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 چکيده
-بندي عوامل و مولفهتحليلي به موضوع شناسايي و اولويت -رويكرد و روش اكتشافيحاضر با  پژوهش

جامعه آماري پژوهش حاضر، . شهرداري كرج پرداخته استدر هاي موثر بر مديريت يكپارچه شهري 

و ديگر سازمانهاي اداري شهر كرج در شهرداري كرج  مديران ارشد، مياني، پايه و كارشناسانتمامي 

نفر به عنوان  300با استفاده از فرمول كوكران و جدول مورگان، تعداد نفر هستند كه  1300بالغ بر 

گيري سيستماتيك و نهايتاٌ تصادفي حجم نمونه تعيين شده است. نحوه انتخاب افراد نيز به روش نمونه

آزمون ناپارامتريك  تحليل عاملي اكتشافي وها از آزمون يه و تحليل دادهتجز به منظورباشد. ساده مي

بدست آمده از آزمون تحليل عاملي . نتايج ه استاستفاده شد SPSSافزار نرمفريدمن با استفاده از 

-عامل با عناوينِ عامل اول: يكپارچه 5گويه تحقيق حاضر  40مجموع  حاكي از آن است كهاكتشافي، 

(، عامل دوم: تدوين 6/15هنگ نمودن وظايف دستگاهها در يك چارچوب معين و مشترک )سازي و هما

( و عامل سوم: ايجاد سازوكارهاي نظارتي به 6/14مشترک براي سازمانها ) انداز، سياستها و برنامهچشم

آمدسازي (، عامل چهارم: ارتقاء فرآيندهاي سازماني در راستاي روز2/12منظور بهبود فرآيندهاي اداري )

سازي و مهندسي مجدد و عامل پنجم: اصالح قوانين، شفاف (1/10) و تخصصي نمودن وظايف

عوامل و مولفه هاي موثر بر درصد از واريانس كل  8/75(؛ در مجموع 8/8فرآيندهاي ارائه خدمات )

 ر آن است كهاند. آزمون ناپارامتري فريدمن نيز بيانگداده در شهرداري كرج را تشكيلمديريت يكپارچه 

سازي و هماهنگ نمودن وظايف دستگاهها در يك يكپارچه از ديدگاه پاسخگويان: عاملهاي اول تا سوم:

مشترک براي تمامي سازمانها و ايجاد  انداز، سياستها و برنامهچارچوب معين و مشترک، تدوين چشم

ين را به لحاظ تأثيرپذيري بر سازوكارهاي نظارتي به منظور بهبود فرآيندهاي اداري ؛ بيشترين ميانگ

در شهرداري كرج داشته و در مقابل كمترين ميانگين نيز مربوط به عاملهاي چهارم مديريت يكپارچه 

و پنجم: ارتقاء فرآيندهاي سازماني در راستاي روزآمدسازي و تخصصي نمودن وظايف و اصالح قوانين، 

  ه است. سازي و مهندسي مجدد فرآيندهاي ارائه خدمات بودشفاف

برنامه ريزي شهري، مديريت شهري، مديريت يكپارچه شهري،  :يديکل واژگان 

 .شهرداري كرج
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  2 داوود بذرافشان،  1 مهشيد فيروزبخت
 .كرج شهرداري 8 منطقه انفورماتيك مسئول و اطالعاتي سيستمهاي مديريت ارشد كارشناسي 1
و رييس  (DBAدكتراي كسب و كار گرايش مديريت استراتژيك دانشگاه صنايع و معادن ايران) 2

 .شهرداري كرج 8اره درآمد منطقه اد

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهشيد فيروزبخت

 

 شهري یکپارچه مدیریت بر موثر موانع و ها شچال تبيين

 کرج شهرداري در
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 مقدمه
گذاري، ترين موانع فراروي مديريت شهري ـ بخصوص در كالن شهرها ـ چند پارگي مديريت شهري در عرصه سياستيكي از اصلي

ظارت است. شهر سيستمي باز است كه ساختارهاي اين سيستم هر كدام داراي كاركردهاي خاص خود ريزي، هدايت و نسازي، برنامهتصميم

توجه است. اين عملكردها و كاركردها در پيوستگي زماني و مكاني ـ فضايي ـ در حال تغيير و تحول و همچنين در حال باز توليداند. ولي بايستي 

ساختارها، كاركرد و عملكردهاي آن است، يعني اگر ساختارها و عملكردهاي يك شهر از هم  شود كل سيستم شهر چيزي فراتر از تمام اجزاء،

 . (22: 1388)احمدي، منفك و تجزيه شوند، پيوند دوباره آنها ديگر شمايل سيستم شهر را ندارد

... است  افيك، اسكان شهري وتر اين چندپارگي و يا اختالالت و پارازيت هاي شهري، معضالت پيچيده شهري از جمله بي شك نتيجه 

رسد. طرح مديريت واحدشهري مديريت به حداقل ميزان ميدر صورت يكپارچگي  توان با قطعيت عنوان كرد، مشكالت و معضالت شهريكه مي

توجه به  شد با برنامه سوم، به دولت اجازه داده 136مستندات در ماده  طبق. مباحثي است كه در برنامه سوم به آن اشاره مي شود از جمله

شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد، براساس  ها، آن گروه از تصدي هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريتهاي شهرداريتوانايي

در اين باره . ندك كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذاراداري و استخدامي  پيشنهاد مشترک وزارت كشور و سازمان امور

شهر  و عمران امور توسعه در دولتي دستگاههاي واگذاري قابل از تصديهاي دسته آن "توسعه نيز آمده است،  برنامه چهارم 137در بند )ب( ماده 

  .(22: 1392رهنمايي، )"شودرداري ها و دهياري ها واگذار ميشه ذيربط به مالي با منابع همراه وزيرانهيأت و روستا، باتصويب

نسبت به  در قالب مديريت هماهنگ شهري عنوان شده است، دولت مجاز است در طول برنامه 173 ماده در همچنين در برنامه پنجم 

با  هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، منظوردستيابي به ساختار مناسب و مديريت تهيه برنامه جامع مديريت شهري به

تعاوني و  هاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي ويت از طريق واگذاري وظايف و تصديتمركز مدير يكرد تحقق توسعه پايدار شهرها،رو

آورد. برداشت از عملجايگاه شهرداري ها واتحاديه آنها اقدام قانوني به روزرساني قوانين و مقررات شهرداري ها و ارتقاءشهرداريها، بازنگري و به 

تحقق مديريت  حالي است كه آماده نبودن زير ساختهاي الزم مانع اين در. مديريت واحد شهري بوده است برنامه سوم و چهارم توسعه، قوانين

مديريت نوين شهري يا همان مديريت  خدمات شهري بايد به سمت  شده است. بنابريان براي گذر از اين معضالت و مشكالت فراروي شهري واحد

 .(22: 1390 ،)محمدييكپارچه شهري، نظريه اي است براي حل معضالت بر جاي مانده شهري رفت. مديريتيكپارچه 

در شهرداري كرج، كه مطالعه حاضر را از مديريت يكپارچه موثر بر  چالشها و موانعشناسايي در همين راستا، اين مطالعه به منظور  

در شهرداري كرج و در گام دوم موثر بر مديريت يكپارچه چالشها و موانع بندي و دستهسازد؛ در گام نخست، شناسايي مطالعات ديگر جدا مي

هاي اين مطالعه، از رويكرد سيستمي بهره گرفته شده است تا بتوان عوامل ها است كه براي فراگير ساختن يافتهبندي اين عوامل و مولفهاولويت

 موثر را مورد بازكاوي قرار داد. 

 

 اف پژوهشاهد -1

 اصليالف: هدف 

  . موثر بر مديريت يكپارچه در شهرداري كرجچالشها و موانع بندي شناسايي و اولويتهدف اصلي اين تحقيق، عبارت است از:   

 

 ب: اهداف اختصاصي

   ؛مديريت يكپارچه در شهرداري كرجموثر بر چالشها و موانع شناسايي  -1

   ج؛مديريت يكپارچه در شهرداري كرموثر بر چالشها و موانع ز تعيين ميزان سهم و تأثير هر يك ا  -2

   ج.بر مديريت يكپارچه در شهرداري كرموثر چالشها و موانع بندي تقدم و تأخر هر يك از اولويت -3

 

 هاي پژوهشپرسش 1-1
 كدامند؟ ؛بر مديريت يكپارچه در شهرداري كرجموثر ها و موانع  چالش -1

 به چه ميزان است؟   ؛مديريت يكپارچه در شهرداري كرج برموثر ا و موانع چالشهسهم هر يك از  -2

 چگونه است؟ ؛مديريت يكپارچه در شهرداري كرج بر چالشها و موانع موثربندي تقدم و تأخر هر يك از اولويت -3
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 تحقيقو تجربی نظري  مبانی

 نوع :مانند مختلفي هايشاخصه هر كشور براساس ، جغرافياييسياسي تو تقسيما فضايي سيستم مراتب از سلسله بخشي مثابه شهر به 

 و محيطي گيرد. شهر مركز فرصتمي شكل … و گيريتصميم در نظام مردم و مشاركت اجتماعي منديآگاهي، عالقه حكومت، مديريت، سطح

 افزايش و همچنين از مهاجرت ناشي شهرنشيني و رشد سريع شهري افراد در نواحي است. تمركز روزافزون انساني بالقوه توانائيهاي ارائه براي

 اصلي از موانع يكي عنوانخود به آورد كهوجود ميبه شهري جمعيت افزايش با ميزان متناسب خدمات را در ارائه شهر، مشكالتي جمعيت طبيعي

 شهري، كه عمران در فعاليتهاي مشاركت براي مردم رغبت با عدم امر توام گردد. اينمي شهروندان به كافي يشهر خدمات و ارائه وظايف اجراي

 مواجه با مشكل شهري ساكنان نيازهاي را در تامين مسئوالن توانايي هستند كه متمركز دارد، از عواملي اداري نظام در شيوه ريشه تا حد زيادي

شهر  و متنوع بسيار گسترده هايفراگير و درگير با موضوعها و پديده نهاد مديريتي يك عنوانكارآمد به شهري يريتسازد. بنابراين، كاركرد مدمي

 سيستم يك شهر، به مثابه در هر گيريتصميم نظام پايدار در شهر ميسر گردد.  انساني توسعه به دستيابي تا نهايتاً است ضروري و شهرنشيني

 سيستم را با عناصر خارجي آن ارتباط و همواره كرده عمل سيستم از كل پيروي به بايستيمي موجود در آن و عناصر و روابط عملكرد است داراي

 ,Scott)خواهد ساخت مواجه را با مشكل گردد سيستم جخود خار معقول از حالت از عناصر يا روابط هر يك كند و چنانچه حفظ تعاملي صورتبه

2016:22).  

و  گستردگي دليل سازد. به را هماهنگ عناصر شهري ميان دارد روابط امور شهر، سعي مطلوب اداره هدف با شهري مديريت نظام 

 تواننمي سيستم اين شناخت دارد و بدون دخالت در آن مختلفي ، عواملباز سيستم يك مثابه به شهري مديريت سيستم بودن ايرشتهميان

 نحوي عناصر است، به آن بين و ايجاد روابط عناصر سيستم ريزي، شناختداد، زيرا هنر برنامه تغيير شكل آن اهداف را در جهت عناصر و روابط

 از عناصر در نظام تاثير هريك و ميزان روابط كشف عدم اجزاء همچنين به توجهيكنند. بي عمل سيستم هدف عناصر در جهت مجموعه اين كه

 .(29: 1393)طاهرخاني، منجر نخواهد شد مطلوب اهداف به منسجم، موثر و معطوف گيريتصميم نظام يك هرگز به گيريتصميم

هاي ها و سازمانشويم، در شرايط كنوني ما فاقد حكومتيريت شهري در ايران متوجه ميبا نيم نگاهي به تحليل وضعيت شهرنشيني و مد 

هاي محلي به ساختار متمركز و استبدادي تاريخي و اقتصاد گيري اين نهادها و سازمانتوانمند محلي مستقل هستيم؛ در شرايط كالن عدم شكل

ها داراي قدرت هاي فدرالي، شهرداريهاي تمركزگرا و چه با مشخصهجهان چه با مشخصه گردد. با وجود آنكه در اكثر كشورهايميرانتي دولت بر

اند و تمام امور محلي در ها همراه با شوراها داراي حكومت محليكنند و شهرداريباال در امور محلي هستند و به عنوان نهادي فرابخشي عمل مي

هاي توسعه شهري، مديريت زمين و مسكن، امور آموزش و پرورش، موري چون تهيه طرحبنابراين ا د.گنجحيطه اختيارات و وظايف آنها مي

زيست و ... جزء وظايف محلي و به ونقل، بازيافت، مديريت اسكان غيررسمي، نواحي كهن و قديمي شهر، گردشگري، امور فرهنگي، محيطحمل

نهاد دولتي و شهرداري تقسيم  25ه مديريت شهري ما در شرايط كنوني بين ك ها و شوراها هستند، در حاليعبارتي در حوزه اختيارات شهرداري

 (. (Hall, 2014:25شده است

جامعه شهري با مشكل مواجه مي سازد،  واقعيت اين است، كه يكي از عمده مشكالتي كه خدمات دهي به شهر و شهروندان را در 

بروز بسياري نا هماهنگي  مور است. پيشينه بسياري از مشكالت شهري، نمايشي ازنهادهاي خدمت رسان در انجام ا ناهماهنگي ميان ارگان ها و

تر از اين وضعيت اين است كه اين متوليان گوناگون فاقد هماهنگي و همسو كنندهناراحت .ها بين دستگاه هاي خدمات رسان شهري است

چون ترافيك، اسكان غيررسمي، اشتغال غيررسمي، بورس بازي زمين اند، نتيجه اين چندپارگي در مديريت شهري باز توليد مسايل شهري نگري

خدمات رسان  آسفالت به واسطه اقدامات ساير ادارات بسيار اتفاق افتاده است كه خياباني پس از اي از اين دست است.و مسكن و مسايلي گسترده

كار را هم براي مردم و هم نهادهاي خدمات رسان مشكل مي كند،  ... مجدد شكافته شده است. اين مسئله از جمله فاضالب، برق، گاز، مخابرات

مصداقي از اسراف سرمايه هاي مردمي  كه به واقع نارضايتي عمومي نيز دامن مي زند. البته براي رفع اين نقص و بحران  ضمن آنكه اين موضوع به

از  گيريهكار حل موضوع مطرح مي شود، بهرهنوان عمده ترين رااين انديشه كه امروزه به ع است به راهكارهاي متنوعي فكر كرده ايم. نتيجه

 .(41: 1388، همكاران)صرافي و است "مديريت يكپارچه شهري" اجراي طرح كالن هايخروجي

ساماندهي، نظارت و هماهنگي مسائل شهري  ريزي براي همه امور محلي، سياستگذاري، هدايت،مديريت شهري كارآمد در يك نگاه برنامه 

هاي  توسعه شهري، مديريت زمين و مسكن، حمل و نقل، بازيافت، مديريت اسكان غيررسمي، بافت ست. اين امور را مي توان در تهيه طرح هايا

امور بايد در حيطه مسئوليت هاي شهرداري و شوراها  البته بايد اذعان داشت، كه اين .فرسوده، محيط زيست، گردشگري و امور فرهنگي ديد

زيرا با جاري شدن اين رويكرد در سيستم مديريتي،  ريت نوين نيز يكپارچگي در مديريت شهر را تاييد و بر اجراي آن نيز تاكيد داردمدي. باشند

مطرح كردن  به دنبال بروز برخي موانع امكان بروز مي يابد به نحو اثرگذاري كاهش مي يابد. هدف از ضريب آسيب هاي اجتناب ناپذيري را كه

افزايش راندمان  ،شهري نيست بلكه هدف كالن اين مديريت تصدي گري و اشراف و مديريت سليقه اي امور  "ريت واحد شهريمدي"موضوع 

مختلفي از  و گسترده كردن فضاي خدمات رساني است. مديريت شهري ما در شرايط كنوني بين نهادهاي فعاليت ها و عملكرد مديريت شهري

 . (22: 1391ه، )شيعجمله شهرداري تقسيم شده است
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مديريت يكپارچه شهري نظريه نويني است كه در يكي دو دهه اخير در كشور براي حل معضالت كنوني مديريت شهرها مطرح شده است.  

 دانيم كه تمايل به شهرنشيني و جاذبه هاي آن در ميان جامعه به حدي رو به افزايش است كه در حال حاضر شهرها بعنوان مهمتريناما همه مي

اند. بنابراين در مسير دستيابي به توسعه پايدار، شهر يك شاخص مهم تلقي مي گردد كه پايگاه رشد و توسعه و مركز اصلي تحوالت قرار گرفته

رشد و بالندگي آن ارتباط مستقيم با چگونگي مديريت و دستاورد هاي حاصله دارد. شاخصه و رويكرد مديريت شهري بر طرف نمودن ناهماهنگي 

فرقه موجود در ميان نظام هاي مديريت شهري است كه اين هماهنگي بايد از طريق نزديكي اهداف و ديدگاه ها، يكپارچگي عملكردها و و ت

ر سيستم ها و كارآمدتر كردن فرايندها بدست آيد. دستيابي به مديريت يكپارچه شهري نيازمند تعريف و تدوين قانون و چهارچوبهايي در ساختا

 مناسب محيط امور شهر و تامين اداره شهر با هدف گيريتصميم از اين رو، نظام. و واگذاري اختيارات به مديريت واحد شهري استكالن كشوري 

 ور اقدامام پيگيري به كشور نسبت كالن ساختار سياسي به توجه با كه بوده حكومتي از سيستم ايزيرمجموعه عنوانبه شهروندان براي زندگي

 شهري گيريتصميم نظام كه گرفت نتيجه توانموارد فوق، مي به توجه بااست.  حكومت كالن اهداف در جهت سيستم اين اهداف كند. عمدهمي

ركود  به علليبه عوامل از اين يك هر و چنانچه را داراست اجرايي خاص هايو شيوه خود اهداف، محيط، منابع باز براي سيستم يك عنوان به

  .(66: 1390)محمدي، خود بپردازد عملكرد بهينه تواند بهو نمي گرديده دچار اختالل شود سيستم كشيده

ناسبي است م فضاي نظام و سيستم مديريت يكپارچه شهري،الذكر و بررسي محتوايي ادبيات پژوهش، بنابراين، با توجه به مطالب فوق 

 توانمنديهاي مديريت شهري در قالب يك مديريت واحد و يكپارچه.  شكوفا كردنقابليتها و پتانسيلهاي مديريت واحد شهري و راي بهره گرفتن از ب

 پيشينه تحقيق

هايشان هدهد و محقق را با افكار متخصصان ديگر كه پژوهشها و انديشاندازهاي تحليل را وسعت ميبه طور كلي مرور پيشينه پژوهش، چشم

در همين راستا، اين بخش را با مرور پيشينه پژوهشهاي مرتبط با موضوع پژوهش، كند. بخش او در كار پژوهش باشند، آشنا ميممكن است الهام

 كنيم.با توجه به اين موضوع كه در اين رابطه كارهاي پژوهشي اندكي در كشور صورت گرفته است؛ دنبال مي

توسط حسين نوايي به عنوان  1382در سال  ارائه الگوي مناسب تقسيمات شهري بر اساس مديريت يكپارچه )مطالعه موردي مشهد( 

هري در جهان شيوه هاي مديريت شپايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه 

ي بر سه الگوي كلي منطبق است كه در ايران اين مديريت بر عهده شهرداري بوده و پس از تغييرات و تحوالت فراوان قانوني هم اكنون تنها يك

جهت ارائه خدمات  دهند. برخي از سازمانها و شركتها از عناصر تاثيرگذار در اين مقوله بوده و هريك از سازمانها بخشي از اين وظيفه را انجام مي

ا بهتر به تقسيم بندي شهر روي آورده و بر اساس معيارهاي خود شهر را به چند منطقه تبديل نموده اند. عدم هماهنگيهاي مختلف در اين بخشه

 شود. و مديريتها معلول مديريتهاي گوناگون است و نياز ويژه به يكپارچه سازي اين مديريتها حس مي

سيده زهره ميرعباديني در سال  امكان سنجي تحقق مديريت يكپارچه شهري با تأكيد بر سطح تصميم گيري )نمونه موردي شهر تهران( 

معناي اتخاذ رويكرد كل  مديريت يكپارچه شهري بهبه عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي نتيجه گرفته است كه  1388

نگرانه و طراحي سازوكارهايي جهت پيگيري رويكرد مذكور در مديريت امور شهر است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر يكپارچگي مديريت 

ديران شهري در نمونه موردي شهر تهران از طريق دو روش كمي و كيفي شناسايي شدند. يافته هاي روش كمي كه محصول جمع آوري نظرات م

و كارشناسان نهاد مديريت شهري تهران و برخي نهادهاي دولتي/حكومتي است، نشان مي دهد كه چهار عامل شبكه نهادها و سازمانهاي متعدد 

ذيربط مديريت شهري، نظام و روابط قدرت بازيگران عرصه شهري، بستر قوانين و مقررات موجود شهري و همچنين زيرساخت هاي اطالعاتي و 

 د.ي از جمله عوامل موثر بر عدم يكپارچگي مديريت شهري هستنارتباط

( توسط سيد علي حسين تحليل موانع ايجاد مديريت يكپارچه شهري با تأكيد بر نقش نهادهاي حكومتي )كالنشهر تهرانپژوهشي با عنوان 

نظام مديريت ان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس انجام گرفته است كه وي نتيجه گرفته است كه به عنو 1390پور در سال 

اي اي داراي رابطههاي ملي و منطقههاي فرادست و نظاممديريتي كشور نسبت به سيستم -شهري ايران به سبب تمركز در ساختار سياسي

ا به سوي مديريتي منفعل سوق داده است. به دنبال آن عدم فقدان انسجام كافي در تعامالت اي است كه آن رعمودي و يك سويه -خطي

نيز مديريت شهري ايران سيستمي با سطوح فرودست و داخلي آن را تبديل به مديريتي نامنسجم نموده است و در نهايت از نظر ابعاد محيطي 

عي، مالي، حقوقي و مشاركت ناكافي كنشگران اجتماعي در محيطي نامساعد درحال به دليل عدم برخورداري از بسترهاي مناسب سياسي، اجتما

 .فعاليت است

در  1390در سال  نژادها و الزامات مديريت يكپارچه در كالنشهر تهران توسط دكتر ناصر براتي، امير ثامني و محمدعلي سليمانضرورت  

 داراي و شميرانات ريبا وجود اينكه ته است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه ريزي شهرداري تهران انجام گرفمركز مطالعات و برنامه

باشند. اين پيوستگي و يكپارچگي تمام ميتهران  كالنشهر وابسته به كالبدي، عملكردي و هويتيلحاظ  بهاما  باشندمستقل مي هويت تاريخي

اجتماعي، مديريتي، سياسي، اقتصادي  -شبكه بهم پيوسته و در هم تنيده فرهنگي  ابعاد وجودي كالنشهر تهران را شامل شده و در طول زمان يك

و كالبدي بين سه شهرستان ري، تهران و شميرانات به وجود آورده كه آنها را تبديل به يك كل واحد نموده است. در نتيجه هرگونه تفرق و 
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ها و صدمات جدي به پيكره كالنشهر تهران وارد آورده و نهايتاً منجر به جدايي از لحاظ مديريتي به مانند جدا شدن اجزاء يك سيستم، آسيب

تواند آغازي بر آثار نامطلوب بر زندگي شهروندان و تضعيف نقش و جايگاه مديريت شهري تهران در اداره آن خواهد شد. همچنين اين بدعت مي

وجود يك مجموعه لذا  ها از كالنشهر تهران باشيم.فزاينده جدايي ديگر قسمتاي كه در آينده شاهد ادعاهاي تجزيه كالنشهر تهران بوده، به گونه

بيني شده براي كالنشهر اي پيشيكپارچه و هماهنگ در مديريت شهري كالنشهر تهران پيش شرط رسيدن به اهداف استراتژيك ملي و منطقه

هر، به عنوان ويترين و آئينه تمام نماي نظام، متضمن ارتقاء قدرت بوده و تقويت مديريت شهري اين كالنشتهران و نظام مقدس جمهوري اسالمي 

المللي است. اين مهم به نوبه خود در هرچه بهتر شدن ارائه خدمات شهري به شهروندان تاثير مستقيم نهاده و اي و بينايران در سطح منطقه

 ازهاي متصور براي كالنشهر تهران خواهد شد.اندچشم   نتيجتاً افزايش كارايي سيستم ارائه خدمات شهري باعث نيل به 

مرضا كاظميان دكتر غالعنوان پژوهش ديگري است كه توسط  شناسايي ابعاد و راهكارهاي تحقق مديريت يكپارچه شهري با روش فراتلفيق

انتشار يافته چهارمين كنفرانس مديريت و برنامه ريزي شهري مشهد انجام گرفته است و در مجموعه مقاالت  1391در سال  و زهره ميرعابديني

مطالعات  هاي كيفي است كه نتايجي فراتر از آن چه كه در تحقيقات و فراتلفيق روشي براي ايجاد تفسيري خالقانه و يكپارچه از يافتهاست. 

سهل و ممتنع در راستاي ايجاد هماهنگي در فرايند و محتواي  مديريت يكپارچه شهري نيز مفهومي. فردي آشكار شده است به دنبال دارد

مديريت شهر است. نتيجه فراتلفيق مويد اين امر است كه بيشتر پژوهشگران اصالح ساختار سازماني و روابط عناصر ذيربط در مديريت شهري و 

 الح بسترها و ابزارهاي مرتبط با مديريت شهري شامل قوانين و مقررات و توانمندي مالي شهرداريها را در تحقق مديريت يكپارچه شهري موثراص

 .انددانسته

 

 تحقيق شناسیروش
اكتشافي كه با استفاده  -توصيفيها نيز، از نوع تحقيقات مطالعه حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر نوع تحقيق يا نحوه گردآوري داده

و ديگر سازمانهاي مديران ارشد، مياني، پايه و كارشناسان در شهرداري كرج جامعه آماري پژوهش حاضر، تمامي است.  انجام شده پيمايشي از روش

با استفاده از نفر هستند كه  1300الغ بر منطقه شهري كرج )اداره آب و فاضالب، فرمانداري، اداره برق، اداره مخابرات، فرماندهي انتظامي و ...( ب

گيري تصادفي ساده نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. نحوه انتخاب افراد نيز به روش نمونه 300فرمول كوكران و جدول مورگان، تعداد 

گانه شهرداري و نيز سازمانهاي شهري ذكر شده،  12شهرداري و مناطق  ها و بخشهاي اداري ستاد مركزيباشد. بدين ترتيب كه در حوزهمي

خودساخته توسط پژوهشگر و اهداف  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اند.تعدادي از كارشناسان و مديران به صورت كامالً تصادفي، انتخاب، شده

روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. بدين ترتيب كه ابتدا ها، از در مطالعه حاضر براي محاسبه قابليت اعتماد پرسشنامه .است پژوهش

هاي مربوط به نفري انجام گرديده و سپس از طريق آلفاي كرونباخ، ضريب همساني دروني گويه 25هاي پژوهش بر روي يك گروه پرسشنامه

اين نتيجه نشان از ميزان باالي آلفا و آمده است. بدست  85/0كه ضريب آلفاي كرونباخ برابر با  محاسبه گرديد. هاي مختلف پرسشنامهمقياس

آوري اطالعات است. به منظور تعيين روايي آن نيز، بدين صورت كه با اساتيد راهنما و مشاور، مناسب بودن ابزار پرسشنامه به منظور جمع

يل شده و پس از انجام عدآنان پرسشنامه تهاي الزم انجام شده و سپس با استفاده از نظرات اصالحي صاحبنظران و متخصصين ديگر، مشورت

 آماري، تكميل شده است. ها در ميان جامعهاصالحات نهايي، پرسشنامه

 

 ي تحقيقهایافتهنتایج و 
 

 . توزیع فراوانی ویژگيهاي فردي پاسخگویان1جدول 
 

 درصد فراواني شرح

 جنس

 3/3 10 زن

 7/96 290 مرد

 100 300 جمع

 التميزان تحصي

 15 45 ليسانس

 85 255 و باالتر فوق ليسانس

 100 300 جمع

 سن
30- 20 40 4/13 

40-31 70 3/23 
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50- 41 120 40 

 3/23 70 سال و باالتر 51

 100 300 جمع

 سابقه كار

 10 30 سال 8-1

13- 9 50 6/16 

19-14 100 3/33 

24-20 80 7/26 

 3/13 40 سال و باالتر 25

 100 300 جمع

 نوع شغل

 7/36 110 اجرايي

 30 90 مديريتي

 3/33 100 تخصصي

 100 300 جمع

 

رصد از پاسخگويان، د 7/96گردد كه الذكر در مورد ويژگيهاي فردي پاسخگويان، مالحظه ميبا توجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق 

درصد  85ند و در مقابل ادرصد از پاسخگويان، از تحصيالت ليسانس برخوردار بوده 15 اند. در عين حالدرصد نيز، زن بوده 3/3مرد و در مقابل 

قابل مسال و در  41-50درصد از پاسخگويان، در گروه سني  3/40اند. از سوي ديگر ليسانس و باالتر، داشتهاز پاسخگويان نيز، تحصيالتِ فوق

درصد از  3/33اند. اشتهد   سال و كمتر؛  40درصد از پاسخگويان نيز،  7/36. در مجموع اندسال و باالتر بوده 51درصد نيز در گروه سني  3/23

وع شغل مديريتي درصد ن 30اند. تنها درصد از نوع شغل اجرايي برخوردار بوده 7/36اند و در مقابل پاسخگويان، نوع شغل تخصصي داشته

  اند.سال و بيشتر، سابقه كار داشته 19درصد نيز،  40اند و در مقابل ار داشتهابقه كسسال،  14-19درصد از پاسخگويان،  3/33اند. داشته

 

 آزمون تحليل عاملی 
 كدامند؟ ؛بر مديريت يكپارچه در شهرداري كرج چالشها و موانع موثرآزمون پرسش اول: 

 به چه ميزان است؟   ؛كرجمديريت يكپارچه در شهرداري  بر چالشها و موانع موثرآزمون پرسش دوم: سهم هر يك از 

ها( غيرها )گويهمعموالً در تحقيقات اجتماعي و اقتصادي به دليل ماهيت كار و مقياس متغيرهاي مورد سنجش، با حجم زيادي از مت  

، به دنبال آن است تراتيتر و در عين حال عمليها و رسيدن به نتايجي علميتر دادهروبرو هستيم. از طرفي نيز محقق براي تحليل بهتر و دقيق

ه براي نيل به ها را كاهش دهد و از طرف ديگر ساختار جديدي را براي داده هاي خود تشكيل دهد. روش آماري ككه از يك طرف حجم داده

ر ار موجود دباشد. هدف اصلي تحليل عاملي، مطالعه نظم و ساختتعبيه شده است، روش تحليل عاملي مي SPSSاين مقصود در نرم افزار 

 هاي چندمتغيره است. داده

هاي مورد نظر براي تحليل عاملي داده دهد كه آيابنابراين، اساس تحليل عاملي بر دو آزمون مبتني است كه هر دو اين آزمون، نشان مي 

ها موجود را تقليل داده داده توانمناسب هستند يا خير؟ به عبارتي در انجام تحليل عامل ابتدا بايد از اين مسئله اطمينان حاصل كرد كه آيا مي

و بارتلت در روش تحليل عاملي وجود دارد. در رابطه با  KMOو به چند عامل پنهاني كاهش داد يا خير؟ براي درک اين مسئله، دو آزمون 

عبارتي ملي و يا بهها و متغيرهاي مورد نظر جهت انجام تحليل عابودن داده( حكايت از مناسب83/0، نتايج تحليل عاملي )1 (KMO)مقدار

باشد كه نشانگر دار ميمعني 01/0در سطح خطاي كمتر از  2باشد. آزمون بارتلتها به يك سري عوامل بنيادي و پنهاني ميتر، تقليل دادهروشن

اي گويهتگي درونباشد. بدين معنا كه، از يك طرف همبسها و متغيرها، يك ماتريس واحد نميآن است كه ماتريس همبستگي عاملها با گويه

هاي ديگر تفاوت دارد. در ها و با همبستگي عوامل ديگر با مجموعه گويهمناسب بوده و از طرف ديگر نيز، همبستگي هر عامل با مجموعه گويه

 باشد.  ها و متغيرهاي تحقيق، ممكن ميمجموع، با توجه به اين نتيجه، كشف يك ساختار جديد از فايل داده

 

 

                                                           
1. Keisr-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlet Test  
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 KMO and BARTLETTS . آزمون2جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .83 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2721.658 

 Df 780 

 Sig. .000 

 

درصد  4/6و  1/8، 1/16، 1/20، 1/25اند عامل ساخته شده است. عاملهاي اول تا هفتم به ترتيب توانسته 5، گويه 40بنابراين از مجموع  

مديريت بر  چالشها و موانع موثردرصد از واريانس كل  8/75الذكر، عامل فوق 5از واريانس و تغييرات مجموعه متغيرها را تعيين كنند. در مجموع؛ 

دهد. بنابراين، اين رخش، نشان ميها و عاملها را بعد از چنيز ماتريس همبستگي گويه ذيلاند. جدول در شهرداري كرج را تشكيل دادهيكپارچه 

بر مديريت يكپارچه  چالشها و موانع موثراند كه به عنوان طبقه يا مقوله جاي گرفته 5عاملها به دليل سنخيت ماهيت و مقدار بارعاملي شان در 

 اند:بندي شدهدر شهرداري كرج، دسته
 

 ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش. 3جدول 
 

 هاگويه

 يبار عامل

عامل 

 اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

عامل 

 پنجم

     87/0 ي اداري سازمانهاي مختلفهابخشي و بين بخشهماهنگي بين

     71/0 سازماني در سطح شهروظايف  يكپارچه شدن

     81/0 هاهاي اجرايي و شهري ميان ارگانهماهنگي در فعاليت

     77/0 شهري در بين سازمانهاي كانون رهبريوجود 

هاي ها و هدفها و خط مشيهماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تابعه با برنامه

 تعيين شده
69/0     

در قالب يك مركز  گيري و اجراسازي، تصميمايجاد نظام سلسله مراتبي در تصميم

 واحد مديريت شهري
70/0     

     82/0 ممانعت از اتخاذ تصميمات فردي در خصوص امور شهري

هاي هاي دولتي، سازمانكردن اقدامات در چارچوب بخشهماهنگي و يكپارچه

 هاي ذينفع در سطح شهرعمومي و      گروه
69/0     

در قالب يك مركز  گيري و اجراسازي، تصميمايجاد نظام سلسله مراتبي در تصميم

 واحد مديريت شهري
77/0     

     79/0 مشترک اتاقدامفعاليتها و توافق بر لزوم 

     80/0 سنخ با مسائل شهريوجود مديريت تعاملي و هم

گيري گروهي كاركنان در قالب يك مركز واحد مديريت تفكر مشاركتي و تصميم

 شهري
76/0     

 مجدد فعاليتها بر اساس اهداف سازماني و رفع فعاليتهاي غيرضروري مهندسي

 شهري
 66/0    

    77/0  در سازمانهاي شهري دوباره كاريهاحذف موازي كاريها و 

    69/0  حاكميت تفكر سيستمي در بين مديران دستگاههاي اجرايي

    70/0  شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع شهريوجود برنامه ريزي متناسب با  

هاي شرايط و موقعيت اقتصادي شهرها و شهرداريوجود برنامه ريزي متناسب با 

 كشور
 82/0    

    69/0  شهري يكسان و مشترکانداز چشمو برنامه بلندمدت 

    87/0  سياستگزاري در سطح شهرگيري و مركز تصيموجود يك اتاق فرمان و 
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    71/0  يريزي براي اجراي تمامي پروژه هاي شهرسازوكارهاي مشخص و مدون برنامه

    81/0  براي سازمانها ريزي و فعاليت بيشتر و تخصصي ترامكان برنامه

    77/0  و كافي به طرح ها و پروژه هاي شهري تخصيص مطلوب تر منابع الزم

   68/0   نهادهاي مشخص مسئول در سطوح مختلف هاي شهري توسطبر برنامهنظارت 

   69/0   كنترل به وسيله مديريت شهريهاي مشخص قابلبرنامهوجود 

   70/0   فعاليتهابر حسن عملكرد  مردميميزان نظارت  افزايش

   82/0   جلوگيري از اتالف منابع و سرمايه هاي شهري

   69/0   ي متولي مسائل شهريدستگاه ها ازمردم و رضايت  اعتماد

   77/0   اصالح و بهبود مستمر فرآيندها

   79/0   شهرداريهاكارآمدي ارزيابي و سنجش 

هر يك از سازمانها و دستگاههاي متولي براي  صمشخهاي فعاليت و تعيين تعريف

 در سطح شهر
   58/0  

  68/0    سازمانها تخصصي شدن فعاليتها و عدم موازي كاري توسط

تعريف و تبيين سازوكار هماهنگ و يكسان در دستگاههاي متولي براي جذب 

 گذاري در طرحها و پروژه هاي شهريسرمايه
   69/0  

در سطح  جهت پيشبرد طرحهاي عمرانيسازمانها وهاي فني بسيج امكانات و نير

 شهر
   70/0  

شهر در سرنوشت سازمانها كاركنان  تمامي فرهنگ عالقه به كار و مشاركت ارتقاء

 خودشان
   82/0  

  69/0    شهرسازي مدرن و متناسب با معيارهاي روز كشورهاي پيشرفته

 69/0     مانهاي شهريدر ساز حذف موازي كاريها و دوباره كاريها

هاي متولي هاي اداري سازمانكارآمدي، شفافيت در قوانين و مقررات و بخشنامه

 مسائل شهري
    72/0 

تدوين دستورالعمل تشويقي و حمايتي در راستاي بكارگيري و بالفعل نمودن 

 پتانسيلها و قابليتهاي شهري
    81/0 

 88/0     يك مركز واحد مديريت شهري در قالباصالح مقررات و محدوديتهاي دست و پاگير 

 77/0     سرعت عمل در انجام فعاليتها و كارهاي محوله

   

 سازي و هماهنگ نمودن وظايف دستگاهها در يك چارچوب معين و مشترکيكپارچه  عامل اول:
 

 ي اداري سازمانهاي مختلفهابخشي و بين بخشهماهنگي بين

 ني در سطح شهرسازماوظايف  يكپارچه شدن

 هاهاي اجرايي و شهري ميان ارگانهماهنگي در فعاليت

 در بين سازمانهاي شهري كانون رهبريوجود 

 هاي تعيين شدهها و هدفها و خط مشيهماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تابعه با برنامه

 مركز واحد مديريت شهريدر قالب يك  گيري و اجراسازي، تصميمايجاد نظام سلسله مراتبي در تصميم

 ممانعت از اتخاذ تصميمات فردي در خصوص امور شهري

 هاي ذينفع در سطح شهرهاي عمومي و گروههاي دولتي، سازمانكردن اقدامات در چارچوب بخشهماهنگي و يكپارچه

 مشترک اتاقدامفعاليتها و توافق بر لزوم 

 سنخ با مسائل شهريوجود مديريت تعاملي و هم

 گيري گروهي كاركنان در قالب يك مركز واحد مديريت شهريتفكر مشاركتي و تصميم
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 مشترک براي تمامي سازمانها انداز، سياستها و برنامهتدوين چشم عامل دوم:
 

 شهري مجدد فعاليتها بر اساس اهداف سازماني و رفع فعاليتهاي غيرضروري مهندسي

 ر سازمانهاي شهريد حذف موازي كاريها و دوباره كاريها

 حاكميت تفكر سيستمي در بين مديران دستگاههاي اجرايي

 شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع شهريوجود برنامه ريزي متناسب با  

 هاي كشورشرايط و موقعيت اقتصادي شهرها و شهرداريوجود برنامه ريزي متناسب با 

 شترکشهري يكسان و مانداز چشمو برنامه بلندمدت 

 سياستگزاري در سطح شهرگيري و يمممركز تصوجود يك اتاق فرمان و 

 ريزي براي اجراي تمامي پروژه هاي شهريسازوكارهاي مشخص و مدون برنامه

 ريزي و فعاليت بيشتر و تخصصي تر براي سازمانهاامكان برنامه

 و كافي به طرح ها و پروژه هاي شهري تخصيص مطلوب تر منابع الزم

 

 ايجاد سازوكارهاي نظارتي به منظور بهبود فرآيندهاي اداري  عامل سوم:
 

 نهادهاي مشخص مسئول در سطوح مختلف هاي شهري توسطبر برنامهنظارت 

 كنترل به وسيله مديريت شهريهاي مشخص قابلبرنامهوجود 

 فعاليتهابر حسن عملكرد مردمي ميزان نظارت  افزايش

 و سرمايه هاي شهري جلوگيري از اتالف منابع

 ي متولي مسائل شهريدستگاه ها ازمردم و رضايت  اعتماد

 اصالح و بهبود مستمر فرآيندها

 شهرداريهاكارآمدي ارزيابي و سنجش 

 

 در راستاي روزآمدسازي و تخصصي نمودن وظايف  : ارتقاء فرآيندهاي سازمانيچهارمعامل 
 

 از سازمانها و دستگاههاي متولي در سطح شهر هر يكبراي  مشخصهاي فعاليت و تعيين تعريف

 سازمانها تخصصي شدن فعاليتها و عدم موازي كاري توسط

 گذاري در طرحها و پروژه هاي شهريتعريف و تبيين سازوكار هماهنگ و يكسان در دستگاههاي متولي براي جذب سرمايه

 در سطح شهر انيجهت پيشبرد طرحهاي عمرسازمانها بسيج امكانات و نيروهاي فني 

 شهر خودشاندر سرنوشت سازمانها كاركنان  تمامي فرهنگ عالقه به كار و مشاركت ارتقاء

 شهرسازي مدرن و متناسب با معيارهاي روز كشورهاي پيشرفته
 

 سازي و مهندسي مجدد فرآيندهاي ارائه خدمات اصالح قوانين، شفاف: پنجمعامل 
 

 در سازمانهاي شهري حذف موازي كاريها و دوباره كاريها

 هاي متولي مسائل شهريهاي اداري سازمانكارآمدي، شفافيت در قوانين و مقررات و بخشنامه

 تدوين دستورالعمل تشويقي و حمايتي در راستاي بكارگيري و بالفعل نمودن پتانسيلها و قابليتهاي شهري

 مديريت شهري يك مركز واحد اصالح مقررات و محدوديتهاي دست و پاگير در قالب

 سرعت عمل در انجام فعاليتها و كارهاي محوله
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 آزمون ناپارامتري فریدمن
 چگونه است؟ ؛مديريت يكپارچه در شهرداري كرج بر چالشها و موانع موثربندي تقدم و تأخر هر يك از آزمون پرسش سوم: اولويت

اي دهي به متغيرهاي چندسطحي و يا چندمقولهبندي و اولويتاي رتبههاي آماري است كه برآزمون ناپارامتري فريدمن از جمله آزمون 

در بر مديريت يكپارچه  چالشها و موانع موثربندي ميانگين گيرد. در اين پژوهش نيز به منظور اولويتاي )ترتيبي( انجام ميبا مقياس رتبه

و سطح  99/0با اطمينان  ،ضيه حكايت از آن داشت كه از حيث آمارياز آزمون ناپارامتري فريدمن استفاده شده است. آزمون فر ،شهرداري كرج

دول زير مويد چنين در شهرداري كرج وجود دارد. جمديريت يكپارچه  بر چالشها و موانع موثرداري بين ، تفاوت معني01/0خطاي كمتر از 

 اي است:نتيجه
 

 نتایج حاصل از آزمون فریدمن. 4 جدول
 

 بهميانگين رت عوامل

 6/15 سازي و هماهنگ نمودن وظايف دستگاهها در يك چارچوب معين و مشترکيكپارچه

 7/14 مشترک به طور تخصصي براي تمامي سازمانها انداز، سياستها و برنامهتدوين چشم

 2/12 ايجاد سازوكارهاي نظارتي به منظور بهبود فرآيندهاي اداري و افزايش رضايت شهروندان

 1/10 دهاي سازماني در راستاي روزآمدسازي و تخصصي نمودن وظايفارتقاء فرآين

 8/8 سازي و مهندسي مجدد فرآيندهاي ارائه خدمات به شهرونداناصالح قوانين، شفاف

01/0 <P                                  4 = d.f                                           116/412 =2X 

 

در شهرداري كرج از ديدگاه پاسخگويان نشان از آن دارد كه عوامل و مولفه هاي موثر بر مديريت يكپارچه ايسه ميانگينِ رتبه بنابراين مق 

مشترک به  انداز، سياستها و برنامه(، تدوين چشم6/15سازي و هماهنگ نمودن وظايف دستگاهها در يك چارچوب معين و مشترک )يكپارچه

( بيشترين ميانگين را به لحاظ 2/12( و ايجاد سازوكارهاي نظارتي به منظور بهبود فرآيندهاي اداري )6/14سازمانها )طور تخصصي براي تمامي 

در مديريت شهري شهرداري كرج داشته و در مقابل كمترين ميانگين نيز مربوط به ارتقاء فرآيندهاي سازماني مديريت يكپارچه تأثيرپذيري بر 

( بوده 8/8سازي و مهندسي مجدد فرآيندهاي ارائه خدمات )و اصالح قوانين، شفاف (1/10) تخصصي نمودن وظايفدر راستاي روزآمدسازي و 

 است.      

 

 پيشنهادها و راهکارها
 هاي پژوهش حاضر، عبارتند از:  پيشنهادها و راهكارهاي پژوهش با توجه به نتايج و يافته

سازي و هماهنگ نمودن وظايف دستگاهها در يك چارچوب يكپارچهه از تحليل عاملي اكتشافي؛ هاي بدست آمدبا توجه به نتايج و يافته -1

  : لذا در همين راستا اقدامات و فعاليتهاي ذيل پيشنهاد مي گردد معين و مشترک به عنوان مهمترين و اثرگذارترين عامل، شناخته شده است.

 ري در دستگاههاي مسئول امور شهري؛ كاريها و موازيهاي كاريهاي اداجلوگيري از دوباره •

 بندي در تخصيص اعتبارات و منابع به پروژه هاي كالن شهري توسط يك مديريت واحد؛ اولويت •

 پذيرش مسئوليت فردي و پاسخگويي در قالب يك مديريت واحد؛  •

 از آن تبعيت كنند. اعتقاد به يك نظام مديريت كارآمد كه كاركنان شركت و پيمانكاران مرتبط با پروژه هاي شهري •

 اهميت دادن به ديدگاهها و پيشنهادهاي تمامي دستگاههاي اجرايي و قطعي نمودن ضمانتهاي اجرايي آن؛  •

 وجود يك محور مديريتي در هدايت و پيشبرد امور اجرايي؛  •

فع موانع توسعه مطلوب تشكيل جلسات مابين سازمانها در سطوح مديران ارشد، مديران مياني و مديران پايه براي هماهنگي و ر •

 هاي شهري؛ هپروژ

 سازي و اجراي وظايف شهري بين دستگاههاي متولي.گيري، تصميمهماهنگي و همنوايي در تصميم •

 

هاي مشترک به طور تخصصي براي تمامي سازمانها از ديگر عواملي است كه با توجه به نتايج و يافته انداز، سياستها و برنامهتدوين چشم -2

انداز، سياستها و برنامه مشترک بين دستگاههاي حوزه مسائل شهري؛ توجه به اين در تدوين اين چشمتحليل عاملي، بدست آمده است.  آزمون

 نكات مهم است:
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 سازي فعاليتها و وظايف شهري؛شناخت كامل از وضعيت شهر و مسائل پيرامون آن با توجه به موضوع يكپارچه •

 شنهادهاي تمامي دستگاههاي اجرايي و قطعي نمودن ضمانتهاي اجرايي آن؛ اهميت دادن به ديدگاهها و پي •

 بندي از نيازهاي مهم شهروندان؛تدوين برنامه بلندمدت با توجه به نيازسنجي و اولويت •

ه مسئولين هاي مختلف مسائل شهري و ارائه گزارش بريزي و تدوني برنامه هاي تخصصي در حوزهايجاد كارگروه دائمي به منظور برنامه •

 شهري؛

 توجه به لزوم سازگاري بين توسعه شهري و محيط پيراموني. •

 

ايجاد سازوكارهاي نظارتي به منظور بهبود فرآيندهاي اداري و افزايش رضايت شهروندان از ديگر عواملي است كه با توجه به نتايج و  -3

 ت:هاي پژوهش در موفقيت نظام مديريت يكپارچه شهري، تأثيرگذار اسيافته

بكارگيري نيروهاي متخصص و مجرب در حرفه تخصصي خود متناسب با كار اجرايي و استفاده از مشاورين ذيربط با توان اجرايي  •

 بسيار باال؛

 انديشي بين مسئولين و مشاوران دستگاههاي ذيربط در مسائل شهري؛ برگزاري جلسات هم •

 هاي شهري؛  هوژهماهنگي بين دستگاهها در نظارت از روند اجراي مطلوب پر •

 توجه ويژه به بافت قوميتي و جمعيتي شهر كرج كه مهاجران از اقوام مختلف در اين شهر ساكن مي باشند.  •

 هاي كالن شهري؛ هريزيها و اجراي پروژها، برنامهگيريپرهيز از تعارفات اداري و سياسي كاري در تصميم •

 برداري؛ها از زمان تعريف پروژه تا بهرهبه بر روند اجرايي پروژهنظارت دقيق از طريق گماردن كارشناسان داراي تجر •

 

ارتقاء فرآيندهاي سازماني در راستاي روزآمدسازي و تخصصي نمودن وظايف؛ از ديگر عواملي است كه در نظام مديريت يكپارچه  -4

 شهري، جايگاه واال و مهمي داشته و نقش اساسي را ايفا مي نمايد:

 ها؛هآالت و نيروي انساني و سرعت عمل در اجراي پروژهينه از ماشيناستفاده موثر و ب •

 تجميع سازمانها و نهادهاي مرتبط با حوزه مديريت شهري؛  •

 سازي وظايف مديريتي دستگاهها؛  اصالح ساختاري و نيروي انساني نهادهاي مذكور با رويكرد يكپارچه •

 كالن مديريتي؛ توافق و اجماع بين مسئولين دستگاهها بر سر مسائل •

 تدوين طرح راهبردي به منظور هدايت نظام فعلي به سوي تحقق نظام مديريت يكپارچه شهري و رفع موارد قانوني. •

 

ارتقاء برنامه ريزي و مديريت شهري سازي و مهندسي مجدد فرآيندهاي ارائه خدمات از ديگر عواملي است كه در اصالح قوانين، شفاف -5

 ، از اهميت و جايگاه قابل توجه و مهمي برخوردار هستند. نكات ذيل اين اهميت و ضرورت را تشريح مي كند:رچه شهريدر نظام مديريت يكپا

 حذف يا اصالح ضوابط و مقررات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي موازي در راستاي مديريت يكپارچه شهري؛  •

 هاي شهري؛هسرعت مطلوب و منطقي در اجراي پروژ •

 ر مديريتي در هدايت و پيشبرد امور اجرايي؛ وجود يك محو •

قسمت مديران ارشد، مديران مياني و مديران پايه براي هماهنگي و رفع موانع توسعه مطلوب  2تشكيل جلسات مابين سازمانها در  •

 .هاي شهريهپروژ
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