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1 - مقدمه
برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی 
مبتنی بر این فرض است که رهبران و مدیران سازمان های دولتی 
و غیر انتفاعی اگر بخواهند که سازمان های متبوعشان در سال های 
پیش رو رسالت خود را محقق سازند و مراجعین و موکلین خود 
این  باشند.  کارساز  استراتژیست هایی  خود  باید  نمایند،  راضی  را 
رهبران و مدیران باید نهایت بصیرت را در قلمرو تحت کنترل خود 
به کار گیرند و برای تطبیق با محیط متغیر، استراتژی های کارسازی 
را تدوین کنند و برای تصمیم گیری باید مبنای استوار و قابل دفاع 
بر پا نمایند. )جان ام برایسون،988، برنامه ریزی استراتژیک برای 
سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، پیشگفتار( کالن شهر تهران  با 
 12 تا  روز  طول  در  متغیر  و  میلیون    8 بر  بالغ  ساکن  جمعیت 

میلیون نفر ) با در نظر گرفتن جمعیت غیر ساکن(، با وسعتي بیش 
از 730 کیلومتر مربع مي باشد. تعداد سفرهاي روزانه درون شهري 
در تهران بیش از 15میلیون و ششصد هزار سفر برآورد  مي گردد 
که این رقم روز به روز در حال افزایش مي باشد. این در حالي است 
که در سوي دیگر، میانگین سرعت سفر روزانه درون شهري روز به 
روز با کاهش بیشتري مواجه شده و در سال 1388 به 22 کیلومتر 
در ساعت تقلیل یافته است یعني 06 کیلومتر کمتر از سال 1387 
تا سال  به 2,4 میلیون خودروي شماره گذاري شده  ]1[. قریب 
1387 ]2[ با تولید 65 گرم آالینده به ازاي هر کیلومتر وسیله ]3[ 
و افزایش روز افزون خودروهاي شخصي و در مقابل هدف دست 
نیافته سهم توسعه حمل و نقل عمومي زنگ خطري است براي 

افق تیره زندگي شهري در تهران . 

چکيده 
موضوع این مقاله، عبارت است از بررسي موانع و چالش هاي تحقق اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي کالن شهر تهران در مدیریت شهري حمل 
و نقل عمومي و ترافیک.هدف از این تحقیق عبارت است از شناسایی عواملی که دست یآبی به اهداف برنامه هاي استراتژیک و کالن توسعه شهر تهران 
در مدیریت شهــري حمل و نقل عمومي و ترافیک شده اند .ضرورت انجام این تحقیق عبارت است ازتحت الشعاع قرار گرفتن انسان و انسـان محوری 
)که همانا تعریف شهر محلی است برای زندگی انسان ها( در این فرایند و مشاهده افول روز افزون شاخص های ترافیکی. روش این تحقیق عبارت است 
از بهره گیری از مدل مفهومی چهاربعدی شناخت شناسی چالش در تحقق و پیاده سازی سند )امیری مجتبی،1386( و ''مدل'' تحلیلی سه شاخگی 
)میرزایی،1377:316(، سپس پژوهش کتابخانه ای و بررسي پیشینه و ادبیات موضوع در جهان و مصاحبه عمیق با خبرگان و استخراج گویه های تحقیق 
با استفاده از روش کیفی و در مرحله دوم کمي، توصیفي و پیمایشي که با تهیه پرسشنامه و سرشماری نتایج حاصله از جامعه آماری دست اندرکاران 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیران، مشاوران ،کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک که 
در مجموع حدود 100 نفر می باشند صورت پذیرفت.''دستاوردهای'' این تحقیق عبارتند از: 1- تأیید گویه های استخراج شده از پژوهش کتابخانه ای و 
بررسي پیشینه موضوع در جهان و مصاحبه عمیق با خبرگان که در قالب پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفته بودند به عنوان شاخص های موثر در عدم 
تحقق اهداف برنامه ریزی های مدیریت شهری حمل و نقل و ترافیک 2- دسته بندی عوامل موثر فوق  الذکربا بهره گیری ازروش آماری تحلیل عاملی در 
قالب  علل ساختاری، رفتاری، محیطی و ماهیتی.''نتایج'' حاصله از تحقیق عبارتند از: 1- لزوم اصالح ماهیتی من جمله پیاده سازی نگرش انسان محور در 
تدوین قوانین، اسناد باالدست و برنامه ها 2- لزوم اصالح ساختاری از جمله پیاده سازی مدیریت یکپارچه و برقراری هماهنگی بین دستگاه های مسئول 
در مدیریت شهری 3- لزوم اصالح زمینه ای و محیطی از جمله لزوم اصالح نگرش شهروندان و تقویت فرهنگ در بین جهت نگرش مثبت به حمل و 

نقل عمومی در برابر استفاده از وسیله شخصی 4- لزوم اصالح رفتاری مانند تشویق و تقویت بر پایه ادامه حیات مناسب سازمان. 

کلید واژه:آموزش، فرهنگ، انسان محوری، موانع و چالش هاي برنامه ریزي، مدیریت شهري، برنامه ریزي استراتژیک، مدیریت  حمل و نقل و ترافیک
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2 -  تعریف مسأله و اهداف تحقيق
2.1 - تعریف مسأله

"مسأله" این تحقیق عبارت است از جستجوی این که چرا علی 
رغم وجود ساختارهای قانون گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
تأمین منابع، اجرایی و کنترلی، با این مشکل مواجه بوده و هستیم 
که چشم اندازها و اهداف برنامه ها و حتی قوانین مصرح در زمینه 
مدیریت شهري تهران ، من جمله در بخش حمل و نقل و ترافیک 

جامع عمل نمی پوشند.  
تحقیق حاضر آن است که چه عواملي تحقق  "سوال اصلي" 

اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي را تحت تأثیر قرار مي دهد؟
2.2 -  اهداف تحقیق

که  عواملی  شناسایی  از  است  عبارت  تحقیق  این  از  "هدف" 
مانع دستیابی به اهداف برنامه هاي استراتژیک و کالن توسعه شهر 
تهران در مدیریت شهري حمل و نقل عمومي و ترافیک شده اند 
.همچنین" ضرورت" انجام این تحقیق عبارت است از تحت الشعاع 
قرار گرفتن انسان و انسان محوری  ) که همانا تعریف شهر محلی 
روز  افول  مشاهده  و  فرایند  این  در  انسان ها(  زندگی  برای  است 

افزون شاخص های ترافیکی.

3. ساختار کلي مقاله
3.1 - توصیف شرایط موجود در مدیریت شهري در 

ایران و تهران
در ایران بر اساس اصل شورا ها در قانون اساسي ]5[، قانون 
شوراها و شهرداري ها مصوب و اجرایي شده است. بر این اساس در 
هر شهر شوراها توسط مردم انتخاب و شهرداري ها به عنوان نهاد 
عمومي تعریف شده اند]6[ که در واقع در میانه طیفي است که یک 
سر آن بخش دولتي و سازمان هاي دولتي است و سر دیگر طیف 

بخش خصوصي است و به انجام وظایف قانوني محوله در خصوص 
مدیریت شهري مي پردازند. 

حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران به عنوان 
یکي از معاونت هاي مذکور، نهاد عمومي مسئول در مدیریت شهري 
در بخش حمل و نقل و ترافیک است که مسئولیت سیاست گذاري، 
و  نقل  و  عملکرد سیستم حمل  کنترل  و  برنامه ریزي  هماهنگي، 
تهران  این معاونت در شهرداري  بر عهده دارد.  را  تهران  ترافیک 
گرفتن  نظر  در  با  استراتژیک،  مدیریت  جامع  الگوي  به  توجه  با 
مأموریت خود که ساماندهي وضعیت حمل و نقل و ترافیک کالن 
آن  از  پس  و  مدت  بلند  اهداف  تعیین  به  مي باشد،  تهران  شهر 
تدوین، ارزیابي و انتخاب استراتژي هاي مناسب جهت نیل به آن 

اهداف پرداخته است.
بر اساس تدابیر شهرداري تهران ، قوانین و اسناد باال دستي از 
جمله قانون شهرداري ها، قانون توسعه حمل و نقل عمومي مصوب 
سال 1386 مجلس شوراي اسالمي، طرح هاي جامع از جمله طرح 
جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و نتایج حاصل از مجموع 
مطالعات پویا و نیاز سنجي هاي انجام گرفته در مجموعه حمل و نقل 
و ترافیک شهر تهران استراتژي ها و محورهاي اصلي جهت ساماندهي 
حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به شرح ذیل مي باشد که توسط 

سازمان ها و شرکت هاي فوق الذکر اجرا و پیاده سازي مي گردد :
توسعه حمل و نقل عمومي، افزایش ایمني و بهره وري معابر، 
مدیریت تقاضاي سفر، ارتقاي فرهنگ ترافیک، کاهش آلودگي هاي 

زیست محیطي ]7[
3.2 - اختــالف وضع موجود با برنامه ها در مدیــریت 

شهري تهران
بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي مصوب سال 1386 
نقل  و  حمل  سهم  ه.ش   1392 سال  تا  اسالمي  شوراي  مجلس 

1388 1387 واحد عنوان موضوع

15/60 15/3 میلیون سفر روزانه تعداد سفرهاي روزانه درون شهري

سفرهاي درون شهري
22 22/6 کیلومتر در ساعت میانگین سرعت سفر روزانه درون شهري

2/9 2/7 دقیقه در کیلومتر متوسط زمان یک سفر درون شهري

30/6 30/5 درصد متوسط نسبت زمان تأخیر به زمان سفر

54/5 54/0 درصد متوسط نسبت شبکه کند و بحراني

9/4 9 میلیون سفر تعداد سفرهاي حمل و نقل عمومي روزانه درون شهري

حمل  و نقل عمومي

2/8 3 دقیقه در کیلومتر متوسط زمان سفر با وسایل حمل  و  نقل عمومي

0/7 0/6 دقیقه در کیلومتر میانگین زمان توقف وسایل نقلیه در هر سفر شهري

21 20 کیلومتر در ساعت متوسط سرعت جابه جایي در حمل  و نقل عمومي

60 59/1 درصد سهم حمل  و  نقل عمومي و نیمه  عمومي در سفرهاي درون شهري با سرویس

7 6 درصد سهم حمل  و نقل ریلي )مترو( در سفرهاي درون شهري

16 16/5 درصد سهم حمل  و  نقل با اتوبوس در سفرهاي درون شهري

24 23/5 درصد سهم حمل و نقل با تاکسي در سفرهاي درون شهري و آژانس ها

3 1/3 درصد سهم حمل  و  نقل با میني بوس در سفرهاي درون شهري

10 10 درصد سهم حمل  و  نقل سرویس هاي اداري، آموزشي و سایر

جدول 1 : وضعیت شاخص هاي سفرهاي درون شهري و حمل و نقل عمومي]9[
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عمومي در شهر تهران باید به 75 % از کل سفرهاي درون شهري 
برسد، به قرار ذیل :

• سفرهاي درون شهري از طریق مترو: 30 %  
• سفرهاي درون شهري از طریق مترو: 25 %
• سفرهاي درون شهري از طریق مترو: 20 %

]8[ آمار عملکردي و اطالعات موجود بیانگر این مطلب است 
بین  زیادي  فراوان صورت گرفته اختالف  که علي رغم تالش هاي 
با چالش  را  برنامه ها  برنامه وجود دارد که تحقق  و  وضع موجود 

مواجه مي سازد :
3.3 - وضعیت برنامه ریزي استراتژیک بخش هاي دولتي 

و غیر انتفاعي در دنیاي امروز
در سالیان گذشته برنامه ریزي استراتژیک به  بخش استانداردي 
و  است  تبدیل شده  مدیریتي بخش خصوصي  کارکرد  و  تفکر  از 
رهبران و مدیران بخش هاي دولتي و غیر انتفاعي سال ها پس از 
آن ها از چگونگي کمک برنامه ریزي استراتژیک در اجراي وظایف 

آگاهي یافته اند. ]10[ 
 برنامه ریزي استراتژیک عبارت است از مجموعه اي از مفاهیم، 
ابزار که براي کمک کردن به مدیران و رهبران  روش هاي کار و 
تالشي  شده اند.  طراحي  گفته  پیش  وظایف  دادن  انجام  جهت 
سازمان یافته براي اتخاذ تصمیم ها و انجام دادن اقدامات بنیادي 
که ضمن شکل دادن به سازمان مشخص مي سازد که یک سازمان 
چیست، چه کاري انجام مي دهد و چرا این کار را انجام مي دهد. 

 ]10[
3.4 - موانع و چالش هاي عمده برنامه ریزي استراتژیک 

بخش هاي دولتي و غیر انتفاعي در دنیاي امروز
نخواهد  در  اجرا  به  خود  خودي  به  استراتزیک  برنامه ریزي 
براي  را  استراتژیک  برنامه ریزي  آنند که  آمد.کساني که خواهان 
مانع  چهار  باید  دهند  قرار  استفاده  مورد  موفقیت  به  دستیابي 
رفع  را  کارساز  استراتژیک  برنامه ریزي  راه  سر  بر  موجود  کلیدي 
فراگرد، مشکل ساختاري، مشکل  انساني، مشکل  نمایند: مشکل 

نهادي. ]12[ 
این چهار طبقه مشکالت در سراسر مراحل هشتگانه فراگرد 
برنامه ریزي استراتژیک وجود دارند و اگر مورد توجه واقع نشوند 
موجب شکست مي گردند ولي در صورت حل موفق، برنامه ریزي 
استراتژیک  تغییر  شده،  عجین  حکومت  مدیریت  با  استراتژیک 

کارساز پدید خواهد آورد. ]13[
به  سایمن معتتقد است سازمان هاي بزرگ و پیچیده ضرورتاً 
 .)Simon( پیدا خواهند کرد  سوي ساختار سلسله مراتبي سوق 
دایموند در ضمن تأیید و تقویت ارتباط بین سطوح مختلف سلسله 
مراتب مي گوید هر سطحي از برنامه ریزي ، کارکردي استراتژیک 
سطح  طریق  از  عکس  بر  و  مي کند  ایفا  پایین تر  سطوح  براي 
استراتژیک باالیي خود محدود مي شود)Diamond(. سالسبوري 
به سوي  استراتژیک  برنامه ریزي  از  باید  توجهات  که  است  معتقد 
اجراي آن معطوف شود و پیش شرط این جهت گیري جدید وجود 
کارگزاران مشخص در هر طبقه است. در حقیقت به نظر وي احتمال 
اجراي یک سیاست استراتژیک وجود ندارد مگر با وجود یک قدرت 

استراتژیک مسئول که متعهد به اجراي سیاست ها است. ]14[ 

در  گرفته  انجام  مطالعات  و  تحقیقات  سابقه   - 3.5
خصوص موانع و چالش هاي عمده برنامه ریزي استراتژیک 

بخش هاي دولتي و غیر انتفاعي در دنیاي امروز
تحقیقات  بر  به مروري  و گذرا  به صورت خالصه  این جا  در 
حاضر  پژوهش  موضوع  با  ارتباط  در  گرفته  انجام  پژوهش هاي  و 

مي پردازیم:
1. مدل  تحلیلی سه شاخگی

آسیب های سازمانی علل، عوامل و مشکالت اساسی می باشند 
که سازمان  را در معرض بحران قرار داده و موجب می شوند که 
سازمان از رشد متناسب و سالم خود باز بماند. پدیده سازمان و 
مدیریت را می توان بر حسب سه دسته عوامل رفتاری، ساختاری 
از  منظور   .)1 )شکل  نمود  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  زمینه ای  و 
عوامل رفتاری )محتوایی( کلیه عوامل مربوط به نیروی انسانی که 
محتوای سازمان را تشکیل می دهند ـ مانند انگیزش، روحیه کار 
برگیرنده  ـ شامل می شود؛ عوامل ساختاری در  و رضایت شغلی 
بدنه  که  سازمان  داخلی  اجزای  بر  حاکم  منظم  روابط  مجموعه 
مقررات  و  قوانین  سازمانی،  ساختار  مانند  ـ  می سازند  را  آن 
شرایط  و  محیط  شامل  زمین های  عوامل  سرانجام  و  می باشد  ـ 
بیرونی که سبب ساز عوامل رفتاری و ساختاری هستند، می گردد. 

)میرزایی،1377:316(
شکل 1: اجزای مدل سه شاخگی

2. مدل مفهومی چهاربعدی شناخت شناسی چالش در تحقق 
تکامل  که  این مدل  )امیری مجتبی، 1386(  پیاده سازی سند  و 
یافته مدل سه شاخه گی می باشد بعد چهارمی به نام بعد ماهیتی 
و معنایی را که بیان کننده معنا و مفهوم و جهت راه می باشد را 

اضافه نموده است.
3. درخصوص برنامه ریزي استراتژیک می توان به مدل هاروارد 
)مدیریت  اشاره کرد.  دیوید  آر  فرد  توسط  ارائه شده  و مدل هاي 
استراتژیک - فرد آر دیوید( که عمدتاً براي شرکت ها و سازمان هاي 

خصوصي طراحي و به کارگیري شده اند.
4. درخصوص موانع و مشکالت برنامه ریزي استراتژیک براي 
سازمان هاي دولتي و غیر انتفاعي، جان ام برایسون در سال1988 
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موارد زیر را ارائه نمود:
فراگرد برنامه ریزي استراتژیک تنها زماني ارزشمند است که به 
تصمیم گیرندگان کلیدي کمک کند تا به شکل استراتژیک "تفکر" 

و "اقدام " کنند.
1. مشکل انساني: عبارت است از مدیریت و کارگرداني توجه 
باید معطوف بر مسائل کلیدي،  افراد کلیدي  افراد. توجه  و تعهد 
تصمیم ها، اختالف نظرها و تعیین اولویت هاي خط مشي در مقاطع 

کلیدي فراگرد و سلسله مراتب سازماني.
هدایت  و  مدیریت   از  است  عبارت  فراگرد:  مشکل   .2
اندیشه هاي استراتژیک به روشي مناسب  تا خرد نامتعارف به خرد 

متعارف تبدیل شود.
3. مشکل ساختاري : عبارت است از مدیریت روابط جزء به 
کل .محیط داخلي و خارجي بایدبه صورتي سودمند با هم مرتبط 

شوند.
از به کار بردن رهبري تغییر  4. مشکل نهادي: عبارت است 
شکل. دشوارترین مشکالتي را که برنامه ریزي استراتژیک با آن ها 
مواجه است تنها از طریق تغییر شکل نهادي مي توان حل کرد و 

این تغییر شکل ها  بدون رهبري قوي محقق نخواهد شد. ]11[ 
این چهار طبقه مشکالت در سراسر مراحل هشتگانه فراگرد 
برنامه ریزي استراتژیک وجود دارند و اگر مورد توجه واقع نشوند 
موجب شکست مي گردند ولي در صورت حل موفق، برنامه ریزي 
استراتژیک  تغییر  شده،  عجین  حکومت  مدیریت  با  استراتژیک 

کارساز پدید خواهد آورد. ]13[
5. سایمن معتتقد است سازمان هاي بزرگ و پیچیده ضرورتاً 
 .)Simon( به سوي ساختار سلسله مراتبي سوق پیدا خواهند کرد
دایموند در ضمن تأیید و تقویت ارتباط بین سطوح مختلف سلسله 
استراتژیک  برنامه ریزي، کارکردي  از  مراتب مي گوید هر سطحي 
سطح  طریق  از  عکس  بر  و  مي کند  ایفا  تر  پایین  سطوح  براي 
استراتژیک باالیي خود محدود مي شود)Diamond(. سالسبوري 
از برنامه ریزي استراتژیک به سوي  باید  معتقد است که توجهات 
اجراي آن معطوف شود و پیش شرط این جهت گیري جدید وجود 
وي  نظر  به  حقیقت  در  است.  طبقه  هر  در  مشخص  کارگزاران 
احتمال اجراي یک سیاست استراتژیک وجود ندارد مگر با وجود 
سیاست ها  اجراي  به  متعهد  که  مسئول  استراتژیک  قدرت  یک 

است. )اسدي،1380(
معضالت  مسیحي  مرادي  واراز  دکتر  مطالعات  ایران  در   .6

برنامه ریزي کالن شهر تهران را به صورت زیر بیان مي کند:
1. برنامه ریزي بدون توجه به اجرا
2. عدم هماهنگي میان سازمان ها

3. عدم مشارکت غیر دولتي
4. محتواي کالبدي و ایستایي طرح ها]15[ 

 Sience در  که  زمینه  این  در  خارجي  تحقیقات  سابقه 
Direct  و  Elsevier  ثبت شده اند به قرار زیر مي باشد:

 PAUL C. NUTT & ROBERT W.تحقیقات در   .7
BACKOFF]16[ در سال 1994 اعالم شده است که در بخش 
عمومي، یکي از پایه هاي استراتژیک در خصوص مدیریت اتراتژیک 

عبارت است از نیاز در زمینه هاي زیر:

مدیریت  خصوص  در  سازمان  پذیرش  و  آمادگي  تعیین   .1
استراتژیک

2. متناسب ساختن استراتژي با محیط
3. در نظر گرفتن مسائل به عنوان تنش

"how" و " What' 4. مدیریت
5. ارتقاي مالکیت جهت تشویق اجرا

بر  را  استراتژیک  مدیریت  نقش هاي  که  مدیراني  انتخاب   .6
عهده بگیرند

استراتژي  نوع  اساس  بر  اطالعات  تولید  منابع  انتخاب   .7
انتخابي

8. رسیدن به نتایج مورد انتظار به وسیله مدیریت استراتژیک
بخش  براي  کننده  دگرگون  استراتژي  که  مي کنند  بیان  و 
مستمر،نوآوري  تغییر  مدیریت  نیازمند  که  است  خوب  عمومي 
استراتژي هاي  و  با تنش هاي مسائل  ارتباط  و  و خالقیت،درک 

دگرگون کننده دارد.
8. در تحقیقات Kofi Obeng&  Isaiah Ugbor]17[در 
سال 2006 اعالم شده است که فاکتورهاي موثر در پاسخگویي 
برنامه ریزي استراتژیک سازمان هاي حمل و نقلي در برابر دولت و 

تعهدات قانوني و ارتباط موثر شامل موارد زیر مي باشند:
1. هر واحد سازماني باید اکشن پلن )Action plan( خاص 

خود را هماهنگ با برنامه استراتژیک کل سیستم دارا باشد.
2. نیاز برنامه ریزي استراتژیک چیزي بیش از تعریف و تمجید 
و  التزام  و  بوده  بخش ها  مدیران  و  باال  الیه هاي  مقامات  زباني 

مشارکت مدیریت سطح باال را در هر سیستم مي طلبد.
بر  بتواند  تا  باشد  برون گرا  باید  استراتژیک  برنامه ریزي   .3
و  نماید  تمرکز  مشتریان  نیازمندي هاي  به   مناسب  پاسخگویي 
توسعه  زمینه هاي  و  فرصت ها  از  بهره برداري  و  تشخیص  بر  باید 

آتي تمرکز کند.
با  متناسب  سیستم،  اعضاي  و  کارکنان  مشارکت  به  نیاز   .4

مدیریت و شیوه تصمیم سازي الیه هاي باالي مدیریت.
 M.Atilla Oner Ozcan Saritas  & تحقیقات  در   .9
]18[ در سال 2004 با مقایسه 8 برنامه توسعه 5 ساله در ترکیه 
بر تفکر سیستمي و مدیریت یکپارچه  ارائه شده است که  مدلي 
شکست  باعث  که  موانعي  رفع  جهت  شد  اعالم  و  دارد  تاکید 
برنامه هاي توسعه در ترکیه مي گردد، شاخص هاي زیر باید بین 
الیه هاي مدیریت )شامل: وضع اصول و قوانین، تعیین استراتژي ها، 
ساختارها،  اهداف،  )شامل  ساختار  اجزاي  و  اجرایي(  فعالیت هاي 
رفتارها( به عنوان الزام برقرار باشد واضح بودن و شفافیت، وحدت، 

یکپارچگي، هماهنگي و هم صدایي.
در ادامه مروری بر پیشینه تحقیق در پایان نامه ها پایان نامه ها 
و تحقیقات داخل کشور در ارتباط با عدم تحقق برنامه ها صورت 

پذیرفت تا به استخراج گویه ها کمک نماید:
10. کوثر خواه محسن، 1376» علل محدودیت هاي اجرایي 
این  در  ایران«  بازرگاني  هاي  سازمان  در  استراتژیک  مدیریت 
تحقیق به عواملي نظیر سیاسي، اقتصادي، اجتماعي که در عدم 
ایران  بازرگاني  هاي  سازمان  در  استراتژیک  ریزي  برنامه  اجراي 

موثرند اشاره گردیده است.
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مشکالت  بررســـي   «1377 علي،  سیروس  رمایـــي   .11
برنامه ریزي  اجراي  در  دولت  به  وابسته  صنعتي  شرکت هاي 
قابل  غیر  و  کنترل  قابل  عوامل  به  تحقیق  این  در  استراتژیک«، 
در  دولت  به  وابسته  صنعتي  شرکت هاي  توفیق  عدم  در  کنترل 
اجراي برنامه ریزي استراتژیک اشاره شده که عوامل قابل کنترل 
از فرصت ها و تهدیدات سازمان، عدم  شامل عدم آگاهي مدیران 
توان مالي شرکت ها جهت اجراي برنامه ریزي استراتژیک و محدود 
بودن آگاهي مدیران از دانش و اهمیت برنامه ریزي استراتژیک و 
عوامل غیر قابل کنترل تامل عدم ثبات و امنیت شغلي مدیران، 
عدم دسترسي به اطالعات صحیح و به موقع و بانک هاي اطالعاتي، 
رقابتي  دولت،  طرف  از  نفوذ  اعمال  و  مدیران  نبودن  تام االختیار 
اقتصادي، سیاسي  توسعه  برنامه مدون  فقدان  نبودن محصوالت، 
و اجتماعي، عدم دسترسي به فن آوري هاي مدرن و وابسته بودن 

به محصوالت واسطه اي و عدم وجود بازار رقابتي سالم مي باشد.
12.  وفا غفاریان، 1382،»بررسي علل شکست برنامه ریزي هاي 
استراتژي  اثربخشي  بهبود  براي  رویکرد  یک  ارائه  و  استراتژیک 
نظریه            دو  حاصل  تحقیق.  این  در  ایران،  سازمان هاي صنعتي  در 
اصلي  عامل  عنوان  به  رهبري«  »ضعف  اول  نظریه  در  مي باشد. 
به  نظریه  این  اصلي  اجزاي  و  شده  بررسي  استراتژي ها  شکست 
همراه ده ها مفهوم پشتیبان در قالب یک شبکه مفهومي سببي ارائه 
گردیده است. نظریه دوم یک مفهوم جدید تحت نام برنامه ریزي 
تمرکز به عنوان سومین پیش برنامه سازماني در کنار استراتژي و 
برنامه ریزي بلند مدت را عنوان کرده است. این نظریات و مفاهیم 

با شواهد )واقعي( case  هاي مورد مطالعه پشتیباني شده است.
به  موانع  تحقیق  این  در   ،1382 سیدرضا،  سیدصالحي   .13
کارگیري مدیریت استراتژیک در شهرداري تهران را مورد بررسي 
قرار داد که در این رابطه فرضیاش مطرح گردیدند که عبارتند از 
بین سبک مدیریت و وضعیت مدیریت استراتژیک، بین ساختار و 
نوع فعالیت ها و بین سیاست ها و قوانین دولتي و وضعیت مدیریت 
استراتژیک در شهرداري تهران رابطه معني داري وجود دارد که 
هر سه فرضیه فوق تایید شدند. عالوه برآن با تجزیه و تحلیل هاي 
تکمیلي مشخص گردید که هر سه مولفه )سبک مدیریت، ساختار 
و نوع فعالیت ها و سیاست ها و قوانین دولتي( در رابطه با مدیریت 
استراتژیک، در شهرداري تهران از وضعیت نامطلوبي برخوردار مي 

باشند. 
14. حاکي محمدرضا، 1385»ارایه مدلي براي سنجش آمادگي 
سازماني در اجراي موفقیت آمیز برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي 
اطالعاتي و فناوري اطالعات«. در این تحقیق متغیرهاي موثر به سه 
دسته تقسیم شده اند عوامل سازماني، ابعاد برنامه ریزي استراتژیک 
فناوري اطالعات و موفقیت برنامه ریزي استراتژیک فناوري اطالعات. 
سازماني  عوامل  و  دروني  سازماني  عوامل  شامل  سازماني  عوامل 
شامل  هم  استراتژیک  برنامه ریزي  ابعاد  و  باشند  مي   تعاملي 
همراستایي استراتژیک بین برنامه هاي استراتژیک فناوري اطالعات 

بابرنامه استراتژیک کسب و کار سازمان و ارزیابي محیطي است.
15. سعیده رسولیان1387 ، براساس تحقیق و مطالعات انجام 
شده در این تحقیق تشخیص گردید که مشارکت مدیران، آگاهي 
مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، مدیریت تغییر و ارزیابي صحیح 

گاز  ملي  شرکت  در  استراتژیک  ریزي  برنامه  برموفقیت  محیطي 
ایران تأثیر دارد و تعهد سازماني به فرایند برنامه ریزي استراتژیک، 
پذیرش کارکنان و وجود پایگاه داده ها و مدیریت مناسب عوامل 
مهمي در موفقیت برنامه ریزي استراتژیک در شرکت ملي گاز ایران 
استراتژیک  برنامه ریزي  موفقیت  عوامل  به  و  نشده اند  محسوب 
اشاره شده است که شامل شناسایي و مشخص نمودن اهداف واقع 
بینانه روشن نمودن نیازها جهت رسیدن به اهداف و ایجاد زمان 

کارکنان مورد نیاز جهت اجراي برنامه ریزي استراتژیک مي باشد.
16.  رحمانیان مجید،1387، بررسي وضعیت عوامل فرهنگی 
موثر بر مدیریت توسعه پایدار شهر تهران. در این تحقیق مولفه های 
اشتغال در  : هویت، درگیری و  به 4 دسته شامل  اصلی فرهنگ 
امور فرهنگی، همبستگی اجتماعی ناشی از فرهنگ و نهایتاً بازده 
اقتصادی فرهنگ تقسیم در ادامه به این نتیجه گیری دست یافتند 
که هویت، درگیری و اشتغال در امور فرهنگی، همبستگی اجتماعی 
ناشی از فرهنگ و بازده اقتصادی فرهنگ همگی از عوامل موثر بر 
توسعه اقتصادی شهر تهران بوده و نیز هویت، همبستگی اجتماعی 
ناشی از فرهنگ و نهایتاً بازده اقتصادی فرهنگ از عوامل موثر بر 
می کند  اشاره  همچنین  باشند.  می  تهران  شهر  اجتماعی  توسعه 
گسترش  عدم  و  خدمات  انجام  به  شهرداری  کردن  محدود  که 
اجتماعی و نیز نبود ذهنیت مساعد و تداوم واگذاری امور شهری 
به دستگاه های دولتی و وجود مقررات موجود به عنوان پشتوانه ی 

این امر، از موانع ایجاد مدیریت واحد شهری در تهران می باشند.
تحقیق  این  در  حسن،1378-1377،  محمد  چراغعلی    .17
در  ریشه  تهران  امروز  مشکالت  که  می گردد  اشاره  نخست 
سیاست هایی دارد که باگام نهادن در راه صنعتی شدن در سال های 
پس از اصالحات ارضی و سرمایه گذاری های کالن و بالتبع ایجاد 
تاسیسات و تجهیزان زیربنایی مورد نیاز جمعیت و صنایع می باشد 

)ویژه نامه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شماره 7،2(.
سپس اشاره می گردد که جایگاه شهرداری به عنوان مسئول 
مدیریت شهری نامطلوب است و بخشی از وظایف آن در طول زمان 
به مراکز و دستگاه های دیگر واگذار شده است و نتیجه آن وجود 
مراکز متعدد تصمیم گیری در شهر است که  موجب نابسامانی در 
قانون شهرداری  از مجموع 119 ماده  و  خدمت رسانی می گردد 
تعداد اندکی قابل استناد و مابقی توسط سایر قوانین حاکم اصالح 

شده اند )ماهنامه شهرداری شماره 5 ،29(.
سپس با اشاره به اهداف رسمی، یعنی اهدافی که در مجامع 
رسمی و عمومی اعالم می گردد و اهداف واقعی یعنی اهدافی که 
پول و منابع سازمان در عمل برای آن ها تجهیز می شود )گلوک و 
جاچ 1375،25( فرضیات تحقیق به شرح ذیل به اثبات می رسد:

1- بین اهداف رسمی و اهداف واقعی شهرداری تهران اختالف 
وجود دارد .

2- بین اهداف سایانه و بلند مدت در شهرداری تهران پیوندی 
وجود ندارد.

ارتباط  در  پیشنهــادی  استراتژی  با  بودجه  تخصیـــص   -3
نمی باشد.

مختلف  سطوح  در  مصاحبه  با  هومن،1377،  کلباسی،   .18
سیستم های  موفقیت  در  کلیدی  عوامل  عنوان  به  را  زیر  عوامل 
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ERP در ایران شناسایی کرده است: کارکرد سازمان،حفظ هدف 
سازمانی،  آمادگی  مشاوران،  مدیریت،  پشتیبانی  پروژه،  تیم  تیم، 

توسعه و بوnجه.
عوامل  بررسی  به  تحقیق  این  در   ،1389 اصغر،  ترابی،   .19
زیر به عنوان عوامل موثر بر موفقیت تدوین و اجرای برنامه های 
شود:  می  پرداخته  تهران  منطقه شش  شهرداری  در  استراتژیک 
و  فناوری  کارکنان،  ارشد،  مدیریت  رهبری،  ساختار،  فرهنگ، 

سیستم های اطالعاتی پیشرفته.    
20.  آقایي میبدي لیلي 1388، در این تحقیق به بررسی عوامل 
بحراني موفقیت CSF در تحقق اهداف تعیین شده پرداخته می 
شود و نهایتاً عوامل زیر شامل شناسایی بازار و مشتری، تصمیم 
استراتژیک،  روابط  سازمانی،  اثرات  انسانی،  منابع  توسعه  گیری، 
 CSF رهبری و نهایتاً عوامل مالی به عنوان عوامل بحراني موفقیت
در تحقق اهداف تعیین شده برنامه استراتژیک شرکت تولید کننده 
قطعات پرسي و مجموعه هاي فلزي خودرو )سایپا پرس( شناسایی 

می گردند.
3.6 - شناسایي موانع و چالش هاي عمده تحقق اهداف 

برنامه اي کالن در مدیریت شهري تهران
3.6.1 - روش تحقیق : 

از مـــدل  این تحقیق عبـارت اســت از بهـره گیری  "روش" 
پیاده  و  تحقق  مفهومی چهاربعدی شناخت شنــاسی چالش در 
سازی سند )امیری مجتبی،1386( و مدل تحلیـلی سه شاخگی 
بــررسي  و  کتـابخانه ای  پژوهش  )میرزایی،1377:316(، سپـس 
پیشینه و ادبیات موضوع در جهان و مصاحبه عمیق با خبرگان و 
استخراج گویه های تحقیق  با استفاده از روش کیفی و در مرحله 
دوم: کمي، توصیفي و پیمایشي که با تهیه پرسشنامه و سرشماری 
نتایج حاصله از جامعه آماری دست اندرکاران معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران، مدیران، مشاوران،کارشناسان ارشد و 
کارشناسان حوزه معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک که در 

مجموع حدود 100 نفر می باشند صورت پذیرفت.
کاربردي  تحقیق  یک  اهداف  و  کارکرد  لحاظ  از  تحقیق  این 
زیرا  مي شود]19[.  محسوب   )Application Research(
عواملي را مشخص مي کند که توان مدیریت شهري را در راه تحقق 
اهداف برآمده از برنامه ها مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نحوه 

گردآوري داده ها: 
ترکیبـي و به شکل تحقیق کیفي قبــل از انجـام بررسي هاي 

آماري جهت تعیین زمینه سواالت جهت مطالعات آماري است]20[ .
در مرحله اول:کیفي، بر اساس مصاحبه عمیق با صاحب نظران 
و استفاده از نظرات منتشر شده گروه هاي کانون و نیز بهره گیري 

از تجارب مشابه جهاني مي باشد.
در مرحله دوم:کمي، توصیفي و پیمایشي، با توجه به فرضیات 
و  کمي  شناسایي شده  متغیرهاي  و  اول  مرحله  در  گرفته  شکل 
توصیفی )Descriptive ( بوده و گزارش آنچه هست و گرفتن 
ذهني  استنتاج  یا  دخـالت  بدون  موقعیـــت  از  عیني  نتــــایج 
به  دادن  معنا  منظور  به  ها  پدیده  مشــاهده  با  مي باشد]21[.و 
 Survey( جلوه هاي مختلف اطالعات جمع آوري شده پیمایشي

Research( مي باشد]22[ 

3.6.2 - روش هاي گردآوري اطالعات: 
در مرحله اول: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مجموعه اي 
از مصاحبه فردي، تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک، تحلیل سخنان 
افراد، مشاهده و همچنین بهره گیري از مطالعات موردي مشابه و 

Best practice هاي موجود صورت پذیرفت.
نتایج  از  ساخته  بر  پرسشنامه  از  استفاده  با  دوم  مرحله  در 
مرحله اول صورت پذیرفت ]22[. یک مقیاس 5 درجه اي براي 
رتبه بندي حاصل از نظرخواهي در پرسشنامه به کار برده شد که 

بر مبناي طیف لیکرت مي باشد]23[.
3.6.3 -  قلمرو تحقیق: 

3.6.3.1 - قلمرو موضوعي: در این تحقیق موانع و چالش هاي 
تحقق اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي کالن شهر تهران - با 
رویکرد مدیریت شهري و به طور اخص در معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداري تهران و با تمرکز بر حوزه حمل و نقل و ترافیک 
به عنوان یکي از شاخص ترین حوزه ها در بحث مدیریت شهري و 

با اثري ملموس بر زندگي شهري مي باشد.
3.6.3.2 -  قلمرو مکاني این تحقیق معاونت حمل و نقل و 

ترافیک شهرداري تهران مي باشد.
3.6.3.3 -  دوره زماني انجام تحقیق : سال 1390

تهران،  شهر  تحقیق  این  مکان   : تحقیق  مکان   -  3.6.3.4
ترافیک  شهرداري تهران و به طور اخص معاونت حمل و نقل و 

شهرداري تهران مي باشد.
3.6.4 - متغیرهاي تحقیق

در این تحقیق عوامل معنایی و ماهیتی، ساختاری، فرهنگی 
و  شهرسازانه  مدیریت  اصول  رعایت  عدم  محیطی،  اجتماعی،  و 
توسعه پایدار، علل رفتاری به عنوان متغیر مستقل مورد بررسي 
و سنجش قرار مي گیرد. متغیر وابسته نیز" موانع و چالش های 
تحقق اهداف برآمده از برنامه های توسعه ای" سازمان است. ارزیابي 
پاسخ دهندگان از هر کدام از این ابعاد( با طراحي سواالت مناسب 
) بر اساس مقیاس لیکرت، نمره هرکدام از این ابعاد و نهایتاً نمره 

هر کدام از متغیرها را مشخص خواهد نمود.
3.6.5 - جامعه آماري

جامعه آماري به کل افرادي گفته مي شود که از جهات خاص 
و  بوده  مشترک  صفات  داراي  تحقیق  نظرهاي  نقطه  به  مربوط 
مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند. محقق باید قبل از آغاز کار 
پژوهش، چارچوب جامعه آماري آن تحقیق را مشخص و روشن 
کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگي 
مي  نیز  هدف  جامعه  را  آماري  جامعه  نماید.  معرفي  دیگران  به 
زماني،  و  مکاني  قلمرو  به  توجه  با  )ذوالریاستین،1380(.  گویند 
و  معاونت حمل  کاران  اندر  دست  پژوهش شامل"  آماري  جامعه 
کارشناسان  مشاوران،  مدیران،  تهران،  شهرداری  ترافیک  و  نقل 
ارشد و کارشناسان شاغل و مشارکت کننده "است که تعداد کل 
آن ها بر طبق آخرین آمار در دی ماه سال 1390،  100 نفر بوده 
است . اطالعات مورد نیاز در مورد جامعه آماري از بانک اطالعات 

منابع انسانی شهرداری تهران استخراج شده است. 
3.6.6 - روش نمونه گیري: در این تحقیق از سرشماری 

استفاده شده است.
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3.6.7 - براي طراحي این سواالت از طیف پنج گزینه اي لیکرت 
استفاده گردیده است که یکي از رایج ترین روش های مقایسه اي 
اندازه گیري به شمار مي رود. این طیف یک مقیاس فاصله اي است 
که از تعدادي عبارت و گزینه هاي جوابیه تشکیل شده است. لذا 
یک مقیاس مرکب است. گزینه هاي جوابیه در این مقیاس، معموالً 
نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع 
یا مفهوم معین، اعم از مثبت و یا منفي است. به عبارت دیگر از 
طــریق این مقیاس مي توان باور و نگرش پاسخگو را تعیین کرد. 

)خاکي، 1378(
4. شکل کلي و امتیاز بندي این طیف براي سواالت  به صورت 
جدول 2-3 مي باشد. به حداکثر موافقت با گویه امتیاز 5 و حداقل 

موافقت با آن امتیاز 1تعلق مي گیرد.

4. نتيجه گيري
هاي  چالش  و  موانع  گرفته،  پژوهش صورت  نتایج  اساس  بر 
حوزه  بر  تمرکز  با  تهران،  شهر  شهري  مدیریت  در  ریزي  برنامه 
حمل و نقل و ترافیک، در 4 سرفصل اصلي استخراج گردید که به 

شرح زیر مي باشند:
از  برآمده  اهداف  تحقق  عدم  بر  ماهیتي  و  معنایي  علـل   
برنامه هاي توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر تهران موثر است: 
است  دولتي  غیر  و  نهاد  مردم  امري  شهري  مدیریت  ماهیتاً 
و سیاسي  دولت  رویکرد  و دخیل شدن  اصل  این  رعایت  عدم  و 
رویکرد  جاي  به  تجویزي  رویکرد  و  شهري  مدیریت  ساختار  در 
تحقق  عدم  با  شهروندان  واقعي  نیاز  اساس  بر  تلفیقي-تخصصي 
اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر 
تهران رابطه مستقیم دارد و اصوالً ماهیت برنامه ریزي استراتژیک 
جوابگوي هدایت امور شهري نبوده و باید با ماهیت تفکر استراتژیک 

به هدایت امور شهري پرداخت.

جدول 2 : علل معنایی و ماهیتی

مدیریت برنامه های  تحقق  عدم  عوامل  شده  استخراج   نتایج 
شهری در قالب علل معنایی و ماهیتی ردیف

عدم توجه به خواسته های مردم  1

عدم اصالح دیدگاه توجه بیش از حد به خواسته های دولتی 2

عدم توجه کافی به مفهوم شهر با دید انسان محور بودن
3 ) مکاني براي زندگي انسان ها ( در تدوین و اجرای استراتژی 

عدم اصالح روش برنامه ریزی و اجرای مدیریت شهری که تا 
برای  مسئوالن  از سوی  اجباري  یا  تجویزی  به صورت  کنون 

مردم بوده است
4

عدم استفاده از رویکرد تلفیقی- تخصصی بر اساس نیاز واقعی 
شهروندان 5

جهت  در  حرکت  که  اقدامات  معمول  وضعیت  اصالح  عدم 
رویکرد دولتی بوده است 6

 علل ساختاري بر عدم تحقـق اهداف برآمده از برنامه هاي 
توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر تهران موثر است: 

روال هاي جاري و وضعیت موجود که برخالف اصول مدیریت 
و  همگرایي  فاقد  پروژه،  مدیریت  و  شهرسازانه  مدیریت  شهري، 
و  مي باشند  سیستم  در  گذار  تأثیر  اجزاي  بین  در  رویه  وحدت 
عدم وجـــود مدیریت واحد شهري، با عدم تحقق اهداف برآمده 
رابطه  تهران  توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر  برنامه هاي  از 

مستقیم دارد.
جدول 3 : علل ساختاری

 نتایج استخراج شده عوامل عدم تحقق
برنامه های مدیریت شهری در قالب علل ساختاری ردیف

ناکافي بودن ارتباطات میان الیه هاي مختلف مدیریت 
1

 تناقض روال های جاری و وضعیت موجود با
اصول مدیریت شهری 2

عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری 3

نهادهای و  سازمان ها  و  بخش ها  میان  هماهنگي   عدم 
 مختلف موثر بر تدوین و پیاده سازی برنامه هاو مشکالت

مربوط به آن
4

 ضعف ارتباطات عمودي )عدم یا کمبود ارتباطات کافي 
درون سازمانی بین رده هاي باالتر و پایین تر( 5

 عدم وجود تفاهم نامه و دستورالعمل های هماهنگی بین
 ســازمان ها و نهــادهای مختلف موثــر بر تــــدوین و

پیاده سازی برنامه ها 6

فقدان یا  ضعف ارتباطات بین واحدهاي وظیفه اي
)در تدوین، اجرا، کنترل و به روز رساني برنامه ها(  7

استراتژي های  تدوین  زمینه ي  در  کافي  اختیارات  فقدان   
مدیــریت شهری در شهـرداری و معاونت حمل و نقل و 
ترافیــک )دامنـه برنـامه ها نامتناسب و فراتـر از حیـطه 

اختیارات سازماني است(
8

 فقدان اختیــارات کافـي در زمینه اجـراي استراتژی ها 
و  نقل  و  معاونت حمل  و  شهرداری  در  مدیریت شهری 
ترافیک)دامنه اختیارات در زمینه اجرا و پیاده سازي برنامه ها، 

نامتناسب و فراتر از حیطه اختیارات سازماني است(
9

     علل محیطي و فرهنگي و اجتماعي بر عدم تحقق اهداف 
برآمده از برنامه هاي توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر تهران 

موثر است: 
  به طور طبیعي مردم به دنبال حفظ و افزایش ثروت خود 
هستنـــد، این امـر موجب تزریق ثروت به زمین و توسعه شهر 
مي گردد که سعي در جلوگیري از آن در تعارض با مردم و نامتعادل 
است، مگر آن که به صورت تخصصي و مردم نهاد کارشناسي شده 
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تحقق  عدم  با  امر  این  پذیرد.  صورت  سازي  فرهنگ  و  اصالح  و 
اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر 

تهران رابطه مستقیم دارد.
سخت  بخش  دو  داراي  خودرو  تکنولوژي  دیگر  سوي  از   
افزاري و نرم افزاري)فرهنگي- اجتماعي( است که در کشور ایران 
عمدتاً بخش سخت افزاري از کشورهاي پیشرو اخذ و وارد شده 
است به گونه اي که خودرو محور شده تا حدي که با اولویت دادن 
به تردد خودروها که داراي افزایش نامحدود و روزافزوني در فضاي 
محدود شهري هستند، خانه ها را تخریب و به جاي آن بزرگراه و 
خیابان و فضا براي تردد خودروها ایجاد مي نمائیم. این امر با عدم 
تحقق اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي مدیریت شهري کالن 

شهر تهران رابطه مستقیم دارد.
امنیت،  شــامل  اجتمــاع  در  شهــروندان  واقعي  نیاز   
دستــرسي منــاسب، رفـــاه و اطمینان خاطر، باعث شکل گیري 
رفتارهاي ترافیکي مي شود . مثاًل فرد با خودروي شخصي احساس 
حریم شخصي بیشتر و مناسب تر، امنیت در حمل و نقل، آرامش 
 ... به دارایي و خودرو و  افتخار  و راحتي، زمان بندي مناسب تر، 
مي کند. )این عامل مي تواند جزء علل رفتاري دسته بندي گردد 
اما با توجه به این که در محیط خارجي مجموعه مدیریت شهري 
حمل و نقل و ترافیک واقع مي گردد جزء علل محیطي آورده شده 
است(. مشکالتي از قبیل حاشیه نشیني درکالن شهرها نیز از این 
برنامه هاي  از  برآمده  اهــداف  تحقق  با عدم  امر  این  قبیــل اند. 

توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر تهران رابطه مستقیم دارد.

جدول 4 : علل محیطی

برنامه های  تحقق  عدم  عوامل  شده  استخـراج  نتایــج 
شاخه  در  محیطی-  علل  قالب  در  شهری  مدیریت 

فرهنگی و اجتماعی
ردیف

اجراي  مورد  در  وظیفه اي  واحدهاي  مشارکت   ضعف 
استراتژي هاي سازمانی 1

عدم تطابق و عدم حمایت فرهنگ سازماني از 
استراتژي ها  2

نقل  و  حمل  به  نسبت  مردم  مثبت  نگرش  وجود  عدم 
عمومی وسایل 3

عدم وجود فرهنگ استفاده از وسائط حمل و نقل عمومی 
در مردم به جاي فرهنگ استفاده از وسیله شخصی )به 
در دسترس  راحتی،حریم شخصی،  امنیت،  خاطر حس 

بودن، سرعت، شأن اجتماعی، ...(
4

نتایج استخراج شده عوامل عدم تحقق برنامه های 
مدیریت شهری در قالب علل محیطی )زمینه ای( ردیف

عدم همکاری سایر سازمان ها )برون سازمانی( 1

عدم انجام وظایف سایر سازمان ها )برون سازمانی( 2

تداخل وظیفه ای سازمان ها )برون سازمانی( 3
برنامه هاي  از  برآمده  اهداف  تحقق  عدم  بر  رفتاري  علل   

توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر تهران موثر است: 

به   Inactive یا  گرا  حال  مدیریت   ، ایکاف  نظریه  مطابق 
معناي حفظ وضع موجود بوده و سازماني مي تواند با مدیریت حال 
گرا سر کند که ادامه حیات آن ارتباط چنداني به عملکرد نداشته 
باشد و به کمک مالي به شکل دولتي متکي باشد. رفتار مدیران به 
گونه حال گرا که بر مبناي حفظ وضع موجود و مهار بحران و نه 
بر مبناي بقاء و ادامه حیات مناسب سازمان باشد، با عدم تحقق 
اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر 

تهران رابطه مستقیم دارد.

جدول 5 : علل رفتاری

 نتایج استخراج شده عوامل عدم تحقق برنامه های
مدیریت شهری در قالب علل رفتاری ردیف

عدم تشویق و ترغیب کارکنان برای تحقق اهداف 1

 عدم احساس نیاز مدیران به پیشرفت در وضعیت
شاخص ها 2

 عدم نظارت و پیگیری مستمر فرایند برنامه ریزی
استراتژیک 3

 عدم حس مسولیت پذیری، تعهد و اشتیاق مدیران
اجرایی و کارکنان نسبت به اهداف 4

عدم اعتقاد به برنامه هایی با رویکرد شهرسازانه 5

 عدم اصالح سبک مدیریت حال گرا شامل: سعی در
 حفظ و استمرار وضعیت و موقعیت موجود از طرف

مدیریت و سعی در مهار بحران ها
6

 عدم وجود مدیریت پویای سازمان بر اساس بقاء و ادامه
حیات مناسب سازمان 7

عدم توجه مدیران شهری به آینده عملکرد توسعه شهری 
)حال گرا بودن مدیران( 8

 فقدان اختیارات کافي در زمینه اجراي استراتژی ها مدیریت 
شهری در شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک )دامنه 
اختیارات در زمینه اجرا و پیاده سازي برنامه ها، نامتناسب و 

فراتر از حیطه اختیارات سازماني است(
9

بر  پایدار  توسعه  و  مدیریت شهرسازانه  اصول  رعایت  عدم   
عدم تحقق اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي مدیریت شهري 

کالن شهر تهران موثر است:
ارتقاي  شهري،  فضاي  کیفیت  ارتقاي  و  بهسازي  و  حفظ 
نظم  مظاهر  به  توجه  زندگي،  و  محیط  کیفیت  پایدار  مستمرو 
شهري و ایجاد آسایش دیداري و کالبدي و عملکردي، عدم تلقي 
حوزه هاي مدیریتي در قالب جزایري با مرز محدوده هاي اداري و 
قانوني، حفـظ طبیـــعت، پژوهش مــدار بودن و اصــوالً تلفیق 
دانش ها و هنرهاي شهرسازي و مدیریت به صورت جامع الزامي 
علمي است و عدم رعایت اصول مدیریت شهرسازانه با عدم تحقق 
اهداف برآمده از برنامه هاي توسعه اي مدیریت شهري کالن شهر 

تهران رابطه مستقیم دارد.
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جدول 4 : علل رفتاری در شاخه عدم رعایت اصول 
مدیریت شهرسازانه و توسعه پایدار

نتایج استخراج شده عوامل عدم تحقق برنامه های 
مدیریت شهری در قالب علل رفتاری، در شاخه عدم 

رعایت اصول مدیریت شهرسازانه و توسعه پایدار

ردیف

راستاي   در  برنامه ها  بودن  محور  انسان  به  توجه  عدم 
بهسازی و ارتقای کیفیت فضای شهری

1

محیط  کیفیت  پایدار  مستمرو  ارتقای  به  توجه  عدم 
زیست شهروندان

2

 عدم توجه به ارتقای مستمر کیفیت زندگی شهروندان در
بحث حمل و نقل عمومي

3

عدم همکاری بین کارکنان مجموعه 4

 عدم توجه به روند و روال توسعه شهر در سطوح مختلف
برنامه ریزي

5

 عدم پیاده سازي مدیریت یکپارچه شهری بر اساس اصول
مدیریت شهرسازانه

6

 عدم رعایت الگوی مناسب )مانند طرح جامع و تفضیلي
شهر تهران( برای توسعه شهر تهران در گذشته

7

فقدان اسناد باالدستي جهت توسعه شهري 8

 عدم همخواني بین اسناد باالدستي جهت توسعه شهري
یا نقص و عدم جامعیت این اسناد

9

عدم اجراي مناسب اسناد باالدستي جهت توسعه شهري 10

جهت باالدستي  اسناد  اجراي  بر  مناسب  نظارت   عدم 
توسعه شهري

11

 عدم اصالح و به روزرساني اسناد باالدستي جهت توسعه
شهري با توجه به مقتضیات

12

مدیریت  برنامه های  تحقق  عدم  عوامل  شده  استخراج  نتایج 
شهری در قالب علل محیطی و نیز در شاخه فرهنگی و اجتماعی 
به عنوان عوامل موثر و موانع و چالش هاي تحقق اهداف برآمده 
از برنامه هاي توسعه شهر تهران در مدیریت شهري حمل و نقل 
این موانع توصیـــه  و ترافیک اکتشاف و به مدیران شهري رفع 

مي گردد.

5. قدرداني
در این جا الزم است از راهنمایي و ارشادات روشنگر عزیزان 
و سروراني که من را در انجام این تحقیق مورد لطف خویش قرار 

دادند سپاس گزاري نمایم.
• جناب آقاي مهندس تشکري هاشمي, معاون محترم شهردار 

و رئیس محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک
مدیریت  دانشکده  استاد محترم  امیري،  دکتر  آقاي  جناب   •

دانشگاه تهران
• همکاران محترم معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک
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