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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از انجام اين تحقيق ،بررسي ميزان آمادگي عوامل درون سازماني شهرداري شيراز جهت
پذيرش برخي تصديهاي دولتي ميباشد که به صورت مطالعه موردي در شهرداري شيراز انجام گرفته است .ميزان
آمادگي از طريق چهار شاخص« ،امور مرتبط با مسکن و شهرسازي»« ،امور مرتبط با بهداشت و محيط زيست»« ،امور
فرهنگي ،هنري و اجتماعي» و «امور آب ،برق ،گاز و مخابرات» عملياتي شده است.
روش پژوهش :جهت جمعآوري اطالعات و اندازهگيري متغيرهاي سنجشگر ميزان آمادگي ،در اين پژوهش که به
روش توصيفي انجام شده از ابزار پرسشنامه با تأييد روايي و پايايي آن استفاده شده است .جامعه آماري تحقيق ،مديران
و سرپرستان شهرداري شيراز بودند و کل جامعه مورد آزمون قرار گرفت.
يافتهها :يافتههاي اين تحقيق فرضيههاي تعريف شده را تأييد کرد و نشان داد که بين ويژگيهاي ابعاد ساختار
سازماني ،آمادگي مديران و تناسب فرهنگ سازماني براي تغيير از يک طرف و آمادگي سازماني شهرداري شيراز جهت
پذيرش وظايف جديد از دولت از طرف ديگر در سطح معناداري  α=1/19رابطه وجود دارد.
نتيجه گيري :نتايج نشان داد که در مورد آمادگي کلي شهرداري شيراز براي پذيرش وظايف جديد ،بيشترين آمادگي
جهت پذيرش وظايف مربوط به «امور مرتبط با مسکن و شهرسازي» و کمترين ميزان آمادگي مربوط به پذيرش وظايف
مربوط به «امور آب ،برق ،گاز و مخابرات» ميباشد.
واژگان كليدي :مديريت يکپارچه شهري ،واگذاريهاي تصديهاي دولتي ،شهرداري شيراز ،آمادگي سازماني
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موضوع استقرار مديريت يکپارچه شهري با توجه بهه
ناهماهنگي موجود در ارايه خهدمات شههري خصوصها در
شهرهاي بزرگ ،اولين بار در قانون برنامهه سهوم توسهعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور بهه صهراحت مهورد
تأکيد قرار گرفت (ماده  631قانون برنامهه سهوم توسهعه:
«بههه دولههت اجههازه داده مهيشههود بهها توجههه بههه توانههايي
شهههرداريههها ،آن گههروه از تصههديهههاي مربههوط بههه
دستگاه هاي اجرايهي را در حيطهه مهديريت شههري کهه
ضروري تشخيص ميدهد بهر اسهاپ پيشهنهاد مشهتر
وزارت کشور و سازمان امور اداري و استخدامي کشور بهه
همراه منابع اعتبار ذيربط به شهرداريهاي واگذار کند»).
تنها اتفاقي که در طهول مهدت اجهراي برنامهه سهوم
توسههعه در اي هن زمينههه رد داد عبههارت بههود از احصهها و
تصويب  33وظيفهه قابهل واگهذاري بهه شههرداريهها در
شواري عالي اداري .پس از سپري شدن زمان برنامه سوم،
موضوع مجددا در برنامه چهارم توسعه آورده شد (بند ب
ماده  631قانون برنامه چهارم« :آن دسته از تصديههاي
قابل واگهذاري دسهتگاهههاي دولتهي ،در امهور توسهعه و
عمران شهر و روستا ،با تصويب شواري عالي اداري همراه
با منابع مالي ذيربط به شهرداريهها و دههداريها واگهذار
ميشود») .اما هماکنون که سهال پايهاني برنامهه چههارم
توسعه در حال اتمام است همچنان اين امر محقق نشهده
و مسهأله مههديريت يکپارچههه شهههري در قالههب واگههذاري
وظايف ياد شده به شهرداريها همچنان اجرا نشده است.
عدم تحقق اين امر از جهات گونهاگون قابهل بررسهي
است .يکي از وجوه ،ميزان آمادگي شههرداري هها جههت
مواجه با موضوع و پذيرش وظايف جديد اسهت .آمهادگي
سازماني يک مجموعه براي پذيرش مأموريتهاي جديهد
در حوزه دانش رفتار سازماني از يک سو و پتانسهلههاي
فني و تکنولوژيکي سازمان از سوي ديگهر قابهل بررسهي
است.
در اين مقاله به بررسي آمادگي سهازماني شههرداري
شيراز  -به عنوان شهرداري يکي از کالنشهرهاي کشهور
 جهت پذيرش برخي تصديهاي دولتي در قالب تحقيقصورت گرفته پرداخته شده و براي ايهن منظهور آمهادگي
شهرداري شيراز از طريق بررسهي عوامهل زيهر سهنجيده
شده است:
 وضعيت ابعاد ساختار سازماني (شامل بررسي
وضعيت پيچيدگي ،عدم تمرکز و رسميت ساختار
سازماني)

 وضعيت آمادگي مديران و سرپرستان (شامل بررسي
تمايل و توانايي مديران و سرپرستان جهت پذيرش
وظايف جديد)
 وضعيت فرهنگ سازماني جهت پذيرش تغيير (باور
مديران و سرپرستان جهت پذيرش تغيير در
سازمان)
 وضعيت ميزان همپيوندي يا عدم هم پيوندي
وظايف جديد با وظايف فعلي
 وضعيت کفايت قوانين و مقررات و دستورالعملها
جهت انتقال وظايف
 وضعيت مناسب بودن سطح فناوري اطالعات و
ارتباطات در شهرداري جهت اداره وظايف جديد.
مدل تحليلي اين تحقيق را ميتوان بهصورت شکل 6
تبيين نمود.
اهميت و ضرورت
شهر شيراز نيز بهعنوان يکي از کالن شهرهاي بزرگ
کشور و بدليل موقعيت ويژه فرهنگي و گردشهگري خهود
از جمله شهرهاي است که مورد اقبال و توجه در داخل و
خارج کشور بوده و ساالنه ميليونها نفر گردشگر داخلهي
و خههارجي از آن بازديههد مههينماينههد .بههالتبع وجههود
ناهماهنگيهاي مديريت شهري در ايهن شههر مهيتوانهد
بس هيار مشهههود باشههد و واگههذاري وظههايف يادشههده بههه
شهرداري اين شهر ميتوانهد تهأ ير بهه سهزايي در ارايهه
خدمات بهتهر بهه شههروندان و گردشهگران و در نتيجهه
توسعه گردشگري و رونق اقتصادي اين شهر داشته باشد.
لذا اهميت اين پژوهش در اين اسهت کهه مهيتوانهد
بهصورت علمي نحهوه مواجههه شههرداري شهيراز جههت
پذيرش تصديهاي دولتي را تبيين و نقاط قوت و ضهعف
اين سازمان در اين خصوص را مشخص نمايد .همچنهين
اين امر ميتواند تدوين سياسهتههاي اسهتقرار مهديريت
يکپارچه شهري در برنامه پنجم توسعه را شفافتر نموده
و در سياستگزاريها آمادگي سازماني شهرداريها را نيهز
مد نظر قرار دهد.
ايهن پههژوهش در سههال  6311و اوايهل سههال 6311
هجري شمسي انجام گرفته است که متقهارن بها آخهرين
سال برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتمهاعي و فرهنگهي
کشور بوده و نظرات پاسخگويان در ابتهداي سهال 6311
اخذ گرديد.
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آمادگی فردی مدیران و سرپرستان شهرداری
جهت پذیرش وظایف جدید

وضعیت ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی ،عدم

آمادگی شهرداری شیراز جهت

تمرکز و رسمیت) جهت پذیرش وظایف جدید

پذیرش وظایف جدید

متغیر وابسته

وضعیت فرهنگ سازمانی پذیرش تغییر
شهرداری (باور مدیران و سرپرستان در مورد
پذیرش تغییر در سازمان)

متغیرهای مست ل
متغیرهای مست ل

 -1تجارب مدیریتی مدیران و سرپرستان
 -2میزان رضایت شغلی مدیران و سرپرستان

متغیرهای تعدیلگر

شکل  :6مدل تحليلي رابطه بين متغيرها
اهداف پژوهش

پيشينه پژوهش

هدف کلي:
«تعيين ميزان آمادگي عوامل درون سازماني
(آمادگي مديران ،وضعيت ابعاد ساختاري و وضعيت
فرهنگ سازماني پذيرش تغيير) شهرداري شيراز
جهت پذيرش برخي وظايف دولتي».

مهمترين تحقيقاتي که در زمينهه واگهذاري وظهايف
جديد به شهرداري ها در کشور انجام شده است پژوهشي
است با عنوان «امکان سنجي واگذاري وظايف جديهد بهه
شهرداري ها» کهه توسهط آقايهان کاظميهان و سهعيدي
رضواني انجام گرفته است .در واقع تحقيهق حاضهر ادامهه
مطالعات مزبور مي باشد .کاظميهان و سهعيدي رضهواني
جهت واگذاري وظايف جديد به شهرداريها بر سه اصهل
زير تأکيد نمودهاند (کاظميان و سعيدي رضواني ،9381
 911و :)931
 )9اصل تناسب وظايف با امکانات
 )1اصل واگذاري وظايف هم پيوند
 )3اصل هماهنگي با سازمانهاي ديگر به ويژه ردههاي
باالتر حکومتي
اهداف و راهبردهاي تعيين وظايف شههرداري هها بها
توجه به اهداف عام و کلي مديريت شهري يعني «توسعه
کيفيت و کميت زندگي شهري»« ،ايجاد محهيط شههري
حافظ منهافع و ضهامن خوشهبختي سهاکنان» و«تقويهت
فرآيند توسعه پايدار شههري» در تحقيقهات کاظميهان و
سههعيدي رضههواني بههه صههورت زي هر تعري هف شههده اسههت
(کاظميان و سعيدي رضواني :)5: 11– 98 ،9383
 )9تمرکززدايي ،تراکم زدايي و محلي گرايي
 )1کاهش تصديگري دولت مرکزي

اهداف ويژه:
 تعيين ميزان آمادگي مديران و سرپرستان شهرداري
شيراز جهت پذيرش وظايف جديد از دولت .
 تعيين ميزان پيچيدگي ،رسميت و عدم تمرکز الزم
ساختار سازماني شهرداري شيراز براي پذيرش
وظايف جديد از دولت.
 تعيين وضعيت فرهنگ سازماني جهت پذيرش
تغيير در شهرداري شيراز (باور مديران و سرپرستان
شهرداري شيراز جهت پذيرش تغيير در سازمان).
اهداف کاربردي:
 تعيين نقاط قوت و ضعف شهرداري شيراز جهت انجام
مأموريتهاي جديد در قالب مديريت يکپارچه شهري.
 شناسايي آن دسته از وظايفي که شهرداري شيراز
آمادگي بيشتري براي پذيرش آنها دارد.
 ارايه پيشنهاد جهت توانمندسازي و زمينهسازي
پذيرش مسؤوليت مديريت شهري در شهرداري شيراز
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 )3حرکت به سمت تحقق مديريت شهري هماهنگ در
سطح محلي
 )4ارتقا شأن و جايگاه سازماني و عملکردي
شهرداريها
 )5ترغيب مشارکت همگاني در اداره امور شهرها
 )6ارتقا سطح بهرهوري منابع توسعه شهري
 )7انعطافپذيري شرح وظايف شهرداريها از طريق
تعيين وظايف اجباري و اختياري
 )8واگذاري تدريجي وظايف جديد.
کاظميان و سهعيدي رضهواني ،وظهايف جديهد قابهل
واگذاري بهه شههرداريهها در دو اولويهت بهه شهرح زيهر
فهرست نمودهاند( :کاظميان و سهعيدي رضهواني ،9383
)5: 69
الف) وظايف جديد قابل واگذاري با اولويت اول
 برنامهريزي توسعه فضايي -کالبدي شهر ،به ويژه در
عرصه سفارش تهيه طرح ،نظارت بر فرآيند تهيه
طرح ،هماهنگي و تأييد مقدماتي و ارايه طرح به
مراجع تصويبکننده
 برنامهريزي و مديريت مالي توسعه شهر در عرصه
تهيه برنامه ،شناسايي و تجهيز منابع مالي با
مديريت درآمد و مديريت هزينه همه جانبه همه
ابعاد حيات شهري
 ايفاي نقش نهاد هماهنگ کنندگي تمام عناصر و
نهادهاي دولتي ،عمومي ،مردمي و خصوصي محلي
مؤ ر در مديريت شهر
 تأمين و ارايه خدمات و زيرساختهاي شهري
 برنامهريزي ،هماهنگ سازي و تأمين خدمات
فرهنگي ،تفريحي ،گذران اوقات فراغت و گردشگري
در سطح محلي
 برنامهريزي و ارايه خدمات زمين و مسکن
 برنامهريزي و ارايه خدمات حفاظت محيط زيست
شهري
 اداره امور راهنمايي و رانندگي
 خدمات آموزشي و آموزشهاي عمومي
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ب) وظايف جديد قابل واگذاري با اولويت دوم
 خدمات رفاه اجتماعي و بهزيستي
 مديريت بحران
 خدمات اقتصادي و اشتغال
 خدمات بتي و حقوقي ( بت احوال و بت اسناد و
امال )

 خدمات انتظامي
شاخص هايي که جهت اولويهت بنهدي ايهن وظهايف
استفاده شده به قرار زير است
الف) شدت ناکارايي و نارسايي انجام وظيفهه در شهرايط
کنوني و احتمال بهبود آن در صهورت واگهذاري بهه
شهرداري
ب) تأ ير واگذاري وظيفه به شهرداري در تحقق اصول و
اهداف واگذاري وظايف و بهبود مديريت شهري
ت) شدت تغييرات تشکيالتي وسازماني الزم براي انتقال
و واگذاري وظيفه (منابع انساني ،فن آوري و)...
ث) تأ ير در افزايش بار مالي شهرداريها و توان جبهران
هزينههاي شهرداريها
ج) ميزان حساسهيت ههاي سياسهي اجتمهاعي انتقهال و
واگذاري وظيفه
همچنين شوراي عالي اسهتانهها در سهال  9385بها
تنظيم آييننامه اي وظايف قابل واگذاري به شهرداري هها
را احصا و نحوه واگذاري آنهها را جههت طهرح در هيهأت
دولت پيشنهاد نمود.
در اين پيشنهاد وظهايف قابهل واگهذاري بهر اسهاپ
شاخصهاي زير اولويت بندي شدهاند:
الف) سنخيت ،تجهانس و پيوسهتگي تصهدي دولتهي بها
وظايف شهرداري
ب) ضرورت انتقال (ايجاد هماهنگيها بها ههدف کهاهش
خسارت توسعه شهري و افزايش رفاه شهروندان)
ج) کمترين موانع قانوني انتقال تصدي به شهرداري
د) وجود بستر مناسهب مهديريت اجرايهي بهراي انتقهال
تصدي (بار مالي ،نيروي انساني و تجهيزات)
اولويتهاي واگذاري اين تصديها به قرار زير است:

الف) تصديهاي قابل واگذاري در مرحله اول
 )9مديريت امور زمين شهري ،واگذاري اراضي واقع در
محدوده و حريم شهرها از فعاليتهاي وزارت مسکن
و شهرسازي
 )1مديريت و سياست گذاري تأمين مسکن ارزان
قيمت و استيجاري به ويژه در بافتهاي فرسوده از
فعاليتهاي وزارت مسکن و شهرسازي.
 )3تهيه طرحهاي توسعه شهري مانند طرح جامع و
تفصيلي و تسري الگوي شهرداري تهران در خصوص
کميسون ماده چهار به کالن شهرها از فعاليتهاي
وزارت کشور.
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 )4مديريت بستر و حريم انهار ،قنوات ،کانالها
عموميآب ،رودخانهها و مسيلها در محدوده شهرها
از فعاليتهاي وزارت نيرو.
 )5مديريت ،نگهداري و توسعه پارکهاي جنگلي و
انتقال آنها و ساير اراضي منابع طبيعي (پس از ورود
به محدوده و حريم شهري) درمحدوده و حريم
شهرها از فعاليتهاي وزارت جهاد کشاورزي و
وزارت مسکن و شهرسازي.
 )6وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست
در حوزه شهري از فعاليتهاي سازمان حفاظت
محيط زيست.
 )7امور مربوط به راهنمايي و رانندگي در محدوده و
حريم شهرها از فعاليتهاي نيروي انتظامي.
 )8مديريت شرکت توزيع نيروي برق در حوزه شهري
به صورت شرکت وابسته به شهرداري از فعاليتهاي
وزارت نيرو.
 )1مديريت بهره برداري شرکت مخابرات در حوزه
شهري از فعاليتهاي وزارت ارتباطات و فنآوري.
 )91ايجاد و اداره امور سينماها ،سالنهاي نمايش،
موزههاي محلي ،کتابخانهها ،مراکز اسناد و ساير
مراکز فرهنگي و هنري از فعاليتهاي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 )99مديريت ورزشهاي عمومي و همگاني و تجهيز و
اداره اماکن ورزشي مرتبط از فعاليتهاي سازمان
تربيت بدني.
 )91صدور پروانه کسب اصناف و نظارت بر امور مربوط از
فعاليتهاي وزارت بازرگاني.
 )93اداره امور متکديان ،نگهداري کودکان خياباني بي
سرپرست يا بد سرپرست ،پرورشگاهها و خانههاي
سالمندان از وظايف سازمان بهزيستي.
 )94مديريت توزيع آب آشاميدني و دفع و تصفيه
فاضالب شهري از فعاليتهاي وزارت نيرو (شرکت
آب و فاضالب)
 )95صدور مجوز تأسيس و حمايت از تشکلهاي
مردميغير دولتي مرتبط با وظايف مديريت شهري و
نظارت بر آنها در محدوده و حريم شهرها از وظايف
وزارتخانه و سازمانهاي دولتي.

ب) تصديهاي قابل واگذاري در مرحله دوم
 )9مديريت حفاظت ،مرمت ،بهسازي ،اداره و بهره
برداري مناسب از بناها و محوطههاي ارزشمند

تاريخي و فرهنگي از فعاليتهاي سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري
 )1ساخت و ساز تجهيز و اداره امور نمايشگاههاي
دائمي و مقطعي از فعاليتهاي وزارت بازرگاني
 )3صدور مجوز تأسيس دفاتر ،مؤسسات و تأسيسات
گردشگري و نظارت بر فعاليتهاي آنها از
فعاليتهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
 )4ايجاد و اداره مجتمعهاي توريستي و خدماتي و
واحدهاي تفريحي ،اقامتي ،پذيرايي و ....از
فعاليتهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
 )5ساخت ،تجهيز ،نگهداري و ادراه مدارپ و فضاهاي
آموزشي تا سطح تعليمات عمومياز فعاليتهاي
وزارت آموزش و پرورش
 )6وظايف و اختيارات مربوط به امور بهداشت محيط
شهري در واحدهاي صنفي ،صنعتي و اماکن و معابر
عموميشهر در محدوده و حريم شهرها از
فعاليتهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي
 )7صدور مجوز تأسيس مراکز ،آموزشگاههاي آزاد (اعم
از علمي ،آموزشي ،فني و حرفهاي و )....در شهرها از
فعاليتهاي وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت
آموزش و پرورش
 )8مديريت امور توزيع گاز در حوزه شهري از
فعاليتهاي وزارت نفت.
در سال  9387شهردار کرج آييننامه ديگري در اين
زمينه تحت عنوان «آييننامه اجرايي مهديريت شههري»
پيشههنهاد نمههوده اسههت (بههه شههماره  58/59914مههورد
 )9387/7/31اين آييننامه وظايف قابهل واگهذاري را در
سه اولويت بيان نموده و شهرداريهاي شهرهاي بيش از
يک ميليون نفر جمعيت و مراکز استانها در اولويت ايهن
واگههذاري قههرار داده اسههت .در همههين سههال ()9387
شهرداري مشهد نيز نظراتي در اين خصوص ارايه نمهوده
اسههت (نامههه شههماره  316/93189مههورد ،)87/1/14
شهرداري مشهد نظارت خود را راجع به وظايف جديد در
قالب نظر مثبت ،منفي و مشهروط بيهان داشهته اسهت و
نسبت به پذيرش دو وظيفه «ساخت تجهيز ،نگههداري و
اداره مههدارپ و فضههاهاي آموزش هي تهها سههطح تعليمههات
عمومي(دبيرستان) ،از فعاليتهاي وزارت آموزش و پرورش
و «صدور مجور تأسيس مراکز و آموزشگاههاي آزاد (اعهم
از علمي ،آموزش ،فني حرفهاي و ،)...از فعاليتههاي وزارت
کار و امور اجتماعي ،اظهار نظر منفهي نمهوده و پهذيرش
چند وظيفه را نيز مشهروط دانسهته اسهت .همچنهين در
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زمينه زير ساخت ها مهورد نيهاز جههت پهذيرش وظهايف
جديد نيز مطالبي را بيان داشته است.
در اسهههفندماه  9387سهههازمان شههههرداريهههها و
دهياريهاي کشور« ،پيش نهويس تصهويبنامهه واگهذاري
تصديهاي دولت به شهرداري ها موضوع بند ب ماده 937
قانون برنامه چهارم توسعه را تهيه و از شههرداران مراکهز
استانها نظرخواهي نموده است (نامه شماره  61136مورد
 )87/91/4در اين پيش نويس نيز وظايف قابل واگهذاري
به دو اولويت تقسيم شده است .تفاوت اصلي ايهن پهيش
نويس با موارد قبلي در آن است که  13وظيفه واگهذاري
به  11وظيفه تقليل يافته و «ساخت ،تجهيز ،نگههداري و
اداره مدارپ و فضاهاي آموزشي» از وظايف حذف شهده
است.
شهردار تهران در مهرماه  9388طهي نامههاي (نامهه
شماره  891/597179مورد  )88/7/98به مجلس شوراي
اسالمي پيشنهاد احکام قانوني در حوزه مديريت شههري
جهههت درج در برنامههه پههنجم توسههعه کشههور را اراي هه و
پيشنهاد نموده و  1مورد از وظايف به صورت مشخص به
شهرداريها واگذار گردد .اين وظايف عبارتند از:
امور ترافيک و واگذاري امور مربوط به
)9
راهنمايي و رانندگي (در شهرهاي باالي دويست هزار
نفر جمعيت)
 )1امور زمين شهري و واگذاري مالکيت اراضي در
اختيار وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان اراضي
شهري
 )3تهيه طرحهاي توسعه شهري مانند طرح جامع و
تفصيلي
 )4نگهداري و بهره برداري از بستر و حريم رودخانه،
مسيلها و کانالهاي طبيعي آب
 )5ايجاد ،توسعه ،نگهداري و بهره برداري از پار هاي
جنگلي و اراضي منابع طبيعي
 )6پيشگيري و جلوگيري از تخريب محيط زيست
شهري
 )7نگهداري و مرمت بافتهاي تاريخي و فرهنگي
 )8امور متکديان ،مراکز نگهداري کودکان خياباني و
کارتن خوابها
 )1ورزش همگاني و محالت
همچنين پيشنهاد گرديده شهرداريها مجهاز باشهند
راسا و يا از طريق عقد قرارداد با دستگاه اجرايي تمام يها
بخشي از  8تصدي ديگر را در اختيار گيرند (واگذاري در
صورت تمايل شهردارها)
اين وظايف عبارتند از:

 )9احداث و اداره مدارپ تا پايان مقطع متوسطه
 )1بهداشت عمومي و اداره مراکز بهداشتي و درماني
 )3امور سينماها ،سالنهاي نمايش ،کتابخانهها ،موزهها
و مراکز هنري و فرهنگي
 )4حفاظت ،مرمت و بهسازي و بهره برداري از بناها و
محوطههاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي و طبيعي
 )5احداث و اداره ورزشگاهها
 )6احداث و اداره مراکز توانبخشي ،مراکز نگهداري از
سالمندان و نگهداري کودگان بيسرپرست
 )7تأمين و احداث مسکن براي اقشار نيازمند جامعه
 )8آب و برق
در نشست مديران حوزههاي معاونهت برنامههريهزي
کالن شهرها در مشههد (آبهان مهاه  )9388نيهز موضهوع
واگذاريهاي تصديهاي جديد مجددا مورد بررسهي قهرار
گرفت.
در اين نشسهت بهر سياسهت ههاي زيهر جههت اخهذ
تصديهاي جديد تأکيد شده است:
 استفاده حداکثري از برون سپاري و بخش غير
دولتي در انجام وظايف
 ايجاد کمترين رشد و تغييرات در ساختار سازمان
شهرداري و سازمانهاي وابسته
 تأکيد بر انتقال اختيارات به جاي انتقال وظايف به
شهرداريها
 پذيرش حداقلي نيروي انساني مرتبط با وظايف
 استفاده از ظرفيتهاي شوراي اسالميشهر جهت
ايجاد هماهنگيها بجاي انتقال برخي وظايف به
شهرداريها
در گزارش اين نشسهت همچنهين  91شهاخص زيهر
جهت اولويتبندي وظايف قابل واگذاري و وزن هر يهک
مشخص شده و وظهايف اولويهت بنهدي شهده اسهت.اين
شاخصها عبارتند از:
 امکان بهبود انجام وظيفه در صورت واگذاري به
شهرداري (وزن شاخص )%98
 ضرورت انتقال وظيفه با توجه به کاهش خسارت
مرتبط با توسعه شهري و افزايش رفاه شهروندان (وزن
شاخص )%96
 امکان عملياتي شدن واگذاري (ميزان عدم وجود
موانع قانوني) (وزن شاخص )% 91
 خودکفايي درآمدي وظايف (وزن شاخص )%99
 ميزان هزينهبري کمتر وظيفه (وزن شاخص )%99
 ميزان تغييرات کمتر تشکيالتي و سازماندهي (وزن
شاخص )%91
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سنخيت وظيفه با وظيفه فعلي (وزن شاخص )%7
ارتقا بهرهوري منابع توسعه شهري (وزن شاخص
)%5
کفايت تصميمگيري محلي (وزن شاخص )%5
ميزان کمتر حساسيتهاي سياسي و اجتماعي (وزن
شاخص )%4
ارتقا جايگاه شهرداري (وزن شاخص )%9

براي تحليل نتايج از نرم افزار  spss 17وشاخصهاي
آماري توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار ،کمترين مقدار و
بيشترين مقهدار ،نمودارهها) و شهاخص آمهار اسهتنباطي
ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
تعاريف ومفاهيم
1

فرضيه ها
فرضيه  : 6بين ميزان آمادگي مديران شهرداري شيراز و
آمادگي سازماني اين شههرداري بهراي پهذيرش
وظايف جديد ،رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه  : 3بين وضعيت ابعاد ساختار سازماني شهرداري
شيراز و آمادگي سازماني ايهن شههرداري بهراي
پذيرش وظايف جديد ،رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه  : 3بهين وضهعيت فرهنهگ سهازماني شههرداري
شههيراز جهههت پههذيرش تغيير(بههاور مههديران و
سرپرستان جهت پذيرش تغييهر در سهازمان) و
آمادگي سازماني اين شههرداري بهراي پهذيرش
وظايف جديد ،رابطه معنادار وجود دارد.
روش تحقيق
اين پژوهش با توجه به ماهيت آن ،از نهوع توصهيفي
(همبستگي) و با توجه به اهدف ،کاربردي است  .جامعه
آماري شامل کليه مديران عالي شهرداري به تعهداد 606
بودند که کل جامعه مورد آزمون قرار گرفت .جهت جمع
آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته تحهت عنهوان
آمادگي شهرداري جهت پذيرش وظايف جديد اسهتفاده
شد .اين پرسشنامه که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار
گرفت ،آمادگي سازماني شههرداري را از جههات مختلهف
(ميزان رسميت ،پيچيهدگي ،آمهادگي مهديران ،مناسهب
بودن سطح فناوري شهرداري ،تناسب وظهايف و )...بهراي
 4دسته از وظايف جديد به شرح ذير سنجيد:
طبقه  : Aامور مرتبط با مسکن و شهرسازي
طبقه  : Bامور مرتبط با بهداشت و محيط زيست
طبقه  : Cامور فرهنگي ،هنري و اجتماعي
طبقه  : Dامور آب ،برق ،گاز و مخابرات
شايان ذکر است دسهته بنهدي وظهايف جديهد(چهار
دسته ياد شده) نيز در اين تحقيق از طريق پرسشهنامه و
بههه روش دلف هي انجههام گرفههت .همچن هين شههاخصهههاي
سنجشههگر آمههادگي (شههاخصهههاي يهاد شههده در بخههش
مقدمه)نيز از همين روش تعين گرديد.

آمادگي  :آمادگي عبارت اسهت از ميهزان توانهايي و
تمايل در به دست آوردن توفيهق در انجهام يهک تکليهف
خاص .دو بخش اصلي تشکيل دهنده آمادگي عبارتند از،
توانايي و تمايل .توانايي ،يعني دانش ،تجربه و مهارتي که
فرد و يا گروه براي يک تکليف يا فعاليهت خهاص همهراه
دارند و تمايهل ،يعنهي ميهزان وجهود اطمينهان ،تعههد و
انگيزش در شخص براي انجام موفقيت آميز يک فعاليهت
يا تکليف خاص (هرسي و بالنچارد .)611 ،6311
آمادگي عوامل درون سازماني جهتت پتذيرش
وظايف جديد :آمادگي هر سازمان جههت ايجهاد تغييهر
عبارت است از وجود ظرفيت تغيير در ساختار سهازماني،
فرهنگ سازماني ،وجود انگيزه و توان الزم جههت تغييهر
در منابع انساني و به روز رساني تکنولوژي جهت تغيير.
ابعاد ساختار سازماني :ابعاد ساختار سهازماني سهه
متغير اصلي را شامل ميشود که عبارتنهد از ،پيچيهدگي
(تقسيم کار ،عنهاوين شهغلي ،واحهدهها ،سهطوح سلسهله
مراتب و مههارتهها) ،رسهميت (حهدي از قهوانين ،خهط
مشيها و رويهها که موجود است و براي عمليات سازمان
به کار گرفته ميشود) و تمرکز (چگونگي توزيع قدرت در
سهههازمان و کهههانونههههاي اختيه هار و تصهههميمگيه هري)
(مقيمي 43 ،6310،و .)43
مديريت شهري: 3مهديريت شههري عبارتنهد از بهر
عهههده گههرفتن نقشههي فعههال در توسههعه ،مههديريت و
هماهنگسازي منابع براي دسهتيابي بهه اههداف توسهعه
شهري (سعيدي و همکاران .)101 ،6311
ديدگاهها و مباني نظري
دفت چهار نوع تغيير در سازمان را جهت اجرا و مهر
رسيدن پروژه هاي تغيير سازماني پيشنهاد مينمايهد کهه
عبارتند از تغيير در حوزههاي «تکنولوژي»« ،محصهوالت
و خدمات»« ،ساختار» و «نيروي انساني و فرهنگ».
در تغيي هر تکنولههوژي ،تغيي هر در فرآينههدهاي تولي هد
سازمان صورت مهي گيهرد کهه شهامل دانهش ،آگهاهي و
مهارتي مي شود که مشهخص کننهده ميهزان شايسهتگي
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سازمان است .معموال هدف از ايجاد چنين تغييهري ايهن
است که کارايي و نيز مقدار يا ميزان توليد افزايش يابد.
تغيي هر در محصههوالت و خههدمات مربههوط بههه اراي هه
محصوالت و خدمات جديد ،تغيير در شيوه توليد و يا بهه
طور کامل راه اندازي خطوط جديد توليد مهي شهود کهه
معموال براي افزايش سهم بهازار يها ايجهاد بهازار جديهد و
دستيابي به مشتريان جديد انجام مي شود.
تغييههر در سههاختار ،ايههن نههوع تغييههرات در مههورد
سيستمها ي مديريت حاکم بر سازمان صورت مي گيهرد.
مقصود از مديريت حاکم بر سهازمان شهيوه سرپرسهتي و
مديريت آن است.
تغيير در نيهروي انسهاني و فرهنهگ نيهز بهه مفههوم
تغييراتي است که در شهيوه نگهرش ،مههارت ،انتظهارات،
باورها ،توانايي ها و رفتار کارکنان رد ميدهد .امکان دارد
يک سازمان در صدد برآيد تا بهتهرين افهراد را اسهتخدام
نمايند يا توانايي رهبري مديران کليدي را افهزايش دههد
(دفت .)411 ،6311
از طرفي کاظميان و رضواني ،ديدگاههاي نظري
مرتبط با وظايف و اهداف مديريت شهري و شهرداريها
در چهار دسته کلي «عدم تمرکز و فدراليسم»« ،توسعه
پايدار و انساني»« ،جامعه مدني» و «ديدگاه سازمانهاي

بينالمللي مرتبط» معرفي کردهاند (کاظميان و سعيدي
رضواني .)44 - 19 ،9381
همچنين نامبردگان جهت واگذاري وظايف جديد به
شهرداري ها بر سه اصل زير تأکيد نمودهاند (کاظميهان و
سعيدي رضواني  911 ،9381و :)931
 )9اصل تناسب وظايف با امکانات
 )1اصل واگذاري وظايف هم پيوند
 )3اصل هماهنگي با سازمانهاي ديگر به ويژه ردههاي
باالتر حکومتي
يافتههاي پژوهش
شاخصهاي آمار توصيفي آمادگي کلي شهرداري
شيراز جهت پذيرش وظايف جديد و ابعاد آن در جدول
شماره  9آورده شده است:
همچنين ميزان آمادگي شههرداري جههت هريهک از
دستههاي چهارگانهه وظهايف (وظهايف دسهته اول ،امهور
مرتبط با مسکن و شهرسازي ،وظهايف دسهته دوم ،امهور
مرتبط با بهداشت و محيط زيست ،وظايف دسهته سهوم،
امور فرهنگي ،هنري و اجتماعي ،وظايف دسهته چههارم،
امههور آب ،بههرق ،گههاز و مخههابرات) ،بههه شههرح جههدول 3
ميباشد.

جدول :9مقايسه آمادگي کلي شهرداري شيراز جهت پذيرش وظايف جديد
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جدول  .3ميزان آمادگي مديران شهرداري جهت پذيرش وظايف جديد
شاخص

انحراف معيار

ميانگين

بيشترين

کمترين

آمادگي مديران

 

 

 

 

آمادگي کلي شهرداري



 

 

 

با توجه به جدول شماره  3ميتوان به اين نتيجه
دست يافت که آمادگي شهرداري براي پذيرش وظايف
دسته اول (امور مرتبط با مسکن و شهرسازي) بيشتر از
ساير طبقات وظايف است و اين آمادگي براي وظايف
دسته چهارم (امور مربوط به آب ،برق ،گاز و مخابرات)
کمتر از ساير طبقات وظايف است.

فرضيه  : 1بين ميزان آمادگي مديران شهرداري
شيراز و آمادگي سازماني اين شهرداري براي پذيرش
وظايف جديد ،رابطه معنادار وجود دارد.
شاخصهاي آمار توصيفي ميزان آمادگي مديران
شهرداري و آمادگي سازماني در جدول  3آورده شده
است.
رابطه ميزان آمادگي مديران براي پذيرش وظايف
جديد با ميزان آمادگي سازماني شهرداري در جدول
شماره  4محاسبه شده است.
مطابق نتايج جدول  4ميزان همبستگي بين
آمادگي مديران و آمادگي شهرداري شيراز 0/10 ،است و
اين رابطه در سطح  α=0/06معنادار مي باشد
( .)p<0.01لذا فرضه اول تاييد مي گردد يعني:
بين ميزان آمادگي مديران شهرداري شيراز و
آمادگي سازماني اين شهرداري براي پذيرش وظايف
جديد ،با 11درصد اطمينان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه  : 2بين وضعيت ابعاد ساختار سازماني
شهرداري شيراز و آمادگي سازماني اين شهرداري براي
پذيرش وظايف جديد ،رابطه معنادار وجود دارد.

شاخصهاي آمار توصيفي ابعاد ساختار سازماني و
آمادگي سازماني شهرداري در جدول  5آورده شده است.

رابطه ابعاد ساختار سازماني با ميزان آمادگي
سازماني شهرداري در جدول شماره  1محاسبه شده
است.
مطابق نتايج جدول  4ميزان همبستگي بين ابعاد
ساختار و آمادگي شهرداري شيراز 0/13 ،است و اين
رابطه در سطح  α=0/06معنادار مي باشد (.)p<0.01
لذا فرضه دوم تاييد مي گردد يعني:
بين وضعيت ابعاد ساختار سازماني شهرداري شيراز و
آمادگي سازماني اين شهرداري براي پذيرش وظايف
جديد ،با 11درد اطمينان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه  : 9بين وضعيت فرهنگ سازماني شهرداري
شيراز جهت پذيرش تغيير و آمادگي سازماني اين
شهرداري براي پذيرش وظايف جديد ،رابطه معنادار
وجود دارد.
ميزان آمادگي فرهنگ سازماني شهرداري براي
پذيرش تغييرات با توجه به ورود وظايف جديد به
سازمان و لزوم ايجاد تغيير در ارکان مختلف بيش از
متوسط ميباشد (.)5/1اطالعات مربوط به نتايج اين
شاخص در جدول  1-4آورده شده است.

جدول  :4محاسبه ضريب همبستگي پيرسون جهت دو متغيرآمادگي مديران و آمادگي سازماني
آمادگي سازماني شهرداري

آمادگي مديران

**0
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** رابطه در سطح  1/19معنادار است

آمادگي مديران

آمادگي سازماني شهرداري
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جدول  :5وضعيت ابعاد ساختار سازماني در شهرداري شيراز جهت پذيرش وظايف جديد
شاخص
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آمادگي سازماني شهرداري
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** رابطه در سطح  1/19معنادار است

رابطه فرهنگ سازماني با ميزان آمادگي سازماني
شهرداري در جدول زير محاسبه شده است.
مطابق نتايج جدول  1ميزان همبستگي بين
افرهنگ سازماني و آمادگي شهرداري شيراز 0/11 ،است
و اين رابطه در سطح  α=0/06معنادار مي باشد
( .)p<0.01لذا فرضه سوم تاييد مي گردد يعني:
بين وضعيت فرهنگ سازماني شهرداري شيراز جهت
پذيرش تغيير و آمادگي سازماني اين شهرداري براي
پذيرش وظايف جديد ،با 11درد اطمينان رابطه معنادار
وجود دارد.

در فرضيه اول بيان شده بود که بين ميزان آمهادگي
مديران شهرداري شيراز و آمادگي سازماني اين شهرداري
براي پذيرش وظايف جديد ،رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به اينکه هر دو متغير«ميزان آمادگي مديران
شههرداري شهيراز (متغيهر مسهتقل)» و«ميهزان آمهادگي
شهرداري شهيراز بهراي پهذيرش وظهايف جديهد (متغيهر
وابسته)» از نوع متغير فاصلهاي بودنهد ،جههت محاسهبه
ميزان همبستگي از ضريب همبستگي پيرسهون اسهتفاده
گرديد و ميزان همبستگي بين ايهن دو متغيهر بها سهطح
معناداري  ،0/06در اين روش معهادل  0/1محاسهبه شهد
که اين رابطه در سطح  p<0.01معنادار بود.

بحث و نتيجه گيري
با توجه به نتيجه تجربه و تحليلهاي آماري فرضيات
پژوهش مورد آزمهون قهرار گرفهت و نتهايج زيهر حاصهل
گرديد.
جدول  :7ميزان آمادگي فرهنگ سازماني شهرداري شيراز جهت پذيرش وظايف جديد
شاخص
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** رابطه در سطح  1/19معنادار است
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شهرداري
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آمادگي مديران و سرپرستان شهرداري شيراز جههت
پذيرش وظايف جديد دولتي که از حيث توانايي و انگيزه
بررسي شده بود معادل عهدد 1/3محاسهبه گرديهد .ايهن
محاسبات نشان ميهد که بها توجهه بهه ماهيهت کهار در
شهرداريها که عموما نيازمند توانايي در مديريت بحران،
سرعت در تصميمگيري و توجه همزمهان بهه موضهوعات
مختلههف اسههت مههديران شهههرداري را بههه گونهههي آمههاده
پذيرش وظايف جديد نموده اسهت ضهمن آنکهه مهديران
هماکنون مشکالت ناشي از نبود مديريت يکپارچه شهري
را کههامال احسههاپ مهيکننههد و همههه روزه بهها آن درگيهر
هستند بنابراين اشتياق آنها براي قبهول ايهن مسهئوليت
جهت رفع مشکالت فعلي و مديريت بهتر وظهايف ،دور از
انتظار نيست.
از طرف ديگر با توجه به دسته بندي چهارگانه که از
وظايف انجام شد( .امور مرتبط به مسهکن و شهرسهازي،
امور مرتبط با بهداشت و محيط زيسهت ،امهور فرهنگهي،
هنري و اجتماعي و امور آب ،برق ،گاز و مخابرات) .نتايج
نشان داد که بيشهترين آمهادگي مهديران بهراي پهذيرش
وظههايف مربههوط بههه امههور مسههکن و شهرسههازي بههوده و
کمترين آمادگي مربوط به امور زيربنايي يعني آب ،بهرق،
گاز و مخابرات است.
به نظر مهيرسهد علهت ايهن تمايهل وجهود معاونهت
شهرسازي و معماري در شهرداري مرکهزي و واحهدهاي
شهرسازي در مناطق است .همچنين اين مسأله در کليهه
تصههميمگيريههها در شهههرداري در حههوزههههاي تعريههف
فعاليتهاي عمراني ،تعريف پروژههاي ترافيکي و تعريف و
انجام فضاي سهبز و غيهره ارتبهاط تنگاتنهگ بهه مسهايل
شهرسازي دارد و وجود تخصصهاي مرتبط بها مسهکن و
شهرسههازي ،اعههم از مهندسههان عمههران و شهرسههازي در
شهههرداريههها نيهز يک هي از عوامههل ايهن آمههادگي اسههت.
همچنين صدور کليهه مجوزههاي مسهکن در شههرداريها
انجام ميپذيرد .اين مسهايل باعهث شهد زيرسهاختههاي
مناسبي جهت انجام اين دسته از وظهايف در شههرداريها
ايجاد شده و دانش سازماني مورد نياز جهت انجهام امهور
مسکن و شهرسازي در شههرداري بوجهود آيهد .بنهابراين
وجود آمادگي باالي مديران و سرپرستان جهت پهذيرش
اين دسته از وظايف متعارف اسهت .پيشهنهاد مهيگهردد
چنانچه اسهتقرار مهديريت يکپارچهه شههري بهه صهورت
مرحلهاي در کشور قابل تعريف باشهد ،در اولهين مرحلهه
امور مربوط به مسکن و شهرسازي به شههرداريها واگهذار
گردد.

از طرف ديگر به نظر ميرسد توليد روت با توجه به
امکان توليد زمين شهري براي شهرداريها نيز يکي ديگهر
از عوامل تمايل بيشتر مديران و سرپرستان جهت پذيرش
اين دسته از وظايف نسبت به ساير وظايف است.
تمايل کمتر مديران و سرپرسهتان شههرداري شهيراز
جهت پذيرش وظايف مرتبط با آب ،برق ،گاز و مخهابرات
نيهز مهيتوانهد ناشهي از عهدم وجهود سهاختار مشهابه در
شهرداريها و عدم وجود تجربه و دانهش سهازماني الزم در
مديران شهرداري در خصوص اين امور باشد .در پژوهشي
کههه توسههط کاظمي هان و سههعيدي رضههواني در خصههوص
بررسي اولويتها و گرايشهاي ذهنهي – عملهي مهديران
شهري در مورد توسعه وظايف شهرداريها انجهام شهده از
پاسههخگويان خواسههته شههد نظرشههان را در مههورد اينکههه
شهرداري در ايران بايد اداره تمام امور شهر را بهر عههده
گيرد به نحوي که سازمانهاي ديگر تابع شهرداري باشهند
در قالب سه گزينه موافق ،موافقت مشهروط و مخهالف را
اعالم نماييد.
نتايج پرسشنامهها نشان داد که اکثريهت شههرداريها
يعني  51درصد از آنها با اين ديدگاه موافق33 ،درصد به
صورت مشروط موافق (جمعا  11درصد موافق) و 5درصد
مخالف ميباشند (61درصد نيز به سوال پاسخ ندادهانهد).
اين نتايج نشان ميدهد که مديريت واحد شههري مهورد
قبول اغلب شهرداريها بوده است (کاظميهان و سهعيدي
رضواني .)3: 14 ،6313
نکته جالب توجه اينکه يکهي از دسهته وظهايفي کهه
شهههرداري تماي هل زي هادي بههه انجههام آن از خههود نشههان
ميدهد ،به سبب وجود درآمدزايي آنها ،وظايف مربوط به
آب ،بههرق ،گههاز و مخههابرات اسههت .امهها آگههاهي مههديران
شهرداري شيراز جهت انجام اين امور وضهعيت مناسهبي
ندارد.
فرضيه دوم تحقيق بدين گونه بيان گرديد کهه بهين
وضعيت ابعاد ساختار سازماني شهرداري شيراز و آمادگي
سازماني اين شهرداري براي پذيرش وظايف جديد ،رابطه
معنادار وجود دارد.
جهت محاسبه ميزان همبستگي اين دو متغير نيز بها
توجه به فاصلهاي بودن آنها از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شد .ميزان همبستگي با سطح معنهاداري ،0/06
برابر  0/131محاسبه گرديد کهه ايهن رابطهه در سهطح
 p<0.01معنادار بود
موضوع تمرکهز در تصهميم گيهريهها در شههرداري
شيراز از جمله موضوعات مهمي است که از بررسي نتايج
اين بخش از تحقيهق بدسهت آمهد .امتيهاز ميهانگين 4/5
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جهت شاخص عدم تمرکز در شهرداري شيراز بيانگر اين
مطلب اسهت کهه تصهميمههاي مهديريتي در شههرداري
همچنان به صورت متمرکز اخذ ميگردد و گروه تصهميم
گيههر اصههلي در شهههرداري مرکههزي عهههده دار اتخههاذ
تصههميمهههاي مهههم و اسههتراتژيک در شهههرداري ش هيراز
هستند.
اين وضعيت مناسب پذيرش و ظايف جديد و توسعه
مأموريتها در شهرداري نيست و الزم اسهت سهاز و کهار
تفويض اختيهار در تصهميم گيهريهها ،مشهارکت ارکهان
مختلف تصميم گيري در اتخاذ تصميمهاي استراتژيک و
همچنين توانمندسازي مديران مياني و سرپرستان جهت
تصميمگيري صحيح در شهرداري مدنظر قرار گيرد.
وضعيت شاخصهاي رسميت (ميزان عمل بر مبنهاي
رويههاي رسمي و قوانين و مقررات)  1/01است که بيش
از حههد متوسههط را دارا مههيباشههد و وضههعيت شههاخص
پيچيدگي (ميزان تقسيم کار الزم از منظر مشاغل سلسه
مراتب و محدودههاي جغرافيهايي) نيهز بها ميهانگين 5/1
نشان دهنده لزوم بهبهود وضهعيت ايهن شهاخص جههت
پذيرش وظايف جديد ميباشد خصوصا در موضوع تعريف
و تحليل مشاغل جهت شهفافسهازي حيطهه فعاليهتهها
ضروري است.
در فرضيه سوم بيان شد کهه بهين وضهعيت فرهنهگ
سازماني شهرداري شيراز جهت پذيرش تغيير و آمهادگي
سازماني اين شهرداري براي پذيرش وظايف جديد ،رابطه
معنادار وجود دارد .ميزان همبستگي اين دو متغير نيز با
استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد سنجش قهرار
گرفت .ميزان همبستگي بين اين دو متغير  0/11بدسهت
آمد که در سطح p<0.01درسطح معنادار بود.
آمادگي شههرداري شهيراز از جههت وجهود فرهنهگ
سازي مناسب جهت پذيرش تغييرات در سازمان ميانگين
 5/1را کسهب نمههود .ايهن موضههوع بيهانگر آن اسههت کههه
ميبايست مؤلفههاي موجود در اين بخش از جمله توجه
بيشتر به آموزشهاي شغلي مورد نياز کارکنهان و جهذب
استعدادهاي درخشان و نخبه در شهرداري ميبايست مد
نظر قرار گيرد .در تحقيقات کاظميان و سعيدي رضهواني
نيز از جمله علل مخالفت برخي مديران شهري با توسهعه
وظايف شهرداريها ،علمي نبودن شيوه اداري شههرداري
و عههدم پههذيرش فرهنگههي عمههومي بيههان شههده اسههت
(کاظميان و سعيدي رضواني .)3: 11 ،6313
از ديگر نتايجي که در اين تحقيق مشهخص شهد بهه
موارد زير ميتوان اشاره نمود:

ميزان همپيوندي وظايف جديد با وظايف فعلهي کهه
يکي از شاخصهاي سنجشگر ميزان آمادگي شههرداريها
جهت پذيرش وظايف جديد بود ،طبق نتايج بدست آمده
حدود متوسط ( )5/11گزارش گرديد.
ميزان کفايهت قهوانين و مقهررات و دسهتورالعملهها
جهت انتقال وظهايف ،از ديگهر شهاخصههاي سنجشهگر
ميزان آمادگي ،امتياز پاييني را در اين تحقيهق بهه خهود
اختصاص داد ( )3/1که اين مهورد نشهانگر آن اسهت کهه
همچنان موضهوع اسهتقرار مهديريت يکپارچهه شههري از
سوي دولت با جديت دنبهال نمهيشهود و دولهت تمايهل
چنداني به واگذاري امور تصدي گري خود به شهرداريها
ندارد.
وضعيت نامناسب بهودن سهطح فنهاوري اطالعهات و
ارتباطات ( )ICTدر شهرداري شيراز جهت اداره وظهايف
جديد نيز از ميانگين مناسبي برخوردار نبود ( )4/13کهه
از اين حيث کمترين ميانگين مربوط به امکانهات ()ICT
در حوزه وظايف مربوط به امور بهداشت و محيط زيسهت
بههود .اي هن امههر نشههان دهنههده آن اسههت کههه شهههرداري
مهيبايسهت در حهوزه اسهتقرار زيرسهاختهههاي  ICTدر
حوزههاي سختافهزاري و نهرمافهزاري از قبيهل ايجهاد و
ارتباط بين ساختمانهاي مختلف از طريق فيبر نوري يها
وايمکس ،استقرار اتوماسيون اداري و اين قبيل اقهدامات
آمادگي خود را ارتقا بخشد.
در مجموع همانگونهه کهه در فصهل چههارم تشهريح
گرديد ،آمادگي کلي شهرداري جههت پهذيرش و ظهايف
جديد حهدود  33از  10امتيهاز مهيباشهد ،بها توجهه بهه
وضعيت حداقل آمادگي  43جهت پذيرش وظايف جديد)
ميتوان نتيجه گرفت که آمادگي شهرداري شيراز جههت
پذيرش وظايف جديد از دولت در حهد متوسهط اسهت و
کمتر از آن چيزي است که نسهبت بهه آن اصهرار دارد و
شهرداري شيراز ميبايست وضعيت آمادگي سازماني خود
جهت پذيرش و ظايف جديد را خصوصها در حهوزهههاي
عدم تمرکز سازماني و سطح فناوري اطالعات و ارتباطات
توسعه بخشد.
همچنين نتايج نشان ميدهد کهه شههرداري شهيراز
بيشترين آمادگي را جهت پذيرش وظايف مرتبط با امهور
مسکن و شهرسازي دارد.
پيشنهادها و راهبردها
 -9راهکارههها و پيشههنهادهاي اجرايههي در خصههوص

فرضيه اول (بين ميزان آمادگي مديران شهرداري شهيراز

بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شيراز جهت اجرای طرح واگذاری ...

و آمادگي سازماني اين شهرداري بهراي پهذيرش وظهايف
جديد ،رابطه معنادار وجود دارد)
 )9طراحي و اجراي دورههاي آموزشي آشنايي با
ماهيت وظايف مربوط به امور بهداشت و محيط
زي ست و امور مربوط به آب ،برق ،گاز و مخابرات
جهت مديران و سرپرستان در شهرداري شيراز در
راستاي افزايش آمادگي شهرداري آنها براي پذيرش
اين دسته از وظايف.
 )1طراحي و تعريف نظامهاي انگيزشي جهت مديران و
سرپرستان در شهرداري شيراز در راستاي موفقيت
در انجام وظايف جديد با رويکرد افزايش رضايت
شهروندان
 )3تقويت مهارتهاي عمومي و مديريت جهت مديران
از طريق برگزاري دورههاي آموزشي کاربردي
مديريت

 -1راهکارها و پيشنهادهاي اجرايي در خصوص
فرضيه دوم (بين وضعيت ابعاد ساختار سازماني
شهرداري شيراز و آمادگي سازماني اين شهرداري براي
پذيرش وظايف جديد ،رابطه معنادار وجود دارد)
 )6پيچيدگي :انجام مطالعات مکان يابي علمي استقرار
واحدهاي مختلف شهرداري در سطح شهر با توجه
به تعدد ساختمانها و واحدهاي شهرداري ،اين امر
موجب خدمات رساني بهينه در سطح شهر شده و از
اتالف منابع جلوگيري مينمايد.
 )3عدم تمرکز :استقرار نظام ارزيابي عملکرد کاربردي
در شهرداري شيراز به گونهاي که بتواند ميزان
عملکرد مديران و بخشهاي مختلف بر مبناي
برنامههاي ارائه شده و قانون و مقررات را سنجيده و
راهکارهاي اصالحي را جهت رفع نقاط ضعف ارائه
نمايد.خروجيهاي سيستم ميبايست به گونهاي
باشدکه بتوان ضمن توانمندسازي مديران به آنها
اختيارات بيشتري در راستاي عدم تمرکز تصميم
گيري تفويض نمود.
 )3عدم تمرکز :تدوين شرح شغلها مدون به گونهاي
که شرح مسئوليتها و اختيارات توأمان در آنها
مشخص شده باشد و بدين ترتيب حوزههاي تصميم
گيري توسعه يابد.شرح وظايفي که هم اکنون در
سازمان رايج است ،شرح اختيارات را مشخص
ننموده که اين موضوع باعث تمرکز تصميم گيري
در سازمان ميگردد.

 )4رسميت :تدوين شيوهنامهها و دستورالعملهاي
اجرايي جهت انجام امور مختلف در شهرداري شيراز
به عنوان استانداردهاي کار .اين موضوع نيز از تمرکز
تصميم گيريهاي در سطوح عالي مديريت سازمان
جلوگيري نموده و عمل بر مبناي دستور العملهاي
اجرايي جاي تشکيل جلسات و تصميمگيري در
کارها را ميگيرد.

 -3راهکارههها و پيشههنهادهاي اجرايههي در خصههوص
فرضيه سوم (بين وضهعيت فرهنهگ سهازماني شههرداري
شهيراز جهههت پههذيرش تغييهر و آمههادگي سههازماني ايهن
شهرداري براي پهذيرش وظهايف جديهد ،رابطهه معنهادار
وجود دارد)
 )9انجام فعاليتهاي فرهنگي و برند سازي در
شهرداري شيراز به گونهاي که فارغ التحصيل نخبه
دانشگاهها تمايل به همکاري و استخدام در
شهرداري را داشته باشند و همچنين تعريف ساز و
کارهاي انگيزشي جهت اين موضوع در فرآيند جذب
نيروي انساني با توجه به نياز اين سازمان در هنگام
توسعه مأموريتها به کارکنان هوشمند و علمي.
 )1تقويت و توسعه نظام پيشنهادهاي کارکنان و نظام
پيشنهادهاي شهروندي در شهرداري شيراز در
راستاي استفاده از تجربيات و نظرات متخصصين و
عالقه مندان در فرآيند مديريت شهر و تقويت
خالقيت بين کارکنان سازمان با توجه به لزوم
مديريت برمبناي دانايي در صورت توسعه
مأموريتها.
 )3استقرار نظامهاي تضمين کيفيت خدمات در
شهرداري جهت افزايش رضايت شهروندان و بهبود
مستمر فعاليتها.

 -4ساير راهکارها و پيشنهادهاي اجرايي
 )9بررسي اساسنامه و وظايف سازمانهاي شانزده گانه
موجود در شهرداري و ادغام برخي از سازمانها در
صورت همگن بودن اهداف و وظايف با توجه به ورود
برخي ساختارهاي جديد به شهرداري در راستاي
کوچک سازي سازمان.
 )1انجام مطالعات امکانسجي برون سپاري وظايف
تصدي گري جهت چابک سازي و مديريت بهتر
سازمان در صورت توسعه مأموريتها و وظايف.
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 )3تعريف دقيق حوزههاي فعاليت بخشها و واحدهاي
مختلف جهت جلوگيري از موازي کاري با توجه به
ورود وظايف جديد.
 )4اجراي مطالعات جامع  ICTانجام شده در شهرداري
شيراز جهت ايجاد زيرساختها و بسترهاي مناسب
 ICTدر شهرداري
 )5انجام مطالعات مربوط به طراحي و اجراي شهر
مجازي و پيگيري استقرار شهرداري الکترونيک در
موضوع ارائه خدمات به صورت الکترونيکي به
شهروندان.
منابع و مآخذ
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 )6آخوندي ،عباپ و همکاران« .6311 .آسيب شناسي
مدل ادراه امور شهر در ايران» .فصلنامه پژوهشهاي
جغرافيايي ،ش .13
 )3پور احمد ،احمد و همکاران« .6311 .بررسي علل و
عدم تحقهق مهديريت يکپارچهه شههري در ايهران».
فصلنامه جغرافيايي انساني ،ش دوم.
 )3خههههاکي ،غالمرضهههها« .6313 .روش تحقيهه هق در
مههديريت» .مرکههز انتشههارات علمههي دانشههگاه آزاد
اسالمي.
 )4دفهههت ،ريچهههارد ال« .6311 .تئهههوري و طراحه هي
سهازمان» .ترجمهه علهي پارسهاييان و سهيد محمهد
اعرابي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 )5رئيسي ،اکبر« .6311 .گهذري بهر رونهد تحهوالت و
تشکيالت شههرداري شهيراز از احتسهابيه تهاکنون».
شيراز :شهرداري شيراز.
 )1رابينههز ،اسههتيفن پههي« .6314 .رفتههار سههازماني؛
مفاهيم ،نظريهها و کاربردها» .ترجمه علي پارساييان
و سيد محمهد اعرابهي .تههران :دفتهر پهژوهشههاي
فرهنگي.
 )1رابينههز ،اسههتيفن پههي« .6313 .رفتههار سههازماني؛
مفههاهيم ،نظريهههههها و کاربردههها»؛ ترجمههه علههي
پارسههاييان و سههيد محمههد اعرابههي .تهههران :دفتههر
پژوهشهاي فرهنگي.
 )1سرمد و همکهاران« ، 6316 .روشههاي تحقيهق در
علوم رفتاري» .تهران :آگاه،
 )1سعيدي ،عباسي و همکاران ( شوراي علمي).6311 .
«دانشههنامه مههديريت شهههري و روسههتايي» .تهههران:
سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور.
 )60کاظميان ،غالمرضا و سعيدي رضواني ،نويد.6316 .
«امکههان سههنجي واگههذاري وظههايف جديههد بههه

شهرداريها» .تهران :انتشارات سازمان شهرداريهها
و دهياريهاي کشور.
 )66لطيفي ،غالمرضا« .6311 .مديريت شهري در ايران،
محدوديتها و چالشها» .فصلنامه علهوم اجتمهاعي،
ش.31
 )63مقيمي ،سيد محمهد« .6310 .سهازمان و مهديريت
رويکردي پژوهش» .تهران :انتشارات ترمه.
 )63منوريان ،عباپ و اميهد بختهايي« .6315 .شهناخت
فرهنگ سازماني بهر اسهاپ مهدل دنيسهون ،مهورد
مطالعههه سههازمان مههديريت صههنعتي» .چهههارمين
کنفرانس بين المللي مديريت.
 )64موردهد ،گريفتن« .6313 .رفتار سازماني» .ترجمهه
سيد مههدي الهواني و غالمرضها معمهارزاده .تههران:
انتشارات مرواريد.
 )65هرسي ،پاول و بالنچارد،کنت اچ « .6311 .مهديريت
رفتار سازماني -استفاده از منهابع انسهاني» .ترجمهه
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16) Veronique ,DuPont, 2007, "Conflicting
stakes and government in the peripheries
or large Indian metro polices – an
– introduction cities", V. 24, N.2, pp. 89
94.
17) Colombo, A.Angus, j.Morris, D.j.Parsons,
M.Brawn, KStacey, N.Hanley, 2009, "A
)Comparison of citizen and (expert
preferences using an attribute – based
approach to choie Ecological Economics",
V. 68 , pp. 2834 -284.
18) Isa
Band
R.Dhanalakshmi,
2007,
"Governance in urban environmental
managements:
Comparing
accountabilities and performance in multi
– – stakeholder arrangements in South
India Cities", V. 24, N.2, pp.133.
19) Ron Cheung, 2008, "The international
between public and private government:
An empirical analysis journal of Urban
Economics", V. 63, pp. 885 – 901.
20) Paul Van Lindert, 2009, "Transnational
linking of local governments: The
consolidation of the Utrecht – Leon
municipal
partnership",
Habitat
International, V. 33, pp. 173 – 180. .

يادداشتها
Readiness
Urban Management

1
2

