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چکیده
با توجه به اهمیت پژوهش قبل از هر اقدام توسعه ای، شهرداری به عنوان سازمانی که نقش پررنگی در مدیریت شهر دارد، 
باید یک ساختار پژوهش مطلوب و یکپارچه داشته باشد تا با ایجاد یک چرخه  مطلوب، باعث تقویت و توسعه  زیرساخت ها 
و ظرفیت های پژوهشی در حوزه های گوناگون مطالعات شود. این پژوهش سعی دارد ضمن شناسایی آسیب   های کلی، 
فرآیند مسئله یابی و فرآیند پژوهش در شهرداری مناطق 22 گانه تهران، فرآیند تبدیل موضوع به مسئله  قابل پژوهش 
را ارزیابی کند.   هم چنین در  این راستا به منظور اصالح فرآیند تعریف مسئله و کاربست برونداد  هاي حاصل در اصالح 
فر آیندهاي مدیریتي مرتبط با تحقیقات شهري با محوریت شهرداري تهران پیشنهاداتی را در جهت به کاربست رسیدن 
پروژه   ها ارائه کند. در پژوهش حاضر، برای جمع آوری اطالعات و داده ها از شیوه اسنادی و برای گردآوری اطالعات مورد 
با سه گروه خبرگان، مسئولین شهری، مجریان و  بهره گرفته شده و 25 مصاحبه عمیق  از شیوه  مصاحبه عمیق  نیاز 
ناظران به صورت گلوله برفی انجام شده است. با توجه به یافته های پژوهش، مدل مفهومی فرآیند پژوهش در شهرداری 
مناطق 22 گانه تهران در شش مرحله  طراحی نظام کنترل پروژه، انتخاب ناظر، تهیه و تایید آر اف پی، فراخوان و تایید 
با استفاده از تکنیک تحلیل  ارائه شده و سپس  مجری، انجام پژوهش، به کارگیری نظام کاربست و نظارت، پیشنهاد و 
محتوا، آسیب شناسِی صورت گرفته تحلیل شده است. نتایج مصاحبه ها و تحلیل محتوا نشان می دهد در بخش های طراحی 
نظام کنترل پروژه، به کارگیری نظام کاربست و انتخاب ناظر، تهیه و تایید آر اف پی در فرآیند پژوهش شهرداری تهران، 
آسیب های بیشتری وجود دارد. در ادامه  روند تحقیق، فرآیند پژوهش پیشنهادی در شهرداری تهران با بسط مدل عرضه 

و تقاضا و رویکرد خط مشی گذاری همراه با توصیه هایی در جهت به کاربست رسیدن این فرآیند ارائه شده است.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، فرآیند پژوهش، شهرداری تهران، مدل عرضه و تقاضا، تحلیل محتوا.
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اجرایی« است که کارفرمای آن، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و مجری آن، دانشگاه علم و صنعت ایران و نویسنده اول بوده که در سال 

1399 صورت گرفته است.
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جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

۱. مقدمه
نبود  سازمان ها،  در  پژوهش  انجام  چالش های  از  یکی 
است.  کار  این  برای  تعریف شده  و  مشخص  چارچوب 
روند  و  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  تهران  شهرداری 
پژوهش در شهرداری های مناطق مختلف کالن شهر تهران 
شفافی  مکانیزیم  و  رویه  وحدت  پایتخت،  عنوان  به  نیز 
ندارد و دچار پراکندگی، موازی کاری وناکارآمدی می باشد. 
در  مهم  نقشی  تهران  شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز 
مدیریت پژوهش در شهرداری شهر تهران دارد و طرح های 
پژوهشی بسیاری را با درخواست شهرداری مناطق مختلف 
و سازمان های زیرمجموعه شهرداری به انجام رسانده  است 
 The Collection of Research and Management(
 Instructions of Study and Planning Center of Tehran
واحدی  تهران،  برنامه ریزی شهر  و  مطالعات  مرکز   .)2013
از واحدهای حوزه مدیریتی شهرداری است که متولی امر 
تحقیق و توسعه بوده و مستقیماً زیر نظر شهرداری تهران 
 Study Plan of Tehran Municipality( می شود  اداره 
2008(. با تاسیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 
این مسئله کم رنگ تر شد ولی فرآیند پژوهش فعلی در این 
مرکز نیاز به بازبینی دارد. بنابراین باید درباره ی ایجاد یک 
ساختار پژوهشی کارآمد و مسئله محور در مدیریت شهری با 
استفاده از ظرفیت ها و سیستم موجود اندیشیده شود. نظام 
پژوهشي، سیستمي است فراگیر که در بطن ساختار سازماني 
با روش هاي نظام مند به هدایت،  شهرداري شکل  گرفته و 
مدیریت در اجراي طرح هاي پژوهشي بر اساس حدود و ثغور 
اختیارات و مسئولیت سازمان  هاي ذی ربط اقدام مي نماید. 
مأموریتي شهرداري مي توانند  و  اجزاء سازماني  از  هر یک 
جهت  کاربردي  پژوهش  طرح هاي  تعریف  و  شناسایي  در 
بهینه سازي و رفع مشکالت بخش مربوط نقش داشته و به 
و  برنامه ریزي  در  پژوهشي  نتایج طرح هاي  رساندن  نتیجه 
 The Collection( اجرا در سازمان هاي ذی ربط موثر باشند
 of Research and Management Instructions of Study
بر اساس ماده   .)and Planning Center of Tehran 2013
و  وجودي  فلسفه  تهران،  شهرداري  پژوهشي  نظام نامه   2
منسجم  مجموعه ي  یک  ایجاد  پژوهشي،  نظام  چشم  انداز 
سیاست ها،  راهبردها،  راستای  در  مدیریتی  هدفمند  و 
برنامه ریزي، هدایت، حمایت و پشتیباني، ارزیابي و نظارت 
کارایي  و  اثربخشي  بهبود  جهت  پژوهش ها،  اجراي  نیز  و 
و  برنامه ریزي  سیاست گذاري،  مأموریتي  حوزه  تصمیمات 
اجرایي   در امور عمران و مدیریت شهري، به ویژه براي شهر 
 Research Plan of Tehran Municipality( تهران می باشد
2008(. از طرفی، با توجه به تنوع و حجم دانش و اطالعات و 
نیز سرعت فزاینده ی  تغییرات محیطي که متاثر از رویکرد  هاي 
نوین در مدیریت شهري و نیز فناوري   ها ي روز جهان است، 
مدیریت شهري امکان مواجهه ی فعال و موثر با این تغییرات 
با دغدغه   ها ي فکري در تعیین اهداف  را نداشته و همواره 
 The( برنامه   ها  و طرح   ها ي خود مواجه است  و سیاست   ها ، 

 Collection of Research and Management Instructions
of Study and Planning Center of Tehran 2013(. مشکل 
دیگری که وجود دارد، چرخه ی معیوب پژوهش در کشور 
شهری  مدیریت  نظام  در  خصوصاً  فرآیند  این  که  است 
بیشتر دیده می شود. به عنوان مثال می توان به مسائلی از 
جمله ضعف نظری و حرفه ای پژوهش های کاربردی، عدم 
اعتقاد مدیران ارشد شهری به کاربرد مطالعات شهری، عدم 
اختصاص بودجه کافی به بخش پژوهش در بودجه عمومی، 
ضعف و عدم توسعه ساختاری و نهادی پژوهش و عدم توسعه 
ظرفیت های پژوهشی در دانشکده های شهرسازی و مدیریت 
 Alvani, Akhavan Alavi,( شهری در این حوزه اشاره کرد

 .)and Mahmeli Abyaneh 2018
در  تحول  لزوم  با  رابطه  در  مطالعاتی  اخیر،  سال های  در 
در  اما  است؛  انجام شده  آن  و چالش های  مدیریت شهری 
با بسط و گسترش مدل  پژوهش حاضر، سعی شده است 
ابیانه  محملی  و  علو،  اخوان   الوانی،  توسط  معرفی شده 
مصاحبه های  از  زیادی  تعداد  با  دیگر،  طرفی  از  و   1397
جامع،  مدل  یک  مربوطه،  کارشناسان  با  انجام شده  عمیق 
اجرایی  قابلیت  دارای  از همه،  مهم تر  و  و جزءنگرتر  دقیق 
در مناطق مختلف شهرداری تهران ارائه شود؛ در  این راستا 
به منظور اصالح فرآیند تعریف مسئله و کاربست برونداد  هاي 
با تحقیقات  حاصل در اصالح فر آیندهاي مدیریتي مرتبط 
با محوریت شهرداري تهران پیشنهاداتی در جهت  شهري 
به کاربست رسیدن پروژه   ها ارائه خواهد شد. هدف از این 
پژوهش، بررسی و ارزیابی وضعیت کنونی سازوکار پژوهش 
در شهرداری تهران، آسیب شناسی این فرآیند و در نهایت 
رویکرد  از  استفاده  با  مطلوب  پیشنهادی  فرآیند  ارائه ی 
پژوهش  در  است.  تقاضا  و  عرضه  مدل  و  خط مشی گذاری 
حاضر، در ابتدا به مبانی نظری و تحدید برخی از مفاهیم و 
بررسی فرآیند پژوهش در چند کشور خارجی و پس از آن 
به مباحث روش تحقیق، یافته های تحقیق، نتیجه گیری و در 

نهایت به جمع بندی و پیشنهادات پرداخته می شود.

2. مبانی نظری
در این قسمت، به مباحثی همچون پژوهش، فرآیند پژوهش، 
فرآیند پژوهش در شهرداری های کشورهای مالزی، فنالند، 
استرالیا و دانمارک، نظام نامه پژوهش در شهرداری تهران، 
انواع پروژه در شهرداری، فرآیند پژوهش در شهرداری و مدل 
عرضه و تقاضا در انجام پژوهش در شهرداری تهران پرداخته 

می شود.

2-۱- پژوهش
جویائی،  پی جوئی،  معانی  به  پژوهش  دهخدا،  لغت نامه  در 
بحث،  تفحص،  بازجست،  بازجوئی،  جستجو،  بازجستن، 
به کار رفته است.  بررسیدن و تحقیق  تجسس، رسیدگی، 
معنای  به  پژوهش  معین،  فارسی  فرهنگ  در  هم چنین 
جست وجو، تحقیق، بازخواست، مؤاخذه و خبر داشتن است. 
در فرهنگ فارسی عمید، به تعابیری هم چون کسب اطالع 
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کردن، حقیقت جویی، حکمت، راستی و درستی اشاره شده 
است.

پژوهش علمی، مطالعه سیستماتیک، کنترل شده، تجربی و 
احتمالی  روابط  از تصمیمات فرضی درباره  انتقادی  با دید 
بین پدیده   ها ی طبیعی است )Doaee 1994(. پژوهش علمی، 
عبارت است از تالش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور 
به  و  خلقت  جهان  در  مجهولی  کشف  هدف  با  نظام یافته 
منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام   شده و شناخت 
حاصل از آن مصادیق و مابه ازای خارجی داشته باشد؛ یعنی 
بتوان برای آن چه پژوهش به عنوان نتیجه و شناخت عرضه 
 می کند ، در خارج ذهن مصداق و واقعیت خارجی پیدا کرد 

.)Hafeznia 2014(

2-2- فرآیند پژوهش
پژوهش  یک  معتبر،  یافته   ها ی  به  یافتن  دست  منظور  به 
 .)Doaee 1994( باید بر اساس فرآیندی علمی انجام   بپذیرد

فرآیند پژوهش علمی شامل مراحلی پیوسته و سیستماتیک 
است که به طور خالصه به آن ها اشاره می شود:

و  پژوهش  مسئله ی  تبیین  و  انتخاب  شامل  اول  مرحله   -
تدوین فرضیه ها است.

و  تحقیق  مناسب  روش   ها ی  انتخاب  شامل  دوم  مرحله   -
نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها است.

به  کل  در  و  می شوند  انتخاب  نمونه ها  سوم،  مرحله  در   -
جمع آوری داده ها پرداخته می شود.

از پژوهش تحلیل  - در مرحله چهارم، اطالعات مستخرج 
می شوند و پژوهشگر به آزمون فرضیه ها می پردازد.

- در مرحله پنجم، پژوهشگر به تدوین گزارش با توجه به 
استانداردهای کارفرما و سپس ویرایش و انتشار آن می پردازد 

 .)Hafeznia 2014(
مراحل  اساس  بر  علمی  پژوهش  یک  فرآیند   ،1 شکل  در 

پنج گانه ی فوق ارائه شده است.

شکل ۱: فرآیند پژوهش علمی

)Hafeznia 2014(

در این قسمت به فرآیند انجام پژوهش در شهرداری های 
کشورهای مختلف و ایران پرداخته شده است:

عمومی  تمرکز  عدم  اول،  سوئد،  کشور  شهرداری  در   -
و  مسئولیت  ها  دارد.  وجود  رفاهی  سیاست  های  بر 
استقالل رسمی شهرداری  های سوئد در دهه  های 1980 
خدمات  ارائه  وظایف  بر  عالوه  شد.  بیش تر   1990 و 
محلی، شهرداری  ها در حال حاضر وظایف متعددی را در 
راهبرد  توسعه،  امر  این  دارند.   برعهده  حوزه  های سیاسی 
ساخته  مهم  بسیار  شهرداری  ها  برای  را  دانش  توسعه 
است. نمونه ای از  این امر،  ایجاد تعداد زیادی از واحد های 
ابتکار  به  اجتماعی  رفاه  بخش  در  محلی  و  منطقه ای 
مقامات محلی و منطقه ای، اغلب در همکاری با دانشگاه  ها 
افزایش  یافته  شهرداری  ها  میان  رقابت  که  دوم  این  بود. 
متحد  دانشگاه  ها  با  تا  می دهد  انگیزه  آن  ها  به  که  است 
منطقه ای  رشد  موتور  عنوان  به  اغلب  اخیر  مورد  شوند. 
و  شهرداری  ها  نیاز های  رفع  برای  منبعی  عنوان  به  یا  و 
مناطق در نظر گرفته می شود. سوم، در حالی که تا دهه 
شهرداری  ها  نیاز های  ادغام  ملِی  تحقیق  سیاست   1980
در اقدامات ابتکاری سیاست مرکزی ) از طریق آژانس  های 
ماموریت محور(  بود، انتظارات و حمایت شهرداری  ها برای 
قبول مسئولیت بیش تر برای تولید دانش و توسعه افزایش 
یافت. به صورت کلی می توان در مورد کشور سوئد  این گونه 
گفت که در دهه های اخیر توجه به تاسیس موسسه های 
بسیار  پژوهش محور  دانشگاه  های  از  استفاده  و  پژوهشی 

و  شهرداری  ها  بین  رابطه  به  توجه  و  یافته  است  افزایش 
محلی  اقتصادی  توسعه  رشد  جهت  تحقیقاتی  موسسات 
و ملی، حائز اهمیت شده است. هم چنین به دلیل رقابتی 
برای  را  آن  ها  است  افتاده  اتفاق  شهرداری ها  میان  که 
افزایش  جهت  محققان  و  دانشجویان  از  بیش تر  استفاده 
کیفیت پروژه ها ترغیب کرده است. واحد تحقیق و ارزیابی 
بخش  اوکلند،  شورای  اوکلند  طرح  از  بخشی  نیوزلند، 
اوچه، مرکز  برنامه ریزی  اصلی  و تحقیق در مرکز  راهبرد 
فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  زیست محیطی،  تحقیقات 
شورا است. این واحد شواهد با کیفیت باال فراهم می کند 
می کند؛  کمک  سیاست ها  ارزیابی  و  اجرا  توسعه،  به  که 
طیف وسیعی از خدمات تحقیقاتی را به تمامی بخش های 
و  داده  اختصاص  شورا  کنترل  تحت  سازمان های  و  شورا 
نتایج تحقیقات شورا و نشریات را به جامعه گسترده تر ارتقا 
می دهند. واحد تحقیق و ارزیابی، مجموعه ای از محصوالت 
به  می توان  آن ها  از جمله   که  می دهد  ارائه  را  و خدمات 
توسعه  و  راهبرد  به  کمک  برای  باال  کیفیت  با  شواهد 
اولویت های  مورد  در  ارزیابی  توصیه های  و  اجرا  سیاست، 
تحقیق  سناریوی  طراحی  به  کمک  و  نظارت   / تحقیق 
) به عنوان مثال ظرفیت برای رشد( اشاره کرد. این واحد 
وظایف جمع آوری شواهد از جمله تحقیق، نظارت، ارزیابی 
و گزارش دهی را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند 
زمینه  در  قوی  شواهد  بر  مبتنی  شورا  تصمیم گیری  که 
رشد و تغییر است. هم چنین از عملکرد اصلی شورا حمایت 



230

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ن
ستا

زم
.4

ه1
مار

ش


جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

می کند که شامل برنامه ریزی برای رشد و برآوردن الزامات 
اقدامات  و   1991 منابع  مدیریت  قانون  اساس  بر  قانونی 
اقتصادی،  اجتماعی،  مسائل  با  رابطه  در  محلی  دولت 
استفاده از زمین و محیط  زیست می شود. واحد تحقیق و 
ارزیابی نیوزلند یک واحد چند رشته ای با متخصصان ماهر 
دادن  پیوند  با  می کنند.  برآورده  را  الزامات  این  که  است 
تحقیق، سیاست و اجرا، این واحد به طور منحصر به فردی 
مسائل  به  مشارکتی  و  نوآورانه  رویکردهای  پرورش  برای 
مواجه  آن ها  با  آینده  در  و  اکنون  اوکلند  که  پیچیده ای 
خواهد بود، قرار گرفته  است )Müller 2016(. در استرالیا، 
مدیریت یک پروژه تحقیقاتی در صورت امکان، به عنوان 
کردن  فراهم  و  تحقیق  مهارت های  توسعه  برای  فرصتی 
مهارت برای محققان کم تجربه مورد استفاده قرار می گیرد. 
تیم تحقیق به گونه ای شده است که مجموعه مهارت ها، 
نیاز های  تمام  به  رسیدگی  برای  الزم  تجربه  و  تخصص 
تیم  های  برای  هم چنین  باشد.  دسترس  در  مطالعه  یک 
تحقیقاتی مهم است که افراد تازه کار را استخدام کنند اما 
قادر به شروع تحقیقات و هدایت آن  ها باشند. استخدام و 
برنامه  های حفظ و نگهداری نیازمند برنامه ریزی، بحث و 
ارزیابی دقیق است تا از مشارکت بهینه مطالعه اطمینان 
دقت  به  باید  داده  های جمع آوری شده  تمام  شود.  حاصل 
مدیریت و بررسی شوند. مدیریت بودجه نیازمند برآورد های 
آگا هانه و دقیق از هزینه  های احتمالی، ثبت دقیق، بررسی 
مکرر هزینه  های واقعی در مقایسه با پیش بینی  های بودجه 
و ارتباط   مؤثر با همه ی اعضای تیم است که با انجام دقیق    
این مراحل، یک پروژه تحقیقاتی باکیفیت، قبل از اجرای 
در  را  مربوطه  سازمان  کار  این  که  داشت  خواهیم  پروژه 
شهرداری  داد.  قرارخواهد  مطمئن تری  و  درست تر  مسیر 
نیز  فنالند  در  نیست.  مستثنی  قائده  از  این  نیز  استرالیا 
شهرداری ها  موفق،  شهری  پروژه  های  به  رسیدن  برای 
موسسات  توسط  که  تحقیقاتی  پژوهش  های  طریق  از 
تا  می کنند.  عمل  می شود  انجام    دانشگاه  ها  و  تحقیقاتی 
همکاری  )با  تحقیقاتی  پروژه  از 100  بیش  سال 2019، 
شهرداری( انجام شده است. مدیریت شهری نتایج تحقیق 
اقدامات  تأثیر  تقویت  و  تصمیم گیری  بهبود  منظور  به  را 
ابتکاری توسعه خود اعمال می کند. برنامه تحقیق به طور 
قابل توجهی همکاری بین مدیریت شهری و دانشگاه ها را 

تقویت کرده است.
ماده 19  تبصره  اساس  بر  بار  اولین  برای  تهران  در شهر 
بودجه مصوب سال 1387 شورای اسالمی شهر تهران برای 
عدم انجام پراکنده پژوهش های شهری، نظام نامه پژوهشی 
شهرداری  بخش های  تمامی  به  و  تهیه،  تهران  شهرداری 
پژوهشی  بودجه  نظام نامه  اساس  این  بر  ابالغ شد.  تهران 
شهرداری تهران در قالب کمیته  های پژوهشی یازده گانه ی 
تخصصی با هدایت و راهبری مرکز مطالعات و برنامه ریزی 

 Research Plan of Tehran( شهر تهران مشخص می شوند
Municipality 2009(. پس از  این اتفاق، سازوکار رسمی 
تعریف و اجرای پژوهش های شهری در چارچوب نظام نامه 
و  مطالعات  مرکز  راهبری  با  تهران،  شهرداری  پژوهشی 
پژوهش  مرکز  می پذیرد.  صورت  تهران  شهر  برنامه ریزی 
به  کرج  اسالمی  کالن شهر  شورای  راهبردی  مطالعات  و 
استناد اصول 100 و 101 قانون اساسی، بند دوم  ماده 71 
استفاده  با هدف  اسالمی(  شورا های  اختیارات  و  )وظایف 
  مؤثر شورا های اسالمی  کالن شهر ها از ظرفیت  های نظارتی 
و قانونگذاری خود جهت شناخت کمبود ها و نارسایی  های 
ارائه  و  برنامه ریزی  سپس  و  شهری  مدیریت  مجموعه 
به  هم چنین  و  آن ها  رفع  جهت  کاربردی  راه حل  های 
ارائه راهکار های کارشناسی و نظریه  های مشورتی  منظور 
به اعضای شورای اسالمی شهر و کمیسیون  های تخصصی 
به  توجه  با  مناسب  اقدامات  و  نوین  راهکار های  یافتن  و 
تأمین اهداف و ماموریت مدیریت  رسالت خود در جهت 
شهری، با تصویب دوره چهارم شورای اسالمی شهر کرج 
در تیرماه 1393 تاسیس شد. در شهر همدان نیز، شوراي 
اسالمي شهر همدان با درک صحیح این ضرورت که پایه 
و اساس تصمیم گیري ها بر تحقیق و مطالعه استوار است، 
اقدام به راه اندازي »مرکز مطالعات و پژوهش ها« در آبان 
سعي  سال ها  این  طي  مرکز  این  کرد.   1392 سال  ماه 
کرده است، با نگرشي نوین ضمن شناخت دقیق مسائل و 
مشکالت شهر و اولویت بندي آن ها با بهره گیري از دانش 
کارشناسان خبره و متخصصین نسبت به حل کارشناسانه 
اسالمي شهر همدان در  به شوراي  و  اقدام  این چالش ها 
دانش محور،  برنامه ریزي  هم چون  اهدافي  به  نیل  راستای 
تدوین علمي سیاست ها، اتخاذ دقیق و به موقع تصمیم ها و 
نظارت اثربخش بر مجموعه مدیریت شهري کمک کند. به 
طور کلی می توان گفت، پروژه   ها ی شهری، به برنامه   ها ی 
منافع  تامین  آن ها  هدف  که  می گویند  زمان مند  عمرانی 
عمومی شهروندان است که با محوریت شهرداری و سایر 
 .)Mostafavi 2008( می گیرند  انجام    مرتبط  نهادهای 
وظایف این نهاد، به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری، 
فعالیت های  بلکه  نیست،  فعالیت های عمرانی  فقط شامل 
خدماتی و پژوهشی نیز از وظایف این نهاد شهری محسوب 
می شود. فرآیند برنامه ریزی و اجرای پروژه   ها ی شهری در 

 این سازمان بدین گونه باید باشد:
- گام اول: تعریف پروژه؛

- گام دوم: برنامه ریزی و طراحی؛
- گام سوم: اجرای پروژه؛

 Shokouhi Bidhendi( بازنگری  و  ارزیابی  گام چهارم:   -
.)2012

در  پژوهشی  پروژه  انجام  پیشنهادی  فرآیند   2 شکل  در 
شهرداری تهران نشان داده شده است.
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شکل2: فرآیند انجام پروژه ی پژوهشی در شهرداری تهران

)Alvani, Akhavan Alavi, and Mahmeli Abyaneh 2018(

در  پژوهش  انجام  در  تقاضا  و  عرضه  مدل   -3-2
شهرداری تهران

در دهه های اخیر رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد 
دسترسی تصمیم گیران به شواهد و تحلیل های مورد نیاز 
رویکرد  این  در  ایده ای  هم چنین  است؛  کرده  تسهیل  را 
به عنوان مدل عرضه و تقاضا ارائه شده  است که در آن، 
"عرضه" همان داده های به دست آمده از پژوهش ها و در 
اختیار خط مشی گذاران قرار دادن آن ها و عوامل موثر بر آن 

و "تقاضا" همان تقاضای تصمیم گیران و خط مشی گذاران 
و عوامل موثر بر آن است. از طرفی در ادبیات نظری، به 
مفهوم مداخله تسهیل گر اشاره شده است که هدف از آن 
است  پژوهش ها  به  دسترسی  تسهیل  برای  فضایی  ایجاد 
که در نهایت باعث به کارگیری روش های مبتنی بر شواهد 
 Alvani, Akhavan Alavi, and Mahmeli( می شود 
Abyaneh 2018(. در  شکل 3 مدل عرضه و تقاضا نشان 

داده شده  است.

شکل 3: مدل عرضه و تقاضا

)Alvani, Akhavan Alavi, and Mahmeli Abyaneh 2018 adopted from Newman et al. 2013(

می تواند  شواهد  بر  مبتنی  خط مشی گذاری  رویکرد 
مشکل جدایی بین پژوهشگران علوم شهری و مدیران و 

خط مشی گذاران را حل کند. استفاده از این رویکرد موجب 
افزایش تاثیرگذاری تصمیمات مدیران و خط مشی گذاران 
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جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

می شود؛ به این صورت که از تصمیمات آن ها به واسطه ی 
 Alvani,( می شود  پشتیبانی  علمی  پژوهش های  نتایج 

.)Akhavan Alavi, and Mahmeli Abyaneh 2018

3. روش تحقیق
پژوهش های  رده ی  در  هدف،  نظر  از  حاضر،  پژوهش 
کاربردی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطالعات و داده ها 
از روش های اسنادی و برداشت میدانی بهره گرفته شده 
است. ابزار جمع آوری اطالعات، در روش اسنادی، کتا ب ها، 
پژوهش  روش  هستند.  مصاحبه ها  و  لغت نامه ها  مقاالت، 
در این مقاله از نوع روش کیفی می باشد و برای گردآوری 
شده  استفاده  مصاحبه  شیوه  از  نیز  نیاز  مورد  اطالعات 
است. جهت گردآوری داده   ها  در پژوهش های کیفی معموال 
مصاحبه   ها ي عمیق انجام می گیرد که به آن مصاحبه آزاد 
نیز می گویند )Hariri 2006(. روش نمونه گیری مصاحبه   ها  
به صورت گلوله برفی است و اشباع نظری تعداد مصاحبه   ها  
با  عمیق  مصاحبه   ها ي  پژوهش،  در این  تعیین  می کند .  را 
ناظران  و  مجریان  شهری،  مسئولین  خبرگان،  گروه  سه 
تحقیق  مکانی  قلمرو  به  توجه  با  است؛  گرفته  صورت 
-مناطق 22گانه شهرداری تهران- بر اساس موقعیت های 
مکانی شهرداری های مختلف، شهرداری های مناطق 1، 4، 
5، 12، 14، 20 و 22 در این تحقیق به عنوان نمونه های 
مطالعاتی انتخاب شدند و عالوه بر آن با تعدادی از مدیران 
تهران  شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  کارشناسان  و 
تکمیل  برای  افراد  این  از  تعدادی  با  است.  مصاحبه شده 
بهتر اطالعات به دست آمده، دوبار مصاحبه صورت گرفته 

مصاحبه  متخصص  افراد  از  نفر   25 با  مجموع  در  است. 
با مدیران و  به عمل آمده است. ضرورت مصاحبه عمیق 
که  آن   ها    است  جهت  آن  از  طرح   ها   اجرای  اصلي  عوامل 
مردم  برای  مشکالت  ایجاد شده  و  طرح  اجرای  مشکالت 
را به صورت ملموس تری برخورد کرده اند و در مدیریت و 

اعمال سیاست طرح   ها  تاثیرگذار هستند.
پس از مصاحبه با کارشناسان، برای تحلیل داده ها از شیوه 
با  که،  صورت  این  به  است؛  شده  استفاده  محتوا  تحلیل 
کارمندان  با  انجام شده  مصاحبه های  و  مطالعات  به  توجه 
شهرداری در مناطق مختلف شهرداری تهران و هم چنین 
شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  معاونت های  از  برخی 
تهران، به بررسی مشکالت و معایب موجود در روند فرآیند 
پژوهش های مطالعاتی پرداخته می شود. طبق بررسی های 
انجام شده، پیشنهاد می شود فرآیند پژوهش در شهرداری 
شش  به  شده  ارائه  همکاران  و  الوانی  توسط  که  تهران 

مرحله توسعه داده شود:
1. طراحی نظام کنترل پروژه؛

2. انتخاب ناظر، تهیه و تایید آر اف پی1؛
3. فراخوان و تعیین مجری؛

4. انجام پژوهش؛
5. به کارگیری نظام کاربست؛

6. نظارت.
مقوله،  عنوان  به  فوق  مرحله ی  شش  حاضر،  تحقیق  در 
موارد اشاره شده در مصاحبه ها به عنوان زیرمقوله و متن 
و محتوای مصاحبه ها به عنوان محتوا در جدول 1 تنظیم 

شده اند.

جدول ۱: مقوله بندی مسائل و مشکالت فرآیند پژوهش در شهرداری تهران بر اساس محتوای مصاحبه با کارشناسان

محتوازیرمقولهمقوله
طراحی نظام 
کنترل پروژه

عدم راهبری مناسب توسط کارفرما، طوالنی بودن زمان اجرای ناکارآمدی فرآیند مدیریت پروژه
با  پرداخِت  ذی نفعان،  و  بهره برداران  ضعیف  مشارکت  پروژه، 
تاخیر و نامنظِم حق الزحمه مجریان و پیچیدگی موضوعات و 

دشواری مدیریت محدوده پژوهش.

فرآیند تبدیل شدن مسئله به یک موضوع پروژه، بسیار طوالنی نبود سازوکارهای سریع برای دستیابی به راه حل
است.

مجری ملزم است مطابق شرح خدمات پیشروی کند و نمی تواند عدم وجود روندی برای تغییر شرح خدمات
پروپوزال را بر اساس نیاز، کم یا زیاد کند.

مشابه بودن عناوین برخی از قوانین، عدم ذکر تاریخ دقیق ابالغ وجود برخی از نواقص و اشکاالت در تدوین قوانین
و تصویب و مواردی از این دست.

در ایران، وظایفی که برای مدیریت شهر )به خصوص شهرداری( محدود بودن وظایف مدیریت شهری در  ایران
در نظر گرفته شده بسیار محدود است.

عدم توسعه ظرفیت های پژوهشی در دانشکده های 
شهرسازی و مدیریت شهری

نتیجه ی عدم اعتماد به پژوهشگران و عدم اختصاص بودجه 
کافی به پژوهش ها، تضعیف شدن این نهادها است.

ساختار ضعف و عدم توسعه ساختاری و نهادی پژوهش در  زیادی  چالش های  و  مسائل  که  این  به  توجه  با 
سازمانی پژوهش در شهرداری وجود دارد، روند انجام پروژه 

نیاز به تغییرات جدی ای دارد.
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طراحی نظام 
کنترل پروژه

فرآیند پژوهشی مانند فرآیند عمرانی در نظر گرفته می شود و وجود بروکراسی زیاد در فرآیند پژوهش
این امر باعث سخت و پیچیده شدن کار و هم چنین زمانبر شدن 

فرآیند پژوهش مطالعاتی شده است.
چالش شناخت معیار ها و شاخص  های تحقق پذیری 

طرح ها توسط برنامه ریزان
به کارگیری معیارها و شاخص های تحقق پذیری طرح ها توسط 

برنامه ریزان مختلف، به صورت سلیقه ای اتفاق می افتد.

در فرآیند انجام پژوهش ها، الگو و چارچوب ثابتی برای مسئله یابی فقدان الگو یا مدل مطلوب برای مسئله یابی
و  ندارد  وجود  پژوهش  برای  موضوعی  به  مسئله  آن  تبدیل  و 

تصمیم گیران در این زمینه به صورت سلیقه ای عمل می کند.

تبعیت نکردن موضوعات پژوهش از یک نظام یکپارچه 
و مطلوب

تکیه موضوعات پژوهش بر قضاوت مدیران اجرایی، کارشناسان 
پژوهش   ها  و  مطالعات  نتیجه ی  ناسازگاری  متخصصین،  و 
عدم  منابع،  رفتن  دست  از  شهری،  مدیریت  نیاز  های  با 

تحقق پذیری کاربست مطالعات.

عدم وجود برنامه   های مدون در رابطه با فرآیند نوآوری 
در  ایران

در ایران، برنامه مشخص و مدونی در فرآیند پژوهش، نوآوری 
و کارآفرینی وجود ندارد. 

با توجه به بودجه ناکافی پژوهش ها، این موضوع باعث پایین تدارک پروژه های سرمایه گذاری با کیفیت پایین
آمدن کیفیت پروژه ها می شود.

عدم شفافیت تخصیص اعتبار به طرح های 
سرمایه گذاری

شفاف  و  روشن  سرمایه گذاری،  طرح های  به  اعتبار  تخصیص 
نیست.

تحقق فقدان نظام تحقق پروژه برای  یکپارچه  سیستم های  و  چارچوب  نداشتن  وجود 
پروژه ها و پژوهش ها سبب بروز چالش هایی در اجرایی شدن 

آن ها می شود.
عدم رعایت شفافیت مالی.ضعف در شفافیت مالی

اگر سازمان بنا به دالیلی تصمیم به ایجاد تغییراتی در سازمان مقاومت کارکنان سازمان ها در برابر تغییر
بگیرد، با چالش هایی مانند مقاومت کارکنانش مواجه می شود. 
سازمان ها  در  تغییرات  ایجاد  زمینه  در  چارچوبی  وجود  عدم 

یکی از مشکالت موجود در این رابطه است.

هیچ مشکالت مرتبط با روند پژوهش مطالعاتی مطالعات،  مرکز  در  یا  و  منطقه  در  انجام شده  مطالعات 
ضمانت نامه اجرایی ندارند و هم چنین به دلیل تکراری بودن 
مستقل  بودجه  می شود.  انجام  موازی کاری  پژوهشی،  عناوین 

برای پژوهش ها در نظر گرفته نمی شود.

در نظر گرفتن بودجه پژوهشی بسیار ناچیز نسبت 
به بودجه عمرانی در شهرداری مناطق

بودجه پژوهشی در شهرداری مناطق بسیار ناچیز است.

ضعف کمیته پژوهش مناطق در شناسایی پروژه های 
انتقال آن به مرکز مطالعات و  نوآورانه و  خالقانه و 

برنامه ریزی و اجرای آن ها

پروژه  های خالقانه و نوآورانه به سختی شناسایی می شوند.

از بودجه اختصاص یافته به شهرداری  عدم استفاده 
مناطق برای پروژه های پژوهشی در مرکز مطالعات به 
دلیل عدم مدیریت مناسب شورای پژوهش و نوآوری

گاهی اوقات به علت نظارت ناکافی، بودجه اختصاص یافته به 
پژوهش به درستی صرف پژوهش و مطالعات نمی شود.

مشکالت موجود در رابطه با عنوان موضوع و شیوه 
اجرا در حوزه اجتماعی

و  پژوهش  نحوه ی  و  مطالعاتی  پروژه های  پیشنهادی  عناوین 
اجرای آن ها چارچوب مشخصی ندارد.

مراحل  دارای  جامع  اجرایی  روش  یک  ابالغ  عدم 
مناطق  برای  مطالعات  مرکز  طرف  از  کار  اجرای 

جهت کاهش امکان خطا

را شرح  پژوهش  کار  مراحل  که  فرادستی  چارچوب مشخص 
بدهد و تکلیف همه ی سازمان ها و حوزه ها را مشخص بکند، 

وجود ندارد.
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جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

محتوازیرمقولهمقوله
کم رنگ بودن حضور افراد ذیصالح در شورای 

پژوهش و نوآوری و جدی نکردن این شورا
نمی شود  داده  نوآوری  و  پژوهش  شورای  به  زیادی  اهمیت 
انجام  شود،  نهاد  این  توسعه  و  تقویت  باعث  که  اقداماتی  و 

نمی گیرد یا بسیار کم است.
مکتوب و مدون نبودن وظایف هیچ یک از حوزه ها 

در شیوه نامه
به علت ضعف ها و نواقصی که در تدوین قوانین وجود دارد، یا 
به علت عدم نظارت صحیح، وظایف و تکالیف حوزه ها و افراد 

مشخص نیست.
مراحل و روند تایید و تصویب عناوین پژوهشی بسیار زمانبر و زمانبر بودن مراحل تایید عنوان پروژه

طوالنی است.

اقدام تقدم و تاخر انجام پروژه ها در حوزه اجتماعی از  بعد  که  اقدام  از  قبل  پروژه های  زمان  شدن  طوالنی 
پروژه ها به نتیجه می رسد؛ خصوصا در پروژه های اجتماعی.

کم رنگ بودن موضوعات سازمانی مثل دانش سازمان 
و غیره در مرکز مطالعات 

بیش تر به موضوعات مدیریت شهری پرداخته می شود.

انتخاب ناظر، 
تهیه و تایید آر 

اف پی

به مسئله یابی نادرست کم توجهی  پی،  اف  آر  )کیفیت  مسئله  نادرست  تعریف 
اولویت های  برای  کافی  بررسی  و  مطالعه  انجام  عدم  آینده، 
پژوهشی، ضعف در برنامه محوری و برنامه ریزی، ارتباط ضعیف 
با شهروندان و کنشگران شهری(، عدم درک صحیح و ناتوانی 
کارکنان در صورت بندی مسئله، عدم انجام نیازسنجی درست، 

ناتوانی در پاسخ به مسائل پیچیده.

پایین بودن توان مدیریتی شرکت ها و موسسات 
پژوهشی

افراد  استخدام  سبب  پایین  مالی  توان  و  مدیریتی  ضعف 
کم تجربه و به کارگیری آن ها در انجام پروژه می شود.

دوره های نگاه کوتاه مدت به همکاری با مرکز پژوهشی بودن  کوتاه  کشور،  علمی  جامعه  در  رایج  فرهنگ 
پژوهشگران،  عملکرد  نتایج  ضعیف  مستندسازی  مدیریتی، 

مکانیزم نامناسب تشویق و تنبیه.
تصویب پروژه بر اساس معیار  های سیاسی و 

اقتصادی
تاثیرات قابل توجه اتفاقات سیاسی، اقتصادی و غیره در نظام 

تعریف پروژه ها و پژوهش ها.

با شهرداری و شهرداری مناطق مختلف، واگرائی نگرش ها و غلبه خودمحوری سازمان های مرتبط 
موجود  مسئله  شناسایی  به  متفاوت  نگرش های  به  توجه  با 

می پردازند.

انتخاب کارشناسان بدون توجه به تخصص و سابقه آن ها.انتخاب رابط پژوهشی مناطق

عدم همکاری معاونت های هر منطقه با رابط 
پژوهشی همان منطقه

روند نادرست انتخاب رابط پژوهشی 

عدم اشراف کارشناسان بر مسائل موجود و ارسال عناوین جهت مشکالت مرتبط با سامانه پژوهشیار
رفع تکلیف 

موازی کاری مطالعاتی در فرآیند پژوهش با وجود ایجاد سامانه موازی کاری مطالعاتی
پژوهشیار؛ به این علت که این سامانه آن قدر قوی نیست.

می شود. عدم تنظیم شرح خدمات به صورت مطلوب داده  دست  از  زیادی  زمان  قرارداد،  عقد  روند  در 
هم چنین حوزه تخصصی برای این کار وجود ندارد و در نتیجه 

شرح خدمات به خوبی اعالم نمی شود. 
عدم تاثیرگذاري مطلوب پروژه ها در ابتداي تصویب 

طرح تحقیق
پروژه ها  این که  یا  و  نمی رسند  به کاربست  پروژه ها  از  برخی 

در میانه ی راه رها می شوند و به بهره برداری کامل نمی رسند.
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انتخاب ناظر، 

تهیه و تایید آر 
اف پی

جزیره ای کار کردن و جزیره ای بودن 
فعالیت های سازمان ها در نظام اداری ایران

ارتباطات هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه های اجرایی وجود ندارد، 
به  نیاز،  مورد  اطالعات  و  نمی شود  دیده  آن ها  بین  مشترکی  اهداف 

راحتی به دست پژوهشگران نمی رسد.
و  شهرداری  بین  روابط  نبودن  هماهنگ 

شورای اسالمی شهرها
وجود تنش هایی بین سازمان هایی مثل شهرداری و شوراهای شهر که 
باعث  حتی  بعضاً  و  پروژه ها  از  برخی  انجام  روند  باعث طوالنی شدن 

متوقف شدن آن ها می شود.
بسیاری از مسئوالن در شهرداری دارای تحصیالت مرتبط نیستند و یا فقر اطالعاتی عوامل اجرایی و مسئوالن

اطالعات کافی در رابطه با پروژه ندارند.

متمرکز نبودن پژوهش ها در یک سازمان خاص و یا بر روی موضوع یا متمرکز نبودن پژوهش   ها
مسئله خاص، باعث به وجود آمدن موازی کاری و پراکندگی موضوعات 
پژوهش می شود و از طرفی هم نمی توان به صورت عمیق به مسئله 
مورد نظر پرداخت؛ بنابراین به صورت سطحی به آن نگریسته می شود.

پژوهش های  حرفه ای  و  تئوریک  ضعف 
کاربردی

تئوریک و کاربردی در خصوص نحوه سازماندهی و  کمبود مطالعات 
فر آیندهای کلیدی مراکز پژوهشی.

صالح دید  های  بر  مبتنی  اولویت   ها   تعیین 
مدیریتی

سازمان ها،  دیگر  مانند  شهرداری   پژوهش های  در  مشکالت  از  یکی 
بودجه ها، نگرش ها و صالح دید  بر اساس میزان  اولویت بندی پروژه ها 

برخی افراد خاص باشد.
عدم توجه به این موضوع که مطالعات و ارزیابی ها باید تا آخرین مرحله اکتفا به مطالعات توجیهی و امکان سنجی

ابعاد مختلف اجرای پروژه  تاثیرات و پیامدهای  بر روی  اجرای پروژه 
وجود داشته باشد.

تعداد کسانی که با مرکز مطالعات به صورت مستقیم فعالیت می کنند دایره محدود داوران و ناظران علمی
بسیار محدود و کم است.

تاکید زیاد برخی از افراد بر تعریف پژوهش ها و پروژه ها به علت تعصب وجود رویکرد  هاي کوتاه بینانه و متعصبانه
بر روی موضوعاتی خاص.

عدم توجه به مشارکت های مردم و ساکنین محالت.عدم توجه به موضوع مشارکت و همکاری

و عدم توانایی در نگارش آر اف پی مناسب  ندارد  وجود  پی  اف  آر  نگارش  نحوه ی  آموزش  جهت  دوره هایی 
را  کار  این  خودشان،  شخصی  تجربه  به  توجه  با  معموال  کارشناسان 

انجام می دهند؛ نه بر اساس یک چارچوب صحیح و مشخص.

عدم اشاره به جزئیات طرح ها و پژوهش ها 
در سامانه پژوهشیار و اکتفا به اطالعات 

کلی آن ها 

در سامانه پژوهشیار، فقط اطالعات کلی پروژه ها ثبت می شود.

مرتبط نبودن تخصص کارشناسان با 
موضوع پژوهش 

کارشناسان معموال با معرفی افراد سازمان ها و یا با توجه به سابقه ای که 
دارند، انتخاب می شوند؛ نه بر اساس تخصص.

عدم اشراف علمی ناظر به تمامی موضوعات 
و ابعاد پروژه 

ناظران معموال به تمامی ابعاد موضوع پروژه اشراف کافی ندارند.

فراخوان و 
تعیین مجری

و پایین بودن توان علمی مجریان و پژوهشگران قوی  مشاوران  پایین  انگیزه  کشور،  در  علمی  ظرفیت  بودن  پایین 
خبره برای مشارکت، عدم تناسب دانش و توانایی پژوهشگران با نیازها 

و انتظارات سازمان.
ناکارآمدی فرآیند انتخاب و عقد قرارداد 

با مجری
اداری،  بروکراسی  عمومی،  فراخوان های  در  کافی  اطالع رسانی  عدم 
پژوهشی،  مجری  انتخاب  در  )تبانی  شفافیت  عدم  و  اداری  تخلفات 
غیرشفاف بودن فرآیندها و اطالعات قرارداد(، نبود سازوکار قیمت گذاری 

پروژه ها، معیارهای نامناسب و محدودکننده انتخاب مجری.
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جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

محتوازیرمقولهمقوله
فراخوان و 

تعیین مجری
گاهی اوقات ممکن است امتیازدهی تنها از روی تخصص و کارآمدی اعمال سلیقه ها در انتخاب مجری

نباشد و این موضوع باعث خدشه دار شدن فضای پژوهش شود.

فرآیند مناسبی جهت شناسایی مسائل و نیازهای اصلی وجود ندارد.ضعف شدید در مسئله یابی در مناطق 

دانشجویی  پایان نامه های  از  حمایت  عدم 
توسط مناطق 

شهرداری مناطق، سازوکاری جهت حمایت از پایان نامه های دانشجویی 
ندارد. 

عدم وجود تعامالت بین مجری ها و بخش انجام پژوهش
مطالعات

مجری ها با بخش مطالعات تعامل ندارند و یا مجری در آن بخش از 
توقع  چه  آن  هم چنین،  نیست.  برخوردار  کافی  تخصص  از  پژوهش، 

می رود، از نتیجه پژوهش حاصل نمی شود. 

داشتن مشکالت مرتبط با پیشنهادات مطرح شده دلیل  به  پژوهشیار  سامانه  در  مطرح شده  پیشنهادات  برخی 
نیاز مطرح  این  بارگزاری اطالعات است و شاید به طور جدی  امتیاز 
نباشد و در نهایت پژوهشی دقیق و کاربردی به  وجود نیاید. مسئول 
متخصص برای نوشتن پروپوزال نیز در مجموعه وجود ندارد و نیازمند 

یک محتوای درست است.

انجام  فرآیند  برای  مطلوب  الگوی  فقدان 
مطالعات و پژوهش   ها در شهرداری تهران

در روند انجام پژوهش ها، فرآیند مطلوب و ثابتی وجود ندارد.

عدم اختصاص بودجه کافی به بخش پژوهش 
در بودجه عمومی

برای پژوهش در مناطق، مبلغ ناچیزی در نظر گرفته می شود که این 
موضوع باعث تولید پژوهش هایی با کیفیت نامطلوب می شود.

عدم توجه به روند انجام پروژه ها به صورت 
فرآیندی

در روند انجام پژوهش ها، توجهی به فرآیندی بودن آن نمی شود.

ضعف در دسترسی و به اشتراک گذاری 
داده ها و اطالعات

به  با مشکل دسترسی آسان و سریع  افراد  انجام پژوهش ها،  در روند 
داده ها و اطالعات مورد نیاز مواجه هستند. 

به کارگیری 
نظام کاربست

به کاربست مناسب نرسیدن پروژه های 
مطالعاتی

و  مطالعات  مرکز  ندارند،  کاربست  پیاده سازی  به  الزامی  بهره برداران، 
پژوهشی  باشد که چرا  پاسخگو  باید  پژوهشی  برنامه ریزی در جایگاه 
انجام شده که اجرایی نشده  و تنها در کتابخانه باقی مانده  است؛ در 
صورتی که بهره بردار باید تا به کاربست رسیدن جوابگو باشد، پژوهش ها 
بر اساس نیازهای بهره برداران است و نگاه کوتاه مدت به آن دارند، مرکز 
به  پژوهش هایش  بودن  کتابخانه ای  به  متهم شدن  دلیل  به  مطالعات 
سمت اجرایی کردن اهداف کوتاه مدت بهره برداران رفته و بیش تر به 

نیازهای روز توجه می کند.

از وجود تناقض میان نگاه ها و  باشد  کاربردی  باید  پروژه  که  این گونه مطرح می شود  از طرفی، 
طرفی، چون از سمت مرکز مطالعات انجام می شود، باید پروژه علمی 
باشد؛ گاهی تفاوت هایی وجود دارد که اگر پروژه ای علمی است، باید 
مبانی و نظری و پیشینه پژوهش جمع آوری شود ولی در یک پروژه 
کاربردی، تجارب و پیشینه تحقیق موضوعیتی ندارد و در واقع احتیاج 

نیست.
تغییرات سریع مدیران، مکانیزم های نامناسب تشویق و تنبیه.ضعف در انگیزه مدیران برای اصالح امور

ناتوانی مدیران در استفاده از یافته های 
پژوهشی

مسائل حساس و مهم تر در انتخاب موضوع پژوهش ها در نظر گرفته 
نمی شود، تغییرات سریع مدیران، کوتاه بودن عمر دوره های مدیریتی.

اجرا فقدان سازوکارهای ایجادکننده ضمانت اجرا اما  می روند  پیش  کاربست  مرحله ی  تا  پروژه ها  اکثر  معموال 
نمی شوند و از آن ها بهره برداری نمی شود.
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محتوازیرمقولهمقوله
به کارگیری 
نظام کاربست

پایین بودن توان علمی مجریان و پژوهشگران، عدم دسترسی به داده ها کیفیت پایین پروژه ها
و اطالعات مورد نیاز، ناکارآمدی فرآیند نظارت.

عدم وجود ساختاری منعطف در سازمان ها به خصوص در شهرداری که هم افزائی ضعیف میان بخش ها
باعث هم افزائی ضعیف میان بخش های مختلف می شود.

عدم وجود ارتباط میان پژوهش   هاي انجام شده 
با هم

عدم تاثیرگذاری نتایج پژوهش ها بر کل شهر به صورت یکپارچه.

مرحله ی به کاربست نرسیدن پروژه ها به  می شوند،  رها  مختلفی،  دالیل  به  پروژه ها  که  زمانی 
زمان،  رفتن  هدر  به  باعث  موضوع  این  و  نمی رسند  نیز  بهره برداری 

هزینه و مسائلی از این دست می شود.

آثار سوء حقوقی ناشی از اجرای قوانین و 
طرح   ها ی شهرداری

تعدد قوانین شهری، تعدد قوانین با منافع خصوصی افراد، عدم نهادینه 
و  ضوابط  منسوخ شدن  مالکانه،  حقوق  بر  عمومی  حقوق  تقدم  شدن 
مقررات شهرداری، منطبق نبودن قوانین با نیاز  های شهر و شهروندان.

و  مطالعات  بودن  فرابخشی  و  متنوع 
برای  پشتیبان  نیاز  مورد  پژوهش   های 

مدیریت شهری

و  تنوع  باعث  یکدیگر  از  شهرداری  مختلف  بخش های  سلبی  جدایی 
فرابخشی بودن داده ها می شود.

شهر  مدیریت  در  کنشگران  متعدد  نقش 
تهران

مشکالتی  با  شهر  مدیریت  تا  می شود  باعث  کنشگران  متعدد  نقش 
مواجه شود. 

عدم توجه به اولویت ها و ضرورت های 
پیش بینی شده در طرح های باالدست

برنامه- محور نبودن روند تعریف پروژه.

عدم یکپارچگی و مطلوبیت فرآیند 
برنامه ریزی و مطالعات و پژوهش

با  هم راستائی  عدم  فرادستی،  اسناد  اهداف  با  منسجم  ارتباط  عدم 
توسعه پایدار شهر، مسئله یابی نامناسب و عدم توفیق خدمات پروژه ها، 
عدم تناسب و شفافیت در هزینه های مورد انتظار پروژه ها، عدم توجه 
انجام شده، مطالعات موازی توسط  و پیشینه ی مطالعات  اولویت ها  به 
بخش های مختلف شهرداری، عدم شفافیت در اجرای مطالعات، انتخاب 
نامناسب مجری، اتالف منابع مالی و عدم هم افزائی در استفاده از منابع 

مالی در بخش های مختلف شهرداری تهران.

نبود اعتماد کافی میان مدیران ارشد 
اجرایی و خط مشی گذاران به پژوهشگران

عدم  تصمیمات ،  در  پژوهش ها  نتایج  از  ارشد  مدیران  استفاده  عدم 
اختصاص بودجه کافی به بخش پژوهش، عدم توسعه زیرساخت های 
پژوهشی، عدم تولید پژوهش های موثر در حل مشکالت کاربردی در 

نظام مدیریت شهری کشور.

وجود فاصله زیاد بین یافته   ها ی علمی با 
نظام   ها ی تصمیم گیری و اجرایی

در آرشیو قرار گرفتن مطالعات و پژوهش ها، عدم بهره برداری از نتایج 
پژوهش ها.

اعتقاد بسیاری از واحد  های علمی، 
محققان و پژوهشگران به موضوع ثمردهی 

اندک تحقیق و پژوهش در ایران

نظام  در  تاثیری  پژوهش ها  و  تحقیقات  که  دارد  وجود  عقیده  این 
تصمیم گیری و یا نحوه ی مدیریت شهر ندارد.

کم توجهی به پژوهش و تحقیق قبل از هر 
اقدام عملی

عدم  پژوهش   ها،  نبودن  کاربردی  پژوهشگران،  از  عملی  حمایت  عدم 
توجه به نتایج پژوهش در تصمیم گیری.

عدم توجه به برنامه ریزی و تصمیم گیری   های 
درازمدت و راهبردی

عدم توجه به رویکردهای بلندمدت در تعریف چارچوب پژوهش ها.

عدم شناخت علل  ایجاد و چگونگی برخورد 
با مشکالت

عدم بررسی علل ایجاد مسائل و مشکالت و هم چنین چگونگی برخورد 
با آن ها و راه حل های موجود با توجه به محدودیت ها و امکانات و در 

نتیجه اجرایی کردن پروژه  ها.
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جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

محتوازیرمقولهمقوله
عدم تدوین گزارش توجیهی برای 
پیوست   ها ی اجتماعی، اقتصادی و 

زیست محیطی

به نگارش گزارش های توجیهی پیوست ها توجه زیادی نمی شود.

حد  از  پایین تر  شهروندان  مشارکت  سطح 
اطالع رسانی

از  ارائه ی خدمات  مشارکت پایین شهروندان که عواملی مانند میزان 
سوی مدیران و مسئوالن شهری و میزان رضایت از محل زندگی در 

این موضوع تاثیر دارند.
آسیب شناسی کامل انجام نمی گیرد و توجهی به این که بتوان مشکالت ناکارآمدی قانون در حل برخی از مشکالت

را به صورت پروژه درآورد، صورت نمی گیرد.

به علت نظارت نادرست و یا فقدان سازوکارهای کاربست و بهره برداری عدم تعهد به کاربست ها 
از پروژه ها، معموال پروژه  ها بعد از اتمام، به مرحله ی کاربست نمی رسند.

پایین ناکارآمدی فرآیند نظارتنظارت مسئولیت  ناظر،  انتخاب  در  )فساد  ناظران  درست  نظارت  عدم 
ناظران در قبال تایید نتایج(، تعهد پایین بهره برداران در بررسی دقیق 

نتایج، عدم نظارت درست کارفرما )ضعف مدیران و کارشناسان(.

عدم ارزیابي و پایش پروژه   ها از لحاظ موفقیت 
و یا شکست آن ها

عدم توجه به مسئله ی ارزیابی پروژه ها

عدم توجه به نتایج پروژه ها به علت فقدان شاخص های ارزیابی. فقدان شاخص   ها ی ارزیابی و بازنگری

عدم وجود نهادی مستقل در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین فقدان نهاد مستقل نظارت تخصصی
از ابتدای تصویب پروژه تا زمان اجرایی شدن و به مرحله ی بهره برداری 

رسیدن آن.

دیر انجام شدن ارزیابی ها و زمانبر بودن 
پروژه ها در مرکز مطالعات 

به علت فقدان معیارها و شاخص های ارزیابی مطالعات، روند طی شدن 
آن ها طاقت فرسا و زمانبر است.

 Abhari2, Alaee Rad3, Anari4, Aram5, Bahadori6, Tajjodin7, Teimouri8, Haj Farajzadeh9, Haji( برگرفته از مصاحبه های انجام شده با
 Aghaee10, Habibi11, Hosseini Komeleh12, Khaksar13, Khosh Solat14, Zareie15, Zhiani16, Zerafatikia17, Gholamloo18, Ghiaskhani19,

)Ghorbani20, Ghoreshi21, Mohafezatkar22, Mozaffari23, Mirabbasi24, Noroozi25, Niroo26

4. یافته های تحقیق
با توجه به مباحث قبل، تحلیل محتوای متن مصاحبه با 
کارشناسان، در قالب شش مقوله و 93 زیرمقوله دسته بندی 
شدند. برای امتیازدهی به مقوله ها و زیرمقوله ها، در ابتدا 
اساس  بر  زیرمقوله ها  از  یک  هر  فراوانی  و  تکرار  تعداد 

آمدند  به دست  آن ها  تکرار  متن مصاحبه و سپس درصد 
و بر اساس درصد تکرار زیرمقوله ها، درصد تکرار مقوله ها 
به دست آمدند؛ این امتیازها در جدول 2 نشان داده شده 

است.

جدول 2: امتیاز مقوله ها و زیرمقوله ها

درصد تکرار زیرمقولهتعداد تکرارزیرمقولهدرصد تکرار مقولهمقوله
طراحی نظام 
کنترل پروژه

134.3ناکارآمدی فرآیند مدیریت پروژه30.71
10.33نبود سازوکارهای سریع برای دستیابی به راه حل

20.66عدم وجود روندی برای تغییر شرح خدمات
72.31وجود برخی از نواقص و اشکاالت در تدوین قوانین

10.33محدود بودن وظایف مدیریت شهری در  ایران
عدم توسعه ظرفیت های پژوهشی در دانشکده های شهرسازی 

و مدیریت شهری
10.33
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درصد تکرار زیرمقولهتعداد تکرارزیرمقولهدرصد تکرار مقولهمقوله
طراحی نظام 
کنترل پروژه

20.66ضعف و عدم توسعه ساختاری و نهادی پژوهش30.71
20.66وجود بروکراسی زیاد در فرآیند پژوهش

چالش شناخت معیار ها و شاخص  های تحقق پذیری طرح ها 
توسط برنامه ریزان

10.33

123.97فقدان الگو یا مدل مطلوب برای مسئله یابی
41.32تبعیت نکردن موضوعات پژوهش از یک نظام یکپارچه و مطلوب
10.33عدم وجود برنامه   های مدون در رابطه با فرآیند نوآوری در  ایران

20.66تدارک پروژه های سرمایه گذاری با کیفیت پایین
20.66عدم شفافیت تخصیص اعتبار به طرح های سرمایه گذاری

72.31فقدان نظام تحقق پروژه
20.66ضعف در شفافیت مالی

10.33مقاومت کارکنان سازمان ها در برابر تغییر
10.33مشکالت مرتبط با روند پژوهش مطالعاتی

در نظر گرفتن بودجه پژوهشی بسیار ناچیز نسبت به بودجه 
عمرانی در شهرداری مناطق

72.31

ضعف کمیته پژوهش مناطق در شناسایی پروژه های خالقانه 
و نوآورانه و انتقال آن به مرکز مطالعات و برنامه ریزی و اجرای 

آن ها

10.33

عدم استفاده از بودجه اختصاص یافته به شهرداری مناطق برای 
پروژه های پژوهشی در مرکز مطالعات به دلیل عدم مدیریت 

مناسب شورای پژوهش و نوآوری

10.33

با عنوان موضوع و شیوه اجرا در  مشکالت موجود در رابطه 
حوزه اجتماعی

61.98

عدم ابالغ یک روش اجرایی جامع دارای مراحل اجرای کار از 
طرف مرکز مطالعات برای مناطق جهت کاهش امکان خطا

51.65

کم رنگ بودن حضور افراد ذیصالح در شورای پژوهش و نوآوری 
و جدی نکردن این شورا

10.33

10.33مکتوب و مدون نبودن وظایف هیچ یک از حوزه ها در شیوه نامه
72.31زمانبر بودن مراحل تایید عنوان پروژه

10.33تقدم و تاخر انجام پروژه ها در حوزه اجتماعی
کم رنگ بودن موضوعات سازمانی مثل دانش سازمان و غیره 

در مرکز مطالعات 
10.33

انتخاب ناظر، 
تهیه و تایید 

آر اف پی

123.97مسئله یابی نادرست22.45
10.33پایین بودن توان مدیریتی شرکت ها و موسسات پژوهشی

20.66نگاه کوتاه مدت به همکاری با مرکز پژوهشی
10.33تصویب پروژه بر اساس معیار  های سیاسی و اقتصادی

30.99واگرائی نگرش ها و غلبه خودمحوری
20.66انتخاب رابط پژوهشی مناطق

عدم همکاری معاونت های هر منطقه با رابط پژوهشی همان 
منطقه

20.66
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جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

درصد تکرار زیرمقولهتعداد تکرارزیرمقولهدرصد تکرار مقولهمقوله
انتخاب ناظر، 
تهیه و تایید 

آر اف پی

30.99مشکالت مرتبط با سامانه پژوهشیار22.45

61.98موازی کاری مطالعاتی

20.66عدم تنظیم شرح خدمات به صورت مطلوب

طرح  تصویب  ابتداي  در  پروژه ها  مطلوب  تاثیرگذاري  عدم 
تحقیق

10.33

جزیره ای کار کردن و جزیره ای بودن فعالیت های سازمان ها در 
نظام اداری ایران

41.32

10.33هماهنگ نبودن روابط بین شهرداری و شورای اسالمی شهرها

51.65فقر اطالعاتی عوامل اجرایی و مسئوالن

10.33متمرکز نبودن پژوهش   ها

10.33ضعف تئوریک و حرفه ای پژوهش های کاربردی

30.99تعیین اولویت   ها  مبتنی بر صالح دید  های مدیریتی

10.33اکتفا به مطالعات توجیهی و امکان سنجی

10.33دایره محدود داوران و ناظران علمی

30.99وجود رویکرد  هاي کوتاه بینانه و متعصبانه

51.65عدم توجه به موضوع مشارکت و همکاری

10.33عدم توانایی در نگارش آر اف پی مناسب 

عدم اشاره به جزئیات طرح ها و پژوهش ها در سامانه پژوهشیار 
و اکتفا به اطالعات کلی آن ها 

10.33

51.65مرتبط نبودن تخصص کارشناسان با موضوع پژوهش 

10.33عدم اشراف علمی ناظر به تمامی موضوعات و ابعاد پروژه 

30.99پایین بودن توان علمی مجریان و پژوهشگران

51.65ناکارآمدی فرآیند انتخاب و عقد قرارداد با مجری

10.33اعمال سلیقه ها در انتخاب مجری

113.64ضعف شدید در مسئله یابی در مناطق 

10.33عدم حمایت از پایان نامه های دانشجویی توسط مناطق 

10.33عدم وجود تعامالت بین مجری ها و بخش مطالعات5.61انجام پژوهش

41.32مشکالت مرتبط با پیشنهادات مطرح شده

فقدان الگوی مطلوب برای فرآیند انجام مطالعات و پژوهش   ها 
در شهرداری تهران

20.66

بودجه  در  پژوهش  بخش  به  کافی  بودجه  اختصاص  عدم 
عمومی

72.31

20.66عدم توجه به روند انجام پروژه ها به صورت فرآیندی

10.33ضعف در دسترسی و به اشتراک گذاری داده ها و اطالعات
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درصد تکرار زیرمقولهتعداد تکرارزیرمقولهدرصد تکرار مقولهمقوله
به کارگیری 
نظام کاربست

82.64به کاربست مناسب نرسیدن پروژه های مطالعاتی29.05
20.66وجود تناقض میان نگاه ها

10.33ضعف در انگیزه مدیران برای اصالح امور
10.33ناتوانی مدیران در استفاده از یافته های پژوهشی

82.64فقدان سازوکارهای ایجادکننده ضمانت اجرا
20.66کیفیت پایین پروژه ها

41.32هم افزائی ضعیف میان بخش ها
10.33عدم وجود ارتباط میان پژوهش   هاي انجام شده با هم

82.64به کاربست نرسیدن پروژه ها
72.31آثار سوء حقوقی ناشی از اجرای قوانین و طرح   ها ی شهرداری

موردنیاز  پژوهش   های  و  مطالعات  بودن  فرابخشی  و  متنوع 
پشتیبان برای مدیریت شهری

10.33

10.33نقش متعدد کنشگران در مدیریت شهر تهران
در  پیش بینی شده  ضرورت های  و  اولویت ها  به  توجه  عدم 

طرح های باالدست
20.66

عدم یکپارچگی و مطلوبیت فرآیند برنامه ریزی و مطالعات و 
پژوهش

92.98

نبود اعتماد کافی میان مدیران ارشد اجرایی و خط مشی گذاران 
به پژوهشگران

51.65

وجود فاصله زیاد بین یافته   ها ی علمی با نظام   ها ی تصمیم گیری 
و اجرایی

20.66

اعتقاد بسیاری از واحد  های علمی، محققان و پژوهشگران به 
موضوع ثمردهی اندک تحقیق و پژوهش در ایران

10.33

30.99کم توجهی به پژوهش و تحقیق قبل از هر اقدام عملی

و  درازمدت  تصمیم گیری   های  و  برنامه ریزی  به  توجه  عدم 
راهبردی

20.66

10.33عدم شناخت علل  ایجاد و چگونگی برخورد با مشکالت
اجتماعی،  پیوست   ها ی  برای  توجیهی  گزارش  تدوین  عدم 

اقتصادی و زیست محیطی
10.33

30.99سطح مشارکت شهروندان پایین تر از حد اطالع رسانی
72.31ناکارآمدی قانون در حل برخی از مشکالت

82.64عدم تعهد به کاربست ها 
41.32ناکارآمدی فرآیند نظارت4.95نظارت

10.33عدم ارزیابي و پایش پروژه   ها از لحاظ موفقیت و یا شکست آن ها
10.33فقدان شاخص   ها ی ارزیابی و بازنگری
20.66فقدان نهاد مستقل نظارت تخصصی

مرکز  در  پروژه ها  بودن  زمانبر  و  ارزیابی ها  شدن  انجام  دیر 
مطالعات 

72.31
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جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

فرآیند  ناکارآمدی  بررسی شده،  زیرمقوله های  بین  در 
مدیریت پروژه با درصد 4.3، فقدان الگو یا مدل مطلوب 
با  نادرست  مسئله یابی   ،3.97 درصد  با  مسئله یابی  برای 
مناطق  در  مسئله یابی  در  شدید  ضعف   ،3.97 درصد 

فرآیند  مطلوبیت  و  یکپارچگی  عدم  و   3.64 درصد  با 
برنامه ریزی و مطالعات و پژوهش با درصد 2.98 بیش ترین 
تکرار را به خود اختصاص می دهند. سهم هر یک از این 

زیرمقوله ها در شکل 4 نشان داده شده است.

شکل 4: سهم زیرمقوله ها در مصاحبه با کارشناسان

در بین مقوله های بررسی شده، طراحی نظام کنترل پروژه با 
درصد 30.71، به کارگیری نظام کاربست با درصد 29.05، 
 ،22.45 درصد  با  پی  اف  آر  تایید  و  تهیه  ناظر،  انتخاب 
با  انجام پژوهش  با درصد 6.94،  تایید مجری  فراخوان و 
درصد 5.61 و نظارت با درصد 4.95 به ترتیب بیش ترین 
اختصاص  خود  به  کارشناسان  نظرات  بین  در  را  درصد 
می دهند. این موضوع نشان دهنده ی این است که فرآیند 

به  بیش تر  توجه  نیازمند  تهران  شهرداری  در  پژوهش 
نظام  به کارگیری  پروژه،  کنترل  نظام  طراحی  بخش های 
آر اف پی است و  تایید  و  تهیه  ناظر،  انتخاب  و  کاربست 
مسائل و کاستی های موجود، بیش تر در این بخش ها خود 
را نشان می دهند. سهم هر یک از این مقوله ها در شکل 5 

نشان داده شده است.
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شکل 5: سهم مقوله ها در مصاحبه با کارشناسان

5. جمع بندی
فرآیند انجام پروژه مطالعاتی در شهرداری تهران، از مدل 
خط مشی گذاری  رویکرد  از  ایده ای  که  تقاضا  و  عرضه 
یکی  است.  شده  برگرفته  می باشد،  شواهد  بر  مبتنی 
و  شناخت  عدم  پژوهش ها،  در  چالش ها  مهم ترین  از 
است.  پژوهشی  و خالء های  واقعی  نیازهای  کافی  بررسی 
در این فرآیند، با در نظر گرفتن بخش تقاضا -که همان 
بر  که  آن چه  و  و خط مشی گذاران  تصمیم گیران  تقاضای 
پژوهش  روند  از  بسیار مهمی  تاثیرگذار است- بخش  آن 
شامل  تقاضا،  مفهومی،  مدل  این  در  می یابد.  بهبود 
است.  خط مشی گذاران  و  تصمیم گیران  ظرفیت  و  انگیزه 

روند  این  در  معاونت های شهرداری  و  نقش شورای شهر 
تخصصی  پژوهشی  مدیریت  نهایت  در  و  است  مشخص 
یا  و  نیاز  که  است  نهایی  تصمیم گیرنده  مطالعات،  مرکز 
موضوع پژوهشی را تعیین می کند. بخش عرضه که تحت 
تاثیر ارتباطات بین محققان با خط مشی گذاران و ارتباطات 
بین پژوهش با تصمیم گیران و خط مشی گذاران می باشد، 
در  قسمت  این  است.  پژوهش  از  دست آمده  به  اطالعات 
تمامی  تا  است  شده  دسته بندی  مجزا  مرحله ی  شش 
نهایت  در  و  شود  داده  پوشش  پژوهش  روند  در  مسائل 
کاربست  به  و  اجرایی  پروژه  یک  صورت  به  کار  خروجی 

مطلوب و قابل اجرایی برسد.

شکل 6: فرآیند نهایی انجام پروژه پژوهشی در شهرداری تهران
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جلیلی صدرآباد، سمانه و دیگران

بین  در  می دهد  نشان  محتوا  تحلیل  شیوه  از  استفاده 
نظام  به کارگیری  پروژه،  کنترل  نظام  طراحی  مقوله ها، 
در  و  پی  اف  آر  تایید  و  تهیه  ناظر،  انتخاب  و  کاربست 
پروژه،  مدیریت  فرآیند  ناکارآمدی  زیرمقوله ها،  بین 
مسئله یابی  مسئله یابی،  برای  مطلوب  مدل  یا  الگو  فقدان 
یکپارچگی  عدم  و  مسئله یابی  در  شدید  ضعف  نادرست، 
در  پژوهش  و  مطالعات  و  برنامه ریزی  فرآیند  و مطلوبیت 
تکرار  موضوعات  سایر  از  بیش تر  کارشناسان  با  مصاحبه 
بازنگری در این بخش ها جهت  بنابراین ضرورت  شده اند؛ 
بهبود فرآیند پژوهش در شهرداری تهران بیش تر احساس 

می شود. 
بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده و اقدامات الزم جهت 
الگوی  ارائه  مورد  در  نظرخواهی  پژوهش،  فرآیند  بهبود 
نهایی از متخصصین و اعمال اصالحات پیشنهادی آن ها، 

الگوی نهایی در شکل 6 ارائه شده است.

6. نتیجه گیری و پیشنهادات
فرآیند معیوب پژوهش باعث عدم توسعه در زیرساخت های 
پژوهشی، عدم تولید پژوهش های موثر در حل مشکالت 
کاربردی، مسئله یابی نادرست و در نهایت عدم تاثیرگذاری 
مطلوب و بهینه در نظام مدیریت شهری شده است. در این 
پژوهش ابتدا روند پژوهش در شهرداری های تهران طبق 
مدل عرضه و تقاضا پیشنهاد شد و سپس بعد از مصاحبه 
با خبرگان و متخصصین در مرکز مطالعات و برنامه ریزی و 
مناطق مختلف شهرداری تهران و آسیب شناسی وضعیت 
کنونی روند پژوهش در شهرداری، مدل مفهومی فرآیند 
پروژه،  کنترل  نظام  طراحی  مرحله ی  شش  در  پژوهش 
تایید  و  فراخوان  پی،  اف  آر  تایید  و  تهیه  ناظر،  انتخاب 
مجری، انجام پژوهش، به کارگیری نظام کاربست و نظارت 
با روش تحلیل  با کارشناسان،  از مصاحبه  بررسی و پس 
محتوا بیش ترین مشکالتی که در مصاحبه به آن ها اشاره 
نظر  مورد  پیشنهادی  فرآیند  و  شدند  ارزیابی  شده  بود، 

بسط داده و به عنوان فرآیند نهایی پژوهش ارائه شد.
در راستای کاربست مطلوب فرآیند پیشنهادی برای فرآیند 

پژوهش در شهرداری پیشنهادات زیر ارائه می شود:
1. ایجاد و حفظ هماهنگی بین فعالیت های پروژه و عوامل 
فعالیت های  بین  هماهنگی  و حفظ  ایجاد  اجرایی: جهت 

پروژه و عوامل اجرایی آن باید به نکات زیر توجه کرد:
از مراحل و زمانبندی  ابالغ چک لیست واحد  و  - تدوین 

اجرای پژوهش به شهرداری ها؛
مشارکت  ارتقاء  جهت  سازمانی  بین  کمیته ی  تشکیل   -

سازمان ها؛
- تشکیل کمیته های نظارت کیفیت در طول انجام پروژه؛

طول  در  مرتبط  سازمان های  متعدد  جلسات  تشکیل   -
انجام پژوهش؛

- تشکیل جلسات متعدد و متوالی در طی انجام پروژه؛
در  امور  بردن  پیش  و  مجری  و  مطالعات  تیم  تشکیل   -

یک راستا؛
- برگزاری دوره هایی جهت تبادل اطالعات بین سازمان ها؛

- ایجاد کمیته ی مشترک بین سازمانی؛
- ایجاد سازوکارهایی برای تقویت ارتباطات بین مدیران و 

عوامل اجرایی پروژه ها؛
- ایجاد مراودات مرکز مطالعات و شهرداری ها در ابتدای 

هر سال جهت برنامه ریزی پروژه های مورد نیاز شهر؛
- ایجاد شوراهای پژوهشی در سازمان های مرتبط؛

بازه های زمانی مشخص و دعوت  برگزاری جلساتی در   -
از نمایندگان ساکنان محله ها برای مطرح کردن مسائل و 

مشکالت ساکنان و هم چنین استفاده از نظرات آن ها؛
- اصالح و بازآرایی تشکیالت و روابط میان سازمانی عناصر 

ذی ربط در سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری؛
- برنامه ریزی، تامین و حفظ خدمات و زیرساخت شهرها، 
ایجاد استراتژی منسجم مدیریت، ایجاد واحد برنامه ریزی 

و طراحی؛
- یکپارچه نمودن و مدیریت واحد تیم های عملیاتی انجام 

کار؛
- به کارگیری یک رویکرد جامع در تدوین قوانین شهری؛

اعمال  و  فرماندهی  سلسله مراتب  طریق  از  هماهنگی   -
اصول رسمی سازمان مخصوصا توجه به حیطه ی نظارت و 

استفاده از کمک های کارشناسان؛
- هماهنگی از طریق استانداردسازی فعالیت های سازمانی 
که اعمال هماهنگی را با توجه به دستورالعمل ها و مقررات 
مربوط به شکل خودکار تسهیل کرده و به مرحله ی اجرا 

درمی آورند.
2. بررسی و اظهارنظر در مورد روش های اجرا و پیشنهاد 
روش مطلوب آن به کارفرما: برای بررسی و اظهار نظر در 
اساس  بر  کارفرما  به  آن  پیشنهاد  و  اجرا  مورد روش های 
دسته بندی های انجام شده در طول پژوهش به صورت زیر 

و در جدول 3 طبقه بندی می شود.

جدول 3: روش های اجرا در هر یک از مراحل فرآیند پژوهش

اجرانام مرحله
- تدوین و ابالغ چک لیست واحد از مراحل و زمانبندی اجرای پژوهش به شهرداری ها؛طراحی نظام کنترل پروژه

- طراحی سایت جامع اطالعات پژوهش ها اعم از اطالعات مجری، ناظر و تاریخ شروع و پایان پژوهش؛
- برگزاری جلسه ی انتخاب افراد اصلح مورد نیاز در مجموعه با حضور افراد متخصص در حوزه ی مورد نظر؛

- فراخوان های جذب نیروی جوان با ارائه ی مدارک و سوابق تحصیلی و تشکیل محیط آموزش؛
- تهیه ی لیست دقیق وظایف هر ارگان و ابالغ به آن ها؛
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اجرانام مرحله
- برگزاری دوره هایی جهت تبادل اطالعات بین سازمان ها؛طراحی نظام کنترل پروژه

- ایجاد کمیته ی مشترک بین سازمانی؛
- تدوین آیین نامه و شیوه نامه های مرتبط به ویژه برای وظایف اعضای کمیته ها؛

- ابالغ دستورالعمل های مشخص هر بخش از پژوهش به مدیران ارشد؛
- نظرخواهی و دریافت درخواست های مدیران به منظور اعمال در قوانین تدوین شده شورای عالی.

انتخاب ناظر، تهیه و تایید 
آر اف پی

- تعریف معیارهایی از لحاظ تخصص و کارآمدی برای انتخاب ناظران؛
- ایجاد مراودات مرکز مطالعات و شهرداری ها در ابتدای هر سال جهت برنامه ریزی پروژه های مورد نیاز 

شهر؛
- پرداختن به مفاهیم اصلی و در عین حال جزئیات هر مرحله از فرآیند پژوهش در شرح خدمات.

- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی ضمن خدمت؛فراخوان و تعیین مجری
- تعریف معیارهایی از لحاظ تخصص و کارآمدی برای انتخاب مجریان.

- تشکیل کمیته ی بررسی وجود یا عدم وجود مطالعات پیشین در ارتباط با موضوع پژوهش؛انجام پژوهش
- تدوین چارت زمان و هزینه در هر مرحله از انجام پژوهش؛

- برگزاری جلساتی در بازه های زمانی مشخص و دعوت از نمایندگان ساکنان محله ها برای مطرح کردن 
مسائل و مشکالت ساکنان و هم چنین استفاده از نظرات آن ها؛
- تشکیل کمیته ی بررسی بودجه ی الزم و کافی در هر بخش؛

- نوبت بندی کردن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها جهت به کارگیری تمام نیروهای متخصص در پروژه ها؛
- اولویت بندی انجام پژوهش ها بر اساس نیازمندی ها.

- ایجاد نمره منفی در سامانه هوشمند اسامی مجریان طرح های به کاربست نرسیده؛به کارگیری نظام کاربست
- تدوین چارچوب کامل یک پروژه ی اجرایی.

- تشکیل کمیته های نظارت کیفیت در طول انجام پروژه.نظارت

پی نوشت
1. سندی است برای تشریح اهداف، انتظارات و خروجی های مورد نظر کارفرما از انجام یک پروژه که ارائه دهندگان خدمات 
را از ضرورت های انجام پروژه و شیوه بررسی آن آگاه می سازد و به آن ها در تهیه پروپوزال پروژه و ارائه پاسخ  های الزم 

.)Request For Proposal( به مسئله، یاری می رساند
2. مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق.

3. رئیس اداره تشکیالت و بهبود روش ها در شهرداری منطقه 12 تهران.
4. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 تهران.

5. مدیریت طرح و برنامه و سیاست گذاری امور پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
6. رئیس اداره تشکیالت و بهبود روش ها در شهرداری منطقه 4 تهران.

7. کارشناس اداره تشکیالت و بهبود روش ها در شهرداری منطقه 1 تهران.
8. معاون اجتماعی شهرداری منطقه 4 تهران.

9. رئیس اداره تشکیالت و بهبود روش ها منطقه 5 شهرداری تهران.
10. کارشناس مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق.

11. رئیس محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری منطقه 4 تهران.
12. معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه 12 شهرداری تهران.

13. مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طراحان راه ماد، شرکت معین ترافیکی شهرداری منطقه 7 تهران.
14. رئیس اداره فنی مهندسی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 14 تهران.

15. ناظر پروژه در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
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16. کارشناس تحقیق و توسعه منطقه 22 شهرداری تهران.
17. رئیس اداره تشکیالت و بهبود روش ها در شهرداری منطقه 14 تهران.

18. کارشناس تحقیق و توسعه منطقه 20 شهرداری تهران.
19. مسئول اداره مطالعات اجتماعی منطقه 4 شهرداری تهران.

20. معاونت پشتیبانی و منابع انسانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
21. مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

22. معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه 4 شهرداری تهران.
23. معاونت مطالعات  و برنامه ریزی  مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

24. مدیر کل اسبق تحقیق و توسعه امور مناطق شهرداری تهران.
25. مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور حمل ونقل و ترافیک مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

26. کارشناس بازنشسته گروه معماری و شهرسازی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران.
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