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چکیده
ی
بررسی سازو کارهای برنامهریزی و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه الزامات ملی ناشییی از ایننن ن اظ ممم را در بک ریگرا ی ی
الگوی حکمروایی شهری آشکار میسازد .در بیشتر کشورهای در حال توس هع  ،،ن اظ ممم برنامهههریزززی و م یرید تتت شهرییی بههه ص رو ت ت
ت

متمرکز است و نظارت و توسعهی شهرها از طریق سازمانهای دولتی و عمومی در سطح محلییی و ملییی انجاممم م ممیپ ریذ ددد .با ا وجوددد
ی با ا
ی و م زاو ی ی
ی حی تا ی ی
شهای خصوصی و عمومی عنصری ی
مشکالت و موانع متعدد ،تقویت حکومتهای محلی و جذب مشارکت بخ 
روند تحوالت اقتصادی تلقی میشوند .با ناتوانی دولت در کالن شهر تهران در پاسخگویی به نیازهای متفاوت شهری و عدم انطباق
ی از
نیازها و اولویتهای شهروندان با برنامههای ارائه شده و ضرورت مسئولیت پذیری بیشتررر در ادارهی اموررر شه یر  ، ،ام زور ههه الگ یو ی ی
ادارهی شهرها بر پایهی نگرش نوینی از حاکمیت و حکمروایی شهری ب ار ییی ایننن کش هرو اا پیش اهن ددد شدهه کههه نههه تنها ا دولتتت بلکههه
جامعهی مدنی و بخش خصوصی را به مشارکت در ادارهی شهر فرا میخواند .هدف از این پژوهش تحلیل رکلمع رب ی ددد دددد م یرید تتت
مشارکتی در برنامهریزی جهت توسعه شهر تهران میباشد .روش تحقیق از نوع کاربردی ،توصیفی -تحلیلی میباشد و با اس دافت ههه از

ی س امزا نننها ای
روش اسنادی و کتابخانهای به جمع آوری اطالعات پرداخته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ع لا ی ی
ل جامعه ،،از
وابسته به شهرداری تهران میباشد و با توجه به گستردگی جامعه آماری و میسر نبودن امكان اجرای تحق قي بررر روی كل ل
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است و اطالعات یدست آمده با اس دافت ههه از روش دلفییی و تکنیک ک
ک
روشهای تصمیمگیری چند معیاره تحلیل شده است که نتیجه حاصل از آن منعکس کننده این استتت کههه تمرکززز زدایییی م یرید ت ت
ت
شهری تهران توانسته است با ادغام مدلها رتبه اول را بین معیارها مورد ارزیابی بدست آورد از معیارها دیگررر کههه در رتبههه دوم ق ار ررر
ن بههه ب الا  ،،تقویتتت
دارد تقسیم وظایف برنامهریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیمگیری میباشد و تحقق برنامهریزی از پ یا ین ن
سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی و ...در رتبههای آخر قرارد

واژگان كليدي :مدیریت مشارکتی ،برنامهریزی ،،الگو متمرکز ،توسعه شهر تهران

( -1نویسنده مسئول)
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مقدمه
ب ي ككك راه از م اي ننن
ت استتت از انتخاب ب
سازمان با یافتن راه حلهای مناسب تصمیم گیری نمایند .تصميم گير ييي عب را ت ت
ی را
ف ش ره ی ی
راههاي مختلف و این امر مشارکت و سهیم نمودن همه جانبه افراد در تمامی سطوح و ردههاای مختلف ف
ایجاب میکند .همچنین سازمانهای مدیریت شهری به جهت رشد و آگاهی افراد ناگزیرند ارتباطی منطقی و دو طرفه
ی تأممین خواستههههاای ش ادنوره ننن
میان خود و شهروندان فراهم نمایند و تحقق اهداف مدیریت شهری را در راس ات ی ی
بدانند .در چنین حالتی اهداف مدیریت و شهر همسو شده و زمینه مناسبی جهت مشارکت و همدلی افراد به منظوررر
یآید)Alvani, 1378( .
تحقق اهداف و رسالتهای مدیریت شهری بوجود م 
موضوع مشارکت از جمله مباحثی است که محققان بسیاری به آن پرداختهاند و با نگاهی تاریخی به این موضوععع در
مییابیم که صرف نظر از برخی فعالیتهای مشارکت جویانه که در فرهنگ ایرانیان وجود دارد متاسفانه در سدههای
اخیر ،مشارکت شهروندان در سطوح پایینی قرار داشته است.

اصطالح تخصصی توسعه پایین به باال ،نیز ناظر به نقش مشارکتی مردم است و نقش مشارکتی مردم (افراد ،گروههاا،
ی
ن اصلی ی
سازمانها) در فرایند توسعه از جمله توسعه شهری واقعیتی انکار نا پذیر است .با رویکرد توسعه گرا ،،رکن ن
ت .مش کرا ت ت
ت
اجرای پروژههای توسعه شهری ،مشارکت همه جانبه مردم و سازمانهای سازنده جامعههه ش یره  ،،است ت
ن کارکردهاا م ممیت او ننن بههه
شهری برای نظام مدیریت شهری و توسعه شهری کارکردهایی گوناگون دارد .از جمله این ن
ی ش ادنوره ننن و کوشششش
افزایش دسترسی به اطالعات شهری ،تعیین شقوق توسعه شهری ،تعییننن اولویتهاا ونیازهای ی
جمعی برای اجرای پروژه توسعه شهری اشاره کرد .با توجه به رشد فزاینده شهرنشینی ،پیچیده شدن مسائل شهری و
ی
بروز مشکالت عمده اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،حمل و نقل...،در شهرها ،لزوم چاره اندیشی ی
ت .درواق ععع این ن
ن
و بکارگیری برنامهای جامع برای مواجه با اینگونه مسائل و بهبود زندگی شهری امری ضروری است ت
رویکرد که در چارچوب سیاست گذاریهای بهبود و توانمندسازی مدیریت شهری مطرح شده ،میتوانددد ابزارهای ی
ی
کلیدی اثرگذاری را در اختیار نظام مدیریت شهری به خصوص شهر تهران قرار دهد .با توجه به رشد فزایندهه شهررر
ت ن یو ن ن
ن
ک م یرید ت ت
ب یک ک
تهران و مشکالت عدیدهای که شهر و ارکان مدیریت شهری از آن برخوردار است چ وچرا ب ب
ی بههه نظررر
شهری و نیاز به رویکردی مشارکتی و توسعه از پایین به باال برای دستیابی به توسعه شهررر تهراننن ضر رو ی ی
م
یرسد و این مساله ای است که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ()Mahdizadeh, 1390: 371
بنابراین میتوان گفت عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران ،یکی از مواردی است که
در سالهای اخیر ،به آن توجه بسیار شده است .در کشور ما و سایر کشورها نیز در این زمینه پژوهشهایی ص رو ت ت
ت
یباشد:
گرفته است که به شرح زیر م 
ش
 کریمی ، 1389 ،شناسایی عوامل م ثؤ ر مشارکت مردم را در تصمیم گیریهای مدیریت محله (باا تاکیددد بررر نقش شیو
شورایاریهای محالت تهران) ،با هدف بررسی و شناسایی عوامل م ثؤ ر بر مشارکت شهروندان در مدیریت ش ره ی ی
ی ش ادنوره ننن از همکاررریهای ی
ی
ل رض دنمتیا ی ی
ی ش ما ل ل
ل کلیدی ی
محالت شهر تهران انجام داده است .در این راستا عوامل ل
ی در
ت ش ره ی ی
ی اعتماد د آمی ززز م یرید ت ت
اجتماعی ،بسترسازی فرهنگی و ایجاد زمینههای الزمه برای مشارکت ،رفتارهای ی
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ت اجراا
ت در فرآینددد مش کرا ت ت
مناسبت رفتاری با شهروندان ،نقش مثبت و تصمیم مدیریتی شهرداران مناطق و محالت ت
شده است)Karimi, 1389( .
 طالبی نژاد ، 1389 ،در بررسی جایگاه کارکرد و کاربرد دو الگوی مشارکت اجتماعی (شورایاریهاا) و (م یرید تتتی از
ی ک لما ی ی
یتواننددد الگوهای ی
محله) در تحقق نظارت همگانی بیان میکند که شورایاری و مدیریت محله در تهران م مم 
مشارکت اجتماعی ،تحقق تکالیف و حقوق شهروندی ،افزایش اعتماد جتماعی ،مشارکت و نظارت عمومی و تحق ققق
حکم روایی مطلوب گردد)Talebi Nejad, 2010( .
ی در
ی اجتم عا ی ی
ی مش کرا تتت ش ادنوره ننن و نهادهای ی
 پاکدل نژاد و فالح نیاشر ، 139 0،در مقالهههای باا عن او ننن بررسی یی
برنامههای محله محور با رویکرد هم اندیشی محلهای بر این موضوع اشاره دارد که در صدد کشف اثر هممم اندیشی ی
ها در مشارکت شهروندان در برنامههای محلی ماطق  22گانه شهر تهراننن ب دو ه ه و بررر اساسسس سؤا تال

مطروحههه از

شرکت کنندگان در هم اندیشی ها به بررسی نقش و جایگاه آن در این گونه برنامهها پرداخته ههاندPakdel Nejad ( ..

)and Fallah Niajar, 2011
ن موضوععع
 پناهی و همکاران ،0931 ،در تحقیقی با عنوان ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر به این ناشاره دارد که که با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر مبنای مستندات موجود در شهرداری تهران و از جمله طرح ج ما ععع
تهران ،ضمن بیان برخی از تجارب جهانی مشارکت شهروندان با شهرداریها در اداره امور شهرها ،فعالیتهای انجام
شده در شهرداری تهران با تاکید بر پروژه طراحی الگوی مشارکت شهروندان مورد بررسی قرار دادهاندPanahi et ( .

)al., 2011
ی اش را ه ه دارد.
 رایدین و همکارانش ،0102 ،به گسترش فرصتها برای مشارکت عمومی در برنامههه ریزییی محلی یح محلههه
برای شروع به تجزیه و تحلیل تأثیر انتخاب نهادی مشارکت عمومی در رفع مشکالت اقدام جمعی در سطح ح
پرداخت)Raidin et al., 2010( .
ی توسعههه
حهای ی
ی طرح ح
 دکتر احمد پور احمد و دکتر حسن خاتمی نژاد در مقالهی خود تحت عنوان (آسیبشناسی یشهری در کشور) معتقدند معتقدند که توسعهی ناموزون شهرهای کشور در دهههای اخیر زمینه را برای تهیه طرحها
و برنامههای شهری فراهم کرده است اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این برنامهها در عمل موفقیتتت
ت ش خان ت ت
ت
ی در جهت ت
ی توسعههه ش ره ی ی
چندانی حاصل نشده است و بر این اساس آسیبشناسی طرحها و برنامههههای ی
یها و اصالح آنها از ضروریات است)Pour Ahmad, 1391( .
نارسای 
ی توسعههه)
ی و راهبردد برنامههههای ی
تگیری ی
ی .جهت ت
ب شناسی ی
 دکتر فرزاد بزرگی در مقالهی خود تحت عن او ننن (آسیب بت روش نم ددد .هدفمنددد و
برنامهریزی را به عنوان پایه و اساس توسعهای در صورتی م ثؤ ر و کارا میداند که بههه ص رو ت ت
ش
ت نقش ش
ی میاننن مدت ت
جامع تدوین و اجرا شود همچنین محقق بر این باور است که برنامههای توسعهای یا برنامههای ی
ت دیگررر تحق ققق برنامههه
ت دارنددد بههه عب را ت ت
ی کوتاه ه مدت ت
میانجی بین برنامههای بلند مدت (استراتژیک) و برنامههههای ی
ن
استراتژیک و آرمانی عالوه بر تدوین برنامههای میان مدت نیازمند پیادهسازی و اجرای برنامه عملیاتی است بن یاربا ن ن
برنامههای توسعه در صورتی میتواند اثر بخش و م ثؤ ر باشد که بین برنامههای بلند مدت و میان مدت یک هماهنگی
و انسجام برقرار باشد)bzorgi, 1391( .
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 آقای محمد رضا زین الدینی در مقالهی خود تحت عنوان (آسیبشناسی برنامههای توسعههه ایراننن) معتقددد استتتبرای آسیبشناسی برنامهریزیها و برنامههای بلند مدت در ایران و و ارائه روشی در جهت رفع آسیبهای برنامهای
باید به بازشناسی مسیر برنامهریزی در ایران و روند اجرای برنامهها در دو دوره پیش و پسسس از انقالببب پرداختتت و
یو
ط علی ی
ف برنامهههای و ارتباط ط
محقق عمده آسیبهای این برنامهها را عدم توجه به در هم تنیده ب دو ننن اب اع د د مختلف ف
معلولی برنامهها با یکدیگر میداند و باور دارد که در فر آیند برنامهریزی و محتوای آن به تأثیر ابعاد در بعدهای دیگر
توجهی نشده است)Zainuddini, 2007( .
 دکتر کرامت اهلل زیاری در مقالهی خود تحت عنوان (برنامه و برنامهریزی در ایران) برنامهههریزییی در ایراننن را بااتوجه به مولفههای اندیشه شکل گیری .پیدایش .الگوی نظری برنامهریزی توسعه .اهداف .استراتژی و عملکرد مورد
بررسی قرار میدهد .در این ارتباط ایران و کالن شهرهایی چون تهران دارای سابقه برنامهریزی است که هفت برنامه
عمرانی و توسعه را تهیه و اجرا نموده است و هم اکنون در مرحلهی اجرای برنامههه سوممم توسعههه قراررر دارد از نظررر
محقق نکته مهم وابستگی تمام برنامهریزیها (اعم از بلند مدت .میان مدت و کوتاه مدت) قبل و بعددد از انقالببب بههه
درآمد نفتی است)Ziari, 1388( .
مبانی نظری
ی
ی گون وگا ننن و بههه میزانی ی
برنامهریزی شهری به دلیل ماهیت و کارکرد خود همهی اعضای یک جامعه را به شکلهای ی
متفاوت متأثر میکند زیرا با تخصیص زمین و فضا به فعالیتهای مختلف و هدایت تغییرات آن در طی زمان ،ساززز و
کار برنامهریزی نه فقط میتواند بر ارزش زمین و فضا بلکه بر پخش و باز پخش ثروت نیز اثر بگذارد .به همین دلیل
در برنامهریزی همواره پردهای از رازداری در مسیر کار تهیهی برنامهها و انتخاب بین راهبردهای گزینه تاا مرحلهههای
که در یک تصمیم نهایی همه چیز آشکار میشود وجود دارد.

افزایش شفافیت ،گشادگی و دموکراسی در برنامهریزی ،با وجودی که مشارکت همه سویه ،گسترده و پیوستهی مردم
در فرآیندهای برنامهریزی و مدیریت شهری بسیار دشوار است ،از خواستههایی است کههه هم راو ه ه مردممم و ص حا ب ب
ب
ی درباززز پخش ش
ش
نظران برنامهریزی برای افزایش کارآمدی سیستم برنامهریزی ابرا کردهاند .با توجه به نقش برنامهریزی ی

ی
ت –زیررر بن یا ی ی
ی و تأسیسات ت
ت عم مو ی ی
منابع توسط ابزاری) چون تنظیم کاربرد زمین ،تأمین خدمات رف یها  ،،تس الیه ت ت
ی در برابررر فش اهرا ی ی
ی
ت گش دو ننن برنامهههریزی ی
ش گس رت ششش یابد ،،ضر رو ت ت
شهری (که در اختیار دارد ،هر گاه ایننن نقش ش
دموکراتیک نیز بیش از پیش مطرح میشود .البته این به آن معنا نیست که وجود یک سیستم برنامهریزی دموکراتیککک
ش
ن استتت بههه افزایش ش
میتواند موجب سهولت باز پخش منابع شود ،بلکه افزایش درگیری مردم در برنامهریزی ممکن ن
کشمکش در درون سیستم برنامهریزی مبتنی بر مشارکت مردم آن است که تصمیمهایی کههه توسططط سیاس ارادمت ننن و
مدیران اجرایی و یا گروههای فشار گرفته میشود ،به چالش خوانده شود ،حتی اگر هیچ گونه جابجایی منابع به نف ععع
ی بررر توسعهههی جوامع ( (کههه نههه
گروههای محروم نیز انجام نگیرد .تأکید برسیستم برنامهریزی مردممم گراا و یاا مبتنی ی
برنامهریزی راهبردی و نه برنامهریزی در سطوح فراتر از جوامع محلی یا شهری و حتی فراتر از آن را انکار میکند).

نیاز به بازنگری مقصود ،ارزشها و بینش برنامهریزی را مطرح نموده است .به این ترتیب جوامع در برابر بازار ملکی
قرار میگیرد و برآوردن نیازهای مردم فقط پاسخی به تقاضا یا عدم تقاضای بازار ملکی تلقی نمیگردد بلکه اهمیت ت
ت
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یگیرد ( )Daneshpour, Abdi, 2008: 341همچنین امروزه شهرها در برنامهریزی
بسیار یافته و در مرکز توجه قرار م 
و اداره امورشان با مشکالتی چون کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار و نظام اداری و فنی ناکارآمددد مواجهههانددد کههه
ی
جهت حل این مشکالت و پاسخ گویی به چالشهای جامعه شهری ،نیاز به مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی ی
یو
ی جامعههه م ند ی ی
میباشد .مشارکت واقعی و آگاهانه مردم تنها در سایه وجود و حضور جدی گروهها و سازمانهای ی
ی آناننن
غیر دولتی میسر است که شهروندان را نسبت به حقوق ،وظایف و تعهداتشان در برابر جامعه شهری و توان یا ی ی
ی
ی نووو برای ی
ی بههه عن او ننن راهک را ی ی
ی غیررر دولتی ی
را در کنترل و اداره محیط اطرافشان آگاه میسازند در واقع تشکلهای ی
مشارکت بخشی مردم در تعیین سرنوشت خود از آن جهت در دنیای امروز اهمیت یافتهاند که میتواننددد بههه عن او ننن
تها و مردم در انتقال خواستههای ملت به نظام حکومتی باشند.
حلقه واسطه میان حکوم 

ی گروهها ،،نهادهاا و
مشارکت واقعی آگاهانه و م ثؤ ر مردم در طرحهای توسعه شهری در سایه وجود و حضور جدی ی
ت بههه
ی کههه ش ادنوره ننن را نسبت ت
ت س یاهنامزا ی ی
سازمانهای جامعهی مدنی و از جمله سازمانهای غیردولتی میسررر است ت
حقوق ،وظایف و تعهداتشان در برابر شهری که در آن سکونت گزیده اند و نسبت به توانایی آناننن در کنترللل و اداره
ب پ یذ ررر و محروممم
ق ش ادنوره ننن ب ژیو هه اقشاررر آسیب ب
ی از حقوق ق
محیط طرافشان آگاه سازند ،به عنوان واسط و می جنا ی ی
دربرابرنهادها ،سازمانهای حکومتی و دولتی و بخش خصوصی دفاع نمایند .مردم را برای تغییر وضع محیط زیستتت
شان برانگیخته و بسج سازند و برای آنان حمایتهای مالی ،فنی و مشاورهای فراهم کنند .از لحاظ نظری سازمانهای
ن
غیردولتی شفافترین بیانیه ،جامعه مدنی هستند و از نوع سازمانهای واسط و میانجی محسوب میشوند .لذا تعیین ن
ی برخ ادرو ررر
ت زی دا ی ی
ت و ضر رو ت ت
نقش سازمانهای غیردولتی در افزایش مشارکت عمومی در جامعه شهری از اهمیت ت
است ()Daneshpour, Abdi, 2008: 347
جدول شماره  :1نظریههای مدیریت مشارکتی
جیمز میجلی

ت واقعی ی
ی
ت فزاین هد  ،،ش ویـ هه مش کراـ ت ت
میجلـی بـر پایـه پاسـخ دولتهـا بـه مشـارکت ،آن را به چهار شـیوه ضد مشـارکتی ،شـیوه مشـارکت هدایت شـده ،شـیوه مش کراـ ت ت
یکند.
تقسـیم م 

اس اک تتتتتت ت
ت

ل اطالععع
دیویدسـون در سـال  ، 998 1گردونـه مشـارکت را برای بحث مشـارکت شـهروندی طراحـی کرد .وی بـه سـطوح چهارگانـه مشـارکت معتقـد اسـت کـه ش ماـ ل ل

دیویدسون

یب ا ش د
رسـانی ،مشـاوره ،مشـارکت و توانمندسـازی م 

دریکسل

ت را در
دریکسـل مشـارکت را بـر سـه عامـل مبتنـی میداند- 1 :توس عـ ه بـا اولویـت سـاکنان محلی باشـد؛  -2مردم سـاکن در محـدوده مداخلـههه دقی ققق تریننن اطالع اـ ت ت
مـورد آن محـدوده داردن؛ - 3مردمـی کـه بیشـترین تاثیـرات را از مشـارکت میپذیرند ،بیشـترین سـهم مشـارکت را در تصمیمگیـری دارنـد.

نظری هههههههه ه

ت عموم یـ  ،،مش رواـ ه ه عمومـییی و برنامهری زـ ی ی
ی
نظریـه میانجیگـری کـه بـه سـفارش دفتر م ـع اون نخسـت وزیر بریتانیا انجام شـد ،مشـارکت را بـه گونههههاای مش کراـ ت ت

میانجیگری

مشـارکتی تقسـیم میکند و معتقـد اسـت کـه آنچه تا کنـون اتفـاق افتـاده مشـارکت عمومی اسـت و نـه برنامهری زـ ی مشـارکتی

شر یییییییی ی
ی

ح نردب اـ ننن (محرومیـتتت از
ن س طـ ح ح
مشـارکت شـهروندی را با تعبیر قدرت شـهروندی بهکارگرفت و برای آن از اسـتعاره نردباننن مش کراـ تتت اس دافتـ ه ه کـردد .در پایینتریـن ن

ارنستاین

مشـارکت) شـهروندان هیچگونه قـدرت مشـارکتی نداردند .در مرتبـه ب ـع دی کـه ارنشـتاین آن را درمـان نام نهاده ،مشـارکت غیرصادقانـه جهتتت توجیـههه برنامههه ریزی ی
ی
یگردد.
اتفاق میافتـد .پلههای دیگر اطالع رسـانی ،مشـاوره ،تسـکین ،شـراکت ،قـدرت تفویض شـده و اختیار شـهروندان را شـامل م 
Source: The findings of the research

محدوده مورد مطالعه (وضعيت كنوني مديريت و برنامه ريزي شهر تهران)
امروزه اداره امور مجموعه شهري تهران به عهده  36شهرداري و  12فرمان راد ييي و ت ادع د د ز داي ييي بخش اه ييي اجراي ييي
ل
س مس ئا للل مجموعههه شكل ل
است كه هماهنگي سازمان يافته در ميان آنها وجود ندارد و سايت راهبرد كلي كه براساس س
گرفته باشد بر كار و عمل آنها حاكم است .در وضع موجود ،مديريت شهري و حريم آنهاا و تف يك ككك كللل فض اها ييي
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جغرافيا يي به عهده شهرداريها و در خارج از حريم شهرها به عهده استانداريها و واح اهد ييي تابعههه (فرمان اد ررریهاا و
بخشداريها) و کمیسیونهای مركب از نمايندگان بخشها قرار دارد.

نمودار شماره ( :)1روابط عناصر مديريت شهري مجموعه شهرداري تهران در وضع موجود

)Source: (Center for Urban Planning and Architecture Studies of Iran, 2000

همانطور كه مالحظه میشود ،در واقع در نظام موجود ،كل فضاي جغرافيا يي كشور را (كه جزو شهر است و خ را ج ج
ج
ط باا حريممم ش ره  ،،اماا
از شهر نيست) به لحاظ مديريت كاربري زمين تحت پوشش قرار میدهد .جدا و بدون ارتباط ط
مشكل از آنجا ناشي میشود كه در چارچوب فوق ،مديريت آنها ن زي مستقل و بدون ارتباط با كي ديگر عمل میکننددد
(خارج از حريم شهر) وض يع تي كه ممكن است در مورد شهرهاي كوچك ،و باا فاصلههه بس اي ررر از رگيدكي  ،،چن اد ننن
مشكل نداشته باشد .اما در مجموعههای شهري مثل تهران ،به شدت تحت تأ يث ر تحوالت رشد «خارج از حريم شهر»
میباشد .عي ني فضاي واقع در اطراف شهر ،به بيان ديگر در مجموعه شهري كه نحوه استفاده از زمين در آن به شدت
تحت تأ يث ر شهرها قرار دارد و متقاب ًالًال شهرها را تحت تأ يث ر قرار میدهد ،ديگر ،خارج از شهر نيست ،،بلكههه مرتبههه و
یآید.
درجهای از فضاي شهري به شمار م 

بنابراين مديريت بايد واحد و كي پارچه و هماهنگ باشد و هم طرحها و برنامهها و قوانين و ضوابطي كه مبنا و ابزاررر
ن
اعمال مديريت هستند بايد با توجه به كي پارچگي مجموعه شهري و ارتباط متقابل اجزا و عناصررر آن تهيههه و ت يود ن ن
شوند)Muradi Masihi, 1384: 200( .
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Source: Research findings

موانع و تنگناهاي موجود در كاربرد الگوي برنامه ريزي مشارکتی شهر تهران
الف :ناپايداري زيرساختهاي اقتصادي  -اجتماعي شهر
ت ت يثأ ررر مجموعهههای از
در طول نيم قرن اخير ،تمام ساختارهاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگ ييي اير نا  ،،تحت ت
عوامل درون زا ،به شدت در معرض تغ يي رات سر عي قرار گرفته استتت .در زماننن حاضررر دگرگ نو ييي وس عي ييي در كللل
ساختار جم يع ت كشور همراه با تحرك وس عي اجتماعي و فضا يي مشاهده میشود كه سراسر كشور و تماممم كانونها ييي
فعاليتي و سكونتي آن را دچار توسعه ،بازسازي و نوسازي كرده است .اين وض يع ت ناپايدار و در حال گذار با چناننن
تو
ت و تغ يي ررر مقررات ت
ت و فعاليت ت
ت جم تيع  ،،ش وي هه س نوك ت ت
تغ يي رات سر عي و پيش بيني ناپ ريذ ييي در عرصههه حر اك ت ت
تش يك الت مديريتي همراه بوده است كه هر گونه آينده نگري برنامه ر يزي  ،هدايت و نظارت در امر توسعه و عمراننن
شهري را با انبوهي از مجهوالت ،تعارضات ،احتماالت و اتفاقات ناسازگار مواجه میسازد .از جمله میتوان به رشددد
و جابجا يي سر عي جم يع ت ،كمبود و گراني زمين و مسكن ،رشد اسكان و سكونتگاههاي غير متعارف ،آلودگي محيط
زيست ،رشد سر عي نيازهاي خدماتي و رفاهي اشاره كرد كه در زمان حاضر امكانات كافي (قانوني ،مالي ،فرهنگ ييي و
اجرا يي ) براي ساماندهي و پاسخگو يي به آنها وجود ندارد)Mahdizadeh, 2003: 55( .
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ب :ناهماهنگي در نظام برنامه ر يزي و مديريت توسعه و عمران
ط باا
ت و مجموعهههای از س هنامزا اا و نهادها ييي مر بت ط ط
در طول پنجاه سال گذشته به تدريج انبوهي از قوانين و مقررات ت
توسعه و عمران شهري در ايران به صورت مجزا و موازي شكل گرفته است كه هررر ادك ممم بههه نحو ييي در سرنوشتتت
تحوالت شهرسازي و مديريت شهري كشور دخالت دارند.

از جمله میتوان به قانون شهرداريها (  ،) 1334قانون تأسيس شوراي عاي شهرسازي و معماري ايران (  ،) 1351ق ونا ننن
ت (  ،) 1353ق ونا ننن
ط زيست ت
تغ يي ر نام وزارت آباداني و مسكن و شهرسازي (  ،) 1351قانون حفاظت و بهس زا ييي ) محيط ط
تأسيس شركت شهركهاي صنعتي (  ،) 1364قانون اراضي شهري (  1366آئين نامههه ايجادد ش اهره ييي جديددد ( ،) 1371
قانون سازمان ملي زمين و مسكن (  ،) 1372آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها ييي توسعههه و عمراننن ( ) 378 1و
ت ن ظا ررر بررر آنهاا نشاننن م ممیدهد،،
قانون برنامه سوم (  ) 1379اشاره كرد .آنگونه كه كم و يك ف اين قوانين و تش اليك ت ت
ب ت با ععع
وظايف مربوط به توسعه و عمران شهري و منطقهای ،در اختيار نهادها و سازمانها مختلفي قرار دارد كههه اغلب ب
وظايف بخشي هستند و هماهنگي الزم ميان آنها وجود ندارد و بسياري موارد با تعرض و اختالف روبرو م ممیش دنو
()The same
پ :مشكالت حقوق مال يك ت و مقررات كاربري زمين
ل
نارسا يي  ،كمبود و ناهماهنگي در قوانين و مقررات مربوط به حقوق مال يك ت و انواع متوليان مختلف ،يكي از عوامل ل

اساسي در ناكامي طرحهاي جامع – تفصيلي و عدم تحقق کاربریها و سرانههای پيشنهادي آنها به شمار میآیددد .در
طرحهاي توسعه شهري ايران ،به تبع پيروي از الگوي منسوخ برنامه ر يزي جامع ،محت او ييي برنامههه ربراك ييي مح ود دد
«ضوابط منطقه بندي» و «جدول سرانههای كاربري»« ،نقشه كاربري زمين» زمين معموًالًال به تهيه میگرددد و كمتررر بههه
ت كههه تحق ققق
ن در ح لا ييي است ت
ابعاد اقتصادي ،محيطي ،حقوقي و اجتماعي استفاده از زمين و فضا توجه میشودد .اين ن
ت من فا ععع
توسعه پايدار شهري در درجه اول به وجود قوانين محكم در زمينه استفاده بهينه از اراضي ش ره ييي در جهت ت
عمومي و نظارت بر اقتصاد زمين و ساختمان نياز دارد ()The same
ت :ضعف بنيادهاي مديريت شهري و برنامه ر يزي محلي
يكي از اصول برنامههای راهبردي ،افزايش اختيارات برنامه ر يزي محلي و پاسخگو يي به نيازهاا و ارزش اه ييي محل ييي
ت ش يره  ،،در
است .در زمان حاضر ،اگر چه نقش شهرداريها و شوراهاي اسالمي شهر ،به عنوان اركان اصلي م يريد ت ت
ت
عرصه توسعه و عمران محلي فعالتر شده است ولي به دليل فقدان تجربه كافي و وجود س باو ققق ريشههه دار م يريد ت ت
متمر زك دولتي ،هنوز جايگاه مديريت شهري در برنامه ر يزي محلي به ص ترو ييي نهادينههه و قانونمنددد در نيامده ه است
(همان)
ث :ضعف بنيادهاي مشاركت در توسعه و عمران شهري
برنامه ر يزي راهبردي ،اصوًالًال بر فرايند مشاركت ميان تمام عوامل م ثؤ ر در حيات شهر (بخش دولتي ،بخش عم يمو ،،
بخش خصوصي ،تشکلهای حرفهای و تشکلهای مردمي) استوار است .در شرايط كنوني ايران انگیزهها و اق اماد ت ت
ت
مربوط به مشاركت جو يي و مشاركت پذ يري پدیدهای نو محسوب میشود كه هنوززز فاقددد مقراررر ت ،تش اليك تتت و
فرهنگ الزم است .در روال كنوني نقش بخش خصوصي و نحوه مشاركت آن در طرحهاي توسعه و عمراننن ش ره ييي

عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامهریزی752 ...

ش
ت بخش ش
ض باا اق اماد ت ت
به درستي تعريف و مشخص شده است و به همين دليل در اغلب موارد اقدمات آن در ت راع ض ض
عمومي قرار میگیرد .همچنين تشكلهاي حرفهای چون انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز فقط موظف به تهيه
ت اجرا يي  ،،پيگير ييي و
طرحها در چارچوب قراردادهاي همساناند و نقش چندان م ثؤ ري در تصميم س يزا  ،،م يريد ت ت
نظارت بر عهده ندارند .تشکلهای مردمي و سازمانهاي غير دولتي ن زي هنوز دوران جني ني خود را میگذراننددد و در
یتوانند نقش فعال در فرايند توسعه و عمران شهري ايفا كنند)The same( .
زمان حاضر نم 
ی م ممیباشددد .برا ييي جم ععع آوري
نوع تحقیق از نظر هدف ،کاربردي است و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ی
اطالعات پژوهش ،مطالعات کتابخانهای و میدانی انجام گرفته که ابزارهای مطالعات میدانی ،شامل مشاهده ،مص بحا ههه
ی تهراننن
و پرسش نامه بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عالی س امزا نننهاای وابستههه بههه ش رادره ی ی
میباشد و با توجه به گستردگی جامعه آماری و میسر نبودن امكان اجرای تحق قي بر روی كل جامعه ،از روش نمونههه
ت آمدهه باا اس دافت ه ه از روشهای ی
ی
ت یدست ت
ت و اطالعات ت
گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهههای اس دافت ه ه شده ه است ت
تصمیمگیری چند معیاره چون تاپسیس ،ویکور ،کاپلند ،ساو و بردا تحلیل شده است.
شهای تصمیمگیری چند معیاره
رو 
ض باا یک گید ررر
بسیاری از تصمیمها دارای معیارهای گوناگون کمی و کیفی ب دو ه ه کههه در پ را ه های از مواق ععع در ت راع ض ض
ن
ینامنددد ( .)Momeni et al., 2006: 232در این ن
ی چن رایعمد ه ه می ی
ی را تص یم مممگیری ی
یباشند ،ایننن نوععع تص یم مممگیری ی
م
تصمیمگیری بجای استفاده از یک معیار سنجش از چندین معیار ممکن استفاده میشود .ایننن مدلللهاا بههه دو دستههه
یشوند  :)1مدلهای چند هدفه  )2مدلهای چند شاخصه؛
تقسیم م 
ن مدلللهاا
مدلهای چند هدفه به منظور طراحی و جستجو بکار رفته و اصوًالًال مدلهای فرآینددد م اد ررر هس نت ددد .در این ن
یباشد ( .)Asgharpur, 1383: 43از جمله بهترین
معیارها توسط اهداف تعریف و تعداد گزینههای ممکن نامحدود م 
روش تصمیمگیری چند هدفه که در این پژوهش استفاده شده است شامل مدل تاپسیس ،ویکور ،ساو ،بردا و کاپلنددد
یباشد.
م

یافتهها
ت برنام یزیر ه   
با توجه به عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهر نا  9معیاررر از وض یع ت ت
مشمارکتی در شهر تهران استخراج شده است که به رتبه بندی معیارها در مدلهای تاپس سی  ،،ویک رو  ،،س وا  ،،برداا و
کاپلند پرداخته شده است.
جدول شماره  :2رتبهبندي هریک از معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران
معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران

CLi

TOPSIS

آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران

0.346863

7

تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی

0.296936

9

تحقق برنامه ریزی از پایین به باال

0.504279

5

ماهیت اقتصادی شهر تهران و کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار

0.33433

8

تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری

0.506764

4

شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

0.599157

2

تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران

0.464991

6

حها
برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 

0.654286

1

ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها

0.58952

3

Source: Research findings
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جدول شماره  :3معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران براساس مدل ویکور
معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران

QI

VIKOR

ردیف

آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران

0.26957435

1

2

تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی

0.66270135

9

3

تحقق برنامه ریزی از پایین به باال

0.510813637

5

4

ماهیت اقتصادی شهر تهران و کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار

0.569588278

6

5

تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری

0.510813637

4

6

شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

0.569588278

7

7

تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران

0.628960923

8

8

حه ا
برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 

0.3

3

9

ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها

0.26957435

2

Source: Research findings

جدول شماره  :4معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران براساس مدل ساو
ردیف

معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران

SAW

rank

1

آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران

0.110616629

5

2

تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی

0.112959046

1

3

تحقق برنامه ریزی از پایین به باال

0.110957397

3

4

ماهیت اقتصادی شهر تهران و کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار

0.10881652

8

5

تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری

0.110522893

6

6

شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

0.112459332

2

7

تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران

0.109336224

9

8

حه ا
برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 

0.110448834

7

9

ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها

0.110883125

4

Source: Research findings

جدول شماره  :5معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران براساس مدل بردا
معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

∑C

rank

آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران

0

n

n

m

n

n

n

n

n

1

8

تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی

m

0

m

m

m

n

m

n

m

6

3

تحقق برنامه ریزی از پایین به باال

m

0

0

m

m

n

m

n

m

5

4

ماهیت اقتصادی شهر تهران و کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار

0

n

n

0

n

n

n

n

n

0

9

تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری

m

n

n

m

0

n

0

m

n

3

6

شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

m

m

m

m

m

0

m

n

m

7

1

تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران

m

n

n

m

0

n

0

n

n

2

7

حه ا
برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 

m

m

m

m

m

0

m

0

m

7

2

ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها

m

n

n

m

m

n

m

n

0

4

5

2

8

5

0

5

0

4

∑R

2
7
Source: Research findings

جدول شماره  :6معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران براساس مدل کاپاند
معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران

 ∑c-∑Rکپ لند

آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران

−6

8

تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی

3

3
4

تحقق برنامه ریزی از پایین به باال

3

ماهیت اقتصادی شهر تهران و کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار

−8

9

تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری

−3

6

شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

7

1
7

تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران

−3

حه ا
برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 

7

2

ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها

0

5

Source: Research findings

عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامهریزی952 ...
یهای جزئی و رتبهبندی نهایی معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران
جدول شماره  :7ادغام رتبه بند 
معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه

تاپسیس

شهر تهران
آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت
توسعه تهران
تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی

0.346863

ویکور
0.26957435

ساو
0.110616629

بردا
1

کاپلند
8

میانگین
1.94541

رتبه
8

0.296936

0.66270135

0.112959046

6

3

2.01452

4

تحقق برنامه ریزی از پایین به باال

0.504279

0.510813637

0.110957397

5

4

2.02521

3

ماهیت اقتصادی شهر تهران و کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار

0.33433

0.569588278

0.10881652

0

9

2.00255

6

تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری

0.506764

0.510813637

0.110522893

3

6

2.02562

2

شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

0.599157

0.569588278

0.112459332

7

1

1.85624

9

تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران

0.464991

0.628960923

0.109336224

2

7

2.04066

1

برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طرحها

0.654286

0.3

0.110448834

7

2

2.01295

5

0.58952

0.26957435

0.110883125

4

5

1.99400

7

ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن
فعال طرحها

Source: Research findings

نمودار شماره ( :)2رتبهبندی نهایی معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران
Source: Research findings

نتیجه گیری و دستاوردهای پژوهش
شهرهای جهانی امروز سرشار از تغ يي رات و پیچیدگیهاست ،انفجار جم يع تي در اكثر كشورهاي در حال توسعه و به
ويژه در شهرهاي اين كشورها و مسائل ناشي از آن از قبيل آموزشي ،بهداشتي ،اشتغال ،محيط زيست ،حاشيه نشيني
یدهد .در حال كي ه معموًالًال براي حل
و  ...فشار بر دولتها به خصوص شهرداريها و دولتهاي محلي را افزايش م 
معضالت شهري راه حلهاي آساني از طر قي برنامه ر يزي سنتي شهري وجود ندارد .برنامه ر يزي مشارکتی شهرها

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 062فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یتواند ،در جهت مقابله سيستمات كي
م

با معضالت شهري از طر قي درك فرصتها ،امكانات ،تهديدات ،تشخيص و

تخصيص منابع و  ...به دولتهاي محلي و شهرداریها کمکهای شایستهای بنمايد.

بنابراین رویکرد مشارکتی هم به عنوان مبنای تصمیم سازی و هم به عنوان شیوهای برای دستیابی به فعالیت و
همکاری مشترک در روند بهسازی زندگی فردی و جمعی یکی از لوازم جامعهی مدنی و برنامه ریزی دمکراتیک
یشود)Arrjmandnia, 1385: 11( .
محسوب م 
موضوع مشارکت از جمله مباحثی است که محققان بسیاری به آن پرداختهاند و با نگاهی تاریخی به این موضوع در
تهای مشارکت جویانه که در فرهنگ ایرانیان وجود دارد متأسفانه درسده های
ییابیم که صرف نظر از برخی فعالی 
م
اخیر ،مشارکت شهروندان در سطح پایینی آن قرار داشته است .در اولین قدم در جلب مشارکت آگاهانه شهروندان
ایرانی پس از انقالب ،تشکیل شوراهای شهر و روستا در کشور و پس از آن اقدام شورای اسالمی شهر تهران و به
یها ها به وسیلهی برگزاری انتخابات مستقیم در محالت ،بروز پیدا
تبع آن برخی شهرهای دیگر به تشکیل شورایار 
کرد .این طرح در  374محلهی تهران به انتخاب بیش از  3400شورایار شهر تهران منجر شد که به عنوان بازوان
نظارتی شورای اسالمی شهر تهران در مناطق ،نواحی و محالت اقدام به فعالیت داوطلبانه نمودند .با توجه به تجربه
جدیدی که در شورایاریها حاصل شد و نواقصی که این طرح داشت ،توجه شهرداری تهران به ایجاد طرحی با
عنوان مدیریت محله معطوف گشت که با جلب نظر شورای اسالمی شهر تهران از سال  388 1جنبه عملی به خود
گرفت.

یها یافتههای نهایی معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر
همچنین بر اساس بررس 
یتوان به شرح زیر نتیجه گرفت:
تهران م 
تکنیک تاپسیس حاکی از آن است در معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران
حها با کسب امتیاز  . 6842 0توانسته است در صدر
برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 
مسائل مورد بررسی قرار بگیرد و جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد .در همین راستا شرکت دادن مردم در
نظارت بر سرنوشت خویش با کسب امتیاز  .0 5991توانست جایگاه دوم را در بین مسائل مورد بررسی به خود
یتوان به ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت
اختصاص دهد و مسئلهای که جایگاه سوم را به خود تخصیص داد م 
و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها در شهر اشاره کرد و در نهایت اینکه مسائلی مانند عد تحقق برنامه
نترین رتبه قرار
ریزی از پایین به باال ،تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران و غیره اشاره کرد که به ترتیب در پایی 
دارند
بر اساس مدل ویکور آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران با کسب
امتیاز  .0 5 69 2توانسته در در بین مسائل مورد بررسی رتبه اول را به خود اختصاص دهند و در جایگاه نخست قرار
یتوان به ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها
بگیرد .در جایگاه دوم م 
حها ،تقسیم وظایف برنامه
اشاره و در نهایت اینکه برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 
ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری و  ...به ترتیب در رتبههای بعد قرار دارند رتبهها هر یک از
معیارها مورد ارزیابی در توسعه شهری تهران است.
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بر اساس مدل ساو تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی توانسته است که در بین
مسائل مذکور رتبه اول را به خود اختصاص دهد و در جایگاه نخست قرار بگیرد و در همین راستا شرکت دادن
مردم در نظارت بر سرنوشت خویش با کسب امتیاز ( )0. 11245در جایگاه دوم قرارگرفته است و در رتبه سوم
تحقق برنامه ریزی از پایین به باال با کسب امتیاز (  ) 95 011 0.قرار گرفته است .بنابراین سایر معیارها چون ارتقای
حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها ،آموزش شهروندی در راستای همگونی
تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران ،تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم
گیری و  ...به ترتیب با کسب امتیازهای ( ،)0. 1105( ،)0. 11061( ،)0. 1108توانستهاند در جایگاههای بعدی قرار
بگیرند
یباشد .این مدل نیز
حهای مذکور کرد ،مدل بردا م 
یکی از مدلهای که براساس آن میتواند رتبهبندی در بین طر 
یدهد که کدام از معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر
مانند سایر مدلها نشان م 
تهران در رتبه نخست دارد و جایگاه باالتری نسبت به سایر معیارها دارد .به هر حال ،بر اساس این مدل یافتهها
حاکی از آن است که شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش در رتبه اول قرار دارد .از دیگر معیارها که
حها اشاره
یتوان به ت برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 
در جایگاه دوم قرار دارد م 
کرد .و در نهایت تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی در جایگاه آخر در بین مسائل
مورد سنجش قرار دارد
نتایج حاصل از مدل کاپلند بیانگر آن است که در بین معیارهای مطالعه شده ،شرکت دادن مردم در نظارت بر
حها توانستهاند در بین مسائل
سرنوشت خویش و برقراری ارتباط بین مردم و طرح ،کاهش هزینه و زمان اجرای طر 
مذکور توانستهاند به ترتیب رتبه اول و دوم را با استفاده از مدل کاپلند به دست آورند و جایگاه بهترین نسبت به
سایر معیارها داشته باشند و در همین راستا معیارهایی مانند تقویت سازمانهای غیر دولتی و مشارکت بخش
خصوصی و مردمی و تحقق برنامه ریزی از پایین به باال توانستهاند جایگاه سوم و چهارم را بدست آورند .از سوی
دیگر ارتقای حس تعلق به جامعه ،مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها ،تقسیم وظایف برنامه ریزی
میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری و  ...در رتبههای آخر قرار بگیرند و جایگاه نامناسبی در بین معیارها
مذکور داشته باشند
یهای چندمعیاره که بر این اساس هر کدام ازمعیارهای عملکرد مدیریت
بر اساس اقدام به ادغام کل تصمیم گیر 
یآورد و برای اینکه بتوانیم به یک نتیجه
مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران رتبه خاصی را بدست م 
کلی از رتبه مسائل مورد سنجش برسیم از ادغام رتبهها با یکدیگر بهره گرفته شده است .که نتیجه حاصل از آن
منعکس کننده این مطلب است که تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران توانسته است با ادغام مدلها رتبه اول را بین
معیارها مورد ارزیابی بدست آورد از معیارها دیگر که در رتبه دوم قرار دارد تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح
یباشد و تحقق برنامه ریزی از پایین به باال ،تقویت سازمانهای غیر دولتی و
مختلف مدیریت و تصمیم گیری م 
مشارکت بخش خصوصی و مردمی و ...در رتبههای آخر قرارد
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یتوان چنین نتیجه گرقت که با توجه به وجود سیستم مدیریت متمرکزی که سالها در ادارات و
در نهایت م 
سازمانهای دولتی و عمومی در کشور وجود داشته و با توجه به نگرش حاکم در اغلب مدیران و دست اندرکاران
دربارهی سیستمهای مدیریت سنتی از یک سو و با توجه به نو پا بودن طرح مدیریت محله در شهر تهران و
ناکارآمدی سیاستهای کالن اقتصادی و تمرکزگرایی در بسیاری از زمینهها بویژه در زمینههای اقتصادی ،ضعف
مدیریت و باالخص مدیریت شهری باعث ایجاد زمینههای نابرابری در شهرها شده است .از آنجایی که میزان توسعه
یتوان با اصالح و ارتقاء نظام
یگردد بنابراین م 
یترین معیار توسعه پایدار و متوازن محسوب م 
یافتگی شهر اصل 
مدیریت شهری به این هدف نزدیکتر شد .این امر ،مستلزم تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت
و تصمیم گیری (ملی ،منطقهای و محلی) است و از طرفی نیازمند مشارکت و همکاری همهی نیروهایی است که در
حیات شهری دخالت دارند .از طرفی با تمرکز زدایی و انتقال قدرت و اختیارات برنامه ریزی و تصمیم گیری از
یتوان
تهای عمومی نیمه مستقل و مقامات اجرایی م 
دولت مرکزی به مقامات محلی و واحدهای تابعه دولت ،شرک 
شهای برنامه ریزی با نیازها
گامی در جهت بهبود نظام مدیریتی برداشت .در واقع از این طریق است که اهداف و رو 
ییابد و میان روندهای برنامه ریزی و روندهای اجرایی هماهنگی و وحدت
و امکانات واقعی هر محل انطباق م 
یگردد.
برقرار م 
پیشنهادات
 تمرکززدایی از نظام مدیریت شهری تهران از طریق تقسیم قدرت بین سازمانها از حیث عمودی و افقی و در
سطوح مختلف
یتواند سبب تحقق
تهای محلی و شورای شهر بوده که م 
 الزمه تحقق مشارکت مردمی در اختیار داشتن حکوم 
هدف مذکور شود
 تعریف نقش سازمانهای اثر گذار در امور محلهای پس از توافقات بین مدیریت شهری (شورای شهر و
شهرداری)
 کاربست شیوه توسعه از پایین به باال با تاکید بر سازمانهای غیر دولتی و مردمی
 از نظر شهروندان ،برای بهتر شدن مشارکت مردم با شهرداری طراحی سایت نظر خواهی و برقراری روابط
یتواند یکی از عوامل مثبت قلمداد شود
یهای الکترونیکی م 
الکترونیکی و حرکت کردن به طرف شهردار 
حهای شهری از شهروندان نظر خواهی شود
 قبل از اجرای طر 
 جلب اعتماد سازمانهای غیر دولتی و شهروندان از طریق مشارکت دادن آنها در تدوین طرحها و برنامهها
یشود
 مناسب بودن طرح و برنامه متناسب با فرهنگ مردم ،باعث همکاری بیشتر شهروندان شهر تهران م 
حها و برنامههای پروژههای شهری
 شفاف سازی هزینه کرد طر 
 افزایش دسترسی به اطالعات شهری ،تعیین شقوق توسعه شهری ،تعیین اولویتها ونیازهای شهروندان و کوشش
جمعی برای اجرای پروژه توسعه شهری
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