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چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی توسعه شهری آبادان و عوامل مدیریتی 

شهری نفره که به روش نمونه گیری خوشه ای از جمعیت  384موثر بر آن بر نمونه ای 

آبادان انتخاب شده اند؛ انجام گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و نوع پژوهش 

تبیینی بوده است. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه ی محقق  -توصیفی

ساخته می باشد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، آزمون همبستگی اسپیرمن 

ه از بررسی فرضیات تحقیق بیانگر این مورد استفاده واقع شده است. نتایج به دست آمد

است که بین ابعاد مختلف ساختار مدیریتی با توسعه شهری رابطه وجود دارد و 

برخورداری از ساختار مدیریتی قوی می تواند منجر به توسعه شهری شود. نتایج نشان 

ا دادند تقویت توانایی و قابلیت مدیریتی، بومی بودن مدیران، نوع مدیریت)سنتی و ی

علمی بودن( و هم چنین ساختار مدیریت شهری می توانند منجر به افزایش توسعه 

 43شهری شوند. تحلیل نتایج به دست آمده از رگرسیون هم زمان بیانگر این است که 

درصد متغیر توسعه شهری به وسیله ی متغیرهای مستقل مورد بررسی در این پژوهش 

ایج به دست آمده از پژوهش حاضر مورد پیش بینی قرار گرفته است. طبق نت

ساختارهای مدیریتی، توان وقابلیت مدیریتی، بومی یا غیر بومی بودن مدیریت و سنتی 

یا علمی بودن مدیریت، ساختار مدیریت شهری بر توسعه شهری آبادان بعد از جنگ 

ا هاند و برای پیشرفت در توسعه شهری باید به این مقولهتحمیلی تاثیر بسزایی داشته

 توجه بسزایی کرد.

توسعهشهری،بعدکمیوکیفیتوسعه،توسعه،آبادان،منطقهواژگان کلیدی: 

آزاداروند



14 
 

Abstract 

 

The purpose of this study with the name of Abadan’i urban 

Development affective management properties is to analyze the 

effect managing details of  urban development. If we consider 

two, qualitative and quantitative, dimensions for urban 

development, in this study urban development refers to the 

quality which is directly related to human. Consequently, urban 

development includes a number of indicators which incorporate 

the human’s life directly. Generally, it can be stated that the 

main purpose of the development is human. Thus, it should be 

investigated that how human can be led into perfection. The 

instrument used to achieve this purpose is also human. 

Therefore, in the procedure of urban development, human is 

both the instrument and the purpose. In present study, the survey 

research method is used. 

Research theory have been used in cincludes managing 

structure, ability, managing potential, native or non native 

managing, traditional or scieneitifits management. Some 

questionnaires are used in order to gather data and Likert 

spectrum is used for indicators. Five indicators are devised for 

each one of the dependent and independent variables and the 

questionnaire includes 25 indicators accordingly. For each 

variable five indicators describing the related variable are 

determined and designed according to the advisor’s 

recommendations. 

The results shows that all four independent variables have 

positive and direct effect on the dependent variable. This means 
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that by increasing the independent variables, the dependent 

variable also increases and vice versa. 

The main conclusion to be drawn from this study is that the 

management structure, power and ability, native or expatriate, 

and traditional or scientific management are considered as the 

major factors affecting the urban development in Abadan after 

the compulsory war. It is also of paramount importance to pay 

special attention to these factors in order to achieve required 

fulfillment in urban development. 

 

Keywords: Urban development, the qualitative and 

quantitative development, development, Abadan, Arvand 

Free Zone 
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 مقدمه۱-۱

توسعه در عرف به فرآیندی گفته می شود که طی آن جوامع از شرایط اولیه و عقب 

ماندگی با عبور از مراحلی تکاملی و کم و بیش یکسان و تحمل دگرگونی های کمی و 

همانگونه که ولفگانگ زاکس گفت توسعه  کیفی به جوامع توسعه یافته تبدیل شوند و

مردم از توسعه نیافتگی به سوی سرنوشت جهانی »روندی تصور شده است که طی آن 

(.توسعه در مفهوم کلی 45: 1379)نصیری،« و محتوم رفاه اقتصادی رهنمون می شوند

ه به معنی بهبود شرایط زندگی ، تامین نیازها و زمینه سازی برای نیل به آرمان ها ب

مطالعه »کهنسالی تمدن بشری است اما مطالعه توسعه در مفهوم خاص بعبارت دیگر

تاریخچه ای بسیار کوتاهتر دارد « منظم مسائل و جریانات بویژه در عرصه اقتصادی

توسعه یک نوع افزایش توانایی و عالقه است و به دلیل این که یک نفر و یا یک جامعه 

د بنابراین یک فرد و یا یک جامعه نیز نمی تواند نمی تواند آن را از دیگری بیاموز

دیگری را توسعه دهد یک نفر تنها می تواند برای توسعه دیگری را تشویق و تجهیز 

 (.18: 1381نماید )اسالمی،

از توسعه تعاریف و مفاهیم متفاوتی توسط صاحب نظران مطرح گردیده است و گرچه 

( و گسترش advancementرفت )( پیشgrowth( و رشد)progressمفهوم ترقی )

(expanding از گذشته ای خیلی دور در ادبیات اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده )

( به مفهوم متداول کنونی آن پس از جنگ جهانی developmentلیکن واژه توسعه)

  .دوم رواج پیدا کرده است

پیشرفت و گسترش در حقیقت گرچه حرکتی در  –رشد  –تحول  –مفاهیم ترقی 

جهت بهبود اوضاع و شرایط موجود یک جامعه را مد نظر قرار داد اما به نسبت توسعه از 

معانی و مفاهیم محدودتری برخوردارند . توسعه در مفهوم حرکت به سمت بهبودی و 

آرمانی تر را تغییر شرایط از وضع کنونی به شرایطی مطلوبتر. در حقیقت جنبه هدفمند 

خود  20به نمایش می گذارد.البته مفاهیم توسعه در مسیر تحول آن در نیمه دوم قرن 

متحول گردیده است و گروه های علمی توسعه را براساس دیدگاه های خود تفسیر 
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نموده اند . توسعه درجه ای از تحول است که جامعه را برای نیل به آرمان ها و اهداف 

ه بیان سازمان ملل توسعه فرایندی است که کوشش های مردم و خود هدایت می کند ب

دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر منطقه متحد کرده و 

مردم این مناطق را در زندگی یک ملت ترکیب نموده و آن ها را برای مشارکت در 

اجتماعی  –ابعاد اقتصادی پیشرفت ملی توانا می سازد . شاید بتوان مفهوم توسعه را در 

سیاسی و فرهنگی آن شناخت اهمیت انسان و هدف نهایی توسعه را رفاه و  –

خوشبختی انسان ها دانست پس هدف اساسی ایجاد محیطی توان بخش برای مردم 

سالم و خالق و با کیفیت برخوردار شوند .)نصیری زاده و  –است تا از زندگی طوالنی 

 (.183: 1383دیگران،

بایر  –بسیاری از متخصصین بزرگ و شناخته شده دنیای اقتصادهمچون آدام اسمیت  

میردال و روستو و... هم یک مفهوم برای معنی توسعه ذکر  –هیرشمن  –کالرک  –

کرده اند و آن عبارتست از این است که توسعه یک تحول بنیادی از جامعه کهن در 

شتغال فقر و محرومیت و عدالت نیست بلکه جامعه نوین است . توسعه تنها الزاما بحث ا

: 1368این هم جزء توسعه بوده و در عین حال مغهوم توسعه فراتر از اینها است)مابر،

4-1 .) 

توسعه اساساً تبدیل یک تمدن به تمدن دیگر و یا به عبارتی تحول اندیشه قدیم به 

گ و یک تولد اندیشه جامعه جدید است از همین رو ست که توسعه را متضمن یک مر

می دانند . مرگ یک اندیشه و نظام متناسب با نظام کهن و تولد یک اندیشه و نظام 

(. مایکل تودارو می گوید : توسعه را 13-15: 1377متناسب با آن نظام جدید )عظیمی،

باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ، طرز 

های ملی ، تشریح رشد اقتصادی ، کاهش نابرابری و ریشه کن تلقی عامه مردم و نهاد

کردن فقر مطلق است به طور معمول توسعه به معنای فرایندی است که طی آن 

قابلیتها یا توانایی های بالقوه یک شی یا موجود زنده تحقق یافته و آن شی یا موجود 
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است که این واژه به  زنده به حالت طبیعی و کامل خود در آید . براساس همین مفهوم

گونه ای استعماری یا مجازی برای اشاره به رشد طبیعی گیاهان و حیوانات به کار می 

(.در قالب معیارهای توسعه دو موضوع مهم اقتصاد و زیست 17-16: 1377رود )زاکس،

محیطی با هم مطرح می شوند در حالیکه این دو در تقابل با یکدیگرند زیرا همچنانکه 

می افتد منابع مصرف می شود استفاده بی رویه از منابع منجر به مسائل  رشد اتفاق

مختلف از جمله آلودگی هوا، آب و خاک می گردد بنابراین با رشد اقتصادی محیط 

زیست آلوده می شود. زمانی مفهوم توسعه اقتصادی با بهبود کیفیت محیط زیست 

وزیع مناسب منابع مالی ، بهره همراه می شود که تغییرات ساختاری در اقتصاد شامل ت

برداری از منابع زیرزمینی ، تامین زیر ساخت های اقتصادی ، قانون مندی و حاکمیت 

قانون ، سیاست های روشن و ثابت واردات و صادرات به برقراری عدالت درهمه سطوح 

 (.5: 1380اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار گیرد )عزیزی، –اقتصادی 

 

 

هر  یبرا ی می باشد، توسعه شهریتوسعه شهرسعه در سطح کلی یکی از وجوه تو

 کیمانند شهرستان آبادان که  یبرخوردار است. شهرستان یاژهیو تیاز اهم یشهرستان

ی را ادیز یهایخراب یلیهم مرز با کشور عراق است در زمان جنگ تحم یمنطقه مرز

توسعه  تیریمد» باید به وری یک شهربرای توسعه و بهره جا کهو از آن متحمل شده؛

حاضر  قیلذا تحق نمود،مسائل توجه  نیتر ییو ابتدا نیتراز مهم یکی به عنوان« یشهر

و عوامل  یلیشهرستان آبادان بعد از جنگ تحم یروند توسعه شهر»به  ،نگرش نیبا ا

  پردازد. یبر آن م «مؤثر یِتیریمد

در  توسعه یدوم مطرح شد. واژه یپس از جنگ جهان ریاصطالح توسعه به طور فراگ

و فرهنگ  یلفاف همان جامعه سنت هیدر قالب نظر ؛خروج از لفاف است یلغت به معنا
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ی یا رسیدن به نقطه متجدد شدن یمربوط به آن است که جوامع برا یهاو ارزش

 خارج شوند. یمرحله سنت نیاز ا دیبا اجتماعی جدید،

 پردازیم:ه برخی منابع و مراجع میدر ذیل به تعریف لغت توسعه از دیدگا

)مص م.( گشاد کردن،  -1)تُ س ِ عِ( ] ع . توسعة [ فرهنگ لغت معین:  -

 .شرفتی، پیترق - 3. ی، فراخی)اِمص.( گشاد -2فراخ کردن، وسعت دادن. 

 شرفتیپ ش،یگسترش، افزاهای فارسی سره: فرهنگ واژه -

در  یجیرشد تدر یدر لغت به معنا «توسعه(: »2001فرهنگ لغات آکسفورد ) -

 .شدن است تر بزرگ یشدن و حت قدرتمندتر ،شدن تر شرفتهیجهت پ

 

 

 

 باشد:توسعه در بعد جامعه شناسی از دیدگاه برخی منابع به شرح ذیل می

زاهدی در کتاب توسعه و نابرابری معتقد است: توسعه در بعد جامعه شناسی  -

ه شناختی چند دهه اخیری فرایندی های آن در آثار جامعبر حسب داللت

ایجاد اشتغال و افزایش یکپارچگی  ،است که به کاهش فقر، افزایش رفاه

ه ماجتماعی داللت دارد. این فرایند همچنین با عدالت اجتماعی، برابری ه

ها، گسترش آموزش و پرورش نیز ارتباطی تمردم در مقابل قانون، حقوق اقلی

 (.89:1392)زاهدی، بی واسطه دارد
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 ،تر شدن بیش یصنعت ،ینابرابر ،یکاریکاهش فقر، ب :ایازک توسعه از دیدگاه -

مشارکت مردم  شیبر عدالت و افزا یمبتن ینظام اجتماع جادیارتباطات بهتر، ا

 (.67:1381ی )ازکیا،جار یاسیدر امور س

 دیداند که تجدیم یبعد چند یانیتوسعه را جرتوسعه از دیدگاه دادلی سیزر:  -

راه را به هم یاجتماع -ی متفاوت کل نظام اقتصاد یریسمت گ سازمان و

و درآمد، شامل  دیتول زانیم بهبود توسعه عالوه بر یو دهیدارد. به عق

و  ستارهایا نیهچنو  یادار یاجتماع ،ینهاد یهادر ساخت یاساس یدگرگون

عادات و رسوم و  یازموارد حت یاریمردم است. توسعه در بس یوجه نظرها

 )همان(. ردیگیدربر م زیمردم را ن دیعقا

به  یاتوسعه، توسعه را مترادف با گذر از مرحله تیریدر کتاب مد یریحر -

و هم از  یآن، هم از لحاظ کم یداند که اعضایجامعه م کیدر  گریمرحله د

-یم تیدر نها یو دهند،  شیخود را افزا یریفراگ یهاشیگنجا یفیلحاظ ک

تر، توسعه تر و ژرف فهم بیش یعنیانسان، توسعه  یتعال یعنیتوسعه : »دیگو

 «شود ریخود فراگ ییکه موجب اعتالء گنجا ییتا جا یریفراگ یعنی

 (. 54:1387)حریری،

که اوالً  نیها عبارتند از ا آن نیترمد نظر داشت که مهم دیبا را یتوسعه نکات فیدر تعر 

 دهیچیو پ یچند بعد یانیآن را جر اًیثان م،یکن یتلق یارزش یامقوله دیتوسعه را با

. اگرچه توسعه میآن با مفهوم بهبود توجه داشته باش یکیو ثالثاً به ارتباط و نزد میبدان

است و به  یو چند بعد دهیچیپ یامر یول تاس یو اجتماع یاقتصاد و ینیع دهیپد کی

 هیپس انداز و سرما ادیدرآمد سرانه، ازد لیاز قب یکم یهاتوان با شاخصینم یسادگ

عقب مانده  یهامدرن به کشور یرفته از جوامع صنعت شیپ یو انتقال تکنولوژ ،یگذار

 (.70:1390)ازکیا و غفاری، کرد یریگجهان سوم اندازه
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 دید دیتوان گفت که هدف توسعه در درجه اول انسان است حال بایم یاز نظر کل

 نیهدف هم همچن نیا لهیرهنمود کرد وس یرا به مرحله تعالانسان  توانیچگونه م

 تواندیاما آیا انسان م لهیانسان است پس در روند توسعه انسان هم هدف است و هم وس

 یفیو ک یما توسعه را به دو بعد کم راگ .ابدیبه هدف مورد نظر دست  یدست خال

خواهد بود  یاز جمله درآمد سرانه و درآمد مل یآن شامل موارد یبعد کم میکن میتقس

-یانسان را در بر م یزندگ ماًیاست که مستق ییهاشاخص رندهیدر بر گ آنی فیو بعد ک

که  تاس یتیفیک قیتحق نیدر ا یمنظور از توسعه شهر ،یرفاه یهامانند شاخص ردیگ

 مانند ردیگیقرار م رآنیانسان تحت تاث و به خود انسان ربط داشته باشد ماًیمستق

 یفیها از نظر کشاخص نی)بهداشت، آموزش و پرورش، اشتغال، اوقات فراغت( هر چه ا

)هزارجریبی و صفری  حرکت کند یشود انسان رو به تعالیباالتر روند موجب م

 (.10:1392شالی،

برخوردار شده بودند  ییباال یدر حال توسعه که از رشد اقتصاد یاز کشورها یاریبس

از  یقابل مالحظه ا یهابخش یهاتیرشد نتوانسته محروم نیوجه شدند که امت

 شان را کاهش دهد.  تیجمع

 

تواند در مقابل رواج یامر شدند که درآمد باال نم نیمتوجه ا یصنعت یدر کشورها یحت

روابط  یخشونت و فروپاش ،یخانمانیب سم،یچون مواد مخدر، الکل ییهابیآس عیسر

کم در آمد نشان دادند که  یاز کشورها یو درآخر برخ فراهم سازد. یحفاظ یخانوادگ

 ،یانسان یاساس یهاییتوسعه توانا یموجود برا یهالهیدر صورت استفاده مدّبرانه از وس

 (.72:1390)ازکیا و غفاری، است ریامکان پذ یاز توسعه انسان ییبه سطوح باال یابیدست
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بیانمسئله۱-۲

ها سالامروزه و  یبود، ول افتهیشهرت  رانیمدرن ا یاز شهرها یکیبه  ربازیآبادان از د

 ها،رانهیو نیا کههستند  تیهمچنان قابل رو یاثرات خراب ،یلیپس از اتمام جنگ تحم

 یخراب نیهستند. وسعت و امتداد ا هیناح نیمردم ا یرفتار و سلوک اجتماع هایخرابه

آبادان « و مدیریتی یتوسعه اجتماع»ملموس است.  وقابل مشاهده  ریدو نسل اخ یط

به متوقف شده است.  باًیرفته و اکنون تقر شیپ یبه کند یپس از جنگ در مقاطع

ی اجتماعی را رفاهیأت مردم انتخاب نموده و های توسعهعنوان مثال یکی از شاخصه

کی پس از بررسی مشخص شده است که سینماهای آبادان طی سالیان پس از جنگ ی

اند )سینما کیوان، سینما آبادان، سینما شیرین و اخیراً در پس از دیگری تعطیل شده

سینما نفت آبادان که قدمت زیادی دارد( و تنها یک سینما )که در واقع  1394سال 

دهد )تاالر مهر( و مردم از رفاهیأت بدیهی و باشد، به فعالیت ادامه میسالن همایش می

و مراجع مدیریتی شهر نیز گوشه چشمی به این موضوع ندارند و شوند اولیه محروم می

 در این خصوص تالش نکرده و روشنگری نیز صورت نگرفته است. 

 

 یبرخ یابیشهیبا ر توانیدارد که م متیبابت اه نیمسئله از ا نیا یارزش بررساکنون 

 ریکه سا ریاخ هایسال یکرد. متاسفانه ط دایآن پ یبرا هاییحل راه و هااز علل، جواب

 یجامعه اند،بوده یو اقتصاد یاجتماع ،یو رشد فرهنگ تیکشور در حال فعال یشهرها

ثابت قدم نبوده  یو اجتماع یفرهنگ ثیح ازبوده و  یاقتصاد لیمسا ریآبادان تنها درگ

 است. 

مراسمات  یمنطقه محدود به برگزار نیدر ا اجتماعی – یاقدامات معمول فرهنگ

 ایکننده دواریاهداف کالن کشور، رشد ام ی( بوده و در راستاهاعزاداری و ها)جشن

سازمان منطقه آزاد  سینکته اشاره کرد که در آغاز تأس نیبه ا توانینداشته است. م

را متصور بودند که پس از گذشت اندک  ایکننده دواریمنطقه نقش ام نیاروند، مردم ا
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 تیرو زیاز آن نهاد ن یخاص یاجتماع -هنگی فر تیفعال (1395ی و تاکنون )سال زمان

دارند،  یمنطقه گذران زندگ نیموضوع با تمام اقشار جامعه که در ا نی. اتنشده اس

قرار داده  ریتحت تأث ریاخ انیسال یجامعه را ط یاجتماع یو رفتارها داشتهارتباط 

به مد و لباس و  زیاز هر چ شیمثال جامعه امروز شهرستان آبادان ب یاست. برا

)همچون مطالبات و  یاجتماع یتارهاآورده و از اصل رف یفخر فروشانه رو یرفتارها

است پس از  دامی. اند( غافل ماندهیمانند امکانات شهر یشهر نیادیبن هایخواست

 هایو برنامه هادهیا ،یمورد بررس هایاز بخش یبتوان در برخ نامهنپآیا نیاتمام ا

 داد. هیارا یاجتماع ییاکاهش بال یرا در راستا یمثبت

و  رانیا یاز گوشه گوشه ،شهر نیدر ا شگاهیتر مردم شهر آبادان از آغاز ساخت پاال بیش

شهر کوچ کردند و با هم،  نیکشور به ا یو باختر یمرکز ،یجنوب یهااز بخش ژهیبه و

اتفاق افتاد که از  ستمیسده ب لیمهم در اوا نیشهر را ساختند. ا نیجامعه و فرهنگ ا

آبادان مهاجرت  یدر منطقه ینفت یهاتیفعال یریگ کلنخست آن دهه با ش یدهه

 به آن منطقه آغاز شد.  رانیمردم از سرتا سر ا

بود.  انهیدر خاورم یمهم صنعت یهااز شهر یکی تحمیلی شهر آبادان تا قبل از جنگ

 یادیدان هم مرز با کشور عراق بود صدمات زجا که شهر آبااز آن یلیبعد از جنگ تحم

 ،بعد از جنگ یبه عبارت ایو  دیوقت به توسعه قبل از جنگ خود نرس چیبود و ه دهید

 (.14:1387)لهسائی زاده، رفت شیپ یبه کند یتوسعه شهر توسعه آبادان خصوصاً

روبرو بودند هایی پس از اتمام جنگ تحمیلی، مردم در بسیاری از مناطق شهر، با خرابه

آمد. یکی از دالیل عدم که اندک اثری از شهر رویایی پیش از جنگ به چشم نمی

های شهر در زمان جنگ توسعه شهری، این نکته است که بخش عظیمی از زیرساخت

دچار نقص شده و پس از جنگ که مردم با جمعیت زیادی به شهر بازگشتند، فرصت 

یاز شهری محیا نشد، در واقع رشد جمعیت های مورد نبازسازی و تأمین زیرساخت

بینی است که تر از سرعت بازسازی و ترمیم شهری بوده است؛ لذا قابل پیشبسیار سریع
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« خدمات شهری»و « مدیریت شهری»شهر در مقابل جمعیت مردم قادر به پاسخ گویی 

 نبوده است، با تمام این تفاسیر این پژوهش در صدد« توسعه شهری»و در نتیجه 

بررسی عوامل مدیرتی مؤثر بر تحقق یا عدم تحقق توسعه شهری در شهرستان آبادان 

 است. 

  ضرورتتحقیق۱-۳

-که در شهرستان حاضر، سال باشدیم تیمناسبت و الو یدارا جهت نیاز ا قیتحق نیا

و تأمین  یاجتماع ثیتوجه شده و از ح یاقتصاد یو بازارها صنعتی توسعه به ها

صورت نگرفته است  یو خصوص یدولت گذاری و نظارتهیمردم، سرما یاجتماع یازهاین

 حمایت دولتی و علت عدم به اند،سازنده داشته یاجتماع تیکه فعال کسانیتر  و کم

 نای اتمام با لذا اند؛دچار شکست و ضعف شده و از دور خارج گشته ،یاقبال عموم

 یو نهادها یشخص یسازنده اجتماع ایهتیفعال تیعدم موفق لیاست دال دیام ق،یتحق

 شود.روشن  یدر امور اجتماع یدولت

اهدافتحقیق۱-۴

 باشد:نامه به شرح ذیل میاهداف اصلی این پایان

 شهرستان آبادان یعدم توسعه اجتماع لیدال یابی شهیر -1

 سازنده در شهرستان آبادان یاجتماع هایتیشکست فعال لیدال یابی شهیر -2

ی اهداف اصلی باشد که به ترتیب زیر مجموعهدارای اهداف فرعی نیز میاین تحقیق 

 باشند:یک و دو می

i. معضل نیحل ا یبرا نیگزیجا یراهکارها هیارا. 

ii. ی.خصوص یاجتماع هایتیموفق فعال یاجرا یبرا کارهاییراه هیارا 
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سؤاالتتحقیق۱-۵

)با ؟ در آبادان چگونه بوده است یرفاه یهارشد شاخص ریاخ یهادر سال  -

بهداشت، آموزش، اشتغال و  اخصتر از جمله شمهم یهاتوجه به شاخص

 ر؟یخ ایداشته  شرفتیپ اوقات فراغت و...(

آبادان  یبر روند توسعه شهر یریتأث ران،یبودن مد یبوم ریغ ای یبوم ایآ -

 داشته است؟

 آبادان داشته اند؟ یدر روند توسعه شهر یریتأث ،یتیریمد یساختار ها ایآ  -

بر روند توسعه  یریشهر آبادان تأث رانیمد یتیریمد یها تیلتوان و قاب ایآ  -

 ر؟یخ ایداشته است  یشهر

 ریآبادان تأث یتوسعه شهر بری علم تیریمد ای یسنت تیریمد ت،یرینوع مد -

 ر؟یخ ایداشته است 

فرضیههایتحقیق۱-۶

 بین ساختار مدیریتی و توسعه شهری رابطه وجود دارد.   -1     

 بین توان و قابلیت های مدیریتی و توسعه شهری رابطه وجود دارد. -2

 بین بومی بودن یا بومی نبودن و توسعه شهری رابطه وجود دارد. -3

 بین نوع مدیریت)سنتی یا علمی( و توسعه شهری رابطه وجود دارد. -4

 ری و توسعه شهری رابطه وجود دارد.بین ساختار مدیریت شه -5
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مقدمه۲-۱

 فیتعر ،ینظر یمبان ،یو خارج یمطالعات داخل یبرس ق،یتحق نهیشیفصل به پ نیدر ا

 .پرداخت میخواه یو چهارچوب نظر میمفاه

و غیر  سازمان تأمین اجتماعی در ایران و جهان )به همراه تمام واحدهای مستقیم

باشد، لذا مستقیم وابسته(، به عنوان نمادی از خدمات و در نتیجه توسعه اجتماعی می

 ای از تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی را مطالعه کنیم.الزم است گزیده

صادر  یسازمان تأمین اجتماع سیتاس هیاعالم 1331بهمن سال  ییابتدا یدر روزها

. شود یمحسوب م یپرسابقه نظام تأمین اجتماع خیآغازگر تار ،یالدیهفدهم م سدهشد. 

. به افتی یتر افراد، ابعاد گسترده یسده، مساله فقر و عدم تأمین اقتصاد نیبا شروع ا

درآمد شاغالن   از قشر کم تیدر حما ییاروپا یها از جانب دولت یاقدامات ل،یدل نیهم

)پادشاه  چهارم یهنر در اقدام توان یمساله را م نیا قیمصاد نی. اولرفتیصورت پذ

از درآمد هر معدن در انگلستان را  یکه دستور داد مبلغ افتی 1604انگلستان( در سال 

شده در همان معادن اختصاص  کارگران مصدوم یدارو و مداوا دیخر یکسر کرده و برا

و  نیقوان جیبه بعد بود که به تدر 20قرن  لیو اوا 19حال، از اواخر قرن  نیدهند. با ا

 یو همزمان با امپراتور 1881به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال  یمقررات

 یاجتماع یها مهیبار، قانون ب نینخست یدر آلمان، برا سمارکیاول و صدارت ب لهلمیو

از  یحوادث ناش ،یماریب یها مهیبعد، انواع ب یها . دولت آلمان در سالدیرس بیبه تصو

 یها مهینظام ب نیاول ب،یترت نیرساند و به ا بیرا به تصو یریپ و یکار، ازکارافتادگ

 یاروپا تسر یصنعت یکشورها گریشد و به سرعت به د یگذار هیدر آلمان پا یاجتماع

 .افتی

 یدامنه جبران خسارت وارده ناش جیمصوب در اروپا به تدر نی، قوان1898بعد از سال   

به قانون  توان یتوسعه دادند که از آن جمله م ریمختلف مزدبگ یها هاز کار را به گرو

که  یکارکنان موسسات تجار مهی(، ب1899)در سال  زهیمکان یاز کشاورز یحوادث ناش
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مستخدمان منازل در برابر  مهی( و ب1906کار دارند )به موجب قانون سال  با موتور سرو

اول، نقطه  یجهان جنگ ان،یم نی. در اد( اشاره کر1914از کار )در سال  یحوادث ناش

همراه  ها یماریب مهیکه با توسعه ب دیآ یبه حساب م یتأمین اجتماع خیدر تار یعطف

و  کایآمر یپس از بحران اقتصاد یها در سال ژهیو  اول و به یشد. پس از جنگ جهان

 صطالحآغاز شد. ا یتأمین اجتماع نی(، دوره نو1933تا  1929 یها اروپا )فاصله سال

به کار گرفته  کایدولت فدرال آمر 1935سال  حهیبار در ال نیاول یبرا یتأمین اجتماع

 یحقوق بشر مصوب مجمع عموم یجهان هیاعالم 22در ماده  1948شد. سپس در سال 

همه افراد به عنوان عضو جامعه حق »شد که  دهیجمله گنجان نیسازمان ملل متحد، ا

جنبه  یداریبه منظور پا ن،یا افزون بر« دارند. ار یاز تأمین اجتماع یبرخوردار

( و ILOکار ) یالملل نیسازمان ملل متحد، سازمان ب ،یامور تأمین اجتماع یالملل نیب

و  رفتندیپذ نهیزم نیرا در ا یداتی(، تمهISSA) یتأمین اجتماع یالملل نیب هیاتحاد

 آن شدند. یملزم به نظارت و اجرا

در سال  یکشور یقانون استخدام نیاول بیبه تصو رانیدر ا یتأمین اجتماع سابقه

قانون، سه  نیبه وجود آمد. در ا یبازنشستگ یبرا یآن، نظام یکه ط گردد یباز م 1301

 یبرا« حقوق و تأمین خاص»که عبارت بودند از فراهم کردن  یاصل تأمین اجتماع

« خاص یمقرر» دهند، یخود را از دست م تیفعال ییکه پس از خدمت، توانا یکسان

از  «نکارفرمآیا تیحما»و از کار افتاده شوند و  لیعل ،یا که به علت حادثه یکسان یبرا

 لیاقدام، طرح تشک نی. در اولخورد یخانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم م

 .دیدولت رس بیبه تصو 1309در سال « آهن کارگران راه اطیصندوق احت»

فوت شده در  ای دهید عهیکارگران ضا یرا برا یخاص التیمصوبه، دولت تسه نیدر ا 

نامه کارخانجات و موسسات  نظام» 1315کرد. در سال  ینیب شیآهن پ احداث راه نیح

 . دیهیأت دولت رس بیکارگران بخش صنعت به تصو یبرا «یصنعت
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 ن،قانون، کارفرمآیا نیهیأت دولت گذشت. طبق ا بی، قانون کار از تصو1325سال  در

دو صندوق شامل  دیکارگران بودند، با مهیقانون ب تیف به رعامکل نکهیعالوه بر ا

از کار نباشد( و  یکه ناش ییها یر مایکمک به کارگر در مورد ب یصندوق بهداشت )برا

 ،یاز کار افتادگ ،یکاریب ،یمند عائله ازدواج،کمک در امور  یصندوق تعاون )برا

، وزارت 1328. در سال دادند یم لی( را در هر کارگاه تشکرهیو غ یحاملگ ،یبازنشستگ

، مقرر شد 1328خرداد  17قانون کار مصوب  16و طبق ماده  دیگرد سیسأت کار رسماً

غرامت  تمعالجه و پرداخ یبرا« کارگران مهیصندوق تعاون و ب»به نام  یصندوق

دکتر  یریو در دوره نخست وز 1331شود. در ادامه در اواخر سال  لیکارگران تشک

 بیبار به تصو نیاول یبرا« کارگران یاجتماع یها مهیب یقانون حهیال»محمد مصدق، 

 سیسأت« کارگران یاجتماع یها مهیسازمان ب»به نام  یو طبق آن سازمان مستقل دیرس

را در مورد  حهیمقرر در ال یها و مزآیا شد کمک دسازمان مکلف و متعه نیشد. ا

به  ادشده،یمجموعه تحوالت  یاعمال کند. درپ شدند، یم مهیکه ب یکارگران و کارمندان

سازمان  د،یرس رانیهیأت وز بیبه تصو 1342 نیکه در فرورد یا نامه بیموجب تصو

نظر  ریتا ز افتی نام رییتغ «یاجتماع یها مهیسازمان ب»کارگران به  یاجتماع یها مهیب

 «انییروستا یاجتماع یها مهیب»خود ادامه دهد.  تیبه فعال یوزارت کار و امور اجتماع

ادغام  یدر سازمان تأمین اجتماع 1354که در سال  دیرس بیبه تصو 1347در سال 

سازمان »مستخدمان دولت،  یقانون تأمین خدمات درمان بیبا تصو 1351شد. در سال 

بود که  یگریتحول د ،یوزارت رفاه اجتماع لیتشک. شد لیتشک «یرمانتأمین خدمات د

 د. دا یرو 1353در سال 

درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را  مهیامور مربوط به ب یتمام بایوزارتخانه، تقر نیا

 رماهیدر ت «یقانون تأمین اجتماع» بیتصو ان،یم نیتحت پوشش خود قرار داد. در ا

نو در نظام تأمین  یآغازگر تحول توان یرا م «یسازمان تأمین اجتماع» لیو تشک 1354

که منجر به انحالل وزارت رفاه  یقانون بیبا تصو 1355کشور دانست. در سال  یاجتماع
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صندوق تأمین »به  یشد، سازمان تأمین اجتماع یستیو بهز یوزارت بهدار لیو تشک

 یستیو بهز یبه وزارت بهدار نآ ینام داد و تعهدات و امکانات درمان رییتغ «یاجتماع

انقالب در  یدر شورا یا حهیال بیو با تصو اوردیچندان دوام ن ر،ییتغ نیمحول شد. اما ا

 (.1391)دنیای اقتصاد، شد ایدوباره اح ی، سازمان تأمین اجتماع1358سال 

پیشینهتجربی۲-۲

پیشینههایداخلی۲-۲-۱

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی جامعه شناختی مسأله 1387صادقی ده چشمه ) -

ان، به برسی سه مقوله ی جامعه، فرهنگ و فرهنگی توسعه در شهرستان فارس-اجتماعی

مدرنیته پرداخته است. نتایج این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شد حاکی از آن 

بود که در این منطقه باید دیدگاه ها و بینش های منفی که در جامعه به فراوانی 

مهم تر  مشاهده می گرد، اصالح و به منطقه، ابزار عقالنیت، انتقاد، شادی و از همه

 توجه به امور دنیوی و باالخص سایه روش هایی از مدرنیته تزریق شود.

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی موانع فرهنگی اجتماعی 1388آرام و همکارانش ) -

توسعه روستاها در لرستان نقش متغیرهای انسانی را برجسته تر از متغیرهای محیطی و 

ازدواج های زودهنگام،  -زاع های جمعیزیست محیطی می دانند. در این پژوهش ن

فقدان گسترش آزادی های الزم در نظام مدیریتی و... به عنوان متغیرهای اصلی درنظر 

گرفته شده است که با روش مقایسه ای ما بین روستاهای توسه یافته و توسعه نیافته با 

رری خوشه ای، روش مقایسه  مابین روستاهای توسعه یافته و توسعه نیافته با نمونه گی

شکل گرفته است، نتایج نشان داد که علت توسعه نیافتگی روستاها را در مسائل 

اجتماعی و فرهنگی آن منطقه است و باید جهت برقراری روابط و حقوق اجتماعی و 

 امکانات، برنامه ریزی های جامعی در منطقه صورت گیرد.

چشم انداز مدیریت شهری ( در پژوهشی تحت عنوان 1390پرهیزکار و فیروزبخت ) -

در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری به تحلیل نظام مدیریت شهری در ایران با بهره 



33 
 

 

گیری از قوانین مورد عمل و چشم انداز انی آن با استناد به رویکرد دولت  پرداخته اند. 

 محققان همچنین سلسله مباحث و موضوعات پیرامون توسعه پایدار شهری، افق آتی

مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار را نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادند. نتایج 

توصیفی انجام شده نیز نمایانگر این موضوع است -حاصل از پژوهش که به روش تحلیل

که تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی نظام مدیریت غیرشهری متمرکز، 

 سعه پایدار شهری باشد.الجرم بایستی بر اساس رویکرد تو

( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی شاخص های توسعه پایدار 1392ملکی و دامن باغ ) -

شهری با تأکید بر شاخص های اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری )مطالعه موردی: 

مناطق هشت گانه شهر اهواز( به بررسی و ارزیابی توسعه پایدار در مناطق هشت گنه 

خدات شهری و کالبدی پرداخته اند. نتایج این -بعد اجتماعی 3الب شهر اهواز در ق

تحلیلی صورت پذیرفت؛ حاکی از آن بود که مناطق -پژوهش که به روش توصیفی

هشت گانه شهر اهواز از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های منتخب توسعه متفاوت 

شهر اهواز رابطه بوده، همچنین بین شاخص های منتخب و روند توسعه پایدار در 

معناداری وجود دارد به طور یکه تمامی شاخص ها تأثیر مستقیمی بر روند توسعه 

 پایدار مناطق هشت گانه شهر اهواز داشته اند.

( در پژوهشی تحت عنوان نگرش تحلیل بر توسعه شهری 1393صارمی و همکاران ) -

ل و بعد از جنگ خرمشهر پس از جنگ به بررسی الگوی توسعه شهری خرمشهر در قب

و مشکالت موجود در مسیر توسعه مطلوب شهری پرداخته اند. نتایج این پژوهش که به 

تحلیلی انجام شد، نشان داد که به دلیل حضور گسترده سازمان های -روش توصیفی

دولتی در شهر مجموعه های مسکونی با بافت شطرنجی در داخل و اطراف شهر تشکیل 

رایط تأثیر مستقیمی بر الگوی شکل شهر و رشد آن داشته شده بود که مجموعه این ش

است، عالوه بر این عامل، جنگ به عنوان عاملی قوی و بازدارنده در مسیر توسعه است 

که موجب عدم بازگشت ساکنان قبلی به این شهر شده است و در واقع اغلب مردم و 
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ست خورده معرفی مدیران استان و شهرستان پروژه بازسازی خرمشهر را یک طرح شک

می کنند که نیاز به ضرورت توجه و تدابیر اساسی جهت انجام برنامه ریزی و ارائه طرح 

 هایی کاربردی و اجرایی در همه ابعاد در راستای توسعه بهینه شهری دارد.

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی جامعه شناختی منطقه 1394حسینی و افکانه ) -

دی و اجتماعی شهرستان های آبادان و خرمشهر به بررسی آزاد اروند بر توسعه اقتصا

اجتماعی شهرهای -تأثیر جامعه شناختی منطقه آزاد اروند بر میزان توسعه اقتصادی

آبادان و خرمشهر پرداخته اند. نتایج این پژوهش که به روش پیمایشی انجام گرفت 

ربنایی شهرستان های نشان داد که میزان اثر منطقه آزاد اروند بر توسعه امکانات زی

میانگین به دست  0-25آبادان و خرمشهر از نظر پاسخگویان با توجه به طیف میانگین  

 است و در حد متوسط قرار دارد.    5.12آمده 

( در پژوهشی تحت عنوان تبیین جامعه شناختی شاخص های 1394محمدی ) -

مل و شاخص های مؤثر توسعه پایدار شهری در شهر اهر، به بررسی جامعه شناختی عوا

در فرآیند توسعه ی شهری در این شهر پرداخته است. نتایج این پژوهش که به روش 

 ویژگی شهرها، پایدار ی توسعه برایگرندد تئوری انجام گرفت؛ حاکی از آن است که  

 و درک و باشد وسنجش گیری اندازه قابل که طریقی به باید پایدار، شهر یک های

 مشخص آورد، فراهم را اقتصاد و جامعه محیط، بین پیچیده تعامالت بهتر شناخت

 درون در کارآمد و مناسب های ظرفیت نکردن پیدا توسعه درصورت بنابراین، د. شو

 و نهادی مدیریتی، و فرهنگی،سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لحاظ به شهرها ساختار

 بینی پیش و غیرمنتظره های آشفتگی و اختالالت ی عهده از بتوان اینکه برای غیره

 و تطابق دینامیک و پویا و تغییر حال در شرایط با بتوان که طریقی وبه برآمد نشده

 حتمی دور چندان نه درآینده شهر ناپایداری زیاد احتمال به کنند، پیدا سازگاری

 .بود خواهد
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 ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه1395عزیزی و سیدیان ) -

اقتصادی در شهر اصفهان به بررسی عوامل مؤثر و دخیل در توسعه ی -اجتماعی

اجتماعی شهر اصفهان به روش پیمایشی پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان داد -اقتصادی

که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی، برابری قدرت خرید، احساس عدالت اجتماعی 

سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی و و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشترین 

درصد از  39اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند. این پنج متغیر در مجموع 

 تغییرات متغیر وابسته )توسعه اجتماعی و اقتصادی( را تببین می کنند.

جمعبندیپیشینههایداخلی:۲-۲-۲

در سال های اخیر پژوهش های بسیاری  حول مباحث  توسعه در کشورهای جهان 

سوم به خصوص ایران صورت گرفته است و در بسیاری از این پژوهش ها نقش عامل 

مدیریتی و عوامل و شاخصه های مؤثر بر آن دیده می شود، اما این ضعف نیز قابل 

کشور در زمینه ی توسعه و   کتمان نیست که اکثر پژوهش های انجام شده در داخل

مدیریت شهری بر حوزه هایی چون معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری و جغرافیا 

تمرکز دارد و کمبود پژوهش های جامعه شناختی از منظر ارزیابی اجتماعی و دیدگاه 

های جامعه شناختی در زمینه ی توسعه شهری به چشم میخورد. عالوه بر این کمبود 

تطبیقی در زمینه ی تجربه های موفق سایر کشورها در زمینه ی شاخصه  پژوهش های

های مدیریتی و توسعه شهری در سطح داخلی ما را از تجارب موفق دیگر کشورها در 

این خصوص بی بهره می سازد و چه بسا وجود اقتباس های و نسخه های موفق )و 

ای مختلف و توجه بر بومی تطابق دادن آن با فرهنگ و شرایط داخلی کشور از جنبه ه

گرایی( در زمینه ی توسعه و موانع و راهکارهای آن می تواند راهگشای ما در این مهم 

 تلقی گردد.

همچنین کارشناسان حوزه ها و سطو مختلف مدیریتی می توانند بر اساس این اقتباس  

همین  ها و نسخه برداری ها از تجارب موفق دیگر کشورها به خصوص کشورهایی که تا
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چند سال گذشته جز کشورها جهان سومی و در حال توسعه قلمداد می شدند، مسیر 

 آمایش و توسعه پایدار شهری را در کشور هموارتر کنند.

از سویی دیگر اکثر پژوهش های داخلی بر موانع و علل توسعه نیافتگی و شاخصه های  

آن تأکید دارند؛ در حالی که راهکارهایی استراتژیک و راهبردی طبق شرایط اکولوژیک 

و سیستم سیاسی و مدیریتی کشور ارائه نمی دهند، به طور کلی پژوهش ها در مرحله 

ه  عملیاتی و اجرایی نمیرسند و یکی از دالیل آن عدم ی تئوریک باقی مانده و به مرحل

شناخت درست موانع و علل توسعه نیافتگی ها در شهرها و استان های مختلف و 

همینطور عدم ارائه ی راهکارهایی کاربردی و نه صرفاً تئوریک می باشد. توجه به 

رکز بر شهرهای آمایش سرزمینی و توسعه پایدار نیز صرفاً در برخی از پژوهش های متم

بزرگ صورت گرفته و شناخت فرصت ها و پتانسیل های شهرها و استان های کشور به 

منظور تحقق توسعه ی پایدار شهری با تکیه بر عوامل و شاخصه های مدیریتی، 

 اجتماعی و انسانی در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است.

احث توسعه با هدف شناخت درست و با تمام این تفاسیر، انجام پژوهش هایی حول مب

دقیق، آموزش و ارائه ی راهکارهایی کاربردی به منزله ی تحقق توسعه پایدار شهری 

)سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...( در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی کشور امری 

مهم و اساسی تلقی می شود تا مباحث از مرحله تئوریک صرف به مرحله ی اجرایی و 

 ی رهنمون شوند. عملیات

 

 پیشینههایخارجی۲-۲-۳

ی به این نتایج دست یافتند شهر مدیریت توسعهدر پژوهشی با موضوع  1ادموند و ورنا -

 رانیاز جمله مد ،یمقامات محل در مواردی برای یادار ییتمرکززدا یهااستیس که

بدون  یهاتیمسئول یمنجر به شبه واگذار ییهااستیس نیآور باشند. چن انیز ،یشهر

                                                           
1 
Werna & Edmundo 
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 فهیوظ یشهر رانیمد یمقامات محل ،ییهااستیس نیگردند. با چنیقدرت منجر م

را خواهند داشت. هر چند آنان امکانات و  یمردم محل یهاازیتر پرداخت به ننیسنگ

 یهابخش ت،یریمد استیخود را ندارند. س یدستگاه ادار یراهبرد یبرا یاسیس لیوسا

توانا  ییمثل ضابطه زدا ییهااستیذاتاً با س یشهر تیریهستند. مد یدولت محل یاساس

در  یراتییاگر تغ .ستیآن مرتبط ن ریو نظا یساز یخصوص ،یمحل یساختن نهادها

-استیس نهیدر زم دیبا یشهر تیریمد یریبه کارگ رد،یتوسعه صورت بگ یشکل فعل

 .درک شود دیجد یها

که  ایران عشایر و روستاها نیافتگی ( در پژوهشی تحت عنوان توسعه1977گالبیان ) -

 چاپ و بررسی  Royal institute of technologyانستیتو  در رویال استکهلم در

است. به بررسی موانع و عوامل دخیل در توسعه نیافتگی روستاها و عشایر در ایران  شده

 را سراب و بیجار منطقه رفسنجان، 3 ایران مناطق میان در پرداخته است. پژوهشگر

 آب، خاک، یعنی از ابتدا، را مناطق این روستاهای عوامل و مسائل .است نموده انتخاب

 کارهای حتی و بررسی نموده توسعه در آنها اثرات و ارضی اصالحات و مدرنیزاسیون تا

 عواقب و و مشکالت کشیده تصویر به دقیقاً را گیرد می انجام کشاورزی در که عملیاتی

 صورت توسعه مطلوبی چون کند: می نظر اظهار چنین نتیجه در و شده متذکر را آنها

 .کرد اصالح و کاوید باید را فراوانی علل است، نگرفته

 از مقدمه، در اند. محقق ستوده علمی نظر از را آن و نوشته ای تحقیق مقدمه این در 

 ایران اجتماعی ساخت در فیزیکی تاریخی و اقتصادی، اجتماعی، مسائل به توسعه تأثیر

 هر که دارد همراه به را و جدول نقشه، نمودار  تصویر  50 - 60 کند. تحقیق می اشاره

 .است تحقیقات انجام برای ای نمونه و الگو کدام
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( در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط بین رشد و 1999و همکاران ) 2فدریک -

توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی نشان دادند که تمام اشکال سرمایه اجتماعی با 

یکدیگر برابر نیستند و مطمئناً برخی از اشکال سرمایه اجتماعی به منظور توسعه 

معتقدند که اعتماد اجتماعی،  اقتصادی، مناسب تر از اشکال دیگر آن هستند. آن ها

همکاری و برقراری ارتباط را تسهیل می نماید و از این رو معضالت فعالیت های جمعی 

را کاهش داده و محرک های فرصت طلبی را کم می کند. نتایج نشان داد که، جوامعی 

که در دراز مدت، دارای میزان زیاد سرمایه اجتماعی بوده اند، نسبت به جوامعی که 

ارای سطح پایینی از اعتماد اجتماعی بوده اند، به موفقیت های بییشتری در زمینه د

  اقتصادی و اجتماعی دست یافته اند.

( در پژوهشی تحت عنوان مدیریت شهری )مفاهیم، اصول تکنیک 2001) 3چاکاراباتی -

یت ها و آموزش( بر اساس تئوری های مدیریت و رویکرد سیستم ها؛ به ارائه مفهوم دیر

یکپارچه شهری می پردازد و استدالل می کند که بسیاری از اصول مدیریت سنتی 

)مانند: اصول بهره وری، پاسخگویی اجتماعی و انعطاف پذیری (، قابل انطباق با 

مدیریت یکپارچه شهری، جهت غلبه بر محدودیت ها می باشند و همچنین به لزوم 

ها، اصول و تکنیک های مدیریت و  آموزش در مدیریت شهری جهت تسهیل در برنامه

 حل مشکالت شهری، تأکید می کند.

( در پژوهشی تحت عنوان چارچوب مدیریتی برای شاخص 2004) 4هزری و حسن -

های توسعه پایدار در ایالت سالنگو، مالزی به بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر توسعه 

و پارادکس مشارکتی  پایدار و شاخص های آن پرداخته است. در این پژوهش آرمان

تصمیم گیری، اصول مدل منطقی و فرآیندهای تصمیم گیری در دولت در خصوص 

 شاخص های توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفت.  

                                                           
2 Fedderke 
3 CHakrabarty 
4 Hezri & Hasan 
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)شاخص های توسعه پایدار( مناسبات سیاسی و  SIDنتایج این پژوهش نشان داد که 

می گیرد و این موارد به واقعیت های سازمانی را در طراحی چارچوب مدیریتی نادیده 

کاهش تاثیر این شاخص ها منجر می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که اهمیت 

ارزش های اجتماعی، فرهنگی و رفتار بروکراسی باید درک شده و با استفاده از 

زیرساخت های اطالعاتی و توجه به شاخص های توسعه پایداری چارچوبی مدیریتی ای 

 شود تا شهر به سمت توسعه پایدار حرکت کند. منطبق و منسجم اتخاذ

( در پژوهشی تحت عنوان استراتژی مدیریت شهری در چین 2006و همکاران ) 5ونگ -

چین مطالعه موردی مناطق توسعه یافته گوانگجو بیان داشته اند که با وجود اینکه لزوم 

دیران مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهری امری شناخته شده برای م

 شهری و عموم مردم است. 

اما هنوز سردرگمی و سوء تفاهم های زیادی درباره مدیریت شهری وجود دارد که مانع 

اجرای مؤثر طرح های توسعه می باشد. آنان نتیجه گرفتند که ارزیابی عملکرد مدیریت 

ریت شهری با استفاده از معیارهای قابل اندازه گیری، می تواند در بهبود عملکرد مدی

 شهری بسیار مفید باشد.

جمعبندیپیشینههایخارجی:۲-۲-۴

پژوهش های جهانی در زمینه ی توسعه و مدیریت شهری در بسیاری از موارد با تمرکز 

)شاخص های توسعه پایدار( انجام شده است. اکثر این پژوهش ها بر  SIDویژه بر 

اعم از انسانی، اجتماعی،  شاخص ها توسعه ی پایدار برای تحقق انواع مختلف توسعه؛

سیاسی، اقتصادی و...تأکید دارند و وجود چهارچوب و شاخص های مدیریتی و نقش 

 مدیران را در این راستا با اهمیت قلمداد می کنند.

                                                           
5 Wong 
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در بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در بعد جهانی بر آموزش تکنیک ها و اصول  

ید ویژه ای می شود و این مهم در مدیریت شهری جهت نیل به توسعه پایدار تأک

بسیاری از موارد  در سالیان اخیر در مورد کشورهای در حال توسعه به خصوص 

کشورهای آسیایی که در گذار از ناحیه ی نیمه پیرامونی به ناحیه ی مرکزی از بعد 

اقتصادی و....بودند، صدق می کند. کشورهایی همچون چین، مالزی، هند و...که در 

ذشته به خصوص شاخصه های توسعه اقتصادی و همچنین شاخص های دیگر سالیان گ

 توسعه را در کشورهایشان بهبود بخشیده اند. 

عالوه بر این پژوهش های جهانی در زمینه ی توسعه و توسعه نیافتگی بر پیوند تفکیک 

 ناپذیر مدیریت شهری با توسعه ی پایدار و ارائه ی آموزش و راهکارهای استراتژیک در

 این خصوص تأکید دارند.

مبانینظری۲-۳

سلسلهمراتبنیازهایمازلو۲-۳-۱

ی نیازهای انسانی را ارایه کرده باشد. او ترین توصیف دربارهپذیرفته 6شاید آبراهام مازلو

بندی بندی کرده است که این طبقهای منطقی و مناسب طبقهنیازهای انسانی را با شیوه

ها  ی انسانی معروف شده است. مازلو معتقد است که انسآنبه سلسله مراتب نیازها

 دارای پنج نیاز اساسی هستند:

 ـ نیازهای زیستی1

 ـ نیازهای ایمنی 2

 ـ نیازهای اجتماعی )وابستگی(3

 ـ نیازهای احترام 4

                                                           
6
 Abraham Maslow 
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 ـ نیازهای خودیابی )تحقق ذات(.5

 

سلسله مراتبی قرار توانند برحسب اهمیت در از نظر مازلو این پنج نیاز اساسی می

کنند که نیازها را به ترتیب ارضا کنند. به گیرند. او معتقد است که افراد تالش می

ها )نیازهای شناختی( و بندی مذکور نیاز دانش اندوزی و شناخت و درک پدیدهطبقه

-2گیرد. شکل نیاز به زیبایی و نظم نیز اضافه شده است که قبل از به خودیابی قرار می

دهد ها را در یک سلسله مراتب نشان می ازها و موقعیت نسبی آننی  1

 (.48:1391)فیضی،

 

 

(۴۸:۱۳۹۱)فیضی،مازلویهاازیهرمسلسلهمراتبن-۱-۲شکل
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 سلسله مراتب نیازهای مازلو براساس چهار فرضیه اساسی بنا شده است:

آید دیگری پدید مینیاز ارضا شده برانگیزاننده نیست. وقتی نیازی ارضا شد نیاز  -1

گیرد. بنابراین افراد همیشه در حال تالش برای ارضای برخی و جای آن را می

 نیازها نیست.

ی نیازها بسیار پیچیده است، اما در یک زمان فقط تر افراد شبکه از دیدگاه بیش -2

 گذارد.تعدادی از نیازها بر رفتار یک شخص اثر می

قبل از نیازهای سطح باال تا حدودی ارضا به طور کلی نیازهای سطح پایین باید  -3

 ی کافی برای برانگیختن رفتار فرد فعال شوند.شده باشند تا این نیازها به اندازه

تری نسبت به ارضای نیازهای  های بیشبرای ارضای نیازهای سطوح باالتر، راه -4

 تر وجود دارد.سطح پایین

 باشد:یل میبررسی طبقات هرم مازلو از پایین به باال به شرح ذ

ترین نیازهای انسانی نیازهای زیستی؛ نیاز به غذا، آب، هوا، خواب، سرپناه اساسی -1

گیرند و تا ترین سطح سلسله مراتب نیازها قرار میهستند. این نیازها در پایین

ای از رفتار فرد در جهت زمانی که این نیازها برآورده نشده باشند بخش عمده

تر فعالیت  ، زیرا در غیر این صورت احتماالً بیشگیردها شکل می ارضای آن

تر انگیزشی در وی  شخص در این سطح متمرکز خواهد شد و نیازهای دیگر کم

ایجاد خواهند کرد. برای نمونه انگیزش ابتدایی برای شخص گرسنه به دست 

که تالش کند نیازهای سطح باالتر را تأمین کند. آوردن غذا است، قبل از این

-اند با استفاده از این نیازها زیر دستان را بر انگیزنند فرض میکه مایل مدیرانی

ی غذا و سرپناه کنند تا امکان تهیهکنند که مردم ابتدا برای کسب پول کار می

 برای خود بستگانشان داشته باشند.
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وثبات است که اهم  یسالمت یبرا ییازهایشامل ن یمنیا یازهاین ؛یمنیا یازهاین -2

و  یو مال یجان یهابیبه فارغ بودن از ترس و آس ازیها عبارتند از ن آن

 یمتضمن مالحظات ،یکه عالوه بر توجه به وضع فعل یستیز یهاتیمحروم

محروم هستند به  یمنیا یازهایکه از تأمین ن یهست. افراد زین ندهیآ یدرباره

خود را در  یمنیا یازهایاز کارکنان ن یاریشوند. بسیمشغول م ازهاین نیا یارضا

و  یکاریب یدوره ،یخدمات رسان یثابت با مزآیا یداشتن شغل یقالب تقاضا برا

 یبر اجرا دیممکن است تالش کنند با تأک رانیکنند. مدیم انیب یبازنشستگ

 ریز ها را ارضا کنند.ازین نیا یجنس یو مزآیا یشغل تیو مقررات، امن نیقوان

 رییتغ جادیدارند معموالً مبتکر هستند. آنان از ا یمنیا دیشد یهاازیکه ن یدستان

اند از ضوابط و مقررات لیما یبه طور کل کنند ویدر وضع موجود امتناع م

 نشود.  دیآنان تهد یمنیو ا یستیز یهاازیکنند تا ن یرویپ

 یهادارند ممکن است در برابر تالش یدیشد یمنیا یازهایکه ن یکارکنان ،نمونه یبرا

نشان دهند. در  یدیتر واکنش شدخودکار و اثر بخش یهاروش یمعرف یبرا تیریمد

ممکن است آنان را خراب کردن  یشغل تیصورت، احساس خطر نسبت به امن نیا

 وادار کند. دیکاهش تول ایاعتصاب،  د،یجد زاتیتجه

جتماعی شامل نیاز به دوست داشتن، نیازهای اجتماعی )وابستگی(؛ نیاز های ا -3

ی مصاحبت، دوستی و وابستگی است. این نیاز از اجتماعی بودن انسان و عالقه

های گوناگون است. کارکنان با او به تعلق و پذیرش از جانب دیگران و گروه

برند، نیازهای اجتماعی )وابستگی ( زیاد، از کار در مجاورت دیگران لذت می

ان با نیاز اجتماعی و وابستگی کم ممکن است از اجرای درحالی که کارکن

چه های اجتماعی با دیگران دارد. چنانترین واکنش کارهایی ارضا شوند که کم

سازمانی نیازهای اجتماعی کارکنانش را ارضا نکند اعضای ناراضی ممکن است 

رود. وری کاهش یابد و فشار روحی کارکنان باال میپی در پی غایب شوند، بهره
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-مدیرانی که تالش زیر دستان را برای ارضای نیازهای وابستگی تشخیص می

های دهند ممکن است با تشویق کارکنان به پذیرش یکدیگر و شرکت در فعالیت

-های ورزشی و گردشریزی شده از سوی مدیریت از قبیل برنامهاجتماعی برنامه

نند. مدیریت با کمک های دسته جمعی از نیازهای اجتماعی کارکنان حمایت ک

-تواند نیازهای وابستگی در گروهبه بهتر شدن روابط اجتماعی در سازمان، می

 های کاری را ارضا کند.

شود نیازهای احترام ؛ فرد با ارضای نیازهای اجتماعیش معموالً خواهان آن می -4

تر از یک عضو ساده در گروه خود باشد. بنابراین احساس نیاز به احترام  که بیش

کند، هم احترام به نفس هم احترام به دیگران. اغلب مردم نیاز دارند که برای می

خواهند که این ارزش مبتنی بر واقعیت باشد. خود ارزش زیادی قائل شوند و می

از این رو، به احترام و شناسایی از طرف دیگران نیازمندند. ارضای این نیازها در 

آورد. او به این درت و تسلط به وجود میفرد احساس، اتکای به نفس، اعتبار، ق

گذارد. یابد که فردی مفید است و اثرهایی در محیط خود میاحساس دست می

آید که افراد قادر نیستند نیاز به احترام را با رفتار اما مواقع  دیگری پیش می

سازنده ارضا کنند. وقتی این نیاز مسلط است، فرد ممکن است به رفتار خام یا 

دست یازد تا میل به جلب توجه را در خود ارضا کند، کودکی ممکن  مخرب

است غیض وغضب کند، کارمندی ممکن است کم کاری کند یا با همکاران و با 

 رئیس خود به مجادله بپردازد. 

شود، بلکه بنابراین توجه دیگران همیشه از طریق رفتار عقالنی و سازگار جلب نمی

های برخی مشکالت اجتماعی ست همراه است. واقع ریشهگاهی با اعمال مخرب و ناشای

 (. 48-50:1391امروزی ممکن است در ناکامی نیازهای احترام نهفته باشد )فیضی،

 توانند بریم زانندیاحترام کارکنان را برانگ یازهایخواهند از راه نیکه م یرانیمد

ورزند.  دیتأک یکار تیکسب موفق یبرا ازیمورد ن یهاکار آنان و مهارت یدشوار
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و  زهیبا انتشار فهرست عملکرد کارکنان، دادن جا یتوانند به طور علنیم نیهمچن

-تیسازمان به موفق اتیدر نشر ییهاو انتشار مقاله اناز کارکن یشتبانیپاداش به آنان، پ

موجب تأمین  ییشناسا یهاشکل ریگونه اقدامات و سانیپاداش دهند. ا ردستانیز یها

 شود.  یحترام در کارکنان ما یازهاین

نیازهای شناختی؛ نیاز به دانستن و شناخت عبارت از میل به ارضای کنجکاوی  -5

 بنیادین یعنی معرفت وشناخت زندگی، حیات و محیط خود است.

نیازهای زیبایی شناسی؛ نیاز به زیبایی شناسی عبارت است  از تمایل اساسی به  -6

 نظم، و تعادل ظرایف زندگی.

 یازهایارضا شدند، ن یکاف یاحترام به اندازه یازهاین یوقت ؛یابیخود یازهاین -7

 یعنی ،یابیکند. خودیم دایپ یتر و تسلط بیش تیتحقق ذات، اهم ای یابیخود

نظر از نوع  صرف یبالقوه شخص یاستعدادها دنیبخش تیلافع ایبه تحقق  ازین

در  دیفرمانده ارتش با د،یبگوشعر  دیبنوازد، شاعر با یقیموس دیها. نوازنده با آن

 انیب نیمفهم راچن نی. مازلو ااموزدیب دیشود، استاد دانشگاه با روزیها پجنگ

به  دنیرس لیم یابیبشود( پس، خود دیتواند بشود، بایکند: )انسان هر چه میم

 یهارا از راه ازین نیبه آن را دارد. افراد ا دنیرس تیاست که فرد قابل یحد کمال

 کنند. یارضا م نگوناگو

آل بودن جلوه کند، در  دهیمادر ا کیبه  لیممکن است در قالب تما ازین نیا یکیدر 

 تیفعال قیاز طر گرید یکیشود، در  انیسازمان ع کیبه صورت اداره کردن  یگرید

خود را به خطر اندازد  یممکن است زندگ ینبرد، سرباز یصحنه در.تظاهر کند یورزش

 یکه کامالً آگاه یدر حال تا  آن را نابود سازد، دمسلسل حمله کن یانهیآش کیو به 

 یکار را برا نیکم است. او ا اریشانس جان بدر بردن بس یعمل نیکامل دارد که در چن

سرباز  نیتوان گفت که ذات ایم لتحا نیکند، در ایکسب احترام نم ایاحساس تعلق 
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 یجامه یداشته در حد اعل تیاهم شیبرا چه که بالقوهو در آن لحظه به آن افتهیتحقق 

 است. دهیعمل پوشان

 یاست. برا رییقابل تغ یزندگ یدوره ی)تحقق ذات( ط یابینمود و ظهور خود ینحوه

-یژگیاست. همچنان که و دهیکمال و تحقق ذات رس یکه به مرحله ینمونه، ورزشکار

ممکن  ابد،ی یوسعت م شیافق فکر ایکنند یم رییبه مرور زمان تغ شیجسمان یها

 جستجو کند. یگرید یهانهیزم ،خود یرویاستعداد و ن شرفتیپ یاست برا

که مازلو وصف کرده  ییلزوماً از الگو ازهایخاطر نشان ساخت که سلسله مراتب ن دیبا

و  تیسلسله مراتب کل نیا دیکند. البته مازلو قصد نداشت که بگوینم یرویاست پ

سلسله مراتب  نیدارد و درباره همه کس و در همه جا صادق است. از نظر او، ا تیجامع

 ن،یشود. با وجود ایکند و مطابق آن عمل میم دقاست که در اغلب موارد ص ییالگو

 وجود دارد. یفراوان یاستثناها ،یکل شیگرا نیمتوجه شد که نسبت به ا یو

کسب  یکه کشورش برا یهندوستان، هنگام دیفق رهبر ،یگاند نمونه، مهاتما یبرا 

 یفدا اخود ر یمنیو ا یکیولوژیزیف یازهایکرد غالباً نیمبارزه م ایتانیاستقالل از بر

ها بدون غذا به سر خود هفته یخیتار یهابا روزه یکرد. گاندیم ازهاین ریسا یارضا

 حاکم اعتراض کند. یهایعدالتیبرد تا نسبت به بیم

او در سطح  یشدند ولیاو ارضا نم گرید یهاازیاز ن یبرخ کهنیبا ا طیشرا نیدر ا 

 ازها،یسلسله مراتب ن ن مقصود ازیکرد. بنابرایتحقق ذات عمل م ای یابیخود یازهاین

است که با  یچارچوب یبلکه معرف  ست،ین چیه ایاصل همه  بر یچارچوب کل کیارائه 

 کرد ینیب شیکم پ ای ادیرا براساس احتمال ز یبتوان وقوع رفتار دیاستفاده از آن شا

 (.51:1391)فیضی،
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نظريهمديريتمداریپال۲-۳-۲

میالدی، این نظریه را که موضوع بسیاری از مطالعات نظریه  1975پال در سال 

مدیریت مداری شهری مطالعات شهرشناسی بنیانی که مبتنی بر نظریه پردازی است و 

طرح ساخت. از نظر پال، نقش مدیران شهری در جهت گیری علمی محض دارد، م

توزیع منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. او روی استقالل نسبی مدیران شهری 

 ( .88:1381تأکید دارد )حسینپور و رفیعیان،

با نگرش تازه ای وارد مباحث علمی دنیا  7به وسیله ری پال "مدیریت مداری"اصطالح 

شد و مکتب جدیدی در مطالعات شهری به وجود آورد. در این مکتب، مدیران نظام 

شهری به طور مستقل، یا با تسلط، در تخصیص منابع کمیاب و توزیع امکانات شهری 

نقش عمده ای بر عهده دارند. در نظریه مدیریت مداری شهری برای مثال در کیفیت 

ستیابی به مسکن شهری، عملکردهای زمین خواران، بساز و بفروش ها، کارشناسان د

دولتی، دالل ها، برنامه ریزان شهری و معمارن تحلیل می شود، زیرا در این مکتب، این 

ایدئولوژی "عده واسطه میان دولت ها و بخش خصوصی هستند و بدین ترتیب مفهوم 

می یابد؛ زیرا محدودیت های اکولوژیک،  در تحلیل مسائل اهمیت خاصی   "مدیریت

سیاسی و اقتصادی از سیاست مدیران شهری منشأ می گیرد و عمق می یابد 

 (.437:1387)شکوهی،

، در دیدگاه خود با کمک گرفتن از مفاهیم قدرت و مدیریت، از مجموعه وی همچنین

با مفاهیم  پردازند افرادی که در فرآیند مدیریت شهری، به کنترل و اداره شهر می

کند. او یک نظام  ریزان، کارگزاران اجتماعی و غیره یاد می دروازه بان اجتماعی، برنامه

 داند که منعکس کننده قدرت مدیران شهر است.  اجتماعی را فضایی می

                                                           
7
 R.E Pahl 
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دارد که به لحاظ مکانی، شهر یک نظام اجتماعی منفصل است و بر این  او بیان می

تری که شهر جزئی از آن است،  جامعه گسترده توان مستقل از اساس شهر را می

گیرد تا  مطالعه کرد. شهر را باید به مثابه یک قلمرو دید که فهم ما از آن کمک می

ای که آن را به وجود آمده است، را بهتر بشناسیم و سپس شهر را چنین تعریف  جامعه

م آن محسوب های توزیع پاداش که فضا یک عنصر مه ای برای نظام نماید: زمینه می

با توجه به اجتناب ناپذیر بودن نابرابری در (. پال همچنین 150:1975)پال، شود می

های زندگی،  های فضایی فرصت گیرد که محدودیت توزیع منابع شهری نتیجه می

کند. منطق توزیع  همواره تا حدی مستقل از شیوه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل می

)مدیران شهری( فضایی متأثر از منطق و الگوی اجتماع توزیع است. در نظام شهری، 

بانانی هستند که تصمیم آنها میزان دستیابی بخشهای متفاوت جمعیت به انواع  دروازه

مدیران نظام شهری به طور مستقل در  کند. گوناگون منابع شهری را تعیین می

نظریه در این توزیع امکانات شهری نقش عمده دارند. طبق تخصیص منابع کمیاب و 

 م است به علل خود مختاری در تصمیماهای زندگی الز تبیین توزیع نابرابر فرصت

د، شاید تنها ها نسبت به کنترل منابع و امکانات قابل دسترسی شهری تأکید شو گیری

ری میان مردم در از این طریق ما به شناخت علل برخوردها و ستیزه جویی های شه

 (.89:1381حسینپور و رفیعیان،گذشته و حال توفیق می یابیم )

از نظر وی نقش مدیران شهری )اعم از شهرداران، مدیران شرکت های ساختمانی،  

مدیران دولتی مرتبط با امور شهری( در توزیع منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. 

د دارد، با وجود این مطالعات در زمینه ی پال روی استقالل نسبی مدیران شهری تأکی

مدیریت گرایی نشان داده است که مدیران تحت تأثیر گروه های اقتصادی، مقررات 

دیوان ساالری و مقررات نظام مدیریت شهری هستند و برخالف نظریه پال از استقالل 

 (.328:1389عمل موردانتظار برخوردار نیستند )پاپلی یزدی،

ر مدیریت شهری باید مبتنی بر اصولی باشد که در واقع پی و شالوده به طور کلی ساختا

 ی این ساختار را به وجود می آورند. این اصول را به ایجاز می توان چنین برشمرد:
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 اصل تربیت شهری و آموزش شهروندی؛ -1

 اصل نظریه پردازی مداوم از شهروندان؛ -2

 هروندان؛اصل ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و راهنمایی ش -3

 اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور؛ -4

 اصل جلب اعتماد بخش مردمی و بخش خصوصی؛ -5

 اصل اختیار و مسئولیت؛ -6

اصل بازبینی و تجدیدنظر در اقدامات انجام شده و پندآموزی از تجربیات گذشته  -7

 (.52:1378)مزینی،

است، در شکل زیر این به طور کلی مدیریت شهری از چهار عنصر اصلی تشکیل یافته 

 چهار  عنصر به تفکیک نقش قابل مشاهده می باشد:

(.۱۳۰:۱۳۸۷:نقشعناصرمديريتشهری)صرافی،۲-۲شکل

گانهمديريتهنریفايول۱۴توانايیمديرانواصول۲-۳-۳

 الف( توانایی مدیران
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سسات های اداری و اجتماعی اعم از مؤ معتقد بود که مدیران سازمآن 8هنری فایول

 های ذیل باشند:های صنعتی و بازرگانی باید دارای توانایی دولتی یا سازمآن

ها باید از قدرت فهم و درک مسایل برخوردار باشند.  مدیران سازمآن ؛توانایی فکری -1

آنان باید قادر باشند مطالب گوناگونی را بیاموزند. توانایی درک مسائل، تشخیص عوامل، 

های گوناگون هر فعالیت و توانایی چگونگی ارتباط این عوامل و عناصر، تعیین روش

ن داشته باشند و به طور کلی بتوانند سنجش هر روش را در پرتو مالحظات گوناگو

قضاوت و اجتهاد کنند. آنان باید همچنین از توان و نیروی فکری به قدر کافی برخوردار 

باشند و از به کار انداختن اندیشه در زمینه امور گوناگون و پیگیری مسایل به سادگی 

عصب را احساس خستگی و کسالت ننمایند و در آرا و عقاید خود جمود فکری و ت

 جایگزین منطق و استدالل نسازند.

فایول، برخورداری از نعمت سالمتی و دارا بودن نیرو و انرژی ؛ توانی جسمی -2

داند. وی جسمانی، حتی داشتن قیافه و ظاهری متناسب را برای مدیران الزم می

 کند.های جسمی را به اندازه سایر عوامل مهم تلقی میتوانایی

این دسته از معلومات عبارت است از مطالبی که ارتباط با وظایف  ؛معلومات عمومی -3

کند. داشتن ها را ایجاب می های رهبری و مدیریت، آنخاص سازمان ندارد، بلکه توانایی

این معلومات را برای کلیه درک کلی از علوم روز، زیربنای اصلی معلومات مذکور است.

قه سلسله مراتب اداری هستند را ضروری ترین طبهایی که در پایین کارکنان حتی آن

 داند.می

دهد این معلومات مربوط به وظایف شغلی است که فرد انجام می؛ معلومات تخصصی -4

هایی است که سازمان و مشاغل آن، برای تحقق و در واقع مربوط به موضوعات و هدف

های فنی خصصاند. یعنی معلومات مربوط به حرفه و تها به جود آمده بخشیدن به آن

 داند.خاص که برای کلیه افراد سازمان و حتی برای مدیران و رهبران الزم می

                                                           
8  Henry fayuol 
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به عقیده فایول تجربه در زمینه معلوماتی است که ضمن انجام وظایف ؛ .تجربه -5

ای به تدریج شود. بنابراین تجارب حرفهخاص و از تصدی کار به خصوصی عاید فرد می

 (.55:1391آیند )فیضی،می و ظرف زمان مناسبی به دست

 گانه مدیریت هنری فایول14اصول ب( 

 14فایول در زمینه اصول مدیریت به چهارده اصل اشاره کرده ولی منظور وی از این  

گوید به ندرت امکان دارد که یک اصل به اصل حکم قطعی و ثابت نیست چرا که او می

با یکدیگر متفاوتند و زمان به  ها صورت یکسان مورد استفاده قرار گیرد زیرا انسآن

 کند. سرعت تغییر می

ها و کارهایی که هر کس در یک محدوده معین  تقسیم کار؛ کاهش تنوع مسئولیت -1

کرد وی خواهد شد؛ اصل تخصصی دهد، موجب افزایش مهارت و بهبود عمل انجام می

م کار یا تر. تقسی کردن نیروی کار به منظور تمرکز بر فعالیت جهت کارآیی بیش

تواند دهد زیرا هر فرد زمانی میگرایی امکان تولید باالتری را به دست میتخصص

 فعاالنه کار کند که درآن زمینه از مهارت نسبتاً باالیی برخوردار باشد.

اختیار و مسؤولیت؛ اختیار حق صدور دستور و قدرت برای درخواست اطاعت از  -2

حق دستور دادن است. یک عضو سازمان در فرمان. به عبارت دیگر اختیار همان 

 موقعیت و شغلی که قرار دارد، مسئول انجام اهداف سازمان است. 

برای تشویق و تنبیه افراد به خاطر خوب یا بد انجام دادن وظایف محوله، وجود مصوبات 

الزامی است. میزان اختیار و مسئولیت افراد باید  و مقررات خاصی از سوی مدیر 

شد. فایول اختیار را هم ناشی از اختیار مربوط به شغل رسمی مانند اتخاذ متناسب با

داند که شامل داند و هم برگرفته از اختیار شخصی میتصمیم و دستور دادن است می

 حق توانایی، هوش، تجربه و خصوصیات فردی و ... است.
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گویند؛ خواه به  انضباط؛ اطاعت و تعهد ناشی از توافق مدیر با کارکنان را انضباط می -3

های نانوشته و شفاهی. برقراری انضباط به طور  صورت کتبی، خواه به صورت خط مشی

عمده به توان رهبری مدیر بستگی دارد؛ داشتن نظم و انضباط برای اداره صحیح یک 

لذا در هر سازمان باید احترام و فرمانبرداری نسبت  موسسه بازرگانی امری ضروری است

 به قوانین و اهداف سازمان وجود داشته باشد. 

 به عوامل ذیل نیاز است:  در این راستا

 ها خوب باشدسرپرستی در تمام سطوح و رده. 

 ها روشن و منصفانه باشد.تا حد امکان مقررات و آیین نامه 

 منصفانه باشد.ها مشخص و ها و پاداشجریمه 

وحدت فرماندهی؛ اختیار دستور دادن به هر کارمند باید مختص به یک مدیر باشد.  -4

گیرد و در برابر چه کسی مسئول است؛  هر کارمند باید بداند که از چه کسی دستور می

گر آن است که برای کاهش تداخل و تناقض هر عضو سازمان باید این اصل بیان

رده باالتر دریافت کند و همچنین فقط مسئول پاسخگویی به او  دستورات را فقط از یک

)تضاد با باشد. به عبارت ساده یک کارمند، تنها، باید از یک سرپرست دستور بگیرد. 

 نظریه تیلور که اعتقاد به نظارت چند جانبه داشت(

ها که هدف و مقصود وحدت مدیریت؛ طبق این اصل هر دسته و یا گروه از فعالیت -5

 کنند باید زیر نظر یک رئیس باشند. احدی را دنبال میو

کند: اصل فایول در مقام تفکیک وحدت فرماندهی با وحدت مدیریت این گونه اظهار می

شود در حالی که اصل وحدت فرماندهی ناظر وحدت مدیریت مربوط به کار سازمان می

 بر کارمندان سازمان است.
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های فعال هداف و منافع عمومی؛ منافع اعضا و گروهتبعیت اهداف و منافع فردی از ا -6

های عمومی تلقی شود؛ از این گذشته منافع  تر از منافع و هدفدر سازمان، نباید مهم

کلی باید همواره به عنوان افضل و برتر باقی بماند مدیر، مؤظف است با استفاده از 

 اد کند.های مطلوب، میان منافع فردی و سازمانی همبستگی ایج الگوه

ها باید مناسب و غیر استثماری باشد، زیرا دستمزد خوب، دستمزد پرسنل: پرداخت -7

ها همچون حقوق عملکرد خوب را به دنبال خود دارد. انواع و اشکال گوناگون دریافتی

های غیر مادی را ثابت، حق مقام،  اضافه کاری، پاداش، سهم سود و همچنین پاداش

 و وظایف کارکنان در نظر داشت. باید با توجه به شرایط

ها نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی، نیازمند آن هستند که توسط  تمرکز؛ سازمآن -8

 .هایشان هماهنگ گردد یک سیستم مرکزی هدایت شوند و فعالیت

سلسله مراتب؛ سلسله مراتب، سلسله سرپرستان است که از باالترین سطح اختیار به  -9

 ای رده بندی شده است.  صورت زنجیره ترین سطح بهپایین

یک زنجیره ارشدیت یا سلسله مراتب کامال مشخص، به وسیله اصل وحدت فرماندهی، 

کند. این زنجیره در همه اعضاء سازمان را از باال به پایین به یکدیگر وصل می

فراد تر بوده و ارتباط اگیرند طوالنی تری را در بر میهای بزرگ که فضای وسیع سازمآن

 .تراز مستلزم طی مسیر و زمان طوالنی استهم

نظم؛ رعایت نظم برای گردش صحیح کارها در سازمان ضرورت دارد. دستورالعمل  -10

نظم برای افراد و تجهیزات چنین است: انتخاب صحیح و قراردادن افراد در جای مناسب 

ودشان؛ سازمان خودشان و انتخاب صحیح تجهیزات و استفاده اشیاء در جای مناسب خ

فراهم کند به طوری که یک جایگاه برای هر فرد  باید برای هر فرد مکان مشخصی 

وجود داشته باشد و هر فرد هم در جایگاه خودش باشد. هدف نظم آن است که هر 

 چیزی سر جای خودش قرار بگیرد.
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جدیت در عدالت؛ اگر با کارکنان سازمان، منصفانه و عادالنه رفتار شود، آنان با  -11

 جهت کسب اهداف سازمانی تالش خواهند کرد و نسبت به سازمان وفادار خواهند ماند.

ثبات؛ کارکنان برای تطبیق با محیط سازمان و وظایف کاری خود، به زمان نیاز  -12

رسند. حال اگر قبل از  دهی کامل می ها پس از تسلط بر کار به بهره دارند. در واقع آن

ها پرداخته  هایی که سازمان برای آموزش آن ا شوند، هم هزینهدهی کامل جابج بهره

گردد.کاهش جابجائی کارکنان سبب  ها تضعیف می رود و هم روحیه آن است، به هدر می

 گردد، زیرا کارکنان برای تطبیق با کارشان  نیاز به زمان دارند. افزایش کارایی می

ها بطور  ریزی شود و برنامه برنامهابتکار عمل؛ اگر برای انجام همه کارها  .13

آمیز به اجرا درآیند، ابتکار عمل در دست مدیران سازمان خواهد بود. مدیر باید  موفقیت

 ریزی کنند. هایشان را برنامه المقدور فعالیت کارکنان را تشویق کند تا حتی

 احساس وحدت و یگانگی؛ وحدت و هماهنگی کارکنان بر قدرت و انسجام سازمان .14

جمعی، تالش کند.  افزاید. مدیر باید برای تقویت روحیه کارکنان برای کار دسته می

 شود. های سازمان حاصل می جمعی، با درک هدف روحیه کار دسته

به این ترتیب، کارکنان باید دریابند که کسب منافع شخصی، از طریق انجام خدمات  

به کار تیمی و حفظ روابط گردداین اصل نیاز  جمعی، بهتر میسر می سودمند دسته

تر و کارایی باالتر را از طریق  متقابل شخصی را مورد تأکید قرار می دهد و فعالیت بیش

ایجاد احساس افتخار در کارکنان، وفاداری آنان به سازمان و احساس تعلق متقابل و 

 (. 133:1391)فیضی،سازد  اعطای شخصیت فراهم می
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يیساختارگراهينظر۲-۳-۴

طرز فکر،  نیا هیاست. بر پا یدر علوم اجتماع جیرا یها راه شیاز اند یکی 9ییگراساختار 

 لیاجتماع را تشک یظاهر یها دهیپد یو ناملموس، چارچوب اصل دایساختار ناپ یتعداد

 . دهند یم

 رهنگ،زبان، ف لگرانیتحل یاز سو ستمبی یهدوم سد مهیدر ن ییروش ساختارگرا

دو  نانیفرد یها شهی. اندشد یگسترده بکار برده م یا و جامعه به گونه یاضری یهفلسف

تنها به  ییساختارگرا یمکتب دانست. هرچند پس از و نیآغازگاه ا توان یسوسور را م

 گریکار گرفته شد و مانند ده ب یگوناگون یها محدود نشد و در راه یشناس زبان

 . است دهیچیپ اریآن بس یبالندگ و یاثرگذار ،یفرهنگ یها جنبش

و با  شود یاطالق م 1960 یهده یِفرانسو یهشیعموماً به اند ییساختارگرا حال، نیبا ا

 یفوکو، ژرار ژنت، لوئ شلیاستروس، روالن بارت، م-یچون کلود لو ینام متفکران

 ییِاشده است. ساختارگر ختهیآم اژهیماس، و ژان پ داس گره ریآلتوسر، ژاک الکان، آلژ

مکتب پراگ و  ریآن نظ یفرع یها و شاخه یروس سمیکه با فرمال به رغم آن یفرانسو

 نبی توانِ و خود تنوع یدارد، به واسطه یتنگاتنگ وندیپ یلهستان ییِساختارگرا

 (.45:1392)زاهدی، است زیها متما از آن آیاش، رشته

 یبرا ونیزاسیمدرن یهینظری: شناخت و انسان یشناخت جامعهی مدرنیزاسیون ب( نظریه

در جوامع مختلف مورد استفاده قرار  ونیزاسیمدرن یندهایوقوع فرا ینحوه لیتحل

 یدر کشورها ها یژگیآن است که مشخص کند کدام و یدر پ هینظر نی. اردیگ یم

 یدر برابر توسعه یمانع ها یژگیو کدام و رساند یسود م یاقتصاد یمختلف به توسعه

 است. یاقتصاد

                                                           
9
  Structuralism 
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 نیا یعنی د،یآ یبه دست م شرفتیپ یدهیاز ا ونیزاسیمدرن یهینظر یاصول مقدمات 

 یدهند. مارک رییخود را تغ یکنند و خودشان جامعه شرفتیپ توانند یکه مردم م دهیا

داشت.  ینقش مهم هینظر نیاصول ا یگذار هیدر پا ،یفرانسو لسوفیدو کندورسه، ف

 رییباعث تغ تواند یم یاقتصاد راتییو تغ یفن یها شرفتیپ ه،ینظر نیطبق ا نیهمچن

 شود.  یو فرهنگ یاخالق یها در ارزش

-جامعه و نحوه کیمتقابل نهادها در  یبر وابستگ ،یشناس فرانسو جامعه م،یدورک لیام

داشت. اثر او تحت عنوان  دیتأک یو اجتماع یفرهنگ یها ها در چارچوب تعامل آن ی

 یحفظ نظم اجتماع یکتاب، نحوه نید. در ابو رگذاریتأث اریبس« کار در جامعه میتقس»

 (.46)همان، است شده فیتوص شرفتهیو گذار جوامع ماقبل مدرن به جوامع پ

از  ییها دهیاست که ا هینظر کی ،یانسان یتوسعه یهینظری توسعه انسانی: ج( نظریه

و اقتصاد  سمینیفم دار،یپا ی(، توسعهی)اکولوژ یشناس مختلف مثل بوم یها حوزه

 نیو بر ا ردیگ یفاصله م یزیتجو استیاز س هینظر نی. اردیگ یمحور را به کار م رفاه

را به  یآموزش یهیسرماو  یاجتماع یهیسرما توان یکه چگونه م شود یمسئله متمرکز م

سن و محبوب  ایآمارت .ابدی شیدر اقتصاد افزا یانسان یهیسرما یکار گرفت تا ارزش کل

متمرکز بر  «سن»هستند. آثار  یانسان یتوسعه پردازان هینظر نیتر الحق، برجسته

باشند.  توانند یچه مآن ایانجام دهند  توانند یچه افراد مآن یعنیهستند  ها یتوانمند

 ییکاالها اینه درآمد  کنند، یم نییرفاه افراد را تع زانیهستند که م ها یتوانمند نیهم

 نیتدو یمبنا یاساس یدهیا نی(. ایاساس یازهاین کردی)مثالً در رو کنند یم افتیرکه د

 یبار برنامه نیمحور را اول انسانی توسعه اریمع نیاست. ا یانسان یشاخص توسعه

 یاقتصاد یبه کار برد. جنبه یانسان یتوسعه یها عمران سازمان ملل متحد در گزارش

 یها استیس ریمحور قرار داد که تأث  اقتصاد رفاه یدر حوزه توان یسن را م ایکار آمارت

 . کند یم یابیبر رفاه افراد را ارزش یاقتصاد
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 یاخالق یها را نوشت که جنبه «یتوسعه به مثابه آزاد» رگذاریکتاب تأث نیسن همچن

 (.47:1392)زاهدی، ردیگ می نظر در توسعه اقتصاد یهرا هم در حوز

باشد، لذا در این بخش به ی توسعه انسانی مینامه، نظریهپایانی علمی این پشتوانه

 پردازیم.شرح و تفسیر این نظریه می

 زهیجا یبرنده هند ،10سن ایآمارتبراساس اطالعات منتشر شده در وبگاه ویکی پدیا، 

استاد فلسفه  یچشم به جهان گشود. و 1933نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال 

توسعه  یها هیدر نظر شیها به سبب مشارکت یو اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. و

توسعه به »کتاب  یآثار و نیتر از مهم یکیاست.  و اقتصاد رفاه شناخته شده یانسان

ها، نابرابری بررسی نابرابری اقتصادی، فقر، ارزیابی پروژه .باشد یم «یمثابه آزاد

، تجزیه و تحلیل بیکاری، بررسی اصول و معانی آزادی و حقوق جنسیتی زن و مرد

اجتماعی از جمله موضوعاتی بودند که دکتر آمارتیا سن در تحقیقات و مطالعات خود به 

 . ه استها توجه داشت آن

میالدی  1980و اوایل دهه  1960تر این مطالعات در مجالت و نشریات دهه نتایج بیش

 در قالب دو جلد کتاب گردآوری و منتشر شد. 1984و  1982منتشر شدند که در سال 

علم اقتصاد و  یشناس اخالق و اقتصاد، روش  انیاش از رابطه میعلم یها تیدامنه فعال

 ،یو رشد، انتخاب تکنولوژ هیسرما هیپارتو، نظر نهیبه یریپذ رفاه تا عدم امکان  تیماه

 .شود یرا شامل م ضیو تبع یگرسنگ

توسعه را نشان دهد. به  یانسان تیظرف تیاست که اهم نیاش اهینظر نیتر یاصل

 یجا  در بحث توسعه به ل،یدل نیهم به  دارد. دیخصوص بر نقش زنان در توسعه تأک 

کند به  دیتأک تیتر در جهت حداکثر کردن مطلوب بیش دیتول یبه تالش برا کهنیا

 ورزد. یم دیتأکها  افراد و نحوه نمود آن یذات یها تیقابل
                                                           

10 Amartya Kumar Sen 
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ديدگاهآمارتیاسندربارهتوسعه۲-۳-۵

توسعه به مثابه »کتاب  اسن،یآثار آمارت نیاز مهم تر یکیهمان طور که اشاره شد، 

ابعاد مختلف توسعه بدین شکل بیان شده  کتاب، نیسن در ا ایاست. آمارت «یآزاد

 است:

برند، در یکه مردم از آن بهره م یواقع یهایتوسعه را به منزله گسترش آزاد  

 نظر گرفته است. 

: فقر ابعمن نیاز ا یاست. بعض یمخالف آزاد یتوسعه مستلزم حذف منابع اصل 

 افته،ینظام  یاجتماع تیاندک و محروم یاقتصاد یهاو استبداد، فرصت

 .هااز حد دولت شیمداخله ب ایو عدم تسامح  یعموم التیتسه جادیغفلت از ا

 دیتول یعنی یکالن مل یهارشد شاخص یبه معنا یاقتصاد یافتگی، توسعه در ابتدا

درآمدها و عدالت  عیتوز 1960آن بود. از اواخر دهه  ریو نظا یدرآمد مل ،یناخالص مل

 اسنیآمارت 1990مطرح شد. از سال  یافتگیتوسعه  یهابه عنوان شاخص زین یاجتماع

 را مطرح کرد.  «یتوسعه انسان»بحث 

 

 

آن در  یابی، که گزارش مربوط به محاسبه و ارز«11یشاخص توسعه انسان»اکنون هم 

-شود، مؤلفهیسازمان ملل متحد منتشر م یجهان همه ساله از سو یتک تک کشورها

شهروندان به  یدسترس زانیو م یباسواد زانیطول عمر افراد، م نیانگیم رینظ ییها

 شود.یشامل م زیو درمان را ن تخدمات بهداش
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 گیری اندازه تولد بدو در زندگی به امید که عمر طول نماگر سه از ترکیبی شاخص این 

رسی به آموزش که مشتمل بر میزان باسوادی بزرگساالن )با ضریب وزنی دست شود می

دو سوم ( و نرخ ترکیب ثبت نام ناخالص در کلیه مقاطع تحصیلی )با ضریب وزنی یک 

استاندارد که با محصول ناخالص داخلی سرانه سوم( است سطح زندگی قابل قبول و 

واقعی )برحسب برابری قدرت خرید و دالر( اندازه گیری می شود.)اولین گزارش ملی 

 (.267: 1378توسعه انسانی ،

 یستمیس کردیرو کیبه عنوان  اسنیکه توسط آمارت یتوسعه به مثابه آزاد کردیرو

انسان به  یبر نقش فاعل دیبا تاک در مباحث توسعه است و نینو یکردیمطرح شده، رو

 یمناسب برا کردیرو کیکشورها به  ازین یتواند پاسخگویعنوان هدف و ابزار توسعه، م

 یهادر حوزه تیجامع نیدر ع کردیرو نی. ااشدجامع توسعه ب یهایاستراتژ یطراح

توسعه را در  ندیحرکت در فرآ ریمس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیمختلف س

داند و معتقد است هدف یفوق م یهاانسان ها در حوزه یبرا یخلق امکانات آزاد هیسا

و  اناتاز امک یها )شامل برخورداریبه انواع آزاد یابیجز دست یزیچ زیتوسعه ن

 باشد. دیآن( نبا ریو نظا یاسیس یهایآزاد ،یاجتماع یهافرصت ،یاقتصاد التیتسه

 ها نباید باشد. انواع آزادی* هدف توسعه چیزی جزء دستیابی به 

توسعه، حذف  یها بوده و هدف اصلیعصاره انواع آزاد« توسعه» گریبه عبارت د

دلخواه  یاز زندگ یها است. توسعه برخوردار دامنه انتخاب انسآن شیو افزا 12هایناآزاد

-یتنها به آزاد دگاه،ید نیدر ا یمفهوم آزاد هر جامعه است. یفرهنگ تیبا توجه به هو

 یهاتیدر فعال یشود و آزادیو مانند آن خالصه نم انیب یو آزاد یاسیس یها

و مواهب آن، امکان استفاده  یاز زندگ یبه منابع، برخوردار یو امکان دسترس یاقتصاد
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و  یشغل ندهیو آ تیامن نیتضم زیهمچون آموزش، شغل و ن یاجتماع یهااز فرصت

 . ردیگیدر بر م زیرا ن یاقتصاد

به رو شود، به  رو تیو محدود تیانسان اگر با هرگونه محروم کرد،یرو نیچارچوب ادر 

در  تیقابل دیرشد و تول نهیخواهد شد و لذا زم یو سلب آزاد یدچار فقدان آزاد ینوع

که  یطیوجود شرا یحت دگاهید نیخواهد رفت. در ا نیاو به عنوان فاعل توسعه از ب

جا و مانند آن قرار دهد، از آن یو قحط یعینح طباز شهروندان را در معرض سوا یبخش

 شوند.یمحسوب م یناآزاد یسازند، نوعیم یاقتصاد یهاتیکه انسان را دچار محروم

* احساس امنیت در مقابل سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن، به منزله امنیت 

 باشد.اجتماعی و در نتیجه توسعه اجتماعی می

-یآن است که تئور یاقتصاد یهایدر تئور جیرا یهادگاهیبا د کردیرو نیفاوت بارز ات

 یها موضوعات اند و اگر در آنداشته یبر رشد اقتصاد یعمده و محور دیتاک نیشیپ یها

قرار گرفته است، به واسطه  دیمورد تاک یدرآمد، آموزش و توسعه انسان عیچون توز

 یآزاد کردیکه رو یبوده است. در حال یاقتصاد توسعه ندیدر فرآ هانیا ینقش ابزار

 داند.یم یپنج گانه آزاد یاز محورها یکیمحور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را 

که  تیو محدود تیو رفع هر گونه محروم یتوجه به عزت و کرامت انسان کردیرو نیدر ا

 نیدر ا نیبرخوردار است. بنابرا یخاص تیرا مخدوش کند از محور یعزت انسان

رشد  متیبه ق یاجتماع یهابه فرصت یو عدم دسترس یارچوب، فقر، نابرابرچ

 یو مبتن یدوستانه، انسان ینگاه سعه،به تو کردیرو نیشود. نگاه اینم لیتحم یاقتصاد

 بر اخالق است.

معنا است که  نی( به ای)نا آزاد Unfreedom یدیکلمه کل اسنیآمارت دگاهیدر د

در تبادل افکار  یبرود، چه آزاد نیاز ب «ینبود آزاد»که شود یمحقق م یتوسعه هنگام

ها هم ابزار توسعه هستند  انسآن دگاه،ید نیدر ا قتیدر مبادله کاال. در حق یو چه آزاد

 و هم هدف توسعه.
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توان در یک جمله خالصه نمود: توسعه و نظریه توسعه اجتماعی آمارتیا سن را می

های مشروع هاست؛ و در این راه، آزادیتمام آزادیی توسعه یافتگی، عصاره و چکیده

 قابل استفاده هستند.

یاقتصادتیسندرموردعقالندگاهيد۲-۳-۶

-است لذا در این پآیان« توسعه اجتماعی»های آن، بابی از ابواب اقتصاد و زیر مجموعه

توسعه »نامه و با توجه به موضوع کلی توسعه اجتماعی، نیاز است اندیشه نظریه پرداز 

را در مورد اقتصاد نیز جویا شویم، این که ثروت میان افراد چگونه و به چه « اجتماعی

میزان تقسیم شود و درآمد افراد به نسبت پارامترهای منطقی تعیین شود در این زمینه 

 گیرد.جای می

بود،  ینوبل به و زهیجا یاز عوامل موثر در اعطا یکیسن که  «یانتخاب جمع یتئور»

محسوب  اتیاز واقع یعلم اقتصاد به بخش یتفاوتیاعتراض نسبت به ب ینوع قتیدر حق

کند که چگونه ممکن است در علم اقتصاد به یابراز تعجب م یتئور نیشد. او در ایم

 چیه یی. گومیاز او ندار یانهیزم شیپ چیکه ه مییسخن بگو یاز رفتار فرد یراحت

 حاتیتوان در مورد ترجیزن باشد. چگونه م ایثروتمند، مرد  ر،یندارد که او فق یتیاهم

گونه  نیآورد؟ عالوه بر آن، در ا انیسخن به م ینظام یهانهیهز ایکاال  ایها از غذا  آن

 ریافراد است و غ کیبه  کیندارد. جامعه تنها جمع  ینقش چیها اصول جامعه هلیتحل

 ندارد. ماتیدر تصم یتیاهم چیه نیاز ا

هر چند به طرق  استیبا س زیدو منشأ است؛ که هر دو ن یاعتقاد سن، اقتصاد دارابه 

-یرا م یگریاز دو منشأ، به اخالق نظر داشته و د یکیاند. نسبتا متفاوت ارتباط داشته

 .دینام یتوان مرتبط با اقتصاد مهندس

 یکه هم منشأ اخالق ستیاقتصاد، شگفت آور ن تیبا در نظر گرفتن ماه بیترت نیبه ا

 یکه نگرش یقیو ارزش باشند. مسائل عم تیاهم یاش دارایاقتصاد و هم منشأ مهندس
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در اقتصاد  یمهم گاهیجا دیکند، بایمطرح م یو دستاورد اجتماع زهیبه انگ یاخالق

در اقتصاد  ییسزاه سهم ب زین یمهندس کردیوحال که ر نیمدرن داشته باشد، در ع

که  یامربوط به آن، به خاطر فاصله یهایدارد. به اعتقاد سن اقتصاد مدرن و مدلساز

 شده است. فیآن و اخالق به وجود آمده، تضع انیم

به « اخالق»در طول زمان جنبه  یمورد توجه باشد، ول دیهر دو جنبه با نیاز نظر سن، ا

 سپرده شده است. یفراموش

 اخالق با اقتصاد وجود دارد: وندیدر پ یموضوع محور حداقل دو یبه گفته و 

توانند در ینم یاست؛ چراکه اصوال الزامات اخالق زهیاخالق با انگ وندیپ یکی 

 به همراه نداشته باشند.  یو اثر آمدی، پها ناسان یرفتار واقع

در اقتصاد است. به نظر او سعادت  ییمطلوب و سعادت نها دگاهیدوم، مساله د 

را  یباشد و حتما بعد اخالق ییبر کارآ یمبتن تواند صرفاًیو مطلوب نم یینها

 (.15:1392)هزارجریبی وصفری شالی، در بر دارد زین

هایتوسعه(مرجعپارامترهایموردارزيابی)شاخص۲-۳-۷

شود، در باب توسعه و توسعه اجتماعی مقوالت و تعاریف و پارامترهای زیادی عنوان می

ای وجود به نوع و موقعیت تحقیق، نیاز به بررسی پارامترهای ملی و منطقهولی با توجه 

های یکی از اساتید فن را که در مراسمی از دارد، با توجه به این اشاره، صحبت

ایراد شده، به عنوان مرجع تعیین پارامترهای  13مراسمات انجمن جامعه شناسی ایران

 پردازیم.ی آن میکنیم و در ادامه به بررسارزیابی تعیین می
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براساس گزارش سامانه اینترنتی انجمن جامعه شناسی ایران، در جلسه مورخ سوم آبان  

مواردی را در خصوص توسعه و  14، جناب دکتر محمد جواد زاهدی مازندرانی1394

 اند:مفاهیم آن ایراد نموده

نطقًا باشد پس م ینیمصداق ع کیو تجسم توسعه مستلزم رجوع به  یسازاگر مفهوم

را  ییهاها و معرفهیژگوی ،هامؤلفه ندیاانمیگونه که خود را به ما مآن دهیپد نیاز ا دیبا

 یبرا یاریدرک توسعه باشند بلکه به مثابه مع یبرا یالهیکه نه فقط وس میاستخراج کن

کار گرفته ه توسعه ب ینیعی هادست با مصداق نیاز ا یادهیسنجش نسبت هرنوع پد

-یخوانده م «توسعه یهاشاخص»ها ها و معرفهیژگ، ویهامولفه نیا یصورت کل .شوند

مدل ایده آل که  نیکند. ایتوسعه عمل م آلِ دهیامدل شوند که در مجموع همچون 

توسعه را قابل تصور و  دهیپد یاتیو عمل ینیاست صورت ع ینیع یهامصداق یبازنما

 (.1394)زاهدی، سازدیقابل تجسم م

 تیاز وضع اًمیمستق که دیکرد و سنج یمفهوم ساز ییهابا شاخص دیپس توسعه را با 

ها شاخص نیااما  شوند.یاستخراج و استنباط م افتهیتوسعه  یعمل شده در کشورها

 کدامند؟

نخست انواع متفاوت توسعه را  دیبا یافتگیمعرف توسعه  یهابه شاخص یابیدست یبرا

 اتیدر ادب یطور کل به کرد. کیمتفاوت از آن را از هم تفک یرهایداد و تفس زیاز هم تم

 داد: زیتوان تمیمتفاوت از توسعه را م ریتوسعه سه تفس

دهد و یمورد توجه قرار م یاز توسعه را از منظر رشد اقتصاد یاقتصاد رتفسی -1

 صنعتی ی،ناخالص مل دتولی ی،ناخالص داخل دتولی ی،بهره ور شیهاشاخص

                                                           
داراي  شانآمد. ايدنيا ه در ساري ب 1332در سال  فرزند هاشم، دكتر محمد جواد زاهدي مازندراني 14

 .اشدبمي 1377ز دانشگاه تهران در سال توسعه ا -مدرك دكتراي رشته جامعه شناسي
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حجم تجارت خصوصًا  زیو ن ملی اقتصاد ساختار ی،گذارهیاسرم زانمی ن،شد

 است. یتجارت خارج

 ،فقر لیرفاه از قب یارهایها و معاز توسعه که بر شاخص یاسیاقتصاد س ریتفس -2

 اشتغال، سواد، ر،بهت زندگی ،نوزادان رمی و مرگ تغذیه، نوع ،درآمد عتوزی

 گذارد.یم دیتاک رهیو غ یانرژ مصرفی، دنآشامی مسکن، آب

ی، بر توانمندساز گرید ریدو تفس رشیکه ضمن پذ یجامعه شناخت ریتفس -3

اند که یتوسعه انسان یهاگذارد که معرفهیم دیتاک یاجتماع هسرمای مشارکت

کرده است. در  شنهادیپ 1990در سال  الحق است که محبوب یمفهوم

 در «1998»اقتصاد  ستینوبل اسنیاست که آمار ت ریتفس نیچارچوب هم

 یآزادوجود  شرط به فقط را توسعه «1999»آزادی  به مثابه توسعه کتاب

 داند.یقابل تحقق م

 :ردیگیتوسعه معمولًا در سه سطح مورد توجه قرار م ندآیفر

همچون  یکوچک است عوامل یهاو گروه فردی سطح که خٌرد سطح در -1

، چون وجود روشنفکران ییرهایو متغ یفرد یازهایو امت یروان یهانهیزم

و جوانان و  یاهیحاش یها و انسآن تجار متجدد و مروجان و های انسآن

 .رندیگیتوسعه مورد توجه قرار م یهابه مثابه شاخص نانیکارآفر

 ها،کارخانه ها،دانشگاه ،وجود مدارس رینظ یعوامل یانیدر سطح م -2

 کیدموکرات یهاو انجمن کیبورکرات یها زمآنسا ی،دیتول های سازمآن

 .شوندیتوسعه شناخته م یهاشاخص

 نظام ،آموزشی نظام ه،یافت گسترش ارتباطات کالن سطح در باالخره و -3

-شاخص خارجی تجارت و صنعت ،دموکراسی ،نشینی شهر، ارتش، بورکراسی

 .شوندمی شمرده توسعه های
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که منطبق بر خرده  یتوسعه چهار حوزه عمل اصل برای ی،اتعملی وجه در ،نیهمچن

 کرد: فیتوان تعریاند میچهارگانه نظام اجتماع یهانظام

 : 15توسعه اقتصادی  -

این بعد بر حفظ ارتقاء شرایط اقتصادی تاکید دارد که در تمام نظام مورد بررسی جمع 

ارتباط ناگسستنی با فرایند شکل گیری سیاست های  –می گردد معیارهای اقتصادی 

اقتصادی دارند و رفاه اقتصادی مبتنی بر ترکیبی از مولفه اقتصادی مربوط نظیر اشتغال 

بیکاری سطح جهانی است . تخصیص بهتر و مدیریت کاراتر  –رسمی و غیر رسمی 

اظمی و منابع و جریان سرمایه گذاری ها تضمین کننده این بعد خواهد بود )ک

 (.39: 1378محمدی، 

 یاصل یهاتوجه دارد. شاخص یتر به خرده نظام اقتصاد که بیش اقتصادی توسعه -1

 :قرارند نینوع توسعه از ا نیا

 سرانه هر شاغل یبه ازا یگذار هیسهم سرما -1-1

 دیتول یهاشکل گریو د یبا کشاورز سهیدر مقا یو خدمات یرفاه عیسهم صنا -1-2

 هیاول

 دیجد هیسرما لیتشک زانیم -1-3

 شده فرآوری صادرات صورت به خصوصاً ی،خارج یسهم بازرگان -1-4

 یربناهایز جادای به مربوط موارد در خصوصاً ،رقم بودجه دولت شیافزا -1-5

 ی.و اجتماع یاقتصاد

                                                           
15 Economic Development 
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-یگذار ه)سرمای هیسرما یهمساز انیروابط متقابل م یاغلب بر مبنا یتوسعه اقتصاد

 جادینظام آموزش و پرورش و ا تیشدن و تقو شهری دولت، رشد ،شدن صنعتی (،ها

 شود.یم یآموزش و صنعت مفهوم ساز انیم ارتباط مؤثر

 ینهادساز یالزم برا یهانهیاست که در آن زم یندی: فرایاسیتوسعه س -2

و محقق شدن مشارکت  یو جامعه مدن یو گسترش حوزه عموم یدموکراس

قرارند: فرهنگ  نیاز ا یاسیتوسعه س یهاشاخص شود.یفراهم م یواقع یاسیس

 مشارکت ی(،و مال )اداری فساد فقدان ،حکومت کارآیی ی،مشارکت یاسیس

 .حکومت و پاسخگو بودن یقو مدنی جامعه ی،اسسی رقابت ی،اسسی

به  نیّجامعه مع کیدر  ی: عبارت است از انباشت عناصر فرهنگیتوسعه فرهنگ -3

اعمال  یجتماعو ا یعیطب یهاطیکه بر اثر آن کنترل موثر ترس بر مح ینحو

 1987آن دهه  جیترو یکار برد و براه ب ونسکویبار  نینخست اصطالح را نیشود. ا

 .دینام یرا دهه توسعه فرهنگ 1997تا 

است که با  یفرهنگ یهااز تحقق ارزش یندیفرا یتوسعه فرهنگ ونسکوی فیبرطبق تعر

 جامعه هماهنگ شده باشد. یو اجتماع یتوسعه اقتصاد انیجر

 عیمعطوف به توز یتوسعه فرهنگ ستایدارد: در بعد ا ایو پو ستایدو بعد ا یفرهنگ توسعه

همه شهروندان است و در بعد توسعه  یبرا یفرهنگ یهاعادالنه امکانات و فرصت

به منظور انطباق آن با  یو تحول در عناصر فرهنگ رییتغ جادیبه ا معطوفی فرهنگ

 زمانه است. یازهایرنگ ساختن فرهنگ با نهم گریو به سخن د یو مکان یزمان طیشرا

 قرارند: نیاز ا یتوسعه فرهنگ یهاشاخص نیترمهم

 یدادن به نقش عقل در زندگ تیو اهم ییگراعقل 

 یویو امور دن ادنی به مثبت نگاه 
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 گرید یهابا فرهنگ یتعامل کردروی 

 .انیب آزادی به باور 

شود که یاز توسعه اطالق م ییهاجنبه هیعام به کل ی: در معنایتوسعه اجتماع -4

در  یتر توسعه اجتماعخاص ینباشند. در معنا یاسیس ای یصرفًا اقتصاد

 ،بهداشت است: هحوزه نای در (و اصالح شرفتیپ یعن)ی انباشت ندیفرا رندهیبرگ

 و فراغت اوقات بازنشستگی، مسکن، درآمد، اشتغال، پرورش، و آموزش ،تامنی

 .یزندگ تیفیک زنی

دانست که از  یحضور چند مولفه اصل ندیوان برآتیرا م یتوسعه اجتماع یبه طور کل

 قرارند: نیا

 :ته(  مدرنیاول

 1919 تا 1848 (متقدم ته)مدرنی تهیمدرن کیدوره کالس 

 1970 تا 1920 (متاخر ته)مدرنی دیجد تهی/مدرندجدی دوره 

 به بعد 1970از  تهپسا مدرنی 

 یحقوق شهروند متحکی (دوم

 یحقوق مدن 

 یاسسی حقوق 

 اجتماعی حقوق 

 

o ولت رفاهد 
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o یاجتماع تیامن  

o یکاریب یمزآیا  

o یبهداشت یمزآیا  

o یآموزش یمزآیا 

 

و  یدر جهت هماهنگ یاجتماع یهاگروه یافتگیسازمان  نمبی که ( مشارکت؛سوم

 است. شرفتیپ یبرا یهمکار

 ی(به جامعه مدن سنتی جامعه از )گذار ینظام اجتماع عمومی ساختار تحول (چهارم

 یادیز ریتاث یجوامع به توسعه اجتماع افتنیدر دست  یانواع ساختار نظام اجتماع

سازتر و هم یتوسعه اجتماع یهابا الزامات و هدف یاجتماع یهانظام یدارند. بعض

 که انواع آن عبارتند از: یمثلًا ساختار نظام اجتماع .ناسازگارترند با آن یبرخ

 move mental society رانای در 

 organizational society کاآمری در 

 civil society در اروپا 

که  یناسازگار است در حال یبا الزامات توسعه اجتماع  move mentalساختار 

 اریبس یبا الزامات توسعه اجتماع ی )اروپا(ا جامعه مدنی ی )آمریکا(ساختار سازمان

 همساز است.

 یاجتماع تامنی (پنجم
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است  یبه مفهوم توسعه اجتماع کردیرو نیترافتهی تیکه شفاف یتوسعه انسان کردیدر رو

داشتن  اراختی در ،نبودن ریاست که منظور از آن فق یزندگ تیفیبر ک یاصل دیتأک

از  یو برخوردار شرفتیپ یبرا یو انسداد اجتماع عاتیمواجه نبودن با تضت، الیتحص

 حقوق بشر است. یجهان هیشده در اعالم حیتصر یهایو آزاد یحقوق انسان

 تأمین ،تهمدرنی ه،دیو عق انیب آزادی ی،همچون دموکراس یمیمفاه یدر توسعه اجتاع* 

 میاز مفاه یو مذهب یو قوم یجنس یهاضتبعی رفع ،زنان و مردان ی، برابریاجتماع

 اند.یاساس

 

از  یو مورد اجماع قیدق فیکنم که تاکنون تعر دیتاک دیچه اشاره شد بابه رغم آن

 ستمیس تیفیک گرانیتوان آن را بیارائه نشده است. اما در مجموع م یتوسعه اجتماع

 یتوسعه اجتماع یشهروندان دانست. عناصر اصل یستیرفاه و بهز تأمینی برا یاجتماع

 قرارند: نیاز ا

 تأمین بشر، حقوق مطلق( فقر با )خصوصًا فقر با مقابله ،گسترش آموزش و پرورش

 شامل غذا و پوشاک و سرپناه و شغل. تیو جمع یاساسی ازهاین

دسته  دو؛ اظهار داشت یتوسعه اجتماع یهادر خصوص شاخص نیسخنران همچن

 نیکرد که از ا فیتوان تعریم یرا در حوزه توسعه اجتماع یو سلب یاثبات یهاشاخص

 قرار اند:

 های اثباتی:شاخص 

o  بار ،تیجمع رشد نرخ وری،بهره زندگی، سطح سطح: یکم هایشاخص 

 ریمرگ و م زانمی ی،باسواد زانمی ،در بدو تولد یبه زندگ دامی تکفل

 .مهیپوشش انواع ب زانمی ،درآمد عیتوز، کودکان
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o انتخابات آزادی ی،اجتماع یهاتفعالی در مشارکت: یفیک هایشاخص، 

 و ثبات جامعه، نفس عزت ی،اسیس گرایی اصالح ی،سازنینو های آرمآن

 تامنی

 :یسلب یهاشاخص 

o کاالها و  دیتول یاجتماع یهانههزی ،هتغذی سوء تورم،: یمنف هایشاخص

 تمعلولی نرخ ،هادوگانگی انواع ، وجودخدمات

-هم همان یاجتماع یستیاست و بهز یاجتماع یستیبهز رندهیدر برگ یتوسعه اجتماع

 .ستین یرگی اندازه قابل ،شود حدس زدیطور که م

 یهاشاخص نیتراست. مهم یمهم توسعه اجتماع یهااز مولفه یکیهم  یاجتماعرفاه 

 و آموزش ،ه، تغذیقرار است: بهداشت نیاند از ایفیک ییهارفاه که عمدتاً شاخص

 از مسکن، استفاده نقل، و حمل ی،اتحی مواد ، مصرفکار طشرای ،اشتغالپرورش، 

 تیسالم و امن حاتتفری ابتکار، قوه گسترش پوشاک، ،روزمره یزندگ التتسهی

 .یاجتماع

دارد و همانند آن  یریناپذ کیو تفک کیارتباط نزد یبا انگاره نوساز یتوسعه به طور کل

-گرفته تا عرصه یاسیو س یااز عرصه روابط جامعه یاجتماعی متنوع زندگ یحوزه ها

 یلحاظ آرمان ها نیدهد. به همیرا پوشش م یو اقتصاد فرهنگی روانی، ی،فرد یها

 یبودن و اصالح طلب منطقی ،داشتن یزریه، برنامهتیمدرن، تیکه شامل عقالن ینوساز

توسعه از  یهاهمچون شاخص زیها ن آرمآن نیاند. اصادق زیاست در مورد توسعه ن

لحاظ است  نیاند و به هماستخراج شده یغرب جوامع و تجربه شده در ستهیز تیوضع

 یخیتار یهاتجربه یبه سو یریگتوان جهتیم ونیزاسیمدرن رینظ زیکه توسعه را ن

  (.1394)زاهدی، کرد یتلق شدن یغرب ینوع گریغرب و به سخن د
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 یهمگ ایآس یدر جنوب شرق یصنعت یموسوم به ببرها یو کشورها نچی ٬ژاپن 

 نیاست که ا ینکته ضرور نیاند و اشاره به اشدن یاز غرب یدرجات متنوع یبازگو

 کنند.یم ییتوسعه را بازنما یالگوها نیترموفق کشورها

داريپایتوسعهايتوسعهدينگرشجد۲-۳-۸

با توجه به اهمیت موضوع و مسایل نظری این پژوهش، باید به جدیدترین تعاریف در 

 این حیطه نیز اشاره شود.

قطعنامه  هیبر پا نیکره زم یبرا یانسان یهاتیاز عواقب فعال یبا اوج گرفتن نگران

خانم  استیبا ر یجهان یونیسیکم 1983سازمان ملل، در اواخر سال  یمجمع عموم

و توسعه  یطیمح ستیجامع مسائل ز یجهت بررس (وقت نروژ رینخست وز)برانتلند 

 نیا ،یالمللنیب عیوس یودهاها و گفت و شنپژوهش یشد. در پ لیتشک یجهان

 1987سال  مهیدر ن« مشترکمان ندهیآ»خود را تحت عنوان  ییگزارش نها ونیسیکم

 لیگزارش را تشک نیا یکه بحث محور داریتوسعه پا یمنتشر کرد و از آن پس واژه

 . افتی یاو رواج گسترده تیداد، مقبولیم

 کینمود، که به عنوان  فیتعر ریبه شکل ز طیتوسعه و مح ونیسیرا کم داریتوسعه پا

 مورد قبول قرار گرفته است: یچارچوب توافق شده جهان کیجامع و  فیتعر

که را بدون آن یکنون یازهایکه ن رندیگیقرار م یداریدر چارچوب پا ییهاتوسعه

داشته باشند، تأمین  شانیازهایجهت تأمین ن ندهیآ یهانسل ییتوانا یبرا یامخاطره

 کنند.

در »آمده است:  نیچن رانیا یفوق، در اصل پنجاهم قانون اساس فیبرگرفته از تعر

در آن  دیبعد با یهاکه نسل امروز و نسل ستیز طیحفاظت مح ،یاسالم یجمهور

رو  نیگردد. از ایم یتلق یعموم فهیداشته باشند، وظ یرو به رشد یاجتماع اتیح
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قابل جبران  ریغ بیتخر ای ستیز طیحم یآن که با آلودگ ریو غ یاقتصاد یهاتیفعال

 (.12:1388)خاکپور و باوران پور،«کند، ممنوع است. دایآن مالزمه پ

مطرح کردن مفهوم  زیانسان محور بودن آن و ن لیبه دل زین فیتعر نیا حال، نیبا ا

 زیها ناز گروه یاری. بسراستیو نقدپذ زی( بحث برانگازهاینشده از )ن فیگنگ و تعر

 یکشورها قیاز حد با منافع و عال ادهیز یسازگار لیسند برانتلند را به دل کردیرو

مورد انتقاد قرار داده اند.  وسته،یپ یقتصادرشد ا تیسوال نبردن مطلوب ریو ز یصنعت

 یازهاین یاستاندارد قابل قبول برا کی قیاست که  به طور دق نیفوق مستلزم ا فیتعر

 است؟ ریکار امکان پذ نیاست که آیا ا نیا نجایدر ا یپرسش اصل م،یکن یمعرف یبشر

در  یو نوع فناور ندهینسل آ حاتیاز ترج ینوع آگاه چینسل حاضر ه گر،ید یاز سو 

ارائه شده  فیتعر گر،ید یهافیها ندارد؛ از جمله تعر آن اتیطول ح یها و حت آن اریاخت

در  یانسان یزندگ تیفیبهبود ک»است :  1991در  یحفاظت جهان یهیاتحاد یاز سو

 «. آن بانیپشت یهاستمیتحمل اکوس تیرفدر درون ظ یزندگ نیع

 یکردن در مورد آن برا شهیکند، که اندیتحمل را طرح م تیظرف دهیچیپ فیتعر نیا

مشکل  تینها یو مشخص کردن آن در عمل ب نییتع یمناسب بوده، ول یاهداف آموزش

 یکوه یآهو یتعداد مشخص یمشخص برا زیخآب کی تیظرف کهنیاست. گفتن ا

و به طور  لیمحاسبه و تحل یآهوها در طول زمان تیتعداد جمع ست؛بحث ا کیاست، 

 شده است.  نییخاص تع یامنطقه یبرا ینسب

تحمل و تأمین تعداد  تیبه طور کل ظرف نیزم یارهیس ایخاص  یامنطقه کهنیگفتن ا

به نقاط  یها به آسان تر خواهد بود؛ چرا که انسآنمشکل اریها را دارد، بس از انسآن یخاص

کنند و یجابه جا م زیشوند و منابع خود را که نیجابه جا م پراکنده اریو بس تلفمخ

 کنند نیگزیجا گرید یبرخ ایشدن  بنآیا ای ابیمنابع را در صورت کم یتوانند برخیم

  (.124:1392)جمعه پور،
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 قیتحق روشناسی
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مقدمه۳-۱

، نوع، هدف و  وهیخود را که شامل ش قیکه روش تحق میآن  هست یدر فصل سوم در پ

حجم نمونه و نوع  ،یادامه جامعه آمار و در میده حیتوض ها است،داده یابزار جمع آور

 لیکرد و در آخر به فنون تحل میخواه یرا بررس یشاخص ساز یو چگونگ یرینمونه گ

 پرداخت. میخواه قیتحق ییها و سنجش اعتبار و پآیاداده

عريفمفاهیمت۳-۲

تعريفمفهومیمتغیرهایتحقیق۳-۲-۱

توان گفت توسعه شهری عبارت از بسیج امکانات بالقوه توسعه شهری: می 

اجتماعی و اقتصادی و کالبدی برای باالبردن محیط زیست شهری و برقراری 

توازن در کمیت وکیفیت زندگی شهری، در این نوع گسترش آموزش، خدمات، 

فراغت، اشتغال و در مجموع فرهنگ بشری به همراه کیفیت بهداشت، اوقات 

یابد. به عبارت دیگر توسعه شهری یا عدم آن را  در این سکونت افزایش می

های رفاهی دانست. توان مترادف با میزان افزایش یا کاهش شاخصتحقیق می

 توان به معنی تغییراتبنابراین توسعه شهری را به عنوان یک مفهوم فضایی می

در کاربری زمین و سطح تراکم، جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه 

مسکن، آموزش و پرورش، اوقات فراغت و بهداشت، اشتغال و همچنین باال بردن 

 (.87:1390های رفاهی دیگر تعریف کرد )ازکیا و غفاری،سطح شاخص

 

ن به توسعه پایدار شهری: توسعه شهری بعنوان یک مفهوم فضایی را می توا  

معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان 

شهری در زمینه مسکن حمل و نقل ،اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف کرد یا 

توسعه ای است که تمام جنبه های اجتماعی ، اقتصادی و ... را در شهر با هم 

حال و آینده از طریق  پیش می برد و توسعه پایدار شهری نگهداری منابع برای
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استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید پذیر مطرح 

است. توسعه پایدار شهری موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و 

ناحیه ای و ملی، حمایت  –ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی

یان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و بازیافت، عدم حمایت از توسعه های ز

غنی را مطرح می کند همچنین راه رسیده به این اهداف را با برنامه ریزی شهری 

و روستایی ، ناحیه ای ، ملی و حمایت همه جانبه دولت از این برنامه ریزی ها 

 (.17: 1382می داند )زیاری،

که چگونگی پراکنگی  ساختار مدیریتی: ساختار مدیریتی سلسله مراتبی است 

کند. نوع اقتدار وقدرت را در سازمان های که میل به نظم  دارند را مشخص می

هایی که  سازمآنساختار مدیریتی اسکلت یک تشکل سازمان است به طوری که 

کارگیری مدیریت دانش را دارند، در صوت عدم ه قصد مطرح نمودن و ب

خواهند یافت که  لی زود دربرخورداری از ساختار مدیریتی پشتیبان، خی

با تثبیت ساختار  ها نداشته است. گذاری در مدیریت دانش منافعی برای آن سرمایه

توان قوانین و مقررات را بهتر برقرار کرد و هچنین ها می مدیریتی در سازمآن

 تر کرد. روابط درون سازمانی نیروی انسانی را از نظر ضابطه محکم

 

تر و هایی که از نظر ساختار مدیریتی با ثبات ر سازمانتوان گفت  دو در آخرمی 

کنند. هر تری استفاده میمندتر باشند از نیروی انسانی خود به طور بهینهضابطه

سازمانی که میل به بروکراسی مطلوب دارد باید یک سری اصول  عقالنی از جمله: 

نظم و تقسیم کار قانون گذار مناسب، جذب نیروی انسانی براساس شایسته ساالری، 

مطلوب، توزیع مناسب امکانات، استفاده بهینه از نیروی انسانی و... را باید رعایت کند 

 (.65:1391)پیت و تاج،
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ها بالقوه و بالفعل یک توان و قابلیت مدیریتی: به مجموعه استعدادها و توانایی 

د. برای تواند داشته باشمدیر که در مواقع مواجه شدن با بحران و مشکالت می

تشخیص و انتخاب یک مدیر خوب از طرفی اگاهی به اصول کار و استانداردهای 

توان هایی که یک مدیر میمدیریت و از طرف دیگر میزان  استعدادها و خالقیت

از خود بروز دهد مهم خواهد بود و منظور از توان و قابلیت مدیریتی داشتن هر 

 دو مزیت است.

در این تحقیق منظور از توان و قابلیت مدیریتی، توان و قابلیت آن در رفع نیاز های  

تواند باشد که: در باشد. یک مدیر توانا کسی میهای رفاهی میمردم با توجه به شاخص

هایی فعالیت کند که تخصص کافی در آن زمینه را داشته باشد، مهارت آن در قسمت

ور مطلوب باشد، توانایی در فعلیت بخشیدن به استعدادهای ها به ط انجام امور سازمآن

بالقوه مردم، به عبارتی دیگر توان مدیران در استفاده مطلوب از استعداد کارکنان خود، 

قابلیت مدیران در تأمین امنیت زیستی یا تأمین نیازهای اولیه شهروندان، توان مدیران 

 (.85:1391شناخت و... )فیضی، در شناخت مشکالت، توانایی در ارضای امیال به

 

بومی یا غیر بومی بودن مدیریت: منظور از بومی یا غیر بومی بودن مدیریت این  

شود؟ آیا کسانی است که توسعه شهری آبادان به واسطه چه کسانی مدیریت می

باشند یا نه آیا که عهده دار این مسئولیت هستند از اهالی )بومی( این منطقه می

-تفاوتکنند یا نسبت به آن بیمنطقه احساس مسئولیت  و تعلق مینسبت با آن 

اند. و منظور کلی این مورد از آن جهت است که تعلق داشتن به آن منطقه باعث 

توان ادعا کرد شود. و همچنین میتر می ایجاد انگیزه برای دلسوزی و فعالیت بیش

ت به مدیران غیر که مدیران بومی شناخت بهتری از منطقه و ساکنان آن نسب

 بومی دارند.
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نوع مدیریت سنتی یا علمی:  در تعریف نوع مدیریت باید گفت  منظور از نوع  

مدیریت، سنتی یا علمی بودن آن است. به عبارت دیگر منظور از سنتی یا علمی 

تر با توجه به  بودن مدیریت، این است که آیا برای توسعه شهری هر چه بیش

ه و از نظر روابط و همبستگی مدیریتی مدیریت  ظرفیت و فرهنگ آن منطق

تر تأثیرگذار است یا مدیریت سنتی  شاید در نگاه اول مدیریت علمی  علمی بیش

 بهتر به نظر برسد. 

اما مدیریت علمی مدنظر نظریه پردازانی همچون هنری فایل و تیلور دارای خصایصی نه 

تر زیر  ، بهرکشی هر چه بیشچندان مطلوب از قبیل نظام اداری خشک و کم انعطاف

 (.86:1391دستان و عدم رابطه مطلوب بین مدیران و کارمندان و... )فیضی،

 

 تعريفعملیاتیمتغیرهایتحقیق۳-۲-۲

:یک مفهوم کیفی و فضایی است که سطحی از نیازهای 16توسعه شهری 

توان گفت توسعه شهری برابر شود. بنابراین میاجتماع در آن برطرف می

 ای ـ رفاهی.های توسعها شاخصاست ب

: تشکیالت و بروکراسی مدیریتی که مبتنی بر عقالنیت 17ساختار مدیریتی 

 باشد.

 ها و همچنین خالقی: آن دسته از توان و قابیت18توان و قابلیت مدیریتی 

 هایی که یک مدیر باید در رابطه با کار خود داشته باشد.

                                                           
16  UrbanDevelopment 
17

  Management structure 
18

  Managerialability 
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معناست که یک فرد )مدیر( چه : به این 19بومی یاغیر بومی بودن مدیریت 

کند تعلق میزان نسبت به مکانی )اداره، سازمان، شهر( که در آن مدیریت می

 شود.خاطر و احساس مسئولیت دارد. و چگونه به طور مطلوبی برانگیخته می

: به این معناست که روابط مدیریتی علمی  20سنتی یا علمی بودن مدیریت 

 ارد یا روابط مدیریتی سنتی.تر بر توسعه شهری  تاثیر د بیش

هاشاخص۳-۳

پردازان  هینظر یهابا استناد به گفته معموالً یهمان گونه که معمول است شاخص ساز

با  ای و یقبل قاتیبا استفاده از تحق ایصاحب نظر باشد  قیمورد تحق نهیبزرگ که در زم

شاخص  انجام داد.توان یپروژه م یبا کمک استاد راهنما ایکمک نظر کارشناسان و 

که معرف  میها قرار بدهمقوله یسر کیمبحث  ای یشئ کی یمعناست که ما برا نیبد

و  ینظر یخود با استفاده از مبان یهاریمتغ یما برا نیبنابرا مبحث باشد. ای ین شئآ

 :میکرد یگونه شاخص ساز نیپروژه بد ینظر استاد راهنما

توسعهشهری۳-۳-۱

 میمساله گفت انیهمان طور که در ب است، یکه توسعه شهر قیاول تحق ریمتغ یبرا

شود و با استفاده از یکه به خود انسان مربوط م یفیک یهاشاخص ،منظور از توسعه

 :میها را انتخاب کردشاخص نیمهم و نظر استاد راهنما ا یرفاه یهاشاخص یبرخ

 یهامعنا که در سال نیبد میدر شاخص اول به مساله سطح بهداشت پرداخت 

 ر؟یخ ایاست  افتهیسطح بهداشت در شهر آبادان چگونه بوده آیا بهبود  ریاخ

معنا که آیا سطح سواد و اموزش  نیشاخص دوم سطح سواد و آموزش: بد در 

 ر؟یخ ایکرده است  شرفتیپ ریاخ یهادر سال

                                                           
19

  Managementofnativeornon-native 
20

  Traditionalscientific ormanagement 
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ه گذشت یهامنظور که آیا در سال نیبد شاخص سوم سطح کار و اشتغال: در 

 ر؟یخ ایکار و اشتغال در شهر آبادان رو به بهبود بوده است  تیوضع

کنند شاخص  چهارم در نظر گرفته  یامکانات که اوقات غراقت را پر م سطح 

کنند یکه اوغات فراغت را پر م یاست که آیا سطح امکانات یمعن نیشد و بد

 ها،،پارک هاحگاهیاز جمله تفر یامکانات ریخ ایاند تر شده بیش یاز نظر کم

 و... یمجموعه ورزش

 یمعن نیشود و بدیم دهیسنج یامکانات رفاه یپنجم ما سطح کل شاخص 

 یرفاه یهاچگونه بوده است از انجا که شاخص یاست که سطح امکانات رفاه

بوده که کالً  یسوال به صورت کل نیهستند ا عیوس یفیو ک یاز نظر کم

 کند.یم یابیونه ارزرا پرسش شونده چگ یسطح امکانات رفاه

ساختارمديريتیشهر۳-۳-۲

 دهیمنوال بوده که ما با استفاده از ا نیبد یتیریساختار مد یعنیدوم  ریمتغ یهاشاخص

 :میها را در نظر گرفتشاخص نیو نظر استاد راهنما ا

گذشته  یهامعنا بود که درسال نیکه بد نیشاخص اول اصالح مطلوب قوان 

 یو مقررات ادار نیدر قوان یآیا اصالحات مطلوب یرفاه یها ناسازم رانیمد

 اند؟انجام داده

به مرور زمان با  اینواخت بوده  کیبه صورت  یو ادار نیآیا نظام قوان گریبه عبارت د 

 .اندو اصالح شده رییتغ نیقوان نیا زمانسا یهایها و کاستازیتوجه به ن

 عیامکانات نحوه توز تیریامکانات بوده که منظور از مد تیریدوم مد شاخص 

 امکانات و عوامل کار است.
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 نیعنوان شده و از ا یستگیبر اساس شا یانسان یرویسوم جذب ن شاخص در 

 ایاز شهرها  شیب آبادانمساله در شهرستان  نیجهت انتخاب شده که ا

 .اتفاق افتاده است گریمناطق د

است که  یمعن نیمربوط است که بد رانیشاخص چهارم به نظم در کار مد در 

 .نجدسیم یو زمان یرا از نظر کاربرد ریمد کیمقوله عملکرد و نظم کار  نیا

از منابع و  یو منطق نهیاستفاده به ،یتیریساختار مد ریشاخص آخر متغ و 

ها از  سازمآن تیریاست که آیا مد یمعن نیاست که بد آمده یانسان یروهاین

 نیا ای ؟کنندیکه در اختار دارند کمال استفاده را م یانسان یرویمنابع و ن

 ؟ندشویبه صورت نامطلوب به کار برده م یانسان یروین منابع و

هایمديريتیتوانوقابلیت۳-۳-۳

 گونه بودند: نیها و بدشاخص ی،تیریمد یهاتیتوان و قابل یعنی قیسوم  تحق ریدر متغ

 یمعن نیکه بد دیسنجیرا م رانیمتناسب با تخصص مد فیاول وظا شاخص 

 تیو کارمندان در حوضه تخصص خود مشغول به فعال  رانیمد آیااست که 

 .ریخ ایهستند 

منظور است که مهارت و  نیکه بد آمدهشاخص دوم مهارت در انجام امور  در 

 .شودیم یابیدر رابطه با کار خود چگونه ارز رانیعکس العمل مد

گونه  نیدر استفاده از استعداد کارکنان آمده که ا رانیسوم توان مد شاخص 

در استفاده از استعداد  رانیتوان مد ریاخ یهاشود که آیا در سالیم انیب

؟ یا به عبارت دیگر، راندمان کاری کارکنان خود به صورت مطلوب بوده است

 کارکنان مفید و مثبت بوده؟
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است  یمعن نیشناخت مشکالت است که بد ییچهارم مربوط به توانا شاخص 

و  یین سازمان قادر به شناساآ رانیمد که اگر سازمان با مشکل برخورد کند

 ؟ریخ ایرفع ان هستند 

است و  هیاول یهاازین تأمین ،یتیریمد یهاتیتوان و قابل ریپنجم متغ شاخص 

از  ب و...(آ)گاز،برق،هیاول یهاازیدر تأمین ن رانیگونه است که تالش مد نیبد

 ر؟یخ ایبرخوردار بوده  یمناسب تیمطلوب

بومیبودنيابومینبودنمسئولین۳-۳-۴

است با نظر استاد راهنما  تیریبودن مد یبوم ریاغی یچهارم که بوم ریمتغ یهاشاخص

 ؛گونه انجام گرفت نیا

 نیسنجش ا یاست در پ تیدر شاخص نخست که مربوط به احساس مسئول 

 یتر بیش تیاز احساس مسئول یبوم تیریها مداست که از نظر پرسش شونده

 ی؟بوم ریغ رانیمد ایبرخوردارند 

 نیشاخص دوم که در رابطه با شناخت بهتر نسبت به منطقه است بد در 

نسبت به منطقه و افراد اجتماع  یشناخت بهتر یبوم رانیاست که مد یمعن

 ؟یبوم ریغ رانیمد ایدارند 

 ،ییشود که منظور از توانایحل مشکالت مطرح م ییشاخص سوم توانا در 

 باشد.یدر حل مشکالت م یبوم ریغ ای یبوم رانیتجربه مد قدرت و استعداد و

مورد بحث قرار گرفت که منظور از  یو نوآور تیشاخص چهارم خالق در 

اداره  یبرا و ارائه راهکار یپرداز دهیدر ا تیو خالق یآورنو ت،یو خالق ینوآور

 است بهتر سازمان و...



 تحمیلی جنگ پایان از پس توسعه شناسی جامعه 82 

که نوع ارتباط ارتباط دارد، ارتباط با مردم  یشاخص به مساله برقرار نیآخر 

 سنجد.یبا مردم و گستره آن را م

 مديريتسنتیياعلمی؟۳-۳-۵

قبل  ریبوده است مانند چهار متغ تیریبودن مد یعلم ای یپنج ما که سنت ریمتغ یبرا

 اند.ها با ا نظر استاد راهنما تنظم شدهشاخص نیا میپنج شاخص در نظر گرفت

از جمله نظارت  یامور است منظور نظارت بر امور ادار اول نظارت بر شاخص 

 باشد.یدستان م ریبر امکانات نظارت بر عوامل و ز

است  یمعن نیبد نیارتباط با مردم و کارمندان است و ا یدوم چگونگ شاخص 

 رانیشود که مدیم انیگونه ب نیسنجد و ایکه نوع و گستره ارتباط را م

 ؟یعلم رانیمد ایتوانند داشته باشند یارتباط با مردم و کارکنان م بهتر یسنت

تر را  کار بیش یبه کارمندان برا رانیدادن مد زهیانگ زانیسوم که م شاخص 

 یسنت رانیته مدگذش یهااست که در سال یمعن نیسنجد که و بدیم

 ر؟یخ ایتر بدهند  کار بیش یبرا زهیاند به کارمندان خود انگتوانسته

 نیشود و به ایم دهیسنج رانیمد یریگ میدر تصم ییشاخص چهارم توانا در 

-یمهم بهتر عمل م یهایریگمیدر تصم یسنت رانیمد ایاست که آ یمعن

 .یعلم رانیمد ایکنند 

شده است که  انیب یسازمان یهاطیبا مح ییارتباط با آشنا پنجم در شاخص 

را  یسازمان یهاطیبا مح رانیواضح است و آشنا بودن مد باًیشاخص تقر نیا

 سنجد.یم
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هاسنجه۳-۴

سنگی را گویند که همه »در لغت نامه دهخدا به این صورت بیان شده است: « سَنجِه»

را دارد. ما نیز برای « غیاثبرهان و »و به عبارت دیگر، معنی « چیز را بدان وزن کنند

 هایی وزین هستیم.بررسی صحیح فرآیند، نیازمند سنجه

که  ییهاشاخص نیکه از ب میرسیها مسنجه هیبه مرحله ته یبعد از شاخص ساز

گونه  نیما بد یهاسنجه هیته .میکنیم هینامه تهپرسش یبرا ییهاسنجه میدیبرگز

که پنج  یریهر متغ یشد و برا هیسنجه ته کیها از شاخص کیهر  یبوده که برا

جواب بدهد  ها آنبه  واندکه پرسش شونده بت یشاخص داشت پنج سنجه به صورت

 شد. یگردآور

یتوسعهشهرریمتغیهاسنجه۳-۴-۱

در شهرستان آبادان  یگذشته سطح امکانات رفاه یها: در سالکمی سنجه -

 اند.افتهیداشته و بهبود  شرفتیپ

 افتهیسطح بهداشت در شهرستان آبادان بهبود  ریاخ یهادوم: در سال سنجه -

 است.

 داشته است. شرفتیپ سوم: در دهه گذشته سطح سواد و آموزش، سنجه -

کار و اشتغال در شهرستان آبادان  تیگذشته وضع یهاچهارم: در سال  سنجه -

 است. افتهیبهبود 

کنند، یکه اوقات فراغت را پر م یسطح امکانات ریاخ یهاپنجم: در سال سنجه -

 .تر شده است بیش
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یتيريساختارمدریمتغیهاسنجه۳-۴-۲

 اصالحات ،یرفاه یها سازمآن رانیگذشته مد یها: در سالکمی سنجه -

 اند.انجام داده یو مقررات ادار نیرا در قوان یمطلوب

 یامکانات در سطح شهر به طور مناسب تیریمد ر،یاخ یهادوم: در سال سنجه -

 صورت گرفته است.

 یانسان یرویو ن رانینحوه جذب مد ر،یاخ یهاسوم: در سال سنجه -

 .نه بر اساس روابط است و  بودهی ستگیبر اساس  شا یرفاه یها درسازمآن

 یبه صورت ها سازمآن رانینظم در کار مد ریاخ یهاچهارم: در سال سنجه -

 مطلوب بوده است. 

 یانسان یرویها، از منابع و ن سازمآن رانیگذشته مد یهاپنجم: در سال سنجه -

 بردند.یبهره م یو منطق نهیخود به طور به

یتيريمدتیتوانوقابلریمتغیهاسنجه۳-۴-۳

دهند که یرا انجام م یفیو کارکنان وظا رانیمد ریاخ یها: در سالکمی سنجه -

 است.ها و تخصص آنان یژگیمتناسب با و

ها مطلوب  در انجام امور سازمآن رانیمهارت مد ریاخ یهادوم: در سال سنجه -

 بوده است.

در استفاده از استعداد کارکنان  رانیگذشته، توان مد یهاسوم: در سال سنجه -

 بوده است. یخود به صورت مطلوب

در شناخت مشکالت، مناسب  رانیتوان مد ریاخ یهاچهارم: در سال سنجه -

 بوده است.
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)از  هیاول یهاازین نیدر تام رانیتالش مد ر،یاخ یهادر سال پنجم: سنجه -

 و...( مردم مطلوب بوده است. یجمله آب، برق،گاز رسان

هایمتغیربومیياغیربومیبودنمديريتسنجه۳-۴-۴

 تری برخوردارند. سنجه یکم: مدیران بومی از احساس مسئولیت بیش -

بهتری نسبت به آن منطقه و افراد اجتماع سنجه دوم:  مدیران بومی شناخت  -

 خود دارند.

 شود.تر در مدیران بومی دیده می سنجه سوم: توانایی در حل مشکالت، بیش -

 شود. تر دیده می سنجه چهارم: توان خالقیت و نوآوری در مدیران بومی بیش -

 تری در برقراری ارتباط با مردم دارند. سنجه پنجم: مدیران بومی توانایی بیش -

 

تيريبودنمدیعلمايیسنتریمتغیهاسنجه۳-۴-۵

بهتر  یسنت رانینظارت بر امور توسط مد ریاخ یها:  در سالکمی سنجه -

 صورت گرفته است.

با مردم و کارکنان  یارتباط بهتر یسنت رانیمد ریاخ یهادوم:  در سال سنجه -

 اند.داشته

وانند به کارمندان تیبهتر م یسنت رانیگذشته مد یهاسوم: در سال سنجه -

 تر دهند. کار بیش یبرا زهیخود انگ

مهم  یهایریگ میدر تصم یتر بیش ییتوانا ین سنت رایچهارم: مد سنجه -

 دارند.
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 شناآ یسازمان یها طیبه مح یسنت رانیمد ریاخ یهادر سال پنجم: سنجه -

 تربودند.

 

روشتحقیق۳-۵

 قیتحق نیاز نظر هدف ا است. شیمایپ ق،یتحق نیبه کار رفته در ا قیتحق وهیش

رشد و بهتر  یدر پ ق،یتحق نیما در ا گرید یبه عبارت باشد.یم یکاربرد-یاتوسعه

با هدف  نیو همچن یواقع یهاتیموقع در ینظر میو آزمون مفاه تیفعال کیکردن 

 .میبشر هست یدانش عموم یگسترش و توسعه مرزها

در  یفیکه از نظر توص یمعن نیباشد بدیم یلیـ تحل یفیتوص قیتحق نیا ،از نظر نوع

گاه  هیبه تک ازین اتیفرض هیو توج نییتع یو برا میمسئله هست تیوضع ییچرا یپ

ها و گزاره نیو تدو یجستجو در مباحث نظر قیگاه از طر هیتک نیکه ا میدار یاستدالل

معناست  نیبه ا یفیشود. و از نظر توصیه انجام میموجود درباره هر فرض یکل یقضآیا

 ای یها را دستکار داشت و آن مینخواه رهایو نقش متغ تیوضع تیدر موق یکه ما دخالت

آن  حیو تشر فیچه وجود دارد را مطالعه کرده و به توصکرد و صرفاً آن میکنترل نخواه

 پرداخت. میخواه

-یدر نظر م یاشده فیسؤاالت مشخص و تعر یعنی خواهد بود. یفیک-یاز نظر ابزار کم

خود را  قیکرد و تحق میخواه یجمع آور قیرا از نمونه تحق یو اطالعات کم میریگ

با اتکا به نظر شرکت کنندگان در  یعنی میکنیاجرا م رانهیسوگ ریو به اصطالح غ ینیع

و  هیاطالعات و تجز یو به جمع آور میکنیم شرا پرس یو متن یسؤاالت کل قیتحق

 پرداخت. میخواه یآمار یهابا روش لیتحل
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هاابزارگردآوریداده۳-۶

ها به کار برده سنجه یکه برا یفیپرسشنامه و ط قیتحق نیها در اداده یابزار گردآور

 میکرد یپنج سنجه طراح یهاریهر کدام از متغ یبرا خواهد بود . کرتیل فیشود طیم

سنجه خواهد داشت که به کمک استاد راهنما و با  25که در مجموع پرسشنامه ما 

 ریهر متغ یبرا مینمود هیها تهریهرکدام از متغ یکه برا یاستفاده از چهارچوب نظر

صورت سنجه ه ها را ب و آن نییها است تعریپنج شاخص که معرف هر کدام از متغ

گونه است که پنج  نیامه بدنپرسشها در سنجه بیترت .میو مشخص کرد یطراح

است و در ادامه سؤاالت مربوط به  یو به صورت کل یسنجه اول مربوط به توسعه شهر

در  نیهمچن ها آمده است.هیفرض بیبه ترت از سؤال یگریپس از د یکیها  هیفرض

ها پرسش نیکه ا التیسن و تحص ت،یاز جمله جنس یفیتوص یهاپرسش قیتحق

 کاربرد دارند به کار رفته است. ندهیآ قاتیتحق یتر برا بیش

جامعهآماری۳-۷

است که محقق عالقه مند  یموارد ایافراد  هیکل یآمار جامعه ق،یمعموال در هر تحق

 یشهر تیجمع ،یجامعه آمار قیتحق نیدهد. در ا میرا به آن تعم قیتحق جیاست نتا

  .باشدیآبادان م

 1359شهر تا سال  نیا تیجمع، 21شهرداری آبادانهای رسمی سایت براساس نگاشته

 لیهزار نفر بوده است که به دل 500)دفاع مقدس( حدود  یلیقبل از جنگ تحم

شهر مهاجرت کرده و به  نیاز مردم ا یاریبس یحمالت ددمنشانه و کور دشمن بعث

جنگ به آبادان  نیااو اشتغال در آن شهرها پس از پ یلیشدن جنگ تحم یطوالن لیدل

 ماتیو تقس. باشدیهزار نفر م 320 آبادان تیجمع 1390طبق آمار سال. برنگشتند

شهر  3و اروندکنار و  یاز دو بخش مرکز ستانگونه است که شهر نیآبادان به ا یکشور

                                                           
21  http://www.abadan.ir/  
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 نیدر ا شده است. لیتشک یآباد 81دهستان و  6اروندکنار و چوئبده به همراه  -آبادان

قسمت  ازیبه امکانات مورد ن یزرگ بودن منطقه و عدم دسترسب لیبه دل قیتحق

 .شودیدر نظر گرفته م یآبادان به عنوان جامعه آمار یو شهر یمرکز

حجمنمونهوروشنمونهگیری۳-۸

 یاست که برا یروش یاخوشه یرینمونه گ ما افراد جامعه هستند و لیواحد تحل

بزرگ  قیجا که جامعه مورد تحقاز آن استفاده شده است. قیتحق نیانتخاب نمونه در ا

از روش  ستیدر دسترس ن قیو گسترده است و فهرست کامل افراد جامعه مورد تحق

فرد  یریواحد اندازه گ یاخوشه یریدر نمونه گ .میاستفاده کرد یاخوشه یرینمونه گ

 از افراد است. یاخوشه ایاز افراد  یگروه یریبلکه واحد نمونه گ ست،ین

درصد  5 جامعه نمونه با توجه به فرمول برآورد حجم نمونه کوکران با قیتحق نیدر ا

 یدرسته حجم نمونه مطالعه را ب دیبا  نی. و همچنباشدیدرصد م 95 نانیخطا و اطم

شده است که  لیمنطقه تشک نیشناخت و حدود آن را مشخص کرد.آبادان از  چند

باورده و چند  م،یاحمد آباد، فرح آباد، حالل بر ،یریام ،یلفقارذوا یها کو آن نیترمهم

ه انتخاب شد یذوالفقار یاست که منطقه مورد نظر ما کو گریمنطقه بزرگ و کوچک د

 باشد.است؛ دلیل این انتخاب، وضعیت در حال رشد در این منطقه می

نگاه کلی این منطقه طی چند سال اخیر از وضعیت حاشیه نشینی خارج شده و با 

دارد  جایدر جنوب شهر آبادان  یذوالفقار ی. کوباشدنگری، در حال رشد عمرانی می

 یدارا یذوالفقار یکوگرفته است. قرار  ریدر امتداد رود بهمنش ییایکه از نظر جفراف

باشد که در هر کدام از یبلوک م 12( و یمتر 40و  یمتر 30متر،20)یاصل ابانیسه خ

 40و  یمتر 30متر،20) یاصل یها ابآنیکوچه هم عرض با خ 7 یها داربلوک نیا

کوچه قرار  21کوچه  و در کل هر بلوک  7 ها ابآنیهر کدام از خ یعنی ( است،یمتر

در هر بلوک  قرار دارد و حدوداً یمنزل مسکون 30 یال 23 چهگرفته است  و هر کو

و  رویاز جمله کمبود ن یلید باز هم به دالوشیخانه برآورد م 600یال 550کینزد



89 
 

 

ها را از بلوک یکی یکه به طور تصادف مین شدآگسترده بودن منطقه مورد مطالعه بر 

 انتخاب شد. سومبلوک  یبه طور تصادف نیبنابرا میانتخاب کن

 یاپرسش نامه را در منطقه 384 دیگونه بوده است که ما با نینامه ما بدپرسش عیتوز

 کیبا  .میکردیم عیمنزل وجود داشت توز 600 یال 550کوچه  و  21و ابانیکه سه خ

سوم کل  دو باًیما تقر یهانامهکه پرسش میدیرس جهینت نیبه ا یحساب سر انگشت

 «سرگروهدو »به سه گروه که هر گروه متشکل از  نیباشد بنابرایمنازل جامعه نمونه م

بزرگساالن هر  ایسرپرستان ها توسط شد که پرسشنامه نیو قرار بر ا میشد میتقس

مشکالت  یسر کیطور که معمول است منزل از منازل جامعه نمونه پر شود. و همان

سرپرستان در  ای نیها وجود داشت از جمله حضور نداشتن والدداده یدر جمع آور

. از جامعه نمونه ینکردن برخ یمختلف و همکار لیپر نکردن پرسش نامه به دال منزل،

کوچه  21 و حدوداً مینامه داشتپرسش 384که چون  میگونه براورد کرده بود نیما ا

 نیو اگر ا میکردیپرسش نامه پر م 20و حداکثر  18حداقل  یاهر کوچه دیبا نیبنابرا

 .میکردیبلوک وجود داشت پر م نیکه در ا یگریبا استفاده از منازل د ادافتیاتفاق نم

 لیبزرگساالن تحو ایگونه بود که پرسشنامه به سرپرستان  نیعملکرد ما بد نیهمچن 

 .میگرفتیم لیها  تحوساعته پرسش نامه و بعد از گذشت زمان چند میدادیم

قیتحقيیايسنجشاعتباروپا۳-۹

. اکثراً میکرد ییو نها دهیکرونباخ سنج یپرسش نامه را با الفا یهاو اعتبار سنجه ییایپا

جا که نآشود.و از یبه کار برده م کرتیل فیبا ط ییهاسنجه یکرونباخ برا یآزمون الفا

-یامکان را م نیکرونباخ ا یالفا نیشده است بنابرا میتنظ کرتیپرسشنامه ما ل فیط

 .میخود را آزمون کن یهاسنجه بارو اعت ییایکه پا دهد

ما شروع به  هیمه اولاز جامعه نمونه و پر کردن پرسش نا ینفر 20بعد از انتخاب نمونه 

کرونباخ پرسشنامه  یکه الفا میدیرس جهینت نیو به ا میاعتبار پرسش نامه کرد شیآزما
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معناست که خوشبختانه  نیاست، بد کینزد1جا که به باشد و از آنیم995/0

پرسش نامه  ییایسنجش پا یبرا طورنی.و هم است یاعتبار مطلوب یپرسشنامه ما دارا

/. 990ها در قسمت اول آن یکه همبستگ میکردن آزمون استفاده کرد مهیاز روش  دو ن

 کینزد یلیخ کیآزمون به عدد  مهیجا که  اعداد دو نو از آن 993/0و در قسمت دوم 

)بایزیدی  اندبرخوردار یمطلوب ییایپرسشنامه  ما از پا یهاتوان گفت سنجهیهستند م

 (.42:1391و همکاران،

هادادهروشتجزيهوتحلیل۳-۱۰

با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد مطالعه، در این پژوهش از آماره های توصیفی 

و نمودارها(؛ و آماره های  )جداول توزیع فراوانی به عنوان شاخص های پراکندگی

استنباطی ) معادل ناپارامتریک ضرایب همبستگی و رگرسیون چند متغیره( استفاده 

ل پردازش داده  ها با استفاده از نرم افزار آماری علوم شده است. در ضمن همه ی مراح

 انجام گرفته است. SPSSاجتماعی ، یعنی 

 

  



91 
 

 

 

 

 

  

 چهارم فصل

 

 تجزیه و تحلیل داده ها 
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مقدمه۴-۱

های پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته  در این فصل یافته

های توزیع فراوانی ارائه شده  صورت جدولها به  است. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته

ها پس از تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون  است. در تجزیه و تحلیل استنباطی یافته

کولموگروف اسمیرنوف و مشخص شدن نا پارامتریک بودن متغیرهای مورد بررسی از 

ی که آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در پایان برای ارائه مدل تحلیل

بیانگر تاثیر هر یک از متغیر ها بر توسعه شهری باشد، رگرسیون گرفته شده است و 

نفر از جمعیت شهری شهر  384مدل تحلیل مسیر ارائه شده است. حجم نمونه برابر با 

 آبادان می باشد.

تجزيهوتحلیلتوصیفیدادهها:۴-۲

جنسبرحسبگويانپاسختوزيع۴-۱جدول

 متغیر  فراوانی درصد فراوانی

 جنس زن 223 9/57

 مرد 161 8/41

 

نفری جامعه  384با توجه به داده هایی که در جدول باال آمده است ، از بین جمعیت 

% را 42نفر که نفر که حدودا  161% را زنان  و 58ها یعنی حدوداً نفر از آن 223نمونه 

 دادند. مردان تشکیل می
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جمعیتنمودارفراوانی۱-۴شکل

 

 

دهندگانپاسخمیزانتحصیالتفراوانیدرصدوفراوانیجدول۴-۲جدول

درصدفراوانیفراوانیمتغیر



میزانتحصیالت

۴/۱۸۷۱ترازديپلمکم

۲/۳۱۱۲۰ديپلم

۰/۲۰۸۱فوقديپلم

۱/۲۳۸۹کارشناسی

۲/۵۲۰کارشناسیارشد

۸/۰۳دکترا

 

 مرد
42% 

 زن
58% 
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میزان   نشان داده شده است، (2-4)شکل ریو نمودار ز 2-4گونه که در جدول  همان

درصد( 2/31نفر) 120و تعداد  ،پلمیتر از د (درصد  کم4/18نفر) 71تحصیالت تعداد 

و  یدرصد( کارشناس 1/23)89و تعداد  پلمیدرصد( فوق د20نفر) 81و تعداد  پلمید

 باشد. درصد( کازشناس ارشد  می 2/5) 20تعداد 

 

تحصیالتمیزانبرحسبدهندگانپاسخفراوانیتوزيعنمودار۴-۲شکل

 

 

 

 



د  
دا
تع
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فراوانیسنپاسخدهندگان۳-۴جدول

درصدفراوانیفراوانیمتغیر



گروههایسنی

۷/۴۱۸۱۶-۲۰

۵/۱۹۷۵۲۱-۲۵

۴/۲۴۹۴۲۶-۳۰

۳/۱۴۵۵۳۱-۳۵

۰/۱۴۵۴۳۶-۴۰

۹/۹۳۸۴۱-۴۵

۵/۷۲۹۴۶-۵۰

۲/۴۱۶۵۱-۵۵

۳/۱۵۵۶-۶۰

 

 18باشند: یمنوال م نیگان به ادهنداسخ سن پ 3-4و جدول  3-4با توجه به نمودار 

نفر  94، 25-21 نیسن نیدرصد( ب 5/19نفر ) 75، 20-16 نیسن نیدرصد( ب 7/4نفر )

،    35-31 نیسن نیدرصد( ب 3/14نفر ) 55، 30-26 نیسن نیدرصد( ب 4/24)

 29، 45-41 نیسن نیدرصد( ب 9/9نفر ) 38، 40-36 نیسن نیدرصد( ب 0/14نفر)54

نفر  5،  55-51 نیسن نیدرصد( ب 2/4نفر ) 16، 50-46 نیسن نیدرصد( ب 5/7نفر )

 سال. 60-56 نیسن نی( ب3/1)
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دهندگانپاسخسنفراوانینمودار۴-۳شکل

 

پراکندگیپاسخپاسخگويانبهمتغیرتوسعهشهری۴-۴جدول

 کامال مخالف مخالف بی نظر موافق موافقکامال  متغیر

 

 

 توسعه شهری

 15 20 4 38 23 سطح امکانات رفاهی

 6 19 3 47 25 سطح بهداشت

 8 24 1 45 22 سطح سواد و آموزش

 20 27 7 29 17 سطح کار و اشتغال

 5 35 6 39 15 سطح امکانات اوقات فراغت

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

اد
عد

ت
 



97 
 

 

آورده شده است  یتوسعه شهر یعنیوابسته  ریمتغ یهاسنجه یفراوان 4-4در جدول 

توسعه شهر بوده است در  تیوضع تیها، نظر جامعه نمونه راجع به مطلوبیفراوان نیکه ا

داشته  را یفراوان نیتر % بیش47 باًیتقر یفراوان 182ها سطح بهداشت با سنجه نیب

از  یابیرزمورد ا گرینسبت به سطوح د بهداشتاست که سطح  نیاست و نشان دهنده ا

داشته است و سنجه سطح  یبهتر شرفتیپ ریاخ یهانظر جامعه نمونه در سال

از  ریاخ یها% در سال35 حدوداً یعنی 136 یامکانات اوقات فراغت با فراوان تیمطلوب

دهد ینشان م یتوسعه شهر یهاسنجه نیانگیم برخوردار بوده است. یتر کم شرفتیپ

 ریاخ یها% جامعه نمونه با توسعه شهر در سال60 حدوداً یعنینفر  230نفر  384از  که

-% جامعه نمونه با توسعه شهر آبادان در سال36ً نفر که حدودا 138و  اند.موافق بوده

داشتن  شرفتیاست که اکثر جامعه نمونه با پ یمعن نیو بد اندموافق نبوده ریاخ یها

 اند.مطلوب پنداشتهن را آموافق بوده و  ریاخ یهاتوسعه شهر در سال

رفاهیامکاناتسطحنمودار۴-۴شکل

 

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

14۰ 

16۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

59 

78 

14 

146 

87 

 سطح امکانات رفاهی
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بهداشتیامکاناتنمودارسطح۴-۵شکل

 

سوادوآموزشیامکاناتسطحنمودار۴-۶شکل

 

 

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

2۰۰ 

 کامل موافقم موافقم بی نظرم  مخالفم کامال مخالفم

21 

73 

13 

182 

95 

 سطح بهداشت

۰ 

1۰۰ 

2۰۰ 
31 

93 

2 

172 

86 

 سطح سواد و آموزش
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اشتغالوکاروضعیتنمودار۷-۴شکل

 

فراغتاوقاتامکاناتنمودارسطح۸-۴شکل

 

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

76 

1۰3 

28 

113 

64 

 وضعیت کار و اشتغال

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

19 

136 

22 

148 

59 

 سطح امکاناتی اوقات فراغت
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ساختارمديريتیپراکندگیپاسخپاسخگويانبهمتغیر۴-۵جدول

کامال  متغیر

 موافق

بی  موافق

 نظر

کامال  مخالف

 مخالف

 

 

ساختار 

 مدیریتی

 13 29 2 25 31 نیاصالح مطلوب قوان

 6 19 3 47 25 امکانات تیریمد

 14 45 3 31 7 یستگیبر اساس شا یانسان یرویجذب ن

 19 22 2 36 21 رانینظم در کار مد

 یرویمنابع و ناز ی و منطق نهیاستفاده به

 یانسان

25 28 1 21 25 

 

 یانسان یهارویمورد مشاهده مربوط به سنجه جذب ن یفراوان نیتر بیش 5-4در جدول 

 تی% عدم مطلوب45نفر ،حدودآ  384نفر از   172 یاست که فراوان یستگیبر اساس شا

 یانسان یرویمعناست که از نظر جامعه نمونه جذب ن نیبد نیو ا دهد،یان را نشان م

موافقت مربوط به سنجه  نیتر بیش ردویگینم ورتص یستگیدر شهر آبادان بر اساس شا

 انگریشود و بی% نشان داده م37حدوداً  یعنی141 یامکانات است که با فراوان تیریمد

 داشته است. یامکانات در سطح شهر صورت مطلوب تیریاست که مد نیا

 تی% موافق مطلوب 51نفر 197آمده است که  یتیریساختار مد یهاسنجه نیانگیم در

اند و باال بوده یهاسنجه تی%  مخالف مطلوب47 یعنینفر  179ها و حدوداً سنجه نیا

ساختار  یهاسنجه تیو عدم مطلوب تیتوان گفت نظر جامعه نمونه راجع به مطلوبیم

 یتیریمد ینظرند که ساختارها نیبر ا تیاکثر اام به هم بوده است. کینزد یتیریمد

 برخوردار است. تیاز حداقل مطلوب آبادان

 قوانینمطلوباصالحنمودار۴-۹شکل



1۰1 
 

 

 

امکاناتمديريتنمودار۴-۱۰شکل

 

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

51 

111 

8 

96 

118 

 اصالح مطلوب قوانین

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

کامال 
 مخالفم

کامل  موافقم  بی نظرم مخالفم
 موافقم

43 

133 

5 

141 

62 

 مديريت امکانات
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شايستگیانسانینیرویجذبنمودار۴-۱۱شکل

 

مديرانکاردرنظمنمودار۴-۱۲شکل

 

 

 

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

2۰۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم بی نظرم  مخالفم

55 

172 

13 

117 

27 

 جذب نیروی انسانی بر اساس شایستگی

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

کامال 
 مخالفم

کامل  موافقم  بی نظرم مخالفم
 موافقم

72 
85 

9 

137 

81 

 نظم در کار مدیران



1۰3 
 

 

منابعازبهینهاستفادهنمودار۴-۱۳شکل

 

 پاسخ پاسخگویان به متغیر قابلیت های مدیریتیپراکندگی  6-4 جدول

کامال  متغیر

 موافق

بی  موافق

 نظر

کامال  مخالف

 مخالف

 

 

 قابلیت های  مدیریتی

 59/15 82/26 30/1 53/44 4/11 متناسب با تخصص فیوظا

 54/13 47/30 78/0 45 16/10 در انجام امور مهارت

 19 71/17 51/6 14/47 64/9 استعداد کارکنان از استفاده

 48/24 19/17 65/3 77/31 92/22 در شناخت مشکالت ییتوانا

 10/15 57/20 52/0 58/39 22/24 هیاول یهاازین نیتام

 

با   رانیاستفاده مطلوب از استعداد کارکنان توسط مد یعنیسنجه سوم  6-4در جدول 

را داشته است و از نظر جامعه نمونه  یفراوان نیتر % بیش47حدوداً  یعنی یفراوان 181

 117برخوردار است و در سنجه مهارت در انجام امور با  یمناسب تیمقوله از مطلوب نیا

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

94 
82 

2 

1۰9 
97 

 استفاده بهینه و منطقی از منابع و نیروی انسانی
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 رانیبدان معناست مهارت مد نیمخالفت شده است که ا نیتر % بیش37 یعنی یفراوان

 برخوردار است. تیمطلوب نیتر در انجام امور به نظر جامعه نمونه از کم

 تیتوان و قابل یهاسنجه تی% با مطلوب57 یعنینفر  220حدوداً طور میانگینبه 

مشکالت  نیبا عدم مطلوب بودن رفع ا %40  یعنینفر  154اند و موافق بوده رانیمد

در  رانیبدان معناست که جامعه نمونه نسبتاً از عملکرد مد نیبودند.و ا رانیتوسط مد

 .دبودان یراض آبادانشهرستان 

تخصصبامتناسبوظايفنمودار۴-۱۴شکل

 

امورانجامدرمهارتنمودار۴-۱۵شکل

 

کارکناناستعدادازاستفادهنمودار۴-۱۶شکل

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

2۰۰ 

کامال 
 مخالفم

کامل  موافقم بی نظرم  مخالفم
 موافقم

61 
1۰3 

5 

171 

44 

 وظایف متناسب با تخصص 

۰ 

2۰۰ 52 117 
3 

173 
39 

 مهارت در انجام امور



1۰5 
 

 

 

مشکالتشناختدرتوانايینمودار۴-۱۷شکل

 

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

2۰۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم بی نظرم  مخالفم

73 68 

25 

181 

37 

 استفاده از استعداد کارکنان

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

14۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

94 

66 

14 

122 

88 

 توانایی در شناخت مشکالت
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نمودارتامیننیازهایاولیه۱۸-۴شکل

 

 

بودنمديريتبومیياغیربومیپراکندگیپاسخپاسخگويانبهمتغیر۴-۷جدول

کامال  متغیر

 موافق

بی  موافق

 نظر

کامال  مخالف

 مخالف

 

 

بومی یا غیر بومی بودن 

 مدیریت

 10 18 1 42 29 احساس مسئولیت

 76/12 4/24 69/4 41/41 75/18 شناخت بهتر منطقه

 57/20 3/26 2 11/34 93/16 توانایی در حل مشکالت

 79/19 25 26/0 33 88/21 توان خالقیت و نوآوری

 14 29 6/0 30 21 توان برقراری ارتباط با اطرافیان

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

14۰ 

16۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

58 

79 

2 

152 

93 

 تامین نیاز های اولیه



1۰7 
 

 

 کی% 42نفر که حدوداً  384از 162 یبا فراوان تیسنجه احساس مسئول 7-4در جدول 

تر  بیش تیاست که جامعه نمونه با احساس مسئول یمعن نیبد نیجامعه نمونه است و ا

ارتباط با  یمخالفت در سنجه توان برقرار نیتر بیش نیموافقند و همچن یبوم رانیمد

باشد البته موافق بودن جامعه نمونه در ی% م29نفر و حدوداً 113آمده که  انیاطراف

 تر از عدم ان است. سنجه بیش نیدر ا رانیارتباط مد یبرقرار

درصد از جامعه نمونه با  57نفر حدوداً  218ها آمده است سنجه نیا نیانگیدر م و

هستند  یبوم رانیموافق مد تیریبودن مد یبوم ریغ ای یبوم یهاسنجه یفراوانتوجه به 

 باشد.یبوم دیبا تیریبودند که صرفا مد نی% مخالف ا39نفر 146و 

مسئولیتاحساسنمودار۴-۱۹شکل

 

 

 

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

2۰۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم بی نظرم  مخالفم

39 

7۰ 

4 

162 

1۰9 

 احساس مسئولیت 
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نمودارشناختمنطقه۲۰-۴شکل

 

مشکالتحلدرتوانايینمودار۴-۲۱شکل

 



۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

2۰۰ 

 کامل موافقم موافقم بی نظرم  مخالفم کامال مخالفم

49 

86 

18 

159 

72 

 شناخت بهتر منطقه 

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

 توانایی در حل مشکالت



1۰9 
 

 

خالقیتتواننمودار۴-۲۲شکل

 

مردمباارتباطبرقراریتواننمودار۴-۲۳شکل

 

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

14۰ 

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم کامال مخالفم

76 

96 

1 

127 

84 

 توان خالقیت و نوآوری

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

54 

113 

22 

114 

81 

 توان برقراری ارتباط با مردم
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 علمی بودن مدیریتپراکندگی پاسخ پاسخگویان به متغیر  8-4 جدول

کامال  متغیر

 موافق

بی  موافق

 نظر

کامال  مخالف

 مخالف

 

 

 علمی بودن مدیریت

 18/23 31/20 69/4 86/27 96/23 نظارت بر امور

 20 86/27 86/2 72/36 5/12 کارمندانارتباط بهتر با مردم و 

انگیزه دادن برای فعالیت 

 تر بیش

19/28 95/29 52/0 32 38/9 

 61/21 21 43/4 9/34 97/17 توانایی در تصمیم گیری

 55/7 48/24 96/1 45/42 96/23 آشنایی با محیط سازمانی

 

و  163 یبا فراوان یسازمان طیبا مح یسنت ریمد کی ییشناآسنجه  8-4در جدول 

است  یمعن نیبد نیموافقت برخوردار است و ا نیتر نمونه از بیش تی% جمع42حدوداً

عملکرد  یعلم رانیمقوله نسبت به مد نیدر ا یسنت رانیکه از نظر جامعه نمونه مد

 زهیدر انگ تیمخالفت مربوط به مطلوب نیتر بیش نیبرخوردارند و همچن یبهتر نسبتاً

 %32نفر که حدوداً  384از  123یبا فراوان یسنت رانیتر مد بیش تیفعال یدادن برا

-تیفعال یدادان برا زهیدر انگ یسنت تیریمعناست که مد نیبد نیباشد که ایاست م

 برخوردارند. یتر از عملکرد کم یعلم رانیتر کارمندان خود نسبت به مد بیش یها

نفر موافق عملکرد  213 یعنی% 56ها آمده است که حدوداً سنجه نیا نیانگیم در

نفر با عملکرد  158 ای% 41باشند و حدوداً یها مدر سازمان یسنت رانیمطلوب مد

 مخالف بوداند. یسنت رانیمطلوب مد

 

اموربرنظارتنمودار۴-۲۴شکل
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کارمندانومردمباارتباطنمودار۴-۲۵شکل

 

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

کامال 
 مخالفم

کامل  موافقم  بی نظرم مخالفم
 موافقم

89 
78 

18 

1۰7 

92 

 نظارت بر امور 

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

14۰ 

16۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

77 

1۰7 

11 

141 

48 

 ارتباط بهتر با مردم و کارمندان
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بیشتردادنبرایفعالیتهایانگیزهنمودار۴-۲۶شکل

 

گیریتصمیمدرتوانايینمودار۴-۲۷شکل

 

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

14۰ 

کامال 
 مخالفم

کامل  موافقم  بی نظرم مخالفم
 موافقم

36 

123 

2 

115 
1۰8 

 انگیزه دادن برای فعالیت بیش تر

۰ 

2۰ 

4۰ 

6۰ 

8۰ 

1۰۰ 

12۰ 

14۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم  بی نظرم مخالفم

83 81 

17 

134 

69 

 توانایی در تصمیم گیری
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سازمانیمحیطباآشنايینمودار۴-۲۸شکل

 

ساختارمديريتشهریپراکندگیپاسخپاسخگويانبهمتغیر۴-۹جدول

کامال  متغیر

 موافق

بی  موافق

 نظر

کامال  مخالف

 مخالف

 

 

 

 

 

ساختار 

مدیریت 

 شهری

 7/25 7/14 7/14 4/19 8/24 شهروندی آموزش و شهری تربیت اصل

 5/25 6/13 4/12 1/20 3/28 شهروندان از مداوم پردازی نظریه اصل

 راهنمایی و آگاهی برای شده منتشر و مدون ضوابط اصل

 شهروندان

5/21 5/24 14 14 2/25 

 9/25 3/13 4/11 21 28 امور اجرای و اقدامات در زمان بعد رعایت اصل

 5/25 15 3/20 3/21 3/17 خصوصی بخش و مردمی بخش اعتماد جلب اصل

 9/26 4/15 7/22 5/21 3/13 مسئولیت و اختیار اصل

 پندآموزی و شده انجام اقدامات در تجدیدنظر و بازبینی اصل

 گذشته تجربیات از

21 5/25 9/12 15 5/25 

۰ 

5۰ 

1۰۰ 

15۰ 

2۰۰ 

کامال 
 مخالفم

 کامل موافقم موافقم بی نظرم  مخالفم

29 

94 

6 

163 

92 

 آشنایی با محیط سازمانی
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اصل می باشد. نتایج به دست آمده از مطالعه  7ساختار مدیریت شهری دارای 

درصد از پاسخگویان تا حد بسیار زیادی  44پاسخگویان بیانگر این است که حدود 

درصد از پاسخگویان  48موافق تربیت شهروندی و آموزش شهروندی می باشند. حدود 

 ضوابط موافق با نظریه پردازی مداوم از شهروندان می باشند. در رابطه با اصل های

 و اقدامات در زمان بعد رعایت شهروندان، راهنمایی و آگاهی برای شده منتشر و مدون

 مسئولیت و بازبینی و خصوصی، اختیار بخش و مردمی بخش اعتماد امور، جلب اجرای

 46گذشته به ترتیب  تجربیات از پندآموزی و شده انجام اقدامات در تجدیدنظر و

نه های درصد از پاسخگویان گزی 6/46درصد و  8/34درصد،  6/38درصد،  49درصد، 

 کامال موافقم و یا موافقم را انتخاب کرده اند. 

تجزيهوتحلیلاستنباطیدادهها:۴-۳

اسمیرنوفمربوطبهمتغیرهایتحقیق–نتايجآزمونکلموگرف۱۰-۴جدول

 معنا داری Ks-z متغیر ها

 000/0 481/3 توسعه شهری

 000/0 121/4 ساختار مدیریتی

 000/0 494/5 توانایی و قابلبت مدیریتی

 000/0 317/4 بومی یا غیر بومی بودن مدیریت

 000/0 178/4 علمی بودن مدیریت

 000/0 31/3 ساختار مدیریت شهری

 رنوفیاسم -پژوهش از آزمون کلموگروف  یهاداده عینرمال بودن توز یبه منظور بررس

نتایج به دست آمده از آزمون کمولموگروف اسمیرنوف گویای این است که استفاده شد. 

تمامی متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق غیر نرمال بوده و به منظور آزمون 

 (p  <05/0فرضیات تحقیق می بایست از آزمونهای ناپارامتریک استفاده به عمل آید.) 
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تجزيهوتحلیلاستنباطیفرضیهها:۴-۳-۱

 : بین ساختار مدیریتی و توسعه شهری رابطه وجود دارد.1 فرضیه

رابطهبینساختارمديريتیوتوسعهشهری:۱۱-۴جدول

 r p متغیرها

 000/0 998/0 ساختار مدیریتی و توسعه شهری

درصد و سطح  99نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن  بیانگر این است که با اطمینان 

شهری  توسعه و مدیریتی معناداری بین میزان ساختاردرصد رابطه  1خطای کمتر از 

وجود دارد. شدت رابطه قوی و جهت رابطه مثبت می باشد؛ ؛ به این معنا که ساختار 

مدیریتی می تواند بر توسعه شهری تاثیر گذار باشد. بنابراین با تقویت مواردی همچون 

 شایستگی، نظم اساس بر انسانی نیروی امکانات، جذب قوانین، مدیریت مطلوب اصالح

انسانی توسعه شهری افزایش  نیروی و منابع از منطقی و بهینه مدیران و استفاده کار در

 (. P  ،998/0 =r<05/0می یابد ) 

 

 : بین توان و قابلیت مدیریتی و توسعه شهری رابطه وجود دارد.2فرضیه 

رابطهبینتوانوقابلیتمديريتیوتوسعهشهری:۱۲-۴جدول

 r p متغیرها

 000/0 995/0 توان و قابلیت مدیریتی و توسعه شهری

درصد و سطح  99نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن  بیانگر این است که با اطمینان 

 توسعه درصد رابطه معناداری بین میزان توان و قابلیت مدیریتی و 1خطای کمتر از 

می باشد؛ به این معنا که توان شهری وجود دارد. شدت رابطه قوی و جهت رابطه مثبت 
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و قابلیت مدیریتی می تواند بر توسعه شهری تاثیر گذار باشد. بنابراین با تقویت مواردی 

کارکنان،  استعداد از امور، استفاده انجام در تخصص، مهارت با متناسب همچون وظایف

یابد ) اولیه توسعه شهری افزایش می  نیازهای مشکالت و تامین شناخت در توانایی

05/0>P  ،995/0 =r .) 

 

 و توسعه شهری رابطه وجود دارد. مدیریت بودن بومی غیر یا : بین بومی3فرضیه 

وتوسعهشهری:مديريتبودنبومیغیريارابطهبینبومی۱۳-۴جدول

 r p متغیرها

 000/0 990/0 و توسعه شهری مدیریت بودن بومی غیر یا بومی

 

درصد و سطح  99اسپیرمن  بیانگر این است که با اطمینان نتایج حاصل از آزمون 

 و مدیریت بودن بومی غیر یا درصد رابطه معناداری بین میزان بومی 1خطای کمتر از 

شهری وجود دارد. شدت رابطه قوی و جهت رابطه مثبت می باشد؛ به این معنا  توسعه

تاثیر گذار باشد. بنابراین  می تواند بر توسعه شهری مدیریت بودن بومی غیر یا که بومی

 حل در منطقه، توانایی بهتر مسئولیت، شناخت با تقویت مواردی همچون احساس

اطرافیان توسعه شهری  با ارتباط برقراری نوآوری و توان و خالقیت مشکالت، توان

 (. P  ،99/0 =r<05/0افزایش می یابد ) 

 

 ری رابطه وجود دارد.و توسعه شه مدیریت بودن علمی یا : بین سنتی4فرضیه 

وتوسعهشهری:مديريتبودنعلمیيارابطهبینسنتی۱۴-۴جدول
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 r p متغیرها

 000/0 991/0 و توسعه شهری مدیریت بودن علمی یا سنتی

 

درصد و سطح  99نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن  بیانگر این است که با اطمینان 

 و مدیریت بودن علمی یا میزان سنتیدرصد رابطه معناداری بین  1خطای کمتر از 

شهری وجود دارد. شدت رابطه قوی و جهت رابطه مثبت می باشد؛ به این معنا  توسعه

می تواند بر توسعه شهری تاثیر گذار باشد. بنابراین با  مدیریت بودن علمی یا که سنتی

 دادن یزهکارمندان، انگ مردم و با بهتر امور، ارتباط بر تقویت مواردی همچون نظارت

سازمانی، توسعه  بامحیط گیری و آشنایی تصمیم در تر، توانایی بیش برای فعالیت

 (. P  ،991/0 =r<05/0شهری افزایش می یابد ) 

 : بین ساختار مدیریت شهری و توسعه شهری رابطه وجود دارد.5فرضیه 

رابطهبینساختارمديريتشهریوتوسعهشهری:۱۵-۴جدول

 r p متغیرها

 028/0 348/0 ساختار مدیریت شهری و توسعه شهری

 

درصد و سطح  99نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن  بیانگر این است که با اطمینان 

شهری  توسعه و شهری مدیریت درصد رابطه معناداری بین ساختار 1خطای کمتر از 

 ساختاروجود دارد. شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه مثبت می باشد؛ به این معنا که 

می تواند بر توسعه شهری تاثیر گذار باشد. بنابراین با تقویت اصول  شهری مدیریت
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 P  ،348/0<05/0هفت گانه ساختار مدیریت شهری، توسعه شهری افزایش می یابد ) 

=r .) 

رگرسیون:۴-۳-۲

فرضیاتی که تا کنون در بخش آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت در صدد تشریح 

بین متغیر وابسته و مستقل بوده اند که این همبستگی تنها بیانگر همزمانی  همبستگی

بین دو متغیر است و منجر به پیش بینی و تبیین نمی شود. تحلیل رگرسیون این 

امکان را به ما می دهد تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش 

تبیین متغیر وابسته تعیین نماییم. در  بینی و سهم هریک از متغیرهای مستقل را در

 ( استفاده شده است.ENTERاین پژوهش برای تحلیل رگرسیون از روش هم زمان)

 تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته)توسعه شهری(.اصلی:  فرضیه

ضريبتبیینعناصرمختلفدرتوسعهشهری:۱۶-۴جدول

R R متغیر 
 خطای استاندارد 2

 25/1 431/0 656/0 چندگانه متغیرهای مستقل

 

با ضریب  متغیرهای مستقل چندگانه نشان میدهد که (4-56)جدولهمانطور که 

توسعه درصد واریانس متغیر مالک )43 ندتوانسته ا( R =814/0همبستگی چندگانه )

درصد واریانس توسعه  57به عبارتی دیگر می توان گفت که  د؛ن( را تبیین کنشهری

شهری  متاثر از متغیرهایی به جز متغیرهای مستقل موجود است که در این پژوهش 

 مورد بررسی قرار نگرفته اند . 

متغیرهایمستقلپیشبینیتاثیرمعنیداریبررسیآزمونتجزيهوتحلیلواريانسبرای۱۷-۴جدول

 توسعهشهریموردبررسیبر
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منابع 

 تغییرات            

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

 معناداری fآماره

 000/0 06/63 60/699 5 02/498 رگرسیون

   57/1 379 61/658 باقی مانده

از نظر آماری ، f (5، 379) =06/63)مقدار درجدول فوق دیده می شود  همانطور که

تاثیر  نتیجه می گیریم که 95/0با اطمینان  ؛ بنابراین(P<05/0معنی دارا ست)

ازنظر آماری  متغیرهای مستقل مختلف مورد بررسی در این پژوهش بر توسعه شهری

 .معنی دار است 

 

 

 

 

خالصهنتايجرگرسیونبرایپیشبینیتاثیرمتغیرهایمستقلموردبررسیبرتوسعه۱۸-۴جدول

شهری

 B SEB Beta t sig 

 000/0 77/11  462/0 42/5 ثابتمقدار 

 034/0 125/2 207/0 066/0 141/0 ساختار مدیریتی

 000/0 -391/5 -352/0 031/0 -168/0 توانایی و قابلبت مدیریتی

 106/0 62/1 137/0 008/0 013/0 بومی یا غیر بومی بودن مدیریت
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 983/0 -021/0 -003/0 015/0 000/0 علمی بودن مدیریت

 011/0 -546/2 -106/0 075/0 -192/0 مدیریت شهریساختار 

 p ،141/0= B ،207/0<05/0با )بر اساس نتایج جدول فوق ساختار مدیریتی 

=Beta،)  توانایی و قابلیت مدیریتی با (05/0>p ،168/0- = B،352/0- =Beta)  و

معنی داری  تاثیر (p ،192/0- = B ،106/0- =Beta<05/0با )ساختار مدیریت شهری 

 توسعه شهری داشته اند. در پیش بینی
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 پنجم فصل

 

  بحث و نتیجه گیری
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مقدمه۵-۱

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی توسعه شهری در شهر آبادان انجام شده 

است. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که در این فصل به 

بحث و بررسی نتایج به دست آمده از آزمون ها  و تطبیق آنها با پیشینه نظری پژوهش 

 خواهیم پرداخت.

یجمعبند۵-۲

روند توسعه  یخود را، برس قیگونه بود که ما موضوع تحق نیبد قیتحق یکل ندیفرا

در  میموثر بر آن انتخاب کرد یتیریو عوامل مد یلیآبادان بعد از جنگ تحم یشهر

 که  میشناخت مسئله گفت

 نیدر ا یانسان یآن است و شاخص ها یو انسان یفیبعد ک یمنظور از توسعه شهر

بود که صورت  یو جزئ یبه دو صورت کل قیشود اهداف تحقیمقوله در نظر گرفته م

 یکه م یتیریتوسعه شهر آبادان و عوامل مد یفیروند بعد ک یشامل برس آن یکل

باشد یداشته باشد، م یلیتوسعه شهر آبادان بعد از جنگ تحم عدم ایتوانسته بر توسعه 

 یرفاه یهاخصپنج مورد از جمله؛ روند توسعه شا یبرس قیتحق یو اهداف جزئ

 زانیو نقش آن در روند توسعه، م یتیریساختار مد ر،یاخ یشهرستان آبادان در سال ها

 ریغ ای یبوم ر،یتأث زانیم ،یآن در روند توسعه شهر ریو تأث یتیریمد یهاتیتوان و قابل

 ی)سنت تیرینوع مد ریتأث زانیم ،یو نقش آن در روند توسعه شهر تیریبودن مد یبوم

ی م ی و ساختار مدیریت شهری بر توسعه شهری ( بر روند توسعه شهریعلم تیریمد ای

 یضربه بزرگ یلیبعد از جنگ تحم جهت بود که نیاز ا قیضرورت تحق نیباشد و همچن

-با چالش یتوسعه شهر تیریآبادان وارد شدو مد یشهر تیریتوسعه و مد  کرهیپ بر

ی تیریمد یهاچالش نیا ایمنظر است که آ نیاز ا قیمواجه شد. ضرورت تحق ییها

بر توسعه  یریو اگر داشته است چگونه تاث ریخ ایبر توسعه شهر داشته است  یریتاث

 داشته است. یلیاز جنگ تحم شهرستان آبادان بعد یشهر
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 : بیپنج سوال بودند که به ترت قیسواالت تحق 

)با ؟ در آبادان چگونه بوده است یرفاه یهارشد شاخص ریاخ یهادر سال  -

بهداشت، آموزش، اشتغال و  اخصتر از جمله شمهم یهاتوجه به شاخص

 ر؟یخ ایداشته  شرفتیپ اوقات فراغت و...(

آبادان  یبر روند توسعه شهر یریتأث ران،یبودن مد یبوم ریغ ای یبوم ایآ -

 داشته است؟

 آبادان داشته اند ؟ یدر روند توسعه شهر یریتأث ،یتیریمد یساختار ها ایآ  -

بر روند توسعه  یریشهر آبادان تأث رانیمد یتیریمد یها تیلتوان و قاب ایآ  -

 ر؟یخ ایداشته است  یشهر

 ریآبادان تأث یتوسعه شهر بری علم تیریمد ای یسنت تیریمد ت،یرینوع مد -

 ر؟یخ ایداشته است 

 نبود یعلم ای یسنت ،یتیریمد ساختار ب،یکه به ترت میکرد انیب قیدر تحق هیفرض پنج

و ساختار  تیریبودن مد یبوم ریغ ای یبوم ،یتیریمد یهاتیقابل توان و ت،یریمد

که موضوع  میبه دو موضوع اشاره کرد نهیشیبودند. در فصل دوم  در پ مدیریت شهری

آمده است که توسعه را به  یو دکتر غفار ایتوسعه دکتر ازک یاول در کتاب جامعه شناس

ن که آ یاز توسعه بعد کم نظورکردند که م انیاند و بنموده میتقس یفیو ک یدو بعد کم

ها بلکه منظور آن ستیکند ن یم دایسوق پ یتر به سمت درآمد سرانه و درآمد مل بیش

-مقوله سمت شاخص نیاست که به خود انسان ربط داشته باشد و ا یتیفیدر رابطه با ک

و  یطیمح یزیو در موضوع دوم که از کتاب برنامه ر کندیم دایسوق پ یرفاه یها

 .شده است هیجمعه پور ته یاو منطقه یشهر یداریپا
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  میآورد یمطالب پرداخته شده بود است داریتوسعه که همان توسعه پا دیبه نگرش جد 

هر کدام از  یو سپس برا میپرداخت میمفاه فیو تعر یو خارج یداخل قاتیو تحق

بود  هدکه پشتوانه آن خوا  یایچوب نظر چهار ،ینظر یها با استفاده از مبانهیفرض

 .میکرد نییتع

به کار  قیتحق وهیاز نظرش قیتحق نیمنوال بود که ا نیبد یدر فصل سوم روش شناس

-یم یکاربرد-یاتوسعه قیتحق نیاز نظر هدف ا است. شیمایپ ق،یتحق نیرفته در ا

و  خواهد بود. یفیک-ی، از نظر ابزار کمیلیـ تحل یفیتوص قیتحق نیاز نظر نوع ا باشد

 فیشود طیها به کار برده مسنجه یکه برا یفیپرسشنامه و ط هاداده یروش گرد اور

وابسته پنج سنجه  ریمستقل و متغ یهاریهر کدام از متغ یبرا خواهد بود. کرتیل

 نیا یسازسنجه خواهد داشت شاخص 25که در مجموع پرسشنامه ما  میکرد یطراح

 رهایاز متغ کیهر  یکه در فصل دوم برا ییهاهیکمک استاد راهنما و نظر با هاسنجه

 باشد.یآبادان م یشهر تیجمع قیتحق یمارآجامعه  شده است، هیته میکرد انیکه ب

آبادن  یکشور ماتیباشد و تقسیهزار نفر م  320 آبادان تیجمع 1390طبق آمار سال

 -شهر آبادان 3و اروندکنار و  یگونه است که شهرستان از دو بخش مرکز نیبه ا

 قیتحق نیدر ا شده است. لیتشک یآباد 81دهستان و  6اروندکنار و چوئبده به همراه 

و  یقسمت مرکز ازیبه امکانات مورد ن یبزرگ بودن منطقه و عدم دسترس لیبه دل

با استفاده از  قیشود و نمونه تحقیدر نظر گرفته م یآبادان به عنوان جامعه آمار یشهر

بزرگ و گسترده است  و  قیجامعه تحق یاست که برا یکه روش یاخوشه یریگنمونه

 یریاز روش نمونه گ ستیدسترس ن در قیفهرست کامل از افراد جامعه مورد تحق

با توجه به فرمول برآورد حجم نمونه کوکران با جامعه نمونه . میاستفاده کرد یاخوشه

هزار نفری منطقه  212000درصد و با توجه جمعیت  95درصد خطا و اطمینان  5

و همچنین آبادان از  چندین  باشدنفر می 384(یا 383.7شهری شهرستان آبادان )

ها کوی ذوالفقاری، امیری، احمد آباد، فرح ترین آنشکیل شده است که مهممنطقه ت
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آباد، حالل بریم، باورده و چند منطقه بزرگ و کوچک دیگر است که به طور تصادفی، 

 منطقه مورد نظر ما کوی ذوالفقاری انتخاب شد.

ابتدا از  هاروال به این صورت بود کهدر فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده

های کلمو گرف اسمیرنوف استفاده کردیم که در صورت نرمال آزمون توزیع نرمال داده

ها از ها از آزمون پارامتریک پیرسون و در صورت عدم توزیع نرمال دادهبودن توزیع داده

نامه را با ها پرسشازمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده کنیم. پایایی و اعتبار سنجه

هایی با ونباخ سنجیده و نهایی کردیم. اکثراً آزمون الفای کرونباخ برای سنجهالفای کر

نفری از جامعه نمونه و پر  20شود. بعد از انتخاب نمونه طیف لیکرت به کار برده می

کردن پرسش نامه اولیه ما شروع به آزمایش اعتبار پرسش نامه کردیم و به این نتیجه 

نزدیک است، 1جا که به باشد و از آنمی995/0نامه رسیدیم که الفای کرونباخ پرسش

بدین معناست که خوشبختانه پرسشنامه ما دارای اعتبار مطلوبی است و همینطور برای 

استفاده کردیم که  دو نیمه کردن آزمونسنجش پایایی پرسش نامه از روش  

عداد دو جا که  او از آن 993/0/. و در قسمت دوم 990ها در قسمت اولهمبستگی آن

توان گفت سنجه های پرسشنامه  ما نیمه آزمون به عدد یک خیلی نزدیک هستند می

 از پایایی مطلوبی برخورداراند.

در فصل چهارم به توصیف و تحلیل داده ها روی آوردیم و در اوایل فصل به معرفی 

محدوده مورد برسی تحقیق یعنی شهر آبادان پرداختیم که برای معرفی شهر آبادان 

داد را آوردیم در های این شهر که وضعیت آبادان را نشان میتاریخچه و یک سری نقشه

سنجه است به همراه فراوانی انها  25ها های پرسش نامه که تعداد آنادامه تمام سنجه

ها بر اساس هر یک از متغیرها )وابسته، مستقل( در ذکر شده است و همچنین سنجه

اند؛ و بعد از هر قسمت پنج نمودار آمده بندی شده ای تقسیمپنج جدول پنج سنجه

های هر سنجه در طیف را به صورت درصدی است که نحوه پراکندگی هر کدام از داده

 نشان دادیم. 
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در این پژوهش در نتیجه نرمال نبودن توزیع داده ها با توجه به نتایج به دست آمده از 

های تحقیق از همبستگی اسپیرمن  آزمون کلموگروف اسمیرنوف ، برای آزمون فرضیه

 استفاده شده است.

نتیجهگیری۵-۳

گونه که مالحظه کردیم فرضیه اول، ساختار مدیریتی با متغیر در فصل چهارم همان

وابسته یعنی توسعه شهری رابطه معنادار و هم جهتی داشتند و این بدین معنا است که 

ه شهری هم رو به بهبود پیش خواهد اگر ساختار مدیریتی رو به بهبود پیش رود توسع

باشد. یکی از سواالت تحقیق این گونه رفت و همچنین رابطه این دو بسیار قوی می

 بیان شد که آیا ساختارهای مدیریتی، تأثیری در روند توسعه شهری آبادان داشته اند؟ 

توان در جواب باید گفت بعد از جنگ تحمیلی یکی از عوامل توسعه شهری آبادان را می

ساختار مدیریتی نام برد و بنا بر نظریات ماکس وبر که معتقد بود، هر سازمان باید 

-دارای اصولی باشد و این اصول باید از هماهنگی مناسبی برخوردار باشند. نتیجه می

گیریم اگر خواهان توسعه شهری هستیم یکی از مسائلی که باید بدان توجه کرد 

تر آنها  هاست و به دنبال بهبود هماهنگی هر چه بیشساختار و بروکراسی سازمان

 باشیم.

فرضیه دوم که توان و قابلیت مدیریتی است همانند فرضیه قبل بر توسعه شهری تاثیر 

ها بسزایی داشته است و این بدان معنی است که توان و قابلیت مدیران سازمان

ز انجا که این فرضیه با مستقیما در توسعه شهر شهرستان آبادان تاثر داشته است و ا

توسعه شهری هم جهت است لذا هر چه توان و قابلیت یک مدیر در یک سازمان باالرود 

به توسعه شهری کمک خواهد کرد. یکی از سواالتی که در تحقیق مطرح شد به این 

های مدیریتی مدیران شهر آبادان تأثیری بر روند توسعه صورت بود که آیا توان و قابلیت

های توان گفت مدیران سازماناشته است یا خیر؟ با تایید این فرضیه میشهری د

های مدیریتی مختلف شهرستان آبادان از انگیزه نسبتاً مطلوبی برای فعالیت در پست
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های مختلف شهرستان گیریم که توان و قابلیت مدیران سازمانخود دارند و نتیجه می

اند. و برای تقویت مطلوب و مثبتی  داشته آبادان در توسعه شهری این شهرستان تاثیر

توان درآنها ایجاد انگیزه کرد تا بتوانند در راه توسعه توان و افزایش قابلیت مدیران می

 های موثر بردارند.شهری این شهرستان گام

ای مشابه نتایج دو فرضیه قبل رسدیم فرضیه بومی یا غیر بومی بودن مدیریت به نتیجه

ای نه تنها معنادار بلکه بسیار قوی دارد. یکی از ا توسعه شهری رابطهو ثابت کرد که ب

سواالت تحقیق ما بدین صورت بوده است که آیا بومی یا غیر بومی بودن مدیران، 

 تأثیری بر روند توسعه شهری آبادان داشته است یا خیر؟

غیر بومی(  در فصل قبل گفتیم از آنجا که فرضیه ما دو وجهی )مدیران بومی و مدیران 

است باید یک وجه ان را در نظر بگیریم و تایید یا رد یکی موجب رد یا تایید دیگری 

گیریم و از آن باشد را در نظر میشود. بنابراین یکی از دو وجه که مدیران بومی می

توانیم بگویم مدیران بومی نسبت به مدیران غیر بومی جهت که  فرضیه ما تایید شد می

 اند.ی شهرستان آبادان نقش نسبتا موثرتری داشتهدر توسعه شهر

فرضیه سنتی یا علمی بودن مدیریت هم مانند سه فرضیه پیش بر توسعه شهری 

شهرستان آبادان تاثیر دارد. این فرضیه مانند فرضیه قبل  دو وجهی است لذا برای 

است را در های آبادان شبیه به آن راحتی کار ما مدیریت سنتی که نوع مدیریت سازمان

نظر گرفتیم نوع سنتی مدیریت  تاثیر نسبتاً مطلوبی در توسعه شهری شهرستان آبادان 

بعد از جنگ تحمیلی داشته است دیگر تحقیق به دین صورت بود که نوع مدیریت، 

مدیریت سنتی یا مدیریت علمی بر توسعه شهری آبادان تأثیر داشته است یا خیر؟ و 

دریافتیم که مدیران سنتی تاثیر نسبتاً به مدیریت علمی طور که مالحظه کردیم همان

توان  گسترده بودن دامنه مدیریت سنتی در در توسعه شهر داشته و دلیل آن را می

تر بودن سطح شهر و عدم تجربه کردن مدیریت علمی به معنای واقعی ان و منعطف

 مدیریت سنتی از نظر روابط  در شهرستان آبادان دانست.
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جم مدعی است بین ساختار مدیریت شهری و توسعه شهری رابطه ی مستقیم فرضیه پن

و معناداری وجود دارد. این فرضیه مورد تأیید واقع شده است. شدت رابطه ضعیف و 

ن معنا که هر چه ساختار مدیریت شهری بر مبنای یجهت رابطه مثبت بوده است. به ا

سعه شهری نیز افزایش می یابد. اصول هفت گانه ای آن، بیشتر تقویت شود میزان تو

از نظر وی نتیجه به دست آمده با آنچه در نظریه پال ذکر شده است مطابقت دارد. 

نقش مدیران شهری )اعم از شهرداران، مدیران شرکت های ساختمانی، مدیران دولتی 

مرتبط با امور شهری( در توزیع منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. پال روی 

(هم چنین نتیج به 1389:328)پاپلی یزدی،سبی مدیران شهری تأکید دارداستقالل ن

دست آمده از بررسی این فرضیه، با نتایج به دست آمده از پژوهش های 

( مطابقت دارد. در این 2006( و ونگ )2004(؛ هرزی و حسن)2001چاکاراباتی)

ه است که پژوهش ها نقش و تاثیر مدیریت شهری بر توسعه مورد بررسی قرار گرفت

نتایج پژوهش ها حاکی از تاثیر تعیین کننده مدیریت شهری و استفاده از انواع تکنیک 

 های آموزشی و مدیریتی بر دست یابی به توسعه پایدار بوده است.

توان از این تحقیق گرفت این است که فرضیات تحقیق یعنی ساختار نتیجه کلی که می

ی یا غیر بومی بودن مدیریت، سنتی یا علمی مدیریتی، توان و قابلیت مدیریتی، بوم

های رفاهی از جمله بهداشت، بودن مدیریت و ساختار مدیریت شهری بر شاخص

 اموزش، اشتغال و... تاثیر به سزایی دارند.

های های اخیر رشد شاخصسوال اول تحقیق ما بدین صورت بیان شده بود که در سال 

توجه به شاخص های مهمتر از جمله شاخص  رفاهی در آبادان چگونه بوده است )با

بهداشت، آموزش، اشتغال و اوقات فراغت و...( پیشرفت داشته یا خیر؟ که در جواب باید 

تر از آن مشاهده و آمارهای سال قبل 1390گفت با توجه به اخرین امار یعنی آمار سال 

ای برخوردار توجههایی مانند بهداشت، آموزش و... از پیشرفت قابل کنیم که شاخصمی

مراکز بهداشت و  1385های بهداشت در آمار سال برخوردار بودند. مثال در مورد شاخص
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-مرکز گسترش یافته 76به  1390مرکز بوده است و در سال  32در مان در کل استان 

 اند.

پیشنهادهاوراهکارها۵-۴

قرار دادن  های مختلف و الگوتوجه به ساختارها و تشکیالت مدیریتی سازمان -

 های نوین. سازمان

 جذب نیروهای جوان بر اساس شایستگی و نه بر اساس روابط فامیلی. -

استفاده بهتر از نیروهای انسانی یک سازمان و امتناع از جذب نیرو های اضافه  -

 و دست و پا گیر.

استفاده از مدیران دارای تخصص و توانایی مدیریت در خصوص سازمان مد  -

 نظر.

ن به  پژوهش، و همچنین در رأس امور قرار دادن آن برای انجام توجه مدیرا -

 هر پروژه اجرایی. 

هایی مثل شهرستان های شهرستانتر مدیران به زیر ساخت توجه هر چه بیش -

 آبادان.

-های مدیریت سنتی و همچنین توجه به علمیمد نظر قرار دادن نقطه ضعف -

 تر کردن مدیریت

های سازمانی و نظارت همه جانبه بر محیط تر مدیران به توجه هر چه بیش -

 عوامل سازمان.

هایتحقیقمحدوديت۵-۵

 عدم همکاری بعضی از جامعه نمونه در تکمیل پرسشنامه. -
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ها، سازمان صنعت و ها مانند شهرداری، بیمارستانعدم همکاری برخی ارگان -

 معدن. 

 عدم تمایل به پاسخ گویی برخی از مسئوالن به دالیل مختلف. -

 وسعت زیاد منطقه جامعه نمونه و عدم دسترسی کامل به آنها. -
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 سالم ؛گرامی شهروند

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه  پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور

با پاسخ خود، ما را در انجام پژوهش یاری لطفاً می باشد..  توسعه شهری شهر آبادان

پرسشنامه  نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی نیست و پاسخ شما تنها در . در این نمایید

 تحلیل علمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 از همکاری شما با تشکر 

 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی –سعید زاده 

 

 

 مرد       جنسیت:  زن  -1

        کارشناسی      فوق دیپلم        دیپلم       میزان تحصیالت:  زیر دیپلم -2

        دکترا        کارشناسی ارشد 

 سن: .............. -3
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 .لطفاً به هریک از موارد زیر با دقت پاسخ دهید 

کامالنظرتاندربارههريکازمواردزيرچیست؟

 موافق

بی موافق

 نظر

کامال مخالف

 مخالف

در شهرستان آبادان  یگذشته سطح امکانات رفاه یهادر سال

 اند.افتهیداشته و بهبود  شرفتیپ

     

سطح بهداشت در شهرستان آبادان بهبود  ریاخ یهادر سال

 است. افتهی

     

      داشته است. شرفتیپ در دهه گذشته سطح سواد و آموزش،

کار و اشتغال در شهرستان آبادان  تیگذشته وضع یهادر سال

 است. افتهیبهبود 

     

کنند، یکه اوقات فراغت را پر م یسطح امکانات ریاخ یهادر سال

 .تر شده است بیش

     

 اصالحات ،یرفاه یها سازمآن رانیگذشته مد یهادر سال

 اند.انجام داده یو مقررات ادار نیرا در قوان یمطلوب

     

امکانات در سطح شهر به طور  تیریمد ر،یاخ یهادر سال

 صورت گرفته است. یمناسب

     

 یانسان یرویو ن رانینحوه جذب مد ر،یاخ یهادر سال

نه بر  است و  بودهی ستگیبر اساس  شا یرفاه یها درسازمآن

 .اساس روابط

     

 یبه صورت ها سازمآن رانینظم در کار مد ریاخ یهادر سال

 مطلوب بوده است. 

     

 یانسان یرویها، از منابع و ن سازمآن رانیگذشته مد یهادر سال

 بردند.یبهره م یو منطق نهیخود به طور به
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دهند یرا انجام م یفیو کارکنان وظا رانیمد ریاخ یهادر سال

 ها و تخصص آنان است.یژگیکه متناسب با و

     

ها  در انجام امور سازمآن رانیمهارت مد ریاخ یهادر سال

 مطلوب بوده است.

     

در استفاده از استعداد  رانیگذشته، توان مد یهادر سال

 بوده است. یکارکنان خود به صورت مطلوب

     

در شناخت مشکالت، مناسب  رانیتوان مد ریاخ یهادر سال

 بوده است.

     

)از  هیاول یهاازین نیدر تام رانیتالش مد ر،یاخ یهادر سال

 .و...( مردم مطلوب بوده است یجمله آب، برق،گاز رسان

     

      تری برخوردارند. مدیران بومی از احساس مسئولیت بیش

مدیران بومی شناخت بهتری نسبت به آن منطقه و افراد 

 اجتماع خود دارند.

     

      شود.تر در مدیران بومی دیده می توانایی در حل مشکالت، بیش

      شود.تر دیده می توان خالقیت و نوآوری در مدیران بومی بیش

      تری در برقراری ارتباط با مردم دارند. مدیران بومی توانایی بیش

بهتر  یسنت رانینظارت بر امور توسط مد ریاخ یهادر سال

 صورت گرفته است.

     

با مردم و  یارتباط بهتر یسنت رانیمد ریاخ یهادر سال

 اند.کارکنان داشته

     

وانند به کارمندان تیبهتر م یسنت رانیگذشته مد یهادر سال

 تر دهند. کار بیش یبرا زهیخود انگ

     

مهم  یهایریگ میدر تصم یتر بیش ییتوانا ین سنت رایمد

 دارند.
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 تر شناآ یسازمان یها طیبه مح یسنت رانیمد ریاخ یهادر سال

 بودند.

     

باید شهروندان برای عمل به وظایف شهروندی خود به منظور 

 دست یابی به توسعه شهری آموزش ببینند.

     

عملکرد، خواسته ها و عقاید شهروندان باید مورد توجه قرار 

 گیرد.

     

باید ضوابط و مقرارتی در قالب انواع بنرهای تبلیغاتی، بروشورها 

شهروندان قرار گیرد تا از وظایف شهروندی خود و ... در اختیار 

 آگاهی یابند.

     

در اجرایی کردن طرح ها و پروژه ها باید به زمان و شرایط 

 محیطی توجه کرد.

     

برای دست یافتن به توسعه باید اعتماد بخش خصوصی و 

 مردمی را جلب کرد.

     

در حین دادن باید به مدیران و مسئوالن اختیار و قدرت داد و 

اختیار، از آنها انتظار مسئولیت پذیری و انجام وظایف محوله را 

 داشت.

     

به منظور کاهش اشتباهات و کسب تجربه باید به بررسی و 

 کندو کاو در طرح ها و اقدامات پیشین پرداخت.

     

 


