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چکیده
با توجه به اهمیت نقش مولفههای نهادی در مدیریت زمین شهری و چالشهای فراروی آن در کشور ،پژوهش حاضر با هدف تبیین
میزان اثرگذاری مولفههای نهادی در الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه  1کالنشهر تهران و معرفی راهکارهای مدیریت
بهینه زمین شهری در این منطقه صورت گرفته است .این پژوهش از نظر هدف نظری بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی-
تحلیلی میباشد .جهت گردآوری دادهها از روشهای اسنادی و میدانی و برای تحلیل دادهها ازآزمون  tتکنمونهای ،همبستگی
اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید .جامعهآماری پژوهش نیز نهادهای متولی مدیریت زمین شهری و مراجعهکنندگان
به این نهادها بوده که به ترتیب  102و  30نمونه تعیین و مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفته است .نتایج حاصله از بررسی
یافتهها نشان میدهد از میان مولفههای نهادی ،تصمیمگیری غیرمشارکتی و ساختار تمرکزگرا بیشترین تأثیر را در ناکارآمدی
الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه  1کالنشهر تهران داشته است.

واژگان کلیدی :مدیریت زمین ،مولفههای نهادی ،توسعه پایدار کالبدی -فضایی ،کالنشهر تهران ،منطقه .71

 -6این مقاله مستخرج از رساله دکتری یعقوب حق پناه با عنوان" تبیین مناسبات حاکم بر الگوی مدیریت زمین در بخش مرکزی کالنشهر تهران (مورد
پژوهی :منطقه  ")60با راهنمایی دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر سعید کامیابی و مشاوره دکتر عباس ارغان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان بوده است.
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مقدمه
در گرماگرم فرآیند جهانی شدن و رقابت شهرها در جذب سرمایهها و ارتقای رفاه اجتماعی -اقتصادی
شهروندانشان ،پیامدهای زیانباری همچون از دست رفتن هویت محلی ،دوسطحی شدن جامعه و نزول زیستمحیطی
نیز بروز نموده که هدایت خردمندانه توسعه شهر را جایگزین خوشباوری و رهاسازی رشد شهر کرده است.
(شهرداری) دیگر تنها مدیریت مشکالت رشد شهر نیست؛ بلکه فراتر از آن ،راهبری شهر به سوی توسعهای همه-
جانبه و پایدار است (.)Sarrafi,2000:69
در همین ارتباط ،تاکید شده که مدیریت شهری 6ابزاری است که به وسیله آن حکومت میتواند توسعه مشارکتی و
پایدار را به وجود آورد (.)Saeedi Rezvani, 1994: 4
بنابراین مدیریت شهری ابزار تحقق توسعه پایدار شهری قلمداد میشود .و در همین ارتباط ،زمین (و مدیریت آن به
عنوان مؤلفه مهم برنامهریزی و مدیریت شهری) یک فضای خنثی و در برگیرنده فعالیتها و اجسام نبوده و کلید
اصلی برای درک دو جنبه مهم از توسعه شهری است .6 :زمین برای توصیف شکل ،نقشه و توسعه شهر ضروری
است .و  .0زمین در مرکز فعالیتهای شهری قرار گرفته و با تأمین قدرت و ایجاد ارتباط میان گروهها و فعالیتهای
مختلف بر توسعه اقتصادی تأثیر میگذارد .از این روی ،برنامهریزی کاربری زمین ،همواره به دلیل تعیین نحوه
استفاده از زمین و ساختار فضایی شهرها از یک سو و تعیین ارزش اقتصادی هر قطعه از سوی دیگر ،بخشی اساسی
در فرآیند شناخت و تدوین اسناد برنامهریزی شهری به شمار آمده است .در رابطه با نقش عوامل نهادی در الگوی
مدیر یت زمین شهری الزم به اشاره است که ،چهار عامل جامعه بر نحوه استفاده از زمین تأثیر میگذارند که هر یک،
تحت تأثیر خواستهها و اقدامات دیگر عوامل بوده و به آنها پاسخ میدهند :دولت ،عامالن توسعه ،کسب و پیشه و
مردم .موضوع مهم نحوه تخصیص ارزش افزودهای است که از طریق توسعه حاصل میشود .همه دولتها در
سطوح مختلفی در بازار زمین و در فرآیند توسعه مداخله میکنند .سیاستهای عمومی مؤثر بر رشد و تغییر اجتماع،
دو هدف اصلی را دنبال میکنند :استفاده کارآمد از منابع و عدالت (.)Rafiyan,2010:42-44
در پی بروز مسائل و مشکالت ناشی از رویکردهای سنتی به زمین و تهیه طرحهای صرفاً کالبدی برای هدایت
توسعه زمین ،رویکردهای نوین به برنامهریزی کاربری زمین شهری ،ابعاد گوناگون مؤثر بر و متأثر از زمین را در نظر
گرفته و الگوی توسعه زمین را در جهت تأمین حداکثر منافع برای حیات شهری ضابطهمند مینمایند و به این منظور
بر شیوههای اجرایی طرحها ،راهبردها و سیاستهای پیشنهادی تاکید دارند (.)Rafiyan et al., 2009 : 81
دولتها در سراسر جهان (در جهت تحقق توسعه پایدار شهری) اهداف سیاستهای زمین شهری را دنبال مینمایند
(اهدافی چون حفظ محیط شهری و طبیعی ،آماده کردن سرمایهگذاری زیرساخت ،توسعه ،حفظ و ارتقاء ارزش
امالک ،کمک به فقرا برای رسیدن به زمین ،کنترل احتکار و تورم زمین) و آنها برای رسیدن به این اهداف بر طیف
وسیعی از ابزارها و نهادهای سیاست تکیه میکنند ).)Meshkini et al., 2013: 2
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در همین ارتباط ،الگوی حاکم بر مدیریت زمین شهری در ایران همچون دیگر کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر
عوامل و مولفههای متعدد سیاسی ،نهادی ،اقتصادی و کالبدی -محیطی بوده و بواسطه تمرکزگرایی شدید ،تعدد
دستگاهها و نهادهای مداخله کننده در اداره امور زمین شهری خود منجر به بروز ناپایداری در روند توسعه شهری
شده است.
در شرایط کنونی در کشور به دلیل رشد سریع شهرنشینی تقاضای زمین در شهرها روندی فزآینده و پرشتاب دارد،
این امر به نوبه خود موجب گرانی شدید زمین ،رشد سوداگری زمین ،اشغال اراضی کشاورزی و ساختوسازهای
غیرمجاز ،گسترش حاشیهنشینی و در نهایت زمینهساز معامالت پنهانی زمین ،نابرابری اجتماعی ،فشار اداری و مالی
و اعمال نفوذ در روند تهیه و اجرای طرحهای شهری میشود ).)Delfan Azari et al., 2011: 74
تغییر کاربریهای شهری و خصوصاً تغییر از کاربریهای عمومی به کاربریهای سودآوری همچون مسکونی
وتجاری از نتایج افزایش قیمت زمین شهری و نبود مدیریت بهینه در امور زمین شهری میباشد .موضوعی که بیشتر
شهرهای کشور مخصوصاً شهرهای بزرگ با آن گریبانگیر هستند ) .)Rahimi, 2017: 67در همین راستا ،الگوی
فعلی مدیریت زمین شهری به ویژه در کالنشهرهایی چون تهران زمینهساز توسعه نامتوازن ،بیعدالتی فضایی ،و
تشدید نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی بین مناطق گردیده است .در حال حاضر مهمترین چالشهای مدیریت
شهری تهران ،مشخص نبودن متولی اصلی شهر ،تعدد مدیریتها ،رشد حاشیهنشینی و توسعه فیزیکی شهر ،رشد
جمعیت و عدم توازن با ساخت و سازهای موجود و بهرهبرداری بیرویه از منابع زمین ،تضاد مدیریتهای نوین با
ساختار سنتی و ضعیف قوانین و کاستیهای آن میباشد ).(Sayyafizadeh et al., 2008: 36
در همین رابطه ،منطقه  60کالنشهر تهران با داشتن عناصر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی متعدد ،یکی از
مهمترین و حساسترین نقاط شهری تهران محسوب میشود که تحت تأثیر الگوهای ناکارآمد مدیریت زمین شهری
با چالشهای مختلف کالبدی -فضایی مواجه شده است .براساس مستندات طرحها و مطالعات متعدد انجام شده در
مورد این منطقه ،عدم توازن و تعادل در پراکنش فضایی کاربریها در کنار پویایی طبیعی شهر ،منجربه تمرکز باالی
جمعیت و ترافیک سنگین در این محدوده شده است .نقش جریانهای پنهان و پیدایی همچون بورسبازی زمین و
زمین خواری ،انتقال غیرقانونی زمینهای دولتی ،تعارضات زمین (به خاطر ناامنی در نظام تصرف بین افراد باهم و
با دولت) ،فرسودگی و تخلخل بافت مسکونی ،نارسائی خدمات زیربنایی ،هزینه انتقال باال (به خاطر پرداختهای
غیررسمی -رشوه) ،مسائل ناشی از وراثت ،موانع حقوقی و قانونی در ثبت و صدور اسناد مالکیت ،محدودیتهای
ناشی از ضوابط و مقررات شهرسازی ،معامالت غیررسمی زمین ،نبود سیستم توانمند حمل و نقل شهری و حضور
ترافیک ساکن ،رهاشدگی و قبضه امالک ارزشمند بوسیله بناهای بالاستفاده ،عدم مدیریت به موقع تغییرات ،نبود و یا
وجود قوانین متزلزل و چند وجهی شهری ،عدم حمایتهای جامع و کافی از شهرداری در مسأله مدیریت زمین،
نبود بانک اطالعاتی جامع از زمینهای شهری محدوده ،اقتباس چشم بسته از برخی طرحهای تاریخ گذشته خارجی،
اغتشاش سمعی و بصری ،در نظر نگرفتن چشماندازی برای آینده کاربریها ،سردرگمی در اعمال سبکهای
شهرسازی مدرنیته یا سنتی ،خالء حضور برنامهریزان خالق شهری با ایدههای کاربردی ،عدم تجانس کاربریها و
پراکنش نامناسب آنها مهمترین مسائل موجود در حوزه مدیریت زمین شهری در منطقه مذکور قلمداد میشوند .با
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توجه به اهمیت راهبردی الگوی مدیریت زمین در تحقق توسعه پایدار کالبدی – فضایی شهری؛ براین اساس،
پژوهش پیشرو با هدف تبیین میزان اثرگذاری مولفههای نهادی در الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه 60
کالنشهر تهران و معرفی راهکارها جهت مدیریت بهینه زمین شهری در این منطقه صورت گرفته است.
بنابراین ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال راهبردی ذیل میباشد :مولفههای نهادی در الگوی فعلی مدیریت زمین
شهری در منطقه  60کالنشهر تهران به چه میزان اثرگذار بوده است .در جهت پاسخ به سؤال مذکور ،فرضیه ذیل
مطرح گردید :از میان مولفههای نهادی تصمیمگیری غیرمشارکتی و ساختار تمرکزگرا بیشترین تأثیر را در ناکارآمدی
الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه  60کالنشهر تهران داشته است.
پیشینه
در رابطه با موضوع این پژوهش ،مطالعات مختلف در سطح خارجی و داخلی صورت گرفته که از جمله آنها می-
توان به موارد ذیل اشاره نمود :نتایج حاصله از بررسی برخی از مطالعات جهانی نشان میدهد که نتایج این پژوهش-
ها بر لزوم برابری بین گروههای مختلف مردمی به ویژه اقشار فقیر و آسیبپذیر به زمین و مالکیت آن؛ تخصیص
مناسب زمین رسمی؛ نیاز دولت ها به بانک اطالعات زمین؛ و مدیریت هماهنگ و یکپارچه زمین شهری تاکید می-
کند .در همین راستا ،نتایج واکاوی علمی برخی از پژوهشهای صورت گرفته در سطح داخلی موید اینست که نبود
چشم انداز مشخص ،تصمیمگیری بسیار متمرکز و غیرمشارکتی ،سیاستهای ناهماهنگ و بعضاً متناقض و متنازع،
نهادهای ناهماهنگ و نبود ظرفیت نهادی الزم برای ایفای وظایف محوله از جمله مهترین چالشهای مدیریت زمین
شهری در ایران همچون سایر کشورهای درحال توسعه میباشد؛ این مطالعات نیز بر ضرورت توجه به مدیریت
یکپارچه در حوزه مدیریت و تغییرات کاربری زمین شهری در کشور به صورت جدی و عملی تاکید نمودهاند
(جدول شماره .)6
جدول شماره  :1پیشینه پژوهش (در جهان و ایران)
مطالعات خارجی
نگارنده /سال /عنوان

نتایج

رابرتس و پیترهامان )0264( 6مدیریت

به این نتیجه رسیده است که جهت پایداری توسعه شهرهای مورد مطالعه و ارتقاء جایگاه آنها در میان شهرهای ملی ،میبایست نظارت

سیستمهای حاکم بر زمین شهری در شهرهای

بیشتری بر نقل و انتقال امالک ،با مدیریت هماهنگ بر زمینهای شهری انجام گیرد.

درجه دوم
جی بیهوآدموسو )0262(0پویایی اراضی

نتایج نشان داده که وجود بازار غیرطبیعی زمینهای غیر قانونی و بدون سند ،علت عمده تغییر کاربری اراضی میباشد .از دیگر عوامل؛

شهری و رابطه بین الگوی مصرف زمین و

عدم وجود سیستمهای اطالعاتی مناسب جهت مستندسازی زمینهای موجود ،دسترسی ناعادالنه به زمین رسمی و عدم تخصیص مناسب

مطالعه

زمین رسمی بوده که از دالیل عمده گسترش سکونتگاههای غیررسمی و زمینهای غیرقانونی و بالطبع تغییر کاربری اراضی در حاشیه شهر

چالشهای

فراروی

آن،

مورد

شهرهاواسا در جنوب اتیوپی

است.

فائو )0262( 9برنامهریزی منبع زمین برای

فائو در حوزه اهداف توسعه پایدار مرتبط با برنامهریزی منبع زمین ،تاکید میکند که :تا سال  ،0292باید اطمینان حاصل شود که همه

تحقق مدیریت پایدار زمین

مردان و زنان ،به ویژه اقشار فقیر و آسیبپذیر حق برابری نسبت به منابع اقتصادی همچون دسترسی به خدمات اولیه ،مالکیت یا کنترل بر
زمین و دیگر اشکال مالکیت ،وراثت ،منابع طبیعی ،تکنولوژی نوین مناسب و خدمات مالی شامل خدمات خرد دارند.
مطالعات داخلی

نگارنده /سال /عنوان

نتایج
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تغییرات کاربری زمین شهری

شمار آمده است .اما در طول سابقه برنامهریزی شهری ،آنچه که به عنوان طرح پیشنهادی کاربری ،تراکم و ...ارائه میشد ،با آنچه که در
واقعیت بر اثر جریانهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اجتماع به وقوع میپیوست ،متفاوت بود.

مشگینی و همکار ( )6930تحلیل چالشهای

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دولتهای کشورهای در حال توسعه در حوزه مدیریت زمین شهری با چالشهای ذیل روبروست.

پیشروی مدیریت زمین شهری کشورهای در

نبود چشم انداز مشخص ،تصمیمگیری بسیار متمرکز و غیرمشارکتی ،سیاستهای ناهماهنگ و بعضاً متناقض و متنازع ،نهادهای ناهماهنگ

حال توسعه

و نبود ظرفیت نهادی الزم برای ایفای وظایف محوله.

ارغان و همکاران ( )6932تبیین نقش

به این نتیجه دست یافتند که با کاربست و یکپارچه کردن مدیریت زمین شهری با اصول حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار میتوان

حکمروایی خوب شهری در مدیریت مطلوب

به کاهش فقر ،ارتقای اطمینان عمومی ،رشد اقتصادی ،نظارت مطلوب ،حفاظت از دارایی ،مدیریت کارآتر و پیشگیری از تعارض دست

زمین

پیدا کرد.

رحیمی ( )6931تغییرات کاربری زمین شهری

نتایج نشانگر آنست که شهر تبریز از لحاظ دسترسی به کاربریهای هفتگانه عمومی از وضعیت نامناسبی برخوردار میباشد .بهطوریکه از

و اثر آن بر کاربریهای عمومی در شهر

سرانه  61/26مترمربع ،پیشنهادی طرح جامع شهر ،کمتر از  8مترمربع تأمین گردیده است که نشاندهنده وضعیت بحرانی از لحاظ
برخورداری از این نوع کاربریها در شهر تبریز میباشد.
Source: authors, 2017

مبانی نظری
در رابطه با موضوع این پژوهش مفاهیم و رهیافتهای متفاوتی مطرح شده که در اینجا به اختصار مهمترین مباحث
مرتبط بیان میشود تا رویکرد پایه پژوهش و مدل مفهومی روشن شود .با توجه به اینکه "شهر" مأوای طبیعی انسان
متمدن است و بشر آسایش و رفاه خود را در داخل شهر جستجو میکند ،برنامهریزی شهری به عنوان ابزاری
سودمند برای سامان دادن اندام واره شهر ،مسئولیت هدایت توسعههای درون زا و برون زای این سیستم ارگانیک را
بر عهده دارد و باید چگونگی استفاده از زمین برای رشد آن را مورد توجه وافر قرار دهد .زیرا مسأله زمین در شهر
به قدری مهم است که دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفههای اساسی توسعه پایدار
محسوب میشود" .کالنشهر" ،در ایران به شهری اطالق میگردد که یک میلیون نفر و یا باالتر جمعیت داشته باشد.
امّا باید توجه داشد که از سال  6988و با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری طی مصوبه  4063/622/20کلیه
شهرهای با جمعیت باالی پانصد هزار نفر هم کالنشهر محسوب شدهاند .واژه "زمین" به طیفی گسترده از منابع
طبیعی ،همانند آب و هوا ،شکل زمین ،خاک ،پوشش گیاهی ،جانوران یک سرزمین اشاره دارد و با ویژگیهای
ساختاری -پستی و بلندی (توپوگرافی)  ،قابلیت کشاورزی ،مواد آلی و معدنی ،آب و هوا و خصوصیات محیطی-
ظاهر آرام ،سکوت ،محرمیت و زیبایی شناخته میشود ( .)Almeida,2005:15در همین ارتباط "مدیریت زمین
شهری" در فرآیند توسعه مسکن یکی از عناصر بسیارکلیدی برای اشاعه توسعه پایداری شهری منعطف میباشد.
بیشک گسیختگیهای قدیمی در پیکره شهری بخاطر سوء مدیریتهای زمین میباشد بر این اساس میتوان دو
جزء اصلی در مدیریت زمین را بصورت زیر تفکیک نمود-6:مدیریت فیزیکی؛ و  -0مدیریت سازمانی .جنبههای
فیزیکی و کالبدی مدیریت زمین تا حد زیادی به دسترسی ،موقعیت ،سرویس دهی ،توسعه زمین ،محیط زیست و
مصرف کنندگان مربوط میشود .جنبههای سازمانی و نهادی نیز به دوره تصدی ،اطالعات مربوط به امالک مزروعی،
تأمین مالی خرید زمین ،ایجاد و اجرای توسعه ،شناسایی مناطق حساس زیست محیطی ،مالیات ،اراده سیاسی و
ظرفیتهای سازمانی مورد نیاز برای انجام تمام این مقولهها میباشد .برای هر رویکرد مناسب مدیریت زمین شهری
اجزاء فیزیکی و سازمانی بایستی همسو باهم حرکت کنند .بی تردید مدیریت زمین پدیدهای پیچیده بوده و نیاز به
عملکرد تمام عناصر در یک روش هماهنگ میباشد .مدیریت زمین به طور خاص نیاز به اطالعات فیزیکی زمین
مورد نظر ،میزان آسیب پذیری و ارزیابی زمین در دسترس؛ حفاظت از حوضه ،پوشش گیاهی ،نقشه برداری،
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دورههای زهکشی؛ هدایت توسعه زمین از طریق مکانیسمهای (ادغام زمین ،زمین بانکی ،و غیره) و مشوقها دارد و
مسائل اجتماعی و اقتصادی آینده شهر و دسترسی به آب سالم ،مسائل بهداشت و مدیریت پسماندها را تحت شعاع
خود قرار میدهد (.)Beltrao,2013:14
در ارتباط با موضوع مورد بحث شایان ذکر است که رویکرد مؤثر دیگر "نهادگرایی "6است .مکتب نهادگرائی،
حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمیداند ،بلکه بازار را
نوعی نهاد تعریف میکند که خود متشکل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر مجموعههای نهادی مثل
فرهنگ ،دولت ،مقررات و ایدئولوژی و ...ارتباط دارد .اصل اساسی تفکر نهادگرائی بر این حقیقت استوار است که
بازار به تنهائی تضمین کننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نمیباشد بلکه این ساختار سازمان نهادی و قدرت در
جامعه است که تخصیص منابع را صورت میدهد و یا به جای اینکه قیمت و توزیع کاالها و خدمات را تابعی از
نظام عرضه و تقاضا در یک بازار مفهومی صرف بداند ،نظام عرضه و تقاضا را تابعی از ساختار قدرت ،ثروت و
نهادها میداند.
در همین ارتباط ،مفهوم کنشگران «هر گروه یا فردی که میتواند از دستیابی سازمان به اهداف خود ،تأثیر پذیرد یا بر
آن تأثیرگذار باشد» تعریف شدهاند .اما تعریف کنشگران در همین سطح محدود نشده و نه تنها اندیشمندان متعدد،
تعاریف متفاوتی از آن ارائه کردهاند ،بلکه «پدر مفهوم کنشگران» نیز ،تعریف خود از این مفهوم را تغییر داده است؛
فریمن و همکاران مفهوم کنشگران را با کمی تعدیل به صورت «گروههای حیاتی برای تداوم حیات و موفقیت
سازمان» بکار برده است ( .)Freeman, Wicks and Parmar 2004:20شکل شماره  6مدل گفتمان برنامهریزی:
تبادل میان بازیگران (کنشگران) بازی کاربری زمین را نشان میدهد .کیول دو گروه اصلی از فرآیندهای مؤثر بر
الگو تغییرات کاربری زمین شهری را حائز اهمیت بیشتری میداند:
 .6نیروهای بازار :شامل رقابت میان فعالیتهای مختلف شهری ،نیازهای جابجایی مکانی صنعت ،تجارت ،ارزش
طبیعی زمین و تغییرات فناوری حمل و نقل؛
 .0نحوه عملکرد سیستمهای برنامهریزی کاربری زمین و تأثیر سیاستهای دولتی بر استفاده و توسعه زمین شهری.

شکل شماره  .1مدل گفتمان برنامهریزی :تبادل میان بازیگران (کنشگران) بازی کاربری زمین
(Kivell, 1993, quoted from Rafiyan, 2010: 42).

1. Institutionalism
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در این پژوهش رهیافت حاکم "،توسعه پایدار کالبدی-فضایی "6است .در این رابطه ،الزم به ذکر است که در مقابل
توسعه کنونی به توسعه ای پایدار ،به معنای روند بهگشت اجتماع بدون رشد فراتر از ظرفیت حامل بومشناسانه نیاز
است ( .)Sarrafi,1998:142نظریه "توسعه پایدار شهری" ،موضوعاتی نظیر جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری
و ناحیهای ،کاهش ظرفیتهای تولید محلی ،ناحیهای و ملی ،حمایت از بازیافتها ،عدم حمایت از توسعههای زیان
آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح میکند .این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی ،به نقش دولت در
این برنامهریزیها اهمیت بسیار میدهد و معتقد است دولتها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانبهای
کنند ( .)Clark,1992بر همین مبنا ،تحقق "برنامهریزی کالبدی" و "توسعه پایدار کالبدی" ،مستلزم شناخت عناصر
و مولفههای پایداری به منظور دستیبابی به یکپارچگی میان بعد کالبدی و سایر ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
میباشد" ( .)Hisham,2011:1042شکل ( )0ابعاد توسعه پایدار کالبدی – فضایی (شهر) را نشان میدهد .شکل
شماره  9مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد .در مدل مفهومی بر جایگاه کلیدی نقش کنشگران و مولفههای
نهادی -مدیریتی در چارچوب رهیافتهای توسعه پایدارکالبدی -فضایی و نهادگرایی در تبیین الگوی فعلی و
چالش های فراروی آن و نیز معرفی راهکارهای مدیریت بهینه زمین شهری در منطقه  60کالنشهر تهران تاکید شده
است.

شکل شماره  :ابعاد توسعه پایدار کالبدی – فضایی (شهر) Source: Eftekhari et al., 2011: 231

شکل شماره  :3مدل مفهومی پژوهش Source: authors, 2017

1.Spatial-Physical Sustainable Development
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این پژوهش از نظر هدف نظری بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی میباشد .بدین منظور ابتدا با استفاده از
روش توصیفی به بیان اطالعات اسنادی و ارائه تعاریف ،و چارچوب نظری پژوهش پرداخته شده و سپس با استفاده از
روش تحلیلی به تشریح وضعیت الگوی کنونی مدیریت زمین در منطقه  60کالنشهر تهران مبتنی بر مولفههای توسعه
پایدار کالبدی-فضایی؛ تبیین روابط میان مولفههای متغیر مستقل (روابط و جریانهای حاکم بر مدیریت زمین) و متغیر
وابسته (وضعیت سامان یا نابسامان فضایی ساختارهای شهری) در منطقه  60کالنشهر تهران پرداخته میشود .در رابطه با
موضوع پژوهش ابتدا متون تخصصی و ادبیات نظری از طریق روشهای اسنادی و کتابخانهای (بررسی کتب ،مقاالت،
طرحها ،گزارشها ،سالنامههای آماری ،نقشهها و  )...مورد بررسی و واکاوی علمی قرار گرفت .سپس در زمینه منطقه
مورد مطالعه از طریق روشهای میدانی شامل :مشاهده؛ تکمیل پرسشنامه خبرگان (جهت سنجش نظرات خبرگان و
نخبگان داخلی در رابطه با میزان اثرگذاری مولفههای منتخب بر موضوع پژوهش)؛ پرسشنامه مدیران در جهت گردآوری
اطالعات نهادهای متولی مدیریت زمین شهری؛ و پرسشنامه مردم (مراجعهکنندگان به ادارات یا نهادهای مذکور) جهت
سنجش وضعیت نهادها از دیدگاه ارباب رجوع (دریافتکنندگان خدمات)؛ و نیز مصاحبه (روش مصاحبه عمیق) استفاده
شده است .مصاحبه شوندگان شامل تعدادی از مسئوالن و نمایندگان گروههای ذینفع و ذی نفوذ و همچنین صاحبنظران
و خبرگان عرصه مدیریت زمین شهری و مشاوران تهیه طرح در محدوده و حوزه فراگیر بوده است .مقدار آماره آزمون
بارتلت و آلفای کرونباخ به ترتیب برای تعیین روایی و پایایی هریک از پرسشنامهها نیز باالتر از  2/2محاسبه شد ،که رقم
مناسب و قابل قبولی برای سنجش متغیرها به وسیله ی پرسشنامه و نشانگر روایی و پایایی باال و همبستگی درونی زیاد
سؤاالت پرسشنامهها میباشد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل گروه نخست :کلیه نهادهای متولی مدیریت زمین شهری
در شهر تهران است که تصمیمات و فعالیت آنها در وضعیت زمین شهری تاثیرگذار است .بهطور کلی میتوان این نهادها
را در هفت دسته کلی طبقهبندی نمود؛ و گروه دوم :شامل افراد مراجعهکننده به نهادها است (جدول .)0
جدول شماره  :جامعه آماری و نمونه پژوهش
نام نهاد

تعداد اداره

تعداد کارکنان

تعداد نمونه کارکنان

تعداد ارباب رجوع روزانه

تعداد نمونه ارباب رجوع

سازمان ملی زمین و مسکن

6

922

02

222

02

اداره کل راه و شهرسازی شهرستان

69

622

62

222

02

سازمان مجری ساختمانهای دولتی و عمومی

6

422

02

-

-

اداره کل تمرکز اموال دولتی

6

22

2

-

-

سازمان جمعآوری اموال تملیکی

6

12

1

-

-

سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران

6

022

62

922

02

شهرداری تهران و منطقه 60

6

622

02

622

02

نام نهاد

تعداد اداره

تعداد کارکنان

تعداد نمونه کارکنان

تعداد ارباب رجوع روزانه

تعداد نمونه ارباب رجوع

ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

9

922

62

922

62

بنیاد  62خرداد

6

22

2

-

-

کمیته امداد امام (ره)

6

22

2

-

-

بنیاد شهید و امور ایثارگران

6

22

2

-

-

بنیاد مستضعفان

6

22

2

-

-

ستاد کل نیروهای مسلح

6

622

62

-

-

سپاه ،ارتش و بسیج

9

922

62

-

-

اداره اوقاف و امور خیریه

6

22

2

-

-

اداره ثبت اسناد و امالک شهر تهران

6

22

62

22

02

اداره کل تمرکز ثبت

6

22

2

-

-

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

6

0229

42

222

02

جمع کل

94

4988

021

0422

692

Source: Research findings, 2017
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همانگونه که جدول شماره  0نشان میدهد حجم نمونه با استفاده از روش کوکران محاسبه ،و در میان کارکنان
ادارات  021پرسشنامه توزیع شد .همچنین ،با توجه به حجم مراجعه افراد به هریک از این ادارات و نیز این که
برخی از آنها مراجعهکننده نداشتند ،تعداد  692پرسشنامه در میان مراجعهکنندگان ادارات مختلف توزیع شد .به
عبارتی ،پس از گردآوری دادههای این پژوهش از نهادهای متولی زمین شهری تهران و مراجعهکنندگان به نهادهای
مزبور ،نتایج وارد محیط نرمافزار  SPSSشد و تحلیلهای الزم انجام گرفت .در پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال
اصلی این فرضیه مطرح شد ":از میان مولفههای نهادی تصمیمگیری غیرمشارکتی و ساختار تمرکزگرا بیشترین تأثیر
را در ناکارآمدی الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه  60کالنشهر تهران داشته است".
برای آزمون فرضیه نخست ،ازآزمون  tتکنمونهای بهره گرفته شده است .با توجه به نوع سؤاالت و گزینهها (طیف
لیکرت) در پرسشنامهها ،میانگین مفروض یا حد متوسط ( )9به عنوان مبنا تعیین شد ،به این معنا که میانگینهای
کمتر از این حد ،نشاندهنده وضعیت نامطلوب شاخصها و نماگرها و میانگینهای باالتر از حد مفروض ،نشان-
دهنده وضعیت مطلوب شاخصها و نماگرها هستند .و جهت سنجش رابطه بین مولفهها از روش همبستگی اسپیرمن
و تحلیل رگرسیون چندمتغیره (به روش همزمان) استفاده گردید.
در این پژوهش ،متغیر مستقل (روابط و جریانهای حاکم بر مدیریت زمین) و متغیر وابسته (وضعیت سامان یا
نابسامان فضایی ساختارهای شهری) در منطقه  60کالنشهر تهران میباشد .شاخصها و نماگرها شامل :مدیریتی-
نهادی (نوع تصمیمگیری؛ ساختار قدرت؛ موازیکاریهای نهادی؛ ترتیبات قانونی (ضوابط قانونی مدیریت زمین))؛
و اقتصادی (بستر اقتصادی مدیریت زمین) میباشد .در اینجا به خاطر اختصار در بحث ،از اشاره به گویهها صرف-
نظر میشود.
محدوده و قلمرو پژوهش
منطقه  60یکی از مناطق قدیمی در مرکز کالنشهر تهران واقع گردیده است .این منطقه دارای وسعتی معادل 6122
هکتار بوده و شامل  1ناحیه و  69محله میباشد .از مهمترین ویژگیهای منطقه  60قرار گرفتن بازار تهران و بسیاری
از مراکز و نهادهای دولتی ،وزارتخانهها و سفارتخانهها در محدوده آن است .این منطقه از شمال به مناطق  1و 2
(خیابان انقالب) ،از شرق به مناطق  69و ( 64خیابان  62شهریور) ،از جنوب به مناطق  62و ( 61خیابان شوش) و از
غرب به منطقه (66خیابان حافظ و وحدت اسالمی) محدود میشود .بیش از  82درصد کارکردهای تجاری ،اداری-
حکومتی ،کارگاهی و انبار و باالتر از  22درصد کارکردهای فرهنگی -مذهبی و پذیرایی آنها نقش شهری و فرا
شهری دارند 00 .درصد واحدهای تجاری (عمده و خرده فروشی) 00/0،درصد کارگاهها 62 ،درصد انبارها و 4/8
درصد فضاها و بناهای اداری -حکومتی تهران بزرگ در منطقه  60قرار دارند 02 .درصد از سطح منطقه (داخل
باروی اول) بیش از  422سال و  29درصد از بافت بیش از  022سال قدمت دارد .بیش از  94درصد محدوده منطقه
از گسترهها و پهنههای شاخص و ارزشمند تشکیل شده است اشکال ( 4و (Detailed plan of the 12th )2
district of Tehran municipality, 2012).
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شکل  .4نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه  1کالنشهر تهران

شکل  .5نقشه کاربریهای وضع موجود منطقه  1کالنشهر تهران
Source: authors, 2017

تبیین میزان اثرگذاری مولفههای نهادی در39 ...

بحث و یافتهها
همانگونهکه قبالً اشاره شد ،فرضیه نخست بدین شرح است":از میان مولفههای نهادی تصمیمگیری غیرمشارکتی و
ساختار تمرکزگرا بیشترین تأثیر را در ناکارآمدی الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه  60کالنشهر تهران
داشته است" .برای آزمون فرضیه نخست ،ازآزمون  tتکنمونهای بهره گرفته شده است .همانطورکه جدول شماره 9
نتایج آزمون  tتکنمونهای نشان میدهد میانگین تمامی مولفهها کمتر از میانگین حد مفروض ( )9بوده؛ و در سطح
 2/22معنادار است و موید وضعیت نامطلوب میباشد .بدین معنی که از میان مولفههای مورد بررسی تصمیمگیری
غیرمش ارکتی و ساختار قدرت تمرکزگرا بیشترین اثرگذاری را در ناکارآمدی الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در
منطقه  60کالنشهر تهران داشته است .در واقع مبتنی بر نتایج تحلیل پرسشنامهها ،نهادهای متولی مدیریت زمین
شهری در سطح منطقه از کمترین میزان مشارکت مردمی در اداره امور زمین بهره گرفتهاند .تمرکز فعالیتهای
مربوطه در دستگاههای اجرایی متولی خود عاملی اساسی در پایین بودن سطح مشارکت مدیریتی بوده است.
جدول شماره  :3نتایج آزمون  Tتک نمونه در رابطه با میزان اثرگذاری مولفهها در ناکارآمدی الگوی فعلی مدیریت زمین شهری
ابعاد

میانگین

 tآماره

سطح معنیداری

شیوه تصمیمگیری (مشارکتی/غیرمشارکتی)

0428

-9446

2/22

0441

-9498

سطح تمرکز اختیارات و منابع

0493

-9403

2/22

سطح تمرکز مسئولیتها و وظایف

0499

-9463

2/22

روابط درونی نهادی

6481

-9468

2/22

سرمایه اجتماعی میان نهادی

6422

-9406

2/22

رفتار هماهنگ نهادها

6412

-9401

2/22

6416

-9426

2/22

6486

-9403

2/22

6481

-9400

2/22

مؤلفه
نوع تصمیمگیری ساختار قدرت موازیکاریهای نهادی

مدیریتی -نهادی

سبک تصمیمگیری (متمرکز /غیرمتمرکز)

ترتیبات نهادی الزم

مدیریتی -نهادی

ترتیبات قانونی (ضوابط قانونی مدیریت زمین)

اقتصادی

بستر اقتصادی مدیریت زمین

2/22

Source: Research findings, 2017

همچنین جهت سنجش وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر مستقل (روابط و جریانهای حاکم بر مدیریت زمین) و
متغیر وابسته (وضعیت سامان یا نابسامان فضایی ساختارهای شهری) از آزمون همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شد.
جدول شماره  :4میزان همبستگی بین مولفههایششگانه و روابط و جریانهای حاکم بر مدیریت زمین
روابط و جریانهای حاکم
بر مدیریت زمین
حاکم بر مدیریت زمین

روابط و جریانهای

نوع تصمیمگیری

ساختار قدرت

**24914

**24921

موازیکاریهای
نهادی

ترتیبات قانونی (ضوابط
قانونی مدیریت زمین)

بستر اقتصادی
مدیریت زمین

ضریب
همبستگی

6

24622

*24928

*24922

اسپیرمن
Sig. (2)tailed
تعداد

2

2

2

2

2

2

021

021

021

021

021

021

)*.Correlation is significant at the 0.05 level. (2-tailed
)**. Correlation is significant at the 0.01 level. (2-tailed
Source: Research findings, 2017

همانگونه که جدول شماره  4نشان میدهد تمامی مولفهها با روابط و جریانهای حاکم بر مدیریت زمین رابطه
معناداری دارند .از این روی جهت تببین میزان اثرگذاری مولفهها بر متغیروابسته (وضعیت سامان یا نابسامان فضایی
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ساختارهای شهری) از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان بهره گرفته شد که نتایج آن در جدول شماره 2
ارائه شده است .در این تحلیل نوع تصمیمگیری ،ساختار قدرت ،موازیکاریهای نهادی ،ترتیبات قانونی (ضوابط
قانونی مدیریت زمین)  ،بستر اقتصادی مدیریت زمین به عنوان متغیرهای مستقل و وضعیت سامان یا نابسامان فضایی
ساختارهای شهری (متغیروابسته) مورد توجه میباشد.
جدول شماره  :5خالصه تحلیل رگرسیون
 Rضریب همبستگی چندگانه

متغیر وابسته
وضعیت سامان یا نابسامان

 R2میزان واریانس
تبیین شده

2411

خطای استاندارد برآورد

F

سطح معنیداری

2244223

846

24222

2419

فضایی ساختارهای شهری
Source: Research findings, 2017

همانطور که در جدول مشاهده میشود میزان واریانس تبیین شده الگوی بهینه توسط مولفههای متغیر پیشبین
( )2419است که با توجه به  Fمشاهده شده معنیدار است .یعنی حدود  19درصد الگوی بهینه مدیریت زمین شهری
در منطقه  60کالنشهر تهران تحت تأثیر مولفههای مزبور است و مابقی متعلق به سایر متغیرهایی است که در این
مطالعه لحاظ نشده است.
جدول شماره  :6ضرایب رگرسیونی
متغیرهای پیشبین

ضریب استاندارد نشده رگرسیون

ضریب استاندارد شده رگرسیون

B

خطای استاندارد

بتا

 tمقدار

سطح معنی داری

نوع تصمیمگیری

2/98

2/64

2/98

0/42

2/26

ساختار قدرت

2/03

2/66

2/99

0/92

2/29

2/04

2/28

2/96

0/64

2/20

موازیکاریهای نهادی
ترتیبات قانونی (ضوابط قانونی
مدیریت زمین)
بستر اقتصادی مدیریت زمین

2/22

2/02

2/01

0/22

2/22

2/99

2/69

2/00

0/41

2/26

Source: Research findings, 2017

شکل شماره  1سهم نقش آفرینی کنشگران در الگوی مدیریت زمین شهری در منطقه  60کالنشهر تهران را نشان می-
دهد .از دیدگاه متخصصان و مسئولین امر ،مهمترین نقشآفرینان تغییرات کاربری زمین در منطقه به ترتیب عبارتند
از :بخش خصوصی شامل سرمایهگذاران و مالکین؛ بخش عمومی شامل :شهرداری تهران و شهرداری منطقه  60و
کمیسیونهای مربوطه؛ واحدهای دولتی مربوط به تغییرات کاربری زمین (شورای عالی معماری و شهرسازی ،اداره
کل تمرکز اموال دولتی ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و )...؛ برنامهریزان شهری یا تهیهکنندگان
برنامهها ی کاربری زمین شهری؛ وکالی حقوقی برای تغییر کاربری زمین؛ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛ و
شهروندان و سازمانهای مردم نهاد.
همانگونهکه مشاهده میشود کمترین نقش آفرینی در حوزه مدیریت زمین و تغییرات کاربری زمین شهری در منطقه
 60تهران مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛ و شهروندان و سازمانهای مردم نهاد میباشد .که این امر خود
موید تمرکزگرایی شدید در مدیریت زمین در سطوح کالن و کمتوجهی به نقش و مشارکت سطح محلی و کنشگران
محلی در این حوزه میباشد.
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شکل شماره  :6سهم نقشآفرینی کنشگران در مدیریت زمین شهری در منطقه  1کالنشهر تهران
Source: Research findings, 2017

نتیجهگیری
نتایج حاصله از بررسی یافتهها نشان میدهد که الگوی کنونی مدیریت زمین شهری در منطقه  60کالنشهر تهران
منجر به بروز ناپایداریهای کالبدی-فضایی شده است .از میان مولفههای نهادی ،تصمیمگیری غیرمشارکتی و ساختار
تمرکزگرا بیشترین تأثیر را در ناکارآمدی الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه  60کالنشهر تهران داشته است.
در واقع ،نوع تصمیم گیری و ساختار قدرت در مدیریت زمین شهری در منطقه  60کالنشهر تهران از نوع متمرکز و
غیرمشارکتی است که این امر باعث موازیکاریهای نهادی در حوزه اداره امور زمین شده و منجر به تقابل و
تعارض در تصمیمات نهادهای متولی مدیریت زمین میشود .همچنین کمترین نقشآفرینی در حوزه مدیریت زمین و
تغییرات کاربری زمین شهری در منطقه  60تهران مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛ و شهروندان و سازمان-
های مردم نهاد میباشد .که این امر خود موید تمرکزگرایی شدید در مدیریت زمین در سطوح کالن و کمتوجهی به
نقش و مشارکت سطح محلی و کنشگران محلی در این حوزه میباشد.
ضعف در حوزه ضوابط و ترتیبات قانونی و مدیریت اقتصادی زمین نیز زمینهساز تشدید ناهماهنگیهای نهادی در
زمینه مدیریت زمین و بروز ناپایداریهای بیشتر کالبدی-فضایی در سطح منطقه شده است .تغییرات شدید و
غیرمنطقی کاربری زمین ،نقش جریانهای پنهان و پیدایی همچون بورسبازی زمین و زمینخواری ،انتقال غیرقانونی
زمین های دولتی ،تعارضات زمین ،معامالت غیررسمی زمین ،نبود سیستم توانمند حمل و نقل شهری و حضور
ترافیک ساکن ،رهاشدگی و قبضه امالک ارزشمند بوسیله بناهای بالاستفاده ،عدم مدیریت به موقع تغییرات ،نبود و یا
وجود قوانین متزلزل و چند وجهی شهری ،عدم حمایتهای جامع و کافی از شهرداری در مسأله مدیریت زمین و ...
مصادیقی از ناپایداریهای کالبدی-فضایی در منطقه مورد مطالعه میباشد .خروج از ناپایداری کالبدی-فضایی کنونی
مستلزم طراحی الگوی بهینه مدیریت زمین شهری است.

7931  بهار، شماره دوم، پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دهم-  فصلنامه علمي33

پیشنهادها
براساس نتایج پژوهش حاضر مهمترین پیشنهادات و راهکارها در جهت مدیریت بهینه زمین شهری در منطقه مورد
 تدوین چشمانداز و سند راهبردی جهت بهرهگیری از اراضی دولتی:مطالعه و مناطق همسان بدین شرح میباشد
موجود و سایر اراضی شهری؛ جلب مشارکت و شراکت مالکین در آمادهسازی و بهرهبرداری بهینه از زمین؛ تدوین
ابزارهای مالیاتی جهت عرضه بیشتر زمین شهری و رونق ساخت و ساز با رهیافت کاربری پایدار؛ ایجاد بانک
اطالعات مدیریت زمین جهت پشتیبانی از نظام تصمیم گیری؛ اصالح و بروزرسانی قوانین زمین شهری با رویکرد
فضایی؛ نظارت بر بازار رسمی زمین و ایجاد تقسیم کار فضایی بین نهادهای محلی و ملی و-توسعه پایدار کالبدی
ظرفیتسازی الزم در مدیریت زمین در جهت تفویض وظایف تصدیگری به شهرداری و وظایف نظارتی به
)؛ کاهش تصدیگری بخش دولتی و تسهیلگری در جهت... نهادهای سطح باالتر (سازمان ملی زمین و مسکن و
افزایش نقش بخش خصوصی و عمومی در مدیریت زمین شهری؛ تدوین سیاستهای مدیریت زمین مبتنی بر اصول
. فضایی-آمایش سرزمین و توسعه پایدار کالبدی
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