ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،52ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن 1399
پژو 

ص 1357-1371.
DOI: 10.22059/jhgr.2019.271593.1007829

واکاوی نقش طرحهای ساختاری -راهبردی در تحقق انگارة حکمروایی خوب شهری
(مطالعة موردی :منطقة  22شهر تهران)
منصور عزیزی -دانشجوی دکترای شهرسازی ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
رسول درسخوان*  -استادیار گروه شهرسازی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
محمدرضا پورمحمدی -استاد دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
1

تاریخ دریافت1397/10/25 :

تاریخ پذیرش1398/07/30 :

چکﯿده 
تﻐﯿﯿﺮرويکﺮددربﺮنﺎمهريزي

تﻐﯿﯿﺮدرنگﺮشبهتوسعهوﻓﺮايندآنبﺮايﺷهﺮﻫﺎازعواملمهمدرپﯿدايﺶزمﯿنة
بﺮنﺎمهريزيسﺎختﺎري -راﻫبﺮدي بود .اين تﻐﯿﯿﺮ نتﯿجة تحوالت سﯿﺎسی در ﺟوامع

ﺷهﺮي به سﻤتاستفﺎدهاز 
بﺮنﺎمهريزي سﺎختﺎري -راﻫبﺮدي و

بﺮاي استقﺮار دموكﺮاسی و مشﺎركتپذيﺮي دولتﻫﺎ در ادارة ﺷهﺮﻫﺎست .
تصﻤﯿمگﯿﺮي مﺮتبطبﺎ مسﺎئل

میتواند كﻤبود دموكﺮاسی موﺟود مﺮبوط به 
حکﻤﺮوايی بهﺷکل چﺎرچوب منﺎسبی  
میتواند راه مهم ديگﺮي بﺮاي ارائة محتواي ﺟديد به دموكﺮاسی محلی بﺎﺷد.
مهم محلی را پﺮ كند كه  
بﺮنﺎمهريزي سﺎختﺎري -راﻫبﺮدي ﻫم ﻓﺮايند ﻫم محصولی است كه موﺟبﺎت تأمﯿن بخشی از حکﻤﺮوايی خوب

مهﯿﺎمیكند.استﺮاتژيتوسعةﺷهﺮي درﺷهﺮﻫﺎيمختلفتﺎبعيكچﺎرچوبواحدنﯿست؛ولیحداقل

ﺷهﺮيرا
به پنج موضوع مهم ﺷهﺮي توﺟه دارد :زيستپذيﺮي ﺷهﺮ ،پﺎيداري زيستمحﯿطی ،ﺷکل ﻓضﺎيی ﺷهﺮ و
زيﺮسﺎختﻫﺎيآن ،منﺎبعمﺎلی ،وحکﻤﺮانیﺷهﺮ .استﺮاتژيتوسعة ﺷهﺮيبﺮاينﻓﺮضمبتنیاستكهمسﯿﺮ

وتشکلﻫﺎيمدنیدرزمﺎنوبهﺷﯿوة

توسعة ﺷهﺮﻫﺎازطﺮيقمداخالتاستﺮاتژيكﺟﺎمعه،بخﺶخصوصی ،
منﺎسب میتواند به ﺷکل ﺷگفتانگﯿزي تﻐﯿﯿﺮ يﺎبد .ﻫدف از اين پژوﻫﺶ واكﺎوي نقﺶ طﺮحﻫﺎي سﺎختﺎري-
كالنﺷهﺮتهﺮاناست.روش
راﻫبﺮديدرتحققانگﺎرة حکﻤﺮوايیخوبﺷهﺮيبﺎنﻤونة مطﺎلعﺎتیمنطقة   22
نفﺮمصﺎحبهﺷد.سﺎختﺎر نﻤونه به

تحقﯿقكﯿفی(تحلﯿلمحتوا)است .دراينبخﺶبﺎقﺎعدة اﺷبﺎعنظﺮيبﺎ 22
نتﺎيجنشﺎندﻫندة وﺟودمشکالتیعﻤدهدر

ﺷﯿوة تدريجیبﺎرويکﺮدگلولة بﺮﻓیدر ﻓﺮايند تحقﯿق مشخصﺷد .
سﺎختﺎرمديﺮيتوقوانﯿنﺷهﺮياست .


كلﯿدواژهﻫﺎ:تحقق،حکﻤﺮوايیخوبﺷهﺮي،طﺮحراﻫبﺮدي-سﺎختﺎري.


* نویسنده مسئول



Email: darskhan@iaut.ac.ir

1358

پژوﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،52ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن1399



مقدمه 
وجود این انتقادات مشترک در عرصة مدیریت شهری و طرحهای توسعه موجبات تغییرات اساسی در نظام برنامهریزی
شهری و مدیریت شهری در ایران را فراهم ساخت .کالنشهر تهران بهدلیل مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی،
اقتصادی ،زیرساختی ،و زیستمحیطی به مرحلة بحران شدید نظام برنامهریزی و مدیریتی رسیده است .با توجه به بحران
حاصله تغییرات وسیعی در نظام تهیة طرحهای شهری (از جامع به راهبردی) و بالتبع تغییرات در نظام مدیریت شهری
انجام پذیرفته است .این گامها با توجه به بررسیها گرچه اندک اما تأثیرگذار بوده است .منطقة  22تهران جدیدترین
منطقة شهری در پایتخت ایران است با وسعتی حدود 12000هکتار ،واقع در شمال غربی تهران .این منطقة تازهتأسیس
در کنار جمعیت قابلتوجهی از شهروندان تهرانی به قطب گردشگری و اقتصادی تهران نیز تبدیل شده است.
در منطقة  22در حیطة مدیریت شهری با تغییرات اساسی روبهرو هستیم؛ اهم این موارد که در اسناد شهرداری منطقة
 22بدان پرداخته شده عبارت است از :تغییر رویکرد از مدیریت روزمره به مدیریت برنامهمحور؛ تغییر رویکرد مسئلهمحور
به رویکرد داناییمبنا؛ تغییر از مدیریت غیر شفاف به مدیریت شیشهای؛ تغییر رویکرد خودبسندگی به دیپلماسیمحور؛
تغییر از مدیریت صرفا کالبدی به مدیریت فرهنگمبنا؛ تغییر از مدیریت شهر مبنا به محلة مبنا؛ تغییر از مدیریت جزیرهای
به مدیریت شهری هماهنگ و یکپارچه؛ و ...
با توجه به تغییرات رخداده در عرصة مدیریت منطقه و حرکت در سمت حکمروایی روند تهیة طرح راهبردی منطقه
چندان تغییری با طرحهای پیش از خود نداشته؛ از جمله مشارکت همگانی و نقش گروههای ذینفع در طرح چندان
واضح و چشمگیر نبوده؛ از همه مهمتر ،ارتباط روند اجرایی و مدیریت منطقه با طرح راهبردی مبهم است (این در حالی
است که محتوای طرحهای راهبردی و انگارة حکمروایی از اصول و مبانی مشترکی بهره میبرد) .از سویی ،میباید به
ساختارهای تشکیلدهندة مدیریت شهری اشاره کرد که گرچه تغییرات مثبتی از جمله ایجاد سرای محالت در حوزة
عملیاتی و تغییرات سازمانی در حیطة شهرداری رخ داده است ،روند تصویب طرح کماکان مسیر بلند خود تا پشت درهای
شورای عالی را میپیماید .درصورتیکه در مبانی تئوریک طرحهای ساختاری -راهبردی و حکمروایی خوب شهری چنین
امری مردود شناخته شده است.
سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاههای انسانی در سال  1996استانبول شعار خود را «فعالیت
جهانی برای حکمروایی خوب شهری» قرار داد .از سال  2000بهطور مداوم بانک جهانی هرساله گزارشی درمورد
فعالیتها و همکاریهای این بانک با کشورهای مختلف با عنوان «اصالح نهادهای عمومی و تقویت حکمروایی» منتشر
کرده است.
در این شرایط ،کالنشهر تهران با بحرانهای اجتماعی -اقتصادی ،مدیریتی ،و نارسایی طرحهای توسعه و عمران
شهری روبهروست .مجموعة این شرایط ایجاب میکند که نظام مدیریت توسعة شهری در تهران متحول شود که این امر
بهآسانی میسر نمیشود و نیاز به یک فرایند و اصطالحاً «دورة گذار» دارد .محتوای اصلی این دورة گذار عبارت است از:
تغییر الگوی رایج مدیریتی و حرکت به سمت «پارادایم برنامهریزی راهبردی» که از پویایی ،انعطافپذیری ،و
انطباقپذیری زیادی برخوردار است منطقة  22شهرداری تهران بهعنوان منطقة پیشتاز در امر حکمروایی خوب شهری و
طرح راهبردی از سویی میتواند مسیر را برای سایر مناطق همچنین سایر شهرها در کاربست انگارة حکمروایی و
برنامهریزی راهبردی هموار کند و از سویی دیگر نحوة یکپارچگی این دو انگاره در روبهروشدن با مسائل شهری
میبایست بررسی شود .گرچه انگارة حکمروایی و برنامهریزی راهبردی در مبانی و خواستگاه دارای اهداف مشترکی است،
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در طرح راهبردی منطقه است.
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مبﺎنینظﺮي 
در طول بیست سال گذشته ،برای اولین بار در دنیای انگلیسیزبان و پس از آن در مقیاس جهانی ،حکمروایی شهری
برای تعیین و تدوین و فرمولهبندی تعدادی از تغییرات عمده به گفتمانی رایج تبدیل شده است .حکمروایی شهری در این
مدت با استفاده از وامنهادهای مالی بینالمللی بزرگ مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول مورد استفاده قرار گرفت
و بهعنوان یک رویکرد جدید به مقصد کشورهای درحالتوسعه با هدف کمک به جامعة مدنی و کاستن از نقش نهادهای
حکومتی در مدیریت شهری و اجرای برنامههای توسعة بینالمللی سوق پیدا کرد .این افزایش توان پاسخگویی جامعة
مدنی ،که بهعنوان خودتوانمندسازی تفسیر شد ،به نظارت بر تصمیمات و منابع پرداخت با اصالحات نهادی مانند مبارزه
علیه فساد ،افزایش دموکراسیسازی ،و خصوصیسازی خدمات همراه بود .همچنین ،توانسته هزینة آسیبپذیرترین
گروههای اجتماعی را در سمت توسعة اجتماعی و اقتصادی و نیازهای جمعی قرار دهد (.)Jouve. B., 2008
حکمروایی یک روش /مکانیسم برای برخورد با طیف گستردهای از مشکالت /درگیریهاست که در آن کنشگران
بهطور منظم در جهت کسب رضایت و اصالح تصمیمات از طریق مذاکره با یکدیگر و همکاری در اجرای تصمیمات
بهطور مستمر فعالیت دارند ).)Schimitter, P. C., 2002
جسوپ و مایر 1اشاره میکنند که حکمروایی به هر حالت از هماهنگی فعالیتها وابسته است .ظهور پارادایم
حکمروایی بهعلت وابستگی به تغییرات در اقتصاد سیاسی است .خودسازماندهی شبکههای بین فردی ،مذاکرة
درونسازمانی هماهنگ ،و بسترسازی برای تمرکززدایی مهمتر از تغییرات در بازارها یا هماهنگی در سلسلهمراتب
اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی بودند .تحت تأثیر جهانی شدن ،تغییرات نیز در حکمروایی به سمت سیاستهای رقابت-
همگانی( 2رقابتپذیری) ،نوآوری -همگانی( 3نوآوریگرا) ،و سازوکار چانهزنی (مشارکت) در جریان است (
Jessop, B1994

Mayer, M

.),1995

سند راهبردی  CDSبرای رشد منطبق با عدالت اجتماعی از طریق مشارکت گستردة جامعه در راستای ارتقای کیفیت
زندگی تمام شهروندان بهویژه قشر فقیر تهیه میشود (زیاری و همکاران.)1396 ،
مظاهر یک جامعة مدنی تمایز بین «حکومت» 4و «حکمروایی» 5را پدیدار ساخت .این تمایز است که اغلب توسط
نویسندگان مختلف مانند مک کارنی ،هالفنی ،6و رودریگز 7بهطور مکرر در تعریف حکمروایی نمودار است:
«تمایز حکمروایی از حکومت در روابط حاکم در جامعة مدنی و دولت است .بین کنشگران و قوانین ،بین حکومت و
حکمرانیکردن  ...این جنبة دوم استـ رابطة جامعة مدنی با دولتـ که مطالعات حکمروایی را از مطالعات حکومت متمایز
میکند» (.) Mccarney , 1995
در حکمرانی خوب ،ارتباط سه حوزة دولت ،جامعة مدنی ،و بخش خصوصی حائز اهمیت است .در چنین وضعیتی،
حکمرانی خوب در راستای دستیابی به توسعه شکل میگیرد .تحت این شرایط ،دولت چارچوب حقوقی و محدودة عمل
سیاسی را تعیین میکند ،بخش خصوصی ثروت تولید میکند و اشتغال ایجاد میکند و جامعة مدنی از طریق بسیج
عمومی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی ارتباط متقابل جامعه و سیاست را تسهیل میکند .از
1. Jessop & Mayer 1998
2. competition-oriented
3. innovation-oriented
4. governance
5. government
6. Halfani
7. Rodriguez
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آنجا که هریک از این سه حوزه ضعفها و قوتهایی دارند ،حکمرانی خوب را بهویژه در ارتباط با الزام توسعة پایدار
بهمنزلة وجود یک ارتباط سازنده میان این سه میدانند (حکمتنیا و همکاران)1396 ،
هدف کلی از این تحقیق واکاوی محتوای دو پارادایم طرحهای ساختاری -راهبردی (برنامهریزی) و حکمروایی خوب
شهری (مدیریت) و تبیین جایگاه پارادایم طرحهای ساختاری -راهبردی در تحقق حکمروایی خوب شهری است .در ادامه
اهداف ویژة پژوهش را میتوان برشمرد :بررسی محتوایی طرحهای ساختاری -راهبردی و پارادایم حکمروایی؛ بررسی
معیارهای بومیشدة حکمروایی شهری با توجه منابع و پژوهشهای موجود؛ و تبیین جایگاه طرحهای ساختاری-
راهبردی منطقة  22شهر تهران در اجرای حکمروایی.

روشتحقﯿق 
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و در گروه پژوهشهای کیفی است .برای تبیین مؤلفههای انگارة حکمروایی خوب شهری
و طرحهای راهبردی -ساختاری از روش بررسی کتابخانهای بهره خواهیم برد .با توجه به تعدد نهادهای عمومی و
خصوصی و دولتی درگیر (بهطور مستقیم و غیرمستقیم) در طرح راهبردی -ساختاری (از تهیه تا اجرا) ،مطالعة همة آنها
غیرممکن و غیرعملی است .بنابراین ،مطالعة حاضر نخست بر سه سازمان مهم (شرکتهای مشاور طرح ،شهرداری،
سرای محالت) متمرکز میشود .ویژگی مشترک هر سه نهاد ذکرشده در غیردولتیبودن آن است .ساختار نمونه به شیوة
تدریجی با رویکرد گلولة برفی در فرایند تحقیق مشخص میشود .حسب مالک انطباق موضوع با روش ،از قاعدة اشباع
نظری برای تعیین تعداد مشارکتکنندگان استفاده خواهد شد.

نﻤودار.1ﻓﺮاينداﺟﺮايتحقﯿق 

بﺮنﺎمهريزياستﺮاتژيكﺷهﺮي 

معﯿﺎرﻫﺎيحکﻤﺮوايیخوبﺷهﺮيدرقﺎلبﻓﺮايند

هنجارهای حکمروایی خوب شهری ،که توسط سازمان ملل متحد حمایت میشود ،عبارتاند از :پایداری؛ تمرکززدایی؛
عدالت؛ بهرهوری؛ شفافیت و پاسخگویی؛ مشارکت مدنی و شهروندی؛ و امنیت (.)Habitat, 2000
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بﺮنﺎمهريزيراﻫبﺮديوحکﻤﺮوايیخوب 

چﺎرچوبﻫنجﺎريمشتﺮک

در سطوح مختلف و جهتهای برنامهریزی شهری ،برنامهریزی استراتژیک توسعه یکی از مناسبترین روشها برای
تحقق حکمروایی است .نگرشهای مترقی بیشتر به برنامهریزی استراتژیک شهری میتواند بهوضوح بهعنوان حکمروایی
درنظر گرفته شود (.)Pinson,G ,2002 ;Williams, G., 1999 ;Borja, J. and Castells, M., 1997
حکمروایی در حال حاضر بهطور گستردهای در معانی مختلف استفاده میشود .این مفاهیم عمدتاً گذراست و گاهی اوقات
عرصههای عمومی و خصوصی یا حکومت مرکزی و محلی را جدا میکند و اغلب بهعنوان روابط چندسازمانی ،چنددولتی ،و
چند بخش شناخته میشود ( .)Roiseland, A., 2011گاهی اوقات نیز حکمروایی ترکیبی از فرمهای مختلف قدیمی و جدید
سازمانیافته و رویکردهای دولتی درنظر گرفته میشود (

Leitner, H., 1990 ;Stoker, G., 1998 ;Macleod, G. and

 .)Goodwin, M., 1999 ;Davies, J. S., 2011در شرایط عملیتر ،ما میتوانیم همجوشی ارتباطات افقی و عمودی بین
کنشگران را بهعنوان نمونهای برای حکمروایی مشاهده کنیم .دیدگاه «افقی» در محیط شهری به معنای همکاری میان
کنشگران محلی فعال در داخل شهر است ( .)2010,Kokx,van Kempenشکل حکمروایی از مدیریت امور عمومی میتواند
برای دولت سنتی محلی (تمرکزگرا) با توجه به اصول دموکراسی و ابزارهای مشارکتی و دموکراتیک چالش جدی محسوب
شود .پیر ( )2009استدالل میکند که بیشتر مدلهای مدیریت اهداف مبتنی بر عملکرد و کارایی داشته و کمتر دموکراسی و
حسابدهی (پاسخگویی) را بازتاب میدهند (.)Hohn, U. and Neuer, B., 2006
توجه بیشتر به برنامهریزی فضایی استراتژیک در طی دو تا سه دهة گذشته در اروپا دیده میشود و حتی متداول
است .اهمیت و کاربردهای احتمالی این برنامه را آلبرت و هلی آلبرت و کنزمان بیان کردهاند .مثالً ،آنها دربارة اثر چنین
تغییری در فرهنگ حکمروایی اشاره داشتند :برنامهریزی استراتژیک در حال حاضر بهعنوان ابزار استاندارد در مقیاس
جهانی و پیشرفتهترین نسخهای است که میتوان در شهرهای بزرگ و مناطق شهری مشاهده کرد .این تمرکز بر تغییر
مبتنی بر مدرنیزهکردن ،درک واقعگرایانه از روند توسعه (فرصتها و تهدیدات) ،و اجرای اقدامات تصویبشده با بسیج
بازیگران محلی است .در مقایسه با برنامهریزی فیزیکی سنتی ،چارچوب قانونی قویتر و کاربری زمین متفاوتی ارائه
میدهد .برنامهریزی استراتژیک با مفهوم فعلی حکمروایی بهویژه در شکل مشارکتی ،تعاون ،و همکاری خود روبهروست.
بااینحال ،هنوز هم عمدتاً دولت محلی رهبری و فرم نهایی برنامهریزی است (2004،Albrechts؛ .)2003 ، Healey,P
ذینفعان سیمای اصلی رویکردهای فعلی در برنامهریزی استراتژیک شهری (گرف و دولف )2010 ،درنظر گرفته
میشوند .نمیتوانیم موقعیت کارشناسان (مانند برنامهریزان ،تسهیلکننده ،تحلیلگران ،و مشاوران) را فراموش کنیم که
هنوز بسیار مهم است .آنها هنوز مسئولیت حرفهای برای هماهنگکردن اهداف اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی با
منافع رقبا از سیاستمداران محلی ،بازرگانان ،سازمانهای غیردولتی ،نهادها ،و جوامع مختلف را در چارچوب برنامهریزی
پیچیدهتر دارند (مک .)2013 ،درمورد برنامهریزی استراتژیک ،درگیریهای سنتی بین سیاست ،علم ،تخصص ،و
دموکراسی (کومبرگر )2013 ،در یک ترکیب خاص قرار دارد .رویکردهای در حال حاضر غالباً به بازیگران و سیاستمداران
دیگر و کمتر به دانشمندان و برنامهریزان بستگی دارد .با وجود این ،نقش آنها بیشتر در حوزة مشاوره ،استدالل ،و
متقاعدکردن بازیگران (ذینفعان) دیگر بسیار مهم است .آنها نقش خود را برای ایجاد تغییر در افراد (ذینفعان و
شرکتکنندگان دیگر) در جایگاه مسئول «استراتژیست» انجام میدهند .نقش آنها توسعة ادراک «جامع» 1از شهر یا
منطقة شهری است که قادر به تشکیل چشمانداز و اهداف مشترک است .همچنین ،ترکیب کارشناسان مربوط به
برنامهریزی استراتژیک در مقایسه با برنامهریزی فیزیکی سنتی متفاوت است .از سوی دیگر ،برنامهریزی استراتژیک و
1. holistic
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حکمروایی به شکل چارچوب مناسبی میتواند کمبود دموکراسی موجود مربوط به تصمیمگیری مرتبط با مسائل مهم
محلی و واقعی را پُر کند .این میتواند راه مهم دیگری برای ارائة محتوای جدید به دموکراسی محلی باشد .باید از ادراک
بیشازحد سادهای از دموکراسی محلی که به دموکراسی انتخابی عددی ختم میشود برحذر باشیم .برنامهریزی
استراتژیک و حکمروایی پایهای مناسب برای دموکراسی و مشارکت فعال فراهم میکنند ( .) Pinson, G ,2002واضح
است که برنامهریزی استراتژیک بهعنوان تصمیمات و سیاستهای محلی موردنیاز مشروعیت دموکراتیک است .همانطور
که آلبرت اشاره کرد ،برنامهریزی استراتژیک دموکراسی را رد نمیکند ،بلکه آن را تکمیل میکند؛ زیرا بهنوعی توافق
(درمورد اهداف و اقدامات) و بهاشتراکگذاری قدرت و مسئولیت منجر میشود (.)Albrechts, L., 2012
برنامهریزی استراتژیک و حکمروایی خوب مبتنی است بر یک چارچوب مشابه و هنجاری و تعدادی ویژگی مشترک
( .1 :)Narang, S. and Reutersward, L., 2006مشارکت عمومی و مسئولیت مدنی؛  .2عدالت؛  .3پاسخگویی.
بﺮرسیطﺮحCDSمنطقة22تهﺮان 

شهرداری منطقة  22تهران در سال  1389برنامهای را که بتواند راهگشای مسائل پیچیده و متعدد این منطقة شهری
باشد تعریف پروژه  CDSدانست .مهندسین مشاور آرمانشهر در سال  1391طرح مذکور را تهیه و به شهرداری منطقه
ارائه کردند .در یکی از اسناد منتشرشده از طرف شهرداری منطقة  22در سال  1391نیز ،شهرداری به کاربست
راهبردهای طرح  CDSاذعان کرده است .طرح مذکور در دو سطح منطقه و ناحیه تهیه شده است .در ادامه به بررسی
طرح میپردازیم.

كالنﺷهﺮتهﺮان 
نقشة.1موقعﯿتمنطقة 22

در تهیة طرح سه مرحلة طراحی و ارزیابی ،چشمانداز استراتژی ،و اجرا و نظارت تدوین شده است .از سویی دیگر طرح
مذکور در دو قالب منطقه و محالت نُهگانه تدوین شده است.
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ﺟدول.1مﺮاحلومحتوايطﺮحCDSمنطقة22تهﺮان 
محتوا 

مﺮاحل 

امکانسنجی ،تصمیمگیری و ارزیابی در خصوص لزوم اجرای پروژه
سازماندهی تشکیالت سازمانی برای طی فرایند و ارزیابی وضعیت منطقة 22

طراحی و ارزیابی

سازماندهی زیرساختهای اطالعاتی برای تحققپذیری پروژه در منطقة 22
جمعآوری اطالعات موردنیاز ،تحلیل موقعیت و پرسپکتیوی از جهتگیری آینده
مطالعات زیستمحیطی
مطالعات اقتصاد و مدیریت شهری
مطالعات حملونقل و ترافیک
مطالعات برنامهریزی شهری
مطالعات طراحی شهری

چشمانداز -استراتژی

تدوین چشماندازهای بلندمدت و تعیین استراتژیها
تدوین راهبردهای دستیابی به چشماندازهای منطقه
بررسی مزایای نسبی راهبردهای گوناگون و اولویتبندی راهبردها
اهداف و سیاستهای اجرائی
برنامة اجرا و اقدام
اجرا و نظارت

اجرای برنامههای اقدام ،نهادینهکردن فرایند  CDSو نظارت بر آن ،بازخوانی استراتژیها و مناسبسازی آنها

مأخذ:نگﺎرندهبهاقتبﺎسازدادهﻫﺎ 


بحثويﺎﻓتهﻫﺎ 
ويژگیﻫﺎيﻓﺮديوعﻤومیﺟﺎمعةﻫدف 

ويژگیﻫﺎيﺟﺎمعةﻫدف 

ﺟدول.2
رديف 

نوعنهﺎد 

تعدادبهنفﺮ 

1

مدنی

4

2

خصوصی

2

3

عمومی

2

4

مردمی

14

استخﺮاجدادهﻫﺎيمعنﺎيی(كدگذاريبﺎز) 


کدگذاری باز یک بخش از تجزیهوتحلیل است که شامل شناسایی ،نامگذاری ،دستهبندی ،و تشریح پدیدههای موجود میان
دادههای اسنادی و رخدادهای منطقة  22متناسب با اجرای طرحهای راهبردی است .در این مرحله هدف درک مفاهیم
مستتر در اسناد شهری و اثرهای آن در منطقه با توجه به مصاحبههاست 92 .واحد معنایی در این مرحله بهدست آمد.
استخﺮاجمقولهﻫﺎومضﺎمﯿناصلی(كدگذاريمحوري) 

واحدهای معنایی نشاندهندة ابعاد مختلف پدیدهاند و ارائة توصیفات متنی مرحلة بعد را آسانتر میکنند .در این مرحله 15
مضمون یا مقوله استخراج و مفاهیم برسازندة هر یک از این مضمونها مشخص شد.
این  15مقوله به چندین دسته تقسیم میشوند :برخی از آنها به موانع حکمروایی شهری در طرحهای راهبردی
منطقة  22میپردازند .برخی به عوامل شکلگیری این موانع اشاره کردهاند و برخی پیامدهای ناشی از آن را مطرح
میکنند.
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وپﯿﺎمدﻫﺎيحﺎصلازمقولهﻫﺎ 

ﺟدول.3عوامل،موانع،
عوامل 

پﯿﺎمد 

موانع 

ضعف و بیتجربگی در برنامهریزی مدیریت و اجرا:
سردرگمی دستاندرکاران اجرایی
ناهماهنگی بین بخشهای مختلف مدیریت شهری
محدودیتهای ارتباطات سازمانی مدیریت شـهری
منطقه
نــاتوانی شــهرداری در برقـــراری ارتبــاط بـــین
سازمانهای محلی
سردرگمی دستاندرکاران اجرایی
عدم نقش اجرایی راهبردهای مشارکتبنیان
فقدان راهکارهای بین سازمانی
فقدان مهارت ارتباطی بین مردم و مسـئوالن امـر
(ارتباط تعاملی):
کمبود روحیة گروهی
عدم نظرسنجی در پروژههـای عمرانـی متوسـط و
کالن از مردم
ناکارآمدی نظام نظارت:
عدم حمایت کامل شهرداری از برخی مصوبات

چندپارگی و بیثباتی مدیریتی:
بهروزنبودن قوانین و دستورالعملها:

نــاتوانی شــهرداری در برقــراری ارتبــاط بــین

آگاهییافتن نسبت بـه قـوانین و محـدودیتهـای

سازمانهای محلی

سازمانی در شهرداری

نبود مدیریت یکپارچه

درآمد و قدرت باالی شهرداری و نبود رویة روشـن

غالببودن فضای امنیتی برای تشکیل NGO

در جهت مطالبات مردمی در طرح راهبردی منطقه

در منطقه

از محل درآمدها

کمبــود توانمنــدی ،دانــش و تســلط و تعهــد

کمبود منابع مالی در بخش مدنی

مدیریتی در سلسلهمراتب مدیریت شهری

عدم بهروزرسانی قـوانین و دسـتورالعملهـا بـرای

برداشتهای متفاوت از مفهـوم حکمروایـی در

سازمانهای متولی

بین متولیان امر

فقدان تعامالت مداوم و رسمی مبتنی بر قانون:

کمبود آموزش در زمینة فهم مسـئولیتپـذیری

همکاری مقطعی بین سازمانها

در الیههای مختلف مدیریت شهری

روابــط ضــعیف بــین شــهرداری مــردم و بخــش

قدرت اجرایی پایین شورایاران و هیئـت امنـای

خصوصی

سرای محالت در طرح راهبردی منطقه

ناآگاهی کافی از نیازهای ذینفعان منطقه

عدم سند استراتژیک خاص سازمانها

خأل نظارت و پایش
نبود یک دستگاه نظارتی قوی بـدون گـرایش بـه

عدم تطابق کامل تصمیمات ،برنامههای طـرح
راهبردی منطقه با فعالیتهای شهرداری

نهاد یا ارگان خاصی

ضعف و بیتجربگی در برنامهریزی مدیریت و اجرا ،فقدان مهارت ارتباطی بین مردم و مسئوالن امر (ارتباط تعاملی)،
و ناکارآمدی نظام نظارت مقولههایی هستند که موانع و چالشهای مرتبط با حکمروایی شهری منطقه محسوب میشوند.
مقولههای مربوط به عوامل تشکیلدهندة این موانع شامل بهروز نبودن قوانین و دستورالعملها و فقدان تعامالت مداوم و
رسمی مبتنی بر قانون میشود .پیامد آن نیز چندپارگی و بیثباتی مدیریتی است .
تعﯿﯿنمضﺎمﯿناصلی(كدگذاريگزينشی) 

در مرحلة کدگذاری گزینشی ،بعد از بارها مطالعه و رفتوبرگشتهایی که میان دادهها و مفاهیم و مقولهها و کدها انجام
گرفت ،دو مقوله بیش از همه در دادهها و مصاحبهها خود را نمایان ساخت .این دو مقوله که مقولة مرکزى یا هستهای
مطالعة حاضر است با نام رویکرد مؤثر در حکمروایی شهری بهعنوان پدیدهمحوری در قلب مقولههای دیگر قرار دارد.
علت انتخاب این دو مورد آن است که همة مفاهیم و مقولهها به نوعى به آن اشاره مىکرد؛ بهطوریکه بر مبناى
پدیدهمحوری و کدگذارىمحورى مؤلفههای مؤثر بر حکمروایی تحت تأثیر از طرحهای راهبردی در مرحلة کدگذارى
گزینشى استخراج شد.
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ﺟدول.4كدگذاريگزينشی 
رديف 

مقولةﻓﺮعی 

مقولةاصلی 

ظهور مدیریت و برنامهریزی راهبردمحور در منطقه
تغییر پارادایم از حکومت شهری به
1

حکمروایی شهری در مبانی فلسفی

ظهور و توسعة شبکههای ارتباطی و اطالعرسانی
توسعه و گسترش مسئولیتها متناسب با نیازهای پیچیده در نظام مدیریت شهری منطقه

تهیة طرحهای ساختاری-راهبردی
منطقة 22

توسعة فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در عرصة مدیریت شهری
فعالشدن نهادهای مردمی موسوم به سمنها
آموزش و فرهنگسازی در مدیریت مشارکتی
تهیة طرحهای موضعی و موضعی براساس نظرسنجیهای گسترده
ضعف و بیتجربگی در برنامهریزی مدیریت و اجرا
فقدان مهارت ارتباطی بین مردم و مسئوالن امر (ارتباط تعاملی)

2

ضعف در حیطة اجرا (نظارت و به
مشارکت طلبیدن) و قانونگذاری

ناکارآمدی نظام نظارت
چندپارگی و بیثباتی مدیریتی
بهروزنبودن قوانین و دستورالعملها
فقدان تعامالت مداوم و رسمی مبتنی بر قانون
تدوین نظام قانونی بر حسب نیاز (بهرهبرداری ابزاری)

ارائهوتفسﯿﺮمدلتحلﯿل 

در تفسیر نتایج بهدستآمده میتوان به مقولههای حاصل از مرحلة قبل پرداخت و برای هر یک مثالهایی متعدد برشمرد.
بهعنوانمثال ،در تأیید «ظهور مدیریت و برنامهریزی راهبردمحور در منطقة  »22میتوان موارد زیر را ارائه کرد:
در گزارش دوساالنة شهرداری منطقة  22تهران ( )1392-1390چنین ذکر شده است :منطقة  22مهد توسعة پایدار
تنوعیازبﺮنﺎمهﻫﺎي اﺟﺮايی برای توسعة منطقه الزامی

شهر تهران است .داﺷتنديدگﺎﻫیراﻫبﺮديوتهﯿة 
است .یکی از برنامههای مهم که در سال  1390مدیریت منطقه بهعنوان برنامهای کارآمد راهاندازی کرد  CDSاست.
از دیگر نمودهای راهبردیمحور نظام توسعة منطقة  22موارد زیر است:
پهنهبندی هدفمند و خدماتمحور
تصویب طرحهای موضعی ویژه در طرح تفصیلی
تغییر کارکرد منطقه براساس برنامههای میانمدت و بلندمدت شهر تهران (از مسکونی و تجاری به منطقة تفریحی و
گردشگری)
تأمین سرانههای خدماتی شهر تهران
ساماندهی ارتفاعات و حریم منطقه
اماکن و پردیسهای ویژه (از جمله پردیسهای دانشگاهی مختلف ،قطار شهری و ایستگاههای مترو ،رود درهها،
مراکز بهداشتی و درمانی ویژه و سایر اماکن و تأسیسات و تسهیالت موردنیاز بهصورت ویژه)
توجه به سرانهها و خدمات منطقة 22
تحققپذیری طرح تفصیلی از طریق CDS
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نﻤودار.2ارائةمدلتحلﯿلی 

نتﯿجهگﯿﺮي 

در ارتباط با فرضیة اول پژوهش «بهنظر میرسد طرحهای ساختاری -راهبردی در دیالکتیک خود با پارادایم حکمروایی
خوب شهری میتواند به تحقق آن در حوزة شهری کمک درخوری کند .در موضع پژوهش این ممکن با مشکالتی
ازجمله کمبود تجربه و نگاه سنتی (هم در حیطة مدیریت شهری و هم در حیطة تدوین طرحهای شهری) مواجه است».
میتوان به نتایج تحلیل محتوایی اشاره کرد:
همانگونه که در نمودار پیداست ،طرحهای ساختاری و راهبردی ابزاری بسیار کارآمد برای اجرای بخش مهمی از
حکمروایی است و طبق پیشبینیهای انجامگرفته بخش اجرایی و مدیریتی موجود در مدیریت شهری ایران و مدیریت
منطقة  22بهطور اخص با چالشهایی مواجه است.
در ارتباط با فرضیة دوم پژوهش «گمان میرود طرحهای ساختاری -راهبردی منطقة  22شهری تهران در تحقق
حکمروایی خوب شهری با چالشهایی عمده مواجه است» .به دو طریق پژوهش حاضر سعی دریافتن پاسخ درست کرده
است:
نتایج پژوهش در بخش تحلیل محتوا به شرح زیر بود :ضعف و بیتجربگی در برنامهریزی مدیریت و اجرا ،فقدان
مهارت ارتباطی بین مردم و مسئوالن امر (ارتباط تعاملی) ،و ناکارآمدی نظام نظارت مقولههایی هستند که عوامل مرتبط
با حکمروایی شهری منطقه محسوب میشوند .موانع مربوط به عوامل تشکیلدهندة این عوامل شامل بهروز نبودن قوانین
و دستورالعملها و فقدان تعامالت مداوم و رسمی مبتنی بر قانون میشود .پیامد آن نیز چندپارگی و بیثباتی مدیریتی
است.
در طرف مقابل نیز میتوان به تغییراتی چشمگیر در مدیریت منطقه (بهواسطة خاستگاه طرحهای راهبردی) اشاره
کرد:
ظهور مدیریت و برنامهریزی راهبردمحور در منطقه
تغییر از حکومت به حکمروایی در نظام مدیریت منطقه
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ظهور و توسعة شبکههای ارتباطی و اطالعرسانی
توسعه و گسترش مسئولیتها متناسب با نیازهای پیچیده در نظام مدیریت شهری منطقه
توسعة فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در عرصة مدیریت شهری
فعالشدن نهادهای مردمی موسوم به سمنها
آموزش و فرهنگسازی در مدیریت مشارکتی
تهیة طرحهای موضعی براساس نظرسنجیهای گسترده
میزان کاربست موارد فوق گرچه با کارایی کامل آن فاصله دارد ،شروع گزارههای اشارهشده را میتوان گامی بسیار
مثبت تلقی کرد.
در پایان نیز میتوان به تدوین نظام قانونی بر حسب نیاز اشاره کرد که تأثیر مثبت یا منفی آن نیز دچار تردید است.
گاهی این قوانین بر حسب ضرورت است؛ ولی آنچه مهمتر است بهرهبرداری ابزاری از قانون است.
در بخش کمی پژوهش با بررسی شاخصهای هر یک از معیارهای مذکور ،مهمترین دالیل عدم تحقق حکمروایی
بهواسطة طرح  CDSمنطقة  22را میتوان واکاوی کرد .در معیار مشارکتهای مردمی و شاخص وجود سازوکارهای الزم
برای مداخلة شهروندان در روند توسعة شهری ،در طرح  CDSبر سنجش مستمر میزان رضایتمندی ساکنان از طرحها و
برنامهها تأکید شده است؛ حال آنکه طبق دادههای حاصل از پیمایش منطقه در عمل این سنجش رخ نمیدهد .همچنین،
مشارکت شامل پروژههای کالن نیست و سیاستهای متناسب نیز در اسناد باالدست وجود ندارد .نبود زمینههای رشد
انجمنهای غیردولتی و اثرگذاری آنها در روند حکمروایی در عمل ،کارایی ضعیف فضاهای عمومی ،و اثرگذاری پایین
آن در نهادینهکردن فرهنگ مشارکت ،بیتوجهی شوراها در کمک به راهاندازی و تشکیل سازمانها و تشکلهای
غیررسمی ،اثرگذاری پایین سازمانها و تشکلهای غیردولتی در برنامهریزی و تصمیمگیری ،اجرا و ارزیابی طرحهای
شهری ،و منفعلبودن رسانههای محلی ازجمله مهمترین عوامل عدم تحقق معیار مشارکت در فاز اجرایی طرح
استراتژیک منطقه است.
شاخصهایی دیگر نیز همچون وجود رویههای ساده برای واکنش مسئوالن در برابر خواستهها و آرای شهروندان،
میزان اجرای وظایف محوله و از پیش تعیینشده ،میزان رعایت عدالت در ضوابط منطقهبندی و مقررات شهری و نحوة
تخصیص منابع و خدمات به شهروندان نیز طبق پیمایش محدوده متناسب با خاستگاههای طرح  CDSنیست.
عوامل مذکور در مجموع طرح استراتژیک را در فاز اجرایی با مسائلی جدید روبهرو میکند و کارایی طرح را به
سطحی پایین نازل میدهد.
بررسی طرح استراتژیک منطقة  22تهران نشاندهندة تفاوت فاحش بین فاز اجرایی طرح با قبل از آن دارد و این امر
بیانگر ریشهداربودن و نیرومندبودن ساختارهای سنتی در مدیریت شهری بهواسطة منتفعبودن عدهای خاص ،کمبود عزم
جدی در اجرای اصول حکمروایی در قالب طرح استراتژیک ،نامأنوسبودن اصول و پارادایم حکمروایی برای مجریان و
ذینفعان ،کمبود آموزش و تسلط کافی به اصول و مفاهیم حکمروایی و نهادینهسازی آن و مواردی از این دست است که
نیازمند بررسی مبسوط در پژوهشی دیگر است .ارزیابی طرح مذکور حاوی نکاتی مهم بدین شرح بود:
بهرغم وضعیت مناسب طرح استراتژیک ،در عمل این طرح نیز مانند طرحهای قبل از خود (جامع -تفصیلی) موفقیت
درخوری در فاز اجرا نداشته است؛
سازوکار اجرایی در طرح  CDSمنطقه ساخته و پرداخته نشده است؛
راهبردهای سازمانی برای کاربست سایر راهبردها در طرح دیده نشده است؛
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مرحلة پایش و نظارت در طرح  CDSبه دالیل نامعلوم تهیه نشده است.
در قیاس با پژوهشهای انجامشده (در بخش پیشینة پژوهش) میتوان به نتایج مشابه اذعان کرد؛ با اینکه طرحهای
 CDSتدوینشده در ایران از استاندارهای کافی برخوردار است ،در فاز اجرا با موانعی روبهروست که قابلیت اعمال و اجرای
همة ظرفیتهای ذکرشده در طرح را ندارند.

پﯿشنهﺎدﻫﺎ 
تحوالت رخداده در منطقه بهعنوان منطقة پیشرو در مدیریت خوب شهری مبین شروع تغییراتی چشمگیر و مفید است .اما
کماکان این تغییرات نیازمند اصالحاتی باالخص ساختاری و حقوقی است .بدین منظور ،پیشنهادهای این پژوهش به
شکلی ارائه میشود که موانع موجود (نتایج تحلیل محتوا) با توجه به تحرکات مثبتی که در منطقه در اثر تغییرات در
سطوح برنامهریزی و مدیریتی رخ داده است (واقعیات موجود) مرتفع شود:
با توجه به بینش راهبردی بهوجودآمده در جامعة مهندسان مشاور و شهرداری و تسری آن به سایر بخشهای
مدیریت منطقة  22از جمله شورایاران ،میتوان نهادی مستقل متشکل از این سه بخش و مردم (بخش خصوصی،
NGOها و  )...به جهت نظارت بر عملکردهای همة بخشهای درگیر در منطقه تشکیل داد .وظیفة اصلی این نهاد ،عالوه
بر نظارت و مانیتورینگ رخدادهای منطقه ،شفافیت و اطالعرسانی و همچنین نظرسنجی از ذینفعان میتواند باشد .با
توجه به جمیع جهات نام این نهاد را میتوان «نظارهگر» نامید.

ﺟﺎمعةمهندسﺎن

مﺮدم(بخﺶ

مشﺎورومشﺎور

ﻫﺎوNGOخصوصی،

تهﯿهكنندةطﺮح


)...

نظارت و پایش

ﺷهﺮداري

ﺷوراوﺷورايﺎران

يندنهﺎدنظﺎرهگﺮ 

نﻤودار.3ﻓﺮا
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با توجه به آنکه امکان تفاوتها و تضادها در این نهاد میتواند روند تصمیمگیری را با مشکالتی مواجه کند،
رسانهایشدن آن بهعنوان اهرمی در جهت برقراری فضایی عادالنه مؤثر است .تصمیمات نهادهای اجرایی و تصمیمساز
میتواند در این نهاد به اشتراک گذاشته شود و در موارد حساس از نظرسنجیهای گسترده در اخذ تصمیم بهره برد
(پُرکردن خأل نظارت و پایش در طرح  CDSمنطقة )22
آموزش و ظرفیت سازی :با توجه به آنکه آموزش شهروندی بهخصوص در زمینة بهبود مدیریت شهری کامالً
ضروری است ،این ضرورت میتواند در قالب سرای محالت و سمنها در منطقة  22اجرایی شود.
فرهنگسازی و جریانسازی :از جمله اهدافی که در زمینة طرحهای راهبردی -ساختاری و حکمروایی بسیار اهمیت
دارد پذیرش مسئولیت و تغییر دیدگاه از سمت به مسئولیت است.
نهادیهکردن احترام به قانون :تغییرات اساسی در قوانین بهخصوص قانون شوراها از موارد بسیار مهمی است که
میتوان با تغییر آن روند حکمروایی را بهبود بخشید .حذف انتخاب شهردار توسط شوراها و کاهش اختیارات آنان به
نظارت و گزارشدهی و انتخاب شهردار توسط مردم منطقه را میتوان از چندین جنبه بررسی کرد:
ـ جلوگیری از گسست بین طرح  CDSبا طرح تفصیلی و موضوعی و موضعی؛
ـ تاریخ تهیه و تصویب طرح  CDSمنطقه با بعضی از طرحهای موضوعی و موضعی همخوانی ندارد .طبعاً خاستگاه
طرحهای یادشده به طرح توسعه و عمران و قبل از آن برمیگردد .بهروزرسانی طرحهای پیشین و همسوکردن آن طرحها
در ادامة تهیة طرح  CDSمیتواند منطقه را از چالشهای بعد در امان نگه دارد؛
ـ اعتباربخشی به نهادهای مدنی در قوانین شهرسازی؛
ـ تعداد NGOها در کشورهای پیشرو قابل مقایسه با کشور ما نیست .جایگاه بخش نهادهای مردمی موسوم به
سمنها (بهعنوان بازوهای قدرتمند برای احقاق حقوق عامه) به صورتی که میتوانست در عرصة برنامهریزی راهبردی و
حکمروایی خوب شهری از آن استفاده کرد نیست؛
ـ تدوین سازوکار اطالعرسانی و آگاهسازی؛
ـ شفافیت بخش اعظمی از مسئولیت مجموعه عوامل درگیر در اطالعرسانی است .در طرحهای  CDSمنطقه کمتر
به این مهم بهعنوان راهبرد پرداخته شده است.
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