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چکیده
قدم اول جهت بهبود مدیریت در یک سازمان با آسیب شناسی آغاز می گردد .آسیب شناسی باعث می شود تا بتوانیم موانع رشد و توسعه ساازمان
را شناسایی و جهت رفع آنها برنامه ریزی کنیم .در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل سه شاخگی و با مصاحبه با  12نفار از کارشناساان خباره
شهرداری پاکدشت به شناسایی آسیب های ساختاری ،رفتاری و محیطی یا زمینه ای پرداخته شده است  .سپس ماتن مصااحبه هاا باا اساتفاده از روش
تحلیل محتوا و نرمافزار  MAXQDA 2018مورد تحلیل قرار گرفته و ابعاد آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت شناسایی شده و مدل تحقیق
ارائه می شود .در آسیب های ساختاری ،ساخت و ساز غیر مجاز با بار عاملی  ،0.89سیستم نادرست حقوق و پاداش با بار عااملی  ،0.89عادم اساتفاده از
فناوری اطالعات با بار عاملی  0.89و نمودار سازمانی موجود با بار عاملی  0.86مهمترین آسیبهای مدیریت توسعه شهری پاکدشت هساتند .در آسایب
های زمینه ای ،وضعیت قوانین موجود با بار عاملی  ،0.98طرح های توسعه شهری با بار عاملی  ،0.95عدم استفاده از نظرات ارباب رجوع باا باار عااملی
 0.94و عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با بار عاملی  0.85آسیبهای زمینه ای مدیریت توساعه شاهری پاکدشات هساتند .در آسایبهاای
رفتاری ،عدم آگاهی و دانش کارکنان با بار عاملی  ،0.97عدم شناخت استانداردهای کاری با بار عاملی  ، 97.عدم نظارت بر عملکرد کارکنان با بار عاملی
 ،0.95فرهنگ سازمانی در عملکرد کارکنان با بار عاملی  0.92و عدم آگاهی و دانش اعضای شورای شهر با بار عاملی  79.0آسیبهای رفتاری مدیریت
توسعه شهری پاکدشت هستند.
واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،آسیب شناسی ،ساختار سازمانی ،تحلیل سه شاخگی ،شهر پاکدشت.
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مقدمه:
یکی از عوامل عمده ناکارآمدی نظام برنامه ریزی توسعه شهری در کشور ناشی از آسیبهای مدیریت شهری میباشد .آنچه به عنوان
ساخت و ساز غیرمجاز و شکلگیری سکونتگاه های غیررسمی ،ناکارآمدی طرح های توسعه شاهری و  .....در نظاام برناماهریازی شاهری
کشور مطرح است ،در واقع ریشه در آسیبهای موجود در مدیریت شهری داشته و تا این آسیبها بهبود نیابد نظام برناماه ریازی شاهری
کارآمد نخواهد شد .مطالعه وضع موجود نشان میدهد که بخشی از این آسیبها ناشی از آسیب های سازمانی می باشند .کارکرد صحیح یک
سازمان به شدت متأثر از ساختار سازمانی می باشد .هر چند وزارت کشور در ضوابط تشکیالتی شهرداری ها با درجات مختلا سااختاری را
پیش بینی و ابالغ نموده است ،ولی این ساختار در بسیاری از شهرداری های کشور رعایت نشده و باعث به هم ریختگی و بی نظمای و باه
دنبال آن آشفتگی در ساختار و در نتیجتاً ناکارآمدی آنها شده است .با بررسی ساختار سازمانی شهرداریهای سراسر کشور متوجه می شاویم
که ساختار شهرداری ها بر اساس نیازهای منطقه ای و محلی تدوین نشده ،لذا نتوانسته به تأمین نیازهای شاهروندان بپاردازد .ایان سااختار
بدون توجه به شرایط محیطی ،منابع درآمدی ،وجود کارکنان متخصص مورد نیاز و همچنین میزان توسعه یافتگی شهر نوشته و برای کلیاه
شهرداری هایی که دارای درجه یکسان می باشند ابالغ شده است .در نهایت آنچه مشاهده می شود آن است که ساختار ابالغی باا سااختار
موجود شهرداری ها همخوانی چندانی با هم نداشته و در بسیاری موارد متناقض نیز می باشند.
سؤاالتی که در این پژوهش به آنها پرداخته شده و جهت پاسخ به آنها بررسی هایی انجام شده شامل :ساختار موجود شهرداری ها تا چاه
میزان بر عملکرد آنها تأثیرگذارده و چه آسیب هایی را به آن وارد نموده است؟ آسیب های ناشی از عدم آگاهی کارکناان شاهرداری هاا باه
قوانین و رفتار سازمانی کدامند؟ آسیب های ناشی از قوانین موجود در زمینه مدیریت شهری کدامند؟ میزان آسیبی که هر کدام از موارد یااد
شده به عملکرد مدیریت شهری وارد می کند چه میزان می باشد؟ در نهایت این آسیب ها در سه شاخه آسیبهاای سااختاری ،آسایبهاای
زمینه ای یا محیطی و آسیب های رفتاری طبقه بندی و با استفاده از مدل تحلیل سه شاخگی به شناسایی آنها اقادام و باا تحلیال و الویات
بندی آسیب های شناخته شده در هر شاخه ،میزان نقش آنها مورد سنجش قرار گرفته است و پیشنهادهایی جهت بهبود آنهاا ارایاه گردیاده
است .در این پژوهش با بررسی قوانین و آیین نامه های اداری شهرداری ها و همچنین ساختار اداری شاهرداری پاکدشات و باا اساتفاده از
تحلیل سه شاخگی به شناسایی آسیب های ساختاری ،رفتاری و محیطی یا زمینه ای این شهرداری اقدام گردیده و با تحلیل و الویت بنادی
آسیب های شناخته شده در هر شاخه ،میزان نقش آنها مورد سنجش قرار گرفته است و پیشنهادهایی جهت بهبود آنها ارایه گردیده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
آسیب شناسی سازمانی ،فرآیند استفاده از مفاهیم و روشهای علوم رفتاری ،به منظور تعری و توصی وضع موجود سازمانها و یافتن
راه هایی برای افزایش اثر بخشی آنها می باشد .آسیب شناسی سازمانی اغلب به عنوان حساسترین جزء استقرار یک طرح بهباود ساازمانی
تلقی می گردد .بهبود سازمانی با مرحله آسیب شناسی آغاز مای گاردد .(Najafizadeh,2016:59) .آسایب شناسای ساازمانی بار خاال
تشخیص پزشکی ،تنها با برطر کردن مشکل به پایان نمی رسد بلکه سازمان نیاز به پذیرش تغییر و در پیش گارفتن یاک مسایر جدیاد
دارد .آسیب شناسی به سازمان کمک می کند تا در جهت رشد و توسعه برنامه های آتی آماده شاود . (Esfandyari,2017: 229).آنچاه در
آسیب شناسی یک سازمان در الویت اول مطالعه و بررسی قرار می گیرد ساختار سازمانی آن است .انتخاب ضعی ساختار منجر به از دسات
از دادن فرصت ها می شود که می تواند تهدیدی برای کارایی و اثر بخشای کوتااه مادت ساازمان و نیاز بقاای بلناد مادت آن شاود (M .
) Burton,2016::109درساختار سازمانی روابط میان واحدهای سازمانی که حدود اختیارات ،سلسله مراتب ،سطوح مدیریتی و نحوه تقسایم
و توزیع وظای واحدها را نشان داده می شود و شامل نمودار سازمانی ،شرح وظای و پست های سازمانی است.
از دیدگاه مدیریت و توسعه سازمان ،ابزارهای ساختاری الزم برای شکل گیری سازمان و عملکرد نظام مادیریت شاهری عبارتناد از،
ساختار سازمانی ،برنامه ،قوانین و مقررات ،منابع انسانی ،مالی و تکنولوژیک ،ابزارهای مالکیت و تغییر حق مالکیت زمین و امالک ،ابزارهای
تشویقی و تنبیهی) " . (Lalehpoor,2012:37بر اساس بند 5ماده  3ضوابط تشکیالتی شهرداری ها ساختار سازمانی تعیاین کنناده حادود
وظای و اختیارات ،سلسله مراتب ،سطوح سازمانی و نحوه تقسیم و توزیع وظای واحدهای سازمانی می باشد و شامل نمودار سازمانی ،پست
های سازمانی و شرح وظای آنهاست"). (majmoeh zabavet va moghrarate sazmandehi va sakhtare shahrdarihq,2017:17
مدیریت شهری" :مدیریت شهری را میتوان فرآیندی سیستمی در قالب شهر و توسعه شهر نامید .این فرآیند تشاکیل شاده از دو جازء
اصلی می باشد ،یکی مدیریت و دیگری شهر (Latifi,2012:98)".تعاری متعددی در رابطه با مدیریت شهری ارایه گردیده که نشان می-
دهد هنوز در بین اندیشمندان شهری در زمینه تعری مدیریت شهری اتفاقی حاصل نشده اسات" .اساترن ( )sterenدر ساال  1993طای
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مقاله ای در نشریه شهرها ( )citiesبیان می کند که اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصی این واژه بسایار گای
کننده است .مدیریت شهری با توجه به سلیقه ها ،ادراک افراد و همچنین اقتضای سیاسی -اجتماعی زماان هاای مختلا معاانی متفااوت
داشته است" ) . (Razavian,2011:19اما سؤال اصلی این است :اصوالً چرا شهرها باید مدیریت شوند و نتیجه این مدیریت چه خواهد بود.
شاید بتوان در یک حالت کلی این سؤال را اینطور پاسخ داد" :شهرها برای آن مدیریت می شوند که بتوانند رفاه و آساایش سااکنان خاود را
تأمین کنند" ) ..(Razavian,2013:13با توجه به تغییرات روزافزون در شیوه های زندگی ،مدیریت شهری نیاز مای بایسات قاادر باه حال
مسایل مسائل ناشی از شیوه های مدرن زندگی باشد ".مدیریت شهری در آینده به طور اعم و در قرن بیست و یکام باه طاور اخاص دچاار
نوعی چالش خواهد بود ،چالشی که خود تابعی از تغییر و تحوالت فناورانه ،جمعیتی ،اقتصادی و سیاسی و بینالمللی محساوب مایگاردد "
) .(Salehi,2002:51شهرداری ها به عنوان رکن اصلی مدریت شهری باید بتوانند با استفاده از علوم و فناوریهای نوین دائمااً خاود را باه
روز نگاه دارند تا قدرت برخورد با چالش های فراروی زندگی مدرن شهرنشینی را داشته باشند .اما متأسفانه در کشورهای در حاال توساعه "
ساختار شهرداری ها در طول نیم قرن گذشته ،همپای مقتضیات زمان و تحوالت گوناگون جامعه پیشرفت نکرده و همچنان در حال و هوای
دهه های گذشته باقی مانده است ) . (Shakoorimoghdam,2010:21در ایران ،اولین قانون شهرداری ها در ساال  1286باه ناام قاانون
بلدیااه نوشااته شااد و در حااال حاضاار نیااز "اکثاار اصااول قااانونی اداره شااهرها باار اساااس قااانون شااهرداری هااا مصااوب  1334اساات"
).(Latifi,2012:146

تحلیل سه شاخگی :این مدل ،یکی از مدلهای شناسایی آسیبهای سازمانی می باشد" .در مدل تحلیل سه شاخگی ،پدیده هاا در ساه
شاخه ساختاری ،رفتاری و محیطی یا زمینه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند .الگوی سه شاخگی بر این ایاده اساتوار اسات کاه هار
پدیده را می توان در قالب سه بعد ساختار ،محتوا (رفتار) و زمینه تجزیه و تحلیل کرد "() (. Mirzaie ahranjani1998:11با توجه باه اینکاه
در این مدل می توان تمام ابعاد مورد شناسایی را در قالب های مذکور دسته بندی نمود ،لذا باعث می شود تا تحلیل انجام شده بر روی یک
پدیده از جامعیت مناسبی برخوردار شود« .بعد ساختار» شامل عوامل غیر انسانی می باشد که در شکل گیری چارچوب سازمانی ماؤثر اسات.
این عوامل در ساختار مدیریت شهری می تواند شامل ساخت و سازها ،نمودار سازمانی ،شورای شاهر ،مناابع درآمادی و  ....گاردد .در «بعاد
محتوا» یا «رفتار» شاهد دخالت عوامل انسانی می باشیم .در این بعد دانش و آگاهی عوامل انسانی شامل اعضای شورای شاهر و کارکناان
شهرداری ها ،عوامل نظارتی و فرهنگ سازمانی موثر می باشدودر «بعد محیطی» یا «زمیناه ای» طارح هاای توساعه شاهری ،قاوانین و
مشارکت شهروندان مورد توجه قرار می گیرد.
ناصر برک پور و ایرج اسدی (  )1390در کتاب مدیریت و حکمروایی شهری به مباحث مفهوم شناسی مدیریت شهری ،چاالش هاای
مدیریت شهری ،مدیریت شهری یکپارچه ،مدل های مدیریت شهری و گذار از مدیریت شهری به حکمروایی شاهری پرداختاه اناد .سامیه
صفی ( )1391در رساله دکتری با عنوان نقش ساختار مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی با روش توصیفی -تحلیلی ،باه بررسای
ساختار مدیریت شهری همدان پرداخته و نتیجه گرفته است ،این ساختار از انساجام ،انعطاا پاذیری ،کارآمادی و مشاارکت الزم برخاوردار
نیست .غالمرضا لطیفی ( )1391در کتاب مدیریت شهری ضمن تعری مفهومی مدیریت شهری و بررسی نظریه هاای گونااگون در ایان
باب به بررسی عناصر و ویژگی های عمومی سیستم اداره شهرهای ایرانی پس از اسالم تا دوره معاصر پرداخته است .غالمرضا کاظمیاان و
همکاران ( )1392در کتاب سه جلدی مدیریت شهری ضمن بیان تعاری  ،مفاهیم و روابط مفهومی در مدیریت شهری به ماموریت مدیریت
شهری ،روشها و ابزار مدیریت شهری ،تأثیر فناوری اطالعات بر مدیریت شهر ،مدیریت مالی ،مدیریت بحران و ضوابط و قوانین شهرسازی
و مدیریت شهری در جهان و در پایان به بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری در کشورهای نمونه مانند آمریکا ،فرانسه ،آلمان ،انگلساتان،
مالزی و ....پرداخته است .یوس اشرفی و زینب آذر مند ( )1392در مقاله ای در تحلیل و طراحی ساختار سازمانی متناسب بارای شاهرداری
های میانی در نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری به این نتیجه رسیده است که ساختار سازمانی موجاود شاهرداری سااوه دارای کاساتی
هایی بوده و تأسیس واحدهایی را پیشنهاد نموده است تا نواقص موجود برطر شود.
روش تحقیق:
روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هد توسعه ای بوده و براساس ماهیات ،از ناوع تحقیقاات کیفای تلقای مای شاود و بار اسااس
متدولوژی  ،توصیفی از نوع تحلیلی بوده و از این رو در روش تحلیل آن از تحلیل محتوا با استفاده از نارم افازار تحلیال کیفای MAXQDA
 2018استفاده شده است .با توجه به اهدا تعیین شده روش جمع آوری اطالعات به صورت کتابخاناه ای و اسانادی و میادانی گاردآوری
شده و ابزار گرداوری اطالعات در روش اسنادی و کتابخانه ای بررسی و مطالعه قوانین ،آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغای باوده و در
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روش میدانی با مصاحبه و پرسشنامه اطالعات گردآوری شده است .سپس متن مصاحبه ها را با استفاده از روش تحلیل محتاوا و نارمافازار
 MAXQDA 2018مورد تحلیل قرار داده و ابعاد آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت را شناسایی کارده و مادل تحقیاق را ارائاه
نموده است .پس از شناسایی آسیب های مدیریت توسعه شهری پاکدشت ،یک پرسشنامه بر اساس نتای تحلیل کیفی مصاحبه هاا طراحای
شده و با توزیع میان کارکنان شهرداری اطالعات الزم در قالب  349پرسشنامه گردآوری گردید .به منظور بررسی روایای ساازه پرسشانامه،
تحلیل عاملی تاییدی برای سه مدل آسیب های ساختاری ،آسیب های رفتاری و آسیب های زمینه ای با استفاده از نرمافزارLISREL 8.72
انجام شد .در نهایت برای بررسی مناسب بودن مدل از آزمونهای مختلفی که بهطورکلی شاخصهای برازندگی نامیاده میشاوند ،اساتفاده
گردید و برازش مدل مورد تایید قرار گرفته است.
محدوده مطالعاتی:
شهر پاکدشت در عرض جغرافیایی  35درجه و  11دقیق شمالی و طول  51درجه و  20دقیقه شرقی در جنوب شرقی استان تهاران
و در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت واقع شده است .ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا  940متر می باشد .این شهر در سال  1369باا
به هم پیوستن سه روستای قوهه ،پلشت و مامازن تأسیس گردید و در ادامه در طی این سال ها روستاهای خاونآبااد ،یبار و حصاار امیار و
شهرک انقالب به ترتیب به آن الحاق شد .مساحت کنونی این شهر در حال حاضر در حدود  2500هکتار می باشد.بر اساس سرشماری سال
 1395جمعیت این شهر نزدیک به  237هزار نفر بوده وشهرداری این شهر دارای درجه  9می باشد .اعضای شورای شهر آن  9نفرناد کاه 5
نفر از آنها معلم  2،نفر شغل آزاد  ،یک نفر مدرس دانشکاه در رشته تاریخ ادیان و یک نفر نیز کارمند شهرداری می باشند.
شهرداری پاکدشت به عنوان موضوع پژوهش از نظر نیروی انسانی در زمان انجام پژوهش دارای 425نیرو با قرارداد رسامی کاارگری
 23،نیروی کارمند پیمانی  12،کارمند رسمی  161،نیروی شرکت تأمین نیروی طر قرارداد شهرداری و  263نفار نیاروی کاارگری طار
قرارداد شهرداری در زمینه فضای سبز است.بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شد تعداد زیاادی از نیروهاایی جاذب شاده بارای
فعالیت های فضای سبز یعنی در حدود  130نفر از این نیروها در قسمت های اداری مشغول به فعالیت می باشند .همچنین  270نفر نیاز در
شرکت پیمانکاری خدمات شهری جذب شده اند که از این تعداد نیز بیش از  90نفر در قسمت های اداری مشغول به فعالیت مای باشاند .در
حقیقت جذب این نیروها عمدتاً خارج از ضوابط اداری و بر اساس روابط فامیلی ،ایلی و قبیله ای صورت و در پوشاش شارکت هاای طار
قرارداد شهرداری انجام شده است .از نظر تحصیالت نیز  23نفر با مدرک فوق لیسانس  65،نفر لیسانس 31 ،نفر فوق دیپلم 138 ،نفر دیپلم
و الباقی پایین تر از دیپلم می باشند .بر اساس آخرین سازمان تفصیلی مصوب ابالغ شده به شهرداری پاکدشت برای این سازمان  455پست
سازمانی در نظر گرفته شده است که از این تعداد  242پست تعری شده پست کارشناسی می باشاد .همچناین ایان شاهرداری دارای ساه
سازمان مصوب با عنوان سازمان عمران و بازآفرینی شهری با  34پست تعری شده ،سازمان آتش نشانس و خدمات ایمنای باا  183پسات
مصوب و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر با  59پست تعری شده می باشد که در حال حاضر حتی بدون در نظر گرفتن پسات هاا
تعداد نیروهای شاغل در این سازمان ها به مراتب کمتر بوده و با احتساب پست های کارشناسی مصوب با کمبود مفار نیاروی کارشاناس
مواجه می باشند .واگذاری وظای به معاونت ها و واحدها نیز بر اساس سلیقه انجام شده و این امر باعث سردرگمی سازمانی و پیچیده شدن
امور اداری گردیده است .به طور مثال جلوگیری از تخلفات ساختمانی که طبق چارت مصوب در حوزه وظای خادمات شاهر مای باشاد باه
معاونت شهرسازی واگذار و یا ممیزی امالک که از وظای ذاتی مدیریت درآمد می باشد ،به سازمان عمران و باز آفرینای فضااهای شاهری
واگذار گردیده است .تعداد معاونت های موجود نیز خود بر بی نظمی موجود افزوده و باعث کندی گاردش کاار و پیچیاده شادن بیشاتر آن
گردیده است .این در حالیست که بر اساس بند یک ماده  10ضوابط تشکیالتی شاهرداری هاا کاه در ساال  1394از طار وزیار کشاوربه
شهرداری های سراسر کشور ابالغ گردیده است و بر اساس بند  6ماده ، 10شهرداری های دویست هزار نفر تاا پانصاد هازار نفار جمعیات
حداکثر  4معاون شهردار در ساختار سازمانی خود پیش بینی نمایند (majmoeh zabavet va moghrarate sazmandehi va sakhtare
). .shahrdarihq,2018:29مقایسه نمودار سازمانی موجود (شکل  )1و نمودار سازمانی مصوب (شاکل  )2گویاای تفااوت هاای عماده در
ساختار این نمودار می باشد.
چنانچه در نمودار فوق مشاهده می گردد بر اساس چارت سازمانی موجود این شهرداری در حال حاضر دارای  9معاونت ،سه منطقه و
سه سازمان می باشد .این در حالیست که با توجه به درجه شهرداری ،قوانین موجود و جمعیت این شهر این سازمان تنها می توانسته حداکثر
چهار معاونت داشته باشد و همچنین بر اساس دستورالعمل منطقه بندی و مجوز تأسیس منطقه تنها می بایست دارای دو منطقاه باشاد کاه
این نشان می دهد ساختار سازمانی فوق با قوانین و دستورالمل ها منافات دارد و منطبق نیست.
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از دیگر مواردی که در نمودار سازمانی موجود مشاهده گردید عدم توجه به ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی مندرج در مااده  4ضاوابط
تشاکیالتی شاهرداری هاا  .(majmoeh zabavet va moghrarate sazmandehi va sakhtare shahrdarihq,2017:20-23) .مای
باشد .بر اساس ماده مذکور ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در چهار سطح تعری شده که در ساطح اول معاونات ،در ساطح دوم مادیریت،
اداره کل و دفتر ،در سطح سوم گروه و اداره و در سطح چهارم امور قرار گرفته است .با توجه به اینکه در سطح دوم اداره کل و دفتر تنها باه
شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت به باال تعلق می گیرد شهرداری قاعدتاً مشمول حال شهردای پاکدشت نمی شود .همچنین با برسی
نمودار و پست های مصوب ساختار شهرداری پاکدشت مشخص شد که این شهرداری می تواند  13اداره داشته باشد که در حال حاضر تنها
یک اداره در این شهرداری موجود است به نام اداره بازرسی که در حقیقت به اشتباه این کار صاورت گرفتاه و در نماودار ساازمانی مصاوب
مدیریت بازرسی می باشد و در حقیقت به یک سطح پایین تر تنزل پیدا نموده است.
با مقایسه نمودار سازمانی مصوب با نمودار سازمانی موجود مغایرت های بسیار زیادی مشاهده می گردد از جمله در تعداد معاونت هاا،
تعداد ادارات ،تعداد مدیریت ها و واگذاری مسئولیت ها .به طور مثال ممیزی امالک و وصول عوارض شهرسازی باه ساازمان عماران و بااز
آفرینی شهری سپرده شده که در شرح فعالیت مندرج در اساسنامه سازمان وجود نداشته و به صورت طبیعی از وظاای ذاتای واحاد درآماد
است .یا واحد جلوگیری از تخلفات ساختمانی که در چارت مصوب زیر مجموعه خدمات شهری می باشد به معاونت شهرسازی ساپرده شاده
است .از دیگر مغایرت های اساسی می توان به تأسیس مطقه  3در ناحیه خاتون آباد اشاره کرد که فتقد مجوز الزم بوده و در نمودار سازمانی
مصوب نیز موجود نیست .این در حالی است که جمعیت این ناحیه کمتر از  50هزار نفر می باشد .تأسایس و فعالیات بادون مجاوز ساازمان
مدیریت پسماند نیز از جمله این مغایرت ها می باشد.
فرایند طراحی و تصویب ساختار سازمانی در شهرداری ها:
 -1انجام مطالعات الزم درخصوص توزیع اختیارات و مسئولیتها در قالب واحدهای تابعاه ،ساازمانهای وابساته ،مؤسساات و شارکتهاای
وابسته و ستاد شهرداری توسط شهرداری.
 -2تهیه و تنظیم نمودار سازمانی برای ستاد شهرداری و واحدهای تابعه و عناوین سازمانهای وابساته و موسساات یاا شارکتهاای وابساته
توسط شهرداری و ارسال آن به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اطالع شورای اسالمی شهر جهت تصویب و ابالغ.
 -3تهیه و تنظیم تشیکالت تفصیلی ستاد شهرداری و واحدهای تابعه و سازمانهای وابسته در سق پست های ساازمانی مصاوب و نماودار
سازمانی تأیید شده و ارائه آن به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 -4انجام تغییرات الزم بر روی اساسنامه مؤسسات و یا شرکتهای وابسته و پیشنهاد اساسنامه اصالحی به شورای اسالمی شهر و ارائاه آن
پس از تصویب شورای اسالمی شهر به سازمان شاهرداریها و دهیااری هاای کشاور( .مجموعاه ضاوابط و مقاررات ساازماندهی و سااختار
شهرداری ها .)30:1396،
بر اساس بند یک ماده  10ضوابط تشکیالتی شهرداری ها که در سال  1394از طر وزیر کشوربه شهرداری های سراسر کشور ابالغ
گردیده است برای شهرهای ده هزار تا یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت ،حداکثر به ازای هر هزار نفر جمعیت ،دو پست ساازمانی و باه
ازای هر دو هزار نفر بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار نفر یک پست سازمانی برای ستاد شهرداری ،مناطق ،نواحی و سازمان های وابساته
به اسثنای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قابل پیش بینی می باشد .برای شهرهای با جمعیت کمتر از ده هزار نفر  ،بر اساس شرایط و
ویژگی های خاص هر شهر تا سق  20پست سازمانی قابل پیش بینی می باشد .بر اساس بند  6ماده  10شهرداری های باالی یک میلیون
نفر جمعیت می توانند حداکثر ( )6معاون شهردار  ،شهرداری های پانصد هزار نفر جمعیت تاا یاک میلیاون نفار جمعیات حاداکثر  5معااون
شهردار  ،شهرداری های دویست هزار نفر جمعیت تا پانصد هزار نفر جمعیت حداکثر  4معاون شاهردار و شاهرداری هاای پنجااه هازار نفار
جمعیت تا دویست هزار نفر جمعیت شهرداری ها حداکثر  3معاون شهردار و شهرداری های ده هزار نفار جمعیات تاا پنجااه هازار نفار نفار
جمعیت حداکثر یک معاون شهردار در ساختار سازمانی خود پیش بینی نمایند .همچنین بر اساس بند  7ماده  10تعداد پست مشاور زیار نظار
شهردار برای شهرداری های باالی دویست هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها حداکثر به تعداد معاونین آن خواهد بود.
یافتههای تحقیق:
در این تحلیل اطالعات جمع آوری شده از طریق مصاحبه با خبرگان مورد بررسی قرار گرفته است .به این صورت که متن مصاحبه هاا
با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار  MAXQDA 2018تحلیل و ابعاد آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت شناسایی شده
و مدل تحقیق ارائه می شود .به این منظور با  12نفر از خبرگان مدیریت توسعه شهری مصاحبه شد تا در نهایت مصاحبه ها به اشباع نظری
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رسیدند .در ادامه نتای تحلیل مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری در داده بنیاد ارائاه مای شاود .مراحال کدگاذاری در داده بنیااد عبارتناد از:
کدگذاری باز و کدگذاری محوری .نتای حاصل از کدگذاری باز متن مصاحبه ها نشاان دادناد کاه تعاداد  96کاد بااز از میاان  260مفهاوم
شناسایی شد .سپس در مرحله کدگذاری محوری ،این  96کد باز در قالب  3مقوله و  17زیرمقوله دسته بندی شدند .این  3مقولاه عباارت از
سه بعد ساختاری ،رفتاری و زمینه ای هستند .جدول  1این مقوله ها و زیرمقوله ها و فراوانی های هرکدام را ارائاه مایدهاد .نتاای تحلیال
کیفی مصاحبه ها در جدول  1نشان می دهد که آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت شامل سه بعد اصلی می باشد که عبارتناد از
آسیب های ساختاری ،آسیب های زمینه ای (محیطی) و آسیب های رفتاری.
مقوله

جدول  -1نتایج تحلیل کیفی مصاحبه ها
زیرمقوله
ساخت و ساز غیر مجاز و شکل گیری سکونت
گاه های غیر رسمی

آسیب های ساختاری
سیستم نادرست حقوق و پاداش
شورای اسالمی شهر
عدم استفاده از فناوری اطالعات
عدم اعمال نمودار سازمانی مصوب
مشخص نبودن ماموریت و اهدا سازمانی
ناتوانی در تامین منابع درآمدی
نمودار سازمانی موجود
طرح های توسعه شهری
آسیب های زمینه ای (محیطی)
عدم استفاده از نظرات ارباب رجوع
عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
وضعیت قوانین موجود
عدم آگاهی و دانش اعضای شورای شهر
آسیب های رفتاری
عدم آگاهی و دانش کارکنان
عدم شناخت استانداردهای کاری
عدم نظارت بر عملکرد کارکنان
فرهنگ سازمانی در عملکرد کارکنان
منبع :یافته های تحقیق.1398 ،

فراوانی
19
7
18
7
25
12
10
21
14
14
11
14
18
12
31
15
11

آسیبهای ساختاری عبارت از ساخت و ساز غیرمجاز و شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی ،سیساتم نادرسات حقاوق و پااداش،
شورای اسالمی شهر ،عدم استفاده از فناوری اطالعات ،عدم اعمال نمودار سازمانی مصوب ،مشخص نباودن ماموریات و اهادا ساازمانی،
ناتوانی در تأمین منابع درآمدی و نمودار سازمانی موجود هستند .در این بعد از آسیب ها ،بیشترین فراوانی (معادل  25مفهوم شناسایی شاده)
مربو به زیرمقوله «عدم اعمال نمودار سازمانی مصوب» است که نشان می دهد خبرگان بر عدم اعمال نمودار سازمانی مصوب باه عناوان
مهمترین آسیب ساختاری تأکید دارند .پس از آن خبرگان بر زیرمقوله «ساخت و ساز غیر مجاز و شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی»
بیشترین تأکید را داشته اند .آسیبهای زمینه ای (محیطی) عبارت از طرح های توسعه شهری ،عدم استفاده از نظارات اربااب رجاوع ،عادم
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و وضعیت قوانین موجود می باشند.
آسیب های رفتاری عبارت از عدم آگاهی و دانش اعضای شورای شهر ،عدم آگاهی و دانش اعضای شورای شهر ،عدم آگاهی و داناش
کارکنان ،عدم شناخت استانداردهای کاری ،عدم نظارت بر عملکرد کارکنان و فرهنگ سازمانی در عملکرد کارکنان هساتند .در ایان بعاد از
آسیب ها ،بیشترین فراوانی (معادل  31مفهوم شناسایی شده) مربو به زیرمقوله «عدم شناخت استانداردهای کاری» است که نشان میدهد
خبرگان بر آن به عنوان مهمترین آسیب رفتاری تاکید دارند .شکل  1الگوی آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت را که توسط نرم
افزار  MAXQDA 2018رسم شده است را نشان می دهد.
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شکل  -1الگوی آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت

پس از شناسایی آسیب های مدیریت توسعه شهری پاکدشت ،یافته های توصیفی متغیرهای دموگرافیک در جدول  2نشاان دادناد کاه
اکثریت اعضای نمونه ( 75درصد) مرد بوده اند .همچنین اکثریت نمونه معادل  42.5درصد در محدوده سنی  35تا  44سال بوده اند.
جدول  -2یافته های توصیفی متغیرهای دموگرافیک
درصد
فراوانی
دموگرافیک
متغیر
75.0
255
مرد
جنسیت
25.0
85
زن
4.8
16
زیر  24سال
35.3
118
 25تا  34سال
42.5
142
 35تا  44سال
سن
12.3
41
 45تا  54سال
5.1
17
 55سال و باالتر
39.6
130
دیپلم
23.2
76
فوق دیپلم
تحصیالت
29.0
95
کارشناسی
8.2
27
کارشناسی ارشد
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به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه ،تحلیل عاملی تأییدی برای سه مدل آسیب های ساختاری ،آسیب های رفتاری و آسیب های
زمینه ای با استفاده از نرم افزار  LISREL 8.72انجام شد .و مشخص شد تمامی این گویه ها در مدل معنادار هستند .بنابراین روایای ساازه
تأیید می شود .نتای حاصله نشان می دهد؛ مقدار آلفای کرونباخ برای آسیب های ساختاری برابر با  ،0.93آسایب هاای زمیناه ای  0.959و
برای آسیب های رفتاری برابر با  0.963است .همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای تمامی زیرمؤلفه ها نیز بزرگتر از  0.7می باشد .بنابراین با
توجه به اینکه تمامی این مقادیر بزرگتر از  0.7میباشند ،لذا نتیجه می شود که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است .در آسیب هاای
ساختاری ،ساخت و ساز غیر مجاز با بار عاملی  ،0.89سیستم نادرست حقوق و پاداش با بار عاملی  ،0.89عدم استفاده از فناوری اطالعات با
بار عاملی  0.89و نمودار سازمانی موجود با بار عاملی  0.86مهمترین آسیب های مادیریت توساعه شاهری پاکدشات هساتند .پاس از ایان
عوامل ،شورای اسالمی شهر با بار عاملی  ،0.66ناتوانی در تأمین منابع درآمدی با بار عاملی  ،0.56عدم اعمال نمودار سازمانی مصوب با باار
عاملی  0.51و مشخص نبودن ماموریت و اهدا سازمانی با بار عاملی  0.38از دیگر آسیب های ساختاری مدیریت توسعه شهری پاکدشات
هستند .در آسیب های زمینه ای ،وضعیت قوانین موجود با بار عاملی  ،0.98طرح های توسعه شهری باا باار عااملی  ،0.95عادم اساتفاده از
نظرات ارباب رجوع با بار عاملی  0.94و عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با بار عاملی  0.85آسیب های زمینه ای مدیریت توسعه
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شهری پاکدشت هستند .در آسیب های رفتاری ،عدم آگاهی و دانش کارکنان با بار عاملی  ،0.97عدم شاناخت اساتانداردهای کااری باا باار
عاملی  ،0.97عدم نظارت بر عملکرد کارکنان با بار عاملی  ،0.95فرهنگ سازمانی در عملکرد کارکنان با بار عااملی  0.92و عادم آگااهی و
دانش اعضای شورای شهر با بار عاملی  0.79آسیب های رفتاری مدیریت توسعه شهری پاکدشت هستند

شکل  -2مدل سه شاخگی و مقادیر بار عاملی

جدول  3نتای حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل سه شاخگی آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت را ارائه می دهد .در این
جدول اگر قدر مطلق آماره  tبزرگتر  1.96باشد ،آن متغیر در مدل معنادار خواهد بود .همچنین مقادیر بار عاملی میزان تأثیر متغیر در مدل را
نشان می دهد .به عبارت دیگر بار عاملی هرچه بیشتر باشد ،تأثیر آن متغیر در مدل بیشتر خواهد بود.
جدول  -3نتایج تحلیل عاملی تاییدی مدل آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت
S.E.

آماره t

0.045
0.98
آسیب های ساختاری
0.009
0.99
آسیب های زمینه ای
0.100
0.95
آسیب های رفتاری
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17.55
22.29
15.80

ابعاد

بار عاملی استاندارد

با توجه به این جدول مالحظه می شود که تمامی ابعاد آسیب شناسی که در فاز کیفی تحقیق شناسایی شدند ،در فاز کمای ،معنااداری
آنها تایید شده است .بنابراین تمامی این ابعاد در مدل معنادار هستند .لذا آسیب های ساختاری با بار عاملی  ،0.98آسیب های زمینه ای با بار
عاملی  0.99و آسیب های رفتاری با بار عاملی  0.95سه نوع آسیبی هستند که در آسیبشناسی مدیریت توسعه شهری پاکدشت شناسایی و
تأیید شدند .نتای حاصل از تحلیل عاملی تاییدی در شکل  3خالصه شده اند.

شکل  -3مدل تحقیق به همراه بارهای عاملی استاندارد -منبع :یافته های تحقیق.1398 ،
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برای بررسی مناسب بودن مدل از آزمونهاای مختلفای کاه باهطورکلی شااخصهای برازنادگی نامیاده میشاوند ،اساتفاده میشاود.
شاخصهای برازندگی در جدول  4آمده است .همانطور که در این جدول آمده ،مقدار این شاخص ها برای تمامی مدل ها مقداری مطلاوب
می باشد .به عبارت دیگر در این جدول مالحظه می شود که نسبت آماره خی دو به درجه آزادی برای تمامی مدل ها کوچاکتر از  4اسات.
همچنین همانطور که در این جدول مالحظه می شاود ،شااخصهاای  RFI ,CFI , IFIو  NFIهمگای بااالتر از  0.9مای باشاند .مقادار
 RMSEAنبز برای تمامی مدلها کمتر از  0.08می باشد .بنابراین به طور کلی برازش مناسب مدل تأیید می شود.
جدول  -4آماره کای دو و شاخصهای برازندگی مدل نتای سه شاخگی
مدل آسیب
مدل آسیب
مدل آسیب
مقدار مطلوب
مدل کلی تحقیق
شاخص
های رفتاری
های ساختاری های زمینه ای
ChiSquare/DF
RFI
NFI
CFI
IFI
RMSEA

2.656
0.98
0.98
0.99
0.99
0.068

2.953

3.130

<4

0.97
0.91
0.98
0.92
0.99
0.95
0.99
0.95
0.070
0.069
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0.96
0.97
0.98
0.98
0.075

˃0.9
˃0.9
˃0.9
˃0.9
˂0.08

2.736

نتیجهگیری:
مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام برنامه ریزی توسعه شهری در کشور با آسیب های جدی مواجه بوده و این آسیب
ها با عث اختالل در این نظام گردیده است .یکی از علل اصلی عدم موفقیت نظام برنامه ریزی توسعه در کشور ،مادیریت شاهری ناکارآماد
است .از پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت از آسیب های جدی و قابل تاملی که مدیریت شهری را تهدید و باعث ناکارآمدی آن گردیاده
است مربو به ساختار موجود است .ساختاری که مبتنی بر قوانین و دستورالعمل ها نبوده و صرفاً بر اساس سلیقه و اعمال نفوذ ذی نفعان و
مدیران و بدون هرگونه اساس علمی تولید شده است .ساختار به وجود آمده مشکالت و نیازهای شهر را ندیده انگاشته و طبیعتاا پاساخگوی
آنها نیست  .این آسیب ها سبب افزایش ساخت و ساز غیر مجاز و شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی ،ناتوانی در تأمین منابع درآمادی
مورد نیاز شهرداری ها ،عدم نظارت صحیح بر عملکرد کارکنان و ناکارآمدی طرح های توسعه شهری گردیده اسات .در ایان سااختار حتای
افراد متخصص و کارآمد نیز فاقد کارآیی و عملکرد مناسب خواهند شد .این ساختار اجازه مشارکت شهروندان در امور شاهرر را نمای دهاد و
تمهیداتی در این زمینه برای آن در نظر نگرفته است .در نتیجه سازمانی خودکامه به وجود آورده که به نظرات اربااب رجاوع کمتار اهمیتای
نمی دهد .با توجه به اینکه در این ساختار شناخت کافی نسبت به ماموریت ها و استانداردهای کاری وجود ندارد در نتیجه دچار ناکارآمادی،
سردرگمی و پیچیدگی می شود که زمینه ساز فساد اداری خواهد شد .یکی از علل اصلی این ساختار نابه هنجار عدم دانش و اطالعاات الزم
اعضای شورای شهر می باشد که که به عنوان عناصر تاثیر گذار در مدیریت شهری نه تنها قادر به حل مشکل نمی باشند ،بلکاه باا دخالات
های خود که همراه با عدم آگاهی می باشد به آن دامن می زنند .لذا جهت مدیریت بهتر شهرها نیاز است تا به درمان این آسیب ها پرداخته
شود .با توجه به آسیب های شناخته شده پیشنهادات زیر ارایه می گردد:
-1جهت کاندیداتوری افراد برای شوراهی شهر استانداردهای علمی مناسب و الزم در نظار گرفتاه شاود؛ -2،تشاکیل کاارگروه ویاژه ای از
متخصصین در سازمان شهرداری ها جهت طراحی ساختار مناسب شهرداری ها با توجه به نیازهای شهری؛ -3بازنگری و بروز نمودن قوانین
شهری؛ -4توجه ویژه به آموزش کارکنان ؛-5جلوگیری از به کارگیری بی رویه نیروهای غیر متخصص در شهرداری هاا خصوصاا در قالاب
شرکت های پیمانکاری؛ -6تدوین سازو کاری مناسب و مبتنی بر فناوری اطالعات جهت نظارت بر عملکرد کارکنان.
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Abstract
One of the most important factors in the system of development plan consists of the present damages in
urban management a part of which stems from organizational damages in the urban establishments in the
country and by identifying the pathology of the urban management, one can understand the barriers to growth
and development of the city in different spheres of the country and effective measures should envisaged in order
to overcome the impediments to development and planning. In line with this policy, this study investigates the
pathology of the urban management in Pakdasht and its effects on the trend of developmental planning with a
view to studying and identifying the pathology of urban management of the Pakdasht City. In this study, by
examining the administrative rules and regulations and bylaws as well as the administrative structure of the
municipality, and by using the tripartite analysis, attempts have been made to the structural, behavioral and
environmental damages. After identifying the pathology of urban management in Pakdasht, a questionnaire
based on qualitative analysis and by distributing them among the staff of the municipality has been provided in
the form of 349 questionnaires, then the transcripts of the interviews have been analyzed by using the software
MAXQDA 2018 and the dimensions of the pathology of the urban development of Pakadash have been identified.
Then by using MAXQDA 2018, attempts have been made to draw the pattern of pathology in urban planning in
Pakdash and by analyzing and prioritizing the damages in every field, the amount of their role has been
evaluated and suggestions have been offered.

Keyword: urban management, pathology, organization structure, tripartite analysis, Pakdasht City
Extended Abstract:
Introduction:
One of the most important factors in the system of development plan consists of the present
damages in urban management a part of which stems from organizational damages in the urban
establishments in the country. By identifying the pathology of the urban management, one can
understand the barriers to growth and development of the city in different spheres of the country and
effective measures should envisaged in order to overcome the impediments to development and
planning. This study indicates that part of these damages stems from organizational damages because
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the proper function of an organization or institute such as municipality can be severely affected by its
organizational structure. The supervising organization i.e. the interior ministry has not announced a
certain structure for municipalities based on the current rules with different degrees, this structure
In many municipalities, the structure has not been taken into account and this has caused
disorganization and disorder, resulting in disruption in the structure and consequently in their
inefficiency. By examining the organizational structure of municipalities across the country, we realise
that municipalities have not been tailored to meet local and regional needs, and thus have failed to
meet the needs of citizens. This structure is designed regardless of environmental conditions, sources
of income, the need for skilled staff and the extent of city development and has been communicated to
all municipalities with the same degree. Finally, what is to be seen is that the communicative structure
is not very consistent with the existing structure of municipalities and in many cases is even
contradictory with it, including those clashing structures whose intrinsic output reflects this structural
inequality.Therefore, the questions addressed in this study and the answers to these questions are as
follows: To what extent has the existing structure of the municipalities affected their performance and
what has been the harm? What are the disadvantages of municipal employees' lack of awareness of
organizational rules and behavior? What are the disadvantages of existing urban management laws?
And what is the extent of the damage that each of the above causes to the performance of urban
management ?
Methodology:
The damages are eventually categorized into three categories: structural, contextual or
environmental and behavioral, and are identified by using a triaxial analysis model and by analyzing
and prioritizing known damages in each case, their role has been measured and suggestions for
improvement are made.
The reason for choosing the tricuspid model is that it is one of the models of organizational damage
identification. And in that analysis, the phenomena are analyzed into three structural, behavioral, and
environmental or contextual categories. Given that the model can classify all the identified dimensions
into the aforementioned frameworks, it is essential that the analysis performed on this phenomenon be
appropriately comprehensive.
Consequently, by studying municipal administrative laws and regulations as well as the
administrative structure of Pakdasht municipality and using triaxial analysis to identify structural,
behavioral and environmental or contextual damages of this municipality, the information collected
from interviews with experts have been investigated. In this way, the interviews are identified using the
content analysis method and MAXQDA 2018 software and pathological analysis of Pakdasht urban
development management and the research model is presented after damage identification. A
questionnaire based on qualitative analysis was designed and implemented by Pakdasht Urban
Development Management Distribution of necessary information to the municipality staff in the form
of 349 questionnaires. Then we analyzed the text of the interviews using MAXQDA 2018 content
analysis method and identified pathological aspects of Pakdasht urban development management. The
results of the interviews were then presented using coding in the foundation data and the results of
coding identified 96 open codes among 260 concepts. Then in the axial coding step, these 96 open
codes were categorized into 3 categories and 17 subcategories, which are the same three structural,
behavioral, and contextual dimensions.
Results and discussion:
The results of the confirmatory factor analysis provide the pathological model of Pakdasht urban
development management pathology. In this regard, the factor table shows the extent of the impact of
the variable on the model, and the higher the factor load, the greater the impact on the model.
According to the data of the mentioned model, the underlying pathology, structural damages, and
behavioral damages, respectively, were ranked third, affecting the pathology of Pakdasht urban
development management, respectively. It shows that inefficiencies, confusion and complexity and
corruption are the influential elements of urban management along with the lack of awareness of the
most important issues in the pathology of Pakdasht urban management.

