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 دهيچک
 مسـائل.برخـی ای دشـوار تبدیل نموده اسـت گسـتردگی و پیچیدگی مسـائل شهری و رشـد و توسعه روز افـزون شـهرها، مدیریـت امـور شـهر را بـه وظیفه 

این پژوهش در پی پاسـگگویی بـه ایـن سـوات اسـت کـه  .آینـدسائل آشکار شهر به شمار میتر از متر و بنیادیناملموس و پنهان هستند اما مهم ر،موجود در شه

های مـرتب  بـا پاسخ به این سوات پس از مطالعه متون نظری و نیم نگاهی به پژوهش برای ای مدیریت شهری در کالنشهر اهواز کدامند.های رویهمهمترین چالش

سـاختار یافتـه  ای نیمـه، مـردم و متگصصـین مصـاحبهه اوت از مجموعه مدیران شهریدر مرحل ابتدا ای،در تحلیل ترکیبی و چند مرحله موضوع مدیریت شهری

ش گرانهـایم و ننـدمن مـورد تجزیـه و تحلیـل با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و به رو هادادهبودن شیوه تحلیل محتوای گرانهیم ، نبنابر بنیادی .صورت گرفت

متگصصـین بـا تجربـه حـوزه شهرسـازی و  های کشف شده از بگش اوت مطالعـه توسـ درون مایه ،یا. سپس در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامهقرار گرفتند

دهـد کـه، نتایج حاصل از پژوهش نشان می بندی شدند.اولویت SPSSامتیاز دهی و با کمک آزمون فریدمن در نرم افزار  بر اساس ضریب اهمیت ،شهریمدیریت

 .استای ، ساختار و اخالق حرفهدیدگاه متگصصین مربوط به قوانین های حوزه مدیریت شهری در کالنشهر اهواز ازترین چالشمهمترین و بنیادی

 :JELبندی طبقه ،، تحلیل ارزیابانهگرانهیم و نندمنمحتوای حلیل ،ت ایرویههای مدیریت شهری،کالنشهر اهواز،چالش نظام هایچالش :واژگان کليدی

مقدمه -1
 . (Stephens ,And Stterthwaire,2008)ریزان شـهری با آن مواجه هسـتندن و برنامهنای اسـت کـه امروزه مسـئوشهرنشـینی مسـئله

 تر شودشود، باید مشی مدیریت آنها نیز پیچیدهتر میشهرها پیچیدههر چه ماهیت اتفاقات در 

(lewis & mioch, 2005) . گسـتردگی و پیچیدگی مسـائل شهری و رشـد و توسعه روز افـزون شـهرها، مدیریـت امـور شـهر را بـه

ای دشـوار تبدیل نموده اسـتوظیفه

مجله علمی
گفتمان طراحی شهري
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عمران کهزادی سیف آبادو  مهرناز ارزانی بیرگانی ...   تحلیل تحلیل ارزیابانه چالش های رویه ای مدیریت شهری با رویکرد 

.(Zenker & al et,2009) ه هایی را برای سیاست مدیریت شهری بدر جهان در دو دهه اخیر چالشت شهری و جمعیت آن نتحو

ـی گرفتـن رشـد سـریع شـهرها و پیش .(UN Habitat,2009) ها مواجه نبوده استوجود آورده است که تا قبل از این، با این چالش

وده ـم تبدیل نمیران شـهری به یک چالش عظیهـا و منابـع مدیـران شـهری، ارائه خدمات شـهری مناسـب را بـرای مدآن از توانایی

  .(Jeppesen& al et,2006 )اسـت

مدیریت و همچنین بی توجهی به  چگونگیالگوی مدیریتی یک شهر نشان دهنده وضعیت مدیریتی کل کشور است، وجود مشکل در 

 & Dekker )سب و تأثیرگذار نداشته باشدشود که مدیریت شهر عملکردی منای که بر شهر تأثیرگذار هستند موجب مییهاسایر گروه

Kempen,2002). 

دچار  های اقتصادیحکومتی و سیستم هایهای رژیمدگرگونیبا  همراهدر سراسر جهان  هدر ایران بلک هتار مدیریت شهری نخسا 

کالت دن مسائل و مشتر شمدیریت شهری نیز به شکل سنتی با توجه به پیچیده .(1374)مزینی،شده استراوان ف دهایجذر و م

سیده است که رجامعه جهانی، امروزه به این نتیجه  (1397.)ملکی و همکاران ،، جوابگوی مدیریت و اداره بهینه شهرها نیستشهری

 شکل اصلی درممشکل عمده مدیریت شهری کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن و یا نیروی انسانی ماهر نیست، بلکه بیش از همه، 

سئله است و لزوم نزمه حل چنین مشکالتی ابتدا دانستن و آگاهی از صورت م (.1388تقوایی و تاجدار، ) ل استاره این عوامشیوه اد

مایش نت و همچنین کنون صورت گرفته اسهایی که تابر پژوهشبنا .ارزیابی و بررسی شرای  کنونی است الهآگاهی از صورت مس

تعددی در ماست. عوامل  شهری اهواز ناکارامدی این سیستم آشکارمجموعه نظام مدیریت  رضایتی مردم از عملکردتصویر شهر و نا

 ناکارآمدی نظام مدیریت شهری اهواز دخیل هستند.

سوات این هواز مدیریت شهری در کالنشهر ا ایهای رویهچالشضمن شناسایی ای ،نگست تحلیل ارزیابانهاین نوشتار بر آن است تا با 

هدف آن است  ،شوند کدامندها میای که منجر به بروز دیگر چالشهای رویهترین چالشمهمترین و اساسین بگذارد که به آزمونیز را 

 دهمچنین بهبو وهای بهبود و کارآیی بیشتر نظام مدیریتی ، زمینهای حوزه مدیریت شهریرویهت التا با شناساندن ابعاد مگتلف مشک

 آورد.شرای  موجود را فراهم 

تحقيقيشينه پ -2
از  یسازمعرفه را مورد مطالعه قرار دادند و با یخوب شهر یحکمران یاصل یهامؤلفه یادر مقاله( 1397) همکارانوند و آدینه

 یرسبررا در مناطق هشتگانه شهر اهواز مورد  یخوب شهر یاصوت حکمران تیرعا زانیم ،یخوب شهر یکالن حکمران یهامؤلفه

کل  نینگایبا م یخوب شهر یشهر اهواز را در چهارچوب حکمران یابیارز دهد،ینشان م پژوهش نیاصل از اح جیقرار دادند. نتا

  .است فیضع یتر از متوس  و تا حدودنییپا یتیدر وضع 2/2012

 یروراف یتیریکوچک، مشکالت مد یدر شهرها یشهر تیریتازه به مد یبا نگاهخود  پژوهش( در 1390امینی و ایراندونست )

 تیریاه مدمسأله بر سر ر نیترکه عمده دهدینشان م یبررس نی. اطالعات به دست آمده از اکردند لیو تحل ییشهرها شناسا نیا

 حینتگاب صحهمچون عدم ا یضعف با مشکالت نیاست، که البته ا داریپا یو کمبود منابع مال یکوچک، مسائل مال یدر شهرها یشهر

 نیکه تام دهدینشان م یبررس نیا شود؛یم دی( تشدیو اقتصاد یتیریضعف مد لیموجود )به دل یهاعدم استفاده از فرصت ران،یمد

چک کو یدر شهرها یشهر تیریمد یضرور یازهایاز ن ،یبگش خصوص یهاشهر و استفاده از تجربه یبرا داریو درآمد پا یمال

نشان  یدجمگتلف توجه  یهادر حوزه یساز تیو ظرف یفن ،یانسان یرویدر عرصه ن یبه رفع مشکالت دیشهرها با نیزمان ااست. هم

 یهاتیو ظرف رساختهایز یمشکالت، همچون کاست ریدر دامن زدن به سا یاصل یخود عامل یمنابع مال تیدهند. اگرچه محدود

 ملاع کی به عنوان یشهر رانیمد یو نوآور یشهر تیریکه مد دهدیمگتلف نشان م یشهرها سهیاست، اما مقا یو فن یانسان

 ییهاصتشهرها ممکن است به فردر این  نیکوچک دارد. همچن یشهرها یو ماد یدر کاهش مشکالت مال یاساس یکننده، نقشنییتع

 .انجام شودو مقررات موجود  نینگرفتن قوا دهیمانند ند ییهادیموجود، و تهد یاجتماع هیاز سرما یریگمانند بهره
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 دوره دوم / شماره 2 / تابستان 1400مجله علمی گفتمان طراحی شهری 

 یتیدیرمی در ساختار جایگاه نظام حکمروایی مطلوب شهر بررسی و ارزیابی ازخود  شپژوه( در 1393کرمی و همکاران)شاه

هاجمی، چهار حالت ت انیآباد از منشان میدهد که موقعیت شهر خرم پژوهشدر این بدست آمده  جینتا پرداختند.آباد شهر خرم

د دان در مورنظر شهرون و همچنین دارد راردافعی قـوضعیت ممکـن یعنـی موقعیـت تـ نیدر بدتر یکارانه، تدافعی و رقابتمحافظه

ی حکمروایمداری از دو شاخص پاسگگویی و قانون ریغ ناز دیـدگاه کارشناسـا و نبوده استشاخص حکمروایی مطلوب مثبت 

 ها نامطلوب ارزیابی شد.شاخص هیبقخوب شهری 

صوصی خ و ها و نهادهای دولتیو ناهماهنگی سازمان تعدد مدیریت "،خود دو عامل پژوهش( در 1397خداشاهی و همکاران )

کالنشهر  های اساسی مدیریترا به عنوان چالش "های شهری اطراف کالن شهر تهرانتوسعه و گسترش کانون"و  "متولی امور شهری

 یهااز راهبرد یبرخ .دنپردازمیبرای کالنشهر تهران  یشهر کپارچهی تیریمد کردیبا روی تیریمد یهاارائه راهبرد د و بهندانتهران می

 یو واگذار کیو ساختار بوروکرات یدولت یهااز قدرت و سازمان ییزدا حرکت به سمت تمرکز، توان بهیمدهند که ارائه می یبازنگر

 یبه نهادها یاو منطقه یتوسعه شهر یهاطرح هیته اریاخت یواگذار نیو همچن یشهر تیریو مد یمحل یهابه حکومت اراتیاخت

 اشاره کرد. یمحل

ضاوت قاز با استفاده ، یشهر و شهردار یبا تمرکز بر عملکرد دو سازمان شورا خود پژوهش ( در1399کاظمی و رحمانی )

و  یردارکه عملکرد شه دهدینشان م پژوهش نیا جی. نتادنپردازیدر اهواز م یخوب شهر یحکمران زانیمارزیابی  هشهروندان ب

 داندیزمان نمدو سا نیبر عملکرد ا درستیرا  پژوهش نیا اما پژوهشگرانمردم در سطح بد قرار دارد  گاهدیاز د اهواز شهر یشورا

ین : اصالح قوانچونرا  ییراستا راهبردها نیو در ا داندیشهروندان م تیجلب رضا مثبت عملکرد برای رییتغ یبرا یبلکه آن را محرک

 .دندهیائه مارتقویت جامعه مدنی و...  توسعه مشارکت شهروندان، هرداری اهواز،ایجاد نظام تشویق و تنبیه در ش مدیریت شهری،

 یقایردر آف مپوپویدر ل یمحل یارشهرد کیارائه خدمات در  یاثربگش یبررسه ب (در پژوهش خود2017)ندبله ی ونوهالن

 یهاستمی، سمطالعه انتگاب شده است یبرا که یمحل یدهد که در شهردارینشان م های حاصل از این پژوهشیافته .پرداختند یجنوب

 ادجیا یبرا یدارکه شهر شده است هی، توصمطالعه جیبر اساس نتادر پایان  همچنین گذارند.یم ریبر ارائه خدمات تأث یمال یبانیپشت

 کند. یریارائه خدمات به جوامع جلوگ ی، از کمک به دولت برادرآمد خوب هیپا کی

الش چدر پژوهشی به بررسی و تحلیل ابعاد مگتلف مفهوم تفرق سیاسی به عنوان بزرگترین ( 1386آخوندی و همکاران )

و مدیریتی و  نتایج بررسی حاکی از وجود قلمروهای متعدد حکومتی د.نپردازهای اداره و حاکمیت مناطق کالنشهری میفراروی نظام

 ها ونهاد ،ورریزی متمرکز و بگشی کشین به واسطه نظام برنامهعالوه بر ا شهری تهران است.افزون آن در منطقه کالنافزایش روز

ران فعات نشهری تههای ملی در سطح منطقه کالها و سازمانو شهرستانی وزارتگانههای استانی های متعددی در قالب شعبهسازمان

 وهای حکومتیروهای مدیریتی و قلمر، همکاری و همیاری بین این نهادها با قلمهستند، اما سازوکار موثری برای ایجاد هماهنگی

 شهرستان و بگش وجود ندارد.

مباني نظری -3
شد. مـدیریت شـهری از ایده مدیریت شهری از طرف دو نویسنده به عنوان شکلی از دنلی یا حق العمل کاری تلقی  1970هه ددر 

ـهری بـه عنـوان میـانجی میـان بوروکراسـی و جامعـه ، توزیع منابع از طریق کنترت قدرت بود. در این مفهوم، مـدیریت شنگاه آنان

 مدیریت شهری المللی برنامهاز سوی سازمان بین 1986استفاده از واژه مدیریت شهری برای اولین بار در سات  (McGill, 1998) .بـود

مدیریت رشد شهرها  برایشود، میبرنامه توسعه سازمان ملل حمایت  و که از جانب بانک جهانی، مرکز سازمان ملل برای اسکان بشر

سابقه علم مدیریت شهری به پیدایش شهر و ضرورت تدوین در واقع  (Nallathiga,2008) شدتوسعه مطرح  در کشورهای درحات

مدیریـت  (.1388زیاری و همکاران، ) دهدتغییر جهت میها در کالبد زیستی، روانی و اصوت و مقررات و قوانین زیستن انسان

تـوان فراینـدی سیسـتماتیک در قالـب رشـد و توسـعه شـهر نامیـد کـه از دو جـزء اصلی تشـکیل شـده اسـت: یکی ا میشـهری ر
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عمران کهزادی سیف آبادو  مهرناز ارزانی بیرگانی ...   تحلیل تحلیل ارزیابانه چالش های رویه ای مدیریت شهری با رویکرد 

ریـزی، سـازماندهی، نظـارت و اسـت کـه در بردارنـده برنامه گیریمدیریـت و دیگری شـهر. مفهـوم مدیریـت نوعـی عمل تصمیـم

تعاملی بـا یکدیگـر دارنـد. شـهر نیـز نوعـی خالقیـت بشـری بـرای اسـتمرار زندگـی بهتر و  کنترت اسـت. ایـن عوامل یک رابطـه

 (1384لطیفی، )مناسـب اسـت 

، هدایت و کنترت. این یانساندهـی، نیـرویـزی، سـازمانرییابد: برنامـهدانش مدیریت حوت و حوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می

مدیریت شهری مسئولیت حکومت شهری است و تمام  ( Chakrabarty, 2001).ز صادق استموضوع در مدیریت شهری نی

سیسـتم مدیریـت امور شـهری بنـا به  .(Amos, 1989)د گیرمیبرهـای توسـعه شـهری از خصوصـی تـا عمومی را در حـوزه

ها و ها، طرحشـهری و اجرای برنامـهریـزی توسـعه و عمـران تعریـف و به لحاظ وظایـف عملـی خـود موظـف بـه برنامه

 Gleeson & Low)ریزی اجرایی برای آن اسـتهای مربوطـه اسـت. انجـام ایـن وظایـف تعیین کننـده نوعی هویـت برنامهپـروژه

 شـودق مـیالطها وعملیاتـی اها و طـرحبه سیاسـتها، برنامه دیریـت شـهری بـه عنـوان چارچوب سـازمانی توسـعه شـهر. م(2000,

مدیریت است.  (Jeppesen & al et,2006)های اساسیرشـد جمعیت با دسترسـی به زیرسـاخت هماهنگیکه در پـی اطمینـان از 

سازماندهی،  (.1379صرافی، )شهری عبارت از سـازماندهی عوامل و منابع برای پاسـگگویی به نیازهای سـاکنان شـهر اسـت 

کند، یک سیستم و سازمان عمل می ماننددهنده مفهوم مدیریت هستند و از آنجا که شهر  ش تشکیلزاد انگیرارت و ایجمی، زریبرنامه

بیان میکند که اشترن  (Shia,2003).د شودر رأس آن و برای اداره امور شهر، از تگصصی تحت عنوان مدیریت شهری استفاده می

ها، کننده است. مدیریت شهری با توجه به سلیقهصلی این واژه بسیار گیجاصوت کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم ا

های مگتلف معانی متفاوت داشته است. چنانچه ما در زمان کنونی نیز این زمان اجتماعی –ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی

یریت شهری، تقویت هدف تئوریک سیستم مد. (1993به نقل از اشترن 1385فر، دانایی). شاهد هستیم الف معانی ومفهوم را کامالاخت

یلـی ندهـد بـه دنیـم نگاهـی بـه وضعیـت مدیریـت شـهری در ایـران نشـان می .(1380پور، داداش). ی استفرآیند توسعه شهر

شـهری در سـیطره تهـای شـهری، اقتصـاد رانتـی و مبتنـی بـر نفـت، مدیریـهـا و طرحچـون تمرکزگرایـی، برونزا بـودن برنامه

دولـت اسـت و مـدام از مدیریـت یکپارچه و سیسـتمی فاصله گرفتـه و در گـرداب مدیریت بگشـی و سـلولی گرفتار آمـده و از 

 شدهبـه پاییـن گرفتـار  انهای از بـهـا و نگرشرونـد شهرنشـینی و مسـائل حاصـل از ایـن شهرنشـینی، عقب مانـده و در دیدگاه

شـوند اگرچـه مسائلی ریـزی و اداره شـهر مربـوط مـیدسته از مسائل که به نظام برنامه آن (.1388 تاجـدارو تقوایی ) اسـت.

آورنده یا  آینـد، زیرا آنها به وجودتر از مسائل محتوایی و آشکار شهر به شمار می تر و بنیادیناملموس و پنهان هستند اما مهم

های مگتلف اداره شهر، کمبود انگیزه و افتادگی و تفرق بگش هستند. ضعف تـوان نهـادی شـهرها، جـدا تشدیدکننده مسائل محتوایی

هـای محلـی و برابر دگرگونی و رواب  نامناسب میان حکومت و مدیریت ، مقاومـت درابتکار در ایجاد تحـونت اساسـی در شـهر

به اصالحات  وابستهتحوت اساسی در شهر و کاهش مسائل موضوعی آن  هستند. هرگونه ایی رویههـاشـهری، از جملـه چـالش

 (.1387)برک پور، ریزی و مدیریت شهری استهای برنامهاساسی در رویکردهـا و نظام

های تاثیرگذار در مدیریت شهریشاخص -1جدوت 

توضیحاتشاخص تاثیر گذارساتمحقق
Christensen & 

Laegreid
ی سـازمانی و اجـرا تعهد شفاف به مشارکت در فرایندهای هماهنگی بـین مانیهماهنگی بین ساز2008

 .مـؤثر آنهـا وجـود داشـته باشـد
State Services 

Commission
رایند هماهنگی بـین سـازمانی شـامل ایجـاد قـوانین تصمیمگیری، ف2008

 و مباحـث خـ  مشـی و مبادلـه اطالعـات بـین سازمانهای درگیـر اسـت

ر ســازمانی تــأثی ایـن بـه نوبـه خـود بـر اعمـات تصــمیمات درون

 .خواهــد داشــت
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Gazendam2000یمهای مستقل  سازمانی، بـه معنـای تعامـل بـین سازمان همکاریهای بین 

 ــیباشـد و الگـوی روابـ  اجتمـاعی بــین چنــد ســازمان نامیــده م

ا در هـای مگتلفـی ر یهای بین سازمانی، جنبهشــوند. در مجمــوع، همکار

قرار  گیرند که همه آنهـا تحـت لـوای بـین سـازمانی مـورد بررسی بـر می

 .گیرند می
Peters1998های درگیر و سـازمان مربوطه، بـه شـکلی باید وظایف بین وزارتگانهقانون 

وظـایف  شـفاف تقسـیم شـوند؛ در غیـر ایـن صورت احتمات همپوشـانی

 .، زیـاد مـی شـود کـه هماهنگی را مشکل خواهد ساخت

 وامروزه عملکرد شـورای شـهر فقـ  بـه شـهرداری هـا ختـم مـی شـود 1390فنی و صارمی

در مقابـل نهـاد هـای دیگـر هیچ مسـئولیتی ندارد و سـازگاری با 

ا عملی ه ـازماننهادهـای دیگر متناسـب با قانـون تنها بر پایـه نیاز آن س

شـده اسـت و شـورای شـهر، مامور یا سـازمان کنترت و تصمیم گیری 

 .نیسـت

وده بها و مقرراتی از نظر شهرسازی  نامه شهرهای ما دارای قوانین، آیین1382شیعه

ـه نه های بسیار قبل باز میگردد، ک اندکه مصوبات بسیاری از آنها به دهه

ها آنچنان  و نه شهرداری نین وسعتی بودشهر نشینی در ایران دارای چ

یة بودند که نیازمند وضع قوانین و مقررات شهری جدیدی باشند تا در سا

پیش  وری مناسب به آنها ادارة امور شهرها را بـه نحـوی درسـت و با بهره

 .ببرند

آخوندی و 

همکاران

مدت مدیریت  1387

شهری/جایگاه در 

 ساختار سیاسی

 مدیریت شهری در ایران مدت ازهای ناشی  آسیبمهمترین نقائص و 

نقص در مدت مدیریت شهری ایران و ضرورت تفکیک . 1 :عبارتند از

محدودیت در وظایف نهادهای . 2 .رهبری سیاسی از مدیریت تگصصی

 4یکسانی مدت اداره امور شهر در تمامی شهرهای کشور . 3مدیریت شهری 

در تنظیم رابطه شورا و شهردار نقص سازوکارهای نظارت و تعادت بگشی .

شکل نگرفتن شوراهای محله ای و منطقهای زیر مجموعه شوراهای . 5

مدیریت شهری و مساله اداره . 7نحوه انتگاب اعضای شورای شهر . 6شهر 

 منطقه شهری

ی در زمینه مدیریت شهری توفیق زیاد نیلیشوراهای شهر در شهرها به د1386صدیق

جود می در شهرها به عدم والعدم توفیق شوراهای اس یلننداشته اند که د

 ساز و کارهای حقوقی و قانونی در تحقق شوراها در کشور، روشن نبودن

رای وضعیت شوراها در ساختار رسمی کشور، فقدان پشتوانه و منابع مالی ب

می الشوراها، فقدان نیروهای متگصص در امور شهری در شوراهای اس

رده کمسیر تضعیف شوراها را هموار  اردی است که عمل  و...ازجمله دیگرموا

 .است

سانری سردری 

و کیانی

نظام اداره امور شهر در طی صد سات گذشته از وظایف اصلی مدیریت 1396

شهری به جهت نداشتن منابع درآمدی پایدار، ضعف نهادهای مدنی و 
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عمران کهزادی سیف آبادو  مهرناز ارزانی بیرگانی ...   تحلیل تحلیل ارزیابانه چالش های رویه ای مدیریت شهری با رویکرد 

تی در سلسله مراتب المحلی و نداشتن جایگاه تعریف شده تشکی

ماهیت برنامه  .تی کشور، عدم مشارکت در برنامه ریزی به واسطهالتشکی

به پایین ...... باز مانده و بیشتر به امور بر زمین مانده  انریزی متمرکز و از ب

نتیجه این رویکرد و سیاست گذاری، رشدی بی قواره و  .شهر پرداخته اند

 بوده است اندیشیده دولت و ضعف و ناتوانی مفرط مدیریت شهری نا
Friedmann2002ه بـرای تمـام شـهروندان یـک شـهر عدالت بایـد رعایت شـود و برنامـعدالت

هـای اجرایـی باید بـدون توجـه به یک قشـر خاص صـورت بگیـرد، 

و  همچنین همه شـهروندان شـهر نیـز در برابـر قوانیـن برابـر هسـتند

 نداهشـان را بـه عنـوان شـهروهای مطابـق بـا جایگ حقـوق و مسـئولیت

 دارند.
Acioly2003 ظر نمدیریـت شـهری بایـد تمام گـروه ها و افراد سـاکن در شـهر را در

از داشـته باشـد و بدون توجـه به گروهی خـاص و بـه طـور متعـادت، نی

 . همه ی سـاکنان شـهر را بـرآورده کند

اه و نکـه  اهـداف مدیریـت شـهری یعنـی آرامـش و امنیـت و رفـبـرای ای توجه به تگصص 1383 رجب صالحی

ایمنـی و... محقـق شـود، نیـاز بـه فراهم شـدن شـرایطی از جملـه 

 شـرای  سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادی مناسـب ، منسـجم، پایـدار و

 همچنیـن بـه کارگیـری نیـرو های متگصـص و کارآمد اسـت
chakrabarty2001اسـتفاده از سیاسـتها و راهبـرد هـای مدیریـت یکپارچه امری گریـز نترت و نظارت یکپارچهک 

 ناپذیـر اسـت، که مدیـران و برنامه ریزان شـهری بایـد آن را پیـش

ت بگیرنـد تـا تمـام فعالیـت هایـی کـه در شـهر انجـام میگیـرد تحـ

بسـیاری دوبـاره  کنتـرت و نظـارت و بـه صورت یکپارچه باشـد و از

 کاری ها و شکسـت خـوردن پروژه هـا و طرح ها جلوگیری شـود
Digk2006ر مدیریت شـهری بایـد دیـدگاه جامـع نگرتـری دربـاره اجـزا و عناصـجامع نگری

 .سیسـتم شـهری اختیـار کنـد 

مرکز پژوهشهای 

شهری و روستایی

در  ست تا هماهنگی و همسویی الزمرویکرد کل نگر، نیازمند هدایتی قوی ا1384

 فرآیند مدیریت شهری حاصل گردد و مطلوب ترین نیروی هدایتی، مطمئنا 

 .یک حکومت شهری یا محلی قوی در سطح شهر خواهد بود

قيروش تحق -4
ه هدف مطالعه با توجه ب. استپیمایشی  ،هاآوری دادهو از نظر روش جمع ،تحلیلی از نظر ماهیت، ،پژوهش از نظر هدف،کاربردیاین 

ح ، طـرپـژوهش ایـن در .شداستفاده (  Mixed Multistage Design Methods ) ایحاضر، در این پژوهش از طرح ترکیبی چند مرحله

برد و کار می و کیفی را در مراحل جداگانه به جزهای کمی پژوهشگرهای متوالی، ای به صورت متوالی انجام شد. در طرحچند مرحله

تیب ابتدا یـک به این تر. (Creswell & Plano,2017)ند کمیآوری و تجزیه و تحلیل ها جمعها را قبل از نوع دیگر دادهنوع از داده یک

های اس یافتـهانجام شد، سپس در مرحله بعـد براسـای حوزه مدیریت شهری اهواز های رویهتبیین چالش به منظورمطالعه کیفی اولیه 

بندی اولویت spssافزار با استفاده از نرم ها بر اساس ضریب اهمیتمتغیر، پرسشنامهاز طریق  متگصصینب نظرات کسبا مرحله کیفی، 

  شدند.
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ه خاتمـه یافـت. ها نیز روی همین تعداد مصاحبها رسید و تحلیل دادهمصاحبه به اشباع داده 16پس از  پژوهشگردر این مطالعه 

ی مـرتب  نفـر تحصـیالت دانشـگاه 9نفـر از ایـن  2فر از پرسنل و مدیران شهری بودند کـه ن 9شرکت کننده این پژوهش شامل:  16

انی اطـالع های درون سـازمنفر از متگصصین حوزه شهرسازی بودند که با مجموعه شهرداری مرتب  و از چالش 3داشتند. و همچنین 

دی  10 تـاذر مـاه آ 25هفتـه در  2های کیفی به مدت ری دادهآوجمعنفر مراجعه کنندگان به سازمان و مردم عادی بودند.  4داشتند. و 

ها بسته بـه صاحبهمدت زمان م .یافته استفاده شد ساختار های عمیق نیمهها از مصاحبهآوری دادهبرای جمع .به طوت انجامید 1399ماه 

بـدین  .جام شـدانر سازمان شهرداری اهواز ها دمصاحبه. دقیقه متغیر بود 12الی  5کنندگان از  پاسگگویی و تمایل مشارکت چگونگی

یـل ترتیب پس از انتگاب مشارکت کنندگان برای شرکت در پژوهش، آشنایی اولیه توس  پژوهشگر صـورت گرفـت. در صـورت تما

اده شـد. دآوری داده و همکاری ایشان توضـیح جمع چگونگیکننده به شرکت در مطالعه، اطالعات مربوط به هدف مطالعه،  مشارکت

عات آنهـا بـه شد. به مشارکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالرعایت حریم خصوصی افراد انجام  ر مصاحبه به صورت فردی و باه

ای مـدیریت های رویـهچالش"سپس مصاحبه پس از توضیح مگتصری در مورد مفهوم  .شودصورت محرمانه و بدون ذکر نام ثبت می

هری/ متگصـص از دیدگاه شما به عنوان یک )شهروند/ مدیر شـ": سواتذکر تک کنندگان، با  با زبان قابل درک برای مشارکت "شهری

ها از سـوانت مصـاحبهطوت برحسب نیاز در همچنین انجام پذیرفت.  "شهری ( مدیریت شهری اهواز با چه مشکالتی رو به روست؟

 .، استفاده شد"د لطفا بیشتر توضیح دهیدتوانیاگر می"یا  "منظور شما چیست" مانند (Questions Probing) کاوشی

هـای کهـا و تکنیهای کیفی مطالعه، از رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد. تحلیل محتوا، یکـی از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

زیـه و تحلیـل تجکند بلکه بـه های متنی است که محتوای آشکار متن را تجزیه و تحلیل نمیبرای تجزیه و تحلیل داده پژوهشیمتعدد 

تـوای در تحلیل محتوای کیفی، سه رویکرد متفـاوت بـرای تفسـیر مح .(Graneheim & Lundman,2004) پردازدمحتوای پنهان نیز می

ای کـه ر طرح مطالعهدتحلیل محتوای قراردادی عموما  .مطالعه از تحلیل محتوای نوع قراردادی استفاده شد رود. در اینمتون به کار می

ورد یـک موجود در م پژوهشیهای رود. این طرح معمون زمانی مناسب است که تئوری یا متنصیف پدیده است، به کار میهدفش تو

دهند که طبقات و کنند و در عوض اجازه میکارگیری طبقات از پیش تصور شده خودداری میه از ب پژوهشگرانپدیده محدود باشند. 

ا بـام و ننـدمن تحلیل محتوای کیفی در این مطالعـه بـه روش گرانیهـ. های جدیدی شکل بگیردشها ناشی شوند تا بیننام آنها از داده

-3.لی از محتوای آنکخواندن کل متن برای درک .-2.سازی کل مصاحبه بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبهپیاده-1. مرحله 8 گذراندن

 تعیـین درون-5.تربندی کدهای اولیه مشابه در طبقات جـامعطبقه-4.کدهای اولیهواحد معنای تگلیص شده و تعیین واحدهای معنا و 

ایـن بـدین ترتیـب در بندی کدها در زیر طبقـات صـورت پـذیرفت. دسته -8تعیین زیر طبقات  -7ن طبقات اصلی تعیی-6اصلی مایه

احـدهای واز  ها تایـ  شـد.حبهسازی شد و فایل صوتی مصـاها در اولین فرصت پیادهمطالعه پس از انجام هر مصاحبه، متن مصاحبه

ی بودنـد که حوت یک مفهوم مرکـز هاییه دست آمدند. و پس از آن کدب ایکدهای اولیه های معنای تلگیص شده و سپسواحد ،معنا

هـا بـا یکـدیگر مقایسـه ها و تفاوتدر داخل یک زیر طبقه جای داده شدند. سپس زیر طبقات چندین بار بازبینی و براسـاس شـباهت

اهمگنی نـها شکل گرفتند، به طوری که سعی شد درون طبقات بیشترین همگنی و بین طبقـات بیشـترین مایه و طبقات و درونشدند 

 .وجود داشته باشد

ن تـن از متگصصـی 6هـم اندیشـی  ای بـاچالش بدست آمـده از مرحلـه اوت تحلیـل در پرسشـنامه 39در مرحله دوم پژوهش  

یـت بـا کمـک ای طراحی شده بود که هر متگصص باید بر اساس درجه اهمپرسشنامه به گونه شد. اولویت بندی و با تجربهمند عالقه

 دمن درآزمـون فریـ هـای حاصـل از پرسشـنامه بـا کمـکبه هر چالش )یا کد( امتیـاز بدهـد. در نهایـت داده 5تا  1طیف لیکرات از 

 .شدی تبیین حوزه مدیریت شهر ایرویه هایچالش تحلیل و مهمترین  sppsافزارنرم
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های تحقيقیافته -5
پـس از  در ایـن بگـش ها اسـتفاده شـده اسـت.ای مدیریت شهری کالنشهر اهواز از نتایج مصاحبههای رویهبه منظور شناسایی چالش

یانگر عنا باست.واحد م تدوین شده یهاهای معنای تلگیص شده و کد، واحدها، واحدهای معناهسازی و نوشتن متن کامل مصاحبپیاده

گـرانهیم و  هایی است که به یک معنای کلیدی واحدی مرتب  هسـتند.)طبیبی و همکـاران بـه نقـل ازمجموعه ای از واژگان یا عبارت

اری نامیـده و برچسب زدن به یک واحد معنا کدگـذ کند.ها همزمان با حفظ کیفیت اشاره میتلگیص به کاهش داده نندمن( همچنین،

 است. دهشبندی ذکر شده در بان تدوین دسته 3بر مبنای  هاههای حاصل از مصاحبیافته .(2)جدوت  ان()طبیبی و همکار شودمی

واحد معنا،واحد معنای تلگیص شده و کدهای حاصل پژوهش -2جدوت 

کدواحد معنای تلگیص شدهواحد معنا

 تعامل مردمی با شهرداری اهواز وجود ندارد مردم در

هرداری همکاری نمی کنند زمینه های مگتلف با ش

البته شهرداری هم تمایلی به مشورت گرفتن از مردم 

ساله  36آقای  )ندارد و راه های مشارکت بسته است.

 متگصص امور شهری(

عدم وجود مشارکت بین مردم و واحد 

 اجرایی

عدم مشارکت مردمی

در انتگاب مسئولین و کارکنان برای پست های 

به تگصص توجهی کلیدی و تگصصی امور شهری 

ساله ارباب رجوع و متگصص  29)خانم نمی شود.

 امور شهری(

عدم توجه به تگصص در پست های 

 کلیدی مرتب  با امور شهری

عدم توجه به تگصص

اگر ما قوانین جامع شهرسازی داشتیم این تداخل ها 

و دوباره کاری ها و نا هماهنگی ها وجود 

 ساله کارمند سازمان( 42)خانم نداشت.

عدم وجود قانون جامع شهرسازی در 

 جهت کاهش نا هماهنگی ها

عدم وجود قانون جامع شهرسازی

ی خیلی از همکاران در مقابل نابرابری ها و بی انصاف

ها سکوت میکنند درصورتی که تنها کسانی که می 

 )خانمتوانند مانع این اشتباهات باشند، آنها هستند.

 ساله کارمند سازمان( 38

نبود اخالق حرفه ای مقابل اشتباهات کارکنانسکوت در 

در بسیاری از مواقع سازمان های مرتب  با امور 

 47)آقای شهری با شهرداری همکاری نمی کنند.

 ساله مدیر شهری(

عالوه بر تعدد تصمیم گیران اختالف نظر و جنجات 

هایی مگصوصا در دهه اخیر در خصوص مشکالت 

ش آمده که به ضرر شهری بین سازمان های مرتب  پی

مردم بوده است .نمونه بارز آن اختالف بین 

شهرداری و آبفا در خصوص مشکل فاضالب شهری 

اهواز که این اختالف در سطح ملی مطرح شد.)خانم 

 ساله متگصص امور شهری( 33

عدم هماهنگی بین سازمان های امور 

 و شهری

اختالف نظر در خصوص حل مشکالت 

  رب  یذ یسازمان ها نیب یشهر

اختالفات و  عدم هماهنگی بین سازمانی

 یسازمان نیب

اعتبار کافی حتی برای پرداخت حقوق کارکنان وجود 

ندارد و هیچ منبع درآمدی پایداری نداریم که بتوان 

تامین اعتبار عدم وجود منابع درآمد پایدار شهرداری
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 52)آقای برای خدمات شهری برنامه ریزی کنیم.

 ساله مدیر شهری(

گاها در شهر مشکالتی پیش می آید، که هیچ سازمان 

مرتب  با امور شهری در اصالح و بهبود وضعیت 

خود را مسئوت نمی داند و هر سازمان از انجام 

ساله  29)خانم وظایف خود شانه خالی می کند.

 ارباب رجوع و متگصص امور شهری(

عدم وجود احساس مسئولیت سازمانی و 

 احساس تعلق

یت پذیری سازمان هاعدم مسئول

شهرداری برای تامین درآمد های خود گاها مجبور 

می شود که مجوزهایی خارج از مقررات صادر 

 ساله مدیر شهری( 52)آقای کند.

فروش تراکم تامین درآمد با تگلف قانونی

ی حقوق پایین کارمندان که از همان کمبود اعتبار ناش

بگش های می شود باعث ایجاد فساد مالی در برخی 

 ساله ارباب رجوع( 40)آقای شهرداری شده است.

فساد مالی در اثر کمبود اعتبار و کمرنگ 

 شدن هویت انسانی

فساد مالی

بدون شک چیزی که در شهرداری های مناطق اهواز 

عیان است خیلی از پست های کلیدی تحت تاثیر 

جناح سیاسی غالب بر کشور در آن دوره انتگاب می 

در سات های اخیر بسیار دیده شده که  شوند . و حتی

تصمیمات تحت نفوذ گروه های سیاسی که اکثریت 

اعضای شورای شهر یا مدیران شهری را تشکیل می 

ساله ارباب رجوع( 40)آقای دهند، گرفته شده است.

تاثیر جناح سیاسی بر انتگاب مسئولین در 

 دوره های مگتلف

تاثیر منفی جناح بندی سیاسی در 

 تانتصابا

در اهواز اینکه از کدام قومیت هستی در رواب  بین 

سازمانی ، برخورد ، نوع حمایت و عدم حمایت 

)خانم مدیر بگش از کارکنان تاثیر بسیار زیاد دارد.

 ساله کارمند سازمان( 38

تاثیر قومیت در تعامالت و جبهه گیری 

 های درون سازمانی

قوم گرایی افراطی

اری بی اطالع هستند و مردم از مشکالت درون شهرد

توقعاتشان بر آورده نمی شود.همچنین وقتی طرحی 

اجرا می شود مردم عوامل تاثیرگذار پشت پرده را 

نمی شناسند و بیشتر تصمیمات در پشت درب اتاق 

های بسته توس  اشگاص خاصی در سازمان گرفته 

 ساله مدیر شهری( 46)آقای می شود.

ن شفافیت بین سازمان و مردم و درو

 سازمانی وجود ندارد.

عدم وجود شفافیت

اینکه شهردار توس  اعضای شورا انتگاب می شود 

خودش باعث چالش سازی های زیادی در امور 

شهری است .به عنوان مثات شهردار به عنوان مدیر 

شهر به سبب ساختار و توانایی عزت و نصب توس  

ساله ارباب  30)آقای شورا فقدان رهبری قوی است.

ع(رجو

دیرم -منسوخیت مدت شورا دیر شهر چالش ساز است.م-مدت شورا

شهروندان در شهر اهواز در موارد بسیاری از جمله 

ساخت و ساز ،اخذ پروانه و ...به قوانین پایبند 

شهروندان در اهواز به قوانین پایبند 

 نیستند.

عدم پایبندی شهروندان به قوانین
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ساله مدیر شهری( 52)آقای نیستند.

همین که هر کسی با هر سطح تجربه و تگصص نا 

مربوط به امور شهری می تواند در شورای شهر عضو 

شود ، ای بی تگصصی و بی تجربگی در اعضای 

 55)آقای شورا بسیاری از چالش ها را رقم میزند.

 ساله متگصص مرتب  با سازمان(

در ورود به مجموعه اعضای شورای شهر 

 ارد.تگصص و تجربه جایگاهی ند

عدم وجود فیلتر های تگصصی ورود به 

 مجموعه شورای شهر

مدیران امور شهری خود را مالک شهر میدانند و 

درباره عملکرد و چون و چرایی تصمیماتشان به 

 مردم پاسگی نمی دهند.و مسئولیتی دربرابر نارضایتی

 30)آقای مردم از خدمات ارائه شده نشان نمیدهند.

 ساله ارباب رجوع(

مسئولیت پذیری و پاسگگویی عدم 

مدیران شهری به مردم در قبات عملکرد 

 خود

عدم مسئولیت پذیری در برابر عملکرد

شهرداری علیرغم اینکه مسئولیت سنگینی در شهر و 

 در ارتباط با مردم بر عهده دارد از جایگاه مشگص و

اداری کشور برخوردار –ثابتی در سیستم سیاسی 

 گصص امور شهری(ساله مت 36)آقای نیست .

جایگاه مبهم و غیر مستقل شهرداری ها در 

 مقابل دولت

ضعف در سیاست گذاری ها و جایگاه 

 ذاتی شهرداری ها

اگر سیستم های ارتباط با مراجعه کنندگان و روات 

اداری پرونده ها بصورت اتوماسیونی بود در زمان 

بسیار صرفه جویی میشد مگصوصا که در شرای  

سیاری از سازمان ها حتی در کشور ویژه کرونا ب

ساله  29)آقای خودمان این شیوه را پیش گرفته اند.

 (سازمانکارمند 

استفاده از فناوری در جهت افزایش 

 سهولت و کاهش آسیب ها

مقاومت در برابر فناوری

در خیلی بگش ها شهرداری ظرفیت نزم را برای 

اجرای طرح ها و ارائه خدمات شهری ندارد و این 

خود موجبات نارضایتی مردم را فراهم می 

 ساله کارمند سازمان( 41)آقای آورد.

شهرداری ظرفیت نهادی نزم را برای ارائه 

 خدمات شهری ندارد.

محدودیت ظرفیت نهادی جهت ارائه 

 خدمات شهری

در تصمیم گیری ها در خصوص امور شهری مراکز 

و نهاد های مگتلفی دخالت دارند و همیشه تناقض 

در تصمیم گیری ها دیده می شود و شهرداری 

ساله مدیر  52)آقای اختیارات  محدودی دارد.

 شهری(

تعدد سازمان های تصمیم گیری و 

 اختیارات محدود شهرداری

عدم استقالت سازمانی

ین رواب  بین سازمانی بود خیلی از اگر نظارتی ب

تگلفات کاهش پیدا میکرد و حتی ضعف های 

و همچنین نظارت به  قانونی نمود پیدا می کردند.

طور جدی با ضواب  مشگص شده و قانونی بر انجام 

طرح ها و خدمات صورت نمی گیرد و همین 

ساله  55)آقای موضوع از کیفیت کار کم میکند. 

 مان(متگصص مرتب  با ساز

نظارت بین سازمانی سبب کاهش تگلفات 

 و مشکالت می شود.

عدم نظارت  /عدم نظارت بین سازمانی

 اصولی بر امور شهری
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در خیلی مواقع دیده شده که عملکرد سازمان ها با 

هم تداخل دارد . به عنوان مثات سازمان شهرداری 

 هفته از آسفالت 1خیابانی را آسفالت می کند، هنوز 

بان نگذشته اداره گاز آسفالت خیابان را کردن خیا

 38)خانم برای تعمیر لوله های گاز تگریب میکند.

ساله کارمند سازمان(

بین سازمان ها هماهنگی و اولویت بندی 

 اجرا وجود ندارد.

تداخل عملکرد سازمان ها

 شهرداری ها با اینکه متولی اصلی امور شهری و اجرا

ند اما ، نقشی در کننده طرح های توسعه شهری هست

 ساله مدیر شهری( 47)آقای تهیه طرح ها ندارد .

شهرداری در تهیه و تصویب طرح های 

 توسعه شهری نقشی ندارد.

عدم مشارکت سازمان اجرا کننده در 

 فرایند تهیه طرح ها

شهرداری ها مدیریت مناسبی در خصوص کنترت 

ی منابع مالی خود ندارند و یکی از دنیلی که توانای

پرداخت به موقع حقوق پرسنل و کارگران را ندارند 

ی عالوه بر منابع پایدار مالی همین سو تدبیر مدیریت

 ساله متگصص مرتب  با سازمان( 55)آقای است.

بی انظباتی مالی بی تدبیری مدیریتی در کنترت منابع مالی

افراد ،سازمان ها و نهاد ها و شرکت های خصوصی 

ری ها هستند و توقعات متعددی طرف حساب شهردا

 47)آقای و انتظارات متنوعی از شهرداری ها دارند.

 ساله مدیر شهری(

تعدد افراد ،سازمانها و شرکت های 

 خصوصی و خواسته و انتظارات

تعدد و تنوع ذی نفعان و ذی ربطان

مردم از حقوق خود بی اطالع هستند و تناقض در 

ساله  40)آقای قوانین باعث سردرگمی مردم می شود.

ارباب رجوع(

عدم وضوح و شمولیت قوانین شهری و 

 شهروندی

همه شموت نبودن قوانین شهری و 

 شهروندی

مدیران شهری همیشه نشان داده اند که  در حل 

موضوعات همواره به دنبات کوتاه ترین و سریع ترین 

راه حل هستند و از استفاده از راه حل های تگصصی 

ساله  40)آقای رزند.و زیر ساختی ممانعت می و

 ارباب رجوع(

رویکرد و نگرش غیر تگصصی به 

 موضوعات

رویکرد غیر تگصصی مدیران شهری

ا با هر سازمانی بنا بر فرهنگ خود و باید ها و نباید ه

مسائل برخورد می کند و از آنجا که مدیران هر 

سازمان معمار اصلی فرهنگ آن سازمان هستند ،این 

ان ها با یکدیگر به وضوح تفاوت در برخورد سازم

 ساله مدیر شهری( 52)آقای دیده می شود.

تضاد فرهنگ سازمان ها تضاد و برخورد فرهنگ سازمان ها

شهرداری به عنوان یک نهاد شهری و مردمی در 

مواقع حساس بحرانی تا کنون با کمبود ماشین آنت 

خدمت رسانی مواجه بوده است . سیالب ساننه 

تصدیق این موضوع  98ت مگصوصا سیالب سا

 ساله مدیر شهری( 52)آقای است.

کمبود ماشین آنت برای خدمت رسانی 

 در مواقع بحرانی

کمبود ماشین آنت

شهرداری ها بنا بر وابستگی زیاد به منابع دولتی چه 

منابع مالی و چه منابع خدمات رسانی همواره با 

وابستگی شهرداری ها به منابع دولتی 

سبب ایجاد انتظاراتی از سوی سازمان 

وابستگی زیاد به منابع دولتی
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مشکل مواجه هستند چراکه این وابستگی گاها 

اتی را از جانب سازمان های دولتی از انتظار

ساله کارمند  38شهرداری ایجاد می کند.)خانم 

 سازمان(

های دولتی شده است.

اعمات نظر اعضای شورای شهر بر شهرداران وجود 

یم شهر به دلیل امکان استیضاح اکثرا تسلدارد و مدیر 

تصمیمات از بان می شود و در بعضی مواقع هم 

اختالف نظر و درگیری ها در بین این دو بان می 

گیرد. همچنین در اهواز همیشه شورای شهر به چند 

گروه تقسیم شده و به عنوان یک گروه اجمع نظر 

ه نداشته اند این اختالفات باعث ایجاد برخی جبه

 گیری ها منفی درون سازمانی در مقابل هم قوم ها یا

دوستان گروه مقابل شده و مشکالتی را درون 

ساله ارباب  32سازمان ایجاد نموده است.)آقای 

 رجوع(

اعمات نظر اعضای شورای شهر بر 

شهرداران و اختالفات اعضای شورا با 

 یکدیگر

اختالف بین اعضای شورای شهر و 

 شهرداران

سازمان شهرداری مثل سایر سازمان ها ورود به 

نیست و بسته به خواست شورا و شهردار استگدام 

صورت می گیرد .به عنوان مثات در زمان شهرداری 

نفر استگدام  2000شهرداری اهواز حدود  Xآقای 

داشت که در میان آنها تعداد قابل مالحضه ای فارغ 

التحصیل پرستار و ماما وجود داشت در صورتی که 

مامی فارغ التحصیالن مرتب  با امور شهری در ت

سطح خوزستان بیکار و از نبود شرای  اشتغات در 

رشته شهرسازی گله مند هستند.امروز در شهرداری 

 33نفر حقوق می گیرند.)خانم  7میز  1اهواز به ازای 

 ساله متگصص امور شهری(

استگدام بدون آزمون و نظارت باعث بی 

تحصیالن مرتب  با عدالتی در حق فارغ ال

 امور شهری گردیده است.

کمبود نیروی انسانی متگصص در بدنه 

 شهرداری/ استگدام بدون آزمون

در درون سازمان شهرداری بعضا دیده می شود که 

همکاری بین بگش های مگتلف انجام نمی شود و 

ارباب رجوع برای اخذ یک امضا ساعت ها و روز ها 

نا هماهنگی بین بگش در رفت و آمد است و قربانی 

ساله ارباب  57های مگتلف سازمان می شود.)آقای 

 رجوع(

عدم همکاری و هماهنگی بین بگشی 

باعث مضرر گشتن ارباب رجوع می شود.

عدم همکاری و هماهنگی بین بگشی/

مردم برای همکاری و همیاری با شهرداری ها از 

خود عالقه ای نشان نمی دهند. بگش خصوصی هم 

ی ل بی انظباتی در پرداخت مالی و کمبود مزایابه دلی

سرمایه گذاری تمایلی به همکاری با شهرداری 

 ساله مدیر شهری( 52ندارند.)آقای 

فقدان ساز و کار و انگیزه های نزم جهت 

درگیر شدن بگش خصوصی و مردم در 

 همکاری با شهرداری ها

بی انگیزگی مردم و بگش خصوصی در 

همکاری با شهرداری
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 دوره دوم / شماره 2 / تابستان 1400مجله علمی گفتمان طراحی شهری 
دمات شهرداری در مناطق ثروتمند نشین با مناطق خ

فقیر نشین متفاوت است.خدمت رسانی در کیانپارس 

و امانیه که محل زندگی مسئولین رده بانی استانی 

است به سرعت و با بانترین سطح کیفیت انجام می 

 ساله ارباب رجوع( 57شود.)آقای 

توزیع نابرابر امکانات شهری در مناطق 

شهر اهواز

عدم تگصیص عادننه خدمات شهری

مدیران شهری تمایلی به ارتباط و استفاده از 

متگصصین حوزه شهرسازی ندارند .قرارداد هایی با 

دانشگاه بسته می شود که دیده شده طرف قرارداد با 

و شهرداری گروه علوم اجتماعی و یا گروه آب است 

 موضوعیت طرح های تگصصی شهرسازی 

 له متگصص امور شهری(سا 36اند.)آقای 

عدم همکاری و استفاده مدیران شهری از 

 نهادهای علمی متگصص شهرسازی

عدم همکاری و استفاده مدیران شهری از 

نهادهای علمی متگصص

تعدد زیاد مشکالت در حوزه امور شهری و مدیریتی 

نشان دهنده نیاز به اصالح قوانین است.در خیلی 

قابل حل مواقع مشکالت با قوانین حاضر 

 ( ساله ارباب رجوع 57نیستند.)آقای 

تعدد مشکالت در حوزه امور شهری نیاز 

به اصالح قوانین را به شدت ملموس 

 نموده است.

پاسگگو نبودن قوانین به نیاز های جدید

سرمایه داران شهر افراد مشگصی هستند که در 

تصمیم گیری های امور شهری و شورای شهر با 

ساله  36دخالت می کنند.)آقای تکیه بر ثروت خود 

 (امور شهریمتگصص 

اعمات نفوذ و دخالت سرمایه داران در 

 امور شهر و تصمیمات شورای شهر

اعمات نفوذ و دخالت افراد غیر مسئوت در 

تصمیم گیری های شهری

یران شهری و مد اوت، مردمی،متفدیدگاه  نوع 3 بامگتلف  افرادهای حاصل از مصاحبه با ( یافته2در فرایند کد یابی )جدوت 

 م از آنها ازصورت پذیرفت که هر کدا متگصصین آشنا به امور شهری )که حضور آنها به صورت اتفاقی در محل انجام مصاحبه بود.(

یز ن، مردم عادی کارمندان و مدیران شهری بیشتر مشکالت درون سازمانی را مد نظر داشتند کردند.زاویه دید خود مشکالت را ذکر می

ای که تری داشتند به گونهنگاه عمیق مشکالتمتگصصین به  کردند وها را بیشتر عنوان میرداریمشکالت مربوط به ارتباط خود با شه

دانستند. یمهای مورد نظر مردم و مدیران شهری ها را ریشه بسیاری از چالشهای مربوط به قوانین و رواب  ساختاری سازمانضعف

کد  90رساندند. حدود های مگتلف مگاطبین منظور خود را مید ذکر شده توس  مگاطبین تکراری بود و به زباندر بسیاری، موار

و  حدهای معناتدوین واپس از کد اصلی تغلیظ داده شد. در این مرحله  39ها استگراج شد که پس از غربالگری به اولیه از مصاحبه

در چهار  )کدها( هابندی چالشای حوزه مدیریت شهری هستند، طبقههای رویهلشها که همان چاواحدهای معنای تلگیص شده و کد

 یرفته است.کدها صورت پذ-4زیرطبقه  -3بقه ط -2رون مایه د-1سطح از کالن به جز، 

ها(بندی کدها )چالشزیر طبقه و دسته درون مایه، طبقه، -3جدوت 

 کدها زیر طبقه طبقه درون مایه

چالش های 

رویه ای 

مدیریت 

شهری 

 اهواز

چالش 

ها و 

عوامل 

درون 

 سازمانی

 فساد مالی اخالقی

 نبود اخالق حرفه ای

 فروش تراکم

 عدم مشارکت مردمی

 عدم وجود شفافیت 
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 کمبود نیروی متگصص در بدنه شهرداری

 عدم همکاری و هماهنگی بین بگشی

 عدم تگصیص عادننه خدمات شهری

 تامین اعتبار اقتصادی

یت نهادی جهت ارائه خدمات شهریمحدودیت ظرف  

 بی انظباتی مالی

 کمبود ماشین آنت

 وابستگی به منابع دولتی

 بی انگیزگی مردم و بگش خصوصی در همکاری با شهرداری

 عدم مسئولیت پذیری در برابر عملکرد مدیریتی

 مقاومت در برابر فناوری

 رویکرد غیر تگصصی مدیران شهری

هر و شهرداراختالف بین اعضای شورای ش  

 عدم همکاری و استفاده مدیران شهری از نهادهای علمی متگصص

چالش 

ها و 

عوامل 

برون 

 سازمانی

-سیاسی

 ساختاری

مدیر شهر -منسوخیت مدت شورا  

 عدم وجود فیلتر های تگصصی ورود به مجموعه شورای شهر

 ضعف در سیاست گذاری و جایگاه ذاتی شهرداری ها

 عدم استقالت سازمانی

د و تنوع ذی نفعان و ذی ربطانتعد  

 عدم وجود قانون جامع شهرسازی قانونی

 عدم مشارکت سازمان اجرا کننده در فرایند تهیه طرح ها

 همه شموت نبودن قوانین شهری و شهروندی

 پاسگگو نبودن قوانین به نیاز های جدید

 استگدام بدون آزمون

هریعدم نظارت بین سازمانی و نظارت اصولی بر امور ش  

 تداخل عملکرد سازمان ها

 اعمات نفوذ و دخالت افراد غیر مسئوت در تصمیم گیری های شهری اخالقی

 عدم توجه به تگصص

 تاثیر منفی جناح بندی سیاسی در انتصابات و تصمیم گیری ها

 قوم گرایی افراطی 

 عدم مسئولیت پذیری سازمان ها

 عدم پایبندی شهروندان به قوانین

و اختالفات بین سازمانیعدم هماهنگی   

 تضاد فرهنگ سازمان ها

دو طبقه اصلی پژوهش قرارگرفت و  "ها و عوامل درون سازمانی چالش"و  "ها و عوامل برون سازمانیچالش"دو مفهوم 

رون های مدیریتی دچالش -3های اقتصادی درون سازمانی چالش -2های اخالقی درون سازمانی چالش -1دسته:  6ها به چالش
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1400پاییز /  2شماره  /دوره دوم  مجله علمی گفتمان طراحی شهری 

سازمانی های اخالقی برونچالش -6سازمانی قانونی برونهای چالش -5سازمانی ساختاری برون -های سیاسیچالش -4سازمانی 

متگصص با تجربه شهرسازی و مدیریت  6ها ( در قالب یک پرسشنامه در اختیار ها )چالشسیم شدند. در مرحله بعد تحلیل کدتق

های پرسشنامه با استفاده از امتیاز دهند سپس داده 5تا  1اساس ضریب اهمیت با طیف لیکرات از  شهری قرار گرفت که به هر کد بر

 .شدها مشگص بندی چالشاولویتو  شد تحلیلو با آزمون فریدمن   spssافزارنرم

آمار توصیفی حاصل از آزمون فریدمن -4جدوت 

چالش های رویه ای مدیریت شهری تعداد میانگین

ف از انحرا

 بیشترین کمترین میانگین

رتبه

عدم توجه به تگصص 6 4.67 .516 4 5 31.42

عدم وجود قانون جامع شهرسازی 6 4.67 .516 4 5 31.58

استگدام بدون آزمون 6 4.67 .516 4 5 31.58

پاسگگو نبودن قوانین به نیازهای جدید 6 4.67 .516 4 5 31.33

شهر مدیر–منسوخیت مدت شورا  6 5.00 .000 5 5 34.83

رویکرد غیر تگصصی مدیران شهری 6 4.67 .516 4 5 31.58

بی انضباتی مالی 6 4.50 .548 4 5 30.00

نبود اخالق حرفه ای 6 4.67 .516 4 5 31.67

کمبود نیروی متگصص در بدنه شهرداری 6 4.67 .516 4 5 31.58

عملکرد  عدم نظارت بین سازمانی و نظارت اصولی بر

سازمان

6 4.67 .516 4 5 31.67

های رین چالشتمولفه به عنوان مهمترین و عمیق  10 ،با آزمون فریدمن متگصصین با تجربه های حاصل از تحلیل پرسشنامهیافتهدر 

در  رهین نمچالش، بیشترین نمره و کمتر 10همچنین رتبه هر  .(4)جدوت ای حوزه مدیریت شهری در اهواز انتگاب شدند رویه

 جدوت نشان داده شده است. 

آمار آزمون -5جدوت

N 6 

Chi-Square 168.409 

df 38 

Asymp. Sig. .000 

آزمون فریدمن

تر از سطح شده که کوچک 0.00برابر با  p-value  و 38با درجه آزادی ( مقدار آمار کی اسکویر 5)جدوت  در این آزمون 

 متگصصیندار وجود دارد و از دیدگاه گیریم که بین سوانت پرسشنامه به لحاظ اهمیت، تفاوت معنیاست نتیجه می 0.05داری معنی

های ذکر شده در اولویت اوت از دیدگاه متگصصین همچنین پس از چالش .ندزش و اهمیت یکسان برخوردار نیستاز ار هاچالشاین 

 عدم مسئولیت پذیری در برابر عملکرد، نین شهری و شهروندی،همه شموت نبودن قوا عدم هماهنگی و اختالف بین سازمانی،،

ده و همکاری ها و عدم استفابندی سیاسی در انتصابات و تصمیم گیری، تاثیر منفی جناحاختالف بین اعضای شورای شهر و شهردار
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عمران کهزادی سیف آبادو  مهرناز ارزانی بیرگانی ...   تحلیل تحلیل ارزیابانه چالش های رویه ای مدیریت شهری با رویکرد 

بگش از تحلیل به بحث در در این . در اولویت دوم قرار دارند از نظر ضریب اهمیتهای علمی متگصص، مدیران شهری از نهاد

 خصوص چرایی انتگاب و دیدگاه متگصصین پرداخته شده است.

افراد از  که در پی تربیت فرهنگ هر شگصشود اخالق انسانی و می دریافتهای حاصل از پژوهش که از یافته گونه آن اخالق

تواند در یمهایی است که ویژگیترین رین و زیرساختیتای، ریشهتریناز بنیادی آیدبه دست میها زندگی در خانواده و جامعه سات

تم مدیریت عامل ایجاد و یا تشدید آن باشد .اخالق هر فرد در سیس ،باشد یا خودکارگشا های مدیریت شهری راستای کاهش چالش

عدم توجه به "چندان است. گذار باشد حات اگر آن شگص مدیر مجموعه باشد این تاثیر دواند روی سایر افراد نیز تاثیر تومیشهری 

ر یخگیرد. این چالش در پی عملکرد چند دهه اقرار میهای این حوزه و زیر مجموعه اخالق به عنوان یکی از چالش "تگصص

دوانده و  ها و حتی کارمندان جز سر بر، مدیران شهری، معاونتهای کلیدیترین سطح در انتگاب پستمسئولین از سطح ملی تا جز

 ای که همواره از موضوعات بحث داغ جامعه متگصص و علمی و حتی این اواخر جامعه مردمیز شده است به گونهسامسئله

یادی تشدید بندی سیاسی تا حدود زکالنشهر اهواز در این مورد استثنا نبوده و حتی عواملی چون قوم گرایی افراطی وجناحاست.

ای به هم متصل که ماحصل چالش ذکر شده قبلی است و به مانند زنجیره "ری رویکرد غیر تگصصی مدیران شه" .هستکننده آن نیز 

ا اخالق زنند، نتاجی جز مدیریت جزنگر و دور از تگصص به دنبات ندارد. یک متگصص شهرساز با درایت و بها را رقم میچالش

شورت هم ت است و اعمات نظرات وی با میابی مشکالنگر و دیدگاه تگصصی در پی حل مسائل با ریشهعالوه بر داشتن رویکرد کل

ن شهری که مدیرا بیشتر . امازمان زیادی باشد گذشتن که این امر نیازمند اردیفان متگصص خود منجر به حل مشکل خواهد شد و

 ا نگاه جزب وترین مسیر را انتگاب نموده کوتاه ،بینند در پی حل مشکالتصندلی مدیریت شهری را سکوی پرتاب خود به بانتر می

یده و تواند پر معنا ،پیچمی "ای نبود اخالق حرفه"سازند.تر میکنند بلکه مسائل را پیچیدهنگر خود نه تنها به حل مشکالت کمک نمی

لش )یا ای به عنوان یک چامفهوم باشد و در نگاه اوت این سوات را در ذهن خواننده بوجود آورد که مفهوم نویسنده از اخالق حرفهنا

مسئولین در "کردند که گونه عنوان میهای سازمانی ایناخالقیها در چندین مورد منظور خود را از بی( چیست؟ مصاحبه شوندهکد

کنند/ و... کنند/ مدیران شهری در مقابل عملکرد اشتباه برخی همکاران خود سکوت میمقابل فساد مالی کارمندان خود سکوت می

های این حوزه شچال مهمترین ای را به عنوان یکی ازها عنوان شد. متگصصین نبود اخالق حرفهمصاحبه جمالتی از این قبیل بارها در

ای است که در گتهای به جامعه افسار گسیها دشوار بودن فرایند بازگرداندن معرفت و اخالق حرفهشاید دلیل این انتگاب اند.دانسته

ر اذهان . چرا که هنوز پس از گذشت صدها سات صندلی حکمررانی شهر داندبرده یادهای مدیریت شهری معرفت را از کسب صندلی

ت به داند که شهرسازی عرصه خدمحات آنکه چه کسی به اندازه یک شهرساز می شود.تلقی می نماییو قدرت ها صندلی قدرتآن

 مردم و بنا نهادن محیطی است که انسان در آن خوشبگتی و تعالی را بدست آورد.

 از چهار دهه ، پس از گذشت بیشتاثیر آن در سعادت زندگی انسانی اهمیت شهرسازی از حیث ارتباط با مردم و با وجودنون قا

رفته است.در ذیهمچنین بر اساس احکام برنامه چهارم توسعه، تدوین قانون شهرسازی و معماری انجام نپو از تدوین قانون اساسی 

نون تبدیل و سپس به قا ای از سوی دولت تهیه،تدوین و در قالب نیحه"نون جامع شهرسازی قا" کنونتا رفتحالی که انتظار می

 م باز استاست .شهر یک سیست "پاسگگو نبودن قوانین به نیازهای جدید "ترین موانع فراروی مدیریت شهری یکی از اصلی .شدمی

یازمند نبنابر این  .انی و فضایی، مدام در حات تغییر و تولید استزم ، در شرای  مکانی،که عملکرد و کارکردهای موجود در این سیستم

واهد .هرچند در خصوص مدیریت شهری بازنگری قوانین پاسگگو نگ استوضع و بازنگری ساننه قوانین موجود توس  متگصصین 

لکرد ی و نظارت عمنظارت بین سازمان"نیازمند وضع و تغییر اساسی در این شرای  هستیم.  ،تر بدان اشاره شدکه پیش گونهبود و همان

هایی همگی چالش "استگدام بدون آزمون"و "بی انظباتی مالی"، "کمبود نیروی متگصص در بدنه شهرداری"، "درون سازمانی"

 .هستندهستند که با تدوین قوانین جامع و جدید، قابل حل 

آن  عکسر دارند. تغییر در ساختار تغییر در قوانین است و از قوانین جدا نیست و رابطه و همپوشانی تنگاتنگی با یکدیگ ساختار

ناکارآمدی در کشورهای جهان اوت به دنیلی چون:  هاست که به دلیلمدت شهر، سات -نیز صادق است. مدیریت شهری و مدت شورا
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فرهنگ و نوع حکومت هر و بسته به  شدهمنسوخ و....عدم تمایل مدیر به انجام وظایف سیاست سازی ، فقدان رهبری قوی و موثر

در ایران اما در قانون  در برخی کشورهای فدرالی هر ایالت مدت مدیریت شهری با منشور اختصاصی ویژه خود را دارد. گاهیکشور 

مدیر شهر  –مدت شورا  کنون در کشور اجرا شده،نشده است اما نوع مدیریتی که تا ای به نوع مدت مدیریت شهریاساسی هیچ اشاره

است .تغییر در نوع مدت مدیریت شهری به دلیل ساختار سیاسی متمرکز حاکم در کشور و مقاومت در برابر تغییر و بوده 

توجهی به دانش متگصصین این امر توس  مدیران و نمایندگان سطح ملی، سبب آن تدبیر از کشورهای غربی و بیهای بیبرداریالگو

 و اجرای ساختار و قوانین مدیریت شهری، مگتص ایران اسالمی صورت نپذیرد. تدوین برایاست که تاکنون اقدامی جدی  شده

گيری و پيشنهادنتيجه -6
از  مدیریت شهری در اهواز نمونه کوچکی های بعد محتوایی هستند.ساز چالشای زمینههای مدیریت شهری از بعد رویهچالش

، در هش را در موقعیت مکانی خاص به کل کشور تعمیم داد اماتوان نتایج یک پژومدیریت در سطح کشور است با آن که نمی

 ابل تمیز ازخصوص مدیریت شهری بنا بر ساختار متمرکز و مشابه مدیریت شهری در سراسر کشور نتایج پژوهش در کالنشهر اهواز ق

ساز ون و ساختار ریشهدهد سه عامل اساسی اخالق، قان. از طرفی نتایج حاصل از این پژوهش نشان مییستسطح ملی کشور ن

ت امل موجب کاهش مشکالهای محتوایی مدیریت شهری هستند و تغییر و کنترت این سه عای و در نهایت چالشهای رویهچالش

 :شودای پیشنهادات زیر مطرح میهای رویهمرتفع نمودن چالش برایشهری خواهد بود. 

کنترت و کاهش فساد اداری و مالی  برایم وظیفه ایجاد یک نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری در حین انجا

گری توس  میانجی گران به شهروندان آموزش حقوق شهروندی و مطالبه

 بازنگری در جایگاه ساختاری نهاد مدیریت شهری و تعریف جایگاه جدید

های مردم نهاد در نقش نهاد نظارتی دوم بر عملکرد مدیریت شهریتقویت سازمان

ین علوم شهری و سیاسی مدیر شهر و ارائه مدت جدید توس  جمعی از متگصص -ت مدیریت شهری شورابازنگری در مد

ایجاد تحونت اساسی در قوانین و وضع قانون جامع مدیریت شهری

های رسمی وزارت علوم و منع استگدام های بدون آزموناستگدام از طریق سازمان

ش فرایند شهر فروشیتامین بودجه پایدار شهرداری ها در جهت کاه

منع منصوبیت مدیران شهری غیر متگصص با کمک وضع قوانین جدید

 ردم و به عنوان یک تگصص و علم در اذهان م "برنامه ریزی شهری"و "شهرسازی" ،"مدیریت شهری"جا انداختن مفاهیم

های کلیدی منع ورود بدون تگصص به پست

تزریق جامعه متگصص به بدنه شهرداری ها

ارتقا فرهنگ و اخالق سازمانی براین منشور اخالق و سیستم تشویق و تنبیه تدوی

منابع -7
حاکمیت  .(1386) ، میثم و زندی، گلزار،، حبیب اهلل، بصیرتبرک پور، ناصر، اسدی، ایرج، طاهرخوانی عباس، احمدآخوندی، .1

 .5-16نهم(، و)شماره بیست  نشریه هنرهای زیبا، چالش ها و روند ها، منطقه تهران:-شهر

 یهای ذ های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه ارزیابی چالش (.1390) امین، کیومرث و امینی، ،ایراندوست .2

 .91-108،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری،)شماره اوت(،نفوذ

داره امور اسیب شناسی مدت آ.(1387،حبیب اهلل،)و طاهرخانی ،میثم، بصیرتیرجا اسدی،، ،ناصر پوراحمد آخوندی، عباس، برک .3

 .135-156شصت و سوم(،شماره ) های جغرافیایی نشریه پژوهش، شهر در ایران
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عمران کهزادی سیف آبادو  مهرناز ارزانی بیرگانی ...   تحلیل تحلیل ارزیابانه چالش های رویه ای مدیریت شهری با رویکرد 

شماره  گزارش نهایی طرح پژوهشی قرارداد، های مدیریت و حکمروایی شهری نظریه .(1387)برک پور، ناصر و اسدی، ایرج  .4

 .65-76 ،(دانشکده معماری و شهرسازی).دانشگاه هنر 32122/12

ت شهری، فصلنامه مدیری ،درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی(.1388) وایی، علی اکبر و تاجدار، رسوتتق .5

 .39-52 ، بیست و سوم(شماره )

رویکرد  (.تحلیل راهبردی چالش های مدیریتی کالن شهر تهران با1397خداشاهی،علی،رهنمائی، محمد تقی و مدیری، مهدی،) .6

 .141-162هری ،فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی،سات دهم،)شماره چهارم(،مدیریت یکپارچه ش

 .86-89صد و بیستم(شماره ،)مدیریت شهری، اهداف و راهبرد ها، ماهنامه تدبیر  (.1380،)داداش پور هاشم  .7

وت، رویکردی جامع، چاپ ا :دیریتشناسی پژوهش کمی در م روش(1385)فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی، آذر، عادت دانایی .8

 تهران، انتشارات صفّار

ـزی ت برنامـه ریندر مجموعـه مقـا ،سـاختارحکومت محلـی، مدیریـت شـهری و شـهرداری(.1383،)رجـب صالحی،حسـین .9

 .و مدیریـت شـهری: مسـائل و چالـش هـای تجربی، تهـران: سـازمان شـهرداری های کشور

قش آن در نررسی مشارکت شهروندی و (.ب1388،)الدین، آقاجانی، محمد و مقدم، محمد  مجد وی، سید، زنداهلل زیاری، کرامت .10

 هشمار)ای،  مجله جغرافیا و توسعه ناحیه (.دار، ورزنه و هیدجه نمونه موردی: شهرهای گل(مدیریت شهرهای کوچک 

 111-235سیزدهم(،

امه مطالعات د(،فصلنساختار، عملکرد و راهبر)مدیریت شهری ایران  تحلیل الگوی (.1396سانری سردری،فرضعلی و کیانی،اکبر) .11

 .35-52مدیریت شهری،سات نهم،)شماره سی و دوم(،

ر شاخص (.ارزیابی و تحلیل مدیریت شهری با تاکید ب1393سرایی،محمد حسین،شاه کرمی،نعمت،انیژ،حجت وکمانداری،محسن،) .12

 .43-62آباد(،نشریه مطالعات نواحی شهری،سات اوت)شماره یکم(، های حکمروایی مطلوب شهری)مطالعه موردی :شهر خرم

 .37-62دوره یک،)شماره یکم(،مجله جغرافیا و توسعه،  ،لزوم تحوت مدیریت شهری در ایران (.1382شیعه، اسمائیل، ) .13

ـالمی رای اسهای حکمرانــی شــهری در انتگابــات ســومین دوره شـو تحلیــل مــدت (.1386صــدیق، رحمــت ااهلل ) .14

 .9-33بیست و ششم(،شماره )شـهر تهـران، فصـلنامه علمـی پژوهشی رفاه اجتماعی، سات هفتم، 

 .68-81، یازدهم(شـماره  )(مفهوم، مبانی و چالش های مدیریت شـهری، فصلنامه مدیریت شـهری، 1379)صرافـی، مظفر   .15

در چارچوب  های مناطق هشتگانه شهر اهواز ی عملکرد شهرداریارزیاب (.1397فرجی، امین،آدینه وند ، اصغر و علیان،مهدی،) .16

 .115-142،سات سوم،)شماره پنجم(،ای ریزی توسعه شهری و منطقه فصلنامه برنامه ،الگوی حکمرانی خوب شهری

 شـریهشـهر تهران،نالندر توسـعه پایدار ک های نظـام مدیریتی محله محور چالش(.1390،)فنـی، زهـره و فریـد صارمـی .17

 91.-108 چهل و هفتم (، شـماره)،17صفه،دوره

،فصنامه (.ارزیابی حکمرانی خوب شهری برای شهر های ایران مطالعه موردی :شهر اهواز1399کاظمی،حیدر و رحمانی،بیژن،) .18

 .89-108آمایش محی ،)شماره چهل و هشتم(،

،رسـاله دکتـری شهرسـازی، دانشـکده  1376- 1368تحلیل مدیریت شـهری تهـران طـی سـالهای ( 1384)مرضـا اللطیفـی، غ .19

 .هنرهـای زیبـا، دانشـگاه تهران، تهران

صاد ها ی شهری ، جلـد دوم ، پژوهشکده اقت طراحی سیستم مدیریت مجموعه (. 1382مرکز پژوهشها ی شهری و روستایی) .20

 .دانشگاه تربیت مدرس ، مرکـز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور

 .،مدیریت شهری و روستایی در ایران، مشکالت و امکانات آن ، وزارت مسکن و شهرسازی(1374)مزینی منوچهر، .21

رد رزیابی شاخص محور های حکمروایی مطلوب شهری با رویک(.ا1397ملکی،سعید،زراعی،جواد و زادولی خواجه ،شاهرخ،) .22

 .61-74،)شماره بیست و نهم(،اینطقه م -جغرافیا و آمایش شهری ،)مورد شناسی: محالت شهر همدان(مدیریت محله 
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Abstract:  

The extend and complexity of urban issues and the increasing growth and development of cities have made managing 

city affairs a difficult task. To find the answer to this question, after studying the theorical texts and a brief overview at 

the research related to the subjects of urban management in combined and multi_stage analysis, in the first stage from 

of the collection of urban managers, people and professionals, a semi_structured interview was conducted. Due to 

fundamental nature of the Granheim content analysis method, the data were analyzed using the content analysis 

approach by the Granheim and Landman method. Then in the second stage, using a questionnaire, the themes 

discovered from the first part of the study were prioritzed by experienced experts in the field of urban planning and 

urban management, based on security factor and with the help of Friedman test in SPSS software. The results of the 

research show that the most important and fundamental challenges in the field of urban management in the metropolis 

of Ahvaz from the perspective of experts are related to laws, structure and professional ethics. 

 

Keywords: Challenges of urban management,Ahwaz metropolis,Procedural challenges, Granheim and Landmann 

content analysis,Evaluative analysis 
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