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   تهران16مهم ترین چالش هاي مدیریت شهرداري منطقه 

THE  MOST  IMPORTANT MANAGEMENT 

CHALLENGE  MUNICIPALITY OF TEHRAN 

REGION 16 
 بابک شفیع زاده

  دانشگاه تهران - مالی  کارشناس ارشد مدیریت
09123132893: شماره تماس                 پنجم بهمن سال هشتادوهشت:تاریخ ارسال                 

  :مقدمه

ت شـهروندان اسـت و      رضـای ش  سازمان خدماتی مهمترین هـدف     یکی   شهرداري بعنوان   

ــهروندان در اد ــی کن   ارهش ــت م ــرکت ودخال ــستقیم ش ــور م ــهر بط ــور ش ــ ام ــت . دن        در حقیق

پیچیدگی هاي شهر کمتر از کشور نیست زیرا کشور داراي مرز مشخص و تعامالت حیطه بندي              

مـدیریت شـهري اساسـأ دور از      و،  لی شهرها مرز تعاملی محدود و مـشخص ندارنـد         شده است و  

 .زندگی مردم نیست

 که معموالً ،  و قدیمی کهنسازمانی با بدنه و دارد ،نوپادرحال حاضر ساختاري شهرداري 

 همیشه دستخوش تغییرات در مدیریت و از بیرون سازمان انتخاب می گردندآنمدیران ارشد

 را به  نیز و مناطقداشته  را مستقیم بر مدیریت اجرائی مناطقاین امر تاثیرین می باشد، و ا

.  براي کالن شهرها به شمار می آیديتحقق اهداف کوتاه مدت راهبري می کند که تهدید

شایددرشرایط کنونی می توان تهران راهمچون زمان بلدیه اداره کرد،امانمی توان انتظار 

  .ت از آن داش رامدیریت بهینه

 یکی از جنوبی ترین مناطق شهر تهران با بافت فرسوده مسکونی و تجاري و شبکه 16منطقه 

  .بزرگراهی بعنوان دروازه جنوبی تهران محسوب می شود

     نقاط بسیار مشترك با، مورد بحث قرار می گیردمقالهچالش هاي مدیریتی که در این 

  .مناطق دیگر داردمشکالت چالش ها و 
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 و باید چالشها و موانع را بررسی و تجزیه و 1ا از بطن امروز بیرون نیامده استچالش ه زیرا 

 .تحلیل نمود و آماده رویارویی با چالش هاي جدید بود

  

  :تعریف شهرداري

شهرداري موسسه مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران،   

هالی شهر بعنوان زیستگاهی مطلوب براي ر و تأمین رفاه و آسایش اهآبادي، بهداشت ش

  شهرداري داراي. شهروندان تاسیس شده است و مردم در این امور شرکت و دخالت دارند

  

، استقالل مالی و اداري است و از خود داراي اموال، بودجه، درآمد،  مستقل شخصیت حقوقی

  .حقوق، تکالیف مخصوص و متمایز از دولت است

قبال شهرداریها عهده دار تصمیم گیري ها و سیاستگذاریهاي شهر در شوراي اسالمی   

نیزازآن جمله عملکرد شهرداریها نظارت بر و .  میباشدمحلی است و داراي اختیارات وسیعی

وزارت کشور به نیابت از دولت در مورد شهرداریها که یک نهاد مردمی و خارج از شمول . است

و شهرداریها را در اجراي وظایف محوله ارشاد و داشته هاي دولتی قرار دارد نظارت عالیه  ارگان

  .راهنمایی می نماید

داري ها تحت نظر مردم اداره می شوند و هدایت و راهبري دولت بصورت ربطور کلی شه  

  .غیر مستقیم اعمال می گردد

  وظایف اهداف و مدیریت شهري

 که براي یک هدایتمدیریت شهري تمامی وظایف برنامه ریزي و سازماندهی و نظارت و   

فعالیتهاي شهر را سازمان می دهد و به فعالیتهاي . مدیر تصور می گردد را عهده دار می باشد

 و شهرداري الزم را در سازمان هدایت نظارت می کند و براي انجام بهینه امور ،ه انجام شد

  .شهروندان ایجاد می نماید

                                                
   21 چالشهاي مدیریت در سده -دراکر  .  پیتراف- 1

published by www. knowclub.com

kn
ow

clu
b.c

om



»3« 

  : عبارتند ازمهمترین اهداف مدیریت شهري در قوانین شهرداریها  

 تأمین و ارائه خدمات شهري -

  امکانات الزم براي مقابله با مسایل شهري وعمران شهري و ایجاد تجهیزات -

 شهرها) پایدار(توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با اهدافی چون توسعه اندیشیده  -

سته شهر بعنوان یک سیکل باز و داراي سیستمی پویا است که عملکردهاي ساختار آن پیو  

با هم تعادل دارند براي تنظیم این روابط و پایداري سیستم ، هماهنگی و یکپارچگی در 

  .مدیریت ضروري است

واقعیت این است که شهر براي شهروند است و شهروند یک انسان است در واقع شهرداري شـهر      

 .را براي جامعه انسانی طراحی می کند

براي این امر از معاونین . ت شهري را بر عهده دارد مدیری، مدیر ارشد عالی ترینشهردار بعنوان

شهرداران مناطق عالوه بر تمامی وظایف  .و مشاورین و نیز شهرداران مناطق بهره می گیرد

  . سیاستگذاري و برنامه ریزي شهر گام بردارنديشخص بایستی در راستاممدیریت در محدوده 

  .ی گردد انتصاب شهردار منطقه از سوي شهردار شهر تعیین م

  

  16تاریخچه شکل گیري سطح منطقه 

از ابتدا به تبع .  بر می گردد1299 به سال 16سابقه شکل گیري و گسترش کالبدي منطقه 

اعمال سیاست هاي توسعه صنعتی و خدماتی، موفقیت محدوده در جنوب بازار شهر آن زمان و 

معیتی جنوب کشور، عناصر قرار گیري منطقه در مسیر راه هاي مهم ارتباط دهنده به نقاط ج

 ایستگاه راه 1299-1320 يدر سالها. فعالیتی و مسکونی مختلفی در گستره آن شکل گرفت

آهن عنصري مهم و تأثیر گذار به شکل گیري هسته هاي صنعتی و خدماتی و گسترش کالبدي 

تقرار ایجاد ایستگاه راه آهن در جنوب محدوده شهر و جنوب بازار باعث اس. منطقه بوده است

واحدهاي صنعتی خدماتی دیگري شامل بلور سازي، سیلو، کارخانجات چیست سازي، کشتارگاه 

تهران، کارخانه آرد و تعدادي انبار و بنگاه باربري براي پاسخگویی به نیازهاي بازار تهران در 
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 صنایع و واحدهاي 1342-1357در دوره . قسمت شمال شرق محدوده کنونی منطقه گردید

ازه تاسیس همانند سنگبري هاي جنوب غربی چهارراه فرح آباد، نیروگاه بعثت، پایانه خدماتی ت

همچنان به عنوان مهم مسافربري جنوب بنگاه هاي آهن فروش خیابان هاي ستاره و مهرآبادي، 

  .ترین عناصر تأثیرگذار به گسترش کالبدي منطقه عمل کردند

 توسعه صنعتی و خدماتی تهران و  به تبع کند شدن آهنگ رشد و1358-1367در دوره 

قرارگیري منطقه در محدوده شهر و تبدیل آن به یکی از مناطق بیست گانه شهرداري بر اساس 

 تعدادي از صنایع ، انبارها و بنگاههاي باربري به خارج از منطقه 1359تقسیمات شهري سال 

  . انتقال یافت

ه وسیله دولت و شهرداري تهران در  با تشدید محدودیت هاي اعمال شده ب1368پس از سال 

جهت کنترل توسعه فیزیکی تهران و افزایش هزینه زمین و مسکن در مناطق مرکزي و شمال 

تهران، عامل تامین مسکن ارزان قیمت براي شهروندان تهران نقش بیشتري در گسترش 

  .کالبدي منطقه پیدا کرده است

از شمال با . ر تهران واقع گردیده است هکتار در جنوب شه1667این منطقه با وسعت حدود 

 و 17 و از غرب با مناطق 20 ، از جنوب با منطقه 15 و 14 از شرق با مناطق 12 و 11مناطق 

  . همسایه است19

سبز  هکتار که سرانه فضاي 90/32و میزان فضاي سبز مربع  کیلومتر 300شبکه معابر حدود 

ضع مطلوب فضاي سبز منطقه می باشد،  مترمربع می باشد که نشان دهنده و7/11معادل 

 منطقه يبوستان بعثت و ترمینال جنوب و ایستگاه راه آهن و نیروگاه برق بعثت از شاخص ها

 مرکز آمار حدود 85جمعیت منطقه طبق آمار سال . غالب بافت منطقه مسکونی می باشد. است

می  شوراي یاري 9 و  ناحیه6منطقه  در حال حاضر داراي  . هزار نفر ذکر گردیده است292

به مشخصات کالبدي و مدیریتی موجود،مشاور طرح تفصیلی، براي این منطقه  باشد که با توجه

  . ناحیه عملکردي پیشنهاد داده است7
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  موانع و چالش ها

 به مشکالت ،موانعی گفته ااوردي ونوعی مبارزه طلبی بوده واصالحمهچالش درلغت به معناي  

  مال نیروجهت رفع آن میباشدمی شود که نیاز به اع

 دست) تهدیدها(و موانع رشد بیرونی ) اهضعف( موانع رشد درونی سازمان  بامدیریتیهرگونه 

          شهرداري یک نهاد مردمی که ورودي آن درخواستها و مطالبات مردمی.برگریبان است

   . بودروندان  رضایت شهشاهد خدمت در شهرداري نمی توان معنیبی تردید بدون  .می باشد

مدیریت باید با مقاصد و نتایج .  وجود مدیریت، تنها به خاطر نتایج و دستاوردهاي سازمان است

  .همراه باشد و امکانات سازمان را براي نیل به این هدف راهبري کند) خروجی(

نتایج انایی ایجاد مدیریت در شهرداري ابزاري است براي ایجاد نهاد پایدار و سازمانی پویا که تو

  .و هدف است» شناخت ارزش«نقطه شروع براي مدیریت در شهر . و دستاوردهارا داراست

ایجاد و اصالح تعامالت بین معاونتها و ادارات و نواحی، :  شهردارعبارتند ازدغدغه هاياهم 

  .بوده استرا  تغییردیدگاه مدیران دردوره هاي مختلف، اصالح ساختار فکري و فرهنگی

، عدم جذب بودجه کافی، نارسایی اعتباري و کمبود  پایدار کمبود منابع: مشکالتاز کاستی ها و

  . و جاري در منطقه می باشدیاعتبار در پروژه هاي عمران

 بدون توجه به پتانسیل ها و ظرفیت مسکونی و تجاري 1388تعریف بودجه غیر نقدي در سال 

گردیده است و باعث کاهش مناطق موجب تاخیر و گاها متوقف شدن پروژه هاي عمرانی 

  .رضایت مندي شهروندان از مدیریت ارشد گردیده است

ساختارهاي کهن وپیچیده  :ازعلل عمده ناکارآیی وغیر اثر بخشی مدیریت شهردار درمنطقه 

  .،روشهاي غیراصولی عملیاتی ،لوث مسئولیتها و اختیارات ناکافی میباشد

 اضطراري منطقه ي مرکز با درخواستهايمعاونتهاعدم پاسخگویی مناسب  و نابهنگام ادارات و 

  : متشکل از دو سیستم می باشد ) 1شکل (
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ت، سباید، الزم است، ضروری : چونسیستم دستوري است و در آن از عباراتی  : 1سیستم نوع 

  )که این سیستم موارد ارجاعی از مرکز به مناطق می باشد(.مورد عمل است... ابالغ می گردد و 

  .ع سیستم بازگشت و پاسخ، سریع و حرکت به صورت عمودي استدر این نو

خواهشمند است، دستور فرمائید، : خواهشی است و در آن عباراتی نظیر  : 2سیستم نوع 

که این سیستم درخصوص موارد ارجاعی (.مورد استفاده قرار می گیرد... چنانچه صالح بدانید و 

  .)از منطقه به مرکز میباشد 

ستم معموال حرکت به صورت افقی است و دریافت پاسخ و تعیین تکلیف در این نوع سی

از گذشت مدت زمان طوالنی که به  متالطم اداري محو گردیده  یا پسدرگرداب جریانات 

سیستم  این موضوع نشاندهنده آنست که.ماهیت اضطرار تناسبی ندارد، پاسخ داده می شود

 ویکی از ناکارآوري شهرداریها نیز همین موضوعبازخوردعمال درشهرداري داراي اهمیت نبوده 

   .می باشد
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  1شکل 

  

  بسیاري از مشکالت شهري، ناخواسته خود را به مدیریت شهري تحمیل می کند و مدیریت 

یک نمونه کوچک از  .راه حلهاي موضعی و شتابزده براي بسامان کردن اوضاع اتخاذ می کند

  ري طرح ناحیه محوري میباشدچالشهاو آسیب هاي مدیریتی درشهردا

  طرح ناحیه محوري

. تمرکززدایی و محلی گرایی از شاخص ها اندیشه هاي دموکرایت در مدیریت می باشد

این رویه به جاي . حلی و کوچک به واحدهاي خرد می باشدتمرکززدایی در واقع سپردن امور م

ساختن دستگاههاي عریض و طویل بوروکراتیک می کوشد با ایجاد واحدهاي محلی، نظام 

  ».حذف فاصله بین دستگاه هاي دولتی و مردم«: مدیریتی را کارآمدتر نماید یعنی

ه در نظام مدیریت طرح ناحیه محوري یکی از هوشمندانه ترین نهادسازي هایی است ک

 چندان دور این طرح  نهشهرداري ایجاد شده است شهرداري تهران با آگاهی از تجربه شکست

  . عملیاتی نمود1387در خرداد 

 بعنوان بازوهاي اجرایی، در جهت هماهنگی و شناسایی مشکالت و انعکاس به  هاشورایاري

  .منطقه نقش مهمی را بر عهده دارند

   . هاي مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی را می توان ذکر کرداز مشکالت طرح چالش 

   )1387معصومه جلیلی، همشهري آنالین (  

از لحاظ مدیریتی توجه به نواحی با هدف تمرکز زدایی می تواند ایده تحسین برانگیزي باشد و 

  . کمتري حاکم شودیانتظار می رود بوروکراس

جرایی ترین سلول مدیریتی مناطق بنا گردید  سازي مناسب بعنوان ارناحیه محوري بدون بست

  .تا آنجا که وظایف به نواحی منتقل شود

چگونگی و میزان  به طور کلی یکی از مهمترین چالش هاي اقتصادي طرح، تعریف ابعاد، نوع،

  . کشش تجاري و مالی در ناحیه عنوان می گردد به توجه بهمشارکت مالی، بدون
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  . خاص با پتانسیل ها و مشارکت هاي مردمی بستگی داردچالش اجتماعی هر ناحیه به طور

ویض وظایف واحدهاي ف تعدم عدم بستر سازي مناسب، تعریف نامناسب اختیارات و وظایف و

ستادي و عدم هماهنگی نواحی با منطقه و نیز عدم توجه به ظرفیت ها و پتانسیل نواحی طرح 

  .گردیدبا تبلیغات و با همان تفکرات مدیریتی سابق اجرا 

که انتظار می رود مهمترین نهاد دموکراتیک در سطح مدیریت شهري با مطالعات جامع و نیاز 

   .اجرا شود) مردم(سنجی گروه ذینفعان 

بدون اینکه استراتژي ذکر شده ترجمه  شتابزدگی اجرا و پیاده سازي طرح ناحیه محوري

  . توصیف نمودعملیاتی شود را می توان به یک دستور نظامی

  

   استراتژیک تحلیل

 .ابزارهاي مدیریتی زمانی ارزشمندتر خواهند بود که به صورت کوتاه مدت و گذرا نگریسته نشود

 با اهداف  SWOTاز ابزارها و تکنیکهاي مدیریتی براي ارزیابی استراتژیک سازمان از مدل  

  : ذیل این تکنیک معرفی می شود 

د قدرت و ضعف سازمان را در برابر فرصتها و وجو))  تهدید– ضعف، فرصت –قوت ((  تحلیل -

تهدیدها محیطی بررسی می کند و قابلیت سازمان براي استفاده از آنها را ارزیابی می کند و 

  .امکان آسیب پذیري و نفوذ بروز مسایل و مواجهه با محدودیتها را تحلیل می کند

امه ریزي استراتژیک به شمار ابزار مفیدي براي برن))  تهدید– ضعف، فرصت –قوت ((  تحلیل -

  ) تهران1387دانش مسایل روز، ، سید رضا سید جوادین( .می آید

  

  16نقاط ضعف مدیریت شهرداري منطقه 

  ارشد انانتصاب سیاسی مدیر •

  عدم استفاده از مدیریت مدرن و تکنیکهاي مدیریتی  •

  شفاف سازي براي سازمان عدم عدم شناسایی هدف،  •
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  ره گیري از منابع مالی عدم توان مدیریتی در به •

  تئوري انگیزشی در سازمان اعمال نمی گردد •

قوانین شهرداري تهران و بخشنامه ها و آیین نامه ها با شرایط فعلی متناسب و همسو  •

  نیست

   از خارج سازمان انتخاب وگاهاانتصاب مدیران غیر متخصص •

  ابهام در تعریف و مفاهیم پروژه  •

  عدم استفاده از مدیریت ریسک •

  م استفاده از مهندسی ارزش عد •

  تغییرات مکرر طرحها بدون نظر کارشناسی توسط مدیران ارشد •

  عدم انتخاب صحیح پیمانکاران  •

  )شروع زود هنگام و افتتاح پروژه ها(فشارهاي سیاسی و تبلیغاتی  •

 نبود سینما و کمبود مراکز تفریحی و ورزشی در منطقه •

 باعنوان کسب درآمد)زمین ومنابع شهري (فروش سرمایه ها شهري  •

 عدم بودجه کافی براي پروژه هاي عمرانی •

  عدم آگاهی  •

 نبود فرهنگ ایمنی در بین مدیران •

 و کیفیت امورجایگزینی هزینه محوري با مفاهیم پیشرفت فیزیکی  •

 درآمد ناپایدار شهرداري •

  

  16نقاط تهدید شهرداري منطقه 

v  فقر نسبی اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی ساکنان منطقه  

v  بافتهاي فرسوده مسکونی و تجاري  
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v  گندم تهران در منطقهوسیلوي وجود ترمینال جنوب و کارخانجات روغن نباتی قو 

   )بعنوان مراکز آلودگی (

v با توجه به حاشیه نشینی منطقه مهاجرت به آن و جایگزینی گروههاي اجتماعی  

  نا بهنجار 

v اختالف دولت باشهرداري پایتخت  

v به رکورد مسکن منجر ( بحران اقتصادي(  

v درآمد ناپایدار شهرداري 

  

 

  16نقاط قوت مدیریت شهرداري منطقه 

Ø  هکتار1000با وسعت بیش از (پهناي تجارت جهانی کار و فعالیت (  

Ø  راه اندازي و اجرا اتوماسیون اداري، سامانه کنترل پروژه، آمار و...  

Ø  برنامه ریزي و کنترل و نظارت عالیه براي پروژه هاي عمرانی  

Ø  شناسایی و بهره گیري از نخبگان و استعداد یابی در سطح محالت منطقه  

Ø  بهره گیري از توان شورایاران و شهروندان در تصمیمات مدیریت شهري 

Ø تهران پایتخت ایران 

  

  16رصتهاي مدیریت شهرداري منطقه ف

Ø  افزایش سرانه فضاي سبز  

Ø  افزایش سرانه فضاي فرهنگی  

Ø اردهاي  جهانی بهسازي معابر شهري با استاند  

Ø  برنامه ریزي و مطالعات جامع از پروژه هاي عمرانی  

Ø  اجرایی نمودن و توجه ویژه به فرآیند آموزش کارکنان و مدیران  

Ø دستیابی به نظام مدیریت یکپارچه 
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باشد نمی توانیم جریان ) فروش شهر(تا زمانی که وابستگی بودجه شهرداري به فروش تراکم 

 پایداري را تعریف و  پویا وه آینده، انتظار داشته باشیم و باید درآمدپایداري را براي توسع

  .اجرایی کنیم

  

  پیشنهاد وراهکار اجرایی 

روش ارزیابی متوازن ابتدا به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاري جهت 

. و دیوید پیکاپالن . ارتقاي استراتژي و سیستمی براي مدیریت استراتژیک توسط رابرت اس

سازمان استراتژي محور، ، پرویز بختیاري، جمشید اصغري. (مطرح شد) 1392سال (نورتون 

  )1387سال 

 مخفی،  قدیمی که توانایی ها و دارایی ها را که درون سازمان استروش ارزیابی متوازن توانسته

و عناصر موجود در  شده بود، آزاد سازي و در واقع دستور العملی فراهم سازد که مواد منجمدو 

    مدیریت استراتژیک ي  یعنی زیربنا،سازمان جهت ارزش دراز مدت، با یکدیگر ترکیب شوند

  .را فراهم ساخت

  

  : در این عملکرد سازمان در چهار منظر ارزیابی می گردد 

  منظر یادگیري و رشد .1

  منظر فرآیندهاي داخلی  .2

  منظر مشتري  .3

 منظر مالی  .4
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کانات ، منابع ، توانمندي و اراده هاي سازمانی است تا با توجه مدیریت استراتژیک بسیج ام

شرایط پر تالطم محیط اعم از فرصت ها ، تهدیدها ، نقاط قوت و کاستی ها ، در مسیر، راه 

  .دستیابی به اهداف و چشم انداز سازمان به کار گیرد

رزیـابی تقـسیم بنـدي    مدیریت استراتژیک به سه جزء برنامه ریزي استراتژیک ، پیاده سـازي و ا    

در فرآینـد برنامـه ریـزي اسـتراتژیک ،         . الزمه مدیریت استرانژیک برنامه ریـزي اسـت       . می شود 

نفوذ شهر ، متشکل از تمـامی گـروه هـاي اجتمـاعی      نفع و ذي مشارکتی در آن گروه هاي ذي

 .جامعه حضور دارند

همچنـین تـامین مـالی    شهردار بایستی با برنامه ریـزي مـشارکتی بـین افـراد مـسئول اجـرا و                  

 .شهرداري و مردم به عنوان صاحبان شهر تعامل به قرار نمائید

با توجه به مشکالت و چالشهاي مطرح شده با اولویت منظر مشتري در سازمانهاي غیر انتفاعی 

  .کارت ارزیابی متوازن پیشنهاد می گردد

       دي شهروندان رابا نوآوري مستمر و عرضه بهترین و باالترین کیفیت محصول، رضایتمن

  .می توان کسب نمود

  نتیجه گیري 

با نگاهی به فرآیند انتصاب آقاي کرباسچی به عنوان شهردار تهران سپس آقاي احمدي نژاد و 

آقاي قالیباف، اهداف شهرداري در پشت پرده به اهداف سیاسی براي کسب قدرت و سکوي 

 مدیریت غیر پاسخگوتم شبه دولتی به پرتاب تبدیل شده است و شهرداري را همانند یک سیس

  .تبدیل کرده است

مدیران در سیستم انتصابی و خارج از سازمان منصوب می گردند و با تغییر مدیر ارشد، مدیران 

 1))"غنایم از آن طرف پیروز" یا " تاراج"سیستم. ((میانی نیز عوض می شوند

    

                                                
   نهم آذر هشتادوهشت–علی امینی  - 1
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د مستمر در جهت ارتقاء خدمت در چنین محیطی حرکت مدیران براي تضمین خود، نه بهبو

خواهد بود و موجب آسیب به بدنه اجتماعی شهرداري می گردد، پرسنل با انگیزه پایین و 

رضایت شغلی نامناسب در سازمان قرار دارند و رشد و ترقی براي مدیران میانی میسر نمی شود 

  .و منابع هدر خواهد رفت

روش برنامه ریزي سازمان شهرداري بر اساس براي برون رفت از برنامه ریزي سنتی الزم است 

زیرا . تفکر استراتژیک باشد و مدیریت شاهد سرمایه گذاري صرفا هزینه بر و بدون فایده نباشد

یکی از وظایف مدیر ارشد این . مدیریت استراتژیک مدیر ارشد بایستی بیشتر دانشجو باشددر 

زدیک کند تا بتواند با بینش کارکنان است که خود را به اندازه کافی به فرآیند یادگیري ن

   پر واضح است که آموزش. شریک شده و اعتقاد و باور در حال ظهور آنها را درك کند

  . سرمایه گذاري پنهان و یک امر کیفی است که نتایج آن در دراز مدت مشخص می شود

متـوازن بـا   براي تصمیم گیري و حل معضالت و چالشهاي مدیریتی اسـتفاده از کـارت ارزیـابی         

به عبارتی دیگر مشکل اصلی  و .اولویت منظر مشتري در سازمان غیر انتفاعی پیشنهاد می گردد         

 .شهرداري در تبدیل استراتژي به اجرا می باشد
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  پایان

  

  

  :منابع و ماخذ 

   کتابها -الف

  با ترجمه محمود طلوع، نشر خدمات21، چالشهاي مدیریت در سده اکردر. پیتر اف .1

   1378فرهنگی رسا 

  1387سید رضا سید جوادین، دانش مسایل روز ، نشر نگاه دانش سال  .2

  1387پرویز بختیاري، جمشید اصغري ، سازمان استراتژي محور، سازمان مدیریت صنعتی  .3

  1382انتشارات تولید دانش  جامع برمدیریت استراتژیک ،شعلی احمدي ،نگر.4

  

   مجالت و نشریات-ب

  1387، آذر ) همگامان( مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران نشریه تخصصی.  4

  1387  ماهنامه تحقیق و توسعه معاونت امور مناطق شهرداري تهران ، آذر .  5

 ، اردیبهشت شهرداریها79ماهنامه18 مدیریت استراتژیک شهري ضمیمه شماره  یژنامهو.6

1386  

  

   سایت ها و مقاالت اینترنتی -ج

                 ir.tehran.wwwاري تهران                 سایت شهرد.  7

  نهم آذر ماه هشتاد و هشت:  علی امینی، تاراج ، تاریخ نشر مقاله.  8

  1387معصومه جلیلی، حکومت علی و چالش پیش رو ، همشهري آنالین .  9
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الشهاي جدید در مدیریت سازمانهاي غیر انتفاعی، ایمان پاکنهاد، مدیریت پیشرو و چ. 10

   2007 اکتبر 27: ماهنامه عرصه سوم
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