شهرسـازی،  و 
سیاسـت گذاری را د رایـن مـوارد  خالصـه کـرد : تنظیم 
تصمیم سـازی،  سیاسـت،  فرمول بنـد ی  کار،  د سـتور 

.)43 :2007.Jann and Wegrich( ارزیابـی  اجـرا، 

12 
 

 

 

 مراجع هاشاخص بعد

قانونی
 

 (1394)صیامی، ریزی در حوزه کالنشهر مشهدساختار برنامه

)عزیزی و 
: 1390همکاران، 

( )وزارت 118
مسکن و 

: 1387شهرسازی، 
 و نیومن) (99

 (41: 1386تورنلی،

 (1394)صیامی، های جامع به نسبت پویایی حیات شهریپذیری طرحانعطاف
 (1384)آذر و همکاران،  شناسایی و مستندسازی ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت

 (1385)آذر و همکاران،  ها و انتظاراتنفعان و خواستهتعدد و تنوع ذی
 (1385)پوراحمد و همکاران،  تصویب طرح تا ابالغ و اجرابازه زمانی فرایند بررسی و 

 (1385)پوراحمد و همکاران،  ها و هماهنگی در فرآیند تهیه تصویب و اجراچارچوب قانونی ارتباط سازمان
 (1385)پوراحمد و همکاران،  جایگاه مشارکت قانونی سازمان اجرا کننده در فرآیند تهیه

 (1385)پوراحمد و همکاران،  هماهنگ کننده و ناظرمدیریت یکپارچه 
 (1385)پوراحمد و همکاران،  وضوح و شمولیت قوانین شهری و شهرسازی

 (1385)پوراحمد و همکاران،  باالدست قوانین در پذیریانعطاف
 (1389زاده دلیر و همکاران، )حسین تصویب و اجرای الیحه مدیریت یکپارچه شهری

 (Ghosh and Kansal, 2014) کامل قوانین و مقرراتاجرای 
 (Ghosh and Kansal, 2014) کفایت فردی و سازمانی در چارچوب قانونی

سازمانی
 

 (1394)صیامی، همپوشانی در حیطه وظایف و عملکردها

(Dekker,2004: 
30( )Dhanaraj 

and Parkhe, 
)آذر و  (663 :2006
 (1384همکاران، 

 (1384)آذر و همکاران،  و مبادالت سازمانی در بخش دولتی حجم ارتباطات
 (1384)آذر و همکاران،  زمان و هزینه قابل صرف در ارتباطات بین سازمانی

 (1384)آذر و همکاران،  گوناگونی نظام و ساختارهای سازمانی
 (Bruce  & Jeffery,2000) مالحظات اطالعات محرمانه

 (Bruce  & Jeffery,2000) مالی های سازمانی وریسک
 (Bruce  & Jeffery,2000) های سازمانیوابستگی

 (Bruce  & Jeffery,2000) انعطاف پذیری سازمانی
 (Lacob and etal, 2001) هاتعادل قدرت بین سازمان

 (1389زاده دلیر و همکاران، )حسین ماهیت،کارکرد و اختیارات سازمانی
 (1389زاده دلیر و همکاران، )حسین نیروی انسانی سازمانکیفیت 

 (1389زاده دلیر و همکاران، )حسین های مسئول تهیه طرحسیستم نظارتی از سوی سازمان
 (Mukadasi andNabalegwa,2005) ظرفیت نهادی سازمانی در ارائه خدمات شهری

سیاست
گذاری

)وزارت مسکن و  (1394)صیامی، گذاریو سیاستریزی ساز و کار همگرایانه در برنامه 
: 1387شهرسازی، 
85-86) 

 (1394)صیامی، های کالنشهریهماهنگی در ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت
 (1394)صیامی، ریزیتمامی کنشگران توسعه در برنامههای مشارکتی و شراکت مکانیزم

جد ول 2: ابعاد  و گويه های مورد  سنجش تحقیق؛ يافته های تحقیق، 1396
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مد يريتی
مد یـر رونـد  حرکـت از وضـع موجود  به سـوی وضعیت 
مطلـوب را هد ایـت می کنـد  و د ر هـر لحظـه، بـرای 
ایجـاد  آینـد ه ای بهتـر د ر تکاپوسـت و د ر نهایـت ایـن 
مد یریـت اسـت کـه با بـه کار بـرد ن هنر خویـش د ر 5 
مرحلـه مد یریـت، و انجـام وظایـف و عمل بـه نقش ها، 
ارتباطـات و تعامـالت را د ر جهـت بـه غایـت رسـید ن 

اهـد اف تعالـی سـازمانی بـه ظهـور برسـاند . پیچید گی 
همـه  هماهنگی هـای  فرآینـد ه،  و  مد یریتـی  مسـائل 
 جانبـه الزم و به موقـع )Bruce & Jeffery.2000(؛از 
جهـت سلسـله مراتب و مراحـل تصمیم گیری، شـهر با 
سـایر سـازمان ها تفاوتی نـد ارد ، اما آن چه موضع شـهر 
را تسـبت به سـایر نهاد هـا متمایز می کنـد ، پیچید گی، 
بزرگـی و تعد د  عوامل آن اسـت )میـر عابد ینی، 1388: 

13 
 

 Jann and) (1394)صیامی، ریزیگذاری اجرا و برنامههای سیاستتکثر اهرم
Wegrich,2007: 

)کاظمیان و  (43
 (140: 1394جلیلی، 

 (1394)صیامی، ایمهبرنا -ریزانه در راستای وفاق سیاسی چارچوب برنامه
 (1394)صیامی، ایبرنامه -همگرایی سیاسی

 (1385)پوراحمد و همکاران،  ثبات سیاسی
 (1385)پوراحمد و همکاران،  هاسازیها و تصمیمگیریسیاسی در تصمیمگیری جناحی عدم دخالت جبهه

 (1394پور و همکاران )صفایی ارتقاء ساختاری مدیریت شهری
 (1391پور و اسدی، )برک های شهریرویکردهای آمایش فضا در محیط

 (1389زاده دلیر و همکاران، )حسین های مسئول در امور شهریتعدد سازمان
 (1395)سرخیلی و همکاران،  آفرینی عوامل بیرونیدر نظر گرفتن نقش

 (1389)صرافی، ریزی در مقیاس منطقه کالنشهرینظام برنامه

مدیریتی
 

 (1384)آذر و همکاران،  منابع و امکانات در دسترس

: 1373)کاظمیان،
)آذر و ( 43

( 1384همکاران، 
)میر عابدینی، 

1388 :58 )
: 1393)کاظمیان،
171) 

 (1394پور و همکاران )صفایی گیری و اجرارعایت سلسله مراتب در نحوه تصمیم
 (1384)آذر و همکاران،  دسترسی و نیازهای اطالعاتی در شبکه ارتباطی

 (Bruce  & Jeffery,2000) پیچیدگی مسائل مدیریتی و فرآیندها
 (Child and Foulkner,1998) وابستگی منابع

 (Jarillo,1998) کسب مزیت رقابتی
 (1384)آذر و همکاران،  مندی در تأمین امکانات و تجهیزات الزمتوان

 (1385)آذر و همکاران،  هاچشم انداز مشترک بین سازمان
 (1385)پوراحمد و همکاران،  هاهای برخورد و حل مشکالت مدیریتی درون سازمانشیوه

 (Ghosh and Kansal, 2014) و بهبود شرایط کارآمدی منابع

 & Mukadasi) بسیح منابع مالی
Nabalegwa,2005) 

 (1385)پوراحمد و همکاران،  نفعان مختلفگویی به تقاضاها و تمایالت متعدد کنشگران و ذیپاسخ
 (Bruce  & Jeffery,2000) جانبه الزم و به موقعهای همه هماهنگی

فرهنگی
 

 (1394)صیامی، انگیزه واحد در حل مشکالت شهری

: 1393)دهدشتی، 
)برکو و  (114

: 1386همکاران، 
( )زارعی  289
 (169: 1388متین، 

(Denison,2003:4
2)(Fjortoft, N. 

& Smart, J.C. 
1994) 

 (1384)آذر و همکاران،  ترجیح منفعت سازمان خود
 (1384)آذر و همکاران،  هااحساس وابستگی بین سازمان

 (Bruce  & Jeffery,2000) تمایل به اقتدار در تصمیم گیری
 (Bruce  & Jeffery,2000) هاتضاد و برخورد فرهنگ سازمان

 (Hong,2002) های سریع در حوزه های فن آوری اطالعات و ارتباطاتنوآوری
 (Clarcson,1998) اعتماد و اطمینان در روابط بین سازمانی

 (1384)آذر و همکاران،  ای بر ساختارهای سازمانیحاکمیت نگرش وظیفه
 (1385)پوراحمد و همکاران،  هاشناخت کافی محتوای طرح

 (1394)اسکوئی و هودسنی،  های تخصصی به موضوعرویکردها و نگرش
 (Kroeger,2011) فرآیند اعتماد سازی
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 (Zetland, 2011) هانقشعمل به وظایف و 

 (Zetland, 2011) هاپیوندها و ارتباطات درونی سازمان

 (1396های تحقیق، )یافته

 روش تحقیق

 تحقیق روش و اهداف این پژوهش از ماهیت به توجه با و کاربردی هدف، نظر از حاضر تحقیق

های و داده اطالعات .شودمی صورت کمی انجامه بو  ،است پیمایشی نوع و از تحلیلی-توصیفی
نامه پرسشبا استفاده از  هاداده. شده استو میدانی گردآوری  ایانهکتابخمورد نیاز از دو روش 

گذاری، مدیریتی و بعد اصلی، قانونی، سازمانی، سیاست 5شاخص در  65مشتمل بر محقق ساخته 
جامعه آماری در این ای لیکرت است. گزینه 5مقیاس سنجش آن طیف  و  به دست آمده فرهنگی
گیرند. اعضای جامعه آماری مورد سنجش قرار می در نتیجه تماممحدود و دردسترس است  پژوهش

مدیریت » تشکیالت، نفر 15 «شورای اسالمی شهر مشهد»اعضای  جامعه آماری شامل:
های توسعه مدیریت طرح»واحدهای  ؛نفر 23 اداره کل راه و شهرسازی «شهرسازی و معماری

، شهرداری مشهد «ریزی توسعه و عمران شهر مشهدمدیریت نهاد مطالعات و برنامه» و «یشهر
و  SPSSافزارهای نرم با استفاده ها پرسشنامه از اطالعات حاصلباشد. نفر می 15و  13به ترتیب 

Excel شودبررسی و تحلیل می. 

 هایافته
 نامهنجش پایایی و روایی پرسشس

مفهوم پایایی به میزان ثبات و انسجام درونی اجزای  (:Reliabilityاعتماد )پایایی یا قابلیت 
یک مفهوم اشاره دارد که در صورت تکرار ابزار پژوهش در شرایط مشابه، نتایج مشابهی ارائه 

 این دربرای سنجش پایایی از روش باز آزمون استفاده شده است. (. 154: 1391دهد )کفاشی،می

از  حاصل نمرات و داده مشابه شرایط تحت واحد، گروه یک به نوبت دو در آزمون سؤاالت روش،
 مشخص امتیازات شباهت چگونگی تا مقایسه شده دو آزمون نمرات بین همبستگی ضریب طریق
حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در نمونه مورد نتایج  . (Webb and etal,2006: 108) گردد

های تحقیق در دو مرحله آزمون، در وضع موجود های آزمودنیپاسخبررسی از جامعه نشان داد، بین 
نامه، در تمام ابعاد، مستقیم و شدت بسیار قوی است، این نتیجه قابلیت و میزان تاثیر در پرسش
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58(. رفـع ایـن پیچید گی هـا و فائـق آمد ن بـر آن یکی 
از چالش هـای امـروزه مد یـران شـهری اسـت کـه د ر 
گـرو تعامـالت سـازند ه و همکاری هـای بیـن متولیـان 
مد یریت شـهر اسـت امـا هماهنگی و تعامل هـای میان 
سـازمانی معیـاری بـا اولویت د رجـه د وم بـرای مد یران 

شـهری فرض شـد ه اسـت )کاظمیـان،1393: 171(.
فرهنگی

فرهنـگ مجموعـه ای اسـت کـه نظـام تعبیر و تفسـیر 
مشـترکی  د ارد  و هم چنیـن پد یـد ه ای ارتباطی اسـت؛ 
زیـرا از طریـق فراینـد  ارتباطـات، بـه صـورت کتبـی یا 
شـفاهی )برکـو و همـکاران، 1386: 289 ( بـا ایجـاد  و 
توسـعه الگوهـای رفتـاری معین )زارعی متیـن، 1388: 
169( مباد له می شـود . ارتباطات بین سـازمانی، تعارض 
و فرهنـگ سـازمانی، رابطـه مسـتقیمی و معنـاد اری با 
یکد یگـر و با عملکـرد  د ارند  )د هد شـتی، 1393: 114(. 
تعـد د  و تنوع فزایند ه کنشـگران و سـازمان های مرتبط 
و مؤثـر د ر مد یریـت شـهری بـه همـراه تنـوع انگیزه ها 
و منافـع متفـاوت و حتـی متعارض آن ها بـرای مد اخله 
و اعمـال وظایـف د ر محـد ود ه شـهر و امـور شـهری 
باعـث شـد ه اسـت تا چگونگـی سـازماند هی و تقسـیم 
کار کارآمـد  و اثـر بخـش معطـوف بـه توسـعه شـهری 
بـه یکـی از چالش هـای اساسـی نظام هـای مد یریـت 

شـهری تبد یـل شـود  )کاظمیـان،1393: 171(. 
روش تحقیق

تحقیـق حاضـر از نظـر هـد ف، کاربـرد ی و بـا توجـه 
بـه ماهیـت و اهـد اف ایـن پژوهـش از روش تحقیـق 
توصیفی-تحلیلی و از نوع پیمایشـی اسـت، و به صورت 

کمـی انجـام می شـود . اطالعـات و د اد ه های مـورد  نیاز 
شـد ه  گـرد آوری  مید انـی  و  کتابخانـه ای  روش  د و  از 
اسـت. د اد ه ها با اسـتفاد ه از پرسـش نامه محقق ساخته 
مشـتمل بـر 65 شـاخص د ر 5 بعـد  اصلـی، قانونـی، 
سـازمانی، سیاسـت گذاری، مد یریتـی و فرهنگـی بـه 
د سـت آمـد ه و  مقیاس سـنجش آن طیـف 5 گزینه ای 
لیکـرت اسـت. جامعـه آمـاری د ر این پژوهـش محد ود  
و د رد سـترس اسـت د ر نتیجـه تمـام اعضـای جامعـه 
آمـاری مـورد  سـنجش قـرار می گیرنـد . جامعـه آماری 
شـامل: اعضـای »شـورای اسـالمی شـهر مشـهد « 15 
نفر، تشـکیالت »مد یریت شهرسـازی و معمـاری« اد اره 
نفـر؛ واحد هـای »مد یریـت  کل راه و شهرسـازی 23 
طرح هـای توسـعه شـهری« و »مد یریت نهـاد  مطالعات 
و برنامه ریزی توسـعه و عمران شـهر مشهد « شهرد اری 
مشـهد ، بـه ترتیـب 13 و 15 نفـر می باشـد . اطالعـات 
نرم افزارهـای  اسـتفاد ه  بـا  پرسشـنامه ها   از  حاصـل 

SPSS و Excel بررسـی و تحلیـل می شـود .
يافته ها

سنجش پايايی و روايی پرسش نامه
پايايـی يـا قابلیـت اعتمـاد  )Reliability(: مفهوم 
پایایـی بـه میـزان ثبـات و انسـجام د رونی اجـزای یک 
مفهـوم اشـاره د ارد  کـه د ر صـورت تکرار ابـزار پژوهش 
می د هـد   ارائـه  مشـابهی  نتایـج  مشـابه،  شـرایط  د ر 
از  پایایـی  سـنجش  بـرای   .)154 )کفاشـی،1391: 
روش بـاز آزمـون اسـتفاد ه شـد ه اسـت. د ر ایـن روش، 
سـؤاالت آزمـون د ر د و نوبـت به یک گـروه واحد ، تحت 
شـرایط مشـابه د اد ه و نمـرات حاصـل از طریـق ضریب 
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ها در شرایط دهد و حاکی از آن است که آزمودنیاعتماد و تکرارپذیری ابزار پژوهش را نشان می
 اند.نامه دادههای مشابه و یکسانی به سواالت پرسشمتفاوت نتایج و پاسخیکسان اما زمان و مکان 

 رسونیپ یهمبستگ آزمون نتائج: 3جدول 
 

 میران تاثیر وضع موجود متغیر 
 sig ضریب همبستگی sig ضریب همبستگی

 0.00 0.99 0.00 0.97 قانونی

 0.00 0.99 0.00 0.99 سازمانی

گذاریسیاست  0.93 0.00 0.96 0.00 

 0.00 0.97 0.00 0.97 مدیریتی

 0.00 0.98 0.00 0.99 فرهنگی

(1396های تحقیق، )یافته  

  

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سواالت : اعتبار روایی یا قابلیت 
به عبارت دیگر عین واقعیت را به ، یا مندرج در ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد

نامه از روش آلفای کرونباخ در ( برای محاسبه روایی پایان155: 1388نیا، خوبی نشان دهد)حافظ
ها استفاده شده است. نتیجه این نامه شامل وضع موجود و میزان تاثیر شاخصدو بخش پرسش

، حاکی از روایی 0.909ها شاخص و در بخش میزان تاثیر 0.945آزمون، ضریب آلفا در وضع موجود 
چه را که نامه تا چه میزان آندهد که پرسشنامه تحقیق حاضر است  و نشان میباالی پرسش

 دهد.تحقیق در پی آن است، به خوبی مورد سنجش قرار می

نامه: نتایج آزمون آلفای کرونباخ در بررسی روایی پرسش 4جدول   

هاتعداد شاخص پرسشنامه  ضریب آلفای کرونباخ 
 0.945 65 وضع موجود
 0.909 65 میزان تاثیر

(1396های تحقیق،)یافته  
 

جد ول 3: نتائج آزمون همبستگی پیرسون؛ يافته های تحقیق، 1396
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همبسـتگی بیـن نمـرات د و آزمـون مقایسـه شـد ه تـا 
 Webb(  چگونگـی شـباهت امتیازات مشـخص گـرد د
آزمـون  از  حاصـل  نتایـج   .  )108  :2006.and etal
همبسـتگی پیرسـون د ر نمونـه مورد  بررسـی از جامعه 
نشـان د اد ، بیـن پاسـخ های آزمود نی هـای تحقیـق د ر 
د و مرحلـه آزمـون، د ر وضـع موجـود  و میـزان تاثیر د ر 
پرسـش نامه، د ر تمـام ابعـاد ، مسـتقیم و شـد ت بسـیار 
قـوی اسـت، این نتیجـه قابلیـت اعتمـاد  و تکرارپذیری 
ابـزار پژوهـش را نشـان می د هـد  و حاکـی از آن اسـت 
کـه آزمود نی هـا د ر شـرایط یکسـان امـا زمـان و مکان 
بـه  یکسـانی  و  مشـابه  پاسـخ های  و  نتایـج  متفـاوت 

سـواالت پرسـش نامه د اد ه انـد . 
روایـی یـا قابلیـت اعتبـار : منظـور از روایـي این اسـت 
کـه مقیـاس و محتواي ابزار یا سـواالت منـد رج د ر ابزار 
د قیقـاٌ متغیرهـا و موضـوع مـورد  مطالعـه را بسـنجد ، 
یـا بـه عبـارت د یگر عیـن واقعیـت را بـه خوبی نشـان 
روایـی  بـرای محاسـبه  د هد )حافظ نیـا، 1388: 155( 
بخـش  د و  د ر  کرونبـاخ  آلفـای  روش  از  پایان-نامـه 
تاثیـر  میـزان  و  موجـود   وضـع  شـامل  پرسـش نامه 
شـاخص ها اسـتفاد ه شـد ه اسـت. نتیجـه ایـن آزمـون، 
بخـش  د ر  و  موجـود  0.945  وضـع  د ر  آلفـا  ضریـب 
میـزان تاثیـر شـاخص ها 0.909، حاکـی از روایی باالی 
پرسـش نامه تحقیـق حاضر اسـت  و نشـان می د هد  که 

پرسـش نامه تـا چه میزان آن چـه را که تحقیـق د ر پی 
آن اسـت، بـه خوبـی مـورد  سـنجش قـرار می د هـد .

نتايج توصیفی مشخصات پاسخ گويان
د ر جـد ول 5 د رصـد  فراوانـی هـر یک از مشـخصه های 
مـورد  سـنجش جامعـه  آمـاری بـه تفکیـک سـازمانی 
سـنی  توزیـع  بررسـی  د ر  می شـود .  مشـاهد ه  کل،  و 
پاسـخ گویان، بیش تریـن فراوانـی مربوط به سـنین30-

39 سـال بـا د رصـد  فراوانـی 44.4 ، 20-29 سـال بـا 
فراوانـی  بـا  سـال   45-40 و   28.6 فراوانـی  د رصـد  
17.5%، و بـاالی 51 سـال با فراوانـی 9.5% قرار د ارد . 
د ر مجمـوع بـا توجـه بـه اینکـه 73% از پاسـخ گویان 
سـن خـود  را زیـر 40 سـال اعـالم کرد ه انـد ، می تـوان 
گفـت د ر کلیـت جامعه آماری متشـکل از نیروی کاری 
جـوان د ر حوزه های مورد  بررسـی سـازمان های مذکور 
اسـت. بررسـی توزیـع جنسـیت د ر بین جامعـه آماری 
نشـان د اد  کـه 59.7% جامعه آمـاری زن و 40.3% نیز 

هسـتند .  مرد  
طبـق یافته هـای جـد ول 6 د ر بررسـی نـوع اسـتخد ام 
بـه جـز اعضـای شـورای اسـالمی شـهر کـه بـرای یک 
مشـغول  و  شـد ه  انتخـاب  مشـخصی  و  معیـن  د وره 
فعالیـت هسـتند ، د ر مد یریت هـای مـورد  بررسـی د و 
سـازمان د یگـر، بیش تریـن فراوانی اسـتخد ام مربوط به 
رسـمی 59.6%، و کم تریـن آن مربـوط بـه کارمنـد ان 
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ها در شرایط دهد و حاکی از آن است که آزمودنیاعتماد و تکرارپذیری ابزار پژوهش را نشان می
 اند.نامه دادههای مشابه و یکسانی به سواالت پرسشمتفاوت نتایج و پاسخیکسان اما زمان و مکان 

 رسونیپ یهمبستگ آزمون نتائج: 3جدول 
 

 میران تاثیر وضع موجود متغیر 
 sig ضریب همبستگی sig ضریب همبستگی

 0.00 0.99 0.00 0.97 قانونی

 0.00 0.99 0.00 0.99 سازمانی

گذاریسیاست  0.93 0.00 0.96 0.00 

 0.00 0.97 0.00 0.97 مدیریتی

 0.00 0.98 0.00 0.99 فرهنگی

(1396های تحقیق، )یافته  

  

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سواالت : اعتبار روایی یا قابلیت 
به عبارت دیگر عین واقعیت را به ، یا مندرج در ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد

نامه از روش آلفای کرونباخ در ( برای محاسبه روایی پایان155: 1388نیا، خوبی نشان دهد)حافظ
ها استفاده شده است. نتیجه این نامه شامل وضع موجود و میزان تاثیر شاخصدو بخش پرسش

، حاکی از روایی 0.909ها شاخص و در بخش میزان تاثیر 0.945آزمون، ضریب آلفا در وضع موجود 
چه را که نامه تا چه میزان آندهد که پرسشنامه تحقیق حاضر است  و نشان میباالی پرسش

 دهد.تحقیق در پی آن است، به خوبی مورد سنجش قرار می

نامه: نتایج آزمون آلفای کرونباخ در بررسی روایی پرسش 4جدول   

هاتعداد شاخص پرسشنامه  ضریب آلفای کرونباخ 
 0.945 65 وضع موجود
 0.909 65 میزان تاثیر

(1396های تحقیق،)یافته  
 

جد ول 4 : نتايج آزمون آلفای کرونباخ د ر بررسی روايی 
پرسش نامه؛ يافته های تحقیق،1396

16 
 

 گویانمشخصات پاسخنتایج توصیفی 
آماری به تفکیک  های مورد سنجش جامعهدرصد فراوانی هر یک از مشخصه 5در جدول 
ترین فراوانی مربوط به بیش ،گویانپاسختوزیع سنی شود. در بررسی مشاهده می ،سازمانی و کل

سال با  45-40و  28.6سال با درصد فراوانی  29-20 ، 44.4سال با درصد فراوانی  39-30سنین
از  %73در مجموع با توجه به اینکه قرار دارد.  % 9.5ا فراوانی سال ب 51و باالی  ،%17.5فراوانی 

توان گفت در کلیت جامعه آماری متشکل ند، میاسال اعالم کرده 40گویان سن خود را زیر پاسخ
بررسی توزیع جنسیت  های مذکور است.های مورد بررسی سازماناز نیروی کاری جوان در حوزه

  نیز مرد هستند. % 40.3 و زنجامعه آماری  % 59.7در بین جامعه آماری نشان داد که 
 یانگو: مشخصات سن و جنس پاسخ5 جدول

 سازمان
 جنسیت سن 

29-20 39-30 50-40 50<x مرد زن 
 55.2 44.8 0 11.53 53.84 34.61 شهرداری

 86.7 13.3 33.33 40 26.64 0 شورای اسالمی شهر
 47.8 52.2 4.5 9 45.45 40.9 راه و شهرسازی

 40.3 59.7 9.5 17.5 44.4 28.6 درصد کل
 (1396های تحقیق، )یافته

 
بررسی نوع استخدام به جز اعضای شورای اسالمی شهر که برای  در 6های جدول یافتهطبق 

های مورد بررسی یک دوره معین و مشخصی انتخاب شده و مشغول فعالیت هستند، در مدیریت
ترین آن مربوط به ، و کم%59.6ترین فراوانی استخدام مربوط به رسمی دو سازمان دیگر، بیش

سال سابقه خدمت در عرصه  20تا  10دهندگان بین تر پاسخبیش است. %11.5کارمندان شرکتی
ترین تعداد ترین تعداد آن مربوط به شهرداری است، و کم%( که بیش 42.42مدیریت شهری دارند )

ترین فراوانی نیز مربوط %( وکم 40.91سال ) 10آن مربوط به شورای شهر است. پس از آن زیر 
-شود. در بررسی توزیع پاسخاز جامعه آماری را شامل می %16.67باشد که سال می 20به باالی 

-دهندهدهندگان بر اساس سطح تحصیالت، مشخص گردید که در سطح دیپلم و فوق دیپلم، پاسخ
 %37.88دارای تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( و  %62.12ای وجود نداشته است. 

 اند.از اعضای نیز دارای مدرک کارشناسی بوده
 گویان: مشخصات استخدام و تحصیالت پاسخ6 جدول

 تحصیالت سابقه خدمت نوع استخدام سازمان

جد ول 5: مشخصات سن و جنس پاسخ گو يان؛ يافته های تحقیق، 1396
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شـرکتی11.5% اسـت. بیش تـر پاسـخ د هند گان بیـن 
10 تـا 20 سـال سـابقه خد مـت د ر عرصـه مد یریـت 
شـهری د ارنـد  )42.42 %( کـه بیش تریـن تعـد اد  آن 
تعـد اد  آن  و کم تریـن  اسـت،  بـه شـهرد اری  مربـوط 
مربوط به شـورای شـهر اسـت. پس از آن زیر 10 سـال 
)40.91 %( وکم تریـن فراوانـی نیـز مربـوط بـه بـاالی 
20 سـال می باشـد  کـه 16.67% از جامعـه آمـاری را 
پاسـخ د هند گان  توزیـع  بررسـی  د ر  می شـود .  شـامل 
بـر اسـاس سـطح تحصیـالت، مشـخص گرد یـد  که د ر 
سـطح د یپلـم و فـوق د یپلـم، پاسـخ د هند ه ای وجـود  
تکمیلـی  تحصیـالت  د ارای  اسـت. %62.12  ند اشـته 
)کارشناسـی ارشـد  و د کتـری( و 37.88% از اعضـای 

نیـز د ارای مـد رک کارشناسـی بود ه انـد .
بررسی فرضیات تحقیق

فرضیـه نخسـت: بـه  نظـر می رسـد  وضعیـت کنونی 
پژوهـش  د ر  مطالعـه  مـورد   سـازمان های  تعامـالت 
نامطلـوب اسـت. د ر بررسـی وضعیـت کنونـی تعامالت 
سـازمان های مـورد  مطالعـه، از نمره میانگیـن امتیازات 
د اد ه شـد ه به هـر یک از ابعاد  و شـاخص های متناظر با 
آن اسـتفاد ه شـد ه و مجمـوع امتیازات پاسـخ د هند گان 
د ر هـر سـه سـازمان مد یریـت شـهری مـورد  مطالعـه 
محاسـبه شـد ه اسـت. نتایج مقایسـه ای ابعـاد ، قانونی، 
سـازمانی، سیاسـت گذاری، مد یریتـی و فرهنگی نشـان 
د اد  کـه وضعیـت کالن هـر یـک از این ابعـاد  نامطلوب 
ارزیابـی شـد ه اسـت. امتیـازات ایـن ابعـاد  برابـر اسـت 
)2.49( سیاسـت گذاری  )2.33( سـازمانی  قانونـی  بـا 
د ر  کـه   )2.62( فرهنگـی   )2.33( مد یریتـی   )2.27(
مقایسـه بـا سـطح میانگیـن مطلوبیـت د ر نظـر گرفته 
شـد ه برابـر بـا 3، پایین تـر از آن قرارگرفتـه و نامطلوب 

ارزیابـی شـد ه اند . د ر نتیجه بر اسـاس یافته های مذکور 
فرضیـه اول تحقیـق مـورد  پذیـرش قـرار گرفته اسـت 
بـد ان معنـا که وضعیـت کنونـی تعامالت سـازمان های 
مـورد  مطالعـه د ر پژوهش حاضر بر اسـاس سرشـماری 
از تمـام و 100 د رصـد  جامعـه آمـاری، د ر وضعیـت 

نامطلـوب قـرار گرفته اسـت.
ابعـاد   مهم تریـن  می رسـد   بـه  نظـر  د وم:  فرضیـه 
تأثیرگـذار )بـه ترتیـب اولویـت( بـر سـطح تعامـالت 
سیاسـتگذ اری،  ابعـاد   مطالعـه،  مـورد   سـازمان های 
قانونـی، سـازمانی، مد یریتـی، فرهنگـی اسـت. بـرای 
بررسـی میـزان تاثیرگـذاری هر یـک از ابعاد  بـا آن نیز 
از مقایسـه نمـره میانگیـن امتیـازات کسـب شـد ه هـر 
یـک از ابعـاد  اسـتفاد ه می شـود  بـر اسـاس یافته هـای 
جـد ول 9 د ر قسـمت میـزان تاثیـر هـر یـک از ابعاد  5 
گانـه مورد  بررسـی، بر اسـاس میانگین های هـر یک از 
آن هـا، مهم تریـن ابعـاد  تاثیرگـذار بـر سـطح تعامـالت 
سـازمان های مـورد  مطالعه بـه ترتیب اولویت، نخسـت 
بعـد  قانونـی )میانگیـن: 4.04(، سـپس بعـد  مد یریتـی 
سیاسـت-گذاری   ،)3.84( سـازمانی  )میانگیـن:3.9(، 
)3.82( و فرهنگـی )3.81( امتیازد هـی شـد ه اند  کـه 
ایـن اولویـت د ر تاثیرگـذاری ابعـاد ، بـر خـالف انتظـار 
و فرضیـه د وم تحقیـق اسـت. د ر نتیجـه فرضیـه د وم 
تحقیـق د ر سـطح بررسـی 100 د رصـد  و تمـام جامعه 

آمـاری تحقیـق، رد  می شـود .
فرضیـه سـوم: بـه  نظـر می رسـد  بیـن ابعـاد  مؤثـر 
بـر سـطح تعامـالت د ر هـر یـک از سـازمان های مـورد  
مطالعـه تفـاوت وجـود  د ارد . طبـق یافته هـای تحقیـق 
منـد رج د ر جـد ول 10 از منظـر اعضـای هـر یـک از 
ابعـاد   تاثیـر  میـزان  د ر  مطالعـه  مـورد   سـازمان های 

جد ول 6: مشخصات استخد ام و تحصیالت پاسخ گويان؛ )يافته های تحقیق، 1396(

16 
 

 تحصیالت سابقه خدمت نوع استخدام سازمان
 تحصیالت تکمیلی کارشناسی x<10 11-20 20<x قراردادی شرکتی رسمی

 54 46.45 6.89 48.28 44.83 34.5 20.7 44 شهرداری
 93.3 6.7 46.6 26.7 26.7 - - - شورای اسالمی شهر

 52.18 47.82 9.1 45.45 45.45 21.7 0 78.3 راه و شهرسازی
 62.12 37.88 16.67 42.42 40.91 28.8 11.5 59.6 درصد کل

 (1396های تحقیق، )یافته
 

 بررسی فرضیات تحقیق
های مورد مطالعه در پژوهش رسد وضعیت کنونی تعامالت سازماننظر می بهفرضیه نخست: 

های مورد مطالعه، از نمره میانگین در بررسی وضعیت کنونی تعامالت سازمان است.نامطلوب 
های متناظر با آن استفاده شده و مجموع امتیازات امتیازات داده شده به هر یک از ابعاد و شاخص

ای دهندگان در هر سه سازمان مدیریت شهری مورد مطالعه محاسبه شده است. نتایج مقایسهپاسخ
نشان داد که وضعیت کالن هر یک از  گذاری، مدیریتی و فرهنگیقانونی، سازمانی، سیاستابعاد، 

( 2.49( سازمانی )2.33این ابعاد نامطلوب ارزیابی شده است. امتیازات این ابعاد برابر است با قانونی )
یت ( که در مقایسه با سطح میانگین مطلوب2.62( فرهنگی )2.33( مدیریتی )2.27گذاری )سیاست

اند. در نتیجه بر اساس تر از آن قرارگرفته و نامطلوب ارزیابی شده، پایین3در نظر گرفته شده برابر با 
وضعیت کنونی  های مذکور فرضیه اول تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است بدان معنا کهیافته

درصد  100و  تمامبر اساس سرشماری از  حاضر های مورد مطالعه در پژوهشتعامالت سازمان
 در وضعیت نامطلوب قرار گرفته است.جامعه آماری، 

 های مورد مطالعهگانه بین سازمان 5: میانگین و انحراف معیار وضع موجود ابعاد 7جدول 
 وضعیت  میانگین مطلوبیت انحراف معیار میانگین وضع موجود بعد

 0.447 2.33 قانونی

�̅�𝑋 ≥ 3 

 نامطلوب
 نامطلوب 0.537 2.27 گذاریسیاست

 نامطلوب 0.554 2.49 سازمانی
 نامطلوب 0.555 2.33 مدیریتی
 نامطلوب 0.576 2.62 فرهنگی

 (1396های تحقیق، )یافته
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تحقیـق بـر بهبـود  سـطح تعامـالت بیـن سـازمانی د ر 
حـوزه مد یریـت شـهری و طرح هـای توسـعه شـهری، 
تفـاوت وجود  د ارد . به طور اجمالی د ر شـورای اسـالمی 
شـهر مشـهد ، ابعـاد  مـورد  بررسـی حائـز بیش تریـن 
امتیـازات تاثیرگـذاری هسـتند . د ر نتیجه فرضیه سـوم 
تحقیـق پذیرفتـه می شـود  بد یـن معنـا کـه بیـن ابعاد  
مؤثـر بـر سـطح تعامـالت د ر هـر یـک از سـازمان های 

مـورد  مطالعـه تفـاوت وجـود  د ارد .
فرضیـه چهـارم: بـه  نظـر می رسـد  بیـن وضـع موجـود  
و میـزان تأثیـر ابعـاد  )وضـع مطلـوب( د ر هـر یـک از 
بـر  سـازمان های مـورد  مطالعـه شـکاف وجـود  د ارد . 
شـود ،  مـی  مشـاهد ه  د ر جـد ول 11  آن چـه  اسـاس 
مشـهد ،   شـهرد اری  بررسـی  مـورد   مد یریت هـای  د ر 
مشـخص گرد یـد  کـه تمـام ابعـاد  د ر وضـع موجـود  و 
میـزان تاثیـر هـر بعـد  شـکاف و اختـالف وجـود  د ارد . 
بیش تریـن میـزان اختـالف د ر بعـد  قانونـی )1.484( 
و کم تریـن آن د ر بعـد  فرهنگـی )0.881( نیـز د ارای 
کم تریـن میـزان اختـالف د ر میانگین و شـکاف اسـت. 

د ر شـورای اسـالمی شـهر مشـهد  نیز بین وضع موجود  
هـر یـک از ابعـاد  و میـزان تاثیر هـر بعد  شـکاف وجود  
د ارای  سیاسـت گذاری  بعـد   سـازمان  ایـن  د ر  د ارد ، 
بیش تریـن میـزان اختـالف )2.426( و بعـد  مد یریتـی 
شـکاف  و   )2.13( اختـالف   میـزان  کم تریـن  د ارای 
اسـت. د ر معاونـت شهرسـازی و معمـاری اد اره کل راه 
و شهرسـازی خراسـان رضـوی نیـز بیـن وضـع موجود  
ابعـاد  مـورد  بررسـی و میـزان تاثیـر هریـک د ر ایـن 
سـازمان اختـالف و شـکاف وجـود  د ارد  و بعـد  قانونـی 
بعـد   و   )1.688( اختـالف  میـزان  بیش تریـن  د ارای 
فرهنگـی )1.021( نیـز د ارای کم تریـن میـزان اختالف 
د ر میانگیـن و شـکاف اسـت. د ر نتیجه فرضیـه چهارم 
تحقیـق، مبنـی بـر این کـه بین وضـع موجـود  و میزان 
تاثیـر هـر یـک از ابعـاد  د ر سـازمان های مـورد  مطالعه، 

شـکاف وجـود  د ارد ، تاییـد  می شـود .
نتیجه گیری

آسیب شناسـی فرآینـد ی اسـت سیسـتمی و بـا د ید ی 
یکپارچـه ، سـعی د ر کشـف ضعف ها و علـل ناکارآمد ی 

جد ول 7: میانگین و انحراف معیار وضع موجود  ابعاد  5 گانه بین سازمان های مورد  مطالعه؛ يافته های 
تحقیق، 1396
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 بین سازمانی راه و شهرسازی شورای اسالمی شهر شهرداری

 4.04 4.072 4.32 3.939 قانونی
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 3.81 3.699 4.36 3.651 فرهنگی

 (1396های تحقیق،)یافته
 

 مطالعه مورد هایسازمان نیب یاصل ابعاد ریتاث زانیم سهیمقا :1 نمودار

 
 (1396های تحقیق،)یافته

 
هر یک  در)وضع مطلوب(  ابعادمیزان تأثیر موجود و  وضعبین رسد نظر میبه فرضیه چهارم: 

در مشاهده می شود،  10جدول چه در بر اساس آن دارد. شکاف وجود مورد مطالعه هایاز سازمان
مشخص گردید که تمام ابعاد در وضع موجود و میزان  ، های مورد بررسی شهرداری مشهدمدیریت

ترین و کم( 1.484بعد قانونی )در  ترین میزان اختالفبیششکاف و اختالف وجود دارد.  تاثیر هر بعد
در شورای  ترین میزان اختالف در میانگین و شکاف است.( نیز دارای کم0.881بعد فرهنگی )آن در 
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قانونی

سازمانی

سیاستگذاری

مدیریتی

فرهنگی

بین سازمانی راه و شهرسازی شورای اسالمی شهر شهرداری
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ترین ابعاد تأثیرگذار )به ترتیب اولویت( بر سطح تعامالت رسد مهمنظر میبه فرضیه دوم: 
برای  اری، قانونی، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی است.سیاستگذهای مورد مطالعه، ابعاد سازمان

بررسی میزان تاثیرگذاری هر یک از ابعاد با آن نیز از مقایسه نمره میانگین امتیازات کسب شده هر 
 5در قسمت میزان تاثیر هر یک از ابعاد  8جدول  هایشود بر اساس یافتهیک از ابعاد استفاده می

ترین ابعاد تاثیرگذار بر سطح تعامالت ها، مهمهای هر یک از آنگانه مورد بررسی، بر اساس میانگین
(، سپس بعد مدیریتی 4.04های مورد مطالعه به ترتیب اولویت، نخست بعد قانونی )میانگین: سازمان

اند که ( امتیازدهی شده3.81( و فرهنگی )3.82گذاری )(، سیاست3.84(، سازمانی )3.9)میانگین:
این اولویت در تاثیرگذاری ابعاد، بر خالف انتظار و فرضیه دوم تحقیق است. در نتیجه فرضیه دوم 

 شود.درصد و تمام جامعه آماری تحقیق، رد می 100تحقیق در سطح بررسی 
 مطالعه مورد هایسازمان نیب گانه 5 ابعاد میزان تاثیر اریمع انحراف و نیانگیم: 8جدول 

 رتبه اهمیت  انحراف معیار میانگین میزان تاثیر بعد
 1 0.353 4.04 قانونی

 4 0.486 3.82 گذاریسیاست
 3 0.444 3.84 سازمانی
 2 0.453 3.9 مدیریتی
 5 0.554 3.81 فرهنگی

 (1396های تحقیق، )یافته
 

مورد  هایهر یک از سازمان دررسد بین ابعاد مؤثر بر سطح تعامالت نظر میبه فرضیه سوم: 
از منظر اعضای هر یک از  9جدول مندرج در  های تحقیقطبق یافته تفاوت وجود دارد. مطالعه
های مورد مطالعه در میزان تاثیر ابعاد تحقیق بر بهبود سطح تعامالت بین سازمانی در حوزه سازمان

می های توسعه شهری، تفاوت وجود دارد. به طور اجمالی در شورای اسالمدیریت شهری و طرح
ترین امتیازات تاثیرگذاری هستند. در نتیجه فرضیه سوم شهر مشهد، ابعاد مورد بررسی حائز بیش

 هایهر یک از سازمان دربین ابعاد مؤثر بر سطح تعامالت شود بدین معنا که تحقیق پذیرفته می
 تفاوت وجود دارد. مورد مطالعه

 مطالعه مورد هایسازمان در یاصل ابعاد ریتاث زانیم سهیمقا: 9جدول 
 

 

جد ول 8: میانگین و انحراف معیار میزان تاثیر ابعاد  5 گانه بین سازمان های مورد  
مطالعه؛ يافته های تحقیق، 1396
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و بـروز تعارضات و مشـکالت سـازمان ها چـه د ر محیط 
خارجـی و چـه د ر محیـط کالن و بیرونـی آن د ارد . د ر 
ایـن پژوهش 5 بعد  قانونی، سـازمانی، سیاسـت گذاری، 
مد یریتـی و فرهنگـی بـه عنـوان ابعاد  اصلـی و هر یک 
شـامل 13 شـاخص د ر زمینـه تعامـالت سـازما ن های 
مد یریـت شـهری د ر موضـوع مشـترک این سـازمان ها 
یعنـی طرح هـای توسـعه شـهری، د ر نظـر گرفته شـد . 
نتایـج حاصـل از تحقیق نشـان د اد ، تمامـی ابعاد  اصلی 
و شـاخص های آن د ر سـازمان های مـورد  مطالعـه د ر 
وضعیـت نامطلوبـی قـرار د ارنـد  و بیـن وضـع موجـود  
و میـزان تاثیـر هـر بعـد  بـر بهبـود  سـطح تعامـالت و 
ارتباطات سـازمانی شـکاف و تفـاوت وجـود  د ارد  و این 
بحـث عـد م یکپارچگـی د ر مد یریـت شـهری د ر عرصه 

بـه وضـوح نشـان  را  تصمیم-گیـری و تصمیم سـازی 
می د هـد . د ر وضعیـت کالن بعـد  قانونی شـاخص های، 
بـازه زمانـی فراینـد  بررسـی و تصویـب طرح ها تـا ابالغ 
و اجـرا، تصویـب و اجـرای مد یریـت یکپارچـه شـهری، 
شناسـایی و مستند سـازی ارتباطـات بین سـازمانی د ر 
بخـش د ولتـی، نامطلوب ترین شـاخص ها امتیـاز د هی 
شـد ه اند  ایـن یافته هـا بـا نتایـج تحقیقـات )پوراحمـد  
و همـکاران، 1385(، )حسـین زاد ه د لیـر و همـکاران، 
د ر  اسـت.  و همـکاران، 1384( همسـو  )آذر   ،)1389
بعـد  سـازمانی شـاخص های، انعطاف پذیری سـازمانی، 
تعـاد ل قـد رت بین سـازمان ها، ریسـک های سـازمانی 
ومالـی، نامطلـوب تریـن شـاخص ها قلمـد اد  شـد ه اند  
 ،)2001  .Lacob and etal( تحقیقـات  نتایـج  کـه 

18 
 

 

 میانگین میزان تاثیر بعد
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 (1396های تحقیق،)یافته

 
هر یک  در)وضع مطلوب(  ابعادمیزان تأثیر موجود و  وضعبین رسد نظر میبه فرضیه چهارم: 

در مشاهده می شود،  10جدول چه در بر اساس آن دارد. شکاف وجود مورد مطالعه هایاز سازمان
مشخص گردید که تمام ابعاد در وضع موجود و میزان  ، های مورد بررسی شهرداری مشهدمدیریت

ترین و کم( 1.484بعد قانونی )در  ترین میزان اختالفبیششکاف و اختالف وجود دارد.  تاثیر هر بعد
در شورای  ترین میزان اختالف در میانگین و شکاف است.( نیز دارای کم0.881بعد فرهنگی )آن در 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

قانونی

سازمانی

سیاستگذاری

مدیریتی

فرهنگی
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جد ول 9: مقايسه میزان تاثیر ابعاد  اصلی د ر سازمان های مورد  مطالعه؛ يافته های تحقیق،1396

نمود ار 4: مقايسه میزان تاثیر ابعاد  اصلی بین سازمان های مورد  مطالعه؛ يافته های تحقیق،1396
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همـکاران،  و  )آذر   (  )2000.Bruce & Jeffery(
سیاسـت گذاری،  بعـد   د ر  می کنـد .  تاییـد   را   )1384
ارائـه  د ر  هماهنگـی  سیاسـی،  ثبـات  شـاخص های، 
خد مـات و ایجـاد  زیرسـاخت های کالنشـهری، مکانیزم 
د ر  توسـعه  کنشـگران  تمامـی  شـراکت  و  مشـارکتی 
برنامه-ریـزی، چارچـوب برنامه ریـزی د ر راسـتای وفاق 
سیاسـی- برنامـه ای و همگرایـی سیاسـی- برنامـه ای 
ایـن  د ارنـد .  قـرار  نامطلوبیـت  وضـع  پایین تریـن  د ر 
نتیجـه بـا یافته هـای )پوراحمـد  و همـکاران، 1385(، 
مد یریتـی  بعـد   د ر  اسـت.  یکسـان  )صیامـی،1394( 
شـاخص های چشـم اند از مشـترک بیـن سـازمان های 
مد یریـت شـهری، بسـیج منابع مالـی، کارآمـد ی منابع 
موقـع،  بـه  و  الزم  هماهنگی هـای  شـرایط،  بهبـود   و 
د ر پایین تریـن وضعیـت قـرار د ارنـد ، ایـن نتایـج بـا 
 Mukadasi( ،)1385 ،تحقیقـات )پوراحمد  و همکاران
 .Ghosh and Kansal(  ،)2005.& Nabalegwa
Bruce  & Jeffery( ،)2014.2000( همسو است. د ر 
بعد  فرهنگی نیز شـاخص-های احسـاس وابستگی بین 

سـازمان ها، حاکمیـت نگرش وظیفه ای بر سـاختارهای 
نامطلوب تریـن  سـازی  اعتمـاد   فراینـد   سـازمانی، 
تحقیقـات  نتایـج  کـه  شـد ه اند   د هـی  امیتـزا  ابعـاد  
 ،)2011.Kroeger(  ،)1384 همـکاران،  و  )آذر 

می کنـد . تاییـد   را   )2003.Denison(
پیشنهاد ات

بـا توجـه به یافته هـای پژوهـش و نامطلوبیـت د ر ابعاد  
و شـاخص های تحقیـق، پیشـنهاد ات زیر جهـت بهبود  
وضعیـت تعامـالت سـازمان های مد یریـت شـهری د ر 
زمینـه طرح هـا و برنامه های توسـعه شـهری بر اسـاس 

ابعـاد  اصلـی تحقیـق ارائـه می گرد د .
قانونی:

بازنگـری قوانیـن و مقـررات شـهری د ر  - بررسـی و 
شـهری توسـعه  طرح هـای  مد یریـت 

- رفـع موانع قانونی د ر مسـیر تحقـق مد یریت یکپارچه 
شهری

د ر  سـازمانی  بیـن  ارتباطـات  و  فرایند هـا  تسـهیل   -
د ولتـی بخـش 

19 
 

ثیر هر بعد شکاف وجود دارد، اسالمی شهر مشهد نیز بین وضع موجود هر یک از ابعاد و میزان تا
دارای مدیریتی بعد  و( 2.426ترین میزان اختالف )دارای بیش گذاریسیاستبعد در این سازمان 

و شکاف است. در معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و ( 2.13)  ترین میزان اختالفکم
شهرسازی خراسان رضوی نیز بین وضع موجود ابعاد مورد بررسی و میزان تاثیر هریک در این 

بعد  و( 1.688ترین میزان اختالف )دارای بیش قانونیبعد اختالف و شکاف وجود دارد و  سازمان
در نتیجه فرضیه  ترین میزان اختالف در میانگین و شکاف است.( نیز دارای کم1.021) فرهنگی

های مورد که بین وضع موجود و میزان تاثیر هر یک از ابعاد در سازمانچهارم تحقیق، مبنی بر این
 شود.العه، شکاف وجود دارد، تایید میمط

های مورد : بررسی شکاف بین میانگین وضع موجود و میزان تاثیر ابعاد در هر یک از سازمان10جدول 
 مطالعه

 هااختالف میانگین میانگین میزان تاثیر میانگین وضع موجود سازمان بعد

 قانونی
 1.484 3.939 2.455 شهرداری

 2.207 4.32 2.023 شورای اسالمی شهر
 1.688 4.072 2.384 راه و شهرسازی

 سازمانی
 0.953 3.613 2.66 شهرداری

 2.3 4.217 1.917 شورای اسالمی شهر
 1.17 3.82 2.65 راه و شهرسازی

 گذاریسیاست
 1.304 3.734 2.43 شهرداری

 2.426 4.254 1.828 شورای اسالمی شهر
 1.34 3.716 2.376 شهرسازیراه و 

 مدیریتی
 1.434 3.894 2.46 شهرداری

 2.13 4.256 2.126 شورای اسالمی شهر
 1.344 3.67 2.326 راه و شهرسازی

 فرهنگی
 0.881 3.651 2.77 شهرداری

 2.162 4.36 2.198 شورای اسالمی شهر
 1.021 3.699 2.678 راه و شهرسازی

 (1396های تحقیق،)یافته

جد ول 10: بررسی شکاف بین میانگین وضع موجود  و میزان تاثیر ابعاد  د ر هر يک از سازمان های مورد  
مطالعه؛ يافته های تحقیق،1396
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قانونـی  انتظـارات  و  خواسـت ها  گرفتـن  نظـر  د ر   -
ذی نفعـان

کفایت هـای  و  نقش هـای  جایـگاه،  قانونـی  وضـوح   -
فـرد ی د ر سـازمان های د خیـل د ر برنامه هـای توسـعه

سازمانی:
حیطـه  د ر  هم پوشـانی  و  کاری  مـوازی  ار  پرهیـز   -

عملکرد هـا و  وظایـف 
- افزایـش کیفیـت نیـروی انسـانی سـازمان د ر حـوزه 

برنامه ریـزی و مد یریـت شـهری از طریـق آمـوزش
- برقـراری تناسـب بیـن حجـم فعالیت هـا، کارکرد ها و 

اختیارات سـازمانی
- راهکارهـای کاهـش زمـان و هزینه هـای قابـل صرف 

د ر ارتباطـات بین سـازمانی
عرصـه  د ر  سـازمانی  سـاختارهای  سـازی  یکسـان   -

شـهری مد یریـت 
-  تعاد ل قد رت د ر عرصه تعامالت بین سازمانی

سیاست گذاری:
د ر  جناحـی  سیاسـی-  جبهه گیـری  از  پرهیـز   -

شـهری مد یریـت  تصمیم گیـری 
- تسـهیل مشارکت و شـراکت تمامی کنشگران توسعه 

برنامه ریزی د ر 
- هم گرایی و وفاق سیاسی- برنامه ای

- تد ویـن چارچـوب برنامه ریـزی و مد یریـت منطقـه 
مشهد  کالنشـهری 

و  ذی نفعـان  سـایر  نقش آفرینـی  گرفتـن  نظـر  د ر   -
سیاسـت گذاری د ر  کنشـگران 

مد يريتی:
سـازمان های  بیـن  مشـترک  چشـم اند از  ایجـاد    -

شـهری مد یریـت 
- تسـهیل د سترسـی بـه نیازهـای اطالعاتی د ر شـبکه 

ارتباطی
مسـائل  د ر  پیچید گـی  رفـع  جهـت  د ر  کوشـش   -

سـازمانی د رون  مد یریتـی 
- تسهیل هماهنگی های همه جانبه، الزم و به موقع

فرهنگی: 
- ایجاد  انگیزه واحد  د ر حل مشکالت شهری

انعطـاف  ایجـاد   و  اقتد ارگرایـی سـازمانی  از  - پرهیـز 
پذیـری سـازمانی

- شناخت کافی محتوای طرح ها
- اعتماد  و اطمینان سازی د ر روابط بین سازمانی

- ارتقـاء احسـاس وابسـتگی   بیـن سـازمانی د ر حـل 
مسـائل شـهری

منابع 
- آخونـد ی، عبـاس احمـد ؛ برک پـور، ناصـر؛ اسـد ی، 
ایـرج؛ بصیـرت، میثـم؛ طاهرخانی، حبیـب ا... )1387(. 
ایـران«  د ر  امورشـهر  اد اره  مـد ل  »آسیب شناسـی 
پژوهش هـای جغرافیایی، شـماره 93 بهـار1387، صص 

.135-156
- آذر، عـاد ل؛ زارعـی، عظیـم؛ الهـی، شـعبان؛رعنایی، 
بـر  مبتنـی  مد لـی  »طراحـی   ،)1386( ا...  حبیـب 
شـبیه سـازی جهـت بررسـی و تحلیـل ارتباطـات بین 
سـازمانی«، پژوهش هـای مد یریـت د ر ایـران، د وره 11، 

ویـژه نامـه پیاپـی 55، پاییـز 1386،صـص31-58.
- آذر، عاد ل؛زارعـی، بهـروز؛ زارعـی، عظیـم )1384(، 
»ارائـه یـک روش بـرای شـبیه سـازی ارتباطـات بیـن 
علمـی  د وماه نامـه  د ولـت«،  د سـتگاه های  سـازمانی 
پژوهشـی د انشـور رفتـار، د انشـگاه شـاهد ، تیـر1384، 

سـال12، شـماره 11، صـص19-36.
- آمارنامـه شـهر مشـهد  )1396(، معاونـت برنامه ریزی 
و توسـعه سرمایه انسـانی شهرد اری مشـهد ، چاپ اول، 

آبان مـاه1396.
- برآبـاد ی، محمـود  )1384(، »الفبـای شـهر«، چـاپ 
و د هیاری هـای  انتشـارات سـازمان شـهرد اری ها  اول، 

. ر کشو
مد یریـت  »د انشـنامه   ،)1382( ناصـر  پـور،  بـرک   -
شـماره14،  شـهری،  مد یریـت  فصلنامـه  شـهری«، 

.  78 صـص88-  بهـار1382، 
- برکـو، ري ام.؛ ولویـن، آنـد رو د ي. و ولویـن، د ارلیـن 
آر )1386(، »مد یریـت ارتباطـات: فـرد ي و عمومـي«، 
ایـزد ي،  اعرابـي و د اود   ترجمـه د کتـر سـید  محمـد  
تهـران، چـاپ پنجـم، د فتـر پژوهـش هـاي فرهنگـي.

احمـد . حاتمی نـژاد ، حسـین. حسـینی،  پوراحمـد ،   -
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طرح هـای  شناسـی  »آسـیب   ،)1385( سـید هاد ی 
توسـعه شـهری د ر کشـور«، پژوهش هـای جغرافیایـی، 

شـماره 58، زمسـتان 1385، صـص167-180.
معصومـه؛  بهنمیـری،  مهد یـان  احمـد ؛  پوراحمـد ،   -
مهـد ی، علـی )1391(، »تحلیلی بـر عوامل عد م تحقق 
مد یریـت واحـد  شـهری از د یـد گاه قوانیـن موجـود «، 
فصلنامـه اقتصـاد  و مد یریت شـهری، شـماره د وم، بهار 

صص32-50.  ،1392
- تیمـوری، ابراهیـم؛ فشـارکی، مهـد ی؛ بازیـار، افشـار 
)1390(، »مد لسـازی روابـط بیـن سـازمانی: بررسـی 
سـاختار  شـکل گیری  روی  رابطـه ای  عوامـل  تأثیـر 
د وره  ایـران،  د ر  مد یریـت  پژوهش هـای  مشـارکتی«؛ 

.85-61 صـص  پاییـز1390،  شـماره3،   ،15
غالمرضـا  کاظمیـان،  مصطفـی،  سـید   جلیلـی،   -
)1394(، »تحلیـل محیـط سیاسـت گذاری کالن طرح 
راهبرد ی-سـاختاری )جامـع( تهران«، نشـریه هنرهای 
زیبـا، د وره 21، شـماره1، بهـار1395، صـص 40-29.

- حافظ نیـا، محمد رضـا )1388(، »مقد مـه ای بـر روش 
تحقیـق د ر علـوم انسـانی«، سـ ازم ان  م طال ع ـه  و ت د وی ن  
چـاپ   ، )سـ م ت (  د ان شـ گ اه ه ا  ان سـ ان ی   ع ل ـوم   ک ت ـب  

شـانزد هم، مرکز تحقیق و توسـعه علوم انسـانی.
محمـد   پورمحمـد ی،  کریـم؛  د لیـر،  زاد ه  حسـین   -
عوامـل  »بررسـی   ،)1389( علیرضـا  سـلطانی،  رضـا؛ 
موثـر د ر ناکارآمـد ی طرح هـای جامـع شـهری ایـرن 
)مطالعـه مورد ی: طـرح جامع تبریز(«، نشـریه جغرافیا 
بهـار1389،  شـماره31،   ،15 سـال  برنامه ریـزی،  و 

صـص131-151
- د هد شـتی، زهـره، مهد یـه، امیـد  )1393(، »الگویـی 
فرهنـگ  و  تعـارض  ارتباطـات،  میـان  تعامـل  بـرای 
سـازمانی و رابطـه آن با عملکرد «، چشـم اند از مد یریت 
د ولتـی، شـماره 20، زمسـتان193: صـص 113-134.

- رابینز، استیفن پی )1396(، »تئوری سازمان )ساختار 
و طـرح سـازمانی(«، مترجـم: سـید مهد ی الوانی، چاپ 

46، نشر صفار.
- رضاییـان، علـی )1393(، »اصـول مد یریـت«، چـاپ 

بیسـت و پنجم، انتشـارات سـمت.

- رییس د انا، فریبرز )1380(، »بررسـی آسیب شناسـی 
اجتماعـی د ر ایـران«، چـاپ اول، انتشـارات د انشـگاه 

علـوم بهزیسـتی و توان بخشـی.
رفتـار  »مد یریـت   ،)1388( متیـن، حسـن  زارعـي   -
سـازماني پیشـرفته«، چاپ اول، تهران:،انتشـارات آگاه.

جهـت  مد لـی  طراحـی   ،)1385 ( عظیـم  زارعـی،   -
بیـن  ارتباطـات  تحلیـل  و  مستند سـازی  شناسـایی، 
سـازمانی د ر بخـش د ولتـی، رسـاله د کتـری مد یریت، 

د انشـگاه تربیـت مـد رس.
»آسیب شناسـی   ،)1378( هد ایـت ا...  سـتود ه،   -

نـور. آوای  انتشـاران  پنجـم،  چـاپ  اجتماعـی«، 
- شـریف زاد ه، فتـاح. سـهیلی راد ، غالمرضـا )1382(، 
بخشـی  اثـر  د ر  سـازمانی  ارتباطـات  تأثیـر  »بررسـی 
نظـام تصمیم گیـری د ر شـرکت بـرق منطقـه ای فارس 
و شـرکت های وابسـته«، فصلنامـه مد یریـت و توسـعه، 

شـماره 19.
- شـیعه، اسـماعیل )1382(، »لـزوم تحـول مد یریـت 
شـهری د ر ایـران«، جغرافیـا و توسـعه انسـانی، بهـار و 

تابسـتان1382، صـص 36-62.
و  ضوابـط  »نقـش   ،)1385( اسـماعیل  صالحـی،   -
مقـررات شهرسـازی د ر تحقـق شـهر خـوب و توسـعۀ 
پاید ار شـهری«، محیط شناسـی، د وره 32، شـماره40، 

.1385 زمسـتان 
- صرافـی، مظفر )1379(، »مفهوم، مبانی و چالش های 
مد یریـت شـهری«، فصلنامـه مد یریـت شـهری، سـال 

اول1379، شـماره 2، صص82-68.
- صرافـی، مظفـر؛ تورانیان، فضیلـت )1383(، »مروری 
بـر د ید گاه هـای نظری مد یریت کالن شـهری؛ بـا تأکید  
بـر جنبه هـای نهـاد ی«، فصلنامـه مد یریـت شـهری، 

شـماره17، بهـار1383، صص6-18.
محمـد ؛  ارد کان،  ابویـی  مهـد ی؛  محمـد   عزیـزی،   -
نـوری، نسـرین )1390(، »نقـش قوانیـن و مقـررات د ر 
تحقـق مد یریـت یکپارچه د ر مجموعه شـهری تهران«، 
آرمانشـهر، شـماره6، بهار و تابستان 1390 صص 117-

128
الگـوی   ،)1373( غالمرضـا  شـیروان،  کاظمیـان   -
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مناسـب سیسـتم مد یریت شـهری د ر ایـران، پایان نامه 
برنامه ریـزی شـهری و منطقـه ای،  کارشناسـی ارشـد  

د انشـگاه شـهید  بهشـتی.
نویـد   رضوانـی،  سـعید ی  غالمرضـا.  کاظمیـان،   -
وظایـف جد یـد   واگـذاری  »امـکان سـنجی   ،)1383(
بـه شـهرد اری ها«، جلـد  چهـارم، چـاپ اول انتشـارات 

کشـور. هـای  د هیـاری  و  شـهرد اری ها  سـازمان 
زهـره  سـید ه  میرعابد ینـی،  غالمرضـا؛  کاظمیـان،   -
تحقـق  راهکارهـای  و  ابعـاد   »شناسـایی   ،)1391(
فراتلفیـق«،  روش  بـا  شـهری  یکپارچـه  مد یریـت 
چهارمیـن کنفرانـس برنامه ریـزی و مد یریـت شـهری، 

مقـد س. مشـهد   ارد یبهشـت1391،   21 و   20
- کفاشـی، مجیـد  )1391(،»کاربـرد  آمـار اسـتنباطی 
پژوهـش اجتماعـی«، چاپ د وم، نشـر جامعه شناسـان.

- گلزاری اوسـکوئی، نعیمه؛ هود سـی، هانیـه )1394(، 
و  تهیـه  فرآینـد   د ر  کنشـگران  تعـارض  »مد یریـت 
اجـرای برنامه های توسـعه شـهری«، مرکـز مطالعات و 

برنامه ریـزی شـهری تهـران، مهرمـاه94.
و  شـهری  »حکمروایـی   ،)1386( منیـژه  الله پـور،   -
توسـعه«،  حـال  د ر  کشـورهای  د ر  شـهری  مد یریـت 
جسـتارهای شهرسـازی، بهار 1386، شـماره 19 و 20، 

صص60-71.
رحیـم  سـرور،  هوشـنگ؛  سـرور،  منیـژه؛  الله پـور،   -
)1390(، »سـاختار مد یریـت شـهری ایـران بـا تأکیـد  
بـر تحـوالت کالبـد ی شـهرها«،  آمایش محیـط، پاییز 

1391، د وره 5، شـماره 18، صـص58-35.
- لطفـی، حیـد ر؛ عد الت خواه، فـرد اد ؛ میرزایـی، مینو؛ 
وزیرپـور، شـب بو )1388(، »مد یریـت شـهری و جایگاه 
آن د ر ارتقـای حقـوق شـهروند ان«، فصلنامـه علمـی 
پژوهشـی )نگرش هـای نو د ر( جغرافیای انسـانی، سـال 

د وم، شـماره اول، زمسـتان 1388، صص101-110.
- لطیفـی، غالمرضا )1387(،»مد یریت شـهری«، چاپ 
و د هیاری هـای  انتشـارات سـازمان شـهرد اری ها  اول، 

کشور.
- میرعابد ینـی، زهـره )1388( امـکان سـنجی تحقـق 
سـطح  بـر  تأکیـد   بـا  شـهری  یکپارچـه  مد یریـت 

پایـان  شـهرتهران،  مـورد ی  نمونـۀ  گیـری؛  تصمیـم 
نامـۀ کارشناسـی ارشـد ، تهـران، د انشـکد ۀ مد یریـت و 

طباطبایـی. عالمـه  د انشـگاه  حسـابد اری 
- نیومـن، پیتر و تورنلی، انـد ی )1386(، »برنامه ریزی 
شـهری د ر اروپـا، رقابـت بیـن المللی، نظام هـای ملی و 
طرح هـای برنامـه ریـزی«، ترجمۀ عـارف اقوامی مقد م، 

تهران، انتشـارات آذرخش.
 ،)1396( صفـورا  احمـد ی،  مصطفـی؛  هاد وی نـژاد ،   -
»آسـیب شناسـی تعامـالت شـوراهای اسـالمی شـهر 
اسـتان  شـهرهای  مـورد ی:  )مطالعـه  شـهرد اری ها  و 
لرسـتان(«، فصلنامه اقتصاد  و مد یریت شـهری، د وره6، 

پیاپـی21، زمسـتان1396، صـص 1-14.
- هال، ریچارد  اچ )1376(، »سـازمان: سـاختار، فرایند  
و ره آورد هـا«، علـی پارسـائیان و سـید محمد  اعرابـی 

)مترجـم(، تهـران: د فتـر پژوهش هـای فرهنگـی.
- وزارت مسـکن و شهرسـازی )1387(، »اصـالح نظـام 
مد یریـت توسـعه شـهری د ر ایـران بـر اسـاس رویکرد  
راهبـرد ی«، مد یـر تحقیق: حسـین پیرزاد ه، انتشـارات 
معاونـت معمـاری و شهرسـازی و معماری،  چـاپ اول، 

.1387 بهار 
- وینـد ال، سـون و سـیگنایترز، بنـو و اولسـون، جیـن 
)مقد مـه ای  ارتباطـات  نظریه هـای  »کاربـرد    ،)1376(
بـر ارتباطـات برنامه ریـزی شـد ه(«، مترجـم: علیرضـا 
د هقـان، تهـران، چـاپ اول، انتشـارات وزارت فرهنگ و 
ارشـاد  اسـالمی، مرکـز مطالعـات و تحقیقات رسـانه ها.
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