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 یشنهادیپ یو ارائه الگو یواحد شهر یریتمد یمطالعه الگوها

 (تهرانشهر :مطالعه موردی)

 یدیمحمدجواد رش

mj.rashidi63@gmail.com 

 

 یجوز یمهد

mehdijozi67@gmail.com 

 چکیده

. به اداره امور به شکل مناسب و ارایه خدمات در زمان کم و با سرعت بیشتر اقدام نمودبا ایجاد مدیریت واحد شهری می توان 

، سریع و با کیفیت رضایت از طریق ارایه خدمات متنوعاین . مدیریت واحد شهری به دنبال جلب رضایت مراجعان می باشد

تحقیق حاضر از نوع . می باشد تهرانشهر گوی مدیریت واحد شهری در هدف از این تحقیق بررسی و ارایه ال. حاصل می شود

اماری در این تحقیق عبارت از کلیه مدیران ،  جامعه. روش اجرای تحقیق پیمایشی می باشد. تحقیقات توصیفی می باشد

 بوده نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند. می باشد تهران معاونین و کارشناسان ادارات ، سازمانها و ارگانهای دولتی شهر

از . ابزار گرداوری اطالعات ، پرسشنامه محقق ساخته بوده است.کارشناس به صورت تصادفی انتخاب گردیدند 281و تعداد 

 یاجرا نیبنتایج تحقیق نشان داد که . روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه وتحلیل اطالعات استفاده شده است

 یاجرا نیبهمچنین نتایج نشان داد ،  .سازمانها رابطه معنادار وجود داردی ها نهیو کاهش هز  تهران واحد شهر تیریمد

عالوه بر این یافته های تحقیق نشان .خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد شیو افزا تهراندر  یواحد شهر تیریمد

 .دار وجود داردشهروندان رابطه معنا تیرضا شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبداد ، 

 ، اداره شهر، برنامه ریزی شهریمدیریت واحد شهری، مدیریت یکپارچه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ش ایران کشورى خواهد بود با جایگاه اول .ه 2011بر این امر تاکید گردیده است که در افق  2011ر چشم انداز ایران د

اسالمى و انقالبى، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در  اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هویت

عالوه بر اینها بر اهداف متنوعى همچون توسعه مبتنى بر مقتضیات فرهنگى، جغرافیایى و تاریخى، برخوردار . روابط بین الملل

ید ، بهره مندى ، فرصت هاى برابر، توزیع مناسب از دانش پیشرفته و متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تول

ابراهیمی، ) .محیط زیست مطلوب و اهداف متنوع دیگرى تاکید شده است عی ، حفظ ملى، تامین امنیت اجتمانیت مادر

2881) 

رهاى ایجاد نظام مدیریت شهرى که بتواند زمینه هاى رسیدن به اهداف چشم انداز را در عرصه هاى شهرى فراهم آورد و شه

ایران و به ویژه شهرهاى بزرگ را تبدیل به کانون هایى قابل رقابت با کانون هاى شهرى منطقه نماید از دغدغه هاى اصلى 

 (2888منصوری، ). سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهرى است

هاى  نیز منجر به تنش هموارهمساله مدیریت شهر و به صورت مساله اى بحث برانگیز در محافل علمى، چگونگى اداره شهر 

احزاب و گروه هاى سیاسى با رویکردهاى متفاوت نسبت به شهر گشته  سیاسى بین دانشگاهى و اجرایى مطرح بوده و گاها

مطالعه )یشنهادی پ یو ارائه الگو یواحد شهر یریتمد یمطالعه الگوهادر این تحقیق نیز به موضوع ( 2881الوندی، ) .است

 .پرداخته شده است( تهرانموردی شهر 

شهر به مثابه ی سیستم یکپارچه ای است که باید مدیریت آن نیز یکپارچه باشد و در اینجا می توان از اصطالح مدیریت 

نیز استفاده کرد چرا که در وهله ی اول شهرها دارای هویت واحد Integrated Urban Managementیکپارچه ی شهری 

 (2881قربانی، .) و یکپارچه اند

از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه های باالیی به دلیل عدم هماهنگی نهادها و دستگاه های مختلف در مورد  

فعالیت های مختلف به خصوص در سطح اجرایی صرف می شود و هر ارگان بر اساس برنامه و نیاز خود به شکل سلیقه ای در 

یکپارچگی و انسجام مدیریت در شهر شده، سپس مدیریت واحد، صرفه جویی در شهر فعالیت می کند، مدیریت واحد باعث 
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 (2888محالتی، .)هزینه های شهری را به دنبال دارد

شناخت واقعی شیوه مدیریت واحد شهری به دلیل این که در کشور سابقه ای در این خصوص نداریم و مسئوالن کشور، استان 

اشتباهات ناشی از آن نشوند، باید پیش از هر کاری در این زمینه، شناخت کافی به ها و کالن شهرها دچار آزمون و خطا و 

 (2881کلوانی، ). وجود آید

در برنامه سوم و چهارم توسعه قانون مدیریت واحد شهری مطرح شده است که بر اساس آن دولت باید تمام مسئولیتها و 

 .رند را رها کرده و مدیریت آن را به شهرداریها واگذار کندنهادهایی که شهروندان به صورت مستقیم با آن ارتباط دا

به نظر می رسد با ایجاد مدیریت واحد شهری می توان به اداره امور به شکل مناسب و ارایه خدمات در زمان کم و با سرعت 

 (2888موحدیان، . )بیشتر اقدام نمود

د هدر رفتن بودجه ها و منابع مالی شهرداریها و ادارات و متاسفانه به دلیل عدم اجرای مدیریت واحد شهری همه ساله شاه

مدیریت واحد شهری را اعمال  سازمانها در شهر ها و نیز نوعی موازی کاری و ناهماهنگی می باشیم لذا در صورتی که بتوان

ی و منابع فیزیکی و نیز علی رغم  برخورداری از پتانسیل های مناسب انسان تهرانشهر . ین معضالت پیشگیری نموداز ا نمود

سازمانی در زمینه اجرای مدیریت واحد شهری با توفیق چندانی روبرو نبوده است و الزم است تا در قالب تحقیقی علمی و 

لذا سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می . پرداخت آن دراین شهردقیق به بررسی مدیریت واحد شهری و ضرورت های 

 کدام است؟ تهرانت واحد شهری در شهرگوی مدیریباشد این است که ال

 روش تحقیق

 .می باشد( 2زمینه یابی)پژوهش حاضر به لحاظ روش در جمله تحقیقات پیمایش 

نگرش ها، باورداشت ها، عقاید و امور مورد )تحقیق زمینه یابی روشی برای بررسی ماهیت ویژگی ها و ادراک های شخصی 

 (2118، 8و دیلی 1روزنبرگ. )خ به پرسشهایی است که به دقت تدوین شده اندمردم از طریق تجزیه و تحلیل پاس( عالقه

                                                        
1 Survey Research 

2 Rosenberg 

3 Daly 
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به منظور گرداوری اطالعات ابتدا  به منظور مطالعه ادبیات و تئوری های تحقیق در حوزه مدیریت واحد شهری از طریق روش 

 .ش میدانی اقدام گردیدکتابخانه ای اقدام شد و سپس به منظور جمع اوری داده ها و اطالعات الزم از طریق رو

می  تهرانولتی شهر جامعه اماری در این تحقیق عبارت از کلیه مدیران ، معاونین و کارشناسان ادارات ، سازمانها و ارگانهای د

 . باشد

در نمونه گیری هدفمند محقق براساس اهداف تحقیق و . نمونه گیری در تحقیق حاضر به روش نمونه گیری هدفمند می باشد

 .اطالعات می نماید جه به شرایط جامعه اماری اقدام به انتخاب نمونه های افراد برای جمع اوریبا تو

 یافته ها

ابتدا ازطریق آمار توصیفی به مطالعه و توصیف برخی ویژگیهای پاسخگویان نظیر جنس ، سن، تحصیالت ، سابقه کار در 

ته شده است و در بخش دوم نیز با استفاده از آزمونهای آماری به سازمان ، وضعیت تاهل ، تحصیالت ، درامد و نظایر ان پرداخ

نهایتا پس از . نفر براورد شده بود  210در پژوهش حاضر تعداد نمونه .های تحقیق پرداخته شده است تحلیل و آزمون فرضیه

ه و مورد تجزیه و تحلیل پرشده بود مبنای محاسبه قرار گرفت پرسشنامه که به طور کامل 281توزیع پرسشنامه ها ، تعداد 

 .اماری قرار گرفتند

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس: 2جدول شماره 

 شاخص اماری فراوانی درصد

 مرد 281 5/11

 زن 51 5/11

 جمع 281 211

. می باشد تهرانداده های جدول باال نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان مرد در سازمانها و ادارات شهر

 (درصد 5/11.  )و کمترین فراوانی مربوط به کارشناسان زن می باشد (  درصد 5/11)

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروهای سنی و جنسیت :1جدول شماره 
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 01تا  82درصد از شرکت کنندگان در تحقیق بین گروههای سنی  01داده های جدول باال نشان می دهد که نزدیک به 

سال سن داشته اند و این رقم برای کارشناسان  81درصد کمتر از  0/21همچنین در میان کارشناسان مرد ، .  سالگی قرار دارند

همچنین بر اساس داده های جدول فوق می توان مطرح نمود که شرکت کنندگان با باالتر از . درصد گزارش شده است 11زن 

 (درصد 5/22. )پژوهش داشته اندسالگی کمترین فراوانی را در این  51

 مقایسه میزان تحصیالت پاسخگویان بر حسب جنس :8دول شماره ج

 گروه    

 گروه سنی

 جمع کارشناسان زن کارشناسان مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 2/28 88 11 21 0/21 18 سال 81کمتر از 

 6/81 11 80 21 1/02 55 سال 01تا  82

 8/81 56 86 28 8/18 88 سال 51تا  02

 5/22 12 21 5 2/21 26 سال وباالتر 52

 211 281 211 51 211 281 جمع

 گروه       

 تحصیالت

 جمع کارکنان زن کارکنان مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 2/11 58 16 28 0/81 01 دیپلم

 1/16 01 80 21 1/10 81 کاردانی

 2/80 61 81 26 8/80 06 کارشناسی

کارشناسی ارشد و 

 دکتری
20 6/26 0 8 28 1/1 

 211 281 211 51 211 281 جمع
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دارای تحصیالت  »درصد  2/80یعنی ( نفر 61)های تحقیق  توان عنـــوان نــمود که اکثریت نمونه با توجه به جدول فوق، می

. الت کارشناسی ارشد و باالتر تشکیل داده انددرصد کارکنان شرکت کننده در تحقیق را دارای سطح تحصی 1/1و  کارشناسی

 . درصد از کارکنان دارای تحصیالت دیپلم بوده اند 2/11همچنین بر اساس داده های حدول باال می توان قضاوت نمود که 

 تهران  توزیع فراوانی معلمان بر حسب سابقه کاردر ادارات و سازمانهای شهر :0جدول شماره 

 11تا  21شرکت کننده در تحقیق دارای سابقه کار بین  درصد از کارشناسان 8/01داده های جدول فوق بیانگر ان است که  

سال  21درصد از شرکت کنندگان دارای سابقه کار کمتر از  8/81همچنین . می باشند تهران شهرسال در ادارات و سازمانهای 

 .می باشد تهرانشهر  می باشند که این موضوع نشان دهنده جوانی کارشناسان در سازمانهای دولتی 

 (تومان)مدماهیانهآتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان در :5ره جدول شما

 گروه

 سابقه کار

 جمع کارکنان زن ن مردکارکنا

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 8/81 56 26 8 0/86 08 سال 21کمتر از 

 8/01 11 61 82 8/80 06 سال 11تا 21

 1/16 01 11 22 8/18 88 سال 81تا 11

 211 281 211 51 211 281 جمع

 گروه         

 درامد 

 جمع کارکنان زن کارکنان مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/1 20 8 0 6/1 21 هزار611کمتر از 

 2/28 88 81 26 1/21 21 هزار811تا 611

هزار  تا یک 811

 میلیون
81 18 21 10 01 1/16 
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درصد از شرکت کنندگان در تحقیق مطرح نموده اند که در امد ماهیانه بین یک  1/11داده های جدول باال نشان می دهد که 

هزار تا یک میلیون تومان  811درصد از پاسخگویان نیز اظهار داشته اند که بین  1/16همچنین . ن داشته اندتا یک و نیم میلیو

درصد کارکنان اعالم نموده اند که در ماهانه بیشتر از یک و نیم میلیون درامد ماهیانه  6/21فقط . در ماه درامد داشته اند

 .داشته اند

 گویان بر حسب میزان اگاهی از مقوله مدیریت واحد شهریتوزیع فراوانی پاسخ : 6جدول شماره 

درصد از شرکت کنندگان در تحقیق مطرح نموده اند که از مقوله  1/01داده های جدول باال نشان می دهد که در مجموع 

اهی خود را از درصد از کارکنان نیز میزان اگ 1/16همچنین .  مدیریت واحد شهری در سطح خیلی زیاد و زیاد اگاهی داشته اند

عالوه بر این بیش از یک سوم کارکنان نیز میزان اگاعی خود را از مقوله . د متوسط ارزیابی نموده اندمدیریت واحد شهری در ح

 2.5یک میلیون تا 

 میلیون
01 8/82 21 10 50 1/11 

 6/21 81 21 6 1/21 16 میلیون 2.5بیش تر از 

 211 281 211 51 211 281 جمع

 گروه

 میزان اگاهی

 جمع کارکنان زن کارکنان مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 8/25 11 26 8 1/25 12 خیلی زیاد

 0/16 08 81 26 8/10 81 زیاد

 1/16 01 10 21 18 81 تاحدودی

 0/12 81 28 1 1/11 81 کم

 5/22 12 28 1 2/1 21 کمخیلی 

 211 281 211 51 211 281 جمع
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 .مدیریت واحد شهری در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل و جنسیت :1جدول شماره

کارشناسان »درصد  0/50یعنی ( نفر 11)های تحقیق  ـمود که اکثریت نمونهتوان عنـــوان نـ با توجه به جدول فوق، می

 .  درصد نیز مجرد بوده اند 1/10، متاهل بوده و  تهرانشهر  سازمانهای دولتی 

ابتدا به منظور استفاده از روش امار پارامتریک و با استفاده از ازمون کولموگروف اسمیرونوف به نرمال بودن داده های تحقیق 

 .نتایج ازمون کولموگروف اسمیرونوف در جدول زیر مشاهده می گردد.رداخته شدپ

 

 به متغیرهای تحقیق برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط  K-Sآزمون   :8شماره جدول 

هزینه های  شاخص اماری

 سازمان

خدمات 

 شهروندان

رضایت 

 شهروندان

 سرعت خدمات موازی کاری

 281 281 281 281 281 تعداد

 8.2218 8.0856 8.221 8.2180 0.1601 میانگین

 .5818 .68100 .1858 2.1018 .16118 انحراف استاندارد

 گروه

 ت تاهلوضعی

 جمع کارکنان زن کارکنان مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/10 05 26 8 18 81 مجرد

 0/50 11 11 86 1/01 68 متاهل

 22 11 0 1 6/28 28 مطلقه

 1/1 28 8 0 1/21 20 همسر فوت شده

 211 281 211 51 211 281 جمع
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 .1082 166 .225 .111 .268 برابر

تفاوتهای کامالً 

 مثبت

221. 111. 225. 166. 106. 

تفاوتهای کامالً 

 منفی

268.- 115.- 110.- 100.- 151.- 

Z 2.258 111. 2.211 611. 688. 

Sig. 

(2-tailed) 
18. 111. 218. 101. 128. 

 15محاسبه شده برای مولفه های این تحقیق در سطح Z بر اساس داده های جدول باال می توان مطرح نمود که چون نمره  

میانگین توان از  توان مطرح نمود که توزیع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و می میدرصد از میانگین کمتر می باشد لذا 

  .های آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد شاخص گرایش مرکزی استفاده نمود و از مدل  عنوان معرف به

 تحقیقجدول آماره های توصیفی سن پاسخگویان و مولفه های : 1ولجد

هزینه های   سن

 سازمان

خدمات 

 شهروندان

رضایت 

 شهروندان

موازی 

 کاری

سرعت 

 خدمات

 1111/28 1111/21 111/11 1111/11 111/11 میانگین 81کمتر از 

 1111/28 1111/21 111/11 1111/11 111/11 میانه

 11/28 11/21 11/11 11/11 11/11 مینیمم

 11/28 11/21 11/11 11/11 11/11 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 واریانس
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 6182/21 8061/11 1818/10 5161/18 0625/18 میانگین 01-81

 1111/28 1111/12 111/15 1111/18 111/11 میانه

 11/22 11/1 11/25 11/25 11/21 مینیمم

 11/10 11/11 11/81 11/80 11/88 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

81111/0 11611/0 02561/8 21111/0 10610/8 

 588/21 618/21 666/22 616/21 226/21 واریانس

 1152/21 5181/11 1128/15 5111/10 1618/81 میانگین 51-01

 1111/12 1111/11 1111/16 1111/10 1111/81 میانه

 11/22 11/20 11/20 11/20 11/21 مینیمم

 11/15 11/81 11/80 11/81 11/61 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

61810/6 61181/0 61211/0 22801/0 18810/8 

 118/28 112/26 212/12 028/12 111/00 واریانس

 51باالتر از 

 سال

 5111/28 1218/12 8101/15 2201/10 0218/11 میانگین

 1111/21 1111/11 1111/15 1111/18 1111/11 میانه

 11/22 1/1 11/20 11/20 11/21 مینیمم

 11/15 11/81 11/80 11/80 11/61 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

16821/5 08211/0 18188/0 11611/0 62160/8 
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 211/28 611/21 666/26 601/21 112/88 واریانس

به عقیده کارشناسان شرکت کننده در این تحقیق ، تاثیر اجرای  همانطور که مشاهده می شود طبق داده های جدول میانگین، 

این موضوع از نظر کارشناسان با . همه عوامل دیگر بر کاهش هزینه های سازمان خواهد بود زا رمدیریت واحد شهری بیش ت

با افزایش سن در بین افراد نمونه آماری افزایش یافته به کاهش هزینه های سازمان . روه های سنی مختلف تبیین شده استگ

همچنین تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری ،از .از همه گروهها بیشتر است سال 51باالتر از طوری که در رده سنی 

همچنین نتایج  .سال بیشتر است 81-01در رده سنی  دیدگاه کارشناساناز  سال نیز 01-51در رده سنی  دیدگاه کارشناسان

تحقیق نشان می دهد که تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری از دیدگاه کارشناسان این تحقیق بر افزایش رضایت 

 .شهروندان نیز باال گزارش شده است

 تحقیقی مولفه ها و جدول آماره های توصیفی جنس پاسخگویان :21جدول 

 سرعت کاری شهروندان خدمات هزان  

 5188/28 1851/11 6661/15 1208/10 1151/11 میانگین زن

 1111/21 1111/11 1111/16 1111/10 111/81 میانه

 11/20 11/1 11/20 11/25 11/21 مینیمم

 11/11 11/11 11/81 11/80 11/81 ماکزیمم

 58211/1 18882/0 11585/8 01818/0 88161/0 انحراف معیار

 661/6 120/26 188/28 120/11 211/21 واریانس

 0106/28 5120/12 8888/15 1185/18 0881/11 میانگین مرد

 111/21 1111/11 1111/15 1111/18 1111/11 میانه

 11/22 11/21 11/25 11/20 11/21 مینیمم

 11/15 11/81 11/80 11/81 11/61 ماکزیمم
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 81615/8 10815/0 21811/0 08508/0 15511/6 انحراف معیار

 600/20 115/28 060/21 618/21 665/86 واریانس

 5111/28 1218/12 8101/15 2201/10 0218/11 میانگین کل

 1111/21 1111/11 1111/15 1111/18 1111/11 میانه

 11/22 11/1 11/20 11/20 11/21 مینیمم

 11/15 11/81 11/80 11/80 11/61 ماکزیمم

 62160/8 11611/0 18188/0 08211/0 16821/5 انحراف معیار

 211/28 611/21 666/26 601/21 112/88 واریانس

تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری بر کاهش هزینه های همانطور که مشاهده می شود طبق داده های جدول میانگین 

همچنین نتایج این جدول نشان می دهد که تاثیر .بوده استبیشتر  مردسازمان و کاهش موازی کاری  از دیدگاه کارشناسان 

اجرای الگوی مدیریت واحد شهری از دیدگاه کارشناسان مرد بر افزایش سرعت خدمات از کارشناسان زن  بیشترگزارش شده 

کارشناسانزن و مرد اختالف از دیدگاه شهری بر افزایش خدمات شهروندان  اما در زمینه تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد. است

 . چندانی گزارش نشده است

 تحقیقمولفه های  وجدول آماره های توصیفی مدرک تحصیلی پاسخگویان  :22جدول

هزینه های  مدرک تحصیلی

 سازمان

خدمات 

 شهروندان

رضایت 

 شهروندان

موازی 

 کاری

سرعت 

 خدمات

 6111/21 0111/12 6111/10 611/11 1111/18 میانگین دیپلم

 1111/28 1111/11 1111/18 1111/12 1111/81 میانه

 11/25 11/26 11/11 11/11 11/12 مینیمم

 11/21 11/15 11/81 11/16 11/80 ماکزیمم
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انحراف 

 معیار

10115/5 11285/1 11151/0 12251/8 52658/2 

 811/1 811/25 811/10 811/1 511/15 واریانس

 5255/28 1126/12 2151/15 1882/18 1815/11 میانگین کاردانی

 1111/21 1111/11 1111/15 1111/18 1111/11 میانه

 11/22 11/21 11/25 11/20 11/21 مینیمم

 11/15 11/81 11/88 11/80 11/01 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

21111/0 01081/0 81168/8 18288/0 18862/8 

 101/28 662/26 528/20 511/21 011/21 واریانس

 ناسیکارش

 

 1511/28 8888/12 888/11 2661/16 661/81 میانگین

 1111/11 5111/10 5111/11 1111/18 1111/81 میانه

 11/20 11/1 11/20 11/25 11/21 مینیمم

 11/18 11/16 11/80 11/81 11/61 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

11161/21 11581/0 56510/5 50108/5 02050/8 

 651/22 611/81 111/81 888/11 616/266 واریانس

کارشناسی ارشد و 

 دکتری

 1111/28 1218/12 8101/15 2201/10 0218/11 میانگین

 1111/21 1111/11 1111/15 1111/18 1111/11 میانه

 11/22 11/1 11/20 11/20 11/21 مینیمم
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 11/15 11/81 11/80 11/80 11/61 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

16821/5 08211/0 18188/0 11611/0 62160/8 

 211/28 611/21 666/26 601/21 112/88 واریانس

، تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری  بر متغیرهای مورد همانطور که مشاهده می شود طبق داده های جدول میانگین 

دارای مدرک  کارکنانربا افزایش سطح تحصیالت افزایش می یابد یعنی دمطالعه در این پژوهش، از دیدگاه کارشناسان 

سطح تحصیالت کارشناسی است که  کارکنانیبیشتر از و دکتری ،تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری ،  کارشناسی ارشد

که ، تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری راباالتر ازکارکنانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند دارند و کارکنانی

همچنین بر اساس داده های جدول باال می توان استنباط نمود که . ، ارزیابی نموده انددیپلم هستنددارای مدرک تحصیلی 

کارکنان با سطح تحصیالت کارشناسی ، تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری بر سرعت ارایه خدمات ، باالتراز گروههای 

 . دیگر ارزیابی شده است

 تحقیقمولفه های  وکار پاسخگویان  جدول آماره های توصیفی سابقه: 21جدول

هزینه های  سابقه کار

 سازمان

خدمات 

 شهروندان

رضایت 

 شهروندان

موازی 

 کاری

سرعت 

 خدمات

 21 کمتراز

 سال

 6111/28 0111/11 6111/16 8111/10 8111/18 میانگین

 1111/21 1111/18 1111/11 1111/15 1111/81 میانه

 11/25 11/21 11/12 11/12 11/15 مینیمم

 11/11 11/15 11/81 11/11 11/81 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

26115/1 18825/8 12251/8 11185 51118/1 
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 811/6 811/1 811/25 111/1 111/0 واریانس

 8115/21 8601/11 8811/10 1518/18 2185/18 میانگین سال 11تا 21

 1111/28 1111/12 1111/10 1111/11 1111/18 میانه

 11/22 11/1 11/20 11/20 11/21 ممینیم

 11/15 11/11 11/88 11/80 11/88 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

85128/0 52811/0 10218/8 15661/0 11682/8 

 161/20 221/28 581/25 021/11 185/28 واریانس

 5111/11 1120/10 2112/18 0608/16 1511/88 میانگین سال 81تا 11

 1111/12 1111/10 5111/11 5111/11 5111/81 میانه

 11/20 11/20 11/18 11/21 11/15 مینیمم

 11/10 11/81 11/80 11/81 11/61 ماکزیمم

انحراف 

 معیار

81110/1 52211/8 18561/8 80868/8 05110/1 

 181/6 281/22 011/21 881/21 111/62 واریانس

 5111/28 1218/12 8101/15 2201/10 0218/11 میانگین کل

 1111/21 1111/11 1111/15 1111/18 1111/11 میانه

 11/22 11/1 11/20 11/20 11/21 مینیمم

 11/15 11/81 11/80 11/80 11/61 ماکزیمم

 62160/8 11611/0 18188/0 08211/0 16821/5انحراف 
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 معیار

 211/28 611/21 666/26 601/21 112/88 واریانس

که بین تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری از دیدگاه کارشناسانیهمانطور که مشاهده می شود طبق داده های جدول 

همچنین  به .کارشناسان با سابقه کار متفاوت ارزیابی شده استبیشتر از  بر کاهش هزینه های سازمان سابقه کار دارند 81تا11

سال ، تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری برافزایش ارایه خدمات به  81ا ت 11عقیده کارشناسان با سابقه کار بین 

 . شهروندان ، بیشتر از گروههای دیگر بوده است

 تحقیقمولفه های  وجدول آماره های توصیفی وضعیت تاهل پاسخگویان : 28جدول

 خدمات سرعت موازی کاری رضایت شهروندان خدمات شهروندان هزینه های سازمان وضعیت تاهل

 1511/28 1511/12 1111/10 1111/18 1511/11 میانگین مجرد

 1111/11 1111/11 1111/10 5111/11 5111/11 میانه

 11/28 11/21 11/12 11/11 11/11 مینیمم

 11/11 11/10 11/11 11/11 11/11 ماکزیمم

 10151/8 61116/1 00101/1 10811/1 15108/1 انحراف معیار

 588/25 121/6 111/6 661/8 121/1 واریانس

 0111/28 1281/12 0055/15 2505/10 0111/11 میانگین متاهل

 1111/21 1111/11 1111/15 5111/18 5111/11 میانه

 11/22 11/1 11/20 11/20 11/21 مینیمم

 11/15 11/81 11/80 11/80 11/61 ماکزیمم

 61601/8 16121/0 21115/0 08111/0 86288/5 انحراف معیار

 252/28 201/28 188/21 111/11 861/80 واریانس
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 5111/28 1218/12 8101/15 2201/10 0218/11 میانگین کل

 1111/21 1111/11 1111/15 1111/18 1111/11 میانه

 11/22 11/1 11/20 11/20 11/21 مینیمم

 11/15 11/81 11/80 11/80 11/61 ماکزیمم

 62160/8 11611/0 18188/0 08211/0 16821/5 انحراف معیار

 211/28 611/21 666/26 601/21 112/88 واریانس

بر متاهل ، تاثیر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری از دیدگاه کارشناسان همانطور که مشاهده می شود طبق داده های جدول

ر اجرای الگوی مدیریت واحد شهری از همچنین تاثی .استارزیابی شده  بیشتر از افراد مجردکاهش هزینه های سازمان ، 

 . دیدگاه کارشناسان مجرد بر رضایت شهروندان در بین افراد مجرد کمتر از کارکنان متاهل ارزیابی شده است

سازمانها رابطه معنادار وجود  یها نهیو کاهش هز تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب: H0فرض  :2فرضیه شماره 

 .داردن

 .سازمانها رابطه معنادار وجود دارد یها نهیو کاهش هز تهراندر   یواحد شهر تیریمد یجراا نیب: H1فرض

 سازمانها یها نهیو کاهش هز تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبنتایج ازمون ضریب همبستگی  :20جدول شماره

 کاهش هزینه های سازمان مدیریت واحد شهری شاخص اماری      متغیر

 811/1 2 سپیرمنهمبستگی ا

 118/1 118/1 سطح معناداری

 281 281 تعداد

بوده و سطح معناداری گزارش  811/1داده های جدول باال نشان می دهد که چون ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با  

تایید ( H1فرض)درصد می توان بیان نمود که فرضیه تحقیق  11می باشد لذا در سطح اطمینان  sig=0/003شده برابر با 

سازمانها  یها نهیو کاهش هز تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیببه عبارت دیگر می توان بیان داشت که . شده است
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 .رابطه معنادار وجود دارد

 

 نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده:  25جدول شماره 

شاخ

ص 

 اماری

Test Value = 4 

Chi-Squ

are 

df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 اماره
26.780 181 .000 1.43333 1.3281 1.5386 

 

ق با داده های جدول باال مطاب. به منظور سنجش معناداری رابطه بین دو متغیر فوق از ازمون کای اسکوئر استفاده شده است

است با اطمینان  1.12کمتر از  Sigو مقدار  0بیشتر از کای اسکوئر محاسبه شده از آنجا که مقدار می توان اظهار داشت که 

 .را می پذیریم H1را رد و فرض  H0فرض % 11

روندان رابطه معنادار وجود خدمات به شه شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب: H0فرض  :1فرضیه شماره 

 .داردن

 .خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب: H1فرض  

 

 خدمات به شهروندان شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبنتایج ازمون ضریب همبستگی : 26جدول شماره  

Correlations 

1.000 .377 ** 

. .003 

182 182 

.377 ** 1.000 

.003 . 

182 182 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

 مدیریت واحد شهری

 کاهش هزینه ها
 

Spearman's rho 

مدیریت واحد 

 شهری

 کاهش هزینه ها

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **.  
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 افزایش خدمات به شهروندان مدیریت واحد شهری تغیرشاخص اماری      م

 662/1 2 همبستگی اسپیرمن

 112/1 112/1 سطح معناداری

 281 281 تعداد

بوده و سطح معناداری گزارش  662/1داده های جدول باال نشان می دهد که چون ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با  

تایید ( H1فرض)درصد می توان بیان نمود که فرضیه تحقیق  11سطح اطمینان می باشد لذا در  =sig 112/1شده برابر با

خدمات به شهروندان  شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیببه عبارت دیگر می توان بیان داشت . شده است

 .رابطه معنادار وجود دارد

 

 دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده نتایج ازمون خی:  21جدول شماره 

 Test Value = 4 متغیر

Chi-Squ

are 

df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 اماره
21.440 181 .001 1.6789 1.3771 1.5889 

مطابق با داده های جدول باال . یر فوق از ازمون کای اسکوئر استفاده شده استبه منظور سنجش معناداری رابطه بین دو متغ

Correlations 

1.000 .661 ** 

. .001 

182 182 

.661 ** 1.000 

.001 . 

182 182 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

 مدیریت واحد شهری

 افزایش خدمات
 

Spearman's rho 

مدیریت واحد 

 شهری

 افزایش خدمات

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **.  
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است با اطمینان  1.12کمتر از  Sigو مقدار  0بیشتر از کای اسکوئر محاسبه شده از آنجا که مقدار می توان اظهار داشت که 

 .را می پذیریم H1را رد و فرض  H0فرض % 11

 

 

 .داردنشهروندان رابطه معنادار وجود  تیرضا شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب: H0فرض :8فرضیه شماره 

 .شهروندان رابطه معنادار وجود دارد تیرضا شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبH1 :فرض 

 شهروندان تیرضا شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبنتایج ازمون ضریب همبستگی :  28جدول شماره

 افزایش رضایت شهروندان مدیریت واحد شهری شاخص اماری      متغیر

 558/1 2 همبستگی اسپیرمن

 118/1 118/1 سطح معناداری

 281 281 تعداد

بوده و سطح معناداری گزارش  558/1داده های جدول باال نشان می دهد که چون ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با  

تایید ( H1فرض)درصد می توان بیان نمود که فرضیه تحقیق  11می باشد لذا در سطح اطمینان  sig=0/003ابر با شده بر

شهروندان  تیرضا شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیببه عبارت دیگر می توان بیان داشت که . شده است

 .رابطه معنادار وجود دارد
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 نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده: 21جدول شماره 

 Test Value = 4 متغیر

Chi-Squ

are 

df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 اماره
16.454 181 .000 1.8812 1.4451 1.5991 

مطابق با داده های جدول باال . سنجش معناداری رابطه بین دو متغیر فوق از ازمون کای اسکوئر استفاده شده است به منظور

است با اطمینان  1.12کمتر از  Sigو مقدار  0بیشتر از کای اسکوئر محاسبه شده از آنجا که مقدار می توان اظهار داشت که 

 .را می پذیریم H1را رد و فرض  H0فرض % 11

 .داردنرابطه معنادار وجود  یکار یو کاهش مواز تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب: H0فرض :0رضیه شماره ف

 .رابطه معنادار وجود دارد یکار یو کاهش مواز تهراندر  یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبH1 :فرض

 کاهش موازی کاریو  تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبنتایج ازمون ضریب همبستگی :  11جدول شماره

 یکار یو کاهش مواز تهراندر  یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبنتایج ازمون ضریب همبستگی :  28-0دول شماره

 کاهش موازی کاری مدیریت واحد شهری شاخص اماری      متغیر

 088/1 2 همبستگی اسپیرمن

Correlations 

1.000 .558 ** 

. .003 

182 182 

.558 ** 1.000 

.003 . 

182 182 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

 مدیریت واحد شهری

 رضایت شهروندان
 

Spearman's rho 

مدیریت واحد 

 شهری

 رضایت شهروندان

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **.  
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 111/1 111/1 سطح معناداری

 281 281 تعداد

بوده و سطح معناداری گزارش  088/1ول باال نشان می دهد که چون ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با داده های جد 

تایید ( H1فرض)درصد می توان بیان نمود که فرضیه تحقیق  11می باشد لذا در سطح اطمینان   sig=0/000شده برابر با 

رابطه  یکار یو کاهش مواز تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیببه عبارت دیگر می توان بیان داشت که . شده است

 .معنادار وجود دارد

 

 نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده: 12جدول شماره 

 Test Value = 4 متغیر

Chi-Squ

are 

df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 اماره
18.331 181 .000 1.2211 1.5522 1.7766 

مطابق با داده های جدول باال . به منظور سنجش معناداری رابطه بین دو متغیر فوق از ازمون کای اسکوئر استفاده شده است

است با اطمینان  1.12کمتر از  Sigو مقدار  0بیشتر از  کای اسکوئر محاسبه شدهاز آنجا که مقدار می توان اظهار داشت که 

 .را می پذیریم H1را رد و فرض  H0فرض % 11

Correlations 

1.000 
.488 

** 

. .000 

182 182 

.488 ** 1.000 

.000 . 

182 182 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

 مدیریت واحد شهری

کاری کاهش موازی  
 

Spearman's rho 

مدیریت واحد 

 شهری

 کاهش موازی کاری

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **.  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

343 
 

رابطه معنادار وجود در سازمانها خدمات  هیو سرعت ارا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب: H0 فرض  :فرضیه پنجم

 .داردن

 .رابطه معنادار وجود دارددر سازمانها خدمات  هیارا و سرعت تهراندر  یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبH1 :فرض

 در سازمانهاخدمات  هیو سرعت ارا تهراندر  یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبنتایج ازمون ضریب همبستگی :  11جدول شماره

 سرعت خدمات مدیریت واحد شهری شاخص اماری      متغیر

 011/1 2 همبستگی اسپیرمن

 111/1 111/1 سطح معناداری

 281 281 تعداد

بوده و سطح معناداری گزارش  011/1داده های جدول باال نشان می دهد که چون ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با  

تایید ( H1 فرض)درصد می توان بیان نمود که فرضیه تحقیق  11می باشد لذا در سطح اطمینان  sig=0/002شده برابر با 

در سازمانها خدمات  هیو سرعت ارا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبان بیان داشت به عبارت دیگر می تو. شده است

 .دارد رابطه معنادار وجود

جدول .

 نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده:  18شماره 

 Test Value = 4 متغیر

Chi-Squ df Sig. Mean 95% Confidence 

Correlations 

1.000 
.422 

** 

. .002 

182 182 

.422 ** 1.000 

.002 . 

182 182 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

 مدیریت واحد شهری

 سرعت خدمات
 

Spearman's rho 

مدیریت واحد 

 شهری

 سرعت خدمات

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **.  
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are (2-tailed) Differen

ce 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 اماره
18.331 181 .000 1.2211 1.5522 1.7766 

مطابق با داده های جدول باال . به منظور سنجش معناداری رابطه بین دو متغیر فوق از ازمون کای اسکوئر استفاده شده است

است با اطمینان  1.12کمتر از  Sigو مقدار  0بیشتر از کای اسکوئر محاسبه شده از آنجا که مقدار که می توان اظهار داشت 

 .را می پذیریم H1را رد و فرض  H0فرض % 11

 خالصه  نتایج ازمون فرضیه های تحقیق:  10جدول 

 H0 رد فرضیه  H1تایید فرضیه  فرضیه ردیف

و کاهش  نتهرادر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب -2

 .سازمانها رابطه معنادار وجود دارد یها نهیهز

 ------------ تایید شد H1فرضیه 

و کاهش  تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب -1

 .خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد شیافزا

 ------------ تایید شد H1فرضیه 

 شیافزاو  تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب -8

 .شهروندان رابطه معنادار وجود دارد تیرضا

 ------------ تایید شد H1فرضیه 

و کاهش  تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب -0

 .رابطه معنادار وجود دارد یکار یمواز

 ------------ تایید شد H1فرضیه 

و سرعت  تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیب -5

 .رابطه معنادار وجود داردسازمانها در خدمات  هیارا

 ------------ تایید شد H1فرضیه 

 . همان گونه که از نتایج جدول باال مشخص است ، هر پنج فرضیه مطرح شده دراین تحقیق تایید شده است

 بحث و نتایج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

343 
 

ه در قالب آمار توصیفی و با توجه به مطالبی که مطرح شد و براساس تحلیل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها ک

 .پژوهش پرداخته شده استبحث و نتیجه گیری سؤاالت تحقیق با توجه به نتایج سعی شده است تا به استنباطی آمده است، 

سازمانها رابطه معنادار  یها نهیو کاهش هز تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبفرضیه اول این پژوهش در مورد اینکه 

الوندی . همخوانی و همسویی دارد( 2888)این یافته با نتایج تحقیق  الوندی . رد ازمون قرارگرفت و تایید گردید، مو وجود دارد

به این نتجیه رسیده است که بودجه های  "پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری بررسی عوامل موثر بر "در تحقیقی به عنوان 

ی به جرا دراید ، به خوبی پاسخگوی نیازهای ان را سازمان را نموده و در سازمانهای دولتی در وضعیتی که مدیریت واحد شهر

 .حال حاضر بخش اعظمی از بودجه و هزینه های سازمان به دلیل عدم اجرای مدیریت یکپارچه دولتی صرف می شود

به شهروندان رابطه  خدمات شیو کاهش افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبفرضیه دوم این پژوهش در مورد اینکه 

همخوانی و همسویی ( 2880)این یافته با نتایج تحقیق مسعودیان . ، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردیدمعنادار وجود دارد

 پیاده سازی مدیریت واحد شهری بر رضایت مشتریان در ادارات شهراثربخشی  "مسعودیان در تحقیق خود با عنوان . دارد

رسیده است که با اجرای مدیریت واحد شهری ، رفت و امدهای غیر ضروری برای شهروندان کاسته شده  به این نتیجه "همدان

همچنین وی اعتقاد دارد که تنوع ارایه خدمات در مدیریت واحد . و بر میزان پاسخگویی کارکنان به مراجعان افزوده می گردد

 .شهری به مراجعان افزایش می یابد

شهروندان رابطه معنادار  تیرضا شیو افزا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبمورد اینکه فرضیه سوم این پژوهش در 

.  همخوانی و همسویی دارد( 2882)این یافته با نتایج تحقیق فرشته پور . ، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردید وجود دارد

در ( CRM)یریت واحد شهری با مدیریت ارتباط  با مشتری بررسی رابطه بین اعمال مد"فرشته پور در تحقیق خود با عنوان 

به این نتیجه رسیده است که اجرای مدیریت واحد شهری  سطح و میزان ارتباط یا مراجعان را در  "استانداری خراسان

 .سازمانهای دولتی افزایش داده و این موضوع خود موجد رضایت مراجعان و توجه به خواسته های انها می گردد

رابطه معنادار وجود  یکار یو کاهش مواز تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبیه چهارم این پژوهش در مورد اینکه فرض

محسنیان . همخوانی و همسویی دارد(2886)این یافته با نتایج تحقیق  محسنیان . ، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردیددارد
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الت اصلی ادارات و سازمانهای دولتی کشورمان ، موازی کاری و اجرای طرح ها و اعتقاد دارد که در حال حاضر یکی از معض

پروژه ها به صورت موازی می باشد که بسیاری از انها نیز بدون کار کارشناسی و ارزیابی علمی ونیازسنجی هدفمند از 

ن این موازی کاریها که اتالف بودجه در حالی که با اجرای مدیریت یکپارچه شهری میتوان از میزا. شهروندان صورت می پذیرد

 .و هزینه را به دنبال خواهد داشت ، کاست

رابطه در سازمانها خدمات  هیو سرعت ارا تهراندر   یواحد شهر تیریمد یاجرا نیبفرضیه پنجم این پژوهش در مورد اینکه 

. همخوانی و همسویی دارد( 2888)تحقیق  الوندی این یافته با نتایج . ، مورد ازمون قرارگرفت و تایید گردید معنادار وجود دارد

به این نتجیه رسیده است که  "پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری بررسی عوامل موثر بر "الوندی در تحقیقی به عنوان 

به . ددرحال حاضر به دلیل عدم رعایت و اجرای  مدل مدیریت واحد شهری ، کار مراجعان با تاخیر و موانع زیاد انجام می شو

اعتقادوی با اعمال مهندسی مجدد و بازبینی مجدد فرایندها می توان به روشهایی دست یافت که حداقل زمان ممکن را برای 

 .اعمال و ارایه خدمات به مراجهان به دنبال داشته باشد

 

 پیشنهادات

واحد شهری با توجه به تجارب سایر نسبت به اجرای الگوی مدیریت  تهرانپیشنهاد می شود مدیران ادارات وسازمانهای شهر 

 .شهرهایی که کم و بیش این مدل را پیاده سازی نموده اند ، اقدام نمایند

پیشنهاد می شود که مدیران و معاونین ارشد سازمان های دولتی نسبت به توجیه و اشنایی کارشناسان و کارکنان مجموعه 

 .ایند تا اجرای این الگو با کمترین مخالفت و مقاومتی ، تحقق یابدخود در مورد فواید اجرای مدیریت واحد شهری اقدام نم

پیشنهاد می گردد میزان آمادگی کارشناسان و کارکنان نسبت به اجرایی نمودن مدل .این شهرستان اقدام الزم به عمل اید

 .ایی گرددمدیریت واحد شهری مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیردتا موانع احتمالی اجرای این مدل شناس

پیشنهاد می شود در پژوهشی مستقل به بررسی رابطه بین کاربست مهندسی مجدد و طراحی فرایند ارایه خدمات به مراجعان 

 .اقدام گردد تهراندر ادارات شهر 
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 .پیشنهاد می شود که در تحقیقی جداگانه به بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت واحد شهری بر  رضایت شهروندان به عمل اید

 پیشنهاد می شود در پژوهشی به بررسی رابطه بین استراتژیهای مالی و انگیزش شغلی و تعهد 

 :منابع

 .مدیریت واحد شهری، استانداردها و انواع آن ، گروه مطالعات و برنامه ریزی شهری ، وزارت کشور( 2881)اسدی ، محسن، 

 08،ص تهرانن، انتشارات گلشن، پژوهشی در شناخت شهرهی ایرا( 2885)آریانپور، علیرضا،    -

مدیریت ، رهیافت های نوین ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در ایجاد ،حفاظت و توسعه  (2818)حاجی میری ، سید داوود -

 صص  281 -261، جلد دوم ، تهرانشهر، مجموعه مقاالت همایشهای آموزشی و پرورشی  واحد شهری

مت محلی، مدیریت شهری و شهرداری، برنامه ریزی و مدیریت شهری؛ مسائل ساختار حکو(2882)رجب صالحی ، حسین،   -

 .تهراننظری و چالشهای تجربی، انتشارات شهرداریها، 

 .تهرانانتشارات دانشگاه شهید بهشتی، جلد دوم، تهرانتوسعه و تضاد، (2815)رفیع پور، فرامرز،  -

، مدیریت شهری، جلد یازدهم، انتشارات سازمان شهرداریهای  مجموعه کتابهای سبز شهرداری(2888)سعید نیا ، احمد،   -

 .کشور

، مدیریت شهری ، کتاب مدیران شهرداری ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، وزارت کشور ، (2881)سعید نیا، احمد   -

 81-88جلد نهم ، ص

مدیریت شهری، شماره دوم، سال اول، مفهوم، مبانی و چالشهای مدیریت شهری ، فصل نامه ( 2811)صرافی ، مظفر ،  -

 .انتشارات شهرداریها، تابستان 

برنامه ریزی و مدیریت  –سازو کار نظامهای برنامه ریزی برنامه ریزی و مدیریت شهری ( 2882)طاهر خانی ، حبیب اهلل ،  -

 . تهرانشهری ؛ مسائل نظری و چالشهای تجربی، انتشارات شهرداریها، 

در ( CRM)بررسی رابطه بین اعمال مدیریت واحد شهری با مدیریت ارتباط  با مشتری "( 2888)فرشته پور، علی  -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد "استانداری خراسان
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 86شهر سازی ، شماره های  واگرایی عملکردی و فضایی، معماری و: تهرانمدیریت کالنشهر (2886)کاظمیان ، غالمرضا،  -

 .، اردیبهشت 81و

امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها ، جلد سوم ، چاپ اول، ( 2888)کاظمیان ، غالمرضا،سعیدی رضوانی، نوید، -

 .تهرانانتشارات شهرداریها، 

 :التینمنابع 

- Gohd, S.M. 2010 . Recreation Planning and Design. MC Graw, Hill , New York , 322 pp. 
-  Mepherson ,L.G . 2004 . chicagos Urban forest  Ecosystem, Park and Recreation Jurnal, 

New Yourk, 11-19 pp. 

-  Templeton , S.R  Goldman. 2006. Estimating Economic Activity and Impact of Urban 

Park in California Land Economics (46), 357-362 pp. 

-  Scottish, Richard (2007),information natural heritage trends, London 

- Ulrich, r .s (2010) . natural, versus, urban, scienes,sompsiologicah effects. Environ, Behave, 

Tokyo. 

- Girardet, (2009) EEA, two _third of all Europeans now reside in towns or cities, Boston. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

