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 هاي مؤلفهبر نقش  تأکیدبا  آباد خرمعمرانی در شهر  هاي پروژهجرا و تحقق بر ا مؤثرعوامل 

  مدیریت شهري
  

  17/01/95تاریخ پذیرش نهایی مقاله:                 08/02/94تاریخ دریافت مقاله:

  

 )گروه شهرسازي دانشگاه لرستاناستادیار ( حکمت امیري

  )فردوسی مشهد شهري، دانشگاه یزير برنامهجغرافیا و دکتري دانشجوي (نعمت شاکرمی

 )فردوسی مشهدشهري، دانشگاه  ریزي برنامهجغرافیا و دکتري  دانشجوي( محسن کمانداري

  

  چکیده

و اجـراي  هـاي توسـعه شـهري    با افزایش روزافزون شهرنشینی و گسترش شـهرها انجـام طـرح    

ان را برطرف نمایـد، ضـرورتی   که همه جوانب زندگی شهري و نیازهاي شهروندشهري هاي  مناسب پروژه

 کلیـه  رضـایتمندي  و پـروژه  موفقیـت  ها، پروژه سایر همچون شهري، هاي پروژه در ناپذیر است. اجتناب

هدف این تحقیق ارزیابی از نقش مدیریت  .دانست پروژه مدیریت در امر مهم ترین توان می را آن عوامل

تـر   اهکارهـایی در جهـت اجـراي بهتـر و مناسـب     هـاي عمرانـی و ارائـه ر    آباد در اجراي پروژه شهري خرم

ها و اطالعـات   داده باشد. تحلیلی از نوع کاربردي می –روش تحقیق توصیفی  باشد. هاي عمرانی می پروژه

افـزار   ها بـا اسـتفاده از نـرم    داده شده است. آوري اي جمع اي و پرسشنامه موردنیاز از طریق منابع کتابخانه

SPSS مدل  وAHP وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل  همورد تجزیAHP دهد کـه   نشان می

ین و مـؤثرتر  عنوان به 045/0ي با امتیاز بند زمانو معیار  311/0 یازامتمعیار حمایت مدیران با  5در بین 

 یـاز امتزیر معیار زیر معیارهاي مشـارکت بـا    15 ینبترین معیارها شناسایی شدند و همچنین در  یفضع

ي عمرانی و زیر معیارهاي ها پروژهین معیارها در اجراي مؤثرتر عنوان به 139/0 یازامترهبري با  و 153/0

تـرین زیـر    یفضـع  عنـوان  بـه  011/0 یـاز امتیالت مـدیر بـا   تحصـ  یـار معو زیر  004/0یرات با امتیاز تا خ

آمده از آزمون  ستد ي شدند، سپس در گام بعدي نتایج بهبند رتبهي عمرانی ها پروژهمعیارهاي در اجراي 

هاي عمرانی رابطـه معنـاداري    همبستگی حاکی از این است که بین تمام عوامل مدیریتی و اجراي پروژه

وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که در بین عوامـل مـدیریتی بـه ترتیـب     

عمرانـی و همکـاري مـردم و     هـاي  عامـل اثرگـذار در اجـراي پـروژه     مهم ترینعنوان  شاخص مدیریت به

یـت پیشـنهادات   . درنهاهاي عمرانی شناسایی شدند ترین عامل در اجراي پروژه عنوان ضعیف شهروندان به

 ي عمرانی ارائه گردیده است.ها پروژه تر مناسباجراي بهتر و  در جهتو راهکارهایی 
  

 دآبا خرم هاي عمرانی، پروژه ارزیابی، مدیریت شهري،: کلیدي واژه هاي

                                                
 :نویسنده رابط shahkarami94@ yahoo.com 
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  مقدمه:

 عمده مشکالت مانند شهري زندگی خاص مشکالت آن دنبال به و شهرنشینی گسترش

 زندگی سازي بهینه براي سودمند راهبردهاي به توجه ازپیش بیش کالبدي و اقتصادي -اجتماعی

 ونقل حمل شهري، زیست محیط همچون موضوعاتی بر عالوه است. ساخته را ضروري شهروندان

 و فزاینـده  تـأثیر  کـه  مهمـی  بسـیار  عوامـل  از یکی شهري، ریزي برنامه و ایمنی شهري شهري،

 هـم  آنامور شهري،  مدیریت است. شهري مدیریت دارد، شهري سازنده عوامل بر اي کننده تعیین

، باشـند  مـی با رشد شـتابان و خلـق مسـتمر مسـائل جدیـد مواجـه        شهرهادر شرایط کنونی که 

 پیوندهاي اخیر دهه چند طی متصور شد. توان نمی آن بری بسیار دشوار است که پایان اي وظیفه

 شـهرها  اکنون هماست.  بوده روبرو اساسی تغییرات با درون شهرها سیاسی و اقتصادي اجتماعی،

 یافتـه  افزایش شدت ازنظر و هم تعداد ازنظر هم ها آن مشکالت و مسائل و اند یافته رشد شدت به

 یک در اما دارد، اي گسترده مفهومی تنوع شهري تمدیری اصطالح ).Wood,2006,337( است

 بـه  گویی پاسخ براي منابع و عوامل دهی سازمان از است شهري عبارت مدیریت کلی بندي جمع

 ،هـا  برنامه ،ها سیاستبه  شهر، توسعه و اداره سازمانی چارچوب عنوان به و شهر ساکنان نیازهاي

 بـه  دسترسـی  بـا  جمعیـت  رشد تطابق از یناناطم پی در که شود میمربوط  عملیاتی و ها طرح

 Elements of از نقـل  ، بـه 47:1375کاظمیـان ( هسـتند  اشـتغال  و مسکن خدمات و زیربناها

urban management.( جدي به مقوله مدیریت شهري براي اولـین بـار در امـور شـهرها،      توجه

توسعه پایدار شـهري،   کنار مفاهیمی چون برنامه در 1976 سالدر  که شدواقع  موردتوجهزمانی 

با عنوان مـدیریت   UNOPتوسعه سازمان ملل  هاي برنامهپروژه شهر سالم در دستور کار یکی از 

). ویلیامز مدیریت شـهري را یـک تئـوري و    323: 1386پاپلی یزدي و رجبی،( گرفتشهري قرار 

 کنـد  مـی اضافه  او .داند میپایه و اساس مطالعات شهري  چارچوب را آن، بلکه داند نمی انداز چشم

طرف و سـاختارهاي اجتمـاعی و    گ با ماهیت شهر ازیککه مدیریت شهري ارتباط قوي و تنگاتن

هاي دولتی کـه در شـهر خـدمات     اقتصادي از طرف دیگر دارد، همچنین مدیریت شهر با سازمان

و  دهفزاینـ  رشـد  ).Mcgill، 1998: 464( دهند و با مردم شهر ارتباط تنگـاتنگی دارنـد   ارائه می

عمرانی غیر عمرانـی در سـطح شـهر اجـرا      هاي پروژهساالنه  شود میسبب  شهرنشینیچشمگیر 

نیازهاي جمعیت شهري از این رهگـذر مرتفـع و آسـایش و رفـاه شـهروندان       وسیله بدینتا  گردد

 در (Bickerstaff et al, 2002: 62).یکی از اهداف مدیریت شهري را به ارمغـان آورد  عنوان به

مدیریت یک پروژه، مـدیریت هزینـه، مـدیریت زمـان و مـدیریت کیفیـت        هاي رمجموعهزیمیان 

احمـدیان  ( دارنـد سـهم بسـزایی    هـا  پـروژه پارامترهـاي اصـلی در پیشـرفت و موفقیـت      عنوان به
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مسائلی کـه وجـود    مهم ترینعوامل مهم در امر مدیریت شهري یکی از  بین در). 26: 1386نژاد،

 باشـد  میعمرانی  هاي پروژههري و اجراي مناسب و سالم و سودمند دارد مسئله مربوط عمران ش

مراحـل انجـام پـروژه،     ریـزي  برنامهپرداخته شود و عوامل مربوط به  دقت بهکه اگر به این موضوع 

در ایجاد یـک شـهر    مسلماًو اجرا گردند  بینی پیشدقیق  طور بهو بودجه اجراي پروژه  بندي زمان

 کلیـه  رضـایتمندي  و پـروژه  موفقیت بین دراین است. شده برداشتههمی زیبا و سالم گام بسیار م

 غیره و پروژه تیم ،کاربر مشتري، غیرکلیدي، و کلیدي نفعان ذي ارشد، شامل مدیران آن عوامل

 ،هـا  تکنیـک  ابزارهـا و  کلیـه  باید بنابراین است. مطرح پروژه مدیریت در امر مهم ترین عنوان به

خصـوص   در وسـیعی  تحقیقـات  یابـد  تحقـق  موفقیت تا این شوند تهگرف بکار مفاهیم و تجارب

 از یکـی  ؛انـد  گرفتـه  صـورت  شـهري  مدیریت هاي پروژه ویژه به پروژه موفقیت گرضمانت عوامل

 از شـفاف  و واضـح  صـورت  بـه  که پروژه است این پروژه موفقیت از اطمینان براي کلیديعوامل 

 از واحـدي  انـداز  چشم مشتریان به ،ذي نفعان تیم، اعضاي همه وسیله بدین شود تا تعریف ابتدا

 پایـان  در خـواهیم  مـی  و چگونـه  را چیـز  چـه  بدانیم ابتدا از اگر دست یابند. پروژه دستاوردهاي

 کـه  شـرطی  گردیـد؛ بـه   امیـدوار  پـروژه  آن موفقیت به توان می داشته باشیم، پروژه هاي فعالیت

داراي مسـائل   آبـاد  خرم شهر شود. گنجانده آمیز تموفقی اي گونه به آن در نیز موفقیت فاکتورهاي

مسائل مربوط به عمـران   ها آنکه یکی از  باشد میمسائل شهري  ي زمینهو مشکالت بسیاري در 

، با توجه به اهمیـت موضـوع، هـدف پـژوهش حاضـر ارزیـابی نقـش        باشد میشهري  هاي پروژهو 

 در .باشـد  مـی  آباد خرمعمرانی شهر  ايه پروژهمدیریت شهري و عوامل مربوط به آن را در اجراي 

صورت گرفته است کـه شناسـایی    سؤاالتراستاي پاسخگویی به این  همین راستا پژوهش حاضر

 و در گـام بعـدي   آبـاد  خرمعمرانی شهر  هاي پروژهدر اجراي  تأثیرگذارعوامل مدیریتی  مهم ترین

  .آباد خرمشهر عمرانی در  هاي پروژهبررسی نقش عوامل مدیریت شهري در اجراي 

  

 تحقیق: فرضیات

هاي عمرانی رابطه وجود  بین عوامل نهادي مدیریتی و میزان تحقق پروژه رسد به نظر می

  دارد.

هاي عمرانی متفاوت  مدیریتی در تحقق و اجراي پروژه –میزان تأثیرگذاري عوامل نهادي 

 باشد. می
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  اهداف تحقیق:

  مدیریت شهري زلحاظاعمرانی  هاي پروژهاجراي  وضعیتبررسی  - 1

عمران شهري و  هاي پروژهارائه راهکارهایی مناسب جهت بهبود بخشیدن به روند اجراي - 2

 .ها آنمدیریت مناسب 

عمرانی شهر  هاي پروژهعوامل معیارها و زیر معیارهاي مهم در اجراي  بندي رتبهتعیین و  - 3

  .آباد خرم

  

:روش تحقیق  

تحلیلی  -توصیفی روش تحقیق، حیث از و ديکاربر نوع از هدف ازلحاظ پژوهش این

 است. در شده استفاده میدانی اي وکتابخانه شیوة دو از یازموردن اطالعات آوريجمع براي. است

 هايو سالنامه گزارشات مقاالت، ها،کتاب از توصیفی اطالعات گردآوري اي، بهکتابخانه بخش

گیري و با استفاده از بخش میدانی، گردآوري اطالعات از طریق نمونه در و شده پرداختهآماري 

پرسشنامه از روش آلفاي  سؤاالتروایی و پایایی  براي است. شده انجامابزار پرسشنامه و مشاهده 

ضریب آلفاي کرونباخ  اساس برپرسشنامه  سؤاالتاست و سطح پایایی  شده استفادهکرونباخ 

 صورت بهنگر ضریب اعتماد باالي آن است. حجم نمونه تحقیق است که بیا شده محاسبه% 92

(حداقل نمونه الزم براي تحقیقات توصیفی) 120 کوکرانساده با استفاده از فرمول  گیري نمونه

ها با براي تحلیل داده است. شده انتخاباجرایی پروژه  هاي تیمشهر و  مدیران ،کارشناسان ازنفر 

 در است. شده استفادهبراي سنجش متغیرها  SPSSافزار از نرم یرهامتغها و توجه به ماهیت داده

گیرند و در گام هاي پراکندگی مورد تفسیر قرار میابتدا آمار توصیفی تحقیق در قالب شاخص

 با توجه به ماهیت که شود.تحقیق استفاده می دوم از آمار استنباطی براي سنجش فرضیه

 منظور به، سپس در گام بعدي شده استفادهرسون و رگرسیون همبستگی پی يها آزمون از ها داده

این  است. شده استفاده) AHP( مراتبیپژوهش از روش تحلیل سلسله  هاي شاخص بندي اولویت

 1977 سال در Saaty ساعتی توسط که است یوزن ده و ارزیابی هاي از روش یکیروش 

 به مربوط یوزن دهدر  مؤثر و خوب هايتکنیک از یکی به روش این گردید. امروزه پیشنهاد

 بر روش این بنیان و است. اساس شده لیتبد پیچیده و چندمعیاره هايسازيتصمیم مسائل حل

 سه مراتبیسلسله تحلیل درروش .(Ngai, 2005) است ریزي شده پایه زوجی مقایسه مبناي

 شرح به يبند تیاولو و یا گزینه بهترین انتخاب گرفتن نظر در با که شود طی می اساسی مرحله

 مراتبسلسله ساخت در .سازيتصمیم مراتب سلسله ساخت )الف شد: خواهد پرداخته آن
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  مراتب در و شود سازي مشخص می تصمیم اصلی هدف وضعیت باالترین سازي، درتصمیم

  .دگیرن قرار می رو پیش هاي گزینه تیدرنها و زیرمعیارها معیارها، سپس ابتدا ترینیپا

 )ج .معیارها زیر به امتیازدهی و معیار هر زیرمعیارهاي زوجی مقایسه ماتریس ادایج )ب

که  زیرمعیارها از هرکدام نسبی وزن تعیین و معیار هر زیرمعیارهاي زوجی مقایسه ماتریس حل

  است. شده دادهتحقیق توضیح  يها افتهی در قسمت

  دیریت شهريم هاي مؤلفه مربوط به متغیرهاو  ها شاخص): 1جدول شمارة (

ها شاخص ردیف  متغیر 

1 

پایین،  به باال از متمرکز مدیریت و ریزي برنامه صالحیت فنی، شیوه عوامل مدیریتی

نگري  تحصیالت و تخصص مدیران شهري، منضبط و قانونی بودن مدیر، آینده

 و عملی بودن مدیر

2 
ضعف سیستم 

 شهرداري

 قوانین بر اساس ها ريشهردا براي صریح و کافی مالی منابع تعریف عدم

ها و شهرداري اسالمی شوراهاي براي کافی اختیارات وجود جاري، عدم  

عنوان به مدیریت شهري، فقدان هماهنگی با  امر در محلی نهاد مهم ترین 

 تصدي ازحد بیش بندي، فراگیري نظمی در زمان دیگر نهادهاي شهري، بی

مرکزي دولت توسط شهري امور  

3 

عدم هماهنگی 

هاي  انسازم

مرتبط با 

 شهرداري

عدم ارتباط الزم بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاه اي با مدیریت شـهري، عـدم   

هاي مرتبط، وجود ابهـام   وجود هماهنگی در خصوص اراضی شهري با سازمان

در زمینه شکل ارتباطات تشکیالتی بین شهرداري و شـوراي اسـالمی شـهر،    

ور شهري بـین بخـش خصوصـی و    گذاري در ام عدم هماهنگی در امر سرمایه

هـاي   دولتی، عدم وجود هماهنگی و همکاري الزم بین شـهرداري و سـازمان  

  ها عمرانی. ریزي و اجراي پروژه بخش دولتی در برنامه

 علل قانونی 4

 و ابهام هاي مربوط به اختیارات مدیران شهري، وجود تعدد قوانین و تبصره

 و ضوابط وساز، ساخت کنترل ،زمین تملک زمین، تفکیک قوانین در تعارض

هاي  ساختمانی، خودداري نهادهاي اداري و دولتی در پرداخت هزینه مقررات

هاي طرح نقص یا شهري، عدم وجود یک قوه مجریه قوي و باصالبت، فقدان  

 باالدست هنگام به و راهبردي توسعه

5 
مردم و 

 شهروندان

ندي و هماهنگی هاي مطلوب مردمی، عدم درك نقش شهرو فقدان مشارکت

ها، عدم در اجراي پروژه ها، نبودن پل  طرح تهیه فرایند در مردم مشارکت 

مدیران شهر، عدم ارتباطی بین مردم و هاي رسانه مستمر و کامل همکاري   

فرهنگ نشر در گروهی  مردم میان در شهرسازي 

  )منبع: نگارندگان(
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  و مبانی نظري تحقیق: ها دیدگاهمفاهیم 

نقش فزاینده آن  تاریخبوده و در طول  باتجربهواره در ارتباط مستقیم عنصر مدیریت هم

هاي شهري و ترسیم فعالیت دهی جهت. استدر ارتقاء توان علمی و عملی جوامع بشري مشهود 

 مهم ترین ازجملههاي عمرانی شهر در راستاي دستیابی به توسعه پایدار و انجام پروژه انداز چشم

بخش از وظایف مدیریت شهري که راسا از سوي  آن رود. شمار میوظایف مدیران شهري به 

هاي عمرانی شهر به شهرداري یا توسط پیمانکاري طرف قرارداد شهرداري در چارچوب فعالیت

اعمال صحیح  درواقعرود. از وظایف عملیاتی مدیریت شهري به شمار می ازجملهرسد، انجام می

، افزایش بازدهی، رشد کمی و کیفی و ها هزینه، تقلیل اه روشمستقیم در بهبود،  تأثیرمدیریت 

 ایجاد ،ها پروژهدالیل مهم و اساسی در موفقیت  از ها دارد.ها و برنامهکاهش زمان اجراي طرح

کلیدي و وجود اطالعات روشن در مورد پروژه  عناصر اجرا، تدفین فرآیندها و ضوابط شفاف،

بیات جهانی نشانگر آن است که در صورت عدم تجر. )fernholz&morales،2006: 19( است

تحلیل و  و موردنیاز هاي چهارچوب بینی پیشارتباطی شفاف و دقیق و عدم  ساختارهايوجود 

 بوداز موفقیت چندانی برخوردار نخواهد  ها پروژهو تکنیکی  اجتماعی آنالیزهاي مختلف سیاسی،

)ADB(. یکپارچه اداره شود.  صورت بهاید مجموعه زنده است و این مجموعه زنده ب یک شهر

قسمتی از شهر  اگر دیگر رها شود. هاي قسمتامکان ندارد که به قسمتی از آن رسیدگی گردد و 

دیگري مجزا و مستقل از یکدیگر  هاي مجموعهدیگر توسط  هاي قسمتتوسط یک مجموعه و 

از یک  است عبارتفورد شهر . به اعتقاد مامرود میو از بین  میرد می زودي بهشهر  این اداره شود،

براي کنش اجتماعی و  اي صحنه ،صنعتی فرآیند یک سازمان اقتصادي، یک شبکه جغرافیایی،

 گپی نظر به ).11: 1384لطیفی،( استاز وحدت جمعی شهروندان  زیباشناختینهادي 

 عامل ترین مبرهنفرهنگ بارزترین و  که زیراحقیقت فرهنگی است،  یک شهر اندیشمند هندي،

 شهرها ،ها بندي عمومی انواع سیستم در طبقه)Gopi،43-1980:42 (بشري است  هاي پدیده در

 روند میبه شمار  ها سیستم ترین پیچیده جز اجتماعی، -اقتصادي هاي سیستمیکی از  عنوان به

)13 :1956 ،Boulding.( به شمار  کننده فلجشهر نمودي از نیروهاي اجتماعی سازنده و  درواقع

این واقعیت است که این نیروها در یک نبردگاه رقابتی  ي دهنده نشانشهر  سیماي و دآی می

منابع مالی  تمرکز از: اند عبارتسیستم شهر  عناصر .کنند میچگونه یکدیگر را تضعیف یا حذف 

اجتماعی و  روابط تولیدي، هاي فعالیت نظام، مدیریت بازارها، فعالیت سرمایه، انباشت و انسانی،

  ).2: 1387شکویی،( باشد میجامعه  تجددخواهی یتدرنها
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  مدیریت شهري:

گردد که در کنار مفاهیمی چون  برمی 1976پیشینه تاریخی مدیریت شهري به سال 

هاي توسعه  شهري و پروژه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه پایدار يي توسعهبرنامه

: 1393صفی و همکاران، ( ي قرار گرفت) با عنوان برنامه مدیریت شهرUNOP( سازمان ملل

مدیریت شهري تالشی است براي هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و )، 54

 اسديخصوصی براي چیره شدن بر مسائلی که ساکنان شهرها با آن مواجه هستند (برك پور و 

دار و همچنین یک ارتقاء مدیریت پای منظور بهامور شهر  ي اداره ). مدیریت شهري:79: 1388

در ابعاد مختلف  ربط ذيو  مؤثر غیررسمیمتشکل از عناصر و اجزاي رسمی و  ي گستردهسازمان 

و  جانبه همه ي توسعهاداره، کنترل و هدایت  باهدفاجتماعی، اقتصادي و کالبدي حیاط شهر 

دیریت )، در رابطه با مفهوم و کارکرد م5:1390 حسینیخادم ( باشد موردنظرمیپایدار شهر 

وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به  بیش تربیان کرد که مدیریت شهري  توان میشهري چنین 

مجري  بیش ترحاکمیتی آن کمتر است و نهادهاي مدیریتی شهر  جو حکومت شهري،

آخوندي و ( شونددر سطح ملی یا محلی مطرح  معموالًتصمیمات نهادهاي حکومتی هستند که 

از  وسیعیاداره شهر طیف  هاي راه» بهترین« ي دربارهکلیدي  هاي ثبح). 73: 1387همکاران،

انتخاب شهردار توسط شورا از میان  نحوه شهردار، قدرت موضوعات مختلفی چون مدل حکومت،

 با مختلف مستقیم، هاي روش( شهرداراعضاي آن یا خارج از انتخاب شهردار توسط شورا و 

 مخفی غیر حزبی، رأي مرکب)، صورت بهشهر و یا مجزاي مختلف  بارأي یکپارچه شهروندان،

 گیرد برمیسیاسی را در  طرفی بیمدیر شهر و  پذیري مسئولیت رابطه شورا و شهردار، تعادل

)211:2005 :Hall.( از ارتقاي شرایط زندگی همه جمعیت  اند عبارتمدیریت شهري  اهداف

لنشی زند و ( شهریط کالبدي اقتصادي پایدار، حفاظت از مح - شهر، تشویق توسعه اجتماعی

  ).8:1391 همکاران

  
  

 هاوظایف مدیریت شهري و شهرداري

 انجام به را وظایفی چه جهان متفاوت نقاط در مختلف هايشهرداري اینکه از نظر صرف

 مدیریت براي را خاصی اهداف تعقیب و وظایف ایفاي جوامع تحولی سیر اصوالً رسانندمی

 داده قرار تأکید و موردتوجه حداقل یا نموده الزامی خاص طور بهي شهردار و عام طور به شهري

 و معرفی تحلیل، ملل سازمان به وابسته هايسازمان وسیله بهاغلب  وظایف و اهداف این است.
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 باید هاشهرداري به شده تعیین وظایف در واگذاري ).43: 1382کاظمیان، ( شوند می ترویج

 نیروي و مالی قانونی، تشکیالتی، امکانات الزم تخصیص و ینتأم با همگام و تدریجی صورت به

 هايدستورالعمل اساس بر هاي دولتیسازمان و شهرداري بین امکانات این توزیع نحوه و انسانی

وظیفه مدیران  همچنین و ؛)32: 1383 رضوانی، سعیدي کاظمیان،( گیرد صورت مشخص

خدمات شهري، سود، ( دادهابرون  به) ارتپول، افراد، مه( خارجیشهري تبدیل دروندادهاي 

    و کارآمد  مؤثراهداف ذینفعان مختلف در سازمان شهري) به شیوه  سازي یکپارچهرضایت، 

  ).8: 1391عزیزي و همکاران،( باشدمی

  توان وظایف شهرداري را به چهار گروه کلی تقسیم کرد:می

نین اخذ عوارض، قبول هدایا، فروش وظایفی که باعث حفظ نهاد شهرداري باشد. مثل قوا ـ 1

  ها.اموال منقول و غیرمنقول، برآورد تنظیم بودجه شهرداري

مانند کنترل  ؛ـ وظایفی که براي حفظ نظم و نظارت بر رعایت ضوابط شهرداري الزم است 2

 ازشهري از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی که زیر نظر شهرداري است. یا جلوگیري  آمدوشد

  مخالف بهداشت. اماکن تأسیسو جلوگیري از  ، رفع خطر از بناها و دیوارهاي شکستهمعبر سد

ها، هاي مخصوص تخلیه زباله و نخاله، کشتارگاهاحداث مکان مثلهاي خدماتی ایجاد محل ـ 3

  هاي عمومی و......ها، توالتآرامستان

ها، توسعه معابر، حفظ آثار ستانها، بوها، میدانمثل ایجاد خیابان اي توسعهـ وظایف عمرانی و 4

  باستانی و محورهاي تاریخی شهر.

تر بوده و حجم تر و سنگینبدیهی است که وظایف عمرانی در مقایسه به سه مورد دیگر پیچیده

دهد. از سوي دیگر شهرداري را به خود اختصاص می بودجه درنتیجهها و ي از فعالیتبیش تر

اي توان در راستاي انجام هرچه بهتر وظایف عمرانی و توسعهحتی سایر وظایف شهرداري را می

  ).27: 1390کاشانی جو، خشایار، ( دانست

 

  طرح عمرانی:

مطالعات توجیهی  اساس برطرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که 

فنی و اقتصادي و اجتماعی در یک موقعیت جغرافیایی معلوم و در یک دوره زمانی از قبل 

یک بخش اقتصادي  هاي فعالیتمعین، براي اجراي یک قسمت مشخص از  بااعتبار ،شده ینتعی

عمرانی به دودسته  هاي طرححال حاضر  در .آید درمیدر قالب برنامه عمرانی، به مرحله اجرا 

 .طرح عمرانی استانی ـ 2طرح عمرانی ملی  ـ 1 :گردند میعمده تقسیم 
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است  جنس هماز عملیات  اي مجموعه، پروژه ودش میهر طرح از تعدادي پروژه تشکیل 

و  مفاهیم وزیریان،( .کند می تأمینکه یک یا چند هدف از اهداف و عملیات یک طرح را 

  ).1382،تهران کشور، ریزي برنامه ومدیریت  سازمان ،ریزي بودجهاصطالحات 

رد که ک بندي یمتقسبه پنج مرحله  توان یمانجام یک پروژه را  به رامراحل اولیه 

انداز براي نیل  چشم یکتیم و گروه کاري باید  هر پروژه: انداز چشماول ترسیم  گام از: اند عبارت

به  مدت کوتاهبراي پروژه و تعیین اهداف  ها آنبه هدف خود ترسیم کند تا با مشخص کردن 

صورت باید مراحل زیر  انداز چشمتنظیم  در آورد نائل گردد. به دستباید  ازآنچهدرك جمعی 

هدف  - 3شود رآورده ب کامالًنیازهاي مشتري پروژه  -2شود موافقت حامی پروژه جلب  -1گیرد:

 به کلیه اعضا تفهیم شود. دقت بهنکات  - 4 یردگصورت  دقت به يبند زمانمشخص باشد و 

اعضا تفهیم شود و از دالیل  یکایکداشته باشد بلکه باید به  نامه ابالغنباید حالت  انداز چشم

فهرستی از  محدوده گام دوم تعریف محدوده پروژه: )Kerzner, 2009( شوندجام پروژه آگاه ان

 بهرا  شود می انداز چشممنجر به حصول  ها آنپروژه که تکمیل  هاي شدنیو تحویل  ها فعالیت

). گام سوم ساختار و سازمان تیم پروژه: در این 22: 1386یزدان پناه و کشتیبان،( دهد می دست

و تعیین محدوده باید افرادي را براي انجام پروژه تعیین کرد.  انداز چشمبعد از تعیین  مرحله

کلیدي گروهاي کاري و  اعضاي کلیدي، ذینفعان یک چارت مشخص کرد که مشتریان، توان می

تعداد  چراکه مشخص شود. ها آناز  هرکدامدیگر افراد درگیر با تعیین خطوط ارتباطی بین 

اعضاي آن گروه را تعیین  هاي مسئولیت زم براي تکمیل عملیات اجرایی پروژه،تقریبی افراد ال

در  ریزي برنامه است در قالب یک مسیر، الزم این مرحله، در چهارم مسیر حرکت: گام .کند می

و وظایفی را که پروژه در خالل  ها فعالیت فهرستی از فازها، تا گیردسطح باال براي پروژه صورت 

 ,mulycany( شودآورد و چرخه حیات مدیریت پروژه کامل  دست به کند میحرکت  ها آن

: قدم نهایی در تدوین یک پروژه تهیه یک فهرستی از ها ریسکگام پنجم تعیین  )2009

حامی  توان می ها آنو پیامدهایی است که در حال حاضر مشخص بوده و با تعیین  ها ریسک

را براي حل این مشکالت در اولین  ها آنود و حمایت پروژه را از درجه ریسک کلی پروژه آگاه نم

 نقش شهري مدیریت هاي پروژه کامیابی در که دیگري مؤثر عواملآورد.  دست بهزمان ممکن 

 :از اند عبارت دارند

  پروژه. اهداف سر بر ارشد مدیریت مشتري، پروژه، تیم ،ذي نفعان کلیه بین توافق .1

 منابع تخمین جهت جزئیاتی و کرده مشخص را ها مسئولیت و پروژه کلی مسیر که اي برنامه .2

 براي اي وسیله عنوان به و شود شامل را کار اجراي براي الزم زمان و تجهیزاتی مالی، انسانی،
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 عمل هشداردهنده یک عنوان به زمانی برهه هر در و شده گرفته نظر ر د پروژه پیشرفت سنجش

  کند.

 حل و درك و عملیات هماهنگی براي پروژه در درگیر فرادا بین مثبت و مؤثر ارتباطات .3 

  .تغییرات برابر در مناسب واکنش و مشکالت

 فرد هر اینکه از اطمینان جهت ذي نفعان انتظارات نمودن بامنظور شده کنترلمحدوده  یک .4

  ود.ش انجام مشخص بودجه چارچوب و زمانی بازه در باید چیز چه داند می دقیقاً پروژه در درگیر

 رفع موجب و آورد درمی حرکت به را پروژه خود، تصمیمات با که ارشد مدیریت . حمایت5

  شود می سازمانی موانع

 ،(G)اهداف :نمود اشاره 1 گریت لمد به توان می خصوص این در پروژه؛ تیم مؤثر عملکرد .6

 که افراد کند می تعیین گریت مدل(T) بندي زمان ،(A) ها توانایی ،(E)انتظارات ،(R)ها نقش

: 1391(فلسفی و همکاران، دهند. انجام و گرفته نظر در باید را مسائلی چه باهم همکاري از قبل

5.(  
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بیان مسأله و سؤال اصلی  پرسش آغازین

مطالعات اولیه براي 

 شناسایی مسأله تحقیق

تجربیات 

 جهانی
اي مطالعات نظریه

 وتئوریکی

هاي گوناگون مسألهها و نظریهگرشمرور ن  

انتخاب یک چارچوب 

 نظري

هاي انتخاب متغیرها و شاخص

 تحقیق

بررسی عوامل موثر در اجراي پروژه 

هاي عمرانی  با تاکید بر مولفه هاي  

 مدیریت شهري  در شهر خرم آباد 

ها و اطالعات آوري دادهمطالعات میدانی جهت جمع

 ز ابزار پرسشنامه)مورد نیاز(با استفاده ا

 

ها با تجزیه و تحلیل داده

استفاده از نرم افزارهاي 

Spss,Experchois(AHP) 

آزمون فرضیه تحقیق، نتیجه 

 گیري و ارائه پیشنهادات

  )1393(مدل تحلیلی تحقیق منبع:نگارندگان
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 :مطالعه مورد يمحدوده

و استان لرستان است. این شهرستان از شمال به  آباد خرم آباد مرکز شهرستان خرم

هاي دورود و  ، از شمال شرق به شهرستان بروجرد، از شرق به شهرستانشهرستان سلسله

، دشت کوههاي  و از غرب و جنوب غرب به شهرستان الیگودرز، از جنوب به شهرستان اندیمشک

درجه شرقی و  48٫35شمالی و  33٫48آباد در مختصات  شود. خرم محدود می دختر پلو  دوره

معتدل و  اي مدیترانه وهواي آبقرار دارد. این شهر داراي  امتري از سطح دری 1147،8در ارتفاع 

باشد. بر اساس سرشماري  نیمه مرطوب است، و داراي میزان بارندگی بسیار، خصوصاً در بهار می

نفر بوده است که  487،167برابر با  1390در سال  آباد خرممرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان 

، آباد خرم، شهرستان ترتیب این بهشود.  ا شامل میدرصد جمعیت استان لرستان ر 27٫7

 موردعمرانی  هاي پروژهشود. در ادامه  شهرستان استان لرستان محسوب می ترین پرجمعیت

  آورده شده است.1393سال  آباد خرمدر شهر  مطالعه

  آباد خرمدر شهرداري  مورد بررسی هاي پروژه مشخصات) 2( جدول

ت مد  بندي زمان  نام پروژه  ردیف

  قرارداد

  تاخیرات  مبلغ قرارداد

  پایان  آغاز

  روز 23  3500000000  ماه 5  6/93  2/93  پل عابر پیاده بلوار والیت  1

مرمت و زیباسـازي اسـکله     2

  دریاچه کیو

  -  10500000000  ماه 7  12/93  5/93

  ماه 1  7600000000  ماه 2  5/93    احداث میدان اسدآبادي  3

  ماه 4  50000000000  لسا 3  5/93  3/90  دي 9پل   4

  ماه 5  8800000000  ماه 4  6/93  2/93  اي بوستان محله 5احداث   5

  )1393،آباد خرمشهرداري ( منبع:

 
  93-92 يها سالدر  آباد خرمتوسط شهرداري  شده انجام يها پروژهکلی تعدادي از  یت) وضع3جدول (

 هزینه مقدار عملیات شرح

 714/815/050/27  هزینه عمرانی

الت (تن)آسف  700/6 000/000/875/5 

)مترمکعب(  يبردار خاك  000/12 000/000/600 

)متر طولي (گذار جدول  500/9 000/000/800/3 

فرش (مترمربع) کییموزا  000/14 000/000/500/3 

 000/9  پخش بیس (مترمربع)
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)کاشت درخت (اصله  800/2 000/000/280 

 350  تولید پل و دریچه

کار انیپا   601 

  )1393،آباد خرمشهرداري ( منبع:

 

  تحقیق: هاي یافته

) 3/23(28 تعـداد و  ) مـرد 6/76( نفر 92 تعدادنفر پاسخگویان به پرسشنامه  120از بین 

بـه ایـن    موردمطالعـه ترکیـب سـنی جمعیـت     ازنظر .دهند مینفر از پاسخگویان را زنان تشکیل 

 50سـال،  30) زیـر  5/17( نفـر  21 عـداد تنفر پاسخگویان به پرسشنامه  120بین صورت است از 

ــر ــین 6/41( نف ــا  31) ب ــر 32، 40ت ــین 6/26( نف ــا  41) ب ــال و  50ت ــر 17س ) از 16/14( نف

وضـعیت   برحسـب  گویـان  پاسخ توصیف .دهند میسال تشکیل  50را افراد باالي  کنندگان شرکت

) %15( نفـر  18د نفر از پاسخگویان به پرسشنامه تعدا 120است که از بین  صورت بدینتحصیلی 

 تعـداد  و) نفر را افراد داراي سطح تحصیالت کـاردانی  8/25(31 تعداد را افراد دیپلم و زیر دیپلم،

افـراد کارشـناس ارشـد و     را) 5/7( نفر 9 تعداد) را افراد داراي مدرك کارشناسی و 6/51نفر ( 62

پاسخگویان یعنـی   ربیش ت اشتغال: وضعیت برحسب گویان پاسخ توصیف .دهند میباالتر تشکیل 

 نفـر  20 تعداد) جزو شوراي شهر و 33/38( 46 تعداد%) جزو شهرداري بوده و 40نفر ( 48 تعداد

  .اند بودهاعضاي شورایاري و بقیه در سایر نهادها مشغول به فعالیت  از) 6/16(

  

  ):AHP( مراتبیفرآیند تحلیل سلسله 

عوامـل یـا    مهـم تـرین   AHPمـدل  این هستیم که با بکار بردن  دنبال بهدر این تحقیق 

 در را مشـخص کنـیم.   آباد خرمعمرانی شهر  هاي پروژهدر اجراي  مؤثرمعیارهاي و زیر معیارهاي 

از  نظرسـنجی راستاي رسیدن به ایـن هـدف ابتـدا بـا اسـتفاده از مسـتندات مـرتبط سـپس بـا          

یی و در قالـب  عمرانـی شناسـا   هـاي  پـروژه در اجـراي   مـؤثر کارشناسان معیارها و زیر معیارهاي 

با استفاده از نتایج پرسشنامه و مقایسه زوجی با استفاده از  درنهایتپرسشنامه طراحی گردیدند. 

 يبنـد  رتبـه عمرانـی تعـین و    يهـا  پـروژه در اجراي  مؤثر يها شاخص Expert choice افزار نرم

  .باشد یمشدند. مراحل انجام این مدل به شرح زیر 

سلسله  صورت به گیري تصمیمهدف از  مسئلهز تعریف گام اول: در این مرحله بعد ا

 مراتبی، سلسلهتحلیل  فرآیند .شود میتصمیم ترسیم  دهنده تشکیلمراتبی از عوامل و عناصر 
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تصمیم با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. بدین منظور  مسئلهشکستن  نیازمند

است: سطح اول شامل هدف کلی  شده تشکیلسطح  3که از  شود میاز درخت تصمیم استفاده 

 ها آنبر اساس  گیري تصمیم. در سطح دوم معیارهاي کلی قرار دارند که باشد می گیري تصمیماز 

ساختار  دهنده نشان .2 شماره. شکل گیرند می. در سطح سوم زیر معیارها قرار گیرد میصورت 

  .باشد میعمرانی  هاي پروژهدر اجراي  مؤثر هاي شاخص بندي اولویتسلسله مراتبی 

  

  
  منبع: نگارندگان)( : نمودار درختی معیارها و زیر معیارها2نمودار شماره 

توسط  شده انتخابمعیار  5از  هرکدامبه  شده دادهگام دوم: در این مرحله ابتدا امتیازهاي 

معیـار مهـم در    5شـد و در بـین    مشـخص  Expert choiceافـزار   نـرم کارشناسان با استفاده از 

بـا   يبنـد  زمـان و معیار  311/0 یازامتبه ترتیب معیار حمایت مدیران با  عمرانی يها پروژهاي اجر

عمرانـی شناسـایی    يهـا  پـروژه معیارها در اجراي  ترین یفضعو  ینمؤثرتر عنوان به 045/0امتیاز 

 شدند.

  
  آباد خرمي عمرانی شهر ها پروژهدر اجراي  مؤثر معیارها يبند رتبه: 3نمودار شماره 

  تحقیق ها افتهی منبع:
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زیرمعیارهاي  يبند رتبهمعیارهاي مهم نوبت به  يبند رتبهگام سوم: در این مرحله بعد از 

زیر معیار مهم زیر معیارهاي  15عمرانی پرداخته شد و در بین  يها پروژهدر اجراي  مؤثرمهم و 

عیارها در اجراي م ینمؤثرتر عنوان به 139/0 یازامتو رهبري با  153/0 یازامتمشارکت با 

مدیر با  یالتتحص یارمعو زیر  004/0با امتیاز  یراتتا خعمرانی و زیر معیارهاي  يها پروژه

 يبند رتبهعمرانی  يها پروژهزیر معیارهاي مهم در اجراي  ترین یفضع عنوان به 011/0 یازامت

  شدند.

 
آباد عمرانی شهر خرمهاي  بندي زیر معیارها مؤثر در اجراي پروژه رتبه: 4 شمارهنمودار   

  هاي تحقیق منبع: یافته

  

 -لمـوگروف وابعـاد الگـو از آزمـون ک    يهـا  مؤلفـه نرمـال بـودن    بررسیبراي در گام بعدي 

 .باشد زیر می صورت به نتایجها،  اسمیرنوف استفاده گردید و در تمامی آزمون

 
  اسمیرنوف براي متغیرهاي پژوهش -آزمون کلموگروف جینتا) 4( جدول

سطح   اي تحقیقمتغیره

  معناداري

  نتیجه فرضیه

 باشد یمنرمال  0743/0 عامل مدیریتی

باشد یمنرمال  0651/0 ضعف سیستم شهرداري  

ي مرتبط با ها سازمانعدم هماهنگی 

 شهرداري

باشد یمنرمال  1034/0  

باشد یمنرمال  1105/0 علل قانونی  

باشد یمنرمال  0712/0 مردم و شهروندان  
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باشد یمنرمال   0645/0  مدیریت زمان  

باشد یمنرمال   0784/0  ایمنی  

باشد یمنرمال   0659/0  رضایت شهروندان  

باشد یمنرمال   0587/0  ها نهیهزیی در جو صرفه  

باشد یمنرمال   0679/0  يبند زمان  

باشد یمنرمال   0659/0  حقوقی موارد و تخلف عدم  

 باشد یمنرمال   1208/0  يور بهره

  یقتحق ها افتهی منبع:

  

داري در تمـامی  مقـدار سـطح معنـی    شـود مشـاهده مـی   که در جدول شـماره  طور همان

 باشـند  پژوهش همگی نرمال می يها مؤلفهباشد، یعنی  یم 05/0 يخطا از مقدارتر بزرگ ها مؤلفه

 افتـه ی تحقـق ها انتظار داشـته اسـت   محقق از توزیع داده آنچهتوان چنین استدالل نمود که و می

 بـا  هاي مورد انتظار وجود ندارد.و فراوانی شده مشاهدههاي داري بین فراوانیمعنی است و تفاوت

  است. شده استفادهاز آزمون پیرسون  ها دادهتوجه به ماهیت 

آزمون همبستگی پیرسون یک آزمون پارامتریک براي بررسی همبستگی بین دو یا چنـد  

هـاي تحقیـق   گیرد که اوالً متغیـر قرار می مورداستفادهمتغیر و میزان آن است. این آزمون زمانی 

). گویه هاي مربـوط بـه   1387متغیرها نرمال باشد (دالور، اي باشند و ثانیاً توزیع نسبتی یا فاصله

 و ریـزي  برنامـه  صالحیت فنی، شیوه( از اند عبارتشاخص به ترتیب عوامل مدیریتی  5هر یک از 

خصص مدیران شـهري، منضـبط و قـانونی بـودن     پایین، تحصیالت و ت به باال از متمرکز مدیریت

 و کـافی  مالی منابع تعریف عدم( ضعف سیستم شهرداري ی بودن مدیر).و عمل نگري آیندهمدیر، 

 شـوراهاي  بـراي  کـافی  اختیـارات  وجـود  جاري، عـدم  قوانین بر اساس ها شهرداري براي صریح

ریت شهري، فقدان هماهنگی بـا  مدی امر در محلی نهاد مهم ترین عنوان به ها شهرداريو  اسالمی

 توسـط  شـهري  امـور  تصـدي  ازحد بیش ، فراگیريبندي زماندر  نظمی بیدیگر نهادهاي شهري، 

تعـدد قـوانین و   ( قـانونی  علـل  شـهرداري مـرتبط بـا    هاي سازمانهماهنگی  عدم) مرکزي دولت

 زمـین،  یـک تفک قـوانین  در تعـارض  و ابهام مربوط به اختیارات مدیران شهري، وجود هاي تبصره

نهادهـاي اداري و   خـودداري سـاختمانی،   مقـررات  و ضـوابط  ،وسـاز  سـاخت  کنترل زمین، تملک

 نقص یا ، فقدانباصالبتشهري، عدم وجود یک قوه مجریه قوي و  هاي هزینهدولتی در پرداخت 

مطلوب  هاي مشارکتفقدان ( شهروندانمردم و  ).باالدست هنگام به و راهبردي توسعه هاي طرح

 فرایند در مردم مشارکت ، عدمها پروژه، عدم درك نقش شهروندي و هماهنگی در اجراي مردمی
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 مسـتمر  و کامـل  همکـاري  شـهر، عـدم   مـدیران  و، نبودن پل ارتباطی بـین مـردم   ها طرح تهیه

  مردم). میان در شهرسازي فرهنگ نشر در گروهی هاي رسانه

 

  آزمون فرضیه

در ایـن   پـردازیم.  مـی   رصد به بررسـی فرضـیه  د 1یزان خطاي اینجا بامنظور نمودن مدر 

فرضـیه اول یعنـی ارزیـابی رابطـه بـین نهـاد مـدیریت شـهري و اجـراي           مرحله ابتدا به بررسی

شده است و سپس به آزمـون فرضـیه دوم    هاي عمرانی با استفاده از آزمون پیرسون پرداخته پروژه

هـاي عمرانـی    یریتی در اجراي پروژهتحقیق یعنی تعیین میزان تفاوت تأثیرگذاري عوامل نهاد مد

  شده است. با از آزمون رگرسیون پرداخته

  

عمرانی هاي پروژهدر اجراي  مؤثرآزمون همبستگی پیرسون عوامل  نتایج) 5( جدول  

  1  2  3  4  5  6  

            1  اجرا

          1  832/0**  عوامل مدیریتی

        1  761/0**  910/0**  ضعف سیستم شهرداري

هاي مرتبط  نعدم هماهنگی سازما

  با شهرداري

**985/0  **923/0  **862/0  1      

    1  792/0**  865/0**  907/0**  956/0**  علل قانونی

/913**  872/0**  934/0**  934/0**  947/0**  مردم و شهروندان

0  

1  

باشند ) معنادار می0,01(در سطح اند شده مشخص ) و ضرایبی که با عالمت 0,05در سطح ( اند شده مشخص (*)  (**) 

 ضرایب همبستگی که با عالمت

  

گونـه کـه    اسـت همـان   شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب از آزمون این فرضیه براي

 عمرانـی  هـاي  طـرح  اجـراي  و مـدیریتی  عوامـل  متغیـر  دو دهد بین) نشان می5جدول شماره (

 دارنیمع )00/0( آلفاي سطح در همبستگی مقدار این و دارد ) وجودR=832/0مثبت ( يرابطه

 عمرانـی  هـاي  طـرح اجـراي   باشـد،  بهتـر  عوامـل مـدیریتی   وضـعیت  هرچه دیگر عبارت بهاست. 

  .بالعکس و است آمیزتر موفقیت

 دارد. وجود رابطه عمرانی يها طرح يو اجراضعف سیستم شهرداري  بین  
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 همبسـتگی  ضـریب  دهـد، مـی  نشـان ) 5( شـماره  جـدول  که گونه همان فرضیه این آزمون براي

 05/0 از کمتـر  و )=00/0P( آن داريمعنـی  سـطح  اینکـه  به توجه با )=910/0R( دهش مشاهده

 یعنـی ضـعف   متغیـر  دو ایـن  بـین  کـه  شودمی گرفته نتیجه و شود می رد صفر فرض پس است

  .دارد وجود رابطه مثبت معناداري عمرانی هاي طرح اجراي و شهرداري سیستم

 وجـود  عمرانی رابطـه  يها طرحو اجراي  يشهردار با مرتبط يها سازمان هماهنگی عدم بین 

  .دارد

 بـا )=985/0R( شـده  مشـاهده  همبسـتگی  ضریب دهد،می نشان)5(شماره جدول که گونه همان

 و شـود می رد صفر فرض پس است05/0از کمتر و)=00/0P(آن داريمعنی سطح اینکه به توجه

 شهرداري با مرتبط هايسازمان یهماهنگ عدم یعنی متغیر دو این بین که شودمی گرفته نتیجه

  .دارد وجود رابطه مثبت و معناداري هايطرح اجراي و

 دارد وجود عمرانی رابطه يها طرح يریپذ تحققعلل قانونی و  بین.  

 بـا  )=956/0R( شـده  مشاهده همبستگی ضریب دهد،می نشان) 5( شماره جدول که گونه همان

      رد صـفر  فـرض  پـس  است 05/0 از کمتر و )=00/0P( آن داريمعنی سطح اینکه به توجه

 هـاي  طرح پذیري تحقق و قانونی علل یعنی متغیر دو این بین که شودمی گرفته نتیجه و شودمی

  .دارد وجود مثبت و معناداري رابطه عمرانی

 دارد وجود رابطه هاي عمرانیپذیري طرحمردم و شهروندان و تحقق بین.  

 شـده  مشـاهده  همبسـتگی  ضـریب  دهـد، مـی  نشـان  )5( شـماره  جـدول  کـه  گونـه  همان

)947/0R=( آن داريمعنی سطح اینکه به توجه با )00/0P=( فرض پس است 05/0 از کمتر و 

  و شـهروندان  و مـردم  یعنـی  متغیـر  دو ایـن  بـین  کـه  شـود مـی  گرفته نتیجه و شودمی رد صفر

  .دارد وجود معناداري رابطه مثبت عمرانی هايطرح پذیريتحقق

عمرانی از  هاي طرحبر اجراي  مؤثربندي عوامل و اولویت تأثیرادامه براي تعیین میزان در 

است. به این صورت که ابتدا همبستگی متغیرها براي  شده استفادهآزمون رگرسیون چند متغیره 

رگرسیون براي تعیین میزان ن و سپس از آزمو شده محاسبه ها آنبه دست آوردن رابطه بین 

  شود:استفاده می عمرانی هاي طرحمدیریتی بر اجراي  عوامل تأثیر
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 هاي عمرانیاجراي طرح بر یرگذارتأث ها عاملیج آزمون رگرسیون چند متغیره بین نتا )6( جدول

  متغیر مالك 

  بین پیش یرمتغ

  هاي عمرانی اجراي طرح

  B  T β  sig R R2 

231/0  عوامل مدیریتی  168/17  291/0  000/0  **832/0  692/0  

129/0  ضعف سیستم شهرداري  117/2  211/0  000/0  **910/0  882/0  

هاي مرتبط با  عدم هماهنگی سازمان

  شهرداري

386/0  306/2  241/0  000/0  **985/0  970/0  

241/0  علل قانونی  086/3  193/0  000/0  **956/0  913/0  

162/0  مردم و شهروندان  361/2  112/0  000/0  **947/0  896/0  

  تحقیق اه افتهی منبع:

  

 تأثیرین بیش تر 291/0دهد عوامل مدیریتی با بتاي  یم) نشان 6که جدول ( طور همان

عمرانی دارد. به این معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد  هاي طرحرا بر روي متغیر اجراي 

و بالعکس. سایر  یابد میافزایش  291/0عمرانی  هاي طرحدر متغیر عوامل مدیریتی، اجراي 

)، علل قانونی 241/0( مرتبط با شهرداري با بتاي هاي سازمانامل به ترتیب عدم هماهنگی عو

را  تأثیرین بیش تر) 211/0) و ضعف سیستم و شهرداري (112/0)، مردم و شهروندان (193/0(

 عمرانی دارند. هاي طرحمتغیر اجراي  روي بر

 
  هاي تحقیق) منبع: یافته(.ها روژهپعوامل مدیریتی در  ياثرگذار یزانم ):1شماره (نمودار 
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  :گیري یجهنتبحث و 

در ایـن تحقیـق بـا نتـایج تحقیقـی کـه رهنمـا و خسـروي در مـورد           آمده دست بهنتایج 

تحقیق نتـایج   در هردوهمخوانی دارد یعنی  اند دادهشهر مشهد انجام  9منطقه عمرانی  يها طرح

 یـرات تا خو  باشد یم مؤثرعمرانی بسیار  يها پروژهنقش مدیریت شهري در اجراي  دهد یمنشان 

، هـا  پـروژه هستند. از دالیل مهـم و اساسـی در موفقیـت     مؤثرعمرانی  يها پروژه يدر اجرازمانی 

ایجاد فرآیندها و ضوابط شفاف، تدفیق اجرا، عناصر کلیـدي و وجـود اطالعـات روشـن در مـورد      

ارتبـاطی   يسـاختارها وجـود  تجربیات جهانی نشانگر آن است کـه در صـورت عـدم     استپروژه 

تحلیل و آنالیزهاي مختلـف سیاسـی،    و یازموردن يها چهارچوب بینی یشپشفاف و دقیق و عدم 

موفـق و مناسـب    ياجـرا  از موفقیت چندانی برخوردار نخواهد بـود.  ها پروژهاجتماعی و تکنیکی 

 ياجـرا  رسـاند. ما را در داشـتن یـک شـهر سـالم و زیبـا یـاري        تواند یمعمرانی شهر  يها پروژه

اصـول و ضـوابط دقیـق و     بـر اسـاس   کـه  چـون  یافتـه  توسـعه  يکشـورها عمرانـی در   يهـا  پروژه

شهرنشینان کمـک   بیش ترو رفاه  یباسازيزموفق بوده و به  اکثراً گیرد یمانجام  شده یزير برنامه

جـه و  ، کمبـود بود یراتتا خ کرده است، ولی این امر در اکثر کشورهاي جهان سوم موفق نبوده و

کشـور ایـران هـم     در شده است. ها طرحعواملی چون مدیریت ضعیف باعث اجراي نامناسب این 

در ایـن تحقیـق در مـورد شـهر      آمده دست بهکه نتایج طوريه، بباشد یموضعیت به همین منوال 

حـاکی از آن اسـت کـه در    AHP یکی از مراکز استانی کشور با استفاده از مدل عنوان به آباد خرم

، حمایـت مـدیران شـهري و مـدیریت     يبنـد  زمـان توانایی مالی، توانایی فنی، مهم (معیار  5بین 

و معیـار   311/0 یازامتبه ترتیب معیارهاي حمایت مدیران با  عمرانی يها پروژهاجراي  ) درپروژه

عمرانـی   يها پروژهمعیارها در اجراي  ترین یفضعو  ینمؤثرتر عنوان به 045/0با امتیاز  يبند زمان

و رهبري بـا   153/0 یازامتزیر معیار مهم زیر معیارهاي مشارکت با  15و در بین  شناسایی شدند

 یـرات تـا خ عمرانی و زیر معیارهاي  يها پروژهمعیارها در اجراي  ینمؤثرتر عنوان به 139/0 یازامت

عیارها در زیر م ترین یفضع عنوان به 011/0 یازامتمدیر با  یالتتحص یارمعو زیر  004/0با امتیاز 

آمـاري   يهـا  آزمـون در گام بعدي در قالـب   ینهمچن شدند. يبند رتبهعمرانی  يها پروژهاجراي 

را بـر روي   تـأثیر ین بیش تر 291/0عوامل مدیریتی با بتاي  که باشد یمنتایج بیانگر این موضوع 

در متغیـر   عمرانی دارد. به این معنی که با افزایش یک انحراف اسـتاندارد  هاي طرحمتغیر اجراي 

و بـالعکس. سـایر عوامـل بـه      یابـد  مـی افزایش  291/0عمرانی  هاي طرحعوامل مدیریتی، اجراي 

)، 193/0)، علـل قـانونی (  241/0( مرتبط با شهرداري با بتـاي  هاي سازمانترتیب عدم هماهنگی 

 روي بـر را  تـأثیر ین بـیش تـر  ) 211/0) و ضعف سیستم و شهرداري (112/0مردم و شهروندان (
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عامـل در اجـراي    ینمؤثرتر عنوان بهبنابراین عامل مدیریت  ؛عمرانی دارند هاي طرحیر اجراي متغ

 يهـا  پـروژه بنابراین باید به نقش مدیریت شهري در اجـراي  ؛ عمرانی شناسایی گردید يها پروژه

 يهـا  پـروژه  تـر  موفـق بـراي انجـام    هایییشنهادپیت راهکارها و درنها توجه کرد. بیش ترعمرانی 

با بکار گیري مدیران بـا تخصـص مـرتبط     آباد خرماز: در شهر  اند عبارتگردد که  یمنی ارائه عمرا

تـوان   یمـ ي عمرانی و همچنین تالش در جهت ایجاد یک مـدیریت شـهري یکپارچـه    ها پروژهبا 

ي هـا  سـازمان  ضعف مربوط به شاخص مدیریتی کاهش داد. در زمینه مربوط به عـدم همـاهنگی  

ي هـا  سـازمان بـا   توان با پیوند مراکز تحقیقاتی و علمی و بخش خصوصـی  یممرتبط با شهرداري 

شـهري   يمربوط مدیریت شـهري و همچنـین تـالش در جهـت ایجـاد یـک مـدیریت یکپارچـه        

زمینه شاخص علل قانونی نیز با  در ي مربوط با این شاخص را تا حد مطلوبی کاهش داد.ها ضعف

و پیمانکـاران و اجـراي    هـا  سـازمان نین بـراي سـایر   ي قوانین و شفاف ساختن قـوا ها تعارضرفع 

کوتاه و همچنین یک قوه مجریه قدرتمند در زمینه حل مشکالت و اجـراي   زمان مدتقوانین در 

مـورد شـاخص    در توان در زمینه این شاخص نیز به موفقیت نسبی رسـید.  یمي عمرانی ها پروژه

ي در زمینـه معایـب و مزایـا    سـاز  شـفاف  مردم و شهروندان نیز با معرفی کامل پروژه و همچنـین 

شهروندان در تصمیم سـازي   مؤثریرات بر زندگی شهروندان و همچنین مشارکت تأثاجرایی آن و 

ي و از به وجود آمدن مشـکالت در ایـن زمینـه    ها ضعفتوان  یمي عمرانی در سطح شهر ها پروژه

رسـانی   بـااطالع ان تـو  یمـ در ارتباط بـا شـاخص ضـعف سیسـتم و شـهرداري       ؛ ویري کردجلوگ

هـا در زمینـه انعقـاد     یینارسـا کـردن   برطـرف  و همچنین ي عمرانی یکدیگرها پروژهاز ها  سازمان

ي، گسترده کردن دامنه اختیارات شهرداري بند زمانها  نظمی یبجلوگیري از  منظور  به قراردادها

بـه حـد مطلـوبی    ي مربوط به این شاخص را نیز ها ضعفدر امور محلی در زمینه مدیریت شهري 

  :گردد یمعمرانی ارائه  يها پروژه تر موفقزیر براي انجام  هايراهکارها و پیشنهاد یتدرنها رساند.

ها نسبت به بینی و اجراي پروژه یشپدر زمان  بیش ترریزي و تعمق مدیریت شهري با برنامه - 1

 ند.اقدام نمای ها پروژهرفع و یا به حداقل رساندن مشکالت و موانع اجراي 

مندي تا موجب رضایت ی به عمل آیدنظرسنجهاي عمرانی از شهروندان در زمینه پروژه - 2

هاي شهري شهروندان اصلی این پروژه کننده مصرفرا فراهم آورد. در حقیقت  ها آن بیش تر

  باشند. یم

مرجـع مـدیریت    مهـم تـرین   عنـوان  بهي مختلف شهر با شهرداري ها سازمانهماهنگ کردن  -3

 ي عمرانیها پروژهدر جهت اجراي مناسب و بهتر شهري 

  .کوتاه زمان مدتقانونی و اجراي قوانین در  يها تعارضرفع  -4
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 :خذآممنابع و 

چاپ  مهرگان قلم. .انتشارات عابد،microsof projectآموزش سریع . 1386،د ،احمد نژاد .1

 صفحه. 288.تهران سوم،

مدل اداره امور شهر در ایران.  ناسیش آسیب. 1387ن ، اسدي،ا. آخوندي،ع، برك پور، .2

 .135- 156، بهار.صص63جغرافیایی.شماره  هاي پژوهشفصلنامه 

معاونت پژوهشی دانشگاه  مدیریت و حکمروایی شهري. .1388ن، اسدي،ا. برك پور، .3

 هنر،تهران.

 دوم، . چاپشهرسازي و پیرامون شهر هاي نظریه. 1382پاپلی یزدي،م، رجبی سناجردي،ح. .4

 صفحه 360دانشگاه تهران، سمت،انتشارات 

. اداره مردمی شهر و مشارکت 1391خادم حسینی، ا، قدرجانی، ر، امیر زاهدي، یگانه. .5

شهروندان در مدیریت شهري مطالعه موردي :منطقه پنج شهرداري اصفهان.مجله آمایش 

  .17محیط مالیر، سال پنجم، شماره 

،چاپ اول ،انتشارات .،دیدگاهاي نو در جغرافیاي شهري1387شکوئی، حسین. .6

 صفحه560سمت،تهران،

نقش ساختار مدیریت شهري در توسعه فرهنگ شهر و . 1393صفی، س، نظریان، ا،  .7

. صص 29. فصلنامه آمایش محیط مالیر. شمارهموردي: شهر همدان) ( مطالعهشهرنشینی

73-51. 

 مدیریت ايابزاره و کنشگران نقش ، بررسى1391 ، ابویی اردکانی، م، نوري، ن.عزیزي، م .8

دم، سال فتهران، فصلنامه هویت شهر، شماره ه شهر کالنیکپارچگى مدیریت  در شهري

  ششم.

کلیدي در تبیین الگوي  يها شاخص يبند طبقه.1391فلسفی،ر،یزدان پناه،ا،احمدي،س، .9

پاییز و  30شهري.دو فصلنامه مدیریت شهري،شماره  يها پروژهبراي مدیریت  پروژهمنشور 

 98- 67. 91زمستان

ها، انتشارات سازمان هاي عمرانی در شهرداري، مدیریت طرح1390کاشانی جو، خ .10

  صفحه. 131کشور، تهران. هاي یاريدهو  ها يشهردار

.،طرح مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن،مرحله اول،وزارت 1375کاظمیان غ. .11
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