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از تفکیک صحیح وظایف و مسئولیت ها  استفاده  با  تالش شده 
زمینه الزم جهت  امر حمل ونقل شهری  متولی  در سازمان های 
حرکت به سمت مدیریت واحد و یکپارچه فراهم شود به گونه ای 
لوای یک  تحت  مربوطه،  زیرمجموعه های  و  کلیه سازمان ها  که 
مدیریت واحد به انجام وظایف خود بپردازند و در عین حال از 

انجام فعالیت های موازی و متداخل نیز جلوگیری شود. 

سید محمد مهدی  میرزایی قمی1، عمار سعیدیان فر2 ، محسن بهادر3
1- کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

2- کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری
3- کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

از تفکیک  با استفاده  ایجاد بستر مدیریت واحد و یکپارچه حمل و نقل شهر تهران   
وظایف مدیریتی و سازمانی
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چکیده
مدیریت یکپارچه حمل و نقل از جمله مفاهیمی است که در راستای مدیریت یکپارچه شهری مطرح شده است. اما ابعاد مختلف مدیریتی، برنامه ایی، 
فنی و تجهیزاتی و امکاناتی و همچنین همپوشانی های حوزه حمل و نقل با سایر حوزه  های توسعه شهری نظیر ابعاد اقتصادی و اجتماعی ارایه تعریفی روشن 
از مدیریت یکپارچه حمل و نقل را با دشواری روبرو نموده است. این مقاله تالش دارد با ارایه ساختاری مناسب و تفکیک وظایف مدیریتی و همچنین ارایه 
راهکارهایی برای رفع فعالیت  های غیرهمسو و متداخل، راه حلی را برای فراهم آوردن بستر مدیریت واحد و یکپارچه حمل و نقل شهر تهران پیشنهاد دهد. 

این مطالعه روی نحوه تعریف ساختار و چارت سازمان های متولی امر حمل ونقل و ترافیک شهر تهران و تفکیک نحوه مدیریت در این حوزه تمرکز دارد. 

1- مقدمه

و  کردن  هماهنگ  برای  تالش  معنای  به  شهری  مدیریت 
که  است  مسایلی  بر  شدن  چیره  برای  اقدامات  کردن  یکپارچه 
شهرها با آن مواجه هستند و ایجاد شهرهای رقابتی تر، عادالنه تر 
کیفیت  و  شرایط  پایدار  بهبود  و  ارتقاء  منظور  به  پایدارتر]1[  و 
مک  همچون  متعددی  پژوهشگران  است.   شهروندان  زندگی 
گیل]2[، راکودی]3[ و جیما ]4[ بر اهمیت یکپارچگی مفهومی 
و  رویکرد  این  ارتقاء  منظور  به  شهری  مدیریت  عملکردی  و 
روزافزون  گسست های  و  ناهماهنگی ها  چالش ها،  به  پاسخگویی 
شهرنشینی تاکید کرده و هر یک به دنبال تبیین مفهوم و ابعاد 
عنوان  به  نیز  شهری  نقل  و  حمل  مدیریت  بوده اند.  یکپارچگی 
شهری،  مدیریت  عملکردهای  و  زیرسیستم ها  مهم ترین  از  یکی 
و  شهری  مرزهای  افزایش  نیست.  بی نیاز  یکپارچگی  به  نیاز  از 
و  جابجایی  به  نیاز  و  ضرورت  راه ها،  حجم  افزایش  آن  تبع  به 
و  انرژی  منابع  کمبود  شهر،  سطح  در  بار  و  شهروندان  تحرک 
آلودگی  های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل شهر و همچنین 
رشد سریع امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری حمل 
از جمله مهم ترین  آنها  از  و نقلی و ترافیکی و چالش های ناشی 
دالیل طرح بحث حمل و نقل یکپارچه شهری است. در این مقاله

2- مطالعات تطبیقی و مروری بر الگوهای مربوط 
به مدیریت شهری و مدیریت حمل و نقل در سایر 

کشورها

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی نظام مدیریت شهری 
در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، به نظر می رسد که 
شهرداری ها در دنیا طیف گسترده ایی از خدمات شهری را ارایه 
شهرداری ها،  به  دولت  وظایف  از  بخشی  واگذاری  با  و  می دهند 
وظایف شهرداری ها در جهان رو به گسترش است. به عالوه تعهد 
حفظ  به  را  آنان  توجه  پایدار،  توسعه  مفهوم  تحقق  به  مدیران 
یکپارچگی عملکردی در حوزه هایی بین بخشی، متداخل و متاثر 
از هم مانند توسعه شهری، مدیریت حمل ونقل، توسعه اقتصادی 
و توسعه اجتماعی بیشتر نموده است. در جدول شماره 1 برخی 
کواالالمپور،  لندن،  پاریس،  مدیریت شهری  وظایف  مهم ترین  از 
خالصه  شهری  خدمات  مختلف  موضوعات  در  استانبول  و  پکن 

شده است. 

کلید واژه: مدیریت واحد و یکپارچه، حمل و نقل، تفکیک وظایف مدیریتی، فعالیت های موازی  

1- Zargari@iust.ac.ir
2- imanmomenpur@gmail.com
3- pooya3332944@gmail.com
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جدول)1(: حوزه و نوع وظایف شهرداری ها در جهان ]4[
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اگرچه مدیریت شهری در تمام این شهرها به صورت کامل 
تمامی این وظایف را به انجام نمی رسانند اما ارتباط قابل قبولی 
عملکردشان  تحت  حوزه های  و  آنها  اختیارات  و  وظایف  میان 
در  لندن  شهردار  استراتژی  مثال  عنوان  به  می خورد.  چشم  به 
طرح  با  هم راستا  که  است  قانونی  سند  یک  ونقل،  حمل  حوزه 
افق  در  لندن  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  استراتژی  و  لندن 
شرح  همراه  به  آن  تحقق  شیوه  و  است  شده  تدوین  ساله   20
است]5[.  شده  تشریح  ذیربط  بخش های  از  یک  هر  وظایف 

عملیاتي تر،  سیاست گذاري هاي  و  تصمیم گیري ها  در 
ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  و  معاونت  نظیر  مجموعه هایي 
و  رانندگي  و  راهنمایي  پلیس  و  فرمانداري  تهران،  شهرداري 
ایفا مي نمایند  انتظامي بیشترین نقش را  امور حمل ونقل نیروي 
ولیکن این سطوح چنان در هم پیچیده بوده که تعیین محدوده 

مسئولیت هر یک از این مجموعه ها مشکل مي باشد.
و  ارایه خط مشي  در  بیشتر  اشاره،  مورد  سایر مجموعه هاي 
تهیه خطوط راهبردي در بخش حمل ونقل ایفاي نقش مي کنند 
که از آن جمله مي توان به سازمان محیط زیست، مرکز مطالعات 
و برنامه ریزي شهرداري تهران، شرکت مطالعات جامع حمل ونقل 

و ترافیک و شرکت کنترل کیفیت هواي شهر تهران اشاره نمود.
الف-2- تهیه و تصویب طرح هاي جامع و تفصیلي

و  سیاست گذاري  حوزه  از  بخش  این  در  که  مجموعه هایي 
تصمیم گیري نقش دارند عبارتند از:

• شوراي عالي مسکن و شهرسازي )وزارت راه و شهرسازي(
• معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران

در  آنها  تاثیرگذاري  و  الذکر  فوق  مجموعه  دو  با  رابطه  در 
بخش حمل ونقل و ترافیک شایان ذکر است که این مجموعه ها 
جهت  به  تفصیلي  و  جامع  طرح هاي  تصویب  و  تهیه  مقوله  در 
سازماني  تعدد  و  وظیفه اي  تداخل  داراي  عملکردي  و  موضوعي 
بوده که یکي در مجموعه دولت و دیگري در مجموعه مدیریت 

شهري مي باشد.
ب- حوزه اجرایی

که  ترافیک  و  حمل ونقل  بخش  در  تاثیرگذار  مجموعه هاي 
در این حوزه ایفاي نقش مي نمایند عبارتند از: پلیس راهنمایي 
و  استانداري  انتظامي،  نیروي  حمل ونقل  امور  و  رانندگي  و 
شهرداري  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  و  معاونت  فرمانداري، 
بواسطه  تهران  شهري  22گانه  مناطق  شهرداري هاي  تهران، 
عمراني  و  فني  معاونت  مناطق،  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت 
شهرداري تهران، شرکت کنترل ترافیک شهرداري تهران و شرکت 

پیک بادپا.
در حوزه اجرایي نیز تداخالت موضوعي و عملکردي چه در 
بعد درون سازماني و چه در بعد فراسازماني کاماًل مشخص است. 
به عنوان مثال در بعد فراسازماني در بخش حمل ونقل و ترافیک، 
مابین مجموعه هاي پلیس راهنمایي و رانندگي نیروي انتظامي، 
شهرداري  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  و  معاونت  و  استانداري 
تهران تداخل وظایف اجرایي به وضوح دیده مي شود. از آنجاییکه 
از  و همچنین  تاثیر مي گذارد  پیراموني خود  بر محیط  هر شهر 
استانداري  مسئولیت  محدوده  میان  این  از  مي پذیرد،  تاثیر  آن 
وظایف  تداخل  و  دارد  یکدیگر  با  زیادي  هم پوشاني  و شهرداري 
اجرایي نیروي انتظامي و شهرداري در ساماندهي عبور و مرور نیز 

کاماًل مشخص است.

3-بررسي وضعیت تداخالت موضوعي و عملکردي 
مدیریتي و سازماني بین مجموعه هاي تاثیرگذار بر 

سیستم حمل ونقل و ترافیک شهري تهران

و  موضوعي  تداخالت  وضعیت  بررسي  جهت  بخش،  این  در 
در  تاثیرگذار  مجموعه هاي  بین  سازماني  و  مدیریتي  عملکردي 
حوزه  و  نوع  تفکیک  به  مربوطه  مجموعه هاي  حمل ونقل،  بخش 
تاثیرگذاري تقسیم بندي گردیده و وضعیت آنها از این منظر مورد 

بررسي قرار می گیرد.

الف- حوزه سیاست گذاري و تصمیم گیري:

این حوزه در قالب زیر بخش هایي قابل ارایه بوده که در ادامه 
به آن اشاره می شود:

تهیه  و  خط مشي  جامع/  سیاست گذاري هاي  اعمال  الف-1- 
خطوط راهبردي

و  سیاست گذاري  حوزه  از  بخش  این  در  که  مجموعه هایي 
شهرداري ها  امور  سازمان  از  عبارتند  دارند  نقش  تصمیم گیري 
ترافیک  عالي  شوراي  دبیرخانه  و  حمل ونقل  دفتر  دهیاري ها،  و 
حمل ونقل  امور  و  رانندگي  و  راهنمایي  پلیس  کشور،  شهرهاي 
نیروي انتظامي، ستاد مدیریت حمل ونقل و مصرف سوخت کشور، 
اسالمي  شوراي  محیط زیست،  سازمان  فرمانداري،  و  استانداري 
تهران،  شهرداري  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  و  معاونت  شهر، 
مطالعات  شرکت  تهران،  شهرداري  برنامه ریزي  و  مطالعات  مرکز 
تهران و شرکت کنترل کیفیت  ترافیک شهر  و  جامع حمل ونقل 

هواي شهر تهران. 

در میان مجموعه هاي فوق الذکر، مجموعه هایي هستند که در 
حیطه تصمیم گیري نقش راهبردي داشته که از آن جمله مي توان 
از شوراي عالي ترافیک، شوراي اسالمي شهر، استانداري و ستاد 

مدیریت حمل ونقل و مصرف سوخت کشور نام برد. 
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ب- حوزه نظارت بر عملکرد / اعمال قوانین و مقررات
مجموعه هاي تاثیرگذار در بخش حمل ونقل و ترافیک که در 
این حوزه داراي نقش بوده عبارتند از سازمان امور شهرداري ها 
ترافیک  عالي  شوراي  دبیرخانه  و  دفتر حمل ونقل  دهیاري ها،  و 
حمل ونقل  امور  و  رانندگي  و  راهنمایي  پلیس  کشور،  شهرهاي 
مصرف  و  حمل ونقل  مدیریت  ستاد  انتظامي،  نیروي  ترافیک  و 
محیط زیست،  سازمان  فرمانداري،  و  استانداري  کشور،  سوخت 
و  حمل ونقل  سازمان  و  معاونت  تهران،  شهر  اسالمي  شوراي 
شهر  گانه   22 مناطق  شهرداري هاي  تهران،  شهرداري  ترافیک 
تهران بواسطه معاونت ترافیک مناطق، سازمان مدیریت و نظارت 
شهر  مسافربري  پایانه هاي  سازمان  تهران،  شهر  تاکسیراني  بر 
تهران، شرکت راه آهن شهري تهران و حومه، شرکت عرف ایران 

و ستاد معاینه فني خودروهاي شهر تهران.
سطوح  داراي  فوق الذکر  مجموعه هاي  نظارتي  حوزه  در 
ترافیک شهرهاي  عالي  مثال شوراي  به طور  مختلفي مي باشند 
اجرایي در سطح کالن  بر سیاست هاي  نظارت  به  کشور موظف 
طریق  از  کشور  وزارت  بوده،  سیاست ها  این  اجرایي  پیگیري  و 
سازمان امور شهرداري ها و دهیاري ها مسئول انطباق عملکردها 
عملکرد ها  جزئیات  بر  شهر  شوراي  و  است  سیاست گذاري ها  با 
نظارت مي کند. این پیچیدگي در حیطه وظایف مجموعه ها باعث 
پیچیدگي فرآیند نظارتي در بخش حمل ونقل و ترافیک گردیده 
نخواهد  را  بخش  این  در  نظارت  کارایي  کاهش  جز  نتیجه اي  و 
بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  نظیر  مجموعه ها  دیگر  در  داشت. 
تاکسیراني، سازمان پایانه هاي مسافربري، شرکت راه آهن شهري 
تهران و حومه، اگرچه نوع عملکرد متفاوت است ولیکن تفرق و 
به  ارایه خدمات  و  اطالعاتي  زیرساختي،  مباحث  در  چندپارگي 

شهروندان باعث کاهش کارایي در حوزه نظارتي خواهد شد.

1- تجمیع سازمان ها و شرکت هاي مجموعه شهرداري مرتبط 
با سیستم حمل ونقل همگاني در قالب یک سازمان واحد با عنوان 
سازمان حمل ونقل همگاني. به جهت ساختاري و قرارگیري این 
سازمان در نمودار سازماني معاونت حمل ونقل و ترافیک، پیشنهاد 
مي شود که این سازمان به عنوان یکي از سازمان هاي تابعه معاونت 
حمل ونقل و ترافیک با سه زیر بخش سازمان مدیریت و نظارت 
تهران و حومه و شرکت  اتوبوسراني  تاکسیراني، شرکت واحد  بر 
راه آهن شهري تهران و حومه ایجاد گردد. تغییرات مورد اشاره در 
تهران  شهرداري  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  سازماني  ساختار 
 1 شماره  شکل  در  همگاني  حمل ونقل  سازمان  تشکیل  جهت 

نمایش داده شده است. 
2- تعریف یک مجموعه مشخص و واحد جهت انجام مطالعات 
بخش  در  اثرگذار  حال  عین  در  و  راهبردي  و  استراتژیک  کالن، 
کالن  مطالعات  انجام  عین  در  که  شهري  ترافیک  و  حمل ونقل 
حمل ونقل  معاون  عالیه  تصمیم ساز  و  ایده پرداز  بازوي  عنوان  به 
کلیه  انجام  و  نماید  عمل  معاونت  آن  مدیریت  تحت  ترافیک  و 
اثرسنجي ها،  بررسي ها،  سنجي ها،  عوارض  کالن،  مطالعات 
امکان سنجي ها و غیره مربوط به سیستم حمل ونقل و ترافیک بر 
عهده آن مجموعه قرار گیرد. به جهت ساختاري پیشنهاد مي شود 
مجموعه جدید در نمودار سازماني معاونت حمل  ونقل و ترافیک 
به صورت شکل شماره 1 و با نام دفتر/ اداره مطالعات استراتژیک- 

راهبردي حمل ونقل قرار گیرد.
عنوان  با  مشخص  و  ویژه  گارگروه  یک  ایجاد  و  تشکیل   -3
کارگروه ویژه حمل ونقل و ترافیک در هر دو سطح درون سازماني 
و برون سازماني، که در آن نمایندگاني از سایر بخش هاي مختلف 
که سیستم حمل ونقل و ترافیک در آن حوزه ها تاثیرگذار بوده، در 
نظر گرفته  شوند، بطوریکه عمده ترین وظیفه آن بررسي، ارزیابي 
این  علت  مي باشد.  جنبه ها  سایر  از  مربوطه  مطالعات  تصویب  و 
پیشنهاد بدان جهت بوده که موضوع حمل ونقل شهري عالوه بر 
بعد حمل ونقل و ترافیک داراي ابعاد مختلفي بوده که از آن جمله 
مي توان به ابعاد اقتصادي، اجتماعي، زیست محیطي و غیره اشاره 
نمود. لذا مي توان با رویکردهاي مختلفي به موضوعات حمل ونقلي 
نیاز به  پرداخت. به عنوان نمونه اگر در یک موضوع حمل ونقلي 
بررسي هایي با رویکرد برنامه ریزي شهري بود، نمایندگاني از مرکز 
بررسي هاي  مربوطه  کارگروه  در  شهري  برنامه ریزي  مطالعات 
حمل ونقلي  موضوع  در  اگر  یا  دهند  انجام  را  الزم  کارشناسي 
با رویکرد طرح هاي جامع و تفصیلي  به بررسي هایي  نیاز  مذکور 
در  شهرسازي  و  معماري  به  مربوط  بخش  از  نمایندگاني  بود، 
کارگروه مورد نظر جهت انجام بررسي ها و ارزیابي هاي الزم اعمال 
کارشناسي نمایند. به جهت ساختاري، پیشنهاد مي گردد کارگروه 
مربوطه با نام کارگروه ویژه حمل ونقل در نمودار سازماني معاونت 
به صورت شکل شماره 1  تهران  ترافیک شهرداري  و  حمل ونقل 

قرار گیرد.

 4- ارایه پیشنهادات در خصوص ساختار و تفکیک 
وظایف مدیریتي و سازماني جهت رفع فعالیت هاي 

موازي و متداخل

عملکردي  و  موضوعي  تداخالت  وضعیت  بررسي  از  پس 
قبلي  بخش  در  که  ترافیک  و  حمل ونقل  بخش  در  مجموعه ها 
و  ساختار  خصوص  در  پیشنهاداتي  بند،  این  در  شد،  بیان 
تفکیک وظایف مدیریتي و سازماني به جهت جلوگیري از ایجاد 
فعالیت هاي موازي و متداخل مجموعه هاي ذیربط ارایه می شود.
مي گردد: اشاره  ساختاري  پیشنهادات  این  به  ادامه  در 
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ترافیک  فرهنگ  آموزش  متولي  سازمان  تشکیل  و  ایجاد   -4
دستیابي  براي  شهروندان  زندگي  کیفیت  ارتقاء  جهت  مي تواند 
ترافیک  و  حمل ونقل  موضوع  در  یکپارچه  و  واحد  مدیریت  به 
طرح ها  برنامه ها،  که  است  الزم  و  باشد  ضروري  و  اهمیت  حایز 
سازمان  و  نهاد  قالب  در  زمینه  این  در  منسجمي  فعالیت هاي  و 
مربوطه انجام گیرد. در شهر تهران متصدي امر آموزش و فرهنگ 
ترافیک، معاونت آموزش سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداري 
تهران مي باشد ولیکن به جهت اهمیت ارتقاي فرهنگ ترافیک در 
زمینه حل مشکالت ترافیکي، الزم است جایگاه قانوني این معاونت 
به یک سازمان مستقل به عنوان متولي آموزش فرهنگ ترافیک 
ارتقاء یابد. بنابراین ضروري است موانع قانوني الزم براي ارتقاي 
جهت  به  گردد.  مرتفع  مستقل  سازمان  یک  به  مربوطه  معاونت 
ساختاري پیشنهاد مي شود سازمان مورد اشاره در نمودار سازماني 
سازمان  نام  با  و  تهران  شهرداري  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت 

آموزش فرهنگ ترافیک به صورت شکل شماره 1 قرار گیرد.
شبکه  بخش  در  یکپارچه  و  مدیریت صحیح  ارایه  5- جهت 
و  ساخت  همانند  معابر  شبکه  مدیریت  که  است  ضروري  معابر 
مدیریت  گردد.  منتقل  شهري  مدیریت  مجموعه  به  آن  توسعه 

شبکه  معابر شامل موارد زیر مي باشد:
معابر  شبکه  مدیریت  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  تدوین   •

متناسب با وضعیت ترافیکي و پتانسیل و ظرفیت موجود و آتي.

• نظارت و اعمال قوانین و مقررات و در صورت لزوم صدور 
جرایم مربوطه

• کنترل و مدیریت ترافیک و شبکه معابر
در حال حاضر مجموعه اعمال مدیریت شبکه معابر بر عهده 
شهري  مدیریت  به  مي بایست  که  مي باشد  رانندگي  و  راهنمایي 
انتقال این وظیفه به مجموعه شهرداري  با  انتقال یابد. در رابطه 
معاونت  مجموعه  در  شهرداري  اگرچه  که  است  توجه  شایان 
و  راهنمایي  وظایف  واگذاري  قابلیت  خود  وترافیک  حمل ونقل 
مورد  این  در  ایده آل  پیشنهاد  ولیکن  داشت  خواهد  را  رانندگي 
این است که به جهت قابلیت تجهیزات و امکاناتي که راهنمایي 
و رانندگي دارد، جهت جلوگیري از تفرق مدیریتي در این حوزه، 
بخشي به عنوان اداره امور راهنمایي و رانندگي در نمودار سازماني 
الزم  اینصورت  در  که  گردد  ایجاد  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت 
اداره  این  با  متداخلي که  و  موازي  و خدمات  است سایر وظایف 
صورت  مربوطه  معاونت  بخش هاي  سایر  در  جدید التاسیس 
به  موازي  وظایف  و  متداخل حذف  وظایف  مي گرفت، شناسایي، 
مورد  ساختاري  تغییرات  گردد.  واگذار  اداره  این  به  کامل  طور 
اشاره در پیشنهاد ایجاد اداره امور راهنمایي و رانندگي در ساختار 
سازماني معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران به صورت 

مشخص در شکل شماره 1 نمایش داده شده است.

شکل )1(. نمودار سازماني پیشنهادي معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران جهت تشکیل و ایجاد سازمان 
حمل ونقل همگاني شهر تهران، دفتر/ اداره مطالعات استراتژیک- راهبردي حمل ونقل، کارگروه ویژه حمل ونقل، سازمان 

آموزش فرهنگ ترافیک و اداره امور راهنمایي و رانندگي.
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مختلف  مجموعه هاي  بین  اجرایي  هماهنگ سازي   -6
تاثیرگذار بر سیستم حمل ونقل و ترافیک اعم از درون سازماني 
وظایف  تفکیک  جهت  الزم  پیشنهادات  دیگر  از  فراسازماني  و 
و  موازي  فعالیت هاي  رفع  راستاي  در  سازماني  و  مدیریتي 
متداخل مي باشد. در این رابطه و در بعد درون سازماني مي توان 
به چگونگي اجراي سیستم اتوبوس تندرو اشاره نمود، بطوریکه 
ساخت و احداث خطوط اتوبوس تندرو چه به جهت زیرساخت هاي 
اطالعاتي و چه به جهت تامین ناوگان و طراحي مسیر، به عهده 
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران بوده ولیکن اجراي 
سیستم هاي هوشمند مربوط به سیستم اتوبوس تندرو به عهده 
نیاز  بنابراین  شرکت کنترل ترافیک شهرداري تهران مي باشد و 
به یک هماهنگ سازي درون سازماني به جهت اجرایي مابین دو 
مجموعه مذکور به نظر مي رسد. در بعد فراسازماني نیز مي توان 
در مقوله چراغ هاي راهنمایي و رانندگي عدم هماهنگي اجرایي 
را به طور کامل مشاهده نمود، بطوریکه هوشمند سازي و کنترل 
ترافیک و  معاونت حمل ونقل  با  رانندگي  و  راهنمایي  چراغ هاي 

بوده ولیکن کنترل و اعمال مقررات مربوطه با پلیس راهنمایي و 
رانندگي نیروي انتظامي مي باشد. لذا هماهنگ سازي اجرایي بین 
مجموعه هاي ذیربط در حمل ونقل و ترافیک از موارد حایز اهمیت 

در جهت رفع فعالیت هاي موازي و متداخل مي باشد.
7- یکي از عوامل مهم جهت نیل به مدیریت واحد و یکپارچه 
سازماني  ساختار  یک  وجود  شهري،  مدیریت  شئون  تمامي  در 
ارگان ها  مجموعه  براي  شده  تفکیک  و  مشخص  عملکردي  و 
حمل ونقل  سیستم  مي باشد.  امري  هر  در  ذیربط  وسازمان هاي 
این  از  شهري  مدیریت  شئون  از  یکي  عنوان  به  نیز  ترافیک  و 
سمت  به  حرکت  جهت  است  ضروري  لذا  نیست.  مستثني  امر 
مدیریت واحد و یکپارچه در بخش حمل ونقل و ترافیک، تمامي 
مجموعه هاي ذیربط مربوطه داراي وظایف تفکیک شده مشخص 
فعالیت هاي  حذف  جهت  در  بتوان  آن  اثر  در  تا  بوده  معین  و 
و  از سیاست گذاري  اعم  و متداخل در حوزه هاي مختلف  موازي 
تصمیم گیري، اجرا و نظارت گام برداشت. در این رابطه و با توجه 

به مطالب مذکور مدل شکل شماره 2 ارایه مي گردد.

شکل )2(. مدل پیشنهادی مدیریت واحد و یکپارچه 
حمل  و نقل کالن شهر تهران به جهت تفکیک وظایف سازمانی 

و عملکردی.
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در این نمودار، فرآیند ارتباطات دو نهاد کلیدی یعنی شورای 
زیر  قرار  به  سازمان ها  و  نهادها  سایر  با  شهرداری  و  تهران  شهر 

است:
الف-فرایند ارتباط شورای شهر با سایر سازمان ها و نهادها:

1- دریافت سیاست های کلی از شورای عالی ترافیک
2- دریافت نظرات مردم و نخبگان و نیازهای شهر

3- دریافت نظرات و پیشنهادات دستگاه های مختلف مرتبط 
با اداره حمل ونقل شهر

4- دریافت برنامه ها از شهرداری تهران
با  یا طرح های شورای شهر  برنامه های شهرداری  انطباق   -5

سیاست های شورای عالی ترافیک و نیازهای شهر
6- ابالغ طرح ها و برنامه های مصوب به شهرداری تهران

7- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها توسط شهرداری تهران
ب-فرآیند ارتباط شهرداری با سایر سازمان ها و نهادها:

1- دریافت برنامه های بخشی از دستگاه های مختلف مرتبط 
با اداره حمل ونقل شهر

2- دریافت نظرات مردم و نخبگان و نیازهای شهر
نظر  در  با  تهران  حمل ونقل  سیستم  اداره  برنامه  تدوین   -3

گرفتن برنامه های بخشی

4- ارایه برنامه به شورای شهر تهران
5- دریافت طرح ها و برنامه های تصویب شده از شورای شهر

6- ارایه برنامه های بخشی تصویب شده به دستگاه های مرتبط 
با اداره حمل ونقل شهر

7- اجرای برنامه های ابالغی از سوی شورای شهر تهران
ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه سیستم  8- فراهم نمودن و 
حمل ونقل و ترافیک شهري و توسعه پایدار شهري دو مقوله الزم 
در  متعدد  تصمیم گیري هاي  وجود  چراکه  بوده  یکدیگر  ملزوم  و 
در  مدیریتي  یکپارچگي  عدم  از  ناشي  مشخص  کار  یک  انجام 
تمامي بخش ها از جمله بخش حمل ونقل باعث ایجاد چندپارگي 
در تصمیم ها و ایجاد موازي کاري ها گردیده و شرایط را به سمت 
به  نیل  جهت  برعکس  و  داد  خواهد  سوق  عملکردي  ناپایداري 
یکپارچه  اتخاذ سیاست هاي  به  نیاز مبرمي  پایدار شهري  توسعه 
شهري مي باشد. لذا با توجه به اهمیت مبحث توسعه پایدار جهت 
معاونت  که  مي گردد  پیشنهاد  یکپارچه  و  واحد  مدیریت  به  نیل 
توسعه پایدار به عنوان یکي از معاونت هاي اصلي شهرداري تهران 
ایجاد شود، بطوریکه یکي از زیرمجموعه هاي آن معاونت، بخش 
معاونت  مي شود  پیشنهاد  ساختاري  جهت  به  باشد.  حمل ونقل 
مربوطه در نمودار سازماني شهرداري تهران با نام معاونت توسعه 

پایدار به صورت شکل شماره 3 قرار گیرد.

شکل )3(. نمودار سازماني پیشنهادي شهرداري تهران جهت تشکیل معاونت توسعه پایدار.
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پس از ارایه کلیه پیشنهادات مدنظر، جهت تحقق این پیشنهادات، 
رعایت موارد و نکات ذیل از اهمیت بسزایي برخوردار است:

     1- قبل از تحقق پیشنهادات داده شده مبني بر واگذاري وظایف 
مورد اشاره و تغییرات ساختاري پیشنهادي در ساختار شهرداري 
ارایه  پیشنهادات  تحقق  جهت  در  زیر  اهداف  مي بایست  تهران، 

شده مدنظر قرار گیرد:
    • تقویت وحدت و همگرایي نظام مدیریت شهري

واگذاري وظایف مورد نظر، در تحقق ایده مدیریت شهري واحد 
و یکپارچه و هماهنگ، موثر بوده و در راستاي عملکرد، وظایف و 

اختیارات شهرداري  باشد.
    • واگذاري کامل مجموعه وظایف و فعالیت هاي هم پیوند

الزم به ذکر است که مجموعه فعالیت ها و وظایف هم پیوند به لحاظ 
مرجع مدیریت در هر یک از سه الیه عملکردي )سیاست گذاري، 
برنامه ریزي و اجرا( تفکیک شدني هستند و در صورت ضرورت، 

مسئولیت هر الیه مي تواند بر عهده نهادهاي مختلف قرار گیرد.
    • هماهنگي با نهادهاي ذیربط دولت مرکزي

با توجه به قدرت و عمق تمرکزگرایي و حساسیت هاي سازماني 
و سیاسي هر یک از نهادهاي دولتي در ابقاء یا انتزاع وظایفشان، 
الزم است هرگونه تقسیم کار بین آنها و شهرداري و تغییر وظایف 
توافق و  تقسیم کار جامع مورد  نظام  مربوطه در چارچوب یک 

براساس دستورالعمل هاي مشخص صورت گیرد.
    •تناسب وظیفه با امکانات و توانایي ها

در بررسي این تناسب، قابلیت تداوم و تحکیم آن وظیفه توسط 
مجموعه مدیریت شهري در طول زمان و در شرایط مختلف باید 

مدنظر باشد.

    • صالحیت و شایستگي فني انجام وظیفه
رعایت  با  وظیفه  انجام  شایستگي  و  از صالحیت  باید  شهرداري 
انجام  براي  از منابع در دسترس  اصل کارآیي و بهره وري بهینه 

آن برخوردار باشد.
    • کاهش بار تصدي گري دولت و شهرداري ها

انجام پذیر  شهرداري  پایین دست  عناصر  توسط  وظیفه اي  اگر 
است، تصدي وظیفه مذکور نباید در انحصار شهرداري باقي بماند 
و براي انجام آن الزم است مشارکت تمام عناصر ذیصالح رسمي 

و غیررسمي جلب شود.
• قابلیت تداوم و تحکیم حیات مالي شهرداري

تنظیم  به گونه اي  باید  به عنوان یک سازمان  وظایف شهرداري 
شود که امکان تداوم حیات مالي آن به صورت پایدار و با اتکا بر 

سهم مدیریت شهري از منابع مالي توسعه شهري فراهم باشد.
ارایه شده در خصوص       2- جهت تحقق پذیري پیشنهادات 
در  شهرداري ها  وظایف  و  اختیارات  حیطه  توسعه  و  گسترش 
نظرگیري  این نکته نیز ضروري است که بایستي وظایف جدید به 
صورت تدریجي و همگام با تامین و تخصیص امکانات الزم )قانوني، 
امکانات  این  توزیع  نحوه  و  انساني(  نیروي  و  مالي  تشکیالتي، 
دستورالعمل هاي  براساس  دولتي،  سازمان هاي  و  شهرداري  بین 

مشخص صورت گیرد.
ساختاري  مراتب  سلسله  جهت  به  حاضر  حال  در  صورتیکه  در 
امکان تشکیل این معاونت وجود نداشته باشد، بهتر است بخشي 
از معاونت مطالعات و برنامه ریزي در سازمان حمل ونقل و ترافیک 
به مبحث توسعه پایدار حمل ونقل تعلق گیرد. به جهت ساختاري 

پیشنهاد مي گردد که بخش مورد اشاره در نمودار تشکیال

شکل )4(. نمودار سازماني پیشنهادي سازمان حمل ونقل و ترافیک جهت تشکیل معاونت توسعه پایدار حمل ونقل.
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6- نتیجه گیری

مدیریت  بحث  در  حاضر  حال  در  بزرگ  معضالت  از  یکی 
حمل و نقل و ترافیک در کالن شهرها، عدم وجود مدیریت واحد 
و یکپارچه و منسجم است. به عبارت دیگر، مدیریت حمل ونقل 
وترافیک در شهرهای بزرگ از عدم وجود یک مرجع تمام و کمال 
جهت اتخاذ تصمیمات نهایی که همه ملزم به اجرای آن باشند 
رنج می برد. همچنین به دلیل وجود سازمان ها و ارگان های متعدد 
موازی کاری های  همچنین  و  تداخالت  حمل ونقل،  امر  متولی 
زیادی در انجام فعالیت های این سازمان ها به وضوح دیده می شود. 
این امر خود، سبب کاهش قدرت مدیریت حمل ونقل وترافیک در 
سطح کالن شهرها می شود. یکی از اقدامات اساسی که در جهت 
ایجاد تغییرات اساسی  باید به کار بسته شود  این معضالت  رفع 
در نمودار سازمانی این نهادها چه از بعد درون سازمانی و چه از 
یکپارچه  مدیریت  سمت  به  حرکت  جهت  در  برون سازمانی  بعد 
وجود  به  تداخالت  و  موازی کاری ها  رفع  و  حمل ونقل  حوزه  در 
آمده است. چرا که بخش اعظمی از این معضالت ناشی از توجه 
ناکافی یک سازمان متولی به محدوده قانونی فعالیت خود و در 
حالیکه  در  است.  خود  سازمانی  ساختار  نامناسب  تعریف  نتیجه 
الزم است هر سازمانی به جایگاه قانونی خود در حوزه حمل ونقل 
تعریف وظایف و مسئولیت ها کل  و در  باشد  توجه کافی داشته 
مدنظر  را  درون شهری  وترافیک  حمل ونقل  مدیریت  مجموعه 
نقش  مدیریتی  زنجیره  بندهای  از  یکی  عنوان  به  و  دهد  قرار 
وترافیک  حمل ونقل  مدیریت  مجموعه  تا  نماید  ایفا  را  خود 
بدینوسیله  و  وارد عمل شود  به صورت واحد و یکپارچه  شهری 
شود. اقدام  شهری  پایدار  توسعه  سمت  به  حرکت  جهت  در 

7- مراجع 
1- Van Dijk.M. Pieter(2006) Managing Cities in Devel-
oping Countries.Edward elgar Publishing

2- شابیر، چیما)1379( مدیریت شهر، خط مشی و نوآوری ها در 
کشورهای در حال توسعه. ترجمه پرویز زاهدی، شرکت پردازش 

و برنامه ریزی شهری.

3- McGill,R.(1995) Urban Management Performance. 
Cities Vol 12.No 5.

4- Rakodi,C(2003) Policies and Performance: The 
Implication of Emerging Govenance Arrangement for 
Urban Management Approaches and Information Sys-
tems. Habital Intenational. No. 27

ترافیک تهران، 1390،  5- شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و 
شهر  ترافیک  و  حمل ونقل  سیستم  واحد  مدیریت  جامع  طرح 

تهران، گزارش شماره: 576پ


