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Abstract
Growth and development in cities, in addition to financial resources and economic and
social growth, requires efficient urban management. Today, urban management has many
challenges. In this study, the challenges facing urban management have been researched and
the most important goal is to measure and rank the challenges of urban management in
Kermanshah. The present study has been done with a descriptive-analytical approach in
terms of applied purpose and the method of data collection is based on the library method
and field survey (questionnaire) of the findings based on surveys and interviews with 15
experts. In urban affairs, the city of Kermanshah, which was estimated using a simple random
sampling method. In this study, low level components of life and social development, political
and structural conflicts of centralized government system and decentralized urban
management, nature conflict of local urban management with macro-administrative system,
uncertainty of organization and inter-organizational relations of urban management,
uncertainty of organization and the internal relations of urban management, inefficiency of
urban management laws, shortage and vacuum of specialized human resources have been
analyzed through PROMETHEE visual software, in order to prioritize effective criteria in
urban management. Findings are based on a survey and interviews with 15 experts from
urban affairs departments and other bodies related to urban management in Kermanshah to
determine the superiority and weighting functions of the indicators and finally their ranking
using the vp model. According to the ranking of components, the inefficiency index of the rules
with pH + 1. Has the highest weight and the index of organizational relations with a weight of
0.00 ph. +. They have the lowest priority scoring challenges for urban management, which
requires serious attention of city managers and decision makers.
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چکیده
رشد و توسعه در شهرها عالوه بر منابع مالی و رشد اقتصادي و اجتماعی ،نیازمند مدیریت شهري کارآمد است.
مدیریت شهري امروزه داراي چالشهاي فراوانی است .در این پژوهش ،چالش هاي پیش روي مدیریت شهري مورد تحقیق
و پژوهش قرار گرفته و مهم ترین هدف سنجش و رتبه بندي چالش هاي مدیریت شهري در شهرکرمانشاه است .پژوهش
حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش ،توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است و شیوهي گردآوري اطالعات بر اساس
روش کتابخانهاي و بررسی میدانی(پرسشنامه) یافتهها بر اساس نظرسنجی و مصاحبه با  11کارشناس خبره از متخصصان
در امور شهري شهر کرمانشاه که با استفاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده برآورد گردید .در این پژوهش مؤلفههاي
سطح پایین توسعهي زندگی و اجتماعی ،تعارضات سیاسی و ساختاري نظام حکومتی تمرکزگرا و مدیریت شهري عدم
تمرکزگرا ،تعارض ماهیتی مدیریت شهري محلی با نظام کالن اداري اجرایی ،نامشخص بودن تشکیالت و روابط بین
سازمانی مدیریت شهري ،نامشخص بودن تشکیالت و روابط درون سازمانی مدیریت شهري ،ناکارآمدي قوانین مدیریت
شهري ،کمبود و خالء نیروي انسانی متخصص از طریق نرم افزار  PROMETHEE visualمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است ،تا اولویتبندي معیارهاي مؤثر در مدیریت شهري مشخص شود .ي یافتهها بر اساس نظرسنجی و مصاحبه با
 11کارشناس خبره از متخصصان در امور شهري ادارات وسایر ارگانهاي مرتبط با مدیریت شهري شهرکرمانشاه به تعیین
توابع برتري و وزن دهی به شاخصها و در نهایت رتبهبندي آنها با استفاده از مدل  vpصورت گرفته است .با توجه به
رتبهبندي مؤلفهها ،شاخص ناکارآمدي قوانین با .+ph 1باالترین وزن را به خود اختصاص داده است و شاخص روابط
سازمانی و تشکیالتی با وزن .+ph 0.00کمترین امتیاز اولویتبندي چالشهاي پیشروي مدیریت شهري را به خود
اختصاص دادهاند که نیازمند توجه جدي مدیران و تصمیم گیران شهري میباشد.
کلید واژه ها :مدیریت شهري ،مدل  ،PROMETHEEشهر کرمانشاه.
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مقدمه و بیان مسأله
گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکالت خاص زندگی شهري ،بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره هاي
سودمند براي بهینه سازي زندگی شهروندي را ضروري ساخته است .هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته
اي که ابزارهاي رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت ها را هماهنگ سازد ،از هم می پاشد و به بی نظمی می گراید.
شهرها نیز به عنوان یک سیستم ،نیازمند مدیریت می باشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر
مختلف شهري را هماهنگ نماید (سعید نیا.)11:1959 ،
شهرها از دو جنبه اهمیت یافته اند :یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم ،دیگري بعنوان عمده ترین بازیگر
نقش اقتصادي ،در کل اقتصاد ملی. .از این رو ،باید به مسائل و مشکالت آن ها ،توجه بیشتر و دقیق تر کرد؛ زیرا ،در
حالتی که برنامه ریزي دقیق و درست ،سبب رشد اقتصادي ،تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها
می گردد ،شکست در حل مشکالت و مسائل شهري ،سبب رکود اقتصادي ،نارضایتی هاي اجتماعی و سیاسی ،فقر ،بیکاري
و تخریب محیط زیست خواهد شد.
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهري در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه هاي
شهري نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارد می توان مدیریت شهري را در مسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه
قرار داد این مورد ،بیش تر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت برجریان مطلوب زندگی شهر ،می تواند در بهبود
سکونتگاههاي انسانی و پایداري توسعه شهري ،مهم ترین نقش را ایفا کند؛زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کننده برنامه هاي
شهري از کارآیی مدیریت شهري نشأت می گیرد همین موضوع اهمیت مسأله برنامه ریزي و قانونگذاري در مسأله مدیریت
شهري را مشخص می کند (احمدي.)1991،
روند پرشتاب شهرنشینی در ایران طی دهه هاي گذشته ،موجب پیدایش کالنشهرهاي متعددي در کشور شده
است .مدیریت این کالن شهرها ،سازمانها و نهادهاي تخصصی گوناگون را براي برنامه ریزي و هدایت و اداره امور شهر
میطلبید .مراکز پژوهشی و برنامه ریزي شهري را نیز می توان یکی از این سازمانها دانست که در ابتدا با تمرکز بر
مسائل عمومی مدیریت شهرها در سطح ملی و سپس به صورت تخصصی در شهر تهران تأسیس شدند و با هدف استفاده
از روش هاي علمی و تجارب روز دنیا در برنامه ریزي و هدایت امور شهرها ،طی پنج دهه گذشته توسعه یافته اند (الوانی و
همکاران.)6 :1919،
به دنبال این رشد شتابان شهر و شهرنشینی دو دیدگاه وجود دارد :دیدگاه اول اینکه شهرها که به عنوان یک منبع
توسعه مطرح میباشند و جایگاه مدیریت شهري در روند توسعهي شهر و بهبود سکونتگاههاي شهري نقش بسیار مهم و
تعیین کننده دارد .دیدگاه دوم ،می توان مدیریت شهري را در مسیر یک توسعهي قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد .این
مورد ،بیش تر از این جهت اهمیت دارد که نحوة مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهري ،می تواند در بهبود سکونتگاههاي
انسانی و پایداري توسعهي شهري ،مهمترین نقش را ایفا کند؛ زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کنندة برنامه هاي شهري از
کارآیی مدیریت شهري نشأت میگیرد .در این زمینه ،تولید منطقی انرژي ،کاهش مصرف غیرضروري و بازیافت منابع
طبیعی از جمله زمینه هاي تلقی شهر به عنوان یک منبع توسعه است(شیعه.)95 :1952 ،
امروزه مدیریت شهري در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان
خود را تأمین کنند .مدیریت شهري داراي تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامهها و طرحهاي توسعه
شهري و همچنین رفاه نیاز جمعیت ،جریان عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربري زمین ،تفریح ،فرهنگ،
اقتصاد ،تأسیسات زیربنایی و امثال آنها را برعهده دارد .مدیریت شهري باید براي شهر برنامهریزي کند ،فعالیتهاي شهري
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را سازمان دهد و بر فعالیتهاي انجام شده نظارت کند و حتی براي انجام بهینه امور انگیزه ایجادکند .هدف مدیریت شهري،
ارتقاي شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن ،تشویق به توسعهي اقتصادي و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدي است
(صفاییپور.)161 :1916 ،
به دنبال این مسائل مهمترین چالش در هزاره ي ارتباطات و تکنولوژي براي شهرها و به خصوص مادر شهرهاي جهان،
افزایش سریع جمعیت و تنوع در سالیق و خواستهاي شهروندان براي دستیابی به معیارها و نمایههاي توسعه ذکر شده
است (علیزاده و همکاران .)106 :1911،هم چنین در حال حاضر چالش اساسی نظام مدیریت شهري در جهان رو به توسعه،
چاره اندیشی علمی براي رویارویی با پیامدهاي ناشی از پیچیدگی تر شدن نظام جامعه شهري است (رضویان.)12 :1951 ،
که متناسب با چنین پیچیدگی و افزایش در فرایند شهر نشینی و شهرگرایی ،چالش هاي متعددي نیز شهرها را تهدید می-
کند که مهمترین این چالشها را می توان در فقر شهري(اسکندري ثانی و سجادي)11 :1919،؛ مهاجرتهاي بدون برنامه و
متعاقباً رشد پراکنده و نامنظم کالبدي در شهرها (بمانیان و همکاران)129 :1910،؛ کاهش منابع توسعه و افزایش تقاضا
براي برخورداري از امکانات و تسهیالت مربوط به کیفیت زندگی در شهرها و بروز مسائل و چالشهاي اجتماعی همچون
ناهنجاري هاي اجتماعی و کاهش امنیت در شهرها مشاهده کرد (پییر.)566 :2011 ،
به دنبال این چالش ها تعداد کمی از دولتهاي کشورهاي جهان سوم در اداره شهریشان موفق بودهاند .شهر و
مدیریت شهري با مشکالت زیادي روبروست .حکومتها در رفع مشکالت ناتوان بودهاند و به همین علت از بعد سیاسی-
اجتماعی خطر کرده اند .جلب مشارکت شهروندان در رفع مشکالت یا کم بوده است یا تشریفاتی بودهاست (نظریان:1951 ،
 .) 626این مباحث ،از مسائلی است که مدیریت شهرهاي امروز را دچار چالشهاي متعدد کردهاست .هم زمان با این
مشکالت امروز در شهرها چالشهاي جدیدي گریبانگیر مدیریت شهري میباشد که در کنار روند شتابان افزایش جمعیت و
تقاضا براي منابع و خدمات ،لزوم تأمل و تغییر در نو ع مناسبات با مردم و محیط ضروري ساخته است (فیروزي و علیزاده،
.)266 :1916
مقوله اي که نیازمند و باز بینی و تحول در روابط و ساختارها ،نگاه جدید به مسائل و چالشها و نحوه حل آنها و
هم چنین نحوه مواجهه و ارتباط با بازیگران مختلف عرصه اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی در شهرها میباشد (هاس و
کالنس .) 219 :2010،فرایندي که با توجه به ساختار موجود در مدیریت شهرهاي کشورهاي در حال توسعه مشاهده نمی-
شود .ساختار درون سازمانی و برون سازمانی موجود در مدیریت این شهرها متمرکز و بسته میباشد.
روند نگاه مدیریت شهري به چالشها و مشکالت ،سنتی و پروژه محور میباشد و عمدتاً به تحوالت شهري به دید
بحران مینگرد .در نقطه ي مقابل این نوع ساختار در مدیریت شهري ،رویکردهاي راهبردي و پایدار در مدیریت شهري
مطرح شده است .ساختاري مشارکتی و از پایین به باال که به تحوالت شهري به دید پویایی سیستماتیک مینگرد و در برابر
آن ها از توان مشارکتی جامعه مدنی در کنار ساختار انعطافمند خود استفاده میکند (بونتنبال.)159 :2001 ،
کالن شهر کرمانشاه به عنوان بزرگترین مرکز شهري غرب کشور ،در طی دهههاي اخیر تحوالت جمعیتی و کالبدي
متناوبی را پشت سر گذاشته است .گسترش روز افزون جمعیت بهخصوص در جوامع شهري ،توجه به مشکالت شهر و
باالخص مدیریت شهري را دو چندان نموده ،بهطوري که تحقیقات مرتبط با شهر و مسائل شهري را به سمت امور مدیریت
شهر سوق داده است.
شهر کرمانشاه به عنوان یکی ازکالن شهرهاي کشور با چالش هاي مدیریتی روبروست که این چالش ها در برنامه
ریزي و اداره امور شهر کرمانشاه خود را نمایان کرده است ،و موجب ایجاد معضالت عدیده اي در شهر شده است که
مدیریت نظام یافته و اداري خاصی را میطلبد .بر این اساس نگرش جدید به مدیریت شهري توجه ویژهي به برداشتن
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چالشهاي پیشروي مدیریت شهري شهر کرمانشاه دارد .در این راستا هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از روش
پرومیته و همچنین مصاحبه با خبرگان ،بتوانیم در گام اول مشکالت و چالشهاي عمده مدیریت شهر کرمانشاه را شناسایی
نماییم .سپس در گام بعدي این چالشها را اولویت بندي نماییم و در انتها نیز تحلیلی از وضعیت سیستم مدیریت شهري
کرمانشاه ارائه نماییم.

سؤال و فرضیه پژوهش
اکنون سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که :آیا موانع و چالشهایی پیشروی مدیریت شهری ،شهر کرمانشاه قرار دارد؟
فرضیه پژوهش  :به نظر می رسد موانع و چالشهاي مهمی پیش روي مدیریت شهري شهرکرمانشاه وجود دارد.

هدف پژوهش
هدف :در این پژوهش ،چالش هاي پیش روي مدیریت شهري مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و مهمترین هدف
سنجش و رتبه بندي چالشهاي مدیریت شهري در شهرکرمانشاه است.

مبانی نظری
شهر در رویکرد جغرافیایی ،حاصل رابطه است که انسان با طبیعت بهوجود می آورد به گونهاي که شهر را میتوان
محیطی انسان ساخت تعریف کرد .انسان براي ارضاي نیازهاي خود در بستري از دگرگونیهاي معنایی (نمادین) اقتصادي،
سیاسی و اجتماعی فضا را نیز دگرگون میکند (لطفی و همکاران .)102-109 :1955،شهر به مثابهي سیستم یکپارچه اي
است که باید مدیریت آن نیز یکپارچه باشد و در اینجا می توان از اصطالح مدیریت یکپارچهي شهري استفاده کرد چرا که
در وهلهي اول شهرها داراي هویت واحد و یکپارچه اند )قربانی.)1951،
شهر موجودي زنده است ،که دائم در حال رشد است؛ از این رو نیاز به مرکزي جهت مدیریت آن دارد تا از این طریق
بتواند براي شهر برنامه ریزي نماید .لذا شرایط باید به گونه اي فراهم شود تا سازمانی به شکل ثابت پذیراي مسؤلیت آن
باشد .مدیریت ،روش دستیابی به اهدافی است که براي یک سازمان در نظر گرفته می شود و وظایفی است که بر عهده مدیر
گذارده می شود .مدیریت به معناي برنامه ریزي ،سازماندهی ،نظارت و ایجاد انگیزش است .چنانچه شهر به مثابه یک
سازمان قلمداد گردد؛ الزم است که در رأس آن و به منظور اداره امور شهر از فنی استفاده گردد که مدیریت شهري نام دارد.
مدیریت شهري باید براي شهر ،برنامه ریزي هایی را به انجام برساند ،فعالیتهاي شهري را سازمان دهد و بر فعالیتهاي
انجام شده نظارت نماید و حتی براي انجام بهینه امور ،انگیزش ایجاد کند .انجام چنین مواردي به آگاهی از اصول مدیریت،
برنامهریزي ،ارتباطات ،انگیزش ،سازماندهی ،هدایت و رهبري و نظارت و کنترل باز میگردد (طال.)111 :1916،
مدیریت شهري سازماندهی عوامل و منابع براي پاسخگویی به نیاز ساکنان شهر است .مدیریت شهري یک مفهوم
فراگیر است و هدف از آن سازماندهی دولتی و غیر دولتی براي شناسایی برنامهها و سیاستهاي گوناگون و پیاده سازي آن-
ها با نتایج بهینه است )حسین زاده .)1911،تمامی مراحل پیاده سازي مدیریت در کالبد و اجتماع شهر است .شهر به عنوان
پیچیده ترین مصنوع بشر نیازمند به مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراک از این پیچیدگیها است.
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مدیریت شهري در دوره هاي مختلف تاریخی در روند توسعه و یا عدم توسعه سکونتگاههاي شهري نقش بسیار مهم و
تعیین کنندهاي داشته است .مدیریت شهري به مثابه جزیی از سیستم حکومت محلی زمینه ارائه خدمات مورد نیاز جمعیت
ساکن در شهرها و الزامات زندگی جمعی را فراهم مینماید(صرافی ،عبداللهی.)121 :1959 ،
به نظر وگان دست اندر کاران امور شه ري،اعم از مدیران شهر،سازندگان وبخش خصوصی باید با ترویج هنر و مهیا
ساختن آموزش،زندگی ساکنان شهرها را بهبود بخشند (لیس و همکاران )1111-1511 :1196،شهرها باید به گونه اي
مدیریت شوند که جاي ترس و اضطراب براي شهر و مردم شهر باقی نگذارند .به نظر لوییس مامفورد شهرهاي گسترش
یافته امروزي با شهرهاي گذشته تفاوت بسیاري دارند ،در شهرهاي امروزي به طور عمده تولید بی هدف ،گشترش بدون حد
ومرز،به شهر شخصیتی به مثابه یک کارخانه ،یک راه آهن و یک زاغه داده است .در این گذر است که باید بر این نکته تأکید
کرد که شهرنشینی و مدیریت شهر ي باید با رشد معیارها و رفاه اجتماعی توام باشد (لیس و همکاران-1511 :1196،
.)1111
به نظر مایلز فریدمن نیز ،باید در تدوین برنامه هاي مدیریت توسعه اي و برنامه هاي منطقه اي و کشوري ،جایگاه
شهر و مدیریت شهري به روشنی تبیین گردد .باید مشخص شود که برنامه هاي مختلفی که در سطح شهر اجرا می شود،
چگونه برآن تأثیر می گذارد و چگونه برنامه اي را باید تنظیم کرد که برنامه هاي توسعهي شهري و منطقه اي بدون وقفه
پیش راند (فریدمن .)1152،بر این اساس الگوي مدیریت شهري ،نشاندهنده نحوهي ادارهي شهرها در ادوار تاریخی و زمینه
هاي متفاوت تصمیمگیري و توسعهي نواحی شهري می باشد .مدیریت شهري به حکومت(دولت) ،اقتصاد سیاسی و ساختار
اداري شهرها وابسته میباشد (مزینی.)51 :1991 ،
تحوالت ساختاري کارکردي نظام هاي اجتماعی و سیاسی باعث ایجاد بسترهاي متفاوتی در اداره امور شهرها شدهاست
(کیانی و همکاران .) 52 :1911 ،و الگوهاي مدیریت شهري به تبع نوسانات در الگوي کالن مدیریت متحول شده است
(یزدانی.)11 :1991 ،
ساختار مدیریت شهري نه در ایران بلکه در سراسر جان همراه با دگرگونیهاي رژیم حکومتی و سیستمهاي اقتصادي
دچار جذر و مدهاي فراوان شده است (مزینی.)51 :1991 ،
مدیریت شهري باید ضمن دارا بودن برنامهاي براي وضع موجود شهر و فایق آمدن بر مشکالت آن ،برنامههاي آینده
شهر در راستاي ایجاد شهري بر مبناي محیط زیستی پایدار ،مولد ،ایمن و انسانی را تدوین و براساس آنها به ترسیم آینده
آیدهالی که بر مبناي واقعیتها و شرایط زمان و مکان قرار دارد بپردازد (شیعه.)91 :1952 ،
ویلیامز مدیریت شهري را یک تئوري و چشمانداز نمی داند ،بلکه آن را چارچوب و پایه و اساس مطالعات شهر می
داند .او اضافه میکند که مدیریت شهري ارتباط قوي و تنگاتنگ با ماهیت شهر از یک طرف و ساختارهاي اجتماعی و
اقتصادي از طرف دیگر دارد .همچنین مدیریت شهري با سازمانهاي دولتی که در شهر خدمات ارائه میدهند و مردم شهر
ارتباط تنگاتنگی دارد (مک گیل.)161 :1115،
مدیریت شهري خود در چارچوب ضوابط و مقررات دانش شهرسازي معنی پیدا میکند و هدف شهرسازي ایجاد
محیطهایی است که سبب بقاي بشر و ارزش خصایص عالی او گردد(گوتن آندره.)59-55 :1191،
براي مدیریت شهري دو پارادیم وجود دارد.پارادیم نخست که حکومت و حکومت شهري نام دارد ،شهرداري مسئولیت
تمام امور را برعهده داشته ،و به عنوان مدیریت شهري زیر مجموعه محلی می باشد .پارادیم دوم که حکومت داري نام دارد،
مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد شهرداري ،جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است(جاجرمی و دیگران،
.)12 :1951
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مدیریت شهري در ایران با مسائل متعددي روبرو است .ادارة امور شهرها در ایران فاصلۀ بسیار زیادي با حکومت هاي
شهري دارد .حتی حضور تعدادي نمایندة مردم در شوراها نیز نمی تواند شهرداري را به سطح مدیریت جامع شهري برساند.
مهمترین مسائل ادارة شهرها از دیدگاه شهرداري ،تأمین برخی نیازهاي عمومی شهر است .بنابراین ،مدیریت شهري در
کشورهاي اروپایی که به عنوان دستگاه حاکمه در امور شهرها عمل می کند ،با مدیریت شهري در ایران که اداره ،نظارت و
نگهداري شهر است ،تفاوت ماهوي دارد (سعیدنیا.)90 :1991،
مدیریت شهري باید ضمن دارا بودن برنامهاي براي وضع موجود شهر و فایق آمدن بر مشکالت آن ،برنامههاي آینده
شهر در راستاي ایجاد شهر بر مبن اي محیط زیستی پایدار ،مولد ،ایمن و انسانی را تدوین و براساس آنها به ترسیم آینده
ایدهآلی که بر مبناي واقعیتها و شرایط زمان و مکان قرار دارد بپردازد(شیعه.)91 :1952 ،
مدیریت شهري به عنوان یک نهاد محلی ،مسئول نظارت ،برنامه ریزي و مدیریت توسعه پایدار شهرها است .در این
ارتباط موضوعی که مدیریت میشود فضا و مجموعهاي از فعالیتهایی که در آن اتفاق میافتد .ایفاي این نقش ،مستلزم
سطح متناسبی از تمرکز زدایی سیاسی -مدیریتی و اختیارات کافی براي سیاستگذاري ،تصمیمگیري ،برنامه ریزي و اجرا
در سطح محلی است .مدیریت مهم ترین عامل در حیات ،رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع
موجود به سوي وضع مطلوب را کنترل میکند .و هدف آن سیاستگذاري و اجراي آن است(ساالري سردري و کیانی،
.)96 :1916
اهداف مدیریت شهری
 -1ارتقاي شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروههاي کم درآمد
 -2تشویق توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار
 -9حفاظت از محیط کالبدي(لطفی و همکاران.)101 :1955 ،
هدف کالن مدیریت شهري ،ایجاد محیطی قابل زندگی براي همه ،همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادي و
پایداري زیستمحیطی است و مدیریت شهري در محدودههاي زمین و مسکن شهري ،خدمات اجتماعی و زیربناي توسعهي
اقتصادي و زیست -محیطی ،به طور یکپارچه وارد میشود (صرافی.)65 :1991 ،
مدیریت شهري و بهره گیري به جا و شایسته از آن ،از کارآمد ترین راه هاي رهایی از تنگناها و دشواري هاي توسعه
اقتصادي ،اجتماعی و آموزشی است .مدیریت شهري با قابلیت ها و توانایی هاي بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار
گیرد می تواند نقش مهم و اساسی را در راستاي رسیدن به رشد و توسعه اقتصادي ایفا کند.
در بین مباحث مدیریتی ،یکی از عمده ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تالش هاي نظري و
بنیادي بسیاري را به خود معطوف ساخته ،و از دگرسو در تمام سطوح مدیریت سازمان ها اهمیت زیادي پیدا کرده ،مدیریت
شهري است.
به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران تفاوت بین آنچه اداره شهر در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است ،می تواند
شاخصی از مدیریت شهري باشد .در حقیقت به اعتقاد بسیاري از پژوهشگران مانند پورتر ( ،)1196الفکوئیست و
دیویس( ،)1161این اختالف مفهوم اصلی مدیریت شهري را تشکیل می دهد .در همین راستا ،گتی ( )1151الفکوئیست و
دیویس بر این اعتقادند که مدیریت شهري کنشی از هماهنگی میان نیازها و ارزشهاي حرفه اي شهر و نظام تقویت کننده
مدیریت است(عفیفی .)95 :1911 ،جدول شماره  1سیر تحول رویکردهاي مدیریت شهري از دههي  90قرن بیستم تا آغار
هزاره جدید را نشان میدهد.
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جدول شماره.1سیر تحول رویکردهای مدیریت شهری
رویکردها

مشخصه های عملکردی

رویکرد عرضه محور ()1190

برنامه ریزي بلندمدت و جامع براي تأمین خدمات در مقیاس وسیع

رویکرد پروژه گرا ()1150

مداخله در قالب در قالب پروژههاي کوچک آزمایشی ،مداخله در قالب اجتماعات محلی
خودیار

رویکرد بلندمدت نگر ()1110

تأکید بر ظرفیت سازي محلی و تقویت نهادي سازمانی براي مدیریت فرآیند توسعه
شهري

رویکرد حکمروایی شهري
()2000

تاکید بر توسعه نهادي و مداخالت جامعه مدنی ،بخش خصوصی ،مشارکت و انعطاف
مندي
مأخذ :فیروزي و علیزاده.299 :1916 ،

عناصر مؤثر در مدیریت شهری
-1شهرداري:شهرداري به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهري ،از جایگاه خاصی در نظام سازمانهاي اداري کشور
برخوردار است .و دیدگاهی نسبت به شهرداري ،اصلی ترین عامل در نقض اختیارات و مسئولیتهاي آن است.
-2وزارت کشور :مهمترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهري و شهر داري هاي ایران وزارت کشور است.
-9شوراي اسالمی شهر :از دیگر عناصر رسمی محلی می توان از شوراي اداري شهرستان،شوراي تأمین شهرستان و
ادارات آب و فاضالب ،برق و گاز و مخابرات و فرمانداري نام برد اما عالوه بر عناصر و عوامل رسمی ،سیستم مدیریت
شهري متأثر از عوامل و سازمانهاي غیر رسمی مانند جریانها و جناحهاي سیاسی و کانون هاي قدرت شهري نمایندگان
مجلس شوراي اسالمی ،سرمایه داران و صاحبان عوامل اقتصادي ،ائمه جمعه مجامع و گروه هاي متخصص ذیربط در
عمران شهري مانند نظام مهندسی و.. .نیز هست (چهار دولی و دانشمندمالیري.)9 :1951 ،
چالشهای مدیریت شهری در ایران
چالشهاي مدیریت شهري در ایران عبارتند از:
-1ابهام در جایگاه مدیریت شهري در ساختار نظام حکومتی
-2نا کافی بودن قانون شوراها و قانون شهرداريها به مثابه قانون مرجع مدیریت شهري
-9مشکل تأمین منابع درآمدي پایدار
-1نارسایی در مدیریت واحد و جامع شهري
-1فقدان نظم در ترتیببندي ردههاي فرا دستی و پایین دستی مدیریت شهري(خلیلی.)511 :1951 ،
از جمله مهمترین چالشهاي مدیریت شهري در کشورهاي در حال توسعه همزمان با فرآیند برنامهریزي ،تمرکز گرایی
در نظام تصمیمسازي و تصمیمگیريها ،پیروي از رهیافت هاي سنتی منسوخ ،عدم اقبال براي نهادینه سازي رویکردهاي
جدید مدیریتی و برنامهریزي در مدیریت شهري و عدم تالش براي شکست تسلط گرایی نگاه از باال به پایین در روند تعریف،
تبیین و اجراي برنامهها و سیاستگذاريهاست(فیروزي و علیزاده.)251 :1916،
امروزه با توجه به رشد و گسترش کالبدي ،فضایی و جمعیتی و نیز تعدد و پیچیدگی مسائل و چاالش هااي شهرها،
نیاز به مدیریت یکپارچه شهري براي اداره امور عمومی شهرها بویژه براي کالنشهرها بیش از پیش روشن شده است(سرور و
همکاران.) 95 :1916،
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پیشینه پژوهش
سابقه علم مدیریت شهري به پیدایش شهر و ضرورت تدوین اصول و مقررات و قوانین زیستن انسانها در کالبد
زیستی ،روانی و اجتماعی باز میگردد.
زیاري و همکاران( )1915در مقاله اي با عنوان بررسی نقش مشارکت شهروندان در افزایش موفقیت مدیریت شهري
کالنشهر شیراز به این نتیجه رسیده اند که در مدل پژوهشی انجام گرفته قویترین اثر مربوط به رابطه بین بازنمایی قدرت
شهروندان با میزان موفقیت مدیریت شهري بوده است و بعد از آن متغیر تآثیرگذاري و نظارت شهروندي در جایگاه دوم
اثرگذاري قرار دارد .درنهایت به ترتیب متغیرهاي تمایالت جمعی،دموکراسی،بازسازي شهر و ساختار سیاسی حاکمیت هر
کدام اثر مستقیم بر میزان موفقیت مدیریت شهري در شهر شیراز داشته اند.
شیخ االسالمی و همکاران ()1915در پژوهشی با عنوان نقش مدیریت شهري در تاب آوري شهرها ،عملکرد مدیریت
شهري در تاب آوري باقر شهر مورد سنجش و بررسی قرار گرفت .یافته هاي پژوهش نشان داد که تاب آوري باقر شهر در
حد متوسط است و از میان چهار مؤلفه تاب آوري ،تاب آوري نهادي از پایین ترین میزان (کم تا خیلی کم) برخوردار است.
در روش کیفی مشخص شد که نظام مدیریت شهري به دالیلی همچون نبود همکاري بین بخشی ،نبود نظارت کافی بر
ساخت وساز ها و عدم شناخت کافی از تاب آوري شهري به نا تاب آوري شهري باقر شهر دامن زده است.
شمس الدینی و رضایی( )1915در مقالهاي با عنوان مدیریت شهري به این نتیجه رسیده اند که مدیریت شهري با
آموزش و تشویق شهروندان به پیگیري حقوق خویش و ایجا د فضاي گفتگو میان شهروندان و مدیران شهري ،اصالح نظام
اداري و مراعات حقوق شهروندي ،جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان،کارآیی و اثربخشی،ارتقاي شرایط کار و زندگی
همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه هاي کم درآمد ،تشویق توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار ،تنظیم فعالیت هاي
تأثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت ،سالمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهري ،شفافیت و پاسخگویی در جهت ارتقا حقوق
شهروندان نقش آفرینی کنند.
الوانی و همکاران( )1919در مقالهاي با عنوان آسیبشناسی جایگاه پژوهش و کاربست آن در مدیریت شهري در نظام
مدیریت شهري تهران انجام دادهاست به این نتیجه رسیده اند که میتوان آن را به دو مورد اصلی خالصه کرد  -1توسعه
یک چارچوب تحلیلی براي بررسی و تحلیل سازمانهاي پژوهشی در بخش عمومی و  -2پیشنهاد ایجاد ساختاري با عنوان
«دفتر توانمندسازي پژوهشی مدیریت شهري» در سازوکار موجود مدیریت پژوهشهاي کاربردي در نظام مدیریت شهري
تهران؛ که مأموریت مشخص آن توسعه «ظرفیت خط مشی» و «ظرفیت نهادي» خواهد بود.
ساالري سردري و کیانی( )1916در مقالهاي تحت عنوان تحلیل الگوي مدیریت شهري ایران ساختار ،عملکرد و
راهبرد انجام داده اند ،که نتایج پژوهش نشان میدهد نظام اداره امور شهر در طی صد سال گذشته از وظایف اصلی مدیریت
شهري به جهت نداشتن منابع درآمدي پایدار ،ضعف نهادهاي مدنی و محلی و نداشتن جایگاه تعریف شده تشکیالتی در
سلسله مراتب تشکیالتی کشور ،عدم مشارکت در برنامه ریزي به واسطه ماهیت برنامهریزي متمرکز و از باال به پایین باز
مانده و بیشتر به امور بر زمین مانده شهر پرداخته اند .بنابراین ،توسعه وظایف و اختیارات شهرداري ها همراه با تمرکززدایی
و توسعه مدیریت یکپارچه شهري ضروري میباشد.
طال ( )1916در مقالهاي که با عنوان شناسایی و تحلیل سیستماتیک چالشهاي مدیریت شهري تهران انجام داده
است به این نتیجه رسیده است که سیستم مدیریت شهري تهران در حالت ناپایدار قرار دارد.
سرور و همکاران( )1916در مقاله اي تحت عنوان (واکاوي عوامل مؤثر بر تحقق پذیري مدیر یت یکپارچه شهري) با
تاکید بر روش تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که به ترتیب مؤلفه هاي بسترها ي قانونی ،ضعف زیر ساخت هاي
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اطالعاتی براي مدیریت یکپارچه شهري ،همپوشانی وظایف سازمانی در ارگان هاي مختلف مربوط به مدیریت شهري ،عدم
تدقیق جایگاه نظام مدیریت شهري نزد سازمان ها ي ذي مدخل همسطح و تعدد نگرش و دیدگاه هاي سیاسی موثرترین و
تأثیر گذارترین عوامل در تحقق مدیریت یکپارچه کالنشهر تهران از دیدگاه مدیران شهري و کارشناسان شناسایی شدند
(سرور وهمکاران)12-1911:99،
امانپور و سجادیان( )1911در مقاله اي تحت عنوان مداقه اي آسیب شناسانه بر سازمان یابی فضایی مدیریت
کالنشهري تهران منطبق بر رهیافت ها و رهنمودهاي منبعث از آرمان مدیر یت یکپارچه در کشور نتایج آن بیانگرآن است
کالنشهر تهران که وارث سیاست هاي تمرکز گرایی یک نظام بسیط متمرکز نفتی است داراي تفرقهاي عملکردي ،قوانین،
تکثیر منافع ،اجتماعی ،سیاسی ،کالبدي و فضایی و اکولوژیک می باشد؛ که الزم است در ابتدا ضامن کاهش تفرقهاي
مذکور؛ سطح متناسبی از تمرکززدایی سیاسی و مدیریتی و اقتدار الزم براي سیاستگذاري ،برنامه ریزي و اجرا در سطح
محلی ارائه و در نهایت از مدیریت یکپارچه شهري مبتنی بر استقرار حکمروایی خوب شهري و بهره گیري از راهبر گزینی
استفاده گردد (امانپور وسجادیان)121-56 :1911،
میکائیلی نمینی( ) 1912در پایان نامه خود تحت عنوان آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران (با تأکید بر شهر
تهران) به بررسی چالش هاي موجود بر سر راه مدیریت شهري پرداخته است نتایج پژوهش نشان میدهد .بهترین روش براي
اجتناب از چالش هاي موجود این است که در انتخاب اعضا شوراء فارغ از تعلق سیاسی آنان و جنسیتیشان ،صرفاً به کارنامه
اجرایی و نوع تخصص آنان با توجه به نیازهاي مدیریتی ،اجتماعی فرهنگی شهر دقت و تامل شود.
پژوهشی با عنوان کاربرد انجمن شوراي محالت در مدیریت شهري پایدار براساس مشارکت شهروندان که توسط
مؤمنی ،شمس کوشکی وجوادیان در سال  2011انجام گرفته است .در پژوهش فوق به این نتیجه رسیده اند ،که انجمن
شوراي محالت که در آن مدیران و شهروندان به صورت یکپارچه و هماهنگ تصمیمگیري می کنند موجب بهبود کیفیت
زندگی شهروندان خواهد شد .این تحقیق به صورت تجربی است و به طور عمده براساس دادههاي اولیه و مصاحبه و
پرسشنامه انجام گرفته است .یافته هاي پژوهش نشان می دهد؛ انجمن شوراي محالت در محله هاي اوین و درکه که به
عنوان یکی از نمونه هاي مشارکت در مدیریت پایدار شهري تهران است باعث ارتقاء کیفیت زندگی در زمینههاي زیست
محیطی ،اقتصادي و اجتماعی شده است.
نتیجه اینکه تأسیس شوراها در شهرهاي ایران یک گام مهم در حال حرکت از یک سیستم متمرکز به سیستم
برنامهریزي غیرمتمرکز و مدیریت شهري براساس مشارکت شهروندان است .در واقع شوراي شهر تهران تشکیل انجمن
شوراي محالت را تشویق به مشارکت گسترد هاي از شهروندان در امور شهري به خصوص در آب و برق شهري کرده است.
بنابراین اتکا به نهادهاي دولتی و اخذ نظرات شهروندان منجر به یافتن یکی از اساسیترین مسائل مهم با استفاده از ایده
شهروندان شده است (شماعی و ابراري.)65 :1912،
ینگ و همکاران()2001در مقالهاي با عنوان تجزیهوتحلیل تجربی از مدیریت شهري و خدمات عمومی در شهرهاي
چینی به بررسی نمونه وار مدیریت شهري در برخی شهرهاي کشور چین پرداختهاند .مطالعه تطبیقی پژوهشگران نشان
داده است که در حال حاضر الگوهاي متفاوت مدیریت شهري در این کشور وجود دارد .محققان در بررسیهاي خود برخی
عوامل اساسی تأثیرگذار بر این شرایط را که منجر به شکلگیري الگوهاي مختلف مدیریت شهري شده است شناسایی
کردهاند.
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مک گیل ( )1115تحقیق تحت عنوان «مدیریت شهري در کشورهاي توسعه» به این نتیجه رسیده است که مدیریت
شهري باید به وسیلهي پایینترین سطح حکومت صالحیتدار اداره شود؛ همچنین استراتژي مدیریت شهري باید بر روي
چالشهاي مدیریت شهري و توسعه سازمانی متمرکز شود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدفگذاري کاربردي و از لحاظ روششناسی بهصورت «توصیفی-تحلیلی» است .در این
فرآیند متناسب با دادههاي موردنیاز از روش کتابخانهاي و پیمایشی و منابع مرجع در رابطه با موضوع پژوهش براي
گردآوري اطالعات بخش توصیفی و تحلیلی پژوهش استفاده شده است.
جامعه آماری ،حجم نمونه،ابزار گردآوری دادهها
براي گردآوري دادههاي بخش تحلیلی پژوهش از نظرات  11کارشناس و متخصص خبره شهرداري شهرکرمانشاه و دیگر

سازمان هاي مربوطه که با استفاده از روشهاي نمونه گیري برآورد گردید استفاده شد .جهت تحلیل و وزن گذاري دادههاي پژوهش
نیز از نرمافزار  VPاستفادهشده است.
معرفی روش ،شاخصها متغیرها
 :Visual PROMETHEEدر مقاله حاضر از روش  VPبراي اولویتبندي معیارهاي کارشناسی استفاده شده
است .روش پشتیبانی تصمیمگیري  VPرا دو بلژیکی به نامهاي «ژان پییر برنر» و «برتراند مارسکال» در دهه  1150ارائه
دادند .این روش در زمره تکنیکهاي پشتیبانی تصمیمگیري چند شاخصه 9میباشد که باعث تحول در روشهاي رتبهبندي
شده است روشهاي  VPبهصورت چند تصمیمگیرنده عمل میکنند .ترکیب این روشها با روشهایی مانند  ،GAIAابزار
مفیدي را براي تحلیل ارتباط میان شاخصها و تصمیمگیرندگان ایجاد میکند و شکاف زمانی تا هنگام توافق بر سه تصمیم
را از بین میبرد.
معرفی و مراحل تکنیک نرم افزار : PROMETHEEاین روش براي ارزیابی و اولویتبندي گزینههاي گسسته و
انتخاب بهترین گزینه بر اساس چند معیار (با مقیاسهاي مختلف اندازهگیري) بکار میرود ( .)Chou et al, 2004هم-
چنین روشهاي پرومته در مواردي که معیارهاي تصمیمگیري در تضاد بر یکدیگر قرار داشته و تصمیمگیران اطالعات پایه
در جدول تصمیمگیري را ناکافی میدانند عملکرد مناسبی دارد (عرب حلوایی.)19 :1955 ،
گام اول dj (a , b) = fj (a) – fj (b) :بیانگر تفاوت اندازهها در شاخص  jاست .این تفاوت براي شاخصهاي

 Maxزمانی معنادار خواهد بود که ) fj (a) > fj (bباشد .و براي شاخص  Minاین رابطه برعکس است.

گام دوم :پس از محاسبه میزان تفاوت گزینه¬ها با یکدیگر ،مقدار ) Pj(a,bو با توجه به توابع یادشده به دست خواهد
آمد.

گام سوم :مجموع موزون برتري گزینه  aنسبت به  bکه آن را با ) π(a,bنشان میدهند.
گام چهارم :این گام شامل دو جریان خروجی و جریان ورودي میباشد :جریان خروجی :بیان میکند یک گزینه مانند

 aچه قدر از گزینههاي دیگر برتر است .هرچه این مقدار بیشتر باشد این گزینه برتر خواهد بود .جریان ورودي :بیان میکند

که گزینههاي دیگر چه قدر برگزینه  aبرتر میباشند .هرچه این مقدار کمتر باشد این گزینه بهتر خواهد بود/.گام پنجم :به
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دست آوردن جریان خالص رتبهبندي ،این جریان توازن میان جریان رتبهبندي مثبت و منفی است .جریان خالص باالتر
نشاندهنده گزینه برتر است (مومنی و همکاران.)191 :1910،

معرفی محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در این پژوهش حاضر شهر کرمانشاه میباشد ،که استان کرمانشاه با مساحت 21961
کیلومترمربع تقریباً  1٫1درصد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده و بین  96و  99درجه تا 11و  91درجه عرض
شمالی و 21و  11درجه تا 9و 15درجه طول شرقی نصفالنهار گرینویچ قرار دارد (جغرافیاي استان کرمانشاه .)1951 ،شهر
کرمانشاه از نظر جایگاه طبیعی بر یک "اکوتون" فضایی مکان گزینی کرده است .اکوتون فضایی مرز تباین یک یا چند
منطقه طبیعی است.

شکل  :1نقشه موقعیت شهر کرمانشاه در کشور و استان .ترسیمکننده :نگارنده1919 ،

تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج حاصل از رتبهبندي چالشها برحسب نرمافزار  :PROMETHEEدر این بخش پژژوهش بژا توجژه بژه نظژرات
کارشناسان از رتبهبندي چالشهاي پیشروي مدیریت شهري در کرمانشاه به وجود آمده و نتایج وزن دهژی در جژدول زیژر
آمده است.در پژوهش حاضر عالوه به بررسی شاخص هاي مورداستفاده در امر تحقیق با توجه به نظرات کارشناسان به تعیین
توابع برتري و اهمیت شاخصههاي اصلی پرداخته و نتایج وزن دهی در جدول زیر ارائه گردیده است.جدول (.)1
شناسایی توابع برتری معیار ترجیحی در مدل PROMETHEE
باتوجه به نظرات  11کارشناس از مناطق شهري و ادارات آن ،به تعیین توابع برتري و وزنی شاخصهاي مژورد مطالعژه
پرداخته شد (جدول شماره .)2
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جدول شماره .3شناسایی توابع برتری معیار ترجیحی در مدل پرومیته
تابع

ردیف

نام معیار

اهمیت معیار

1
2

سطح پایین توسعه زندگی و اجتماعی
تعارضات سیاسی و ساختاري نظام حکومتی تمرکزگرا و مدیریت شهري عدم تمرکزگرا

اهمیت باال
اهمیت باال

عادي
عادي

9

تعارض ماهیتی مدیریت شهري محلی با نظام کالن اداري اجرایی

اهمیت باال

عادي

1

نامشخص بودن تشکیالت و روابط بین سازمانی مدیریت شهري

اهمیت باال

عادي

1

نامشخص بودن تشکیالت و روابط درون سازمانی مدیریت شهري

اهمیت باال

عادي

6

ناکارآمدي قوانین مدیریت شهري

اهمیت باال

عادي

9

کمبود و خالء نیروي انسانی متخصص

اهمیت باال

عادي

برتری

گامهاي اول تا سوم در نرم افزار  Visual PROMETHEEجهت تشکیل ماتریس اولیه طوري طراحی شژده اسژت
که تمامی معیارها داراي اهمیت مثبت ( )Maxمی باشند.
2
1
در گام چهارم و پنجم (شکل  )2رتبهبندي بهصورت جریان رتبهبندي مثبت و یا جریان رتبهبندي منفی نشژان داده
شده است .بر اساس این تحلیل ،شاخص هاي ناکارآمدي قوانین و تعارضات سیاسی داراي بیشژترین میژزان جریژان خژالص
چالش هاي پیش روي مدیریت شهري را داشتهاند .به مطابق جدول شماره ( )1و بر اساس تحلیلهاي فوق میتوان اینگونژه
استنباط کرد که این دو شاخص کمترین میزان جریان خالص را دارا می باشند .بهعبارتی ،این دو شاخص وضع مطلوبتژري
نسبت به سایر شاخص ها دارند.

شکل  .3رتبهبندی گزینهها بر اساس جریان خالص و ناخالص(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

. Phi+
. Phi-

1
2
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براي افزایش کارایی روش پرومیته بهکارگیري روش (تحلیل هندسی براي کمک متقابل )1با تکنیک مدلسژازي ویژژه
توصیهشده است .این تحلیلها بر اساس پایههاي نرم افزار پرومیته بنا شده است و تحلیلهاي گرافیکی و تشریحی را بژه آن
میافزاید.
اولویت بندی کاملPROMETHEE II
در این روش ،بین جریان هاي طبقه بندي بیرونی مثبت و منفی ،تعادل ایجاد می شود جریان خالص بیانگر گزینه بهتر
است در شکل( )9چنانچه یک معیار داراي کمترین مقادیر مثبت و بیشتر مقادیر منفی باشد آن گزینه پایین تر از سایر گزینه
ها بوده و معرف ارجحیت کمتر اسات همان گونه که از شکل ( )2بر می آید ،شاخص ناکارآمدي قوانین در حد باال ،بیشترین
ارجحیت را به خود اختصاص داده است و شاخص روابط بین سازمانی کمترین ارجحیت را نشان میدهد.

. GAIA
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شکل .9ارجحیت گزینه های تحقیق :الف)  PROMETHEEIIو ب) ( PROMETHEEIمأخذ :محاسبات نگارندگان)

در شکل شماره ( )1با شبکه اي از گره ها و یال ها ،مقایسه نواحی را نشان می دهد .در این شکل رتبه بندي شاخص
ها به گونه اي ارائه شده است که شاخص ناکارآمدي قوانین در اولویت اول قرار گرفته است این شاخص داراي بیشترین
phi+و کمترین phi-است.

شکل.1بررسی توزیع معیارها و گزینهها در محور دکارتی
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1

در شکل زیر با شبکهاي از طریق گرهها به مقایسه گزینهها میپردازیم .در شکل شماره ( ،)1شاخص هاي ناکارآمدي
قوانین و تعارضات سیاسی که بیشترین مقدار جریان مثبت دارند در اولویت اول قرار گرفته اند و شاخص هاي نامشخص
بودن تشکیالت و روابط بین سازمانی مدیریت شهري و نامشخص بودن تشکیالت و روابط درون سازمانی مدیریت شهري با
کمترین مقدار جریان منفی میباشند در اولویتهاي بعدي هستند.

شکل  .1رتبهبندی نهایی گزینهها بر اساس تحلیل گرافیکی الماس (مأخذ :محاسبات نگارندگان)

نتیجهگیری و پیشنهادها
مدیریت شهري به مثابه یک سازمان ،از پیچیدگی باالیی برخوردار است  .علت این پیچیدگی ،تأثیرپذیري گسترده و
اجتناب ناپذیر از ویژگی هاي محیط اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی است .در واقع مدیریت شهري ،داراي ابعاد مختلف
اجتماعی سیاسی ،اقتصادي و کالبدي است و می باید تمام این ابعاد را تحت پوشش کارآمد خود داشته باشد .مدیریت
شهرى تالشى است ،براى هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتى و خصوصى براى چیره شدن بر مسائلى که
ساکنان شهرها با آن مواجه هستند و ایجاد شهرهاى رقابتی تر ،عادالنه تر و پایدار.
پژوهش حاضر به منظور بررسی سنجش و رتبه بندي چالش هاي پیش روي مدیریت شهري در شهر کرمانشاه از نظر
کارشناسان متخصص و با ساخت یک پرسشنامه استاندارد براي سنجش این مقوله آغاز شد .در اجراي این پژوهش گروهی
با حجم  11نفر از متخصصان در امور شهري در استانداري ،وزارت راه و شهرسازي ،شهرداري و سایر ارگانهاي مرتبط با
مدیریت شهري که به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بر روي آنها اجرا گردید .ابزار پژوهش
پرسشنامه با استفاده از شاخص هاي که احمد سعید نیا ( )1952در مقالهاي که انجام دادهاست ،انجام گرفته مبنی بر21
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گزاره بر مبناي لیکرتی در پنج گزینه خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد تنظیم و در مقیاس  1درجه اي نمره گذاري
شده است .روایی محتوایی مجموعه با کمک نظر اساتید و کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت .پژوهش حاضر با استفاده از
نرمافزار  PROMETHEE visualانجام شده است .این روش یکی از روشهاي تصمیم گیري چند شاخصه ()MADM
می باشد که هدف آن رتبه بندي گزینه ها می باشد .مولفه ها در هفت بعد سطح پایین توسعه زندگی و اجتماعی ،تعارضات
سیاسی و ساختاري نظام حکومتی تمرکزگرا و مدیریت شهري عدم تمرکزگرا ،تعارض ماهیتی مدیریت شهري محلی با نظام
کالن اداري اجرایی ،نامشخص بودن تشکیالت و روابط بین سازمانی مدیریت شهري ،نامشخص بودن تشکیالت و روابط
درون سازمانی مدیریت شهري ،ناکارآمدي قوانین مدیریت شهري ،کمبود و خالء نیروي انسانی متخصص شد و بهصورت
موردي بر روي شهر کرمانشاه انجامشده است .تا میزان تأثیرگذاري و سهم هر مؤلفه در میزان چالشهاي پیشروي مدیریت
شهري در کرمانشاه مشخص شود .رتبه بندي گزینه ها با مقایسه زوجی گزینه ها در هر شاخص انجام و همچنین مقایسه بر
پایه یک تابع برتري از پیش تعریف شده با دامنه [  ]1+ . 0اندازه گیري شده است .پس از وزن نهایی کارشناسی شده و
تجزیهوتحلیل آنها و درنهایت رتبهبندي نهایی از طریق نرمافزار انجام گرفت ،بررسیهاي انجامشده نشان داد؛ با توجه به
رتبهبندي مؤلفهها ،شاخص نا کارآمدي قوانین با .+ph 1باالترین وزن را به خود اختصاص داده است و شاخص روابط
سازمانی و تشکیالتی با وزن .+ph 0.00کمترین امتیاز اولویتبندي چالش هاي پیشروي مدیریت شهري را به خود
اختصاص دادهاند.شاخص نا کارآمدي قوانین بزرگترین چالش پیشروي شهر کرمانشاه میباشد و طبق نظر کارشناسان از
اهمیت بیشتري نسبت به سایر چالشها برخورداراست و همچنین نیازمند توجه جدي مدیران و تصمیم گیران شهري می-
باشد.
نتایج و یافته هاي پژوهش مورد مطالعه با نتایج اسدي()1911استدالل براي تبیین عقالنیت ایجاد ساختارهاي ویژه
مدیریت و حکمروایی منطقه اي در تهران ،سرور و همکاران ( )1911در زمینه لزوم توجه به نقاط ضعف زیر ساخت هاي
شهري ،همپوشانی وظایف سازمانی در ارگان هاي مختلف مربوط به مدیریت شهري ،نتایج درویشی ( )1911چالشهاي
مدیریت شهري در اردبیل در عدم نگاه تخصصی به شهر و مشارکت غیر منطقی در بحث مشارکت در مدیریت شهري و
عامل دیگر که باعث چالش مدیریتی در این شهر است ،ناهماهنگی مدیران و مسؤالن شهري و همچنین نتایج میرعابدینی و
کاظمیان( )1911در زمینه تأثیرگذاري قوانین و مقررات بر یکپارچگی مدیریت شهري ،و همچنین نتایج حمدي
(سال) 1951گزینه بهینه براي ارتقاي کارآمدي در مدیریت اقتصادي اجتماعی ،فرهنگی در فضاي استان تهران،تشکیل
مجموعه ها یامناطق اداري باسطح تشکیالتی باالتر از سطح کنونی تا رسیدن به مدیریت واحد و یکپارچه کالن شهر تهران
همسو می باشد.
با توجه به موضوع و بررسی چالش هاي مدیریت شهري در شهر کرمانشاه و نتایج به دست آمده در تجزیه و تحلیل
هاي صورت گرفته پیشنهادهاي زیر مهم به نظر می رسد:
 تقویت و تدوین قوانین کارآمد جهت برون رفت از چالشها در جهت توسعه شهر کرمانشاه


استفاده از نیروهاي متخصص بومی و کارآمد در ارگانهاي مربوطه شهر کرمانشاه.



تقویت ساز و کارهاي نظارتی دقیق و کارآمد




جلب مشارکت شهروندان در رفع مشکالت و مسایل مدیریت شهر کرمانشاه
برنامهریزي و سیاستگذاري یکپارچه در ساخت و مدیریت شهري کرمانشاه



چاره اندیشی علمی و انجام مطالعات مشابه جهت شناسایی محدودیت ها و موانع شهري در راستاي دستیابی به
مدیریت یکپارچه شهري
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