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  شهید باهنر کرمان مطالعات نواحی شهري دانشگاه نشریۀ 
  1394، بهار 2، شمارة دومسال 

 
  

  ه سازمان زیباسازي با ادارات تابع ۀهاي دوسویتحلیل چالش
   *هاي مناطق تهران و ارائه راهبردهاي مدیریتیدر شهرداري

  
   **دکتر رسول افضلی                                                              

  ن جغرافیا، دانشگاه تهرا ةسیاسی، دانشکد يدانشیار گروه جغرافیا                                                          
  دکتر صادق کریمی                                                            

  استادیار بخش جغرافیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران                                                            
 پور رزگار حمزه                                                           

 دانشگاه تهران، ریزي شهريدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه                                                 

   چکیده
ـین ایـن سـازمان و     شناسی ساختار سازمان زیباسازي، وجود چالشانگیز در آسیبیکی از مسائل مناقشه هـاي ب

 ۀدامنـ ی ي چالش برانگیز شده که گاهه حدهاي اخیر بهاي مناطق است. این مسأله در ساليشهردار ه درادارات تابع
ریزي و رشد کارکردهاي سازمان را مختل کـرده اسـت. مناقشـات مزبـور طیـف      برنامه فرایندمناقشات مربوط به آن 

ـناخت   یـابی ایـن چـالش   مسأله گیرد.در بر می را ریزي تا اجراییهاي مربوط به برنامهبسیار متنوعی از  مجادله هـا، ش
    راهبـرد مـدیریتی جهـت بـرون رفـت از آنهـا از        ۀهـا و ارائـ  هاي آنها، شناخت پیامدهاي ایـن چـالش  علل و ریشه

تحلیلی و روش گردآوري اطالعات  - ق حاضر با روش توصیفیقیدیریتی سازمان زیباسازي است. تحهاي مدغدغه
ـین اهـداف اسـت.       فیشپیمایشی و ابزار گردآوري  - اسنادي ـتیابی بـه هم برداري، پرسشنامه و مصاحبه به دنبـال دس

هاي تحقیق بیانگر آن اسـت کـه مهمتـرین    ها، آمار توصیفی و روش تحلیل محتوا بوده است. یافتهروش تحلیل داده
ها و فراینـد مسائل چالش برانگیز بین سازمان زیباسازي و ادارات تابعه در مناطق شهرداري تهران مربوط بـه ضـعف   

هـاي مربـوط بـه کنتـرل و همـاهنگی      تشکیالت سازمانی است. علل ایجاد این مسائل به ترتیب عبارتند از: ضـعف 
ق شـهري  سازمانی، ساختار سازمانی و ارتباطات سازمانی و همچنین تعارض بین مدیریت یکپارچه و مدیریت متفرّ

ـتن   زم هاي دوسویه مستلشهرداري تهران. حل این چالش ۀدر مجموع راهبـرد و راهکارهـاي اجرایـی از     بـه کـار بس
توان بـراي  باشد. زیرا بدون آن نمیشهرداري تهران می ۀنظام مدیریت شهري در کل مجموع ۀالگوي بهین ۀارائ: جمله

  آن مثل سازمان زیباسازي الگوي مستقلی ارائه کرد. ۀهاي زیرمجموعاصالح الگوي مدیریتی سازمان
  ، سازمان زیباسازي، شهرداري تهران، مدیریت متفرّق شهريچالشهاي کلیدي: واژه

                                                             
 شهر مناطق در زیباسازي سازمان مشکالت و هاچالش یابیمسأله«ز نتایج طرح مطالعاتی این مقاله مستخرج ا *

 باشد. اجراي دکتر رسول افضلی و همکاران می باتهران  شهر زیباسازي به کارفرمایی سازمان» تهران

  25/3/1394پذیرش نهایی:               19/12/1393دریافت مقاله: 
  rafzali@ut.ac.ir                                              :مسئول ةسندنشانی پست الکترونیک نوی **
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  مقدمه -1

 شهري مدیریت ةعمد مشکل که است رسیده نتیجه این بهجهانی  ۀجامع ،امروزه
 بیش و پیش بلکه نیست ماهر انسانی نیروي یا و مدرن تکنولوژي یا مالی منابع کمبود

 به نگاهی ).6: 1383رابی، ت(است  عوامل این ةادار ةشیو در اصلی مشکل همه، از
 زابرون تمرکزگرایی، چون دالیلی به دهدمی نشان ایران شهري در مدیریت وضعیت

 ةسیطر در شهري مدیریت نفت، بر مبتنی اقتصاد شهري، هايطرح و هابرنامه بودن
 مدیریت گرداب در و گرفته فاصله سیستمی و یکپارچه مدیریت از مدام و است دولت

  ).12: 1386انی، بوچ(ست ا آمده گرفتار پایین به باال از هاينگرش و هادیدگاه بخشی،
وظایف و اقدامات آنها  ۀ، سلسه مراتبی و کلیدر ایران هاساختار سازمانی شهرداري

              فراینداز نوع وظایف متمرکز نظارتی، خدمتی و اجرایی است. بر این اساس 
هاي گیري، حوزههاي تصمیمایین است و کانونگیري، متمرکز و از باال به پتصمیم

  ).19: 1388(بهرامی، باشند هاي مختلف میستادي و معاونت
ي سلسله فرایند سازمانی متمرکز، پیچیده و داراي ،در کالنشهر تهران، شهرداري

دهد که ساختار و روابط سازمانی در آن مراتبی است و مطالعات انجام شده نشان می
ساختار سازمانی نامناسب شهرداري بر نوع و ماهیت تعامالت آن با نامناسب است. 

گونه ارتباط ارگانیکی یا اثر گذاشته؛ لذا هیچ ،محیط اجتماعی و بویژه مطالبات کنشگران
ها سبب شده تا علیرغم اصرار مکانیکی مناسبی بین آن و جامعه وجود ندارد. این ضعف

این رویه  ،حکمروایی مطلوب شهري، در عمل گیران بر نهادینه کردنمسئولین و تصمیم
  ). 34: 1388شکل نگیرد (بهرامی، 

این رویه در سازمان زیباسازي به عنوان متولی امر زیباسازي شهر تهران نیز وجود 
 فراینددارد. این سازمان به لحاظ ساختار سازمانی، بسیار پیچیده، متمرکز و داراي 

ها فرایندساختار درونی این سازمان بویژه  ۀالعگیري است. مطسلسله مراتبی در تصمیم
و تشکیالت و نوع ارتباطات بین سازمانی آن و همچنین بررسی اثرگذاري این ویژگی 

برخی  ۀریش ،دهد که حداقلمتمایز بر نوع تعامل آن با محیط اجتماعی پیرامون نشان می
یکی  گردد.بر می مسألهگیري در این سازمان به همین هاي تصمیماز معضالت و چالش
گیري و اجرا، مناقشات آن تصمیم فرایندهاي سازمان زیباسازي در از معضالت و چالش

هاي مناطق هاي مناطق است. ادارات زیباسازي شهرداريبا ادارات زیباسازي شهرداري
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 ۀمعاونت امور مناطق و سازمان زیباسازي زیرمجموع ۀبه لحاظ سازمانی زیر مجموع
این مناقشات بسیار گسترده است و طیف  ۀشهري هستند. دامنمعاونت خدمات 

سازي تا سطح اجرا در تصمیم ریزي وموضوعی آن، مسائل مختلفی را از سطح برنامه
به عنوان یک معضل مدیریتی در این سازمان  هاستسالکه  مسألهگیرد. این بر می

من شناخت مسائل آن ض ۀنیازمند واکاوي علمی است تا در سای ،کندخودنمایی می
 ۀاین مسائل شناسایی شوند و با مطالع ةچالش برانگیز، علل و عوامل ایجاد کنند

پیامدهاي مدیریتی آنها، راهکارهاي مدیریتی مناسب جهت فائق آمدن بر آنها عرضه 
ترین مسائل مهم شود:می شود. حال با توجه به آنچه گفته شد، این دو سؤال مطرح

 هاي مناطق کدامند؟ان زیباسازي و ادارات زیباسازي شهرداريچالش برانگیز بین سازم
 ارائهتوان اي میبراي کاهش این معضالت چه راهبردها و راهکارهاي مدیریتی بهینه

  کرد؟
ها و نهادهاي مدیریت سازمان ۀبر مطالعتوصیفی  -که با روش تحلیلی این پژوهش

لذا مبناها و اصول نظري  ارد.شهري متمرکز است به لحاظ نظري، رویکردي سازمانی د
   تحقیق بر روي آنها تحقق یافته، بدین شرح است:که 

توان مجموعه می )1ی که خود داراي متغیرهایی است (جدولساختار سازمان
هاي شناخته شده تقسیم و میان هاي سازمان به وظیفهراههایی دانست که طی آن فعالیت

ساختار سازمانی تصریح «). 3: 1367برگ، یتزشود (منها هماهنگی تأمین میاین وظیفه
چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد  ،کند که وظایفمی

و ساز و کارهاي هماهنگی رسمی و همچنین الگوهاي تعاملی سازمانی که باید رعایت 
   ).22: 1376(رابینز، » کدامند ؛شوند

  ساختار سازمانیمتغییرهاي  -1 جدول

تار
ساخ

 
 آن

اي
یره

متغ
 و 

انی
ازم

س
  

دیگست و صین شغلی در داخل سازمان است (صی کردن افراد بر حسب متخصاي از تخصپیچیدگی درجه  پیچیدگی
  ).55: 2005کورتنر، 

هـاي آموزشـی و ارتباطـات در سـازمان     هـا، توصـیه  اي از مکتوب بودن مقررات، قوانین، رویـه رسمیت اندازه  رسمیت
  ).123: 2001توریش و هریج، شفاهی  باشند(است، به جاي این که 

  تمرکز
گیـري دارد.  شود که قدرت تصمیمدر سلسله مراتب اختیارات، متمرکز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می

      نامنـد. هنگـامی کـه    شـود، آن سـازمان را متمرکـز مـی    هنگامی که تصمیم در سطح باالي سـازمان گرفتـه مـی   
  .)22: 1378 (دفت، نامندمیسازمان غیر متمرکز  آن را تر سازمان تفویض گردد،ح پایینبه سطو گیريمتصمی

 که است يفرایند هماهنگی نیز از اصول حاکم بر ارتباطات سازمانی است و شامل
شوند می ترکیب مشترك هدف کسب براي کل یک ةدهند تشکیل هايبخش همه آن طی
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 مشخص زیرا .است مدیریت مهم کارکردهاي از یکینیز  کنترل ).363: 1385یان، ئرضا(
 اندازه چه تا و است آن اهداف جهت در اندازه چه تا سازمان هايفعالیت که کندمی

 گیرياندازه با کنترل« کوهن ۀگفت به .دارد انطباق شده تعیین پیش از هايبرنامه با اهداف
   ).30: 1370کازمایر،(» ددار ارتباط صحیح تصمیم اتخاذ و انتظارات با نتایج، مقایسه

هاي دیگري است که در ارتباطات سازمانمطالبات کنشگران اجتماعی از اصول 
به عنوان سیستمی متشکل از اجزاء و عناصر  ،شهر ،به عبارتیاست.  تأملقابل  شهري

ترین فضایی فضایی و محیطی، پیچیده -مختلف اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، کالبدي
  ). 21: 2006شکل داده است (بگلیرلو، تمدن وند تکامل است که انسان در ر

 نوع کدام که مسأله و این مروایی خوب داشتهحک به نیاز از طرفی شهرهاي امروز
 کرده تبدیل شهر مدیریتی مسائل ترینمهم از یکی به را است ترکارامد شهري حکومت

  ).28: 1991(بارلو،  است
متغیر ساختار سازمانی، روابط سازمانی، توان پنج در نهایت از منظر تئوریک می

حکومت خوب  ةکنترل و هماهنگی سازمانی، مطالبات کنشگران اجتماعی شهر و اید
مدیریت سازمان زیباسازي   فرایندشهري را مهمترین متغیرهاي مطالعاتی اثرگذار بر 

 مفهومی چارت راهکارهاي مدیریتی آن دانست. ۀشناسی و ارائبراي شناخت و آسیب
   .دهدمی نشان را متغیرها این بین ارتباط )1شکل(

  
  (مأخذ: نگارندگان) ارتباط تئوریکی حاکم بر روابط سازمانی سازمان زیباسازي شهر تهران -1 شکل
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موضوع مذکور نشان داد که به طور مستقیم در این  ةحوز بررسی ادبیات تحقیق در
ود ندارد. با این حال برخی حوزه اثر پژوهشی مکتوب به صورت کتاب و یا مقاله وج

 )2که در جدول( هاي آن را پوشش دادهاز آثار موجود خارجی و داخلی بخشی از جنبه
  .آورده شده است ترین آثار موضوعی مربوطمهم

  هاي مرتبط با موضوع مورد مطالعهپژوهش ۀمهمترین پیشین -2 جدول
نوع 

سال   مباحث  عنوان  پژوهش
  نویسنده  انتشار

اب
کت

  

Metropolitan 
governances and 
Spatial Planning 

این کتاب در جست و جوي کشف روابـط میـان   
هاي کالنشهري با راهبردهایی اسـت  گیريتصمیم

هـاي فضـایی   که براي هماهنـگ سـازي سیاسـت   
  شوند.تدوین می

2003  
Salet, 

thornly 
and 

KreuKles 

امه
ن ن

پایا
  

ضرورت وجود معاونت 
امور مناطق در ساختار 

  ازمانی شهرداري تهرانس

پیامدهاي ساختاري حضور معاونت امور مناطق در 
چارت سازمانی شهرداري تهران مورد بررسی قرار 
داده و ضرورت ساختاري آن در تنظیم ارتباطـات  

  سازمانی شهرداري بررسی کرده است.

  بهرامی مهر  1388

الت
مقا

  

مانی شهرداري ها و بین محیط، ساختار سازمانی و اثربخشی ساز ۀرابط ۀمطالع
میرسپاسی و   1382  الگوي پیشنهادي ۀارائ

  گودرزوند
  اسدي  1384   گرایی در حکمروایی مناطق کالنشهريراهبرد منطقه

پرهیزگار و   1384  کالنشهري تهران ۀرویکرد حکمروایی شهري و ضرورت آن در مدیریت منطق
  کاظمیان

  کمانرودي  1384  شهري تهران ۀموانع ساختاري مدیریت توسع
  بصیرت  1385  تجربیات جهانی حکمروایی مناطق کالنشهري

مدلی به منظور ایجاد هماهنگی بین دو یا چند سازمان متولی  ۀارائه و توسع
کیاکجوردي و   1385  مسائل مربوط به مدیریت شهري

  ملک محمدي 
  الله پور  1386  مروایی شهري و مدیریت شهري در کشورهاي در حال توسعهکح

آخوندي و   1389  کالنشهري تهران ۀراهبردهاي استقرار نظام حکمروایی در منطق
  برك پور

رهنما و   SWOT   1389تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهري در مشهد با الگوي
  همکاران

  

  شناسیها و روشادهد -2
ترین مهم تحلیلی انجام شده است. -تحیقق حاضر با استفاده از روش توصیفی

پیمایشی و  -ها و اطالعات در این پژوهش به صورت اسناديگردآوري داده هايشیوه
باشد. مصاحبه برداري، پرسشنامه و مصاحبه میها از نوع فیشابزار گردآوري داده

حضور در میدان  ،نخست ۀمیدانی در این تحقیق خود شامل دو مرحله بوده است: مرحل
ترین گروپ با شرکت مهمفوکوس ،دوم ۀو مصاحبه با افراد از طریق پرسشنامه و مرحل
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ها، آمار توصیفی و هاي تحلیل دادهافراد اثرگذار بر مسأله مورد مطالعه بوده است. روش
هاي آماري اي پس از استخراج یافتههاي حاصله از فوکوس گروپ و منابع کتابخانهداده

از آنجا که در این تحقیق و در ترکیب با آنها با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. 
کوچک و محدود بود، همه افراد آن مورد مصاحبه قرار گرفتند.  ،مورد مطالعه ۀجامع
نفر  28 مناطق ۀادارات تابع در و نفر 25 سازمان زیباسازي در شده مصاحبه افراد تعداد
و از لحاظ  1391تا  1390هاي سال ۀاین پژوهش به لحاظ زمانی در فاصل .اندبوده
 و  20،  19،  15،  14،  12،  11،  7،  6،  5،  3، 1نی سازمان زیباسازي و مناطق مکا
مکانی مورد مطالعه  ة) محدود2دهد. شکل (شهرداري تهران را مورد مطالعه قرار می 22

  دهد.  را نشان می

  
  شهر تهران ۀمورد مطالع مناطق شهرداري -2شکل 

  بحث -3
 طقمنا زیباسازي ادارات اب سازمان هايچالش و مسائل -3-1

هاي سازمان با ادارات چالش ةعوامل ایجاد کنند هاي مربوط به مسائل وبررسی یافته
هاي سازمان مربوط به سطح و چالش دهد که مهمترین مسائلزیباسازي مناطق نشان می

هاي ساختار ها و تشکیالت سازمانی و به طور خاص معطوف به یکی از مقولهفرایند
بعد  ۀدر مرحلازمانی است. همچنین ، روابط سازمانی و کنترل و هماهنگی سسازمانی

چالش با ادارات زیباسازي مناطق مربوط به دو  ةو عوامل ایجاد کنند برخی از مسائل
  حکومت خوب شهري است.  ةسطح دیگر یعنی مطالبات ذینفعان اجتماعی شهر و اید

زیباسازي با ادارات  ي سازمانهادهد مسائل و چالش) نشان می3( چنانکه جدول
ها و تشکیالت سازمانی فرایندهاي مناطق به طور کامل مربوط به ضعف شهرداري ۀتابع
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است. از بین سه متغیر این مقوله یعنی ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی و کنترل و 
 دیگر مسألهمربوط به کنترل و هماهنگی سازمانی و دو  مسألههماهنگی سازمانی سه 

مسائل نیز نشان  اهمیتمعطوف به ارتباطات سازمانی و ساختار سازمانی است. ضریب 
بعد  ۀمسألبوده است و دو  اهمیتداراي بیشترین ضریب  اول ۀمسألدهد که سه می

  اند.کمتري داشته اهمیت

 مناطق ۀسازمان زیباسازي با ادارات تابع هايمسائل و چالش بنديرتبه -3جدول  

درصد   درصد  فراوانی  ألهعنوان مس
  تجمعی

کنترل و 
هماهنگی 
  سازمانی

ها و در نتیجه بروز اختالف و مناقشه در انجام وظایف و دستورالعمل  1مسأله
  24  24  6  ي متفاوت در فضاي شهريدهاي عملکربازتاب

 2مسأله
 هاي سازمان از سوي ادارات زیباسازي مناطق واجراي دستورالعمل عدم

  76  52  13  هاي شخصی آنها در اجراي طرحهااعمال سلیقه

 3مسأله
هاي انجام شده توسط عدم تحویل و عدم نگهداري مناسب پروژه

  92  8  2  هاي مناطقسازمان زیباسازي از طرف شهرداري
روابط 
 4مسأله  سازمانی

عدم هماهنگی معاونت هاي مختلف سازمان زیباسازي با معاونت امور 
  84  8  2  ل مطرح با ادارات زیباسازي مناطق.در خصوص مسائ مناطق سازمان

ساختار 
 5مسأله  سازمانی

مدیریت عالی سازمان زیباسازي در شهرداري و ضوابط  مربوط به مسائل
  100  8  2  ناقص موجود

  100 100  25  جمع
  

  
  هاي سازمان زیباسازي با ادارات زیباسازي مناطقبندي مسائل و چالشرتبه -3شکل 

 ۀمسألدهد مصاحبه شوندگان پنج نشان می )3(و شکل  )3( طور که جدولهمان
هاي سازمان زیباسازي و ادارات تابعه مناطق عنوان ترین چالشاصلی را به عنوان مهم

هرکدام از  اهمیتاند. بر اساس فراوانی و درصد ذکر شده براي هر یک از مسائل، کرده
  هاي سازمان ازدستورالعمل اجرايعدم « ۀمسألآنها مشخص شده است. بر این اساس، 

 52با  »هاها در اجراي طرحهاي شخصی آناعمال سلیقه سوي ادارات زیباسازي مناطق و
زیباسازي با ادارات زیباسازي مناطق  ترین چالشی بوده است که سازماندرصد مهم

اختالف و « ۀمسألبیشترین میزان فراوانی مربوط به  ۀمسألداشته است. پس از این 
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ي دهاي عملکرها و در نتیجه بروز بازتابشه در انجام وظایف و دستورالعملمناق
  درصد است.  24با  »متفاوت در فضاي شهري

هاي سازمان زیباسازي با مسائل و چالش ةدندر خصوص علل و عوامل ایجاد کن
دهد عواملی که ریشه در ضعف ) نشان می4نیز همان طور که جدول ( تابعهادارات 

بیشترین نقش را در ایجاد  ،اندداشته »سازمان زیباسازي«و تشکیالت سازمانی ها فرایند
ضعف مربوط به عدم  ،بعد ۀاند و در درجداشته تابعهمسائل و مناقشات آن با ادارات 

هاي توجه مطالبات ذینفعان اجتماعی و ضعف مربوط به عدم توجه به شاخص
 هاي جدولبر اساس یافته اند.هاین عوامل بود ةحکمروایی خوب شهري تغذیه کنند

ها و تشکیالت سازمانی به ترتیب ضعف فراینداز بین سه متغیر مربوط به ضعف  مذکور
تغذیه  ساختار سازمانی، ضعف ارتباطات سازمانی و ضعف هماهنگی و کنترل سازمانی

  مل و علل ایجاد این مسائل هستند.عوا ةکنند

 چالش هاي سازمان زیباسازي با ادارات تابعه بندي عوامل ایجاد مسائل ورتبه -4جدول 

  فراوانی   هالفهؤم  علل
  هالفهؤم

  فراوانی 
  علل

  بنديرتبه
  علل 

انی
ازم

ط س
رواب

  

  8  مدیران مناطق (بدعت)... ةشخصی و خارج از قاعد ۀاعمال سلیق

25  3  

  3  وجود فضاي رانت و انحصاري شدن امور اجرایی توسط مناطق ...
  2  هاي ارتباطی معاونت امور مناطق ...فرایندها و نقص در کارکرد

  4  روشن نبودن وظایف و کانالهاي پاسخگویی و مسئولیت طلبی ...
  1  عدم تعریف مناسب روابط معاونت امور مناطق در سازمان ...

  1  روابط سازمانی معاونت خدمات شهري با سازمان زیباسازي ...
  2  ازمان و ترکیب اعضاي کمیته ....ها در ستصویب طرح ةنحو
  4  هاي ....زیاد برخی مدیران مناطق که موجب ایجاد جریان ۀسابق

انی
ازم

ر س
ختا

سا
  

  1  هیچ ضوابطی در عزل و نصب مدیران زیباسازي مناطق وجود ندارد

52  1  

  1  باشندمدیران زیباسازي بیشتر تابع جبر حاکم بر مناطق می
  1  ...باسازي مناطق به شهرداري مناطق تا تمایل ادارات زی

  4  اي مدیران ادارات زیباسازي مناطق ...تفاوت در نگاه منطقه
  1  هاي شهرداري در امور ...ها و معاونتهاي سایر سازماندخالت

3  ص مدیران اجرایی مناطق با امور هنري ....عدم آشنایی و تخص  
  6  کارشناسی در سازمان زیباسازي عدم اعتقاد یا امکان کارِ

  2  هاي ...فرایند ۀمدار و غلبهاي کیفیتفرایندفقدان نگرش و 
1  هاي سازمانی ...ص افراد در انتخاب پستعدم توجه به تخص  

  4  مشخص نبودن قدرت، وضعیت استقالل و اختیارات سازمان ...
  2  قوانین سازمان زیباسازي ۀمجموع
  1  قوانین و مقررات معاونت خدمات شهري ۀمجموع
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  1  نظامنامه سازمان زیباسازي
  1  هاي اجرایی در مناطق که بایستی با سازمان ...تصویب طرح ةنحو

  1  تبدیل شدن دیوارنگاري به امري تزیینی، پیمانکاري و غیرهنري ...
2  ص و  ماهرکمبود نیروي انسانی متخص  

  9  یا امکان کارِ کارشناسی در منطقهعدم اعتقاد 
  1  اختالف نظر  معاونت شهرسازي و معماري و معاونت خدمات ...

  1  معاونت امور شهري ... ۀادارات زیباسازي مناطق زیرمجموع
  1  نامناسب بودن چارت سازمانی سازمان زیباسازي و وجود خأل ...

  1  ارت سازمانی شهرداريجایگاه نامناسب سازمان زیباسازي در چ
  1  هابروکراسی موجود در تصویب طرح

  2  هاي زیباسازي منطقه با سایر ...تعارض ماهوي یا اجرایی طرح
  2  نقص یا کمبود ضوابط و مقررات اجرایی و داراي ضمانت اجرا

  2  بررسی و تصویب و تأمین منابع .... فرایندي کارامدطوالنی و نا

رل 
کنت

نی
زما

 سا
گی

اهن
هم

و 
  

  1  مدیران ارشد، نفوذ قدرت خود را برتر از قوانین و ضوابط ...

28  2  

  3  هاي تشویقی یا تنبیهی الزم براي تحقق کیفیت ...فقدان مکانیزم
  5  عدم برخورد مناسب سازمان با کارهاي غیر مجاز مناطق 
  4  باال ...الزام مناطق به اجراي کارهاي جهادي و یا دستورات از 

  1  عدم برخورد کافی مناطق و ارگان ها در خصوص نصب ...
  4  هاي ...اجراي طرح فرایندعدم وجود رویه یکسان در 

  1  هاي ...تخصیص بودجه به ادارات براي اجراي طرح ةنحو
  3  کمبود منابع مالی 

  2  وجود اعتبارات بسیار زیاد و بدون برنامه موجود ... 
  1  تفاوت قیمت اجراي هنرمندان

  3  تأمین نامتناسب یا غیر بهنگام منابع
ت 

البا
مط

  

  1  ها با محیط فرهنگی مناطقعدم تناسب طرح
  6  عدم توجه به مطالبات مردم به عنوان ذینفعان حوزه ...  4  9

  2  نامشخص بودن مکانیزم مشارکت و همکاري شهروندان ...

یی
روا

کم
ح

  

  5  8  8  وجه به شاخص هاي حکمروایی خوب ....عدم ت

  
  تابعههاي سازمان زیباسازي با ادارات بندي علل مسائل و چالشفراوانی علل و رتبه -4شکل 
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و  52شود، ساختار سازمانی با فراوانی علل مشاهده می) 4همچنان که در شکل(
همچون کنترل و  اط داشته است و سایر عللببیشترین تأثیر را در این ارت یک ۀرتب

 ، 3 ۀو رتب 25روابط سازمانی با فراوانی  ، 2 ۀو رتب 28هماهنگی سازمانی با فراوانی 
حکمروایی خوب  ةو در نهایت اید 4و رتبه  9مطالبات کنشگران اجتماعی با فراوانی 

هاي به ترتیب تأثیر کمتري در ایجاد مسائل و چالش 5و رتبه  8شهري با فراوانی 
  اند.ازي با ادارات زیباسازي داشتهسازمان زیباس

هاي سازمان هاي تحقیق در خصوص مسائل و چالشکلی ارزیابی یافته به طور
دهد که به ترتیب ضعف ساختار سازمانی، مناطق نشان می ۀتابعزیباسازي با ادارات 

ضعف کنترل و هماهنگی سازمانی و ضعف ارتباطات سازمانی در سازمان زیباسازي و 
حکومت  ةعدم توجه به مطالبات کنشگران اجتماعی و عدم توجه به ایدهم چنین 

تابعه و خوب شهري در سطح کالن در ایجاد مسائل و مناقشات بین سازمان و ادارات 
  اند.چنین در بروز علل و عوامل این مسائل اثرگذار بودههم
  زیباسازي  سازمان با مناطق ۀتابع ادارات هايچالش و مسائل -3-2

هاي ادارات همه مسائل و چالش ،دهدنشان می )5(جدول  ها درطور که یافتههمان
ها و تشکیالت سازمانی است. فرایندمناطق با سازمان زیباسازي مربوط به ضعف  ۀتابع

مربوط به ضعف کنترل و هماهنگی  مسأله پنجاز میان سه متغیر این مقوله تعداد 
  اط سازمانی است.آن مربوط به ضعف ارتب ۀمسألسازمانی و یک 

 هاي ادارات زیباسازي مناطق با سازمان زیباسازيمسائل و چالش بنديرتبه -5 جدول

  درصد  فراوانی  عنوان مسأله

انی
ازم

ی س
هنگ

هما
 و 

رل
کنت

 

طرح هاي ارسالی از  تأییدعدم پاسخگویی به موقع سازمان زیباسازي به بررسی و  1مسأله
 6/28  8  گیري از نظرات منطقههطرف ادارات زیباسازي مناطق و عدم بهر

هاي مناسبتی ملی و مذهبی به مناطق جهت عدم ارسال به موقع (پیش از موعد) طرح 2مسأله
 1/7  2  چاپ و نصب در سطح منطقه

 9/42  12  ، اجرا و تکمیل پروژه هاي سازمان زیباسازي در سطح مناطقتأییدمسائل مرتبط با  3مسأله
 1/7  2  جوز تابلوهاي تبلیغاتیمسائل مرتبط با م 4مسأله

بدون در نظر گرفتن امکانات ادارات زیباسازي  ،وجود درخواست ها از طرف سازمان 5مسأله
 2/7  3  منطقه

روابط 
 1/7  2  هاها و بخشنامههاي متفاوت و تغییرات ناگهانی دستورالعملوجود دستورالعمل 6مسأله  سازمانی

 100  29  جمع
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1مسأله  2مسأله  3مسأله  4مسأله  5مسأله  6مسأله 

درصد
فراوانی

  
  هاي ادارات زیباسازي مناطق با سازمان زیباسازيمسائل و چالش بنديرتبه -5شکل 

 ۀمسألشش  ،شوندگانمصاحبه ،دهدنشان می )5شکل (و  )5( طور که جدولهمان
مناطق و سازمان زیباسازي عنوان  ۀهاي ادارات تابعترین چالشاصلی را به عنوان مهم

هرکدام از  اهمیتیک از مسائل، و درصد ذکر شده براي هر  اند. براساس فراوانیکرده
، اجرا و تکمیل تأییدمسائل مرتبط با « ۀمسألها مشخص شده است. بر این اساس، آن

درصد مهم ترین چالشی بوده  9/42با  »پروژه هاي سازمان زیباسازي در سطح مناطق
 ،مسألهه است. پس از این سازمان زیباسازي مناطق داشت مناطق با ۀاست که ادارات تابع

عدم پاسخگویی به موقع سازمان زیباسازي به « ۀمسألبیشترین میزان فراوانی مربوط به 
گیري از مناطق و عدم بهره ۀتابعهاي ارسالی از طرف ادارات طرح تأییدبررسی و 

ها از طرف سازمان وجود درخواست« بعدي ۀمسألدرصد است.  6/28با  »منطقه نظرات
باشد و سه درصد می 2/7داراي » نظر گرفتن امکانات ادارات زیباسازي منطقه بدون در

ذکر شده دیگر از سوي مصاحبه شوندگان داراي نرخ فراوانی و درصد یکسانی  ۀمسأل
  گیرند.قرار می اهمیتچهارم  ۀدرصد) هستند که در مرتب 1/7(

ارت مفهومی هاي چمسائل بر اساس شاخص ةارزیابی عوامل و علل ایجاد کنند
بعد  ۀدهد که اغلب این عوامل مربوط  به ضعف ساختار سازمانی و در درجنشان می

هاي ضعف کنترل و هماهنگی سازمانی و ضعف ارتباطات سازمانی است. براساس یافته
حکومت  ةهاي عدم توجه به مطالبات مردم و عدم توجه به ایدبدست آمده، مقوله

مدن علل و آها در پدید فرایندعف تشکیالت و خوب شهري به میزان کمتري از ض
  اند.این مسائل و مناقشات نقش داشته عوامل

          هاي هاي حاصل از تحلیل مسائل و چالشدر تطبیق ارزیابی یافته ،هم رفته روي
توان گفت که در هر دو مورد ضعف می ،تابعهزیباسازي و ادارات  سازمان ۀسویدو

اند. ساز بودهمسأله اصلی بروز این مسائل و عوامل ۀزمانی ریشها و تشکیالت سافرایند
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کنترل و  از بین متغیرهاي این مقوله به ترتیب ضعف ساختار سازمانی، ضعف در
هماهنگی سازمانی و ضعف ارتباطات سازمانی در بروز هر دو دسته مسائل بیشترین 

ت اجتماعی مردم و عدم هاي عدم توجه به مطالبااند. اثرگذاري مقولهنقش را داشته
بعد  ۀتوجه به شاخص هاي حکومت خوب شهري در هر دو دسته از مسائل در درج

  اند.قرار داشته
از حیث ماهیت مسائل، علل و عوامل و  تابعهسازمان با ادارات  ۀسویمسائل دو

 ۀشکه ری دادتطبیقی باال نشان  ۀمطالع ۀنتیج .یکسان و همگون بودند تقریباً ،پیامدها
اصلی  ۀها مختلف و متفاوت نیست. از این منظر ریشآن ةائل و عوامل ایجاد کنندمس

ها و فرایندسازمان و ادارات در درون  ۀهاي دوسویچالش ةمسائل و عوامل ایجاد کنند
 ،تابعهزیباسازي قابل ردیابی است. در واقع ادارات  سازمانی سازمان تشکیالت

ارت سازمانی شهرداري هستند که سازمان واحدهاي کوچک اداري و اجرایی در ذیل چ
هاي چه در خصوص ضعفدهی مدیریتی آن است. لذا آنزیباسازي متصدي سامان

یابی این این است که ریشه ،توان گفتدر مقابل سازمان می تابعه اجرایی ادارات
ها و تشکیالت سازمانی فرایندهاي مربوط شناسی ضعفها نیز از طریق آسیبضعف

سازمان زیباسازي به عنوان چراکه باسازي قابل شناخت و ردیابی است. سازمان زی
ر است که ادارات مدیریتی متصو ةگسترد ۀمتولی امور زیباسازي شهر تهران و مجموع

یابی مسائل و علل ذکر این نکته مهم است که ریشه یابند.نیز در ذیل آن معنا می تابعه
به مفهوم ماهیت سازمانی این  »ازمان زیباسازيس«ها در ساختار سازمانی آن ةایجاد کنند

 اي مربوط به اختالفات بین سازمانیمسائل حاشیه ةمسائل و علل است و منعکس کنند
  داري و محکومیت طرف خاصی نیست. و یا جانب

  راهبردها و راهکارهاي اجرایی -3-3
ریتی براي الگوي مدی ۀارائدر سطح سازمان زیباسازي مستلزم  الگوي مدیریتی ۀارائ

رسد تهیه این الگو به صورت کل نظام مدیریتی شهرداري تهران است و به نظر می
مدیریتی سازمان زیباسازي در پیوند  ةوارمند نیست. بخش مهمی از نظامبخشی فایده

چنین اسناد فرادستی است. بدون اعمال تغییرات در و هم دستیمستقیم با نهادهاي باال
مان شد. از الگوي مدیریتی بهینه براي ساز ۀعی ارائتوان مدنمیها و اسناد فراینداین 

که هدف  ا و راهکارهاي اجراییراهبرده ۀالگو، به ارائ ۀجاي ارائهمین رو این تحقیق ب
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معطوف  از آن جا که راهبرد اساساً است، بسنده کرده است. ها کاهش معضالت مزبورآن
و  ریزيي، برنامهگیرمختلف تصمیم ابعاد کالن سازمانی در هايمشیبه تعیین خط
توانند اصلی ذکر شده در الگوي مفهومی تحقیق میمفهوم  پنجست لذا نظارت و اجرا

به عنوان محورهاي اصلی براي تعیین راهبردهاي سازمانی لحاظ شوند. اما راهکارها 
طور مستقیم معطوف به مسائل گیري آنها بو جهت هاي خرد اجراییحلمعطوف به راه

  ست.آنها ةده و عوامل و علل ایجاد کنندهاي اشاره شو چالش
  : ساختار سازمانیاولمحور  -3-3-1

ها و تشکیالت فرایندعنوان شد، ضعف  هاي پژوهشدر یافته گونه کههمان
ضعف نظام مدیریتی سازمان زیباسازي بوده است و از میان سه  ترینمهم ،سازمانی

ش را در ایجاد مسائل و معضالت مانی بیشترین نقمتغیر این مقوله ضعف ساختار ساز
داشته است. براي فائق آمدن بر این ضعف راهبردها و  تابعهسازمان و ادارات  ۀسویدو

  شده است.پیشنهاد  )6در جدول ( راهکارهایی

  : ساختار سازمانیاولکارهاي محور راهبردها و راه -6 جدول
  راهکارها  راهبردها
 ۀبیشتر کردن درج

سازمانی  رسمیت
سازمان از طریق 

اصالح اسناد 
فرادستی و قوانین و 

مقررات و ضوابط 
  موجود

معاونت خدمات شهرداري در خصوص مشخص کردن جایگاه و اختیارات سازمان زیباسازي   ۀاصالح نظامنام
  نهادها و واحدهاي  مرتبط ۀنسبت به بقی

  درخصوص قدرت و استقالل و اختیار سازمان قوانین و مقررات شهرداري براي رفع ابهام  ۀاصالح مجموع
  اصالح آیین نامه هاي مصوب شورا در خصوص مشخص شدن قدرت و استقالل عمل سازمان زیباسازي

معاونت خدمات شهري در تعیین میزان اختیارات سازمان زیباسازي نسبت به سایر نهادهاي   ۀاصالح نظامنام
  تراز و فرودستیهم باالدستی و

  معاونت امور مناطق شهرداري در خصوص چگونگی تعامل واحدهاي آن با سازمان زیباسازي ۀنظامنام اصالح
 کردن نهادینه
در  گراییصتخص

  ساختار سازمان

هاي مناطقصی ادارات زیباسازي شهرداريتقویت نیروي تخص  
گرایی در سازمان زیباسازي صتقویت تخص  

توجکلیدي سازمان زیباسازي  هايص افراد در پسته به تخص  
کاهش سطح تفکیک 

عمودي در سازمان 
 ۀکم کردن فاصلبا 

سلسله مراتب بین 
  سازمان و واحدها

  رات زیباسازياحضور مدیرعامل و یا معاونت هاي مهم سازمان درجلسات مشترك با اد
نگاري، ابالغ دستورالعمل ند نامهانه سازمان به ادارات زیباسازي در رفتار اداري و سازمانی مانبآممحذف نگاه قی

  و نظارت بر کارها
  ساي ادارات زیباسازي مناطقؤبرخورد مناسب کارشناسان و مسئوالن سازمان زیباسازي با ر

 تفکیک بردن بین از
 موجود جغرافیایی

 و سازمان بین
  اجرایی واحدهاي

  مناطق سطح در نآ

دایر کردن دفتر ادارات زیباسازي در  با با ادارات زیباسازي سازمان زیباسازي تر کردن ارتباطات فیزیکینزدیک
  سازمان زیباسازي

تعیین و تنظیم و 
 ۀتخصیص بودج

  زیباسازي

  نهاآها و مقتضیات خاص هاي ادارات زیباسازي هر کدام از مناطق بر اساس ویژگیتعیین تخصیص  بودجه
کدام از مناطق با توجه به تغییرات ایجاد شده و برنامه هاي هر هاي سالیانه براي تغییر بودجهاعمال تجدید نظر

  هاي جدیدها و سیاست
  بودجه در ادارات زیباسازي ةتعیین کارگروه بودجه به منظور نظارت بر نحو

  بودجه در ادارات زیباسازي ۀبراي چگونگی هزین ضمانت تعیین قید و
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  : کنترل و هماهنگی سازمانیدوممحور  -3-3-2
بوده است که  و اثرگذاري مهم ین متغیردومل و هماهنگی سازمانی ضعف کنتر

ها شده است. ات تابعه و ایجاد علل و عوامل آنسازمان و ادر ۀسویباعث بروز مسائل دو
پس از عامل  دوم ۀدر درج اهمیت از نظر ضریب این مقوله ،هاي پژوهشبراساس یافته

  ساختار سازمانی قرار داشته است.

  کنترل و هماهنگی سازمانی دومراهبردها و راهکارهاي محور  -7جدول  
  راهکار ها  راهبردها

ریزي و عمل مدیران اصالح افق برنامه
عالی سازمان با از بین بردن دوگانگی 

  ریزيبرنامهواحدهاي سازمانی در 

  یکپارچه از طرف مدیر عامل به ادارات زیباسازي مناطق ۀابالغ برنام
ها و سیاست هاي کالن و خرد سازمان در ادارات ا براي انحراف از برنامهتعیین ضمانت اجر

  زیباسازي

هماهنگی معاونت هاي باالدستی 
سازمان زیباسازي و ادارات زیباسازي  

یعنی معاونت خدمات شهري و 
معاونت امور مناطق در خصوص 

  سیاست هاي کالن

اونت خدمات شهري و گذاري در خصوص مسائل مشترك بین معتعیین شوراي سیاست
  معاونت امور مناطق

  تدوین نظامنامه مستقل  توسط این شورا براي تعیین خطوط و مرزهاي بین سازمانی
  تشکیل جلسات ماهانه  این شورا براي بررسی وضعیت موجود و حل مسائل

تشکیل جلسات منظم ماهانه بین مدیر عامل و شهرداران مناطق براي بررسی وضعیت موجود 
  و حل مسائل

تعامل و ارتباط سازمان با معاونت امور شهري و فضاي سبز به عنوان نهاد باالسري ادارات 
  زیباسازي

  سازمان ۀهاي یکسالص برنامهباسازي با شهرداران مناطق در خصوسازمان زی تعیین تکلیف

تفکیک دقیق  وظایف و کارکردهاي 
  واحدهاي سازمان

  

نها در آبراي ادارات سازمان زیباسازي و بازتعریف نقش و جایگاه  ابالغ دستورالعمل سازمانی
  آن

ه یژبوِ براي همه واحدها و نآابالغ اساسنامه و نظامنامه سازمان و تعریف مجدد ماهیت 
  ادارات زیباسازي

مبنی بر تعریف دقیقق حوزه و وظایف و تعیین جایگاه هر یک از  ابالغ سازمانی به همه
  ی همراه با دستورالعمل خاصواحدهاي سازمان

  ابالغ مجدد چارت سازمانی بازنگري شده به همه واحدهاي سازمانی
  موزشی براي تشریح وظایف و کارکردهاي سازمانی واحدهاآبرگزاري کارگاههاي 

  ابالغ جایگاه بازتعریف شده معاونت امور مناطق سازمان در چارت سازمان براي همه واحدها
  از رعایت چارچوب تفکیک دقیق وظایف سازمانی براي واحدهاي متخلف تعیین مجازات

کانالیزه  و دستور به همه واحدهاي سازمانی مبنی بر عدم ارتباط اداري با ادارات زیباسازي
  کردن آن از طریق معاونت امور مناطق

هاي اساسی یکسان شدن گرایش
  مدیریتی در سازمان و واحدهاي آن

زیباسازي مثل معاونت امور شهري و  م با نهادهاي باالسري اداراتبرگزاري جلسات منظ
هاي اساسی مدیریتی و پرهیز از فضاي سبز و یا شهردار منطقه براي گوشزد کردن گرایش

  اي شخصیهاعمال سلیقه
  اي مدیریتی در ادارات زیباسازيهاي سلیقهتعیین ضمانت اجرا براي برخورد با گرایش

اي در مدیریت هاي سلیقهراي ادارات زیباسازي مبنی بر برخورد با گرایشتهیه دستورالعمل ب
  امور زیباسازي

نهادینه کردن اصل وحدت فرماندهی 
  روابط عمودي و افقی سازمانی بین سازمان زیباسازي و ادارات زیباسازي مناطق بازتعریف  در سازمان و واحدهاي آن

ساماندهی حیطه نظارت در واحدهاي 
  سازمانی

  

  هاي سازمان زیباسازي در مناطق به ادارات زیباسازيیکسان اجراي طرح ۀر رویابالغ مکرّ
  مناطق مخالف این رویه در و ايتعیین ضمانت اجرا براي برخورد با اعمال نظارت هاي سلیقه

  دستورالعمل خاص براي چگونگی نظارت بر کار ادارات زیباسازي  ۀتهی
حدها و معرفی معاونت امور مناطق به عنوان تنها نهاد نظارتی سازمان وا ۀمابالغ سازمانی به ه

   در ادرات زیباسازي
 هاي سازمان از سوي ادارات زیباسازي وسیستم تشویقی و تنبیهی براي اجراي پروژه ۀتعبی

  عمل به هر دو
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نه مند با کارهاي غیر مجاز ادارات زیباسازي از سوي سازمان رخورد قانونی و ضابطهب
  برخورد نامناسب

  عدم نقض قوانین از سوي سازمان حتی در موارد جزئی و کوچک 
  هاي زیباسازي توسط سازمان و ادارات زیباسازيجلوگیري از موازي کاري

برقراري توازن بین مطالبات سازمان و توان و ظرفیت  هر کدام از ادارات زیباسازي مناطق به 
  منظور پیشنهاد اجرا

متناقض به ادارات زیباسازي در خصوص یک  گاه گاههاي مختلف و سال دستورالعملعدم ار
  طرح از سوي سازمان
  یک ماهه ةهاي مناسبتی ملی و مذهبی به ادارات حداقل در یک دورارسال به موقع طرح

تنظیم اسناد فرادستی خاص براي 
مسائل و موضوعاتی که بین سازمان و 

  یزندادارات به شدت مناقشه انگ
  

که ناظر بر تعیین ضوابط   خاص هاياي با عنوان بخشنامهتدوین مشترك مجموعه تهیه و
  باشند. زیباسازيمهمترین مسائل و مناقشات سازمان و ادارات 

هاي مجموعه ها به عنوان یکی از بخشطرح تأییدخاص مربوط به بررسی و  ۀتدوین بخشنام
  هاي خاص.بخشنامه

ص مربوط به اجراي کارهاي جهادي در ادارات زیباسازي با هدف تعیین خا ۀتدوین بخشنام
 دوممین ضمانت اجرا براي متخلفین. این بخشنامه نیز بخش أدقیق اجراي کارهاي جهادي و ت

  . باشدخاص میهاي بخشنامه ۀمجموع
  سومخاص مربوط به ترکیب شوراي هنرمندان به عنوان بخش  ۀتدوین بخشنام

بر از سوي سازمان به ادارات هاي هزینهخاص مربوط به واگذاري طرح ۀنامتدوین بخش
  زیباسازي

  : ارتباط سازمانیسوممحور  -3-3-3
ین متغیر اثرگذار (از مجموع سه متغیر مقوله سومضعف در ارتباطات سازمانی 

ه سازمان با ادارات زیباسازي بود ۀسویهاي دوها و تشکیالت) بر مسائل و چالشفرایند
 ۀاثرگذاري در رتب اهمیتهاي پژوهش این مقوله از نظر ضریب است. بر اساس یافته

       قرار دارد. براي فائق آمدن بر این ضعف تشکیالتی راهبردها و راهکارهاي  سوم
  .شوندپیشنهاد می )8جدول (

  ارتباط سازمانی سومراهبردها و راهکارهاي محور  -8جدول 
  راهکارها  راهبردها

سازمان  ۀغییر سطح رابطت
از ادارات زیباسازي به 

  شهردار منطقه

  اداري سازمان زیباسازي از سطح ادارات زیباسازي به شهردار منطقه رابطۀبخشنامه جدید براي تغییر  ۀتهی

   رابطهسطح  به اعمال تغییرات الزم در نظامنامه و اساسنامه و قوانین زیباسازي مطابق تغییرات مربوط

ارتباطات افقی در تقویت 
ساختار سازمانی سازمان 

  زیباسازي

  ابالغ سازمانی مبنی هماهنگی واحدهاي سازمانی در امور اداري با ادارات زیباسازي
با  اصلی ارتباط سازمان ةدر سازمان به عنوان هماهنگ کنند ارتقاء جایگاه سازمانی معاونت امور مناطق

  ادارات زیباسازي
  سیون اداري سازمان با ادارات زیباسازي با هدف خودي کردن ادارات زیباسازيارتباط سیستم اتوما

احی ی و طرّهنري، فنّ هاي فرهنگی واي براي کارشناسان معاونتمدت هفتهتشکیل جلسات منظم کوتاه
  شهري و امور مناطق با ادارات زیباسازي

  زیباسازي حضور مدیر عامل در جلسات مربوط اختالفات سازمان با ادارات
  تنظیم دقیق صورتجلسات جلسات سازمان با ادارات زیباسازي و اجرایی کردن آنها

تقویت ارتباطات افقی 
نهادهاي باالسري سازمان 

و نهادهاي باالسري 
  ادارات زیباسازي

  برگزاري جلسات منظم معاونت خدمات شهرداري با معاونت امور مناطق شهرداري به پیشنهاد مدیر عامل 

 هاي مناطق دررگزاري جلسات منظم معاونت خدمات شهري و معاونت امورشهري و فضاي سبز شهرداريب
  خصوص مسائل زیباسازي

حذف ارتباطات غیر 
رسمی از ساختار 

سازمانی سازمان و 

  تعیین مجازات با عاملین رانت خوري در سطح سازمان و ادارات زیباسازي
  ها تصویب طرح ةبر نحو نظارت دقیق مدیر عامل

  هاهاي رانتی در اجراي پروژهحذف شبکه شناسایی و
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خوري در ادارات زیباسازي از طریق معرفی عامالن آنها به شهرداران مناطق و معاونت برخورد با رانت  ادارات تابعه
  بازرسی شهرداري

اصالح ترکیب اعضاي 
شوراي هنرمندان سازمان 

  هاتصویب طرح ةو نحو

  هاطرح ییدأتهاي رانتی در شوراي بررسی و ل براي برخورد با شبکهدستورالعم ۀتهی
  نهاآبرخورد با  حذف اعضاي متخلف شورا و
صین دانشگاهی و مدیران و یا مجریان باسابقه در ترکیب شورااستفاده از  هر دو دسته متخص  

  هامدت براي بررسی طرحهاي خاص و کوتاهتعیین مهلت زمان
  هاها و یا علل توجیهی رد شدن طرحعلل توجیهی پذیرش طرح تعیین دقیق

  نظران و یا اساتید مشاور ادارات زیباسازي در ترکیب شورااستفاده از کارشناسان و یا صاحب
  الزام ادارات زیباسازي به استفاده از بانک مجریان موجود در معاونت امور مناطق و برخورد با متخلفان

 تأییدهاي بانک جامعی از طرح ۀنها و تهیآهاي مختلف و بررسی مومی و پذیرش طرحاعالم فراخوان ع
  هاخیر زمانی در بررسی طرحأشده توسط شوراي هنرمندان به منظور غلبه بر عامل ت

ها هاي موجود در بانک طرح، سازمان یکی از طرحهاي ادارات زیباسازي مناطقنشدن طرح تأییددر صورت 
  گري کند.ن را مجريآ ،پیشنهاد و منطقهرا به منطقه 

  محور چهارم: مطالبات ذینفعان اجتماعی  -3-3-4
 ۀهاي دوسویچهارمین عاملی است که مسائل و چالش ،مطالبات ذینغعان اجتماعی

هاي پژوهش ثر کرده است. بر اساس یافتهأسازمان زیباسازي و ادارات زیباسازي را مت
هاي قبلی کمتر است. این مقوله نسبت به مقوله اهمیترسد که ضریب چنین به نظر می

مورد مطالعه بوده است. ۀمسألگذار بر رهاي اثربا این وجود یکی از متغی  

  مطالبات ذینفعان اجتماعی راهبردها و راهکارهاي محور چهارم -9جدول 
  هاراهکار  راهبردها

نهادینه کردن کنترل 
  بازخورد در سازمان

  نی منظم براي دریافت بازخوردهاي محیطی از ادارات زیباسازي هاي زماتعیین دوره
بازخوردهاي  ۀتعیین گروه و یا شوراي خاص مرکب از کارشناسان سازمان و ادارات زیباسازي به منظور تهی

  محیط در همه مناطق 
         ها وگذاريدر سیاست األجل براي لحاظ کردن بازخوردهاي محیطیتعیین ضمانت اجرا و ضرب

  هاي سازمانریزيبرنامه
-لحاظ کردن نگاه منطقه

اي در کنار نگاه 
اي در فرامنطقه

ها و برنامه سیاستگذاري
  هاي سازمانریزي

  اياعمال تغییرات الزم در نظامنامه و اساسنامه بر اساس نگاه منطقه
  هادر نظر گرفتن منافع کوتاه مدت محیطی و ذینفعان اجتماعی در اجراي پروژه

دعوت به مشارکت مسئوالن و کارشناسان ادارات زیباسازي ماطق در جلسات مهم سازمان و استفاده از 
  تجربیات منطقه اي آنها

استفاده از نظرات مردم 
 ةو بویژه ذینفعان حوز
زیباسازي شهري در 

ها و سیاستگذاري
هاي تصمیم گیري

  مدیریتی

  هاآجلسات مهم تصمیم گیري و استفاده از تجربیات  نظران و ذینفعان اجتماعی دردعوت از صاحب
برگزاري جلسات مشورتی با کنشگران اجتماعی  و بخصوص افرادي که مستقیم با امور زیباسازي سازمان 

  سر وکا ردارند به صورت فوکوس گروپ
سطح  زیباسازي در نظران و ذینفعان اجتماعی امورتشکیل کارگروههاي منظم ماهانه مرکب از صاحب

  گذاريبه منظور اعمال در سیاست آنهاات و نواحی و دریافت نظرات محلّ
  هاي مدیریتیها در تصمیم گیريیاريل شورایاستفاده از پتانس
  در اتخاذ تصمیمات مردم محور 137ها و اطالعات سامانه استفاده از داده

  اذ تصمیمات مردم محورخانه شهر تهران براي اتخهاي رصداستفاده از اطالعات و داده

  حکمروایی خوب شهري ةمحور پنجم: اید -3-3-5
هاي چالش بر ماهیت مسائل و اهمیتاین مقوله کمترین اثر را از لحاظ ضریب 

اند، البته آن داشته ةچنین علل و عوامل ایجاد کنندسازمان زیباسازي و هم ۀدوسوی
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وضعیت عدم آشنایی کارشناسان و شاید علت اصلی این  ،توضیح داده شد که قبالًچنان
جایگاه این مقوله در نظام مدیریتی  مسئوالن با این مقوله بوده است. در هر حال خأل

آن در نظام مدیریتی سازمان زیباسازي ارائه  ۀکند که راهبردهایی براي تعبیایجاب می
  شود.

  حکمروایی خوب شهري ةاید راهبردها و راهکارهاي محور پنجم - 10جدول 
  هااهکارر  هبردهارا

 مدیریتی نظام از زدایی تمرکز
 افزایش طریق از سازمان

 سازمانی واحدهاي اختیارات
  ايمنطقه

  اياي و ناحیهافزایش اختیارات ادارات زیباسازي در سطح محله
ها به هاي کوچک و کوچههاي زیباسازي در مقیاس خیابانها و پروژهگیري طرحتصمیم واگذاري

  اسازيادارات زیب
  سازمان با رویکرد تکثرگرایی در نظام مدیریتی ۀنامه و اساسنانجدید نظام ۀتهیه و تدوین نسخ

نهادینه کردن دولت محلی 
  شهري در امور زیباسازي

  هاي زیباسازي مین حقوق شهروندي در اجراي طرحأت ۀبخشنام ۀتهی
  نتقادات افراد و گروههاگویی دقیق و به موقع سازمان زیباسازي به شکایات و اپاسخ

  هاي اجرایی زیباسازي شهري به شرکتها و گروههاي خصوصی واگذاري پروژه
  هاي غیر دولتی زیباسازي در امور زیباسازي شهريلبه رسمیت شناختن گروهها و تشکّ

  ها جهت آناستفاده از  کانالیزه کردن جریان انتقادات وارده بر مدیریت سازمان زیباسازي  و
  هاي مدیریتیگیريتصمیم

یکپارچگی  جایگزینی و ارتقاء
  مدیریت متفرق شهري

  اجراي سیاستهاي یکپارچه سازي مدیریت فضاي شهري  در کنار افزایش اختیارات واحدهاي 
  ايدرون محله

مردمی کردن اجراي طرح هاي 
  زیباسازي در شهر

  ي جامعههاي زیباسازي در راستاي حفظ و تقویت هویت بصراجراي طرح
  هاي زیباسازي در راستاي رشد و تقویت دانش بصري مردماجراي طرح

  هاي متناسب با امنیت روحی و روانی مردمطرح ياجرا
  ها باعث زشتی سیماي شهر شده است.آهاي تنبیه و مجازات ادارات زیباسازي  که اجراي طرح

سازي و اقدام سریع براي حذف آنها و کیفیت توسط ادارات زیباهاي بیجلوگیري از اجراي طرح
  یانبرخورد شدید با متخطّ

شوند و لودگی بصري و ذهنی و انحطاط هنري شهر میآهایی که باعث اجراي طرح جلوگیري از
  انیمتخطّبرخورد با 

  

  گیرينتیجه -4
      مسائل ترینمهم که بیانگر این است تحقیق این پیمایشی و اسنادي مطالعات

) مطالعه مورد مناطق در( مناطق ۀتابع ادارات و زیباسازي سازمان بین انگیزبرچالش
. است بوده تابعه ادارات و زیباسازي سازمان بین هايچالش و مسائل ماهیت به مربوط

 انگیزمناقشه مسائل عنوان به طرفین توسط شده مطرح مسائل که داد نشان هایافته این
 عوامل و علل از مهمی بخش .است بوده سازمانی التتشکی و هافرایند ۀمقول به مربوط
 ۀمناقش باعث چه آن واقع در. ددار فرادستی اسناد ضعف در ریشه آنها ةکنند ایجاد

 شخصی هايسلیقه اعمال و دستورات اجراي عدم خصوص ادارات تابعه در و سازمان



  
  
  
  
  

18        2شمارة   مطالعات نواحی شهريۀ نشری 

 نظر در یا و ادارات هايدرخواست به سازمان گوییپاسخ عدم یا و ادارات مدیران
 و مشخص مدیریتی نظام در ابهام شده، سازمان سوي از ادارات توان و ظرفیت نگرفتن
             تناقضات نتیجه در و آنها مختلف هاينگاه علت به فرادستی اسناد در روشن
  . است موجود

 هايضعف ترتیب به مسائل این ةکنند ایجاد علل که داد نشان هایافته همچنین
 همچنین و سازمانی ارتباطات و سازمانی ساختار سازمانی، هماهنگی و کنترل به مربوط

 تهران شهرداري ۀمجموع در شهري قمتفرّ مدیریت و یکپارچه مدیریت بین تعارض
 کامالً تابعه ادارات و سازمان بین موجود مناقشات عمالً کهداد  نشاننتایج  .است

 مدیریت ۀمقول به تابعه ادارات و زیباسازي سازمان متناقض رویکردهاي به معطوف
 سطح در اجرایی واحدهاي و گیرتصمیم عالی نهادهاي سایر مابین که است شهري

 نظام ۀبهین الگوي ۀارائ مستلزم تناقض این رفع رسدمی نظر به دارد. وجود نیز شهرداري
 جامع الگوي این بدون طبعاً. است تهران شهرداري ۀمجموع کل در شهري مدیریت

 سازمان مثل آن ۀزیرمجموع هايسازمان مدیریتی الگوي اصالح براي تواننمی ریتیمدی
 ساختار ةدهند تشکیل عناصر از مهمی بخشزیرا  .کرد ارائه مستقلی الگوي ،زیباسازي
 پیوند در فرادستی اسناد محتواي و مفاد با ویژه به و باالسري نهادهاي با آن سازمانی

 نبست کاربه  مستلزم مناطق ۀادارات تابع و باسازيزی سازمان هايچالش حل. است
 .است تحقیق این از حاصله اجرایی راهکارهاي و راهبردها
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