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Realization of Integrated Urban Management 
Emphasizes the Role of Government Organizations 
in the Tehran Metropolis 

[Asadi I, Barakpour N; 2011] Urban management ...; [Ashtianiaraghi MR, et al; 2020] Realization of integrated  
...; [Babaei M, Ebrahimi S; 2016] Studying the components of ...; [Bailey D, Koner KM; 1995] Community based 
consortia: One ...; [Christensen T, Laegrid P; 2008] The challenger of coordination ...; [Dijk V, Pieter M; 2006] 
Managing Cities in Developing Countries ...; [Douma S, Schreuder H; 2017] Economcic approaches ...; [Ehsanifard 
AA, Ehsanifard M; 2013] Strategic model to measure ...; [Gazendam HWM; 2006] Coordination mechanisms ...; 
[Gorgani R; 2014] Examining integration of ...; [Hajiloo Z, et al; 2019] An analysis of the effective ...; [Hwang CL, 
Yoon K; 2015] Portfolio management ...; [Ioannou K, et al; 2019] A decision support system ...; [Khademolhosseini 
A, Arefipour S; 2012] Participatory urban planning ...; [Lesinski G; 2015] Application of value focused ...; [Latifi 
G; 2004] Urban management ...; [McGill R; 1998] Urban management ...; [Purvis M, Grainger A; 2004] Exploring 
sustainable ...; [Saaty TL; 2003] Decision-making with ...; [Saaty RW; 1987] The analytic hierarchy ...; [Saberifard 
R, et al; 2013] Effective components ...; [Safaei Pour M, et al; 2020] Measuring and assessing ...; [Samadian A; 
2011] Survey of the influencing ... [Sanaie S, et al; 2020] Analysis of effective ... [Sarvar R, et al; 2017] Analysis of 
factors ... [Sheng YK; 2010] Good urban governance ... [Taghvaee M, et al; 2010] An analysis of assessment ... 
[Wolfram M; 2017] Grassroots niches ...

Aims The multiplicity of management and incoherence of government organizations is one of the 
most important challenges of metropolitan management in Tehran. This study aimed to investigate the 
feasibility of integrated management of Tehran from the perspective of government institutions.
Methodology This applied-descriptive research was conducted in 2022 in Tehran. The effective 
indicators were designed using content analysis. The research tool was a researcher-made questionnaire. 
The statistical population was the managers and urban planning specialists of Tehran. To determine the 
criteria width, the AHP method was used to emphasize expert opinions, and the TOPSIS method was 
used to prioritize indicators.
Findings The priority was observed in the criterion of “the existence of an extra-organizational center” 
in the cohesion index. In the management structure index, the priority was observed in the “correlation 
between organizational managers” and “the existence of a systematic view” and the least importance was 
observed in “the existence of a common view among the work actions of the custodian organizations”. 
In the good governance index, the priority was observed in the “public participation” and “reporting 
to the competent institutions” and the least importance was observed in the “knowledge exchange 
meetings”. In the participatory structure index, the highest and lowest priorities are related to the 
“effective interaction with citizens” and “the existence of information infrastructure”, respectively. In the 
coordination index, the first and last priorities were in the sub-indices of “coordination of organizations 
in charge of urban affairs” and “coordination of human and financial resources”. According to the TOPSIS 
method, the indicators of cohesion, management structure, governance, organizational structure, and 
coordination were the priorities for urban management by government organizations.
Conclusion The results indicate that coherence, management structure, urban governance, 
coordination, and organizational structure have respectively priority for the realization of integrated 
urban management concerning government institutions.
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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows

[Anonymous; n.d.] 141.ir; [Bayat A, et al; 2017] Assessment and evaluation of the ...; [Davoudi S; 2008] 
Conceptions of the city-region ...; [Dickinson RE; 1964] City and region: a geographical ...; [Erdem MS; 
2019] The new regionalism approach at regional ...; [Geddes P, et al; 2021] Cities in ...; [Hahs AK, 
McDonnell MJ; 2005] Selecting independent measures to quantify Melbourne’s urban–rural ...; 
[Mohajerani A A; 2010] Disharmony in the spatial distribution of the population ...; [Parr JB; 2007] 
Spatial definitions of the city: four ...; [Reznikova N, et al; 2018] The policy of economic nationalism: 
from origins ...; [Sarafi M, Nejati Alaf N; 2014] New regionalism approach for improving ...; [Sasanpour 
F, Zare M; 2019] An analysis of the status of development in the ...; [Sezgin E, et al; 2017] The mystery 
of membrane organization ...; [Sharifzadegan MH, Fathi Farzaneh A; 2016] Iran’s regional 
competitiveness spatial ...; [Sharifzadegan MH, Nedayi Tusi S; 2012] The sociology of ...; [Soderbaum F 
; 2015] Early, old, new and comparative regionalism ...; [Taghvaei M, Saberi H; 2010] An analysis of 
Iran urban systems ...; [Turok I; 2009] Limits to the mega-city region ...; [Ziari K, et al; 2009] 
Investigation of populative and residentive ...

Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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 چکیده
ر شهر، از های دولتی متولی اموتعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان اهداف:

شهری تهران است. هدف این تحقیق، بررسی های مدیریت کالنترین چالشمهم
 شهر تهران از منظر نهادهای دولتی بود. پذیری مدیریت یکپارچه کالنتحقق
در شهر تهران انجام  1401این پژوهش توصیفی کاربردی در سال  شناسی:روش

تحلیل محتوا شکل گرفت. ابزار  های موثر، با استفاده از روششد. طراحی شاخص
مدیران شهری  ساخته بود. جامعه آماری این تحقیق،نامه محققپژوهش، پرسش

برای تعیین اهمیت معیارها از ریزی شهری شهر تهران بود. متخصصین برنامه و
ثر، های موبندی شاخصبا تاکید بر نظرات کارشناسی و برای اولویت AHPروش 

 ه شد. از روش تاپسیس استفاد
وجود »در شاخص انسجام، اولویت اول در معیار  AHP بر اساس روشها: یافته

مشاهده شد. در شاخص ساختار مدیریتی، بیشترین اهمیت در « مرکز فراسازمانی
و  «وجود دیدگاه سیستماتیک»و « همبستگی بین مدیران سازمانی»معیارهای 

های اقدامات کاری سازمانوجود دیدگاه مشترک میان »کمترین اهمیت در معیار 
مشاهده شد. در شاخص حکمروایی خوب، بیشترین اهمیت در معیارهای « متولی

و کمترین اهمیت در « صالحارایه گزارش به نهادهای ذی»و « مشارکت مردمی»
مشاهده شد. در شاخص ساختار مشارکتی، بیشترین « جلسات تبادل دانش»معیار 

و  «تعامل موثر با شهروندان»به معیارهای  و کمترین اولویت به ترتیب مربوط
بوده و در شاخص هماهنگی نیز، اولویت اول و آخر « وجود زیرساخت اطالعاتی»

هماهنگی منابع »های متولی امور شهری و هماهنگی سازمان»های در زیرشاخص
های شاخصمشاهده شده است. بر اساس روش تاپسیس « انسانی و مالی

تی، حکمروایی، ساختار تشکیالتی و هماهنگی به ترتیب انسجام، ساختار مدیری
 های دولتی بوده است.های موثر بر تحقق مدیریت شهری توسط سازماناولویت
انسجام، ساختار مدیریتی، حکمروایی شهری، هماهنگی و ساختار  گیری:نتیجه

 دارای اولویت در تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ارتباط بابه ترتیب تشکیالتی 
 نهادهای دولتی هستند. 

، تکنیک AHPشهر تهران، کالنهای دولتی، ، سازمانمدیریت یکپارچه شهری کلیدواژگان:
 آلهای ایدهترتیب اولویت بر اساس شباهت به راه حل
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 قدمهم

های بارز زندگی اجتماعی در شهرنشینی از مشخصهتوسعه روزافزون 
عصر کنونی است که تاثیر عمیقی بر جوامع انسانی دارد. با وجود 
اینکه زندگی مردم در شهرها از پیچیدگی اجتماعی برخوردار است و 

گذارد، مشکالت و روی ابعاد فردی و اجتماعی شهروندان تاثیر می
دارد؛ به طوری که امروزه مسائلی نیز برای شهروندان به همراه 

، محیطیریزان شهری با مشکالت متعدد زیستمسئوالن و برنامه
ند، کناقتصادی، اجتماعی و کالبدی که پایداری شهری را تهدید می

  .[Purvis & Grainger; 2004]مواجه هستند 
 دایکچندین تعریف از مدیریت شهری وجود دارد؛ بر اساس تعریف 

سازی و هری، روند توسعه، اجرا، هماهنگو همکاران، مدیریت ش
ارزیابی راهبردی است که با کمک کنشگران شهری و با درنظرگرفتن 
اهداف بخش خصوصی و منافع شهروندان در چارچوب سیاسی اجرا 

شود که در سطح عالی در دستیابی به توسعه پایدار شهری می
. مدیریت شهری عبارت [Dijk et al., 2006]مشخص شده است 

از یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی 
موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات 

جانبه و پایدار شهری با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه همه
ن عنوامدیریت شهری به فرد،در تعریف احسانی شهر مربوطه است.

ها و ها و طرحها، برنامههر به سیاستچارچوب سازمانی توسعه ش
شود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت عملیاتی اطالق می

های اساسی مسکن و اشتغال هستند. بر با دسترسی به زیرساخت
این اساس، کارآیی مدیریت شهری وابستگی مشخصی به عوامل 

ای از قبیل ثبات سیاسی، یکپارچگی اجتماعی و رونق زمینه
های تصادی و نیز عوامل دیگری از قبیل مهارت و انگیزهاق

ت ها دارد. تحکننده از این سیاستسیاستمداران و اشخاص استفاده
های سازمانی حکومت و مدیریت این شرایط، چارچوب و ویژگی

شهری به ویژه نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن، تاثیر 
 ,Ehsanifard]کند ا میای در موفقیت آن ایفکنندهبسیار تعیین

2013]. 

عنوان الگویی مطلوب و یکی از الگوهای مدیریتی که همواره به
گذاران و مدیران شهری بوده، الگوی ریزان، قانونارزان، مد نظر برنامه

مدیریت شهری یکپارچه است. در واقع، شناسایی پیچیدگی 
 رویکردیروزافزون مسائل شهری، به ویژه در شهرهای بزرگ، نیازمند 

. مدیریت یکپارچه [Sahabi & Hanaei, 2020]نگر است کل
گرفتن نقش فعال در توسعه، مدیریت شهری عبارت است از برعهده

سازی منابع شهری برای دستیابی به اهداف توسعه و هماهنگ
. [Latifi, 2004]شهری و پاسخگویی به نیازهای شهروندان 

زیت شهرداری و نهادهای مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ به مرک
گذاری ربط )اعم از دولتی و عمومی( تحت نظارت و سیاستذی

محلی شورای شهر، الگوی عمومی مورد نظر در تدوین وظایف 
ها است. بدون این وحدت و هماهنگی بین سازمانی، شهرداری

شده برای اداره امور شهری کارآیی و اثربخشی اقدامات و منابع صرف
بر  گیلمکشدت مورد سئوال و شک است.  و توسعه آن به

سازی مقررات سازمانی برای رسیدن به مدیریت شهری یکپارچه
 .[McGill, 1998]نماید مطلوب تاکید می

های امروزی در عنوان یکی از ضرورتمدیریت یکپارچه شهری، به
مدیریت شهرها است؛ زیرا مسائل شهرها به صورت سیستماتیک و 
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زمانی ها یا ساریت آنها نیز باید در اختیار سازمانمرتبط هستند و مدی
های مرتبط و درگیر( باشد. های سایر سازمانخاص )همکاری

های مستقل همکاری بین سازمانی به معنای تعامل بین سازمان
ه شود کو الگوی روابط اجتماعی بین چند سازمان نامیده می است

 ,Gazendam]گیرد سازمانی مختلفی را در برمی های بینهمکاری

سازمانی دارای ساختار تعاملی بوده که بر همکاری بین . [2006
ها برای دستیابی به هدف یا اهداف همکاری و مشارکت بین سازمان

. هماهنگی قوی [Bailey & Koner; 1995]مشترک توجه دارند 
های اداری مستلزم وجود شفافیت وظایف در زمینه سازمان

نداشتن اهداف متعارض و تعهد به مشارکت در های درگیر، سازمان
 & Christensen]فرآیندهای هماهنگی بین سازمانی است 

Laegreid, 2008] .ها ها و طرحبا ایجاد مدیریت یکپارچه، برنامه
ها در وقت و هزینه شده وبه صورت یکدست و منظم انجام 

 شود. جویی میصرفه
سازمان است،  25دود در ایران چون مدیریت شهری در اختیار ح

تر و بر مشکالت ساختار شهرها نامناسب و مسائل هر روز پیچیده
شود؛ زیرا هر سازمان با توجه به امکانات و بعد شهرها افزوده می

کند و دیدی جامع وجود ندارد. کاری خود به مسائل شهری نگاه می
هم  ها نیز ارتباطات زیادی با هم ندارند و در مسائل بااین سازمان

مشورت و مشارکت ندارند. طی چند دهه اخیر پیشنهادهایی برای 
بهبود نظام مدیریت شهری به منظور غلبه بر چندپارگی و دستیابی 
به مدیریت یکپارچه در ایران ارایه شده است که هیچ کدام عملی 

های مختلف، به ویژه از سوی رغم بحثنشده است. علی
با استفاده از عباراتی چون سیاستمداران و مدیران اجرایی که 

مدیریت هماهنگ شهری، مدیریت یکپارچه شهری و مدیریت شهری 
مونیستیک صورت گرفته است، شفافیت آنها و ساختارهای سازمانی 

 ,Asadi & Barakpour]الزم برای تحقق آنها ارایه نشده است 

اگرچه مطالعات در زمینه مدیریت پکپارچه شهری در . [2021
. ایمهایی بودههای اخیر شاهد تالشیی است اما در سالمراحل ابتدا

توان به موارد های خارجی و داخلی در این زمینه میاز جمله پژوهش
 زیر اشاره کرد. 

ای به این نتیجه رسید که چهار مرحله بر رویکرد در مقاله ولفرام
های شهرهای مردمی و پایدار موثر است: توانمندسازی، ظرفیت

های اساسی در شهر و جدیدترین شیوه ندن نوآوریشهری، گنجا
 شینگ. [Wolfram, 2017]مردم حکومتی برای حل مشکالت 

تنها بر اقتصاد کشور هند بیان کرد که شهرنشینی در حال رشد نه
کند های حکومت را نیز پیچیده میگذارد بلکه چالشتاثیر می

[Sheng, 2010]ها برای حل این معضل. یکی از راه حل، 
کردن حکومت است که در آن شهروندان باید سهم غیرمتمرکز

شهرها به دلیل کالن ای در مدیریت شهری داشته باشند.عمده
گیری از مدیریت یکپارچه های ساختاری نیازمند به بهرهپیچیدگی

های شهری جویی در هزینهصرفه و در زمینه اداره امور شهری هستند
ین ترنیازسنجی شهروندان از جمله مهم های مبتنی برو ارایه برنامه

کارگیری مدیریت یکپارچه در روند اداره امور شهرها به مزایای به
، پاسخگویی دولت، مشروعیت و صالحیت بارتو  تورنررود. شمار می

گیری صحیح، اجرای مشی مناسب، تصمیمدولت برای تدوین خط
نوان معیارهای عگذاری بهموثر تصمیمات و ارایه خدمات و قانون

و  بابایی. اندموثر بر مدیریت یکپارچه شهری مورد بررسی قرار داده
، معیارهای هماهنگی، حکمرانی خوب، سازگاری، ابراهیمی

فرماندهی وحدت، انسجام، چارچوب، تعامل و ساختار سازمانی و 
عنوان معیارها موثر بر تحقق مدیریت دیدگاه سیستماتیک را به

. [Babaie & Ebrahimi, 2016]اند فی نمودهیکپارچه شهری معر 
در تحقیق خویش، ایجاد عوامل محلی مطلوب،  حناییو  سحابی

ترویج و تشویق کسب و کار، کمک به عملکرد بازارهای محلی و 
عنوان معیارهای مطلوب و استفاده بهتر از منابع محلی موجود را به

 & Sahabi]موثر بر مدیریت یکپارچه شهری عنوان کردند 

Hanaei, 2020]. و همکاران به این نتیجه رسیدند  عراقی آشتیانی
گیری که نهادهای دولتی بیشترین قدرت را در سطوح تصمیم

مدیریت شهری داشته و به عبارتی بیشترین تاثیرگذاری را بر تحقق 
 ,.Ashtiani Eraghi et al]مدیریت یکپارچه شهر تهران دارد 

این نتیجه رسیدند که در تحلیل کالن و همکاران به  سنایی. [2020
روندهای دانش و اطالعات متغیر، "آگاهی شهروندان از قوانین و 
مقررات "دارای بیشترین اجماع و قطعیت و در تحلیل کالن روندهای 
مشارکت مردمی و شهروندان" همیاری شوراهای محلی" بیشترین 

اران بیان و همک لوحاجی. [Sanaie et al., 2020]اهمیت را دارد 
کردند که اجماع مسئوالن محلی در کلیت نظام توسعه شهری و 

ها و ممانعت مداری سازمان، قانونهاضرورت هماهنگی بین سازمان
از دخالت گروهای غیرمرتبط در وظایف آنها، الزام به رعایت قوانین 
و همچنین تغییر آن با توجه به نیازهای روز پیشنهاد شود 

[Hajiloo et al., 2019] .و همکاران به این نتیجه رسیدند  سرور
های اطالعاتی، ، ضعف زیرساختهای بسترهای قانونیکه مولفه

ی هاهای مختلف و تعددنگرشو دیدگاههمپوشانی وظایف در سازمان
سیاسی موثرترین و تاثیرگذارترین عوامل در تحقق مدیریت یکپارچه 

هری هستند شهری تهران از دیدگاه کارشناسان و مدیران ش
[Sarvar et al., 2017] . 

عنوان پایتخت کشور در زمینه مدیریت شهری با شهر تهران بهکالن
های مختلفی در زمینه رو است؛ زیرا سازمانمشکالت فراوانی روبه

گیری و اداره شهر وجود دارد و ارایه خدمات و تامین نیازها تصمیم
رو ساخته است و بهها را با مشکل روها و فعالیتاجرای سیاست

منجر به هرج و مرج، افزایش هزینه و کاهش کیفیت خدمات و 
شود. توسعه پایدار ها میها و برنامهعدم موفقیت در اجرای سیاست

شهری در شهر تهران مستلزم سیستم مدیریت یکپارچه شهری در 
ز اگیری و اجرا است. ریزی و تصمیمتمامی سطوح مختلف برنامه

های دولتی در تحقق ین تحقیق، به بررسی نقش سازماناین رو، در ا
مدیریت یکپارچه شهری و معیارهای موثر بر آن در شهر تهران 

 پرداخته شد.
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 شناسیروش
در محدوده شهر تهران  1401کاربردی در سال -این تحقیق توصیفی

از لحاظ گردآوری اطالعات، . در واقع، تحقیق حاضر، اجرا شده است
 ی و از نظر هدف، کاربردی است. پیمایش-توصیفی

منطقه موردی این تحقیق، شهر تهران است. تهران با وسعتی حدود 
 59درجه و  35دقیقه تا  34درجه و  35کیلومتر مربع بین 730

دقیقه  53درجه و  51دقیقه تا  5درجه و  51دقیقه عرض شمالی و 
طول شرقی واقع شده است. شهر تهران از شمال به شهرستان 

 هایرانات از شرق به شهرستان دماوند، از جنوب به شهرستانشمی
های شهریار و کرج ورامین، ری و اسالمشهر و از غرب به شهرستان

محله  374ناحیه و  134منطقه  22شود. شهر تهران به محدود می
 73با  4ترین منطقه شهری تهران منطقه تقسیم شده است. وسیع

کیلومترمربع در مرتبه بعد  59با  5کیلومترمربع و پس از آن منطقه 
و  10ترین مناطق شهر تهران مناطق قرار دارد و در مقابل کم وسعت

گانه 22کیلومترمربع هستند. جمعیت شهر تهران و مناطق  8با  17
نفر است و در میان مناطق شهر تهران بیشترین  8737510برابر با 

با  4هه منطقجمعیت مربوط به منطقه با بیشترین جمعیت مربوط ب
نفر بوده است و  848433با  5نفر و پس از آن منطقه  865467

نفر به خود اختصاص داده  140567با  22کمترین جمعیت به منطقه 
 .است

 هایهای موثر بر نقش سازماندر این تحقیق، شاخص و زیرشاخص 
دولتی در تحقق مدیریت یکپارچه شهری با استفاده از روش تحلیل 

ر منابع علمی و نظریات موجود، تعیین شد. ابزار محتوا و مرو
نامه محقق ساخته بود که با استفاده از نظر نامه، پرسشپرسش

 42شاخص و  5نامه از خبرگان ارزیابی شد. در طراحی پرسش
دی بنگویه بسته استفاده شد. برای مقیاس 56زیرشاخص در قالب 

، 5لوب=ای لیکرت شامل بسیار مطدرجه5ها، از طیف گویه
استفاده شد.  1، بسیار نامطلوب=2، نامطلوب=3، متوسط=4مطلوب=

 ریزیمتخصص از میان مدیران شهری و متخصصان برنامه 30تعداد 
گیری هدفمند برای شرکت در مطالعه شهری، با استفاده از نمونه

نفر از  40نامه با استفاده از توزیع آن بین انتخاب شد. روایی پرسش
ا نامه نیز بدف مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی پرسشافراد جامعه ه

استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد. پس از ارزیابی 
گویه با مقیاس نامطلوب و بسیار نامطلوب حذف  14نامه، پرسش

معیار(،  7شد. در این تحقیق، سه شاخص اصلی حکمروایی خوب )
یار( و ساختار مع 3معیار(، وحدت فرماندهی ) 5هماهنگی )
عنوان معیار( به 5معیار( و ساختار مدیریتی ) 5تشکیالتی )

ها و معیارهای رویکرد مدیریت پکپارچه شهری در نظر گرفته شاخص
 شدند.

استفاده شد.  AHPدهی به معیارهای مورد بررسی از روش برای وزن
AHP های زوجی بین آنها ضرایب وزنی معیارها را با انجام مقایسه

های زوجی از نظرت خبرگان در کند. برای انجام مقایسهین میتعی
(. مزایای اصلی روش n=33نامه استفاده شد )قالب توزیع پرسش

AHP  سهولت استفاده به دلیل استفاده از مقایسه عاقالنه زوجی با

پذیری مقیاس و هامعیارها یا ضرایب وزنی و مقایسه جایگزین
کند یارها را فراهم میکه امکان درج یا حذف مع هستند

[Lesinski, 2015]. 
A، ماتریس قضاوت زوجی [Saati, 1987] ساعتیطبق نظر  =

[cij]∀i, j = 1,2, … n توان برای را میn  معیار موثری که بر
 ماتریس گذارد، ساخت.های موجود تاثیر میانتخاب یکی از گزینه

 2طبق جدول  cijدر زیر آورده شده است؛ جایی که  Aقضاوت 
 است. Cjنسبت به معیار  Ciاهمیت نسبی معیار 

 

𝐴 = [

c11 c12 ⋯ c1(n−1) c1n

c21 c22 ⋯ c2(n−1) c2n

⋮ − ⋱ − ⋮
cn1 cn2 ⋯ cn(n−1) cnn

] 

 
 

، kنسبت به معیار  Ciبا توجه به قضاوت متقابل، اگر اهمیت معیار 
Cj  باشد، اهمیت نسبیCi  برCj رابر بK/1  است. بنابراین، در

A ،𝐶𝑖𝑗ماتریکس  = 1/𝐶𝑖𝑗  ∀ 𝑖 ≠ 𝑗  و𝐶𝑖𝑖 = 𝑖𝑗برای  1 =

1,2, … , 𝑛 = 𝜋𝑟2. 
های تعداد قضاوت شود.چنین ماتریسی، ماتریس متقابل نامیده می

است. پس از ساخت  n(n-1)/2مورد نیاز برای چنین ماتریسی 
ند با استفاده از روش مقدار تواماتریس قضاوت، بردار اولویت می

 ,Saati]است، محاسبه شود  Aماتریس  wویژه که برای بردار ویژه 

2003]. 
 

𝐴 × 𝑤 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 × 𝑤 

 
𝜆𝑚𝑎𝑥  .حداکثر مقدار ویژه است 

دهد و تاثیر یک معیار بردار اولویت، اهمیت هر معیار را نشان می
ینه مزرعه بادی( های بهرا بر هدف کلی )در مورد ما یافتن مکان

تواند های زوجی معیارها میکند. از آنجایی که مقایسهتعیین می
ور، برای این منظ ناسازگار باشد، بررسی ناسازگاری باید اعمال شود.

ماتریس با حل معادالت محاسبه  maxλحداکثر مقدار ویژه اصلی 
 شود. می

 
det(𝐴 − 𝐼𝜆) = 0 

 
سازگار  Aاتریس قضاوت است. م n×nماتریس هویت  Iجایی که 
𝑐𝑗𝑘است اگر  = 𝑐𝑖𝑗𝑐𝑗𝑘  ∀ 𝑖𝑚𝑗, 𝑘 ،تحقق این شرط دشوار است .

برای بررسی میزان  های انسانی ذاتًا ناسازگار هستند.زیرا قضاوت
 (CR)و نسبت سازگاری  (CI)سازگاری ماتریس، شاخص سازگاری 

 1/0ز آستانه تر اکوچک CRاگر  باید طبق معادالت محاسبه شوند.
از آستانه فراتر  CRاگر  .شودباشد، ماتریس سازگار در نظر گرفته می
 شود.رود، ماتریس ناسازگار در نظر گرفته می

 
CI=

𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
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CR=

𝐶𝐼

𝑅𝐼
  

 
شدن و پس از طی Choice Expertافزار سپس با استفاده از نرم

گذار در مدیریت یکپارچه مراحل مذکور، اولویت معیارهای تاثیر 
 شهری تعیین شد.

 آل:های ایدهتکنیک ترتیب اولویت بر اساس شباهت به راه حل
 (TOPSIS)تاپسیس 

تاپسیس روش تجزیه و تحلیل تصمیم چندمعیاره است که در سال 
. حل مساله با [Hwang & Yoon, 2015]معرفی شده است  1981

 زیر است:گام اساسی  6استفاده از فن تاپسیس شامل 
 m( مرحله اول شامل ایجاد ماتریس ارزیابی است که متشکل از 1

معیار است. محل تالقی هر جایگزین با هر معیار به  nجایگزین و 
عنوان توان بهشود و بنابراین ماتریس را میداده می ijXصورت 

mxn)ijX( .توصیف کرد 
 سازی ماتریس است.( مرحله دوم شامل نرمال2
 

𝑅 = (𝑟𝑖𝑗)𝑚𝑥𝑛 𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑗

= 1,2, … , 𝑛 
 
شده گیری نرمال( مرحله سوم شامل محاسبه ماتریس تصمیم3

 وزنی است.
 

𝑡𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗 ∗ 𝑤𝑗 , 𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
 

 :که

 𝑤𝑗 = 𝑊𝑗/ ∑ 𝑊𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑛
𝑗=1 طوری که به∑ 𝑊𝑗

𝑛
𝑗=1 =

 است.  𝑉𝑗,𝑗=1,2,…,𝑛شده به معیار وزن اصلی داده jWو  1jW=و  1

و ر منفی را محاسبه  (AW)حل مثبت ( در این مرحله، راه 4
 کنیم:می

 
𝐴∗ = {𝑣1

∗, … , 𝑣𝑛
∗} = ({𝑖𝑚𝑎𝑥𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐼), (𝑖𝑚𝑖𝑛𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐼) 

 
𝐴∗ = {𝑣1

−, … , 𝑣𝑛
−} = ({𝑖𝑚𝑎𝑥𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐼), (𝑖𝑚𝑖𝑛𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐼) 

 
 wAو بدترین حالت  iبین جایگزین هدف  L2، فاصله 5در مرحله 

 کنیم:را محاسبه می
 

𝑑𝑖𝑤 = √∑(𝑡𝑖𝑗 − 𝑡𝑤𝑗)2

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

 
 :𝐴𝑏رین شرایط و بهت iو فاصله بین جایگزین 

 

𝑑𝑖𝑏 = √∑(𝑡𝑖𝑗 − 𝑡𝑤𝑗)2

𝑛

𝑗=1

 

 
تا بدترین  iاز جایگزین هدف  L2شده فاصله نرمال 𝑑𝑖𝑏و  𝑑𝑖𝑤که 

 و بهترین شرایط هستند.
 کنیم.( شباهت به بدترین شرایط را محاسبه می6مرحله 

 

𝑆𝐼𝑊 =
𝑑𝑖𝑤

(𝑑𝑖𝑤 + 𝑑𝑖𝑏)
, 0 ≤ 𝑠𝑖𝑤 ≤ 1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

 
𝑆𝑖𝑤=1 .اگر و تنها اگر راه حل جایگزین بهترین شرایط را نشان دهد 
𝑆𝑖𝑤=0 .اگر و تنها اگر راه حل جایگزین بدترین شرایط را نشان دهد 
𝑆𝑖𝑤(𝑖ها را بر اساس ( در این مرحله ما جایگزین7مرحله  =

1,2, … , 𝑚) کنیممحاسبه می.  
آمده در دستو تاپسیس، ماتریس نرمال به AHPای ترکیب روش بر 

آمده از روش دستهای نهایی بهمراحل دوم و سوم این روش در وزن
AHP آل تعیین ضرب شده و پس از طی مراحل بعدی، راه حل ایده

از  آل برای هر یکشد. سپس، نزدیکی نسبی هر گزینه به پاسخ ایده
 ها محاسبه شد.زیرشاخص

 
 هافتهیا

نامه، مقایسات زوجی بر مبنای پس از استخراج اطالعات از پرسش
ها محاسبه شد )جدول ، وزن و رتبه هر یک از زیرشاخصAHPروش 

1.) 
در مرحله بعد با استفاده از تشکیل ماتریس نظرات کارشناسی در 

آمده با استفاده از روش دستهای بهروش تاپسیس و نیز وزن
AHPآل مثبت و منفی برای های ایدهل و نیز راه حلآ، راه حل ایده

 (.2ها محاسبه شد )جدول ها و زیرشاخصهر یک از شاخص

آل مثبت و منفی محاسبه شد، سپس فاصله هر نشانه از راه حل ایده
، آلدر نهایت با محاسبه نزدیکی نسبی هر نشانه به راه حل ایده

بندی شد های موثر بر مدیریت یکپارچه شهری اولویتشاخص
 (.3)جدول 

( در اولویت اول، CL=654/0ها، شاخص انسجام )بر اساس یافته
(، ساختار تشکیالتی با CL=465/0ساختار مدیریتی در اولویت دوم )

در اولویت سوم، هماهنگی با نزدیکی نسبی  572/0نزدیکی نسبی 
( در CL=342/0در اولویت چهارم و حکمروایی شهری ) 464/0

رار گرفت. بدین ترتیب، اولویت اول مربوط به شاخص اولویت پنجم ق
های وجود مرکزی برای انسجام بوده که متشکل از زیرشاخص

های اجرایی و عملیات، وجود مرکز مطالعه و طراحی قبل از برنامه
ون ها و وجود کانگیری فراسازمانی برای سازمانریزی و تصمیمبرنامه

به پراکندگی مدیریت است. این دادن رهبری فراسازمانی برای سامان
امر حاکی از اهمیت وجود هدایت و نظارت فراسازمانی در راستای 

ها یا ساختار قوی در این زمینه هماهنگی عملیات متفرقه سازمان
 است. 
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  1401تابستان ، 3، شماره 37دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 AHP مورد بررسی بر اساس روش یهارشاخصیزوزن و رتبه  (1جدول 

 کلرتبه  رتبه وزن  هاشاخص سئوال  هامولفه
 16 2 17/0 های کلیدی و اساسی سازمانهماهنگی میان مراکز اخذ تصمیم Q1 اهنگیهم

Q2  19 4 15/0 کنندمی هابرنامههماهنگی میان مراکزی که اقدام به تصویب 
Q3  10 1 23/0 متولی امور شهری هایسازماناجرایی مشترک  هایفعالیتهماهنگی میان اقدامات و 
Q4 18 5 14/0 انسانی و مالی هماهنگی میان منابع 
Q5  17 3 16/0 عملیاتی هایتیمهماهنگی 

 حکمروایی
 

Q6 7 7 13/0 وجود جلساتی برای تبادل دانش و تجربیات 
Q7 12 5 21/0 ارایه اطالعات عملکردی، به موقع، عینی و به طور شفاف 
Q8  1 1 38/0 و اقدامات هابرنامه، هاپروژهمشارکت شهروندان، در طراحی 
Q9 4 3 32/0 گزارش عملکرد سازمان به شهروندان 

Q10 3 2 33/0 صالحگزارش عملکرد سازمان به نهادهای ذی 
Q11 20 4 29/0 وجود سازوکارهای پاسخگویی برای شهروندان 
Q12 16 6 17/0 نفعان خودپذیری سازمان در قبال ذیمسئولیت 

 20 2 13/0 شدناجرایی پیش از هابرنامه ظارتنوجود مرکزی برای مطالعه و  Q13 انسجام
Q14 21 3 12/0 هاگیری فراسازمانی برای سازمانریزی و تصمیموجود مرکز برنامه 
Q15 13 1 20/0 هاسازمان دادن به پراکندگی مدیریتوجود کانون رهبری فراسازمانی برای سامان 

ساختار 
 تشکیالتی

Q16 طالعاتیبودن وضعیت زیرساخت امناسب (GIS ،MIS ،RIS و غیره) 16 7 13/0 
Q17 11 3 22/0 بودن کارکنان نسبت به امور اجرایی مربوط به شهرمتعهد 
Q18 15 5 18/0 (های مناسب ارتباطی )پهنای باند اینترنت، تلفن و غیرهوجود زیرساخت 
Q19 22 6 17/0 های متولی امور شهریوجود تعامل بین این سازمان با سایر سازمان 
Q20 3 1 33/0 ایجاد شرایطی برای ایجاد تعامل موثر با شهروندان 
Q21 5 2 31/0 وجود تنوع شغلی و کاری در سازمان 
Q22 12 4 21/0 وجود همبستگی بین مدیران و کارکنان این سازمان 

 2 1 34/0 های متولی امور شهری، در رابطه با اقدامات اجراییسازمانی بین مدیران سازمانوجود همبستگی  Q23 ساختار مدیریتی
Q24 21 5 19/0 های مهم در سازمان با استفاده از فرآیند بحث عمومیاخذ تصمیم 
Q25  8 3 28/0  هابخشنامهو  هانامهآییننظارت دقیق در خصوص رعایت 
Q26 6 2 30/0 مواجهه با مسائل پیچیده شهری در سازمان گرایانه دروجود دیدگاه کل 
Q27 14 6 12/0 های متولی امور شهریوجود دیدگاه مشترکی میان اقدامات کاری سازمان 
Q28 9 4 24/0 های متولی امور شهریها و اهداف سازماننزدیکی دیدگاه 

 
به منظور بهبود مدیریت یکپارچه شهری، هماهنگی و یکپارچگی در 

ها الزامی است که این مورد با وجود نظارت مرکزی عملیات سازمان
پذیر است. در غیر این ها و اقدامات امکانگیریو هدایت تصمیم

، عدم توجه به الزامات و صورت، عدم انسجام و تفرقه در امور
های در دست اجرا توسط اقدامات اجرایی، عدم اطالع از وجود برنامه

های اجراشده، سبب م توجه به برنامهها و عدسایر سازمان
های مدیریتی در ناهماهنگی و تقویت احتمال عدم موفقیت برنامه

ریزی شود. یکی از اهداف مرکز برنامههای دولتی میسازمان
های دولتی، خصوصی، فراسازمانی، باید نظارت بر برنامه سازمان

بر آگاهی  های مرتبط باشد تا عالوهشورای شهر، شهرداری و سازمان
های اجرایی، در راستای های اجراشده، اهداف کالن و پروژهاز برنامه

ایجاد انسجام و هماهنگی بین سازمانی به منظور دستیابی به 
 اهداف مدیریتی بلندمدت گام برداشته شود. 

، ساختار مدیریتی در اولویت دوم قرار 3جدول ی هابا توجه به یافته
وجود همبستگی مدیریتی شامل  های ساختارداشت. زیرشاخص

های متولی امور شهری در رابطه با سازمانی بین مدیران سازمان
ای مهم در سازمان با استفاده از ـــهرایی، اخذ تصمیمــاقدامات اج

 ها ونامهفرآیند بحث عمومی، نظارت دقیق در خصوص رعایت آیین
سائل پیچیده گرایانه در مواجهه با مها، وجود دیدگاه کلبخشنامه

شهری در سازمان، وجود دیدگاه مشترکی میان اقدامات کاری 
ها و اهداف های متولی امور شهری و نزدیکی دیدگاهسازمان
های متولی امور شهری، است. با توجه به شباهت سازمان

های شاخص انسجام و ساختار مدیریتی، مشاهده اولویت زیرشاخص
تقویت شاخص انسجام، تبعًا بر در هر دو شاخص قابل انتظار است. 

عنوان بهبود شاخص ساختار مدیریتی و بالعکس تاثیرگذار است. به
های "وجود دیدگاه مشترک میان اقدامات کاری مثال، زیرشاخص

های متولی امور شهری" و "نزدیکی دیدگاه و اهداف سازمان
ریزی های متولی امور شهری"، با وجود مرکز برنامهسازمان
یر پذانی و نیز نظارت فراسازمانی در شاخص انسجام امکانفراسازم

های گیریاست. استفاده از مشاوره و بحث عمومی برای تصمیم
گرایانه در مواجهه با مسائل و گیری دیدگاه کلسازمانی، در پیش

نظارت بر عملکرد اجرایی از جمله مواردی هستند که باید برای ارتقای 
دولتی در شهر تهران مورد توجه و های شاخص مدیریتی سازمان

 التفات قرار گیرند.
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 ، مثبت و منفیآلدهیا راه حلبردار  نتایج( 2جدول 
 منفی مثبت آلدهیا معیار

 ساختارتشکیالتی ساختارمدیریتی انسجام هماهنگی حکمروایی شهری

Q1 004/0 005/0 005/0 004/0 005/0 005/0 004/0 
Q2 007/0 006/0 007/0 006/0 005/0 007/0 005/0 
Q3 011/0 01/0 012/0 011/0 012/0 012/0 01/0 
Q4 015/0 019/0 017/0 02/0 018/0 02/0 015/0 
Q5 009/0 009/0 007/0 009/0 01/0 01/0 007/0 
Q6 007/0 008/0 007/0 006/0 007/0 008/0 006/0 
Q7 006/0 005/0 005/0 005/0 004/0 006/0 004/0 
Q8 007/0 007/0 006/0 006/0 006/0 007/0 006/0 
Q9 007/0 008/0 008/0 009/0 009/0 009/0 007/0 

Q10 005/0 006/0 005/0 005/0 005/0 006/0 005/0 
Q11 01/0 009/0 011/0 011/0 01/0 011/0 009/0 
Q12 009/0 01/0 011/0 011/0 011/0 011/0 009/0 
Q13 014/0 015/0 018/0 013/0 013/0 018/0 013/0 
Q14 007/0 007/0 007/0 008/0 008/0 008/0 007/0 
Q15 009/0 008/0 008/0 008/0 008/0 009/0 008/0 
Q16 006/0 017/0 006/0 012/0 006/0 017/0 006/0 
Q17 010/0 009/0 011/0 009/0 010/0 011/0 009/0 
Q18 009/0 009/0 009/0 009/0 007/0 009/0 007/0 
Q19 008/0 005/0 004/0 08/0 004/0 08/0 004/0 
Q20 0013/0 002/0 0017/0 0.01 0.002 0.01 0.002 
Q21 005/0 0.0014 005/0 001/0 005/0 0.0014 0.001 
Q22 0.0021 0.002 0.0032 0.03 0.03 0.03 0.0021 
Q23 0.04 0.0033 0.04 0.012 0.031 0.04 0.0033 
Q24 0.0041 0.06 0.03 0.001 0.002 0.06 0.0041 
Q25 0.02 0.023 0.0044 0.02 0.001 0.023 0.0044 
Q26 0.036 0.07 0.0036 0.07 0.003 0.036 0.0036 
Q27 0.08 0.003 0.07 0.003 0.0029 0.08 0.0029 
Q28 0.005 0.0023 0.07 0.01 0.005 0.07 0.0023 

 
نزدیکی نسبی و  آل مثبت و منفی،فاصله هر نشانه از راه حل ایده (3جدول 

 اولویت مدیریت یکپارچه شهری
 اولویت D+ D- CL معیار

 سوم E78/3 05-E056/5 572/0-05 هریشحکمروایی 

 دوم E88/2 05-E236/4 595/0-05 ساختار مدیریتی

 اول E015/3 05-E472/5 654/0-05 انسجام

 پنجم E555/5 05-E893/2 342/0-05 ساختار تشکیالتی

 چهارم E915/4 05-E252/4 464/0-05 هماهنگی

 
 بحث

شهر پذیری مدیریت یکپارچه کالنهدف این تحقیق، بررسی تحقق
تهران از منظر نهادهای دولتی بود. امروزه به دلیل وفور مشکالت در 

شهرها، مدیریت سنتی کارآیی خود را از دست داده است و قالب کالن
شهرها ت کالنتواند کاهنده مشکالنوین مدیریت یکپارچه شهری می

باشد. با توجه به تاثیرگذاری نهادهای دولتی بر مدیریت و تصمیمات 
الزمه برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری، در این مطالعه به بررسی 
تحقق مدیریت یکپارچه شهری مانند حکمروایی شهری، هماهنگی 
و وحدت فرماندهی، ساختار مدیریتی و تشکیالتی )بسترسازی( در 

نهادهای دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج  ارتباط با
پژوهش نشان حاکی از این است که به ترتیب انسجام، ساختار 
مدیریتی، حکمروایی شهری، هماهنگی و ساختار تشکیالتی دارای 
اولویت در تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ارتباط با نهادهای 

 دولتی هستند. 
ترین های دولتی، انسجام مهمازماناز دید کارمندان و مدیران س

مولفه در دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری است. عدم انسجام 
گذاری مدیریت شهری چه در سطح کالن و چه در سطح در سیاست

های شهری با بسیاری از مشکالت شده که اجرای طرحعملیاتی باعث
ردهای های موازی و عملکگیریرو شود. به دلیل وجود تصمیمروبه

ریزی و رسان، وجود یک مرکز برنامههای خدماتمشابه در سازمان
کننده کل عنوان هماهنگنظارت و نیز هدایت فراسازمانی به

های اجرایی و رسان و مطالعه و طراحی برنامههای خدماتسازمان
عملیاتی، الزامی است. لزوم توجه به شاخص انسجام در تحقیقات 

 آشتیانیو  [Safaei Pour et al., 2020]و همکاران  صفایی پور
نیز مشاهده  [Ashtianiaraghi et al., 2020]و همکاران  عراقی

 شود.می
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های ساختار مدیریتی، در این شاخص، با توجه به زوایای زیرشاخص
در کل سه هدف مهم شامل دیدگاه سیستمی، نظارت و ارزیابی و 

 مدیریت شهری همبستگی سازمانی قابل مشاهده است. چندپارگی
ها و مسائل در ایران، ساختار شهرها را نامناسب و بر دامنه چالش

های مختلفی همچون فرمانداری، افزاید. سازمانشهرها می
ها های آب، برق، گاز و مخابرات، آموزش و پرورش و دهشرکت

سازمان و نهاد دیگر اغلب بدون هماهنگی با یکدیگر به دخالت در 
ازند. هر سازمان با توجه زیرساخت و دامنه وظایف پردامور شهری می

نگرد و دیدگاه جامع و یکدستی وجود خویش به مسائل شهری می
ها در مواجهه با مسائل، بعد دیگری از ندارد. عدم مشارکت سازمان

ای همشکل عدم وجود دیدگاه سیستمی است. عدم مشارکت سازمان
مچون تهران، سبب شهری همتولی امور شهری، به خصوص در کالن

صرف انرژی و هزینه فراوان و اسراف مقدار زیادی از منابع ملی 
شود. از نظر برخی از کارشناسان، ضرورت مدیریت یکپارچه کشور می

ها و رفع تداخل در وظایف شدن ناهماهنگیشهری را در برطرف
گیری در رسان، کاهش تعدد مراکز تصمیمهای خدماتسازمان

دانند. در این زمینه جه کاهش نارضایتی مردم میشهرها و در نتی
 ,Babaie & Ebrahimi] ابراهیمیو  باباییهای توان به یافتهمی

همراستا با نتایج این تحقیق اشاره کرد. در زیرشاخص  [2016
ساختار مدیریتی، زیرشاخص "اخذ تصمیمات مدیریتی با استفاده از 

 فت نمود. این امر حاکیفرآیند بحث عمومی" بیشترین رتبه را دریا
سازمانی در اخذ تصمیمات مهم مدیریتی از اهمیت مشارکت درون

 است.
ها و ضرورت وجودی و توجه به موضوع هماهنگی، در اثر وابستگی

های مختلف یک سازمان یا بین روابط موجود بین بخش
های مختلف با یکدیگر است. ناگزیر باید برای حل برخی سازمان

های بین سازمانی و به تبع آن، از هماهنگی و کاریمسائل، از هم
ها از که سازمانهای بین سازمانی استفاده کرد. همچنانهمکاری

شوند و خدماتشان را که سابقًا خودشان لحاظ عمودی نامنسجم می
های نمایند، هماهنگی با سازمانسپاری میکردند، برونارایه می

کردی، از اهمیت بیشتری بیرونی برای دستیابی به اهداف عمل
هایی برای مدیریت روابط شود؛ بنابراین طراحی مکانیزمبرخوردار می

یابد. از سوی دیگر، هم آهنگی بین مدیران بین سازمانی، ضرورت می
اداری زمانی رخ خواهد داد که آنها تصمیم مشترکی اتخاذ نمایند و 

. همچنین عمل مشترکی را به نمایندگی از مفهوم جمع انجام دهند
سازمانی و نیز بین سازمانی مورد تواند از زوایای دروناین مفهوم می

مطالعه قرار گیرد. فرآیند هماهنگی بین سازمانی شامل ایجاد قوانین 
ای هگیری، مباحث خط مشی و مبادله اطالعات بین سازمانتصمیم

یر سازمانی تاثدرگیر است و این به نوبه خود بر اعم تصمیمات درون
خواهد داشت. با توجه به مطالب مطرح شده، خدمات شهری عمومًا 
نیازمند هماهنگی بین سازمانی هستند. از منظر پیامدها، هماهنگی 

تواند ضعیف، متوسط یا قوی باشد. منطبق با یافته این تحقیق، می
اند که هماهنگی ضعیف به این بیان نموده الگریدو  کریستنسن

ی سازمانازمانی بر تصمیمات درونمعناست که تصمیمات بین س

های اند اما هماهنگی قوی خصوصًا در زمینه دستگاهتاثیری نداشته
اداری، مستلزم وجود چند عنصر اساسی است که در زیر به آنها اشاره 

 شود:کلی می
های درگیر و سازمان مربوطه، به شکلی باید وظایف بین وزارتخانه

رت احتمال همپوشانی وظایف شفاف تقسیم شوند؛ در غیر این صو
 شود که هماهنگی را مشکل خواهد ساخت.زیاد می
ها نباید اهداف متعارض داشته باشند. تعهد شفاف به سازمان

مشارکت در فرآیندهای هماهنگی بین سازمانی و اجرای موثر آنها 
. [Christensen & Laegreid, 2008]وجود داشته باشد 

قیق در باب تاثیر شاخص هماهنگی های این تحهمراستا با یافته
توان سازمانی و بین سازمانی در تحقق مدیریت یکپارچه شهری، می

و  دوماو  [Gorgani et al., 2014]و همکاران  گرگانیبه تحقیق 
 اشاره کرد.  [Douma & Schreuder, 2017] شردر

های دولتی عاملی موثر در تحقق تقویت ساختار تشکیالتی سازمان
کپارچه شهری است. زیرشاخص تعامل موثر با شهروندان مدیریت ی

دارای بیشترین اهمیت از دید پاسخگویان بوده است. رابطه شهر و 
سازند و شرایط شهرها ها شهر را میشهروندی دو سویه است. انسان

ناپذیر دارد. اصالح ساختار شهری در زندگی آنها تاثیر قاطع و امکان
ارد کردن این رابطه نیاز داصالح و بهینهکردن شهرنشینی به و بهینه

که مدیریت شهری سازماندهی این ارتباط را بر عهده دارد و باید همه 
جوانب موضوع را مد نظر داشته، با دقت بررسی نماید، چرا که برای 

آل راهی طوالنی و خطیر و نیازمند تالش دستیابی به شهر ایده
ن در مدیریت شهری، مستمر است. توجه به حق مشارکت شهروندا
های ساختاری جامعه سبب احقاق حقوق شهروندی شده و ریشه

تواند سبب حرکت دهد. از این رو، این امر میمدنی را رشد می
مدیریت هری در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر شود. در این 

های ارتباطی" عاملی است که راستا، زیرشاخص "تقویت زیرساخت
های ارتباطی برای برقراری ارتباط بهتر با جاد پلتواند در ایمی

 های ارتباطیشهروندان مفید واقع شود. از سویی تقویت زیرساخت
تواند در تعامل بین سازمانی نیز موثر باشد. این نتایج و اطالعاتی می

 [Taghvaee et al., 2010]و همکاران  تقواییهای با یافته
ر ساختار تشکیالتی به ترتیب ها دهمخوانی دارد. سایر زیرشاخص

بودن کارکنان شامل وجود تنوع شغلی و کاری در سازمان، متعهد
نسبت به امور اجرایی مربوط به شهر و تعامل بین مدیران و کارکنان 

ها هستند. ارتقای روحیه انگیزه و تعهد به اجرای امور در سازمان
تقویت  محیط کاری نیازمند توجه به متغیرهای رفتاری از جمله

حس اعتماد به نفس و تقویت ارتباط موثر مدیران و کارکنان است. 
با بذل توجه به ایجاد تنوع شغلی در سازمان و استفاده از نقطه 

توان راندمان منابع ها، میریزینظرات کارکنان سازمان در برنامه
انسانی را افزایش دهد و گامی مفید در برای افزایش راندمان 

 صمدیانتوان به تحقیق ت. در این راستا میسازمانی برداش
[Samadian, 2011]  .اشاره کرد 

در شاخص حکمروایی خوب، اولویت اول تا سوم به ترتیب مربوط 
ها ها، برنامهمشارکت شهروندان در طراحی پروژههای به زیرشاخص
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صالح و گزارش و اقدامات، گزارش عملکرد سازمان به نهادهای ذی
به شهروندان بوده است. مشارکت شهروندان در عملکرد سازمان 

ها و امور شهری، مورد ها و کلیه فعالیتریزیها، برنامهگیریتصمیم
نظران توسعه اجتماعی است. ریزان و صاحبتوجه مدیران، برنامه

های رهبری و بلوغ سازمانی محسوب مشارکت، یکی از شاخص
های مردم در همه هشدن کلیه گروشود. مشارکت، فرآیند درگیرمی

ها و در نتیجه رشد و ها، قابلیتمراحل توسعه برای ظهور توانایی
های تعالی مادی و معنوی آنهاست و به همین خاطر شاید در سال

اخیر همواره در محافل علمی و سیاسی کشور، موضوع مشارکت 
های اجتماعی و سیاسی شهروندان در امور شهرها، در صدر گفتمان

عنوان عنصری مهم در برای ر داشته، همگان از آن بهجامعه قرا
گویند. بنابراین، رسیدن به دموکراسی و توسعه پایدار سخن می

 گیری شهری، یکیتوان گفت که مشارکت مردم در روند تصمیممی
از عناصر اصلی حکومت مردمی بوده و افزایش مشارکت مردم در 

ای را ایفا نقش ارزنده تواند در ایجاد تعادل شهری،امور شهری، می
ها نماید. شفافیت در ارایه گزارش عملکردها به مردم و سایر سازمان

پذیری، عوامل موثر دیگری بر تحقق مدیریت یکپارچه و مسئولیت
های دولتی هستند. شفافیت در بیان شهری توسط سازمان

ها، تصمیمات و عملکرد اقدامی موثر در جلب مشارکت ریزیبرنامه
گیری از نظرات جمعی در بهبود و نیز فرصتی برای بهره مردمی

و  [Taghvaee et al., 2010]و همکاران  تقواییعملکرد است. 
 & Khademolhosseini] پورعارفیو  الحسینیخادم

Arefipour, 2011]  همراستا با نتایج این تحقیق، بر تاثیر عامل
 دیریتپذیری و شفافیت در تحقق ممشارکت مردمی، مسئولیت

 اند. شهری و توسعه پایدار تاکیده کرده
های این تحقیق، پیشنهادات و راهکارهایی به شرح با توجه به یافته

ذیل در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تاکید بر 
 شود. های دولتی ارایه میسازمان

 های دولتیتشکیل شورای هماهنگی برای هماهنگی بین سازمان -
های دولتی در حوزه ته نظارت بر اجراء امور سازمانتشکیل کمی -

 مدیریت شهری
های دولتی به طور کردن حوزه وظایف هرکدام از سازمانمشخص -

 دقیق و واضح
اصالح بسترها و امکانات تعامالت درون و برون سازمانی بین  -

 نهادهای دولتی در امور شهری
ریزی و برنامهها، مصوبات کننده سیاستایجاد مرکز هماهنگ -

 شهری 
 ها دولتی و مسئوالن آنهاارزیابی و سنجش عملکرد سازمان -
 

  گیرینتیجه
ی هانتایج پژوهش نشان حاکی از این است که به ترتیب شاخص

انسجام، ساختار مدیریتی، حکمروایی شهری، هماهنگی و ساختار 
 طتشکیالتی دارای اولویت در تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ارتبا

 با نهادهای دولتی در شهر تهران هستند.
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