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  :چکیده

هاي مادي و معنوي شده هاي مدیریتی باعث سردرگمی اداره شهر و اتالف سرمایههاي موجود بین سازمانناهماهنگی     

هاي خدمات شهري در برخی مـوارد در تضـاد بـا یکدیگرنـد. امـروزه عـدم       و دستگاهها گیري سازماناي که تصمیمگونهبه

هایی چندین برابر را بر پیکر محیط شـهري تحمیـل کـرده اسـت و مـدیریت      زیست شهرها هزینهمدیریت یکپارچه محیط

زیسـت  حـیط هایی مواجه ساخته است. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیـل مـدیریت م  زیست شهري را با چالشمحیط

 –زیست شهري است. روش این پـژوهش توصـیفی   کنونی شهر اردبیل و ارائه راهکارهایی جهت یکپارچگی مدیریت محیط

شـده  اي و مصـاحبه اسـتفاده  هاي اسنادي، کتابخانههاي موردنیاز از بررسیآوري اطالعات و دادهتحلیلی است. جهت جمع

زیسـت شـهري   نفر از مدیران و کارشناسان نهاد مدیریت محیط 30رات آوري نظهاي پژوهش که محصول جمعاست. یافته

دهـد  زیست و برخی نهادهاي دولتی/حکومتی است نشان مـی اردبیل شامل شهرداري، شوراي شهر،سازمان حفاظت محیط

ر هـا، مـوازي کـاري، تـداخل د    زیست شهر اردبیل با پیامدهاي منفی همچون تعارض در سیاستکه مدیریت کنونی محیط

رو اسـت. جهـت شناسـایی    رسانی و اتالف منابع (منابع انسانی، مالی، انرژي و زمان) روبـه ها، عدم کارایی خدماتمسئولیت

شده است که طبق نتایج ماتریس ارزیابی موقعیـت و  استفاده SWOTنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از روش تحلیلی 

یط زیست شهري اردبیل انتخاب شد. همچنین جهـت حـل مشـکالت    اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی براي مدیریت مح

زیسـت شـهري   زیست شهري و بهبـود وضـع موجـود مـدیریت محـیط     پیش رو و در جهت تحقق مدیریت یکپارچه محیط

  ها و راهکارهایی اجرایی پیشنهاد گردید.اردبیل پیشنهاد
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  .Error! Bookmark not defined.............................................. ................................   قیتحق یمفهوم مدل: 6-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined............................................... ................................   لیاردب شهر تیموقع: 1-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined................................................. آن نفوذ حوزه و لیاردب شهرTIN نقشه: 2- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined..............................................................   لیاردب شهر یشناسنیزم نقشه: 3- 3شکل

  .Error! Bookmark not defined................................ ................................   لیاردب شهر يرودها تیموقع: 4-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined.........................  1390 تا 1319 يهاسال نیب لیاردب شهر تیجمع: 5-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined........  1390 تا 1319 يهاسال نیب لیاردب شهر تیجمع رشد نرخ: 6-3 شکل

 Error! Bookmark not  ..............  1392 تا 1335 از قبل از لیاردب شهر ۀتوسع روند به مربوط نقشه:  7-3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined...................................   لیاردب شهر موجود وضع یاراض يکاربر نقشه: 8-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined..................................................... مختلف ينهادها از انیپاسخگو عیتوز:1- 4شکل

  .Error! Bookmark not defined....................................   التیتحص جهت از انیگوپاسخ یفراوان عیتوز: 2-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined........................  هاسازمان نیب يهمکار عدم مشکالت یوانفرا عیتوز: 3-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined............  یسازمان نیب يهمکار عدم براثر منابع اتالف یفراوان عیتوز: 4-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined.....................  لیاردب شهر تیریمد يکالبد يامدهایپ یانفراو عیتوز: 5-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined..........  لیاردب يشهر ستیزطیمح تیریمد مشکالت یفراوان عیتوز: 6-4 شکل

 Error! Bookmark not  ..............  لیاردب يشهر ستیزطیمح تیریمد یقانون مشکالت یفراوان عیتوز: 7-4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined....................   شهروندان شتریب مشارکت يبرا اقدامات یفراوان عیتوز: 8-4 شکل

 Error! Bookmark not  يشهر ستیزطیمح کپارچهی تیریمد به دنیرس يهاتیاولو یانفراو عیتوز: 9-4 شکل

defined.  

 !Error  ...................   يشهر ستیزطیمح کپارچهی تیریمد مقررات و نیقوان يهاتیاولو یفراوان عیتوز: 10-4 شکل

Bookmark not defined.  



 ح

 !Error  ..  يشهر ستیزطیمح کپارچهی تیریمد به دنیرس يبرا يسازفرهنگ اقدامات یفراوان عیتوز: 11-4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  ...  لیاردب يشهر ستیزطیمح کپارچهی تیریمد) IE( یخارج و یداخل سیماتر: 12- 4شکل

not defined.  

  
  



 

  

  

  

  

  فصل اول:

  کلیات پژوهش
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 مسئلهبیان  -1-1

و مسائل و مشـکالت گونـاگون و    شدهتبدیل شهرهاکالنامروزه با صنعتی شدن جوامع، شهرها نیز به      

 نـدگی ز سـوي به گرایش و تکنولوژیکی هايپیشرفت شهرها، سریع گسترش. اندکردهرا ایجاد  ايپیچیده

 هـاي نیزم (هاآن حومه و شهرها گیاهی پوشش و زیستمحیط شهرها، تخریب آلودگی موجب ماشینی،

  ).29:1388 همکاران، و وراحمدپاست ( شده محیط تعادل اکولوژیکی رفتن بین از و ها (باغ کشاورزي،

است لیکن  غلبه انسان بر طبیعت دکنندهیتشد در جوامع شهري، ویژهبهپیشرفت تکنولوژیکی     

بلکه عدم توجه انسان به نتایج  گیردنمیاز خود تکنولوژي منشأ  محیطیزیستمشکالت و معضالت 

 محیطیزیستمنجر به بروز پیامدهاي ناگوار  و در حقیقت کاربرد تکنولوژي بدون کنترل نامطلوب

ن و محیط در یک است که انسا يارابطه. بدیهی است شکل ایده آل رابطه میان انسان و محیط شودمی

). 111-110: 1378(ذوالفقاري، مقهور دیگري نباشند کدامچیه و تجانس با یکدیگر قرار گیرند ییآواهم

  .وجود و استقرار مدل مدیریتی مناسب است درگروکه کارایی و اثربخشی آن  يارابطه

 و زمینه کهينحوبه است شهري پایدار توسعه فرایند تقویت شهري مدیریت سیستم کالن هدف    

  )1382سعیدي، و انیکاظم (آورد فراهم شهروندان کارآمد و امن راحت، زندگی براي را مناسب محیط

 .است کلیدي و توجه شایان بسیار شهري مدیریت در زیستمحیط نقش چنین دیدگاهی با مسلماً

، هستایران مطرح  ازجملهو  توسعهدرحالکه امروزه بیشتر در حوزه مدیریت شهري کشورهاي  ايمسئله

و  هاسازماناز قوانین موجود است هر یک از این  تأثیرپذیريمختلف مسئول با  نهادهايتعدد مراجع و 

مستقل از یکدیگر فعالیت نموده و در بسیاري از موارد به علت ناهماهنگی، تداخل و  صورتبه هاوزارتخانه

را براي  هاییهزینهدر اثر چند پارچگی، مشکالت و در کار یکدیگر، موازي کاري و اتالف منابع  پوشانیهم

را بیشتر  ریزيبرنامه. امروزه وجود معضالت شهري احساس نیاز به اندآوردهشهر و شهروندان به وجود 

 الزم هايهماهنگی ایجاد براي و هماهنگ یکپارچه مدیریتی نیاز بهکه در چارچوب این تفکر  کندمی
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 و ریزيبرنامه در زیستمحیط نمودن منظور الزمه است مسلم آنچه .است ودمشه کامالً هابخش این میان

 زیستمحیط درزمینه پایه هايدانشاز  شهر، ریزان برنامه و مدیران مناسب منديبهره شهري، مدیریت

  .است

 شهري، زیستمحیط متنوع يهاجنبه میان هماهنگی ایجاد )  IEM( ستیزمحیط یکپارچه مدیریت    

 ملی سطح در شهر يریپذرقابت افزایش به توانیم جمله آن از که دارد دنبال به شهر براي بسیاري دیفوا

 شـهروندان  عمومی يهایآگاه يارتقا ،هانهیهز در ییجوصرفه شهري، منابع بهینه مصرف ،یالمللنیب و

 و میان شهروندان هاهمکاري توسعه و شهري مدیریت و ریزيبرنامه فرایند در آنان شدن درگیر واسطهبه

 را شهري زیستمحیط یکپارچه مدیریت يریکارگبه که مسائلی ترینمهم از یکینمود  اشاره شهر رهبران

 درگیر و شهري زیستمحیط مشکالت و مسائل از بسیاري براي واحد حلراه وجود عدم سازدیم ضروري

  ).European Commission 2007ت (اس رابطه این در يریگمیتصم متعدد يهاسازمان و بودن نهادها

و  هاسازماندخالت دارند که هر یک از این زیادي  غیردولتیدولتی و ي هاسازماندر اداره شهر اردبیل     

علیرغم رشد شتابان  .باشندمیی شهر قوانین و مقررات خاص خود را دارا زیستمحیطدر بخش  نهادها،

تی حاکم بر این شهر، ارتقاء چندانی ننموده و حتی با افزایش شهر اردبیل در سالیان اخیر، سیستم مدیری

 محیطیزیست مسائل درزمینه و هماهنگی بین نهادها شدهارائهمتولی این شهر سطح خدمات  نهادهاي

. به شودمیحس  شیازپشیبشهري  زیستمحیطاست که ضرورت بازنگري در مدیریت  افتهیشهر کاهش

تفرق (به تعدادي قلمرو است  شدهکیتفککه شهر اردبیل یک شهر  سدرمیبه نظر  نیچننیابیانی 

اداره امور شهر هستند (تفرق  ۀدرزمینمختلفی مشغول به فعالیت  نهادهاي) که در هر قلمرو نیز يقلمرو

ابزار کار براي  عنوانبه، طرح و استراتژي واحدي ریزيبرنامه گونهچیه هاسازمانعملکردي) و این نهاد و 

مسائل اصلی  طورکلیبهشهر ندارند.  زیستمحیطنسبت به  خود هايمسئولیتم وظایف و انجا

، مشکالت خاك آلودگی آب، ،رسانیخدماتشهري اردبیل رشد شتابان شهر، مشکالت  زیستمحیط

که تمام این مسائل  هستاقدامات مرتبط و...  هايهمپوشیو  تداخل شهري، يپسماندها ترافیکی،

 محیطیزیستبنابراین نیاز به مدیریت یکپارچه  .هستم هماهنگی و تفرق مدیریتی شهر برگرفته از عد

  است. نامهپایانکه چگونگی تحقق آن و ارائه راهکار هدف اصلی این  شودمیشهر اردبیل احساس 
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 یقتحق سؤاالت -1-2

دبیل ر ارشه شهري زیستمحیطکنونی  تیریدر مد لیدخ يهاسازمانتعدد  يامدهایپسؤال اول:   

  ست؟یچ

  است؟ پذیرامکانشهري در شهر اردبیل چگونه  زیستمحیطتحقق مدیریت یکپارچه  سؤال دوم:  

  فرضیات تحقیق -1-3

  زیر است: قراربهفرضیات تحقیق  شدهمطرحبا توجه به مباحث   

منفی همچون  پیامدهاياردبیل با  شهري زیستمحیطمدیریت کنونی به نظر می رسد فرضیه اول:   

ي مرتبط با توسعه شهري هاسازماناز تفرق و ناهماهنگی بین  برآمدهو تداخل  پوشیهماتالف منابع و 

  روبرو است.

 يو نهادها هاسازمان نیدر ب یکپارچگیو  ياریهم ،یهماهنگ جادیبا ا به نظر می رسدفرضیه دوم:  

  د دارد.وجوشهر  زیستمحیط کپارچهی تیریامکان تحقق مد ،دبیلچند پارچه شهر ار

  اهداف تحقیق -1-4

 شهري اردبیل زیستمحیطشناخت و تحلیل مدیریت کنونی  -الف   

  دبیلارشهري  زیستمحیط یکنون تیریو مثبت مد یمنف پیامدهاي لیتحل - ب   

 کپارچهی تیریمد کردیدر چارچوب رو دبیلار يشهر زیستمحیط تیریمد یقیتطب لیتحل -ج   

 يشهر

 زیستمحیطتحقق مدیریت یکپارچه  در جهتت حل مشکالت پیش روي ارائه راهکارهایی جه - د   

  شهري زیستمحیطمدیریت  شهري و بهبود وضع موجود

  تحقیق اهمیتضرورت و  - 1-5

 جمله آن از که است برخوردار گوناگونی هايجنبه و وسیع ابعاد از شهري زیستمحیط مدیریت    

 ونقلحمل توسعه انرژي، کارایی افزایش پسماند، ریتمدی منابع آب، کیفی و کمی مدیریت به توانمی

 هايقابلیت به توجه با هاکاربريبهینه  تخصیص هوا، آلودگی کنترل صوتی، آلودگی کنترل شهري،

 .نمود اشاره محیطیزیست مخاطرات کاهش و شهري سبز فضاي بهینه توزیع موجود، نیازهاي و محیطی

 یک هر بهینه تحقق در مختلفی هايسازمان و نهادها که کندمی حکم وظایف از متنوع و وسیع این طیف
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 در پایداري به دستیابی هافعالیت این همه نهایی و غایی هدف ازآنجاکه اما باشند، سهیم اهداف این از

 هايهماهنگی ایجاد براي و هماهنگ یکپارچه مدیریتی به نیاز است، شهروندان رفاه سطح ارتقاي و شهر

  است. مشهود کامالً هابخش نای میان الزم

 شهري، زیستمحیط متنوع هايجنبه میان هماهنگی ایجاد) (IEMستیزمحیط یکپارچه مدیریت    

 ملی سطح در شهر پذیريرقابت افزایش به توانمی جمله آن از که دارد دنبال به شهر براي بسیاري دیفوا

 شهروندان عمومی هايآگاهی ارتقاي ،هاهزینه در جوییصرفه شهري، منابع بهینه مصرف ،المللیبین و

 و میان شهروندان هاهمکاري توسعه و شهري مدیریت و ریزيبرنامه فرایند در آنان شدن درگیر واسطهبه

 را شهري زیستمحیط یکپارچه مدیریت کارگیريبه که مسائلی ترینمهم از نمود یکی اشاره شهر رهبران

 درگیر و شهري زیستمحیط مشکالت و مسائل از بسیاري براي واحد لحراه وجود عدم سازدمی ضروري

  .است رابطه این در گیريتصمیم متعدد هايسازمان و بودن نهادها

 رغمعلیشهر  محیطیزیست مسائلمدیریت  در بخششهر اردبیل نیز همانند اکثر شهرهاي ایران     

عمومی و نهادهاي  ينهادها ن مراکز دولتی،از نهادهاي متعددي چو مسائلاینکه در رسیدگی به این 

که این نهادها از هماهنگی الزم برخوردار  رسدمیبه نظر  و حتی خود مردم برخوردار است اماخصوصی 

شده است لذا  محیطیزیست مسائلدر انجام وظایف خود باعث دامن زدن به  هاآنو موازي کاري  اندنبوده

میان نهادهاي درگیر و  مؤثرهماهنگی  وجود در شهر اردبیل،الزمه دستیابی به یک مدیریت موفق 

  .شهري است زیستمحیطبرخورداري از مدیریت یکپارچه و هماهنگ 

  پیشینه تحقیق -1-6

ادبیات  اصطالحاست را  گرفتهانجاممطالعات قبلی یا کلیه مطالعاتی که توسط دیگران درباره موضوع     

قیق موجب تدوین چارچوب فکري یا تحلیلی شده و از طریق آن . مطالعه ادبیات تحنامندمیتحقیق 

صورت  هايبررسی. لذا بر اساس گرددمی جلوگیري کاريدوبارهو از  شودمیبراي محقق محدود  مسئله

  اشاره نمود:به موارد زیر  توانمی و تحقیقات پیشینمقاالت  ،هانامهپایانگرفته در کتب، 

 ) طراحی سیستم مدیریت "کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  نامهایانپ)؛ در 1377کاظمیان شیروان

، دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسید که "شهري مناسب شهرهاي ایران نمونه موردي مشهد

تحقیق مدیریت شهري موجود در ایران عالوه بر موارد تاریخی دچار مسائل و  هايیافتهبر اساس 

بودن جایگاه و هویت  نامشخصبه شرح زیر بیان نمود؛  توانمیا ر هاآنمشکالت نیز است که اهم 
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بودن مفهوم سیستم براي مدیریت  نامناسبمدیریت شهري در سیستم کالن مدیریتی کشور، 

منتخب  نهادهايشهري موجود به لحاظ نقایص پوشش عملکردي و جغرافیایی، نبود عناصر و 

و عناصر با یکدیگر  هاسازمانرکزي و رویارویی به حکومت م جانبههمهشهروندان، وابستگی شدید 

  خالصه کرد.

 ) تحقق مدیریت  سنجیامکان "وان کارشناسی ارشد خود تحت عن يرسالهدر  ؛)1388میر عابدینی

که سه عامل:  اندرسیدهبه این نتیجه  "نمونه موردي تهران گیريتصمیمپارچه شهري در سطح یک

و  گذاريسیاستروابط متفرق میان سازمانی در  درنتیجه و ربطذيتعدد عناصر و کنشگران  - 1

 - 3 گذاريسیاستو  گیريتصمیم ربطذيساختار توزیع قدرت در میان عناصر  -2 گیريتصمیم

شامل  گذاريسیاستو  گیريتصمیمعوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت و حاکمیت در موضوع 

العاتی و ارتباطی و توانمندي مالی مدیریت اط هايزیرساختقوانین و مقررات موجود شهري، 

در مدیریت شهري هستند که از این  گذاريسیاست یکپارچگیبر عدم  مؤثرعوامل  ازجملهشهري 

در صورت اصالح نظام و روابط قدرت میان بازیگران عرصه شهري،  گویانپاسخبیشتر  ازنظرمیان 

 .شودمیهران فراهم در مدیریت شهر ت گذاريسیاستامکان یکپارچگی فرآیند 

 شهري زیستمحیط یکپارچه مدیریت تحقق لزوم"تحت عنوان ايمقاله ) در1389( مبرقعی" 

 شهر شوراي آن در که دهدمی ارائهالگویی  شهري زیستمحیط یکپارچه مدیریت تحقق منظوربه

 بروز عدم و هايکاردوباره از ممانعت ،رسانیآگاهی کلیدي در نقش از ،کنندههماهنگ نهاد عنوانبه

در  وظایف انجام رودمی انتظار الگو این اعمال معتقد است با ؛ واست برخوردار موازي هايمدیریت

 .پذیرد صورت بیشتري کارایی با و کارآمدتر ايگونهبه شهري زیستمحیط مدیریت حوزه

 ) ارچه شهري در پارائه الگوي مدیریت یک"حت عنوان دکتري خود ت نامهپایان)؛ در 1390دویران

به بررسی  "در شهرهاي میانی ایران مطالعه موردي زنجان و همدان غیررسمیساماندهی اسکان 

 هايسکونتگاهزنجان و همدان) در ساماندهی ( رانیاساختار مدیریت شهري شهرهاي میانی 

ن میانی ایرا شهرهايدر  دهدمیه است. نتایج نشان با نگرش مدیریت یکپارچه پرداخت غیررسمی

و مدیریت شهري داراي نگرش و کارکرد سنتی است و نتیجه  نیافتهتحققمدیریت یکپارچه شهري 

اسکان  هايبافتساماندهی و گسترش مسائل شهري در  هايطرحاین نوع نگرش ناکارآمدي 

 شرطشیپ عنوانبهنهادي)  ییافزاهمنهادي ( مساعیتشریکاست و از طرف دیگر  غیررسمی
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در چرخه حیات مدیریت  و نامناسبدر حال حاضر در این شهرها  یت یکپارچهمدیر يسازادهیپ

  است. شدهواقعپارچه شهري یک

 ) قوانین و مقررات بر  تأثیرش و بررسی نق"کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامهپایان)؛ در 1390نوري

 ◌ٔ درزمینهم به این نتیجه رسید که بیشترین سه "تهران شهرکالنپارچگی مدیریت شهري در یک

دولتی است، این امر از متمرکز بودن سیستم  نهادهايوضع قوانین و ضوابط متعلق به مجموعه 

 دیبایمبراي بهبود وضعیت فعلی  شودمیسیاسی کشور و نظام روابط قدرت ناشی از آن نتیجه 

 صورتبهو وظایف مدیریت شهر که در حال حاضر بین اجزاي مختلف این سیستم  هاتیفعال

دفمند و با ه صورتبه گرددمیپارچگی و تفرق عملکردي منجر اهمگون توزیع گردیده و به عدم یکن

 هانهیزمتفویض گردد تا از تفرق و چند پارچگی در این  نهادهابه  مؤثر دهیسازمانو  ریزيبرنامه

 جلوگیري شود.

 واگذاري مدیریت  سنجیامکان"تحت عنوان نامه کارشناسی ارشدپایاندر  )؛1391( يمحمدشاه

به بررسی و مطالعه امکان واگذاري مدیریت  "نمونه موردي تهران هاشهرداريشهر به  زیستمحیط

مسئله  ،نظریه مبناییشهر تهران به شهرداري پرداخته و با استفاده از روش پژوهش  زیستمحیط

 ،دهیسازمان ،زيریبرنامه مدیریتی شامل: فهیوظ 5شهر تهران را در قالب  زیستمحیطمدیریت 

مورد کنکاش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که امکان واگذاري  و تأمین منابع کنترل ،تیهدا

 به شهرداري وجود ندارد. زیستمحیطجامع و کامل مدیریت 

ت یکه معدود تحقیقاتی در حوزه مدیر شویممیمتوجه  شدهبررسی قاتیتحقو با توجه به مطالعات     

به  اختصاصاًاست، ولی تاکنون طرح و پژوهشی در این زمینه که  گرفتهانجامشهري  زیستمحیطیکپارچه 

شهري اردبیل باشد تهیه نشده است. بر همین مبنا  زیستمحیطپارچه تحقق مدیریت یک سنجیامکان

به  بکند واست تا این خأل علمی را رفع بوده آن را موضوع جدید تلقی کرد لذا این تحقیق بر آن  توانمی

و راهکارهایی را براي  پرداختهشهري شهر اردبیل  زیستمحیطارچه بررسی امکان تحقق مدیریت یکپ

  .داده است ارائهشهري  زیستمحیط بهترچهمدیریت هر 

  روش تحقیق -1-7

تحلیلی است که در آن با استفاده از مطالعات  -توصیفی صورتبه نامهپایانروش تحقیق در این     

، ادارات و ...)، بازدید میدانی (پیمایشی)، هاسازمان، اطالعات نامهپایان(از قبیل کتاب، مقاله،  ايانهکتابخ
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و ارزیابی  سنجیامکانعملکردي) به ( یتیریمدعملیاتی) و ارزیابی ( یسنجامکان هايروشمصاحبه، 

  .شده استپرداخته دبیل شهري ار زیستمحیطمدیریت 

  :هست صورتبدینمراحل انجام کار 

  تهیه طرح تحقیق رساله - 1

  ايکتابخانهمطالعات اسنادي و  - 2

  تعیین چارچوب نظري - 3

  موردمطالعهبررسی محدوده  - 4

  گردآوري اطالعات (مصاحبه) - 5

  تحقیق هايدادهپردازش و استخراج نتایج از  - 6

  هاپیشنهادو ارائه  گیرينتیجه، بنديجمع - 7

  وري اطالعاتتکنیک کار و ابزار گردآ -1-8

 ابزار گردآوري اطالعات:

  بررسی اسنادي - 1

  بازدید میدانی (پیمایش) - 2

 مصاحبه - 3

 آمارنامه - 4

  تکنیک کار

 قانونی و عملیاتی سنجیامکان - 1

 ارزیابی مدیریتی و عملکردي - 2

  ردبیلشهري ا زیستمحیطمدیریت یکپارچه  راهبردهايو ارائه  SWOTتهیه جدول  - 3

  گیرينمونهري، شیوه جامعه آما -1-9

وجود ندارد،  کنندهمشارکتدر تحقیق کیفی معیار دقیقی براي تعیین حجم نمونه یا افراد مطلع و         

 مؤثرو روش مطالعه در تعیین حجم نمونه  گیرينمونه، نوع گیرينمونهعواملی مانند هدف از  وجودبااین

ي موردي شهر زیست شهري نمونهارچه محیطتحقق مدیریت یکپ سنجیامکانپژوهش حاضر لذا  هست

با توجه به موضوع پژوهش حاضر، تمرکز اصل مطالعات در داخل و  داده استقرار  موردبررسیاردبیل را 
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 ازجملهمدیران شهري کل  مصاحبه با 30حدود  . در اجراي این پژوهشهستشهر اردبیل  يمحدوده

 حکومتی شهر- نهادهاي دولتی و زیستاز محیطاظت سازمان حف ،شوراي اسالمی شهر و شهرداري اعضاي

  .اندداشتههمکاري  اردبیل

  روش سنجش پایایی پرسشنامه -1-10

را نشان  گیرياندازهدر ابزار  هاپاسخدر مطالعات کمی، پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی     

ف و منظور از پایایی (قابلیت . هدکندمییک سنجه کمک  "درستی و خوب بودن "و به ارزیابی  دهدمی

 کهدرصورتییعنی ؛ مختلف قابلیت استفاده داشته باشد هايزماناست که در  نیپرسشنامه ااعتماد) 

آن از یک نمونه  هاينتیجهشود،  آوريجمعکوتاهی توزیع و سپس  زمانمدتدر طول  ايپرسشنامه

 هاآن، نامربوط بودن هاسؤالمفهوم بودن مشخص، همانند هم باشد. عدم پایایی مناسب ممکن است به نا

  .گرددبرمی هاآنو مانند  هافرضیهبه 

معیارهاي سنجش پایایی، استفاده از معیار آلفاي کرونباخ است. هر چه مقدار آلفا  ترینمعروفیکی از     

بودن  ترهمگنمیزان پایایی باالتر و همبستگی درونی باالتر و  دهندهنشاننزدیک به مقدار یک باشد 

است که نشانگر پایایی باالي  آمدهدستبه 82/0است. مقدار آلفا براي پرسشنامه تحقیق برابر  هاپرسش

  پرسشنامه است.

  روش سنجش روایی پرسشنامه -1-11

است اشاره  شدهدرستروایی اصطالحی است که به هدفی که آزمون براي تحقق بخشیدن به آن     

توافق بین نمره آزمون و کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد تعریف کرد.  صورتبه توانمی. روایی را کندمی

کرد؛ روایی محتوایی، روایی معیار و روایی سازه.  يبندگروهدر سه گروه عمده  توانمیروایی را  يهاآزمون

که ي آزمون معرف محتوایی هستند هاسؤالهدف از روایی محتوا این است که تعیین شود تا چه حد 

روش آماري براي تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. در  گونهچیه. اندشدههیتهبراي سنجش آن 

ي آزمون تا چه میزانی هاسؤالکه  بارهنیدراعوض براي تعیین روایی محتوایی از قضاوت متخصصان 

مربوط به  يهااوتقض. البته شودمیا حوزه محتوایی هستند استفاده یبرنامه يهاهدفمعرف محتوا و 

از سطوح مختلف روایی برخوردارند و متخصصان در  هاآزمونروایی محتوایی نه قطعی هستند و نه نهایی؛ 

پژوهش، با  نیپرسشنامه اتوافق نظر ندارند. براي سنجش اعتبار محتوایی  باهمخود و همیشه  يهاقضاوت
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متخصصان و خبرگان آشنا به  ازنظرتارشناسان توزیع پرسشنامه در میان دو نفر از اساتید و دو نفر از ک

  است. شدهاستفادهشهري  زیستمحیطمدیریت شهري و 

 مشکالت، تنگناها و تجربیات پژوهش - 1-12

 هاآن ترینمهمدیگر داراي مشکالت و تنگناهایی بود که از  يهاپژوهشاین پژوهش همچون سایر 

مشکالت ارتباط با افراد و محدودیت ابزار مصاحبه اشاره خارجی،  روزبهبه عدم دسترسی به منابع  توانمی

  :گرددمیمواجه بود اشاره  هاآنمشکالت که محقق با  ترینمهمدر ادامه به  اما کرد.

 تناقضاتی وجود داشت. کردندیمدر آماري که مسئولین ادارات مختلف به آن اشاره  -

کـه بـا    شـد یمـ مغرضـانه دیـده    بعضـاً  و کارانـه محافظـه در جواب به برخی از سـؤاالت رویکردهـاي    -

 هماهنگی نداشت. وجهچیهبهموجود  يهاتیواقع

 متقاعد کردن افراد براي مصاحبه در ساعات کاري دشوار بود. -

 پذیرامکان یسختبه ياشهیکلي هاپاسخجلب اعتماد افراد براي گفتن واقعیت موجود و خارج شدن از  -

 بود.

محدود بـود و دسترسـی بـه منـابع خـارجی کـه        شدتبهحقیق ي موضوع ت درزمینهاطالعات نظري  -

 نبود. پذیرامکاناخیر باشد گاهی  يهاسالمربوط به 

ـ را  نامـه پایـان محدودیت زمانی و نداشتن اطالعات الزم براي روند اداري آن کار انجـام   -  شیازپـ شیب

 .نمودیمسخت 

کسـب اطالعـات    منظـور بـه ردبیل در شهر ا موردنظرهاي ناکافی بودن بودجه جهت مراجعه به بخش -

 بیشتر در خصوص ترکیب کمی و کیفی اطالعات.

 در رابطه با موضوع تحقیق و غیره شدهانجامهاي ها و پژوهشعدم دسترسی به منابع سایر دانشگاه -

خـالی از فایـده    هاآندر کنار مشکالت تجربیاتی نیز نصیب محقق شد که بیان  نامهپایان دررونداما 

  نیست:

 شهري زیستمحیطي مختلف در ارتباط با امر هاسازمانایی با آشن -

و شهري از طریـق مصـاحبه بـا مـدیران      زیستمحیط درزمینهشناخت مشکالت و تنگناهاي موجود  -

 امر کارشناسان

 هاآنملموس و شیوه ارتباطی  طوربه هاسازماندر  غیررسمیارتباطات  يمشاهده يتجربه -

  به شکل علمی و تخصصی محیطیزیستئل پیگیري مسا يزهیانگایجاد  -
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  واژگان کلیدي -1-13

: شالوده مدیریت شهري عبارت است از بر عهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت شهري  

مدیریت شهري منابع براي دستیابی به اهداف توسعه شهري. به بیانی دیگر  يسازهماهنگمدیریت و 

ع براي پاسخگویی به نیازهاي ساکنان شهر است. هدف کالن نابعوامل و م دهیسازمانعبارت است از 

مدیریت شهري ایجاد محیطی قابل زندگی براي همه همراه با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادي و 

  ).131: 1383است (سعیدي،  زیستمحیطپایداري 

ه در یک و یا چند حوز ": مدیریت یکپارچه شهري مدیریتی است که مدیریت یکپارچه شهري  

و حوزه علوم سیاسی و  ریزيبرنامهباشد. حوزه علوم مدیریتی، حوزه علوم  شدهکپارچهیمجزا 

 ریزيبرنامه. حوزه اول به هماهنگی و همکاري بین سازمانی مربوط است. در حوزه علوم یشناختجامعه

 عنوانبهکمروایی که هستیم و ایده ح ریزيبرنامهابزار  عنوانبهاستراتژیک فضایی  ریزيبرنامهشاهد ظهور 

 ازجمله ،و مدیریت عمومی گشته و جایگزین مفاهیم پیشین ریزيبرنامهمفهومی فراگیر وارد حوزه علوم 

: 1388(برك پور و اسدي، "است یشناسجامعهاست محصول حوزه علوم سیاسی و  شدهتیریمداداره و 

145 .(  

و  هاسازمان انیس کنش متقابل ماست که بر اسا يندیفرا يشهر یی: حکمروايشهر ییحکمروا  

 گریاز طرف د یعرصه عموم ای یجامعه مدن غیررسمی يو نهادها طرفکیازاداره شهر  یرسم ينهادها

 يد به سازگارتوانمیدر اداره شهر  یعرصه عموم تیو تقو غیررسمی ي. مشارکت نهادهاردیگیمشکل 

  ).191همان، شود (منجر  يتوسعه شهر يداریبه پا درنتیجهمنافع گوناگون و 

فرایند زیستن را احاطه کرده ، آن را در خود  هرآن چه " توانیمرا  ستیزطیمح :ستیزطیمح  

در حقیقت  ستیزطیمح ) تعریف کرد.7:1368(بهرام سلطانی،"متقابل قرار دارد درکنشو با آن  فروگرفته

و بیولوژیکی  شیمیایی یزیکی،مطلوب ف يهامشخصهآن چیزي است که در اطراف ما قرار دارد و  يهمه

  ).19:1386(طهموریان، هستزمین ضروري  يکرهآن براي زندگی انسان بر روي 

مفهوم، شامل منابع (انسانی و  ترینگستردهشهري، در  زیستمحیط: شهري زیستمحیط  

ین دیگر و آثار ا ياستفادهقابل، فرایندهاي تبدیل این منابع به محصوالت و خدمات )غیرانسانی

  ).7 -2: 1388پوالدي ، باشد (فرایندهاست که ممکن است مثبت یا منفی 
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  -2-1

مهـم   هايدغدغهشهر یکی از  زیستمحیطکردن فرایند  نحوه یکپارچهمیالدي  هشتاداز اواخر دهه 

 زیسـت محـیط شناسایی ابعاد و زوایاي  براير تالش این رشته عالوه ب پژوهشگراناندیشمندان بوده است. 

متعـدد مـدیریتی    يهاتفرقو مشکالت ناشی از  هاضعفاز آن، با توجه به  مندنظامشهري و ارائه تعریفی 

شهري بودند.  زیستمحیط موجود در شهر، دنبال راهی براي ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر مدیریت

 يهـا برنامـه و  هـا تیـ فعال محیطـی زیستعاتی نظیر تبعات اجتماعی و تجربیات مختلف جهانی در موضو

جدي مواجه کرده است و  ییهاچالشکالبدي و اقتصادي را با  خصوصاًتوسعه، رویکردهاي موجود توسعه 

 ياجهینتمهم تحقق توسعه جهت دستیابی به  يبسترهایکی از  عنوانبهشهري نیز  زیستمحیطمدیریت 

شـهر   زیستمحیط و مدیریت ریزيبرنامه، گذاريسیاستکردن این مالحظات در  نظورمبهمطلوب ناگزیر 

  است. 

مفاهیم و تعاریف مهـم پـژوهش   ابتدا آشنایی با موضوع و این فصل جهت ورود به مطالب در ابتداي 

 و تحقیقـات ادامـه نیـز جهـت آگـاهی و اسـتفاده از تجربیـات        و در ه اسـت دیخالصه بیان گرد صورتبه

 ترینمهمبخش آخر که  و در است ذکرشدهمجزا  صورتبهور مواردي  و خارج از کش لدر داخ گرفتهانجام

بررسـی عوامـل    منظـور به ي آنچارچوب و مبانی نظري پژوهش است که در ابتدا هستبخش فصل دوم 

 دهـاي رویکرمـدیریتی و   هـاي تفرقو انواع  هاي مدیریت شهريها و تئوريبر عدم یکپارچگی نظریه مؤثر

مـوارد مـرتبط بـا     بـه  در انتهـا نیـز    اندشدهمطرحمختلف یکپارچگی  هايجنبهبر  تأکیدبا  هاآنمقابله با 

و اسـت   شـده پرداختهشهري که هدف اساسی پژوهش است  زیستمحیطشهري و مدیریت  زیستمحیط

  .است شدهخالصهپس از مرور ادبیات، نتایج مطالعات در قالب مدل تحلیلی تحقیق 

  مفاهیم و تعاریف پژوهش - 2-2

از  هدف .شودمیدر این بخش به تعریف مفهومی و عملیاتی اصطالحات موجود در پژوهش پرداخته 

و رویدادهاي مختلف اما  مفاهیم این کار ساده کردن امر تفکر است؛ به این معنی که هر کلمه یا اصطالح،

 صورتبهعام و با تعریف عملیاتی  صورتبهومی با تعریف مفه حال گیرد. دربرمیك را رمشت هايویژگیبا 
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سنجش آن را نیـز   هايشاخص ،موردنظرنظور پژوهشگر از اصطالح ضمن مشخص کردن م توانمیخاص 

  برشمرد.

  زیستمحیط -1- 2-2

و با آن  فروگرفتهفرایند زیستن را احاطه کرده ، آن را در خود  هرآن چه " توانمیرا  زیستمحیط  

آن چیزي  يهمهدر حقیقت  زیستطیمح ) تعریف کرد.7:1368(بهرام سلطانی،"قرار داردمتقابل  درکنش

و بیولـوژیکی آن بـراي زنـدگی     شیمیایی مطلوب فیزیکی، هايمشخصهاست که در اطراف ما قرار دارد و 

  ).19:1386(طهموریان، هستزمین ضروري  يکرهانسان بر روي 

  شهري زیستمحیط -2- 2-2

، فرایندهاي تبدیل )غیرانسانیمفهوم، شامل منابع (انسانی و  ترینگستردهي، در شهر زیستمحیط  

دیگر و آثار این فرایندهاست که ممکن اسـت مثبـت یـا     ياستفادهقابلاین منابع به محصوالت و خدمات 

  ).7 -2: 1388پوالدي،باشد (منفی 

) و سـاخت انسـان ی (طبیعـی، مصـنوع   يجنبـه شهري در فرایند مدیریتی شامل سـه   زیستمحیط

و  یپوشـ هـم با در نظـر گـرفتن    هاجنبهاین  ازهریک  دهندهلیتشک يهامؤلفهاقتصادي است،  -اجتماعی

  از: اندعبارت هاآن يریپذمیتعم

مربوط به جوامع گیاهی و حیـوانی محلـی، حیـات انسـانی      راتیتأثمحیط طبیعی: منابع، فرایندها و  -

  هوا و مانند آن خاك، آب، معادن،

منابع  برق، ،آهنراه جاده، ، مسکن،هاساختمانمرتبط با  راتیتأثو  ندهایفرامحیط مصنوعی: منابع و  -

 و گاز و مانند آن ساتیتأسو 

 آمـوزش،  انسـان،  يهـا تیـ فعالمـرتبط بـه    راتیتـأث و  ندهایفرامحیط اجتماعی و اقتصادي: منابع و  -

ادگارهاي سبک زنـدگی شـهري و جـز    اقتصادي و تجاري و ی هايفعالیت هنر و فرهنگ، بهداشت،

 ).12:1382،یزدي کرامتیهاست (این

  شهري زیستمحیطمدیریت -3- 2-2

ـ  امن تأمینکنترل و  رهبري، ،دهیسازمان ،ریزيبرنامهجهت  سامانمندیک فرایند     ابع در ارتبـاط ب

 ون هوا،و حفاظت از منابع طبیعی چ محیطیزیست هايآلودگیکه براي کاهش  هستشهر  زیستمحیط

  )14،همان( ردیپذمیرفاه ساکنین شهر صورت  باهدفخاك شهر  آب،
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  شهر سالم -4- 2-2

کافی  محیطیزیستبهداشتی و  خدمات .هاستآلودگیشهر سالم یک شهر پاك و مبرا از بسیاري از 

 ند در آن شـهر بـا عقایـد، فرهنـگ و    توانمیو خوبی در دسترس دارد. داراي امنیت فیزیکی است و مردم 

 .)344:1387پاپلی و رجبی، دهند (ادامه زندگی  راحتیبهخود  يموردعالقهمختلف زندگی  هاسبک

  شهر پایدار -5- 2-2

 يجامعهشده باشد که  دهیسازمان، طراحی و ریزيبرنامهحوي شهري است که به ن شهر پایدار

 يجامعه، نیازهاي هريش يجامعهآتی  هاينسل نیازهايشد، بدون تهدید شهري ساکن در آن قادر با

 .)222:1387بهرام سلطانی ،نماید (شهري کنونی را برطرف 

  و تجربیات داخلی و خارجی  هاپژوهش -2-3

ي موضوع پژوهش حاضر درزمینه در این بخش به بررسی تحقیقات و تجربیات داخلی و خارجی که 

ي هـا پژوهشنطقی میان اطالعات . هدف از این کار برقراري ارتباط مشودمیصورت گرفته است پرداخته 

 هـاي روشپژوهش، دستیابی  به چارچوب نظري و یا تجربی براي مسـئله و آشـنایی بـا     يمسئلهقبلی با 

  .)37:1386ي گذشته است (خاکی،هاپژوهشدر  مورداستفادهپژوهشی 

  و تجربیات داخلی هاپژوهش -2-3-1

که مرتبط با موضوع پژوهش  شودمیخته داخلی پردا تجربیاتدر اینجا به بررسی  تحقیقات و   

و  گرفتهانجاممرتبط است که در داخل کشور  هايپروژههدف از این کار آشنایی با مطالعات و  باشد.

 کاريدوبارههمچنین تا حد امکان از موجود شناسایی گردند،  هايکاستیا ت هاستآناستفاده از نتایج 

  پرهیز شود.

 "تهـران   شـهر کـالن  شـهري و نقش آن در مـدیریت   زیستمحیطیریت مد "با عنوان  ايمقاله - 1

در  زیستمحیطو همکارانشان که در دومین همایش  تخصصی مدیریت   حیدر زاده محمدهادي ينوشته

ر مدیریت و نقش آن د زیستمحیطگاه مدیریت در این مقاله سعی شده است جای دانشگاه تهران ارائه شد.

ایـن اسـاس    بـر  قرار داده و راهکارهاي اجرایی آن شناسایی گردد. موردبررسی تهران را شهرکالنشهري 

ابزارهـاي   کـارگیري بـه توضیحاتی راجع به مدیریت شهري و شهرداري در تهـران بـه لـزوم     يارائهضمن 

از  دریکـی  تـوان مـی که هر یک از ایـن ابزارهـا را    دهدمیو توضیح  کندمیاشاره  محیطیزیستمدیریت 
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د در سـطح  توانـ مـی ) SEAاسـتراتژیک (  محیطـی زیسـت  ارزیـابی  یت شهري به کار گرفـت. سطوح مدیر

) در EIA( هـا پـروژه  محیطیزیستاثرات  ارزیابی جامع و تفصیلی شهر، يهاطرحکالن شامل  ریزيبرنامه

 مسـکونی،  -خـدماتی -رفـاهی  يهـا مجموعـه  عمرانی جدید شهري مانند احداث اتوبـان،  هايپروژهسطح 

سطحی و زیرزمینی و غیره و سیستم مـدیریت   يهاآب يآورجمع يشبکه فاضالب، يخانههیفتصاحداث 

شهري که ناشی از عملکرد جاري  محیطیزیستدر سطح موضوعات جاري مطرح   )ESM( محیطیزیست

  قرار گیرد. مورداستفاده هستمتولیان مدیریت امور شهري 

 دهدمی نشان ،دیآیبرمتحقیق  يمطالعهاما آنچه از  است شدهقیتحقبه روش  يااشارهدر این مقاله 

و  حیـدر زاده (اسـت   شـده اسـتفاده بـراي نوشـتن مقالـه     ياکتابخانه يمطالعهاز روش توصیفی به همراه 

  ).1387همکاران،

، کـاربرد  محیطـی زیسـت مختلف مدیریت  يهاستمیسو بررسی این مقاله ضمن آشنایی با  بامطالعه

  .گرددیمختلف مدیریت شهري براي پژوهشگر مشخص م يهابخشدر  هاآن

 ينوشـته  " هـا شـهرداري واگذاري وظایف جدید به  سنجیامکان "با عنوان  ییهاکتابمجموعه  -2

جلد به چاپ رسیده است که در جلد پنجم آن به موضوع  5غالمرضا کاظمیان و نوید سعیدي رضوانی در 

 هـاي فعالیتضمن بررسی  ،محیطیزیستدر قسمت وظایف  ،ش حاضر پرداخته است. در ا ین کتابپژوه

، مشکالت و نقاط قوت انجام این دسـته از وظـایف توسـط    شودمیانجام  زیستمحیطي  درزمینعام که 

 اسـت.  شـده دادهنظري و عملی واگذاري وظایف توضیح  سنجیامکانشهرداري مطرح گردیده و در ادامه 

آلودگی صوتی و  کنترل اصی چون کنترل آلودگی هواي شهري،خ هايفعالیت دهدمیاین پژوهش نشان 

شهري قابلیت واگذاري به شهرداري را دارد و اقدامات زیر بـراي ایـن واگـذاري     وخاكآبکنترل آلودگی 

  باید صورت گیرد:

  .هستاولویت واگذاري وظایف، وظایف مربوط به کنترل آلودگی هوا  -

الزم را  ياستانداردهاعمل کند و  گذاراستیسرگان ا عنوانبهباید  زیستمحیطسازمان حفاظت 

  براي  برخورد شهرداري با صنایع و مشاغل آالینده و همچنین سایر منابع آلودگی فراهم آورد.

قبلی منتزع و به شهرداري ملحق  هايسازمانبراي واگذاري این وظیفه باید از  ازیموردنمنابع مالی  -

  گردد.

 هاي مرتبط ضروري است. NGO يریگشکلمساعد  ينهیزماز  يریگبهره -
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و برحسب نوع روش از روش توصـیفی در آن   دیآیم حساببهاین پژوهش از نوع تحقیقات کاربردي 

). در این  کتاب که در ارتباط زیـادي بـا موضـوع پـژوهش     1383کاظمیان و سعیدي،(است  شدهاستفاده

شـهري بـه    محیطـی زیسـت مـدیریت   يهفـ یوظکه در مـورد واگـذاري    ياهیاولضمن نتایج  هستحاضر 

روشنی نسبت به این وظیفه و الزامات واگـذاري آن بـه شـهرداري در     اندازچشماست،  شدهارائهشهرداري 

 يمطالعـه بـراي   يانـه یزمدر ایـن کتـاب را    آمـده دسـت بهنتایج  توانمیو  دهدمیاختیار پژوهشگر قرار 

  .ادمصاحبه قرارد سوا الت يریگشکلو  ترگسترده

دکتـر یـداهللا ویسـه و مهنـدس      ينوشته "شهر تهران  زیستمحیطبهسازي  "با عنوان  ايمقاله -3

عمران شـریف بـه چـاپ رسـیده اسـت. در ایـن مقالـه         يمجلهآناهیتا همایون در بیست و دومین شماره 

که  کندمیگسترش شهر بر اساس طرح جامع تهران به این امر اشاره  يهاوهیشنویسندگان ضمن توضیح 

گسترش نامناسب شهر تهـران و افـزایش جمعیـت شهرنشـین در آن باعـث بـه وجـود آمـدن مشـکالت          

و کمبود فضـاي سـبز شـده اسـت کـه مشـکالتی را بـراي         هایآلودگانواع  ازجملهبسیاري  محیطیزیست

شـهري   زیسـت محـیط براي رفع این مشکالت بهسـازي و بازسـازي    ساکنان این شهر فراهم نموده است.

  :شماردیم گونهنیاسالم را  زیستمحیطداشتن یک  هايویژگی تیدرنهاو  شودمیستفاده ا

  جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر يهیرویبگیري از رشد وجل -   

براي  ترمناسبشهري و فراهم آوردن الگوهاي  ونقلحمل يشبکهو اصالح  ریزيبرنامه -   

  مانند مترو  ونقلحمل

 يهامکانبه  هاآنو انتقال  پرسروصداو  سازآلودهصحیح مناطق صنعتی و  یابیمکانی و ارزیاب  -   

 .شدهنییتع

  ایجاد سیستم مناسب آب و فاضالب -

 وسعت بخشیدن و بهبود فضاي سبز شهري -

 شهري زیستمحیط سازآلودهتدوین قوانین جهت برخورد با عوامل  -

    تعیین استانداردها -

است صورت گرفته  ياکتابخانه يمطالعه يلهیوسبهتحقیق توصیفی و  این پژوهش از طریق روش

 يعمدهحائز اهمیت آن است که مشکالت  ينکتهاین مقاله  در .)61-1376:58ویسه و همایون،(

و کمبود فضاي سبز  محیطیزیست هايآلودگیشهر تهران که نیاز جدي به مدیریت دارد  محیطیزیست
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همچنین راهکارهاي ایجاد یک شهر سالم ، دینمایمهر تهران را دوچندان که نیاز به بهسازي ش هست

  از این مقاله استخراج نمود. توانمیرا  محیطیزیست ازلحاظ

نیما  ينوشته "شهري  زیستمحیطدر مدیریت  هاشهرداريجایگاه قانونی "با عنوان  ايمقاله - 4

نویسنده  ،قالهاین م در به چاپ رسیده است. يرمدیریت شه يفصلنامهسیزدهم  يشمارهدر  حیدر زاده

و فاضالب و آلودگی هوا و  آب مواد زائد، يدستهشهري در سه  محیطیزیستمسائل  يبنددستهضمن 

قانونی شهرداري را در آن  يفهیوظصدا به بررسی قوانین  موجود در مورد هر یک از مواد پرداخته است و 

و اجرا براي  يریگمیتصمي  ◌ٔ درزمینهیک الگوي اصالح ساختار هم  تیدرنها زمینه ذکر نموده است.

مدیریت مسائل  حاصل از این مقالهوي گال در شهري ارائه نموده است. محیطیزیستمسائل 

  خرده و اجرا نمایش داده است: يریگمیتصم کالن، يریگمیتصمرا در سه سطح  محیطیزیست

وزارت نیرو،  دولتی شامل وزارت کشور، هايازمانسکالن، نهادها و  يریگمیتصمدر سطح اول با 

و نظارت کالن در سطح  ملی  يگذاراستیسکه  اندقرارگرفته و ... زیستمحیطوزارت بهداشت و سازمان 

 .دارندبر عهدهرا  ايمنطقهو 

و نظـارت   گـذاري سیاسـت خرد شوراي اسالمی و شهرداري به ترتیـب   گیريتصمیمدر سطح دوم با  -

و مدیریت اجرایی را بـر   دهیسازمان ،ریزيبرنامه ،ايمنطقهملی و  هايسیاستارچوب محلی در چ

 شدهارائهپیشنهادي هم براي ساختار تشکیالتی مناسب براي شهرداري  اینجاکه در  گیرندمیعهده 

 است.

دولتی و  – خصوصینیمه، بخش )پیمانکاران و مشاوران(در سطح سوم با سطح اجرا بخش خصوصی  -

              .دارندعهدهبرنامه را به  اجراي يوظیفه )NGOمردمی ( هايلتشک

کـه در کشـور مـا مـدیریت      کنـد مـی و پیشـنهاد چنـین اشـاره     بنـدي جمـع در قسمت  حیدر زاده

است و لذا هر بخش و عناصر و عوامل و عوامـل   نشدهپذیرفتهواحد  ايپدیده عنوانبهشهري  زیستمحیط

 هـا شـهرداري دور داشت که  ازنظرلیکن نباید  قرار دارد. ايویژهیریت سازمان و نهاد تحت مد مؤثر در آن،

را در مـدیریت   ايعمـده نـد مسـئولیت و نقـش    توانمـی  غیردولتـی نهـاد عمـومی    تـرین بـزرگ  عنـوان به

 يمطالعـه یـق روش تحقیـق توصـیفی و    در ایـن پـژوهش محقـق از طر    شهري ایفـا کننـد.   زیستمحیط

). نتـایج  77-64: 1382،حیـدر زاده با بررسی قوانین و مقررات به تحقیـق پرداختـه اسـت (   و  ايکتابخانه

شـهري بـر    زیسـت محیطو اجرایی را در مدیریت  گذاريسیاستسطوح  بنديتقسیم حاضر در این مقاله 
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یکـی از ابزارهـاي    عنـوان بـه د توانـ میکه در پژوهش حاضر  دهدمیاساس قوانین موجود در کشور نشان 

  شهري به کار گرفته شود. زیستمحیطریت مدی

پایدار شـهرداري تهـران در    يتوسعهو  زیستمحیطشهرداري تهران: ستاد  زیستمحیطستاد   – 5

مـرتبط بـا مسـائل     هـاي فعالیـت  دهـی سـازمان  باهـدف و انـرژي و   زیسـت محیطستاد  بانام 1382سال 

اطالعـاتی   يهـا نظـام ائد جامد، آلودگی هوا و در پنج کارگروه آب و فاضالب، انرژي، مواد ز محیطیزیست

گذشـته بـا اضـافه      هـاي پـروژه عالوه بر انجام  و با تغییر مدیریت ستاد، 1385آغاز به کار نمود. در سال 

دیگـر و   يهـا در گـروه اطالعـاتی   يهانظامو آموزش و ادغام گروه  زیستمحیطمدیریت  هايگروهنمودن 

با گستردگی  محیطیزیستو توسعه پایدار شهرداري تهران، امور  زیستمحیطتغییر نام مجموعه به ستاد 

 زیسـت محـیط ستاد قرار گرفـت و در جهـت دسـتیابی بـه      کارکناندر دستور کار  بلندمدتبیشتر و دید 

  شهري سالم دیدگاه و عملکرد مدیریت شهري بر پنج اصل مهم ذیل استوار گردید: 

  مدیریت مشارکتی  -

 آموزش شهروندان -

  هاتیفعال يداردسازاستان -

  محیطیزیسترعایت مالحظات  -

  شهرداري کارکنان آموزش -

پایدار شهرداري تهران با اهداف ذیل تحت نظارت مستقیم مشاور  يتوسعهو  زیستمحیطستاد 

  :دینمایمشهردار تهران و مدیریت ایشان فعالیت  محیطیزیست

  شهر تهران زیستمحیطشناخت و ارزیابی وضعیت موجود  -

 هاآنو ارائه راهکارهاي تحقق  محیطیزیستوین معیارها الگوهاي پایدار تد -

 شهرداري تهران محیطیزیست هايفعالیتو هماهنگی در  يسازکپارچهی -

  هاطرحدر  محیطیزیستنظارت عالیه بر رعایت ضوابط  -

 نیاز مدیران ارشد به دریافت مشاوره تخصصی  -

 مرتبط با شهر تهران  یسازمانبروندرون و  هايفعالیت يهمسوسازهماهنگی و  -

  هاپروژه محیطیزیستبررسی آثار  -

 شهري زیستمحیطمرتبط با  هايپروژهتعریف  -
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