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 چکیده

ر مدیریت داذکور مدیریت یکپارچه شهری به معنای اتخاذ یک رویکرد کلنگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری رویکارد م

باشد. روش استفاده در شهر اهواز میامور شهر است. هدف از این پژوهش بررسی راهکارهای مدیریت یکپارچه شهری در کالن

های نامه دادهرسشای، مصاحبه و تکمیل پتحلیلی است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه –این تحقیق توصیفی 

اهواز پرداخته  به ارائه راهکار در خصوص مدیریت یکپارچه در شهر SOWTوری شده و سپس با استفاده از مدل آتحقیق گرد

، عاملت، انسجام، یفرمانده وحدت، یانیهمپا، خوب یحکمران، یهماهنگمولفه به کار رفته در این پژوهش عبارتند از:   9شد. 

تر از دهد، میانگین بدست آمده  در تمامی نه مؤلفه پاییننشان می  tزمون. نتایج آقدرتو  یستمیس دگاهیدو  یالتیتشک ساختار

ی اکثر ده است یعنش( ارزیابی شده است و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شکل منفی ارزیابی و برآورد 3میانگین نظری)

ساختار تشکیالتی نسبت به سایر مولفه های این میان وضعیت مؤلفه  در ها گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. آزمودنی

ین راستا ایجاد مدیریت ادر  تری برخوردارند.ولفه دیدگاه سیستمی و قدرت از وضعیت مطلوبتری دارد و موضعیت نامناسب

ز ااده ا استفب دیدر وهله اول، باهای شناخته شد. نتایج روش سوآت نشان داد یکپارچه بهترین تصمیم جهت کاهش و رفع نارسایی

 کرد. یبهره بردار یو فرصت خارج ینقاط قوت داخل

 swot، اهواز، مدل tکلیدواژگان: مديريت يکپارچه شهري، آزمون 
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 مقدمه

اس جغرافیایی هر کشور براس –شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم قضایی و تقسیمات سیاسی 

مندی اجتماعی و مشارکت مردم در نظام گاهی، عالقهآ های مختلفی مانند نوع حکومت، مدیریت، سطحشاخصه

یم قرن اخیر، شهرها با سرعت زیادی . در ن (Chemma and Ward, 2017:325)گیردگیری و ... شکل میتصمیم

های تغییر جهانی اند، به طوری که افزایش درجه شهرنشینی و جمعیت شهری که از مهمترین جنبهگسترش یافته

م  ری را فراه(. به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکارمقدمه رشد و توسعه گسترده شه(Xu et al., 2007: 124است 

ی و احمدپور )آورده و تغییرات وسیعی از مقیاس محلی تا جهانی در کاربری و پوشش زمین ایجاد کرده است

 (. 33 :1391همکاران، 

ظر جمعیت و هم از نظر گسترش فضایی، منجر به با توجه به اینکه امروزه در سراسر جهان، رشد شهری هم از ن

های ای شده است، این پدیده به همراه پدیده شهرنشینی و رکود شهری در نقطه ثقل نگرانیتغییرات گسترده

دانان و (. به طوری که مطالعه جدی از سوی جغرافیAlden, 1996: 203ریزان شهری قرار گرفته است)برنامه

ها طلبد. در این ارتباط اکر افزایش جمعیت شهرها و گسترش آنمداران را میمچنین سیاستریزان شهری و هبرنامه

را به معنای چند برابر شدن مسائل و مشکالت موجود در شهرها به همراه افزایش درخواست خدمات بدانیم، اولین 

 :UN Habitat, 2009)ری استشود، نهاد مدیریت شهنهادی که در این زمینه برای مقابله با مسائل فوق مطرح می

سازی منابع گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ. شالوده مدیریت شهری عبارت است از برعهده(131

 (. 28 :1390برای دستیابی به اهداف توسعه شهری)کاظمیان و میرعابدینی، 

ها و ساختارهای متنوعی را ن شکلای مدیریت شهری در جهاهدهد که سیستمهای جهانی نشان میبررسی تجربه

اند، از رفتهاند و از این رو طیف وسیعی از وظایف را در راستای رسیدن به  اهدافشان بر عهده گبه  خود گرفته

فاه رخدمات شهری گرفت  تا خدمات فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تفریحی، بهداشتی، نظم و امنیت شهری، 

آوری آمار و اطالعات، حفاظت معجمقابل  با سوانح، امور اقتصادی شهری،  ریزی توسعه شهری،اجتماعی، برنامه

رتباط و اکند نحوۀ از محیط زیست، میراث فرهنگی تا امور مهاجران و آنچه  شهرهای جهان را از هم متمایز می

ر د" قلدولت حدا"تعامل دولت با سیستم مدیریت شهری خصوصاً در کالن شهرهاست. در این جاست ک  مفهوم 

ها و اختیارات و به گیرد و هم  قدرتامور را بر عهده میشود که سررشته تمامیمطرح می "دولت حداکثر "مقابل 

رت کند. برعکس در دولت حداقل، نقش اصلی دولت، نظاها و ایفای وظایف را در خود متمرکز میتبع  آن فعالیت

غیر دولتی ها از طرین نهادهای خصوصی و عمومیو هدایت، مدیریت، سیاستگزاری و پژوهش است و فعالیت

 شود.انجام و از جهات انطباق با قوانین بوسیله  نهادهای دولتی کنترل می

های مختلف از شهر، اند و علیرغم وجود چهرهشهرها هویتی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی یکپارچهشهرها و کالن

های ا و برنامههها، سیاستبی به اهداف مدیریت شههری استراتژیدارای هویتی واحد است و بنابراین برای دستیا

ماهنگ  ایی مورد نیاز است که این چهره واحد را مد نظر قرار داده و توسط واحد مدیریتی مشخصی هیکپارچه

 )شاملشود و با وجود چنین اهمیتی در اداره یکپارچه  شهر سؤال اینجاست که سهم سیستم مدیریت شهری

ها و دولت به چه های شهری چیست؟ نوع مناسب تعامل شهرداریگیریو شورای شهر( از فرایند تصمیمشهرداری 

م واحد های اساسی شهر بر عهده کداگزاری در قبال رشد، توسعه  و نگهداری زیرساختاست و سیاست شکل

 (. 132: 1396و همکاران، است)هاشمی

جامع و برخورد هماهنگ با مسائل و مشکالت مختلف در سیستم های قابل قبول در جهت مدیریت یکی از ایده

رسد، مدل مطلوبی برای سامان دادن پیچیده شهری در کشور، مدیریت واحد یا یکپارچه شهری است که به نظر می

ریزی را بیشتر به پراکندگی مدیریتی در حوزه شهر است. وجود معضالت شهری، امروزه احساس نیاز به برنامه
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پذیر های مختلف شهر امکانو در چارچوب این تفکر، ایجاد تعادل، تناسب و هماهنگی در بخشکند می

 (.32: 1392است)پوراحمد و همکاران،

های اساسی برای تحقق رویکرد راهبرد یکپارچگی مدیریت شهری، مشارکت عمومی وتوافق عمومی از پیش شرط

یکپارچه مدیریت شهری در سطح محلی است ضرورتی  توسعه شهر است. ضرورت استقرار و عملکرد مؤثر نظام

اندرکاران مختلف انکارناپذیر است. نظامی که بتواند با اتکا بر وحدت و هاماهنگی هادفمند بین عناصر و دست

حیات شهری، بستر الزم را برای تحقق های برنامه توسعه شهری در قالب مدیریت شهری راهبردی فراهم آورد. 

یران به جهت فقدان مشروعیت و قدرت قانونی الزم،توان هماهنگی و جلب مشارکت نهادهای مدیریت شهری در ا

ها (. تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان132: 1396و همکاران، هاشمی)دولتی و خصوصی در سطح شهر را ندارد

امروزه اداره و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی درحوزه مدیریت شهری است؛ 

 (.36: 1395مطلوب بدون، شهرها مدیریت یکپارچه شهری پذیرامکان نیست)بابایی و ابراهیمی، 

 پیشینه

ها در ذیل اشاره در این زمینه تحقیقات زیادی در سطح ایران و جهان صورت گرفته است که به برخی از آن

ها بیان یت یکپارچه در شهرها و شهرستان( در مقاله خود تحت عنوان ابزاری برای مدیر2012شود. ریدن)می

دارد که رویکردهای مختلف به مدیریت شهری معموال تمرکزات مختلف دارد و وابسته به این است که در چه می

کند. به جای آن از بهترین ابزارهای شوند.این مقاله ابزار مدیریت یک سیستم جدید را معرفی نمیشرایطی اعمال می

گیرد. چالش برانگیزترین بخش مدیریت پایدار مسئله ش مختلف از مدیریت پایدار بهره میموجود برای هر بخ

ای تحت عنوان مقاله رهنمودی درباره نمای کلی نظام ( مقاله2015)یکپارچگی است.  ای کالسون و همکارانش

دیرشهر) مدیریت م -تحلیلی و مدل پیشنهادی شورا -ها نظریمدیریت یکپارچه منتشر کردند. نوع مطالعه آن

های ای با عنوان حاکمیت یکپارچه شهری کرده است. یافته( مقاله2017یکپارچه( بوده است.  هانس اووه اشودلر)

 نوشت .توان رابطه یکسانی میان مشکالت و ابزار حل آن یافت . یک نسخه عمومیدارد که نمیآن بیان می

موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهری  قزوین پرداختند.  ( به نقش مدیریت شهری در1396و همکاران)هاشمی

های موردنیاز به صورت اسنادی روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی ا کمی بوده و گردآوری داده

عاملی که تاثیر آنها در 29عامل از بین  23دهد که در مجموع  و میدانی بوده است. نتایج پژوهش نشان می

درصدبرخوردار 50تا  92از همبستگی ، عدم موفقیت راهبرد توسعه شهر موردسنجش قرار گرفته بودنناکارآمدی و 

هستند و تاکید روشنی بر این نکته دارند که، تفرق مدیریتی موجود در ساختار مدیریت شهری، موجب نا کارآمدی 

رزیابی فضایی توسعه پایدار ( به ا1396)است. پورموسوی و مودت“ راهبرد توسعه شهر”و عدم موفقیت رویکرد 

ها نشان در کالنشهر اهواز پرداختند. نتایج تحقیق آن HDIشهری با رویکرد مدیریت یکپارچه و استفاده از مدل 

گانه بر اساس میزان برخوردای و محرومیت در مناطق دارای داده است مدیریت یکپارچه شهری در مناطق هشت

 درصد بوده است.  566/0برابر  HDIنگین شاخص که میاباشد به طوریتفاوت زیادی می

( به بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران 1397میرمسعودی و منصوری ارمکی)

های مدیریت یکپارچه شهری فاصله زیادی را ها نشان داد که شهر تهران تا رسیدن به شاخصپرداختند. نتایج آن

 های دخیل در مدیریت یکپارچه شهری است.ازمند هماهنگی بین تمام سازمانباید طی کند و پیمودن آن نی

رسد. با توجه ای دیرینه است، که تبلور نمادهای شهری در آن به گذشته دوری میشهر اهواز شهری دارای پیشینه

این قاعده مستثنی  رسد که شهر اهواز نیز ازبه اینکه مدیریت شهرهای ایران در سطح مناسبی قرار ندارد، به نظر می

نیست و نیازمند سیستم مدیریتی جدید و پویاتری است، تا بتواند میزان اثرگذاری خود را در شهر افزایش دهد. 
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مساله مدیریت یکپارچه شهری برای پایان دادن به عملکردهای سلیقه ای و جزیره ای برخی مدیران در دستور کار 

ین تعریف همچنان شاهد عدم یکپارچکی مدیریت شهری در کالنشهر سال از ا 30قرار گرفت اما با گذشت حدود 

های فردی و سازمانی در حوزه های مختلف همچون اهواز هستیم. این درحالی است که با پایان آمدن عمر مدیریت

زیرساخت، انرژی، ارتباطات، آموزش، حمل و نقل و کسب و کار باید تمام دستگاه های ذیربط برای توسعه متوازن 

 در شهر گام بردارند.

 موقعیت شهر اهواز

رمانداری فسایت )هکتار آن در بافت شهری قرار گرفته است. 6923هکتار است که فقط  20477مساحت شهراهواز 

  (1396اهواز

 
 موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه) ترسیم: نگارنده(: 1شکل 

 روش تحقیق

تحلیلی  -ای و توصیفیشده در این تحقیق از نوع کتابخانه با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق انجام

ای تهیه گردید و میان کارمندان نامهباشد.برای ارزیابی مدیریت یکپارچه در شهر اهواز در ابتدا پرسشمی

باشد های شهرا هواز توزیع گردید.  در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیة کارکنان شهرداری اهواز میشهرداری

نفر شناسایی شدند که از طریق  783باشند و افراد دارای تخصص در این زمینه در مجموع نفر می 3256شامل که 

گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این تحقیق در فاصله نفر از طریق نمونه 260فرمول کوکران 

 9نامه محقق ساخته که از ژوهش از پرسشانجام گرفته است.  در این پ 1398و تا تابستان  1397زمانی زمستان 

شاخص هماهنگی، حکمرانی خوب، همپایانی، وحدت فرماندهی، انسجام، تعامل، ساختار تشکیالتی، دیدگاه 
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ای به شرح گزینه 5نامه بر مبنای مقیاس لیکرت گذاری پرسشسیستمی و قدرت تشکیل شده است.  مقیاس نمره

 گذاری می شود:ذیل نمره

نامه از روایی . در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش5، و خیلی زیاد:4زیاد: ،3، متوسط:2، کم: 1خیلی کم:

نامه محقق ساخته بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه صوری استفاده شده است. بدین صورت که پرسش

ه شد و از آنها در مورد هر سوال و در نظران و اساتید مربوطه از جمله استاد راهنما دادشهری به تعدادی از صاحب

های پژوهش نظرخواهی گردید. در نهایت پس از رفع ایرادات و ابهامات سواالت، خصوص ارزیابی سوال

ها در بین جامعه آماری توزیع گردید.برای تعیین پایایی در این پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده نامهپرسش

 0.911محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش برابر به  SPSSافزار مشد.مقدار آلفای خروجی از نر

تک نفره استفاده شده است. در مرحله بعد با توجه به  tنامه از آزمون برای تجزیه و تحلیل پرسش باشد.می

، ابتدا چارچوب نظری مدیریت یکپارچه شهری برای شناسایی و تبیین و تجزیه و تحلیل وضعیت شهر اهواز

همانطور که ذکر شاخص های مؤثر بر اساس اطالعات کمی و کیفی شناسایی شده و سپس با استفاده از تکنیک 

swot  در چارچوب عوامل درون منطقه ای)نقاط ضعف و قوت( و برون منطقه ای)تهدیدات و فرصت ها( قرار

اهداف به راهبرادهای استراتژیکی گرفته است تا راهکارهای  ایجاد مدیریت یکپارچه شهری را در چارچوب 

 رهنمون سازد.

 هاي تحقیقيافته

باشد تمامی سوال می 4نامه توزیع گردید. در مؤلفه هماهنگی که شامل در ابتدا همانطور که پیشتر ذکر شد پرسش

مؤلفه  باشد.کنند کم میها میدهد که وجود هماهنگی میان مراکزی که اقدام به تصویب برنامهسواالت نشان می

باشد که در این میان میزان اهمیت سازمان به اجرای قوانین و مقررات در سؤال می 12حکمرانی خوب شامل 

باشد. مؤلفه همپایانی دارای تری را دارا میها و اجرای امور نسبت به سایر سواالت وضعیت مطلوبگیریتصمیم

های متولی امور شهری اکثر ا میان سازمانراستباشد که در سوال وجود اهداف بلندمدت همسه سؤال می

 اند.دهندگان گزینه کم را انتخاب نمودهپاسخ

دهندگان گزینه خیلی کم را انتخاب باشدد که در هر سه سوال اکثر پاسخسوال می 3مؤلفه وحدت فرماندهی دارای 

ادن به پراکندگی مدیریت امور دهنده عدم وجود یک کانون رهبری فرا سازمانی برای سامان داند. که نشاننموده

دهندگان  گزینه متوسط و کم باشد که اکثر پاسخسوال می 5مؤلفه انسجام نیز دارای  باشد. شهری در شهر اهواز می

اند. در این میان به سوال مناسب بودن وضعیت زیرساخت اطالعاتی . را در این سواالت انتخاب نموده

MIS,RISGIS  اند که همین مسئله بیانگر عدم وجود امکانات و را انتخاب نمودهاکثریت گزینه خیلی کم

باشد. سؤال می 4مؤلفه ساختار تشکیالتی دارای  باشد.های متولی امور شهری میهای مناسب در سازمانزیرساخت

ت کارکنان اند. به سؤال مشارکدهندگان  گزینه متوسط و کم را در این سواالت انتخاب نمودهباشد که اکثر پاسخمی

اند که های خیلی کم را انتخاب نمودههای مهم در سازمان با استفاده از فرآیند بحث عمومی اکثریت گزینهدر تصمیم

 باشد. ریزی میبیانگر عدم مشارکت در برنامه

ای هباشد که در سوال وجود دیدگاه مشترکی میان اقدامات کاری سازمانسؤال می 4مؤلفه دیدگاه سیستمی دارای 

اند در سایر سؤاالت اکثریت گزینه متوسط را انتخاب متولی امور شهری اکثریت گزینه کم را انتخاب نموده

باشد که به سوال وجود دیدگاه اند. اصل مدیریت یکپارچه همانطور که پیشتر ذکر شد دیدگاه کل نگرایانه مینموده

 5.6درصد به گزینه خیلی زیاد،  8.3دهندگان  پاسخنگرانه در  مواجهه با مسائل پیچیده شهری در سازمان  کل

درصد گزینه خیلی کم را انتخاب  8.3درصد گزینه کم و  36.1درصد گزینه متوسط  38.9درصد گزینه زیاد 
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مؤلفه قدرت دارای سه سؤال  باشد. اند. که همین بیانگر دید جزئی در امر مدیریت شهری در شهر اهواز مینموده

 اند. دهندگان گزینه متوسط را انتخاب نمودههر سه سؤال اکثریت پاسخ باشد.  که درمی

وب، همپایانی، مولفه، هماهنگی، حکمرانی خ 9نشان می دهد بین میانگین  (1جدول ) tنتایج حاصل از این آزمون

در سطح داری معنا تفاوت 3وحدت فرماندهی، انسجام، تعامل، ساختار تشکیالتی، دیدگاه سیستمی و قدرت و عدد 

نامه را نشان مؤلفه در پرسش 9تک نفره  tنتایج آزمون  2جدول . (p value < 0.05)وجود دارد %95اطمینان 

 دهد:می
 مؤلفه 9تک نفره  t: نتايج آزمون 1جدول 

 مولفه

 3استاندارد آزمون = 

تفاوت  95فاصله اطمینان %

 میانگین
T 

درجه 

 آزادي

سطح 

 پايین باال معناداري

 0.003 4 -3.2 -30.20 -43.3 -17.01 يماهنگه

 0.001 4 -4.8 -30.06 -39.39 -20.7 خوب يحکمران

 0.002 4 -4.9 -30.0 -41.9 -18.01 يانيهمپا

 0.002 4 -5.2 -30.0 -40.8 -19.1 يفرمانده وحدت

 0.003 4 -5.1 -30.00 -42.5 -17.4 انسجام

 0.003 4 -5.9 -30.02 -43.1 -16.9 تعامل

 0.002 4 -6.1 -30.1 -43.7 -16.5 ختار تشکیالتيسا

 0.002 4 -2.8 -27.2 -41.09 -13.3 ديدگاه سیستمي

 0.002 4 -2.9 -30.2 -41.3 -18.6 قدرت

 

( ارزیابی شده 3تر از میانگین نظری)باشد و میانگین بدست آمده پاییندر تمامی نه مؤلفه منفی می tنمره آزمون 

ها گزینه یزمودنطلوبیت عددی نیز به شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است یعنی اکثر آاست و تفاوت آنها از م

فه های ر مولکم و خیلی کم را انتخاب کرده اند.  در این میان وضعیت مؤلفه ساختار تشکیالتی نسبت به سای

 ند.تری برخوردارتری دارد و مولفه دیدگاه سیستمی و قدرت از وضعیت مطلوبوضعیت نامناسب

 شکیل گردید.نامه ماتریس سوآت تدر مرحله بعد با استفاده از نتایج پرسش

 عوامل دروني( تهديدها و فرصت ها) عوامل بیروني( )مرحله اول: نقاط ضعف و قوت

تهدید  7برابر  فرصت خارجی در 8نقطه ضعف داخلی و تعداد  8نقطة قوت داخلی در برابر  9در این منطقه تعداد 

امکانات و  نقطه قوت و فرصت به عنوان 17ایی و بررسی شده است. به این ترتیب، مجموع تعداد خارجی، شناس

ها و تنگناهای پیش روی این منطقه جهت ارزیابی ضعف و تهدید به عنوان محدودیت 15ها و تعداد مزیت

ها و یتمه مزپرسش نامدیریت یکپارچه شهری در اهواز قابل شناسایی است. در این قسمت سعی شد، تا به وسیله 

 رزیابی شود.های عمده منطقه، جهت اولویت بندی امحدودیت
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 (IFE)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : 2جدول 
 نهايي رتبه اولیه (S)قوت ها 

S1ها موجب دخالت در کار یکدیگر و اتالف منابع های بخش آنها که فعالیت: اعالم آمادگی اکثر سازمان

 شودمی
453 3 292/0 

S2ها موجب دخالت در کار یکدیگر و اتالف های بخشی آنها که فعالیت:  قبول این نکته از طرف سازمان

 شودوقت و هزینه می
534 4 459/0 

S3457/0 4 532 زیست، شهرداری، شورای شهر و ...ها همچون محیط: وجود کادر تخصصی در هر یک از سازمان 

S4507/0 4 590 وان شورای شهر در اهواز : وجود یک نهاد انتخابی به عن 

S5434/0 4 505 های مرتبط با مدیریت یکپارچه شهریها و کالس: برگزاری کارگاه 

S6427/0 4 497 های اجرا شده یا در حال اجرای توسعه شهری با نیازها و کمبودهای شهر: همخوانی داشتن طرح 

S7442/0 4 514 های مرتبط با مدیریت شهریها و سازمانی هریک از شرکتمدت برامدت و میانهای کوتاه: وجود برنامه 

S8438/0 4 510 : تخصیص امکانات زیرساختی درتمامی مناطق و نواحی شهری توسط شهرداری 

S9443/0 4 515 : الزام مدیران شهری به رعایت مصوبات شورای شهر اهواز 

 90/3  4650 جمع کل

 یینها رتبه اولیه (W)ضعف ها 

W1118/0 1 578 پذیری نظام مدیریت شهری اهواز: سطح پایین مشارکت 

W2121/0 1 592 ها توسط شهرداری: پایین بودن سطح اطالع رسانی از تهیه و اجرا و هزینه طرح 

W3گیری :  عدم شکلNGO 118/0 1 576 ها و حکومت محلیهای قوی برای فشار به سازمان 

W4 129/0 1 631 های مختلفو نماهماهنگ در سطح شهر از طرف سازمان: وجود تقسیمات متعدد 

W5135/0 1 661 های مناسب و اطالعات دقیق و کافی در این زمینه: عدم وجود زیرساخت 

W6136/0 1 625 ها: عدم وجود یک مرکز در سطح محلی جهت هماهنگی اقدامات و شرکت 

W7130/0 1 635 های متولی امور شهریهای اجرایی مشترک میان سازمانت: عدم وجود هماهنگی میان اقدامات و فعالی 

W8119/0 1 582 ها  ها در برنامه: نبود سازوکار نظارتی مردم و پاسخگویی به آن 

 1  4880 جمع کل

 يافته هاي تحقیق: نگارندگان

 (:(EFE( و عوامل خارجي  IFEمرحله دوم: ارزيابي عوامل داخلي)

آمده است. این جداول بیانگر  3و  2 ائه شده و محاسبات انجام شده، ماتریس ارزیابی در جدول هایبنابر نظرات ار

 ضریب اولیه، رتبه و در نهایت ضریب نهایی برای هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید می باشد.

هواز با امتیاز وزنی وجود یک نهاد انتخابی به عنوان شورای شهر در ا S4می دهد که مؤلفه ی  نشان 2 جدول

ها که اعالم آمادگی اکثر سازمانS1 به عنوان مهم ترین نقطه قوت محسوب می شود. در مقابل  مؤلفه ی  507/0

به عنوان کم 292/0شود با امتیاز نهایی ها موجب دخالت در کار یکدیگر و اتالف منابع میهای بخش آنفعالیت

: عدم وجود یک مرکز در  W6 رچه شهری در منطقه است.  و مولفهاهمیت ترین نقطه قوت ایجاد مدیریت یکپا

به عنوان مهمترین نقطه ضعف در یک سطح قرار  136/0با امتیاز  هاسطح محلی جهت هماهنگی اقدامات و شرکت

 می گیرند.
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 (EFE)ماتريس ارزيابي عوامل خارجي : 3جدول 

 (O)فرصت ها 
ضريب 

 اولیه
 ضريب نهايي رتبه

O1483/0 4 592 ولت الکترونیک و ارائه خدمات بهتر به شهروندان: گسترش د 

O2: 487/0 4 597 التزام مدیران شهری به پاسخگویی به مطالبات مردم و پذیرش اصل نظارت 

O3های توسعه: وجود پتانسیل نیروی جوان و با انگیزه جهت مشارکت در تدوین برنامه 

 شهری
592 4 483/0 

O4ها و وظایف به ت کشور برای واگذاری برخی از مسئوولیت: اعالم آمادگی وزار

 هاشهرداری
609 4 497/0 

O5های ه:  ایجاد سازوکار توجبه به حقوق شهروندی در مدیریت یکپارچه شهری و برنام

 شهری
645 4 526/0 

O6501/0 4 614 :  استفاده از فناوری های ارتباطی و اطالعاتی 

O7531/0 4 651 های دولتی و خدماتی در سطح شهرسازنده با دستگاه :  ایجاد هماهنگی و همکاری 

O8490/0 4 601 : اعتمادسازی با تعامل دو سویه مردم و شهردار 

 4  4901 جمع کل

 (T)تهدیدها 
ضریب 

 اولیه
 ضریب نهایی رتبه

T1145/0 1 585 ریزی شهریساالری در به کارگیری مدیران و متخصصان برنامه: عدم شایسته 

T2141/0 1 569 :  یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمامی شهرها 

T3ها، عدم پاسخگویی آن به مشکالت کنونی و عدم تناسب: صریح نبودن قانون شهرداری 

 این قانون با تحوالت ایجاد شده در جوامع شهری
622 1 154/0 

T4163/0 1 656 حلیاختیارات به حکومت م اگذاریبندی شده برای و:  عدم ارائه یک برنامه دقیق زمان 

T5134/0 1 542 : جایگاه حقوقی مبهم و غیر مستقل شهرداری در مقابل دولت 

T6128/0 1 515 لندمدتبهای راهبردی و نگر و عدم توجه به برنامه: مدیریت جزئی 

T7131/0 1 527 ها:  تعدد مراکز تصمیم گیری و اختیارات محدود شهرداری 

 1  4016 جمع کل

 يافته هاي تحقیق: نگارندگان

های دولتی و خدماتی در ساطح  : ایجاد هماهنگی و همکاری سازنده با دستگاه O7مولفة  3براساس جدول شماره 

ک برناماه  یا : عدم ارائاه  T4به عنوان بهترین فرصت خارجی شناخته شده است. مولفه   531/0شهر با امتیاز وزنی 

مهمتارین تهدیاد خاارجی    163/0واگذاری اختیارات به حکومت محلی  بت امتیاز وزنی  بندی شده برایدقیق زمان

 شناخته شده است.

 SWOTمرحله سوم: تدوين راهبرد به کمک 

یس های قوت ها و ضعف ها( آن ها از ماتر)فرصت ها و تهدیدها( و عوامل درونی)پس از شناسایی عوامل محیطی

IFE  وEFE  وارد ماتریسSWOT هبردهای ترکیبی تعیین می شوند.شده و را 

 تدوين راهبردها:  SWOTالف. تشکیل ماتريس

، برخای از  امکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم می آورد. البته در جریان عمل SWOTماتریس 

ر حسب ر واقع، بد راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته، یا به طور همزمان هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می آیند.

 وضعیت سیستم چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنش گری متفاوت هستند، می توان تدوین کرد:
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 (SOراهبردهاي رقابتي/ تهاجمي)

SO1بازنگری در جایگاه دولت و تحول ساختاری آن در ارتباط با مدیریت شهری : 

SO2ول در قوانین و مقرارت مربوط به آنهای قانونی مدیریت یکپارچه شهری و تح: ایجاد ساخت 

SO3ایجاد ضمانت اجرایی برای وظایف محوله به شهرداری : 

SO4های محلی: توسعه اختیارات سازمان 

SO5       تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی نظام مادیریت غیرمتمرکاز براسااس رویکارد توساعه پایادار :

 شهری

SO6ناسی و تخصصی شهرداری وشواری شهر اهوازدائمی توان کارش : بهبود و ارتقاء 

SO7:های متولی امور شهریایجاد تعامل میان دستگاه 

 (STراهبردهاي اقتضايي)

ST1گرایی مدیریت شهر اهواز: رویکرد کل 

ST2گسترش دایره فعالیت شهرداری در حیطی مسائل شهری : 

ST3گیریگذاری و تصمیمربط در سیاستی: اصالح و بازآرایی تشکیالت و روابط میان سازمانی عناصر ذ 

ST4های دولتی مسئول مدیریت شهری: کاهش تعداد سازمان 

ST5: قرار دادن شهرداری در رأس مدیریت یکپارچه و هماهنگی شهر 

ST6ای تا سطح مناطق شهرداری: تقویت و توسعه شوراها در سطوح مختلف شهری از سطح محله 

ST7وظایف و اختیارات شهرداری : برقراری و ایجاد تناسب بین 

 (WOراهبردهاي  انطباقي)

WO1 تقویت و توسعه :NGOها 

WO2های اقتصادی و همسویی منافع اجتماعی: ایجاد فرهنگ مشارکت از طریق فعالیت 

WO3تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری : 

WO4های دولتی: ایجاد شورای هماهنگی شهرداری ودستگاه  

WO5 های مجری مدیریت شهریبیشتر بین سازمان: ایجاد هماهنگی 

WO6 های مختلف: تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای امور سازمان 

WO7استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای حل مشکالت و هماهنگی بیشتر : 

WO8یق و واضحزیست شهر به طور دقهای مرتبط با محیط: مشخص کردن حوزه وظایف هر کدام از سازمان 

WO9سنجش منظم عملکرد مسئوالت و نظام مدیریت شهر و اعالم عمومی آن : 

 (WTراهبردهای تدافعی)

WT1 :تبدیل شهرداری به یک نهاد فرابخشی در شهرها 

WT2 :مراتبیتقسیم فضای شهر به صورت سلسله 
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WT3هارسانی و آموزش مهارت: اطالع 

WT4های مسئول مدیریت شهرجاد هماهنگی و سازمان: افزایش اختیارات شهرداری در جهت ای 

WT5های محلی: واگذاری اختیارات و منابع مالی به دستگاه 

WT6تدوین قانون جامع شهرسازی : 

WT7های محلیها از مالیات: افزایش سهم شهرداری 

 :WT8مات رزیابی خددهای اارتقاء بهبود توان مالی شهرداری و استقالل مالی این نهاد از دولت و تدوین استاندار

 مدیریت شهری

 ب. انتخاب راهبردهاي قابل قبول:

قاط ضاعف و  نراهبردهای قابل قبول از میان راهبردهای جدول فوق انتخاب می گردد. بنابراین با توجه به شناخت 

مای    نای کاه  قوت  منطقه مورد مطالعه و فرصت ها وتهدیداتی که در خارج از منطقه وجود دارد و تأثیرهای فراوا

د.  در ه ارائاه دا گذارد و با جمع امتیازات آن ها می توان راهبرد مناسبی را  ایجاد مدیریت یکپارچه شهری در منطق

ل کا کمتر از هراستای ارائه راهبرد و استراتژی کالن بر اساس قائده معمول چنانچه کل امتیازات تهدیدات و ضعف 

ضاعف هاا    تهاجمی می باشد. و چنانچه کل امتیازات تهدیدات و امتیازات فرصت ها و قوت ها باشد استراتژی ما

قبول  ردهای قابلبیشتر از کل امتیازات فرصت ها و قوت ها باشد استراتژی ما تدافعی می باشد. فرآیند انتخاب راهب

 ایجاد مدیریت یکپارچه شهری در دو گام زیر انجام گرفته است:

 يي و تعیین موقعیت تشکیل ماتريس راهبردها و اولويت هاي اجرا

 متیازاماتریس یادشده براساس امتیاز حاصل از نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها حاصل شده است که 

 داده شده است. نشان 4جدول شماره مربوط به هرکدام در 

 انتخاب راهبردهاي قابل قبول

و اولویات   لعه در ماتریس راهبردهاا برای برنامه ریزی در جهت ایجاد مدیریت یکپارچه شهری در منطقه مورد مطا

 ( است.Sرقابتی/ تهاجمی)، های اجرایی، تعیین کننده راهبرد قابل قبول

 ترکیب عوامل داخلي و خارجي: 3جدول 

 عوامل خارجي عوامل داخلي

S W O T 

90/3 1 4 1 

SO WT ST WO 

6/15 1 90/3 4 

هر می باشد شدست آمده مربوط به نقاط  تهدیدهای  بزرگ ترین عدد به 5 براساس ارقام به دست آمده در جدول

ه برداری ارجی بهرمی باشد. بدین ترتیب در وهله اول، باید با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت خ 4که معادل

 کرد.
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 گیرینتیجه

منسجم اما فقدان چارچوب نظری ، در ایران اگر چه مسائل مدیریت شهری در دو دهه اخیر مورد توجه بوده است

باعث ابهام و سردر گمی در فهم اصول پایه مدیریت شهری شده است و به تدریج نوعی پرهیز از مداخله مستقیم و 

پذیرش وضع موجود را به دنبال داشته است. از سوی دیگر ،روند رشد جمعیت شهر نشین طی چند دهه اخیر 

مومی و زیر بنایی، مسایل بهداشت شهری و تاسیسات ع، نیاز به انواع خدمات عمومی، وگسترش بافت های شهری

از جمله اهوار، را با بحران مواجهه کرده است.برای ارائه راهکار در خصوص ، ها بسیاری از شهرهای مانظایر آن

ای تهیه گردید و در میان کارمندان و مسئوالن متولی نامهشهر اهواز در ابتدا پرسشمدیریت یکپارچه شهری در کالن

ها و باشد که با توجه به تجزیه و تحلیلمؤلفه می 9نامه مذکور دارای در اهواز توزیع گردید. پرسشامور شهری 

 باشند: شهر اهواز به شرح ذیل میتمام مشکالت کالن توان گفت، ریشةنامه مینتایج حاصل از پرسش

 الف. مبهم بودن جایگاه و نقش شهرداری در کل سیستم مدیریت شهری

 ریزی وروابط بین سازمانی در سیستم موجود وعدم مکانیزم هماهنگ کنندۀیالت و دیدگاه برنامهب. خالء تشک

 شهری وتأثیری گذاری زیاد آنها بر مدیریت شهری ج. فقدان نهاد مدیریت کالن

 های متولی امور شهرید. عدم هماهنگی میان سازمان

 دیریت شهریها نوین و جدید در امر مو. عدم به کارگیری از زیرساخت

 ه. عدم نظارت دقیق برروی اجرای قوانین و مقرارت 

 شود:در راستای مدیریت یکپارچه شهری در اهواز پیشنهادهای اجرایی زیر به شهرداری ارائه می

های دولت و توانمندسازی مالی برمبنای درآمدهای شهری نظیر دریافت عوارض و بهای تمام شده خدمات، کمک-

 گذاری و غیرهمین مالی از جمله اوراق مشارکت، سرمایههای نوین تأشیوه

گیری در مدیریت شهری) سیستم یکپارچه های هوشمند پشتیبان تصمیمطرح بسترهای تخصصی مانند سیستم-

 زیست و ..(ها، بهداشت و سالمت عمومی، محیطریزی کاربردی زمین، تأمین زیرساختبرنامه

اجتماعی از طریق بخش  –ر مجوز ایجاد و توسعه خدمات حمایتی ریزی، تشویق، حمایت و صدوبرنامه-

 خصوصی

توانمندسازی و افزایش مشارکت شهروندان، انجمن/ ها یا شوراهای شهری وحمایت و تأسیس و فعالیت -

 نهادهای مردمسازمان

زیست یطبررسی چگونگی یکپارچگی در محورهای راهبردی دیگر مدیریت شهری)مدیریت زمین، فقرزدایی، مح-

 و اقتصاد شهری(

سازی منابع انسانی در مدیریت شهری جهت ایجاد انگیزه در پذیرش نقش رهبری ارائه راهکارهایی در ظرفیت-

 مدیریت شهری

 سازی حیطه وظایف و اختیارات مدیران شهریاستفاده از تجربیات جهانی در شفاف-

 های مرتبطابالغ همگانی آن به بخشانداز واحد در افق زمانی معین برای شهری و تدوین چشم-

 سازی و بسترسازی مناسب به منظور ارتقای سطح پذیرش طرح مدیریت یکپارچه، توسط مدیرانظرفیت-

 های مردمی به منظور تحقق اهداف مدیریت شهریهای مردم نهاد و مشارکتتوجه به سازمان-

 مدیریت شهری ای از وزن الزم در اخذ تصمیمات وبرخورداری نهادهای محله-

 تدوین الگومی بومی مدیریت یکپارچه و پایدار شهر در شهر اهواز-
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