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چكيده:
بـا كنـار رفتـن رهیافـت سـادهـ  جامـع از دانـش برنامه ريـزی و انتقـادات بـه آن، رهیافـت عقانی- جامـع از اواخـر دهۀ1960 
میـادی از سـوی نهادهـای برنامه ريـزی در بسـیاری از كشـورها بـه رهیافـت سـادهـ  جامع ترجیح داده شـد و بـه زمینه ی كار 
اصلـی مراجـع برنامه ريـزی بخـش عمومـی در بسـیاری از كشـورهای جهـان  و برنامه ريـزی در زمینه ِي تجديد حیات شـهری 
تبديـل شـد. برنامه هـای جامـع ـ عقانی با تأكیـد بر عقانی بـودن برنامه ها و لحاظ نمـودن مدل تصمیم گیـری عقانی زمینه 
را بـرای حضـور نگـرش راهبـردی در برنامه ريـزی فراهـم كردنـد. در نظـام برنامه ريـزی ايـران نیـز تحقق ناپذيـری برنامه های 
تهیـه شـده بـا رويکـرد جامع، بـه معنای موفقیت اندک در دسـت يابی به اهداف، و آشـکار شـدن لـزوم تغییـر رويکردهای تهیه 
برنامه هـای توسـعه فضايـی شـهر بـر اكثريـت  صاحب نظـران برنامه ريـزی شـهری ايـران، منجر به تعییـن دسـتوركار جديدی 
بـرای برنامه ريـزی بـا عنـوان "برنامه هـای راهبـردی- سـاختاری"  گشـت. هـدف از ايـن مقالـه شناسـايی كاسـتی ها و موانع 
به كارگیـری الگـووارۀ برنامه ريـزی راهبـردی در برنامـۀ راهبـردیـ  سـاختاری شـهر تهران می باشـد كه به منظور دسـتیابی به 
ايـن هـدف ابتـدا الزامـات برنامه ريـزی به كارگیـری الگـوواره برنامه ريـزی راهبردی مورد شناسـايی قـرار گرفـت و در ادامه بر 
اسـاس برابرهـم نهـادن الزامـات برنامه ريـزی اين الگـواره با برنامه ريـزی راهبردی كاسـتی ها و موانـع بکارگیری ايـن الگوواره 
تعییـن شـد. بـر مبنـای دسـتاوردهای اين مقالـه توجه ناكافـی به ويژگی هـای زمینـه ای سیسـتم برنامه ريزی شـهری ايران در 
تهیـه و اجـرای برنامـه  راهبـردی بـه عنـوان يکی از عوامـل اصلی ناكامـی اين الگوواره در دسـتیابی به اهداف شناسـايی شـده 
اسـت؛ چراكـه اجـرای برنامـه بـه تعداد زيادی از شـروط منوط شـده كه مسـتلزم الـزام، عاقمنـدی و وجود سـازوكارهای الزم 
بـرای تحـق آن اسـت. بنابرايـن تنهـا به كارگیری ناصحیـح الگـوواره برنامه ريـزی راهبردی در ايـران به عنوان عامل شکسـت 
ايـن دسـته از برنامه هـا بـه شـمار نخواهـد آمـد؛ بلکـه از سـوی ديگـر كاسـتی ها و چالش هـای موجـود مبنـی بـر ناهم خوانـی 
زمینـه و چارچوب هـای محیطـی برنامه ريـزی توسـعه فضايـی شـهری ايران بـا الزامـات زمینـه ای برنامه ريزی راهبردی اسـت 

كـه توفیـق اين الگـوواره را بـا ابهام و ترديد روبه رو سـاخته اسـت.

واژگان کليدی: توانمندسازی، ساماندهی، مشاركت مردمی، سکونتگاه های غیر رسمی، اجتماع محوری

  *-نويسنده مسئول مکاتبات:
                           Email:Malekpour.behzad@yahoo.com آدرس: تهران اوين دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی

 زمینه های مطرح در برنامه ريزی راهبردی برای تجديد حیات شهری  و 
مقايسۀ تطبیقی چارچوب نظری و الزاماِت به کارگیری آن در برنامه ريزی 

راهبردی- ساختاری شهر تهران

بهزاد ملک پور اصل ) دانشجوي دكتری برنامه ريزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی (*
میاد  علی محمدی ) كارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران (

صادق كاتوزيان ) كارشناس ارشد برنامه ريزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی (
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 مقدمه
 بـا پیچیده تـر شـدن مشـکات شـهری  در كشـورهای بیشـتر توسـعه يافتۀ صنعتـی ـ  به ويـژه در اواخر دهـۀ 1960 میادیـ  
و دگرگونـی مشـکات شـهری در بیـش از بیسـت سـال پـس از جنـگ دوم جهانی و تغییـر نگرش هـا و ديدگاه های سیاسـی، 
اقتصـادی)و جـز آن(  همـراه بـا تحلیل هـا و انتقادهـای انجـام شـده از رهیافت هـای سـنتی از برنامه ريـزی در نیمـۀ دوم دهـۀ 
1960 میـادی تغییراتـی در نگرش هـا و ديدگاه هـای كلـی برنامه ريـزی بويژه برنامه ريزی شـهری بـه وجود آمد. بـا كنار رفتن 
رهیافـت سـادهـ  جامـع از دانـش برنامه ريـزی و انتقـادات بـه آن، رهیافـت عقانـی- جامـع كـه هنـوز در دسـته ی نظريه های 
قـراردادی و يکانـۀ برنامه ريـزی قـرار داشـتند اما كمتـر به سـبک معمارانه و بیشـتر بر مديريت شـکل گیری و اجـرای برنامه ها 
تأكیـد داشـتند جايگزيـن گرديدنـد. ايـن رهیافت به شـکل قانونی به ويژه از قانون 1968 میادی انگلسـتان رسـمیت بیشـتری 
يافـت و آنچـه بـه عنـوان برنامه ريـزی سـاختاری  بـه ويـژه در دهـۀ 1970 میادی بسـیار مـورد اسـتفاده قرار گرفـت نوعی از 
برنامه ريـزی بـود كـه در چارچـوب ايـن رهیافـت ارائـه می گرديـد. تغییـرات مطـرح شـده در اين دوره ناشـی از حضـور نگرش 
سیسـتمی در تولیـد رهیافت هـای غیـر رونـدی بـود كـه مبتنـی بـر يـک فرآينـد چرخـه ای و دورانـی بـود. رهیافت سیسـتمی 
چرخـه ای برنامه ريـزی در تضـاد بـا رهیافـت سـنت برنامه ريـزی )يعنـی رهیافت سـاده- جامع عقانـی- جامـع( برنامه ريزی را 
بـه صـورت يـک فرآينـد ممتد و متفاوت با برخوردی ايسـتا در تولید سیاسـت مشـاهده می نمـود اين رهیافت همـواره در پی آن 
بـوده كـه نظريـه ای عقانـی جامـع و فراگیـر از برنامه ريـزی معرفی نمايد و بـر امکان مـرور و فرابینـی در فرآينـد برنامه ريزی 

تأكید بورزد)دانشـپور،153:1387(. 
در نظـام برنامه ريـزی ايـران نیـز تحقق ناپذيـری برنامه هـای تهیـه شـده بـا رويکـرد جامـع، بـه معنـای موفقیـت انـدک در 
دسـت يابی بـه اهداف، و آشـکار شـدن لـزوم تغییـر رويکردهای تهیه برنامه های توسـعه فضايی شـهر بر اكثريـت صاحب نظران 
برنامه ريـزی شـهری ايـران، منجـر بـه تعیین دسـتوركار جديدی بـرای برنامه ريزی گشـت. در نهايت درسـال 1378 شمسـی و 
در پـی يـک رونـد نسـبتًا طوالنـی و برقراری تفاهم میان شـهرداری شـهر تهران و وزارت مسـکن و شهرسـازی شـرح خدمات 
برنامه هايـی بـا عنـوان "برنامه هـای راهبـردیـ  سـاختاری" تدويـن و برنامـه راهبـردی سـاختاری شـهر تهران بـه منظور رفع 
كاسـتی ها و چالش هـای الگوواره هـای جامـع تدويـن شـد)1(. بـا گذشـت چیزی حـدود چهار سـال از تصويـب برنامـه، اجرايی 
نشـدن و عـدم برخـورداری از مقبولیـت الزم بـه جـز در میـان تهیه كننـدگان آن،صاحب نظـران مختلـف درعرصـه برنامه ريزی 
توسـعه فضايـی را بـه ايـن بـاور رسـانیده كـه" الگوواره هـای راهبـردی در زمینه هـای قلمرويـی ايـران از كارآيـی و مناسـبت 
الزم برخـوردار نمی باشـد. هم چنیـن پیش بینی هـا دال بـر آن اسـت كـه بـه دلیـل كاسـتی های موجـود در تهیـه ايـن برنامه  يا 
اساسـًا اجـرا نشـده باقـی خواهنـد ماند، يـا تغییر ماهیـت می يابند و يـا از منظـر هزينه-فايده اجتماعـی اقتصادی جای مناقشـه 

دارد)رئیس دانـا، 25:1388(.
بـر اسـاس آن چـه ذكـر شـد و هم چنین بـا توجه بـه تغییر و تحـوالت نظری در نظـام برنامه ريزی ايـران پرسـش های زير برای 

پژوهش گـر مطـرح شـده كـه هدف ايـن مقاله نیـز به پاسـخ گويی به اين پرسـش ها می باشـد:
  زمینـه هـای موثـر بـر شـکل گیـری و توجـه بـه تفکـر راهبـردی در برنامـه ريزی بـه مفهـوم كلـی و برنامه ريـزی تجديد 

حیـات شـهری كدام اسـت؟
  الزامـات برنامه ريـزی به كارگیـرِی الگـووارۀ برنامه ريـزِی راهبـردی در سـطح نمونۀ موردی بر اسـاس تطابـق و برابر نهادن 

آن بـا چارچـوب نظری و كاربسـتی رهیافت هـای غیرروندی و جامع كدام اسـت؟
 كاستی ها و موانع به كارگیری الگووارۀ برنامه ريزی راهبردی در ايران و در سطح نمونه موردی پژوهش بر اساس

برابرهم نهادن الزامات برنامه ريزی اين الگواره با برنامۀ راهبردی ـ ساختاری شهر تهران كدامند؟  
پاسـخ بـه سـه پرسـش باال هـدف مقاله را تشـکیل می دهد. كـه بر مبنـای روش توصیفـی ـ تحلیلی ابتـدا برنامه ريزی توسـعه 
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فضايـی شـهر بـه عنـوان يـک سیسـتم در نظـر گرفتـه شـده و  بـر مبنـای آن مسـائل اثرگـذار بـر اجـرای صحیح و مناسـبت 
الگوواره هـای مختلـف برنامه ريـزی را می تـوان در قالـب دو دسـته كلـی بررسـی نمـود:

 مسـائل درونـی سیسـتم برنامه ريـزی توسـعه فضايی شـهر كه مسـتقیمًا به عرصـه كاركـردی برنامه ريزی و عمـل آن توجه 
. می كند

 مسـائل بیرونـی و محیطی)زمینـه ای( برنامه ريزی توسـعه فضايی شـهر كـه خارج از حیطـه كنترل سیسـتم برنامه ريزی بوده 
امـا بر آن اثرگذار اسـت.

در ادامـه توجـه بـه داليـل مطرح شـدن تفکـر راهبردی بـه عنوان الگـواره ای نظری يا تشـريح زمینه هايـی كه الگـوواره برنامه 
ريـزی راهبـردی بـه بهبود فعالیت های سیسـتم شـهری كمـک نمايد، مطرح می شود.سـپس انگاشـت های مطرح شـده و ابعاد 
و الزامـات كاربسـتی الگـوواره برنامه ريـزی راهبـردی تشـريح شـده و در نهايـت از طريـق برابـر هم نهـادن  ويژگی هـا و اصول 
و كاربسـت های الگـووارۀ برنامه ريـزی راهبـردی بـا آن چـه كـه در واقعیـت در برنامـه توسـعۀ شـهری تهـران به وقوع پیوسـته 
اسـت، كاسـتی ها و موانـع به كارگیـری الگـووارۀ برنامه ريـزی راهبـردی در سـطح نمونـه موردی مورد شناسـايی قـرار می گیرد.

1- زمينه های مطرح شدن الگو وارۀ برنامه ريزی راهبردی
1-1-زمينه های مطرح شدن الگو واره برنامه ريزی راهبردی در برنامه ريزی به مفوم کلی

 1-1-1- تنگناهای شيوۀ رايج برنامه ريزی
برنامه ريـزي رايـج در دهـۀ1960 میـادی كـه بـه عنـوان راهنماي عمـل و كار بسـت برنامه ريزي  عمـل مي كرد، درآغاز سـدۀ 
بیسـتم میـادي همچـون پاسـخي حرفـه اي بـه نارضايتـي از فرايندهـاي سیاسـي و اقتصـادي  ـ  كـه خـود را در ويژگي هاي 
كالبـدي و انـوع مشـکات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سیاسـي شـهرهاي صنعتي كشـورهاي بیشـتر توسـعه يافتـه نمايان 
سـاخته بـود،  شـکل گرفـت)2(. بنابرايـن ريشـۀ سیاسـي برنامه ريـزي بـه اصاحـات اجتماعي اوايل سـدۀ بیسـتم میـادي باز 
مي گـردد. ايـن ريشـه گیري، برنامه ريـزي را بـه صـورت قـدرت چهـارم دولت هـا كـه مـروج منافـع عمومـي )در برابـر منافـع 
متضـاد افـراد و گروه هـا( اسـت تعريـف مي كند. تفکـر پايۀ چنیـن تعاريفي باور به اين اسـت كه بـه كارگیـري آگاهانۀ تخصص 
حرفـه اي، عقانیـت ابـزاري  و روش هـاي علمـي، بیـش از نیروهـاي برنامه ريـزي نشـدۀ بـازار و رقابت هـاي سیاسـي قـادر به 
ترويـج رشـد اقتصـادي و توسـعه سیاسـي اند.از ديـدگاه ناظـران، برنامه ريـزي داراي محدوديت هـا و تنگناهايـي اسـت كـه بـر 
كل سیسـتم برنامه ريـزي و بـر تفکـر راهبـردي در برنامه ريـزي اثرگـذار بـوده اسـت. بـه ايـن معنـا كـه تشـکیل يک سیسـتم 
برنامه ريـزي بـه عنـوان عنصـري پیونـدي )الحاقي( بـه دولت و بخـش عمومي؛ نیازمند شـرايط پايـه، ابزارها و تداركاتي اسـت 
كـه در صـورت فقـدان آنهـا، عمـل برنامه ريزي واقعیـت پیدا نمي كنـد و به تهیۀ برنامه هاي شـهري كـه حتي قادر بـه برقراري 
ارتبـاط بـا رونـد موجـود فعالیت هـاي مديريـت شـهري نیسـت، محـدود مي مانـد. كاسـتي هاي مشـاهده شـده در برنامه ريـزي 
مرسـوم را چـه بـه وسـیلۀ ناظـران بـر رهیافت هـاي سـنتي  و چه ناظـران بـر رهیافت هـاي تکامل يافتـۀ برنامه ريـزي مي توان 

بـه صـورت فشـرده ايـن گونه بیـان كرد : 
 درک برنامه ريزان از فرايند توسعه، و تغییر شهري از نظر سیاسي، ساده انگارانه است. 

 راه حل هاي فني موجود در برنامه ها، بازتاب ديدگاه هاي محافظه كارانۀ برنامه ريزان به شهر است. 
 كوشـش برنامه ريـزان در جهـت ترويـج منافـع عمومي بیشـتر در جهت بـرآوردن نیازهاي نخبـگان سیاسـي و اقتصادي بوده 

است. 
 مفهـوم اثباتـي آزادي از ارزش  و خنثـي بـودن برنامه ريـزي، و بـه كارگیـري فراينـد عقانـي تشـخیص و تعیین مشـکات، 

تعییـن اهداف. 
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2-1-1-  پيچيدگی مسايل برنامه ريزی و رويكرد های مواجهه با آن
تلقـي سـاده انگارانه از دنیـاي بیرونـي و روابـط علـي و معلولـي بیـن پديده هـاي مختلـف مي توانـد شـیوه اي چـون برنامه ريزي 
سـنتی يـا تهیـۀ برنامه هـای جامـع و سـنتي را موجـه سـازد. موضوعاتـی كـه برنامه ريـزان شـهري در اوايـل شـروع نهضـت 
برنامه ريـزي مـدرن بـا آن مواجـه بودنـد ماهیتـي نسـبتًا سـاده داشـته اند. اولیـن برنامه ريـزان شـهري مي توانسـتند در مواجهه 
مسـتقیم بـا مشـکات، علـل و راه حل هايـي براي آنها بیابنـد)Amara, 1979, 201(. اين در حالی اسـت كـه موضوع های 
برنامه ريـزي در قلمـرو عمومـي  لزومـًا همـان سـادگي مسـائل علوم تجربـي را ندارنـد. پیچیدگي سـازمان يافتـه )نهادينه( اين 
موضوع هـا آن هـا را از ديگـر عرصه هـا متمايز مي سـازد. رويکردهای سیسـتمي و راهبـردی نتیجه تاش هاي سـازمان يافته اي 
هسـتند كـه در سـیر تحـول تفکـر و عمـل برنامه ريـزي و مديريـت، هر يـک از طريـق ابزارهـا و روش هايي در پـي چیرگي بر 
ايـن دسـته از پیچیدگی هـا برآمده انـد و هـر كـدام كمابیـش موفقیت هايي نیـز به دسـت آورده اند. امـا پچییدگي، عـدم قطعیت، 
ابهـام، وجـود پیوندهـاي درونـي و چیزهايـي از اين دسـت در بین مسـائل برنامه ريزي، يافتن  راه حل براي آنها را بسـیار دشـوار 
سـاخته اسـت. در آغـاز قـرن جديـد به نظـر مي رسـد انگاره هايي چـون برنامه ريـزي مبتني بـر همـکاري و برنامه ريـزي مبتني 

 .)Barbuto,2002:14(بـر مشـاركت مردمی مکمـل برنامه ريزي راهبـردی شـده اند

2-1-  زمينه های مطرح شدن الگو واره برنامه ريزی راهبردی در تجديد حيات شهری
پـس از بـروز مشـکات و ناهماهنگـی و همچنیـن عـدم دسـتیابی بـه اهـداف مـورد نظر در سیاسـت هـای مداخله در شـهرها 
بـه طـور كامـل،  در دهـه 1990 میـادی گرايـش جديـدی در میان كشـورهای اروپايـی به خصوص انگلسـتان ايجاد شـد كه 
سیاسـت تجديـد حیـات را بـر پايـه بینـش راهبـردی، پايـه محلی، مشـاركتی مردمـی و چند بخشـی قرار مـی داد. ايـن تفکر با 
ويژگـی هـای  فـوق نمونـه هايـی موفقی را تشـکیل مـی داده اسـت. در رهیافت تجديـد حیات شـهری به كارگیـری الگوهای 
نـو از اهمیـت خـاص برخـوردار اسـت و در حقیقـت ارائـه مطلوب برنامـه منوط به ايـن امر اسـت. همچنین در ايـن رهیافت به 
اهـداف بلنـد مـدت، اهـداف افـراد و سـازمان هـا و اسـتفاده بهینـه از منابـع تاكیـد ويـژه ای می شـود. هم چنیـن موفقیت های 
اقتصـادی و اجتماعـی در نمونـه هـای موفـق نشـان داده اسـت كـه ايـن موقعیت ها تا سـطح بسـیاری به فعالیت های سـطح 
محلـه ای بسـتگی دارد. بنابرايـن عواملـی هم چـون ضعف سیاسـت هـای شـهری در زمینه برخـورداری از اهـداف بلند مدت و 
چشـم انـداز واضـح و دقیـق از يـک سـو و ايـن مهـم كـه برنامه هايی كـه در دهـه 1980 میـادی اجرا شـدند فاقد نـگاه بلند 
مـدت بـوده و سـطح عملکـرد آن هـا سـطح منطقـه  ی سـطح مـا بیـن محلـی و ملـی بـود از سـويی ديگـر  سـبب شـد تـا  بر 
همیـن اسـاس نیـاز بـه نـگاه بلنـد مدت با مقیـاس كان تر و چشـم انداز دقیق تری احسـاس شـد و بـرای رفع اين نیـاز تفکر 
راهبـردی در برنامـه ی تجديـد حیـات وارد گشـت)Hart et al,1999:153(. در ايـران برنامـه هـای مرمت شـهری عمدتا 
دارای ديـد كالبـدی بـوده و بیشـتر جنبـه های افت كالبدی و فرسـودگی محیطـی را در نظر می گیرند و به علـل وجودی پديده  
فرسـودگی، نمـی پردازنـد. از آنجـا كـه ريشـه ی اصلی  محرومیـت و افت شـهری در عوامل اقتصـادی ، اجتماعـی و فرهنگی 
مـی باشـد و افـت كالبـدی خـود ، معلول افت اقتصـادی و اجتماعی می باشـد در برخورد بـا پديده ی افت و محرومیت شـهری 
بايـد تمامـی ابعـاد بـه صـورت يکپارچـه و بلندمدت مورد بررسـی قـرار گیـرد. رهیافـت راهبـردی در  تجديد حیات شـهری به 
عنـوان يـک رهیافـت دخالـت در امـور شـهرها برای محو يا كاهش مشـکات ناشـی از افت شـهری مطرح می باشـد. در ادامه 
بـا توجـه بـه اين كـه برنامه ريـزی راهبـردی در ارتبـاط بـا تجديد حیـات شـهری ذيـل برنامه-ريزی راهبـردی به مفهـوم كلی 
می بايسـتی مـورد بررسـی قـرار گیـرد، بنابرايـن آسیب شناسـی در زمینه كلـِی به-كارگیـری برنامه ريـزی راهبـردی را می توان 

بـه زمینـه برنامه ريـزی راهبـردی تجديد حیات شـهری نیـز تعمیم داد.
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2- نظريه های پايه در الگوواره برنامه ريزی راهبردی
بـا توجـه بـه اين كـه برنامه ريـزی راهبـردی بـه عنـوان نگـرش و برداشـتی متفـاوت بـا الگـوی برنامه ريـزی جامـع شـناخته 
می شـود، تعییـن نظريـه ای واحـد بـرای معرفـی مبانـی برنامه ريـزی راهبـردی و يا شـیوۀ مـورد عمل در ايـن الگـو امکان پذير 
نیسـت)3(. امـا بـه تناسـب نـوع نیازهای اصلی الگـوی برنامه ريـزی راهبـردی و مباحث بنیاديـن آن می تـوان بنیان های نظری 
ايـن الگـو را تدويـن كـرد.در دسـته بندی كلـی اصـول اولیـه الگـوارۀ برنامه ريـزی راهبردی در سـه رويکـرد زير می تـوان بیان 

: نمود
نخسـتـ  رهيافـت  سيسـتمی : ايـن نگـرش  اعتقاد بـه عدم كارآيـی برنامه ريزی سـادهـ  جامـع و عقانـیـ  جامع  به 
دلیـل پیچیدگـی جامعـۀ شـهری و دخالـت عوامـل متعدد فـردی ـ  اجتماعـی دارد. براسـاس اين نگـرش می توان بـه تحلیل و 

فرابینی مشـکات شـهری پرداخت.
دوم ـ رهيافـت فرآينـدی ـ  راهبـردی : نگـرش مبتنـی بـر هدف گـذاری و مرحلـه ای كـردن برنامه ريـزی از جملـه 
موثرتريـن نظريه هـای كارآمـد در تبییـن الگـوواره برنامه ريـزی راهبـردی می باشـد، زيرا مجمـوع نظريه هايی كـه در اين رابطه 
مطـرح شـده اسـت، هـر يک بـه گونه ای نقـش در اصاح فرآينـد ناقص برنامه هـای جامع و هدفمنـد كردن مطالعـات و تدوين 
داده هـا داشـته اسـت. از آن جملـه می تـوان بـه نظريه هـای مطرح شـده توسـط صاحب نظـران برنامه ريزی اشـاره نمـود كه هر 

يـک بـه نوعـی نقـش هدايت گـر و نظام منـد برنامه ريـزی را عنـوان كرده اند.
سـومـ  رهيافـت اجتماعـیـ  مشـارکتی  : يکـی از حوزه هـای نظـری موثـر در تدويـن الگـوی برنامه ريـزی راهبردی 
توجـه بـه مـردم و جنبه هـای حضـور مشـاركت آن هـا در نظـام برنامه ريـزی اسـت. در حقیقـت، لحاظ كـردن بازيگـران اصلی 
برنامه هـای شـهری و دخالـت آگاهانـه و موثـر  آن هـا در مراحل مختلـف برنامه ريزی، از جمله دسـتاوردهای نظـری مهمی بود 

كـه در حـوزۀ نظری  تاثیر بسـیاری گذاشـته اسـت.
جدول1: رهیافت های پايه در برنامه ريزی راهبرد

كاربرد در برنامه ريزی راهبردی رويکردهای  اصلی 

رويکرد سیستمی

رويکرد
 فرآيندی ـ راهبردی

 برنامه ريزی
رويکرد

 اجتماعی ـ مشاركتی 
برنامه ريزی

 ايـن نگـرش  اعتقـاد بـه عدم كارآيـی برنامه ريزی سـاده ـ جامـع و عقانی ـ جامـع  به دلیـل پیچیدگی جامعۀ 
شـهری و دخالـت عوامل متعدد فـردی ـ اجتماعی دارد.

 براسـاس ايـن نگـرش می تـوان بـه تحلیـل و فرابینـی مشـکات شـهری پرداخـت. در ايـن رهیافـت مشـکل 
گشـايی نیـز مطـرح می شـود.

 برنامه ريـزی شـهری قبـل پرداختـن بـه جزيیـات، بـه تمركـز بر روی اصـل كلـی نیـاز دارد و بايد بـر فرآيند با 
توالـی زمانـی در جهت رسـیدن بـه اهداف تاكیـد دارد.

 در انتفـاد از برنامه ريـزی جامـع و روش هـای جايگزيـن آن بـه رهیافـت اندک افـزا اشـاره دارد. در ايـن رهیافت 
توصیـه می شـود كـه بـه جـای تعییـن برنامه هـا  و سیاسـت های بلند مـدت از اهـداف كوتاه مـدت و مرحلـه ای با 

توجـه به تغییرات اسـتفاده شـود.
 راهبردهـای برنامه ريـزی رويکردهايـی هسـتند كـه امـکان می دهـد رونـد برنامه ريـزی بـر پايـه شـناخت های 
معتبـر و امکانـات واقعـی اسـتوار گردنـد و رونـد تصمیم گیـری به جـای تجويز نهايـی، در جهت اصـاح واقعی و 

مرحلـه ای قـرار گیرد.
 بـا توجـه بـه تغییـر و دگرگونـی مـداوم در پديده هـای شـهری، برای كاسـتن از مشـکات شـهری بايـد تعامل 
بیـن بخـش هـای مختلف  مشـخص گردد. اصـول عملیاتـی برنامه ريـزی تعاملی عبارتنـد از: مشـاركت، مداومت 

و كل نگـری مبتنـی بـر برنامه ريـزی هدف ها
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3- تعيين و تشريح ابعاد الزامات کاربستی الگوواره برنامه  ريزی
1-3- عواملی که به طور مستقيم  بر عرصه کارکردی و عمل برنامه  ريزی اثر می  گذارند

شناسـايی داليـل موفقیـت يـا ناكامـی برنامه هـای توسـعه شـهری در دسـتیابی بـه اهـداف و يـا حتـی اجرايـی نشـدن برخی 
از احـکام آن هـا از طريـق انطبـاق و برابرهم نهـاد ويژگی هـا و الزاماتـی كـه بـه  طـور مسـتقیم  بـر عرصـه كاركـردی و عمـل 
برنامه  ريـزی اثـر می  گذارنـد بـا  الگـوواره  برنامه ريـزی بـا آن چـه كـه در واقعیـت برنامه هـای توسـعه شـهری شـهر تهـران به 
وقـوع پیوسـته میسـر خواهـد شـد. ابعـاد محتوايـیـ  رونـدكاری و ابعاد قانونـیـ  اجرايی در اين مسـیر می  بايسـتی مـورد توجه 

گیرند.  قـرار 

1-1-3- ابعاد محتوايی کاربستی الگوواره برنامه  ريزی راهبردی
نخسـتین بـار منتقـدان برنامه  ريـزی جامـع و متمركـز، در دهـۀ 1960 ايـن انديشـه را مطرح سـاختند كه محدوديت شـناختی و 
محدوديـت اطاعـات در عرصـۀ برنامه  ريـزی، ايجـاب می  كنـد كـه برنامه  ريـزان از رفتـن به سـوی نامعلومی  هـا و موضوع  های 
پیش بینی  ناپذيـر اجتنـاب كننـد و تاش خود را بیشـتر بر موضوع  های اساسـی و روشـن متمركـز نمايند.يکـی از راه  های غلبه بر 
محدوديت  هـای برنامه  ريـزی جامـع توسـل بـه برنامه  ريـزی راهبردی می  باشـد. راهبردهـای برنامه  ريـزی رويکردهايی هسـتند 
كـه امـکان می  دهـد رونـد برنامه  ريـزی بـر پايـه شـناخت  های معتبـر و امکانـات واقعـی اسـتوار گردد.ايـن نـوع از برنامه  ريزی 

بیشـتر از برنامه  ريـزی جامـع بـا عمـل و عوامـل اجرايـی و فرآيند تصمیم  سـازی در ارتبـاط می  باشـد.به طور كلی
 فعالیتي هدفمند براي تعیین جهتي كه يک برنامۀ شهری به طور كامل به سوي آن حركت خواهد كرد

 تمركز و توجه به تعامل بین برنامه  ريزی و محیط اطرافش
 شناخت عدم قطعیت موجود هم در درون محیط درونی برنامه ريزی و هم در محیط بیرون آن

 تدوين ديدگاهي بلندمدت كه در آن پیامد كامل تصمیمات قابل سنجش است
 انجام ماحظات و بررسي هاي وسیع تر و عمیق تر

 پیشنهادهاي گزينه هم درباره اهداف گزينه و هم اقدامات ممکن؛
 تدويـن و سـاخت سـطوح سلسـله مراتبـي براي تصمیم گیـري كه در آن تصمیمات سـطوح باالتـر تصمیمات سـطوح پايین تر 

را محـدود مي كند
.)Haung,1999:45(ايجاد هماهنگي بین اقدامات و تصمیمات عوامل و مراجع مختلف برنامه ريزي با اهداف تعیین شده 

كاربرد در برنامه ريزی راهبردی رويکردهای  اصلی 

رويکرد
 اجتماعی ـ مشاركتی 

برنامه ريزی

ماخذ: نگارندگان بر اساس منابع مورد استفاده در مقاله 

 تاكیـد بـر نقـش نظارتـی مردم و حتـی تهیه برنامه توسـط مردم بـرای انتقـاد از از برنامه های ارائه 
شـده از طـرف برنامه ريـزان و جای گزينی آن

 تاكیـد بـر نفـش اجتماعات محلی و مشـاركت مـردم در تصمیم گیری موضوعات شـهری  و ارتباط 
بین دموكراسـی سیاسـی و میزان موفقیت برنامه ريزی شـهری

 واقعیت هـای فضايـی و اجتماعـی  هـر دو در ارتباطـی متقابـل تحقـق می يابنـد كه بـرای تركیب 
آن هـا بايـد زبان مشـتركی در نگـرش مذكور بوجـود آيد.



42

41
-4

ه2
مار

ش

در ايـن جـا يـک نکتـه هشـدار دهنـده جـاي تامـل دارد و آن نتايـج مطالعـات دربـاره كاربـرد رويکـرد راهبـردی می باشـد. از 
يـک طـرف فرآينـد برنامه ريـزي گاهـي در ارائـه سیاسـت هاي راهبـردی مشـخصي شکسـت خـورده اسـت و از طـرف ديگـر 
سیاسـت هاي كـه صورت بنـدي شـده اند اغلـب در تاثیر گـذاري بـر روي حـوادث بعـدي ناموفـق بوده انـد. در حقیقـت اغلـب 
سیاسـت هاي راهبـردی در اكثـر تصمیم گیري هـا بـر خـاف تعدد رسـمي كه از سـوي بخش عمومی اظهار شـده اسـت ناديده 
گرفتـه مي شـود بـراي مواجـه بـه اين مشـکل توجهات بايـد از برنامه ريـزی راهبردی به سـوي اجراي آن معطوف شـود و پیش 
شـرط اين جهت گیري جديد وجود كارگزاران مشـخص در هر سـطح از برنامه ريزي اسـت. در حقیقت احتمال اجراي سیاسـتي 

.)Klosterman,1995:14(راهبـردی وجـود نـدارد مگر با وجـود قدرت مسـئول كه متعهـد بـه اجـراي سیاست هاسـت
 )رهيافت ساده ـ جامع(هاي غيرروندي و جامعنظريه راهبردي

تاثير انعطاف پذيري، پويايي و اصالح پذيري  ريزي ايستا، صلب و بدون تغيير برنامه  

نحوه نگرش به محيط 
  گيري تصميم

ده
پدي

به 
ش 

گر
ه ن
حو

ن
مه
رنا

د ب
مور

ي 
ها

ر ق
د ب

اكي
با ت

ي 
ريز

مي
علو

نام
 و 

ود
ي

  ها

گرايش به عمل، نتايج و اجرا دارد   دارد) و يا برنامه(گرايش به توليد نقشه.  
   ،تاكيد بر درك و فهم محيط خارجي دارد شـناخت امكانـات

  هاي موجودها و محدوديتفرصت
مطالعات محيطي مدنظر نيست  

هاي كيفي و عوامل بحراني در كنار كمي استفاده از تحليل  ه تحليل آماري و كميشيو  

شيوة بررسي و عمل در ارتباط 
  ريزيبا  پديده مورد برنامه

شيوه بررسي گزيده و هدفمند  شيوه بررسي گسترده و بدون هدف  
هدف گرا، مسئله گرا و گزينش  گيري جامع و جلوگيري كننده جهت  
فعال است.  واكنشي است.  
ف و نهادهـاي  هـاي مختلـ   نقش هماهنگ كننده ميان برنامه

  .اجرايي را به عهده دارد
تفاوت است به مسئله مديريت اجرايي طرح بي  

       به نسبت علـم و اطالعـات و نسـبت قـدرت تصـميم گيـري
  .ريزان و مديران استوار است برنامه

دانش مطلق، جامع و قابل دستيابي است  

ريز موجـودي بـا عقالنيـت محـدود بـا قابليـت ايجـاد         برنامه
  رايي هم

گيرنده و اعتماد بر ظرفيت فرد تصميم  بينانه يدگاه خوشد 

 قدرتمند فرض كردن عامل 

گران نحوة نگرش به  عمل كنش  گران سطوح پايين گرفتن مواضع كنش ناديده
  ريزيمرتبط با برنامه

ملزومات كم و كاهش محدوده عمل  
محدود دانستن ظرفيت بازيگران  

   ــي ــاممكن بـ ــراوان و نـ ــات فـ ــد ملزومـ ــوان نيازمنـ ش از تـ
  گيرندگان و مجريان تصميم

ريزي و مديريت محلي دارد تاكيد بر برنامه. ريزي يكدست و عام دارد تاكيد بر برنامه. 

  ريزي رابطه سطوح مختلف برنامه
 هـا   تاكيد بر ايجاد يك نظام هماهنگ از انواع طرحها و پـروژه

  .دارد
 نمايد واحدي ر بر تمامي شهر تحميل ميبرنامه.  

كند ها و واحدها را ادغام مي زير سيتسم راهبرديويكرد ر.  شود ريزي به ادغام توجه نمي در برنامه.  

ريزي ايجاد سطوحي از سلسله مراتب برنامه  فقدان سطح سلسله مراتبي برنامه ريزي  

گرايي ذهنيت  
گـر از موضـوع    جـدايي پـژوهش  (مطلق   تاكيد بر وجود عينيت

  )مطالعه
با موضوع گر  ارتباط پژوهش

  مورد پژوهش

گي
ويژ

 
خت

شنا
ي 
ها

سي
شنا

  

 هـاي   ناپذيري شناخت كامل پديـده  امكان(عقالنيت فروبسته
  ارتباطي و انتقادي )اجتماعي و انساني

نوع عقالنيت  ها پذيري شناخت كامل پديده عقالنيت نامحدود و باور بر امكان  

تفسيرباوري(نگر هاي شهودي و درون باور به تالش(  
هــاي  هــاي رياضــيو منطقــي و رد تــالش اوري و روشبــ تجربــه

  نگر شهودي درون
ي دستيابي به دانش  شيوه

  معتبر
باوري نسبيت  ميزان قطعي بودن شناخت  )قطعي بودن صحت نتايج(گرايي قطعيت  
شناسي قياسي تكيه بر روش  شناسي شناخت دانش روش  شناسي استقرايي تكيه بر روش  
قق پذيري و اصالح پذيري داردتاكيد بر انعطاف پذيري، تح. ايستا، نظري و نهايي است. 

 امكانات اجرايي و تحقق پذيري

 ابزار اجرايي، ابزار كالبدي و غيركالبدي، طيف وسيعي از ساز
 و كارهاي اجرايي

بندي و تراكم ساختمانيابزار اجرايي، كاربرد زمين و منطقه 

   ات مـورد  تخصيص منابع سازماني، مالي، جهـت انجـام اقـدام
 نظر

ريزي اغلب جدا از بودجـه بنـدي و بازتابهـاي اقتصـادي      برنامه
 .شود انجام مي

استفاده از نظارت به عنوان وظيفه اي مستمر فقدان نظارت بر اجرا 

ارتباط تنگاتنگ نظام مديريتي جدا از نظام اجرايي و مديريتي 

موضعي وتفصيلي پايه -موضوعي(هاي مختلف فضايي  برنامه( 
 و ضوابط و راهنما

هـاي   بندي و جدول سـرانه  ضوابط منطقه -نقشه كاربري زمين
 كاربرد زمين

 محصول نهايي

  هـا و فنــون كيفـي و كمــي    كـاربرد گسـتره وســيعي از روش
 پيچيده

اي از ضوابط كمي تكيه بر فنون كمي ساده و تدوين مجموعه 
 هاي مورد استفادهروش

گرايش به معيارهاي كيفي  ر معيارها و استانداردهاي كمي تاكيد ب  

 هاي غيرروندي و جامعنظريه ريزي و قياس باراهبردي برنامهةالزامات كاربستي الگووارابعاد محتوايي :2جدول شماره 

 ماخذ: نگارندگان بر اساس منابع مورد استفاده در مقاله  
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3-1-2 - ابعاد روندکاری کاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی
در برابـر ابعـاد محتوايـِی كاربسـتی الگـووارۀ برنامه ريـزی راهبردی ابعـاد روندكاری ايـن الگوواره بر سـاخت و اجـرای برنامه ها 
تاكیـد دارد. بنابرايـن در ايـن رويکـرد بر وسـیله ها تمركز دارد نه برمقصد. شـیوۀ تدوين اهـداف و فرآيند برنامه ريزي، مشـاركت 
گروه هـاي ذينفـع در برنامه ريـزي، سـطح تصمیم گیری،كوتـاه بـودن فرآينـد تهیـه و تصويـب، دوره زمانـی عمـل برنامه ريـزی 

مواردی اسـت كه در جدول شـماره 3 بدان اشـاره شـده اسـت.

 ريزی راهبردیابعاد روندکاری کاربستی الگوواره برنامه -٣-١-٢
ها تاكيد ساخت و اجراي برنامه رريزي راهبردي ابعاد روندكاري اين الگوواره ببرنامهة كاربستي الگووار در برابر ابعاد محتواييِ

هاي مشاركت گروه ريزي، شيوة تدوين اهداف و فرآيند برنامه .ز دارد نه برمقصدبنابراين در اين رويكرد بر وسيله ها تمرك.دارد
ريزي مواردي است كه  دوره زماني عمل برنامه گيري،كوتاه بودن فرآيند تهيه و تصويب، سطح تصميم ،ريزي ذينفع در برنامه

  .بدان اشاره شده است 3در جدول شماره 
  

 هاي غيرروندي و جامعريزي و قياس با نظريه راهبردي برنامه  ةكاربستي الگووار الزامات ابعاد روندكاري :3جدول شماره 

  موضوع  الگوواره
 )رهيافت ساده ـ جامع(هاي غيرروندي و جامعنظريه  راهبردي

گيري سازي و تصميم تلفيق فرايند تصميم  گيري از هم جدا است سازي و تصميم فرايند تصميم. 

  ريزي برنامه شيوة تدوين اهداف و فرآيند 

   لفيق اهداف كالبدي با اهداف اقتصـادي اجتمـاعي و
 فرهنگي

      اهداف طرحهاي جامع اصـوالً كالبـدي و ايجـاد نظـم در شـهر
 .باشدمي

  اي و عمـل دارد كـه شـامل     تاكيد بر فراينـد چرخـه
ــي     ــود، طراح ــع موج ــي وض ــداف، بررس ــدوين اه ت

هــاي مختلــف، انتخــاب گزينــه برتــر، تعيــين  گزينــه
  .شود ها، اجراي طرحها، نظارت بر اجرا مياولويت

     ،گرايش به نتيجه برنامه دارد و فراينـد از سـه مرحلـه بررسـي
  .شود تحليل و توليد نقشه تشكيل مي

شوند اهداف كالن و اهداف اجرايي تعريف مي.  هدف انجام مي پذيرد هاي فراگير و بي بررسي.  
ها مختلف و پيشنهاد راه حل ارزيابي گزينه شوند ها در نظر گرفته نمي ينهگز. 

  انعطاف پذيري در تعيين موضوعات، رشهاي مطالعـه
 و نحوه تدوين و ارايه گزارش

    در  بعضي موضوعات، روشهاي مطالعه و نحـوه تـدوين و ارايـه
 .گزارشات، استاندارد و انعطاف ناپذير است

بندي نموده، ضرورتاً آنها را در فضا  ها را اولويت پروژه
 نمايد يابي نمي مكان

فرايند محدود 

  هدف برنامه يكپارچه با برخي اهداف اجرايي فضـايي
 .است

هدف، نظم دادن به فضاي شهري است. 

قابل بازنگري مستمر ساله10بازنگري 

از باال بـه  (ريزي  اي برنامه هاي چرخه استفاده از شيوه
 )پايين و برعكس

ريزي استفاده از شيوه خطي برنامه 

جه به مسايل و منافع اصلي داردتو. توجه به انبوه جزئيات دارد. 

   ــاني ــي و مشــاركت همگ ــديريت اجراي ــر م ــد ب تاكي
  . دارد) دولتي، عمومي، خصوصي، حرفه اي و مردم(
 

توجــه بــه مشــاركت مــردم، نهادهــاي غيردولتــي و ديگــر   بــي
  ريزي  سازمانهاي دولتي در فرايند برنامه

 

   ريزي برنامه مشاركت گروههاي ذينفع در
  تمامي مراحل آن براساس اتفاق نظر و مشاركت قرار

  .دارد
 

برنامه ريزي و طراحي در مسئوليت حكومت قرار دارد .  
 

    يكي از عوامل اصلي جلب و جـذب مـردم در فراينـد
 ريزي راهبردي است برنامه

ها و نقش مردم در شكل گيري شهر عدم توجه به خواست  
 

ب پيـدايش راه حلهـاي خـالق    مشاركت مردمي موج
 .شود مي

ها است مشاركت مردمي  مانعي در تهيه برنامه. 

سطوح باال و پايين گيري سطح تصميم سطح پايه و باال 

زمان تهيه و تصويب برنامه كوتاه بودن فرآيند تهيه و تصويب  به درازا كشيدن زمان تهيه و تصويب برنامه 

كوتاه مدت ريزي مل برنامهدوره زماني ع بلندمدت 

بر اساس منابع مورد استفاده در مقاله  دگاننگارن: ماخذ  
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3-1-2 - ابعاد روندکاری کاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی
در برابـر ابعـاد محتوايـِی كاربسـتی الگـووارۀ برنامه ريـزی راهبردی ابعـاد روندكاری ايـن الگوواره بر سـاخت و اجـرای برنامه ها 
تاكیـد دارد. بنابرايـن در ايـن رويکـرد بر وسـیله ها تمركز دارد نه برمقصد. شـیوۀ تدوين اهـداف و فرآيند برنامه ريزي، مشـاركت 
گروه هـاي ذينفـع در برنامه ريـزي، سـطح تصمیم گیـری، كوتـاه بـودن فرآينـد تهیـه و تصويـب، دوره زمانی عمـل برنامه ريزی 

مواردی اسـت كه در جدول شـماره 3 بدان اشـاره شـده اسـت.

  ـ اجرايی های قانونی چارچوب -٣-١-٣
با تاكيد بر رهيافـت  (هاي غيرروندي و جامعافتي راهبردي در قياس تطبيقي با رهيزريچارچوب هاي قانوني ـ اجرايي برنامه 

ريزي راهبردي برنامه در ارتباط با زمينه هاي مرتبط با قوانين.در بسياري از موارد داراي تفاوت هايي مي باشد) ساده ـ جامع 
فت هاي غيررونـدي و جـامع   اقوانين منعطف و از پايين به باال و در بساري از موارد همراه با مشاركت مردم بوده ولي در رهي

ريزي داراي اثرگـذاري  قوانين به صورت متمركز بوده و داراي ساختاري سلسله مراتبي بوده كه از باال به پايين درنظام برنامه
هـاي غيررونـدي در   كه رهيافتهاي غيرروندي در پي ايجاد تمركز بيشتر دربخش عمومي هستند در حاليرهيافت.مي باشند

ابعاد قانوني  4در ادامه در قالب جدول شماره . زمان هستندپي تمركززدايي و دخالت بخش عمومي و خصوصي به صورت هم
  .بيان شده است هاي غيرروندي و جامعي و قياس با نظريهريز راهبردي برنامه  ، اجرايي الزامات كاربستي الگوواره

 
هاي غيرروندي و ريزي و قياس با نظريه راهبردي برنامه  الزامات كاربستي الگوواره قانوني ، اجراييابعاد  :4جدول شماره 

 جامع

  موضوع  الگوواره
 )رهيافت ساده ـ جامع(هاي غيرروندي و جامعنظريه  راهبردي

 قوانين از باال به پايين   يين به باالقوانيين از پا

ريزي هاي قانوني كاربست الگواره بنامهزمينه
  راهبردي

 تك بعدي در ارتباط با كاربرد زمين هاي مختلفچند بعدي  ودر ارتباط با زمينه

  عدم در نظر گرفتن نهاد قانوني مجري برنامه  در نظر گرفتن نهاد قانوني مجري برنامه
  قوانين ثابت و غير منعطف  و تغيير پذير در طول زمان قوانين منعطف
 بيني مناسببدون آينده بينيهمراه با آينده

 قوانين دستوراتي براي اجرا هستند باشندقوانين بازتاب اقدامات و تصميمات مي

گذار تاكيد قوانين بر ارتباط يك سويه بين نهادهاي مجري و قانون قوانين بر ارتباط مستمر تاكيد دارند
 دارند

سويي ميان نهادهاي مسئول تهيـه و  هماهنگي و هم
 هاي توسعه شهري اجراي برنامه

 هـاي توسـعه    ناسازگاري نهادهاي مسئول تهيه و اجراي برنامـه
 شهري

  ساز و كارهاي اجرايي، مرور و فرابيني

ايجاد پايداري شرايط و بسترهاي مديريتي و سياسي 

 

 مديريتي و سياسيتغيير شرايط و بسترهاي 

 
      سازوكارهاي مشـخص فرابينـي بـه عنـوان جزئـي از

پژوهـي بـراي    چنـين سـازوكار سياسـت    برنامه و هـم 
 :پذيري برنامه ارزيابي تحقق

 

ساز و كارهاي اجرايي و فرابيني پس از اجرا ناديده گرفته مي-
 شوند

      برقراري فرآيندي پويا و متـداوم در هـدايت و راهبـري دائمـي
 كالبدي ـ  فضايي و عملكرديتحوالت 

  تخصيص منابع سازماني، مالي، جهت انجام اقـدامات
 مورد نظر

بندي و بازتابهاي اقتصادي انجام  ريزي اغلب جدا از بودجه برنامه
 .شود مي

اي مستمر استفاده از نظارت به عنوان وظيفه فقدان نظارت بر اجرا 

  ،ــزار كالبــدي و غيركالبــدي ــزار اجرايــي، اب طيــف اب
 وسيعي از ساز و كارهاي اجرايي

بندي و تراكم ساختمان ابزار اجرايي، كاربر زمين و منطقه 

ريـزي انـرا انجـام مـي      مديران و اجرا كنندگان برنامه
  . دهند

 

كنند ريزي آنرا تدوين مي متخصصين برنامه 

  نگارندگان بر اساس منبع مورد استفاده در مقاله: منبع
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3-1-4 - بررسی واقعيت های برنامه ريزی ساختاری راهبردی شهر تهران
3-1-4-1 - ويژگی های محتوايی

يکـی از اهـداف تهیـه برنامـه راهبردی شـهر تهران دسـت يابی بـه برنامه ای بود كه بتواند مشـکات شـهر تهران را در سـطوح 
فراملـی، ملـی، منطقـه ای و محلی تشـخیص داده و براسـاس آن هدف هـای الزم را تدويـن نمايد)4(. امـا در واقعیت هدف های 
تدويـن شـده در برنامـه سـاختاری راهبـردی شـهر تهـران چیـزی جـز بیـان آرزوهـای جـاری تدوين كننـدگان آن نیسـت؛ در 
صورتـی كـه هـدف بايسـتی برآمـده از مشـکات جامعـه باشـد. در بند -4-3-1 سـند اصلـی برنامه آمده اسـت: “تبديل شـهر 
تهـران بـه شـهری دانش پايه هوشـمند و جهانی با افزايش سـهم اقتصـاد نوين و دانش پايـه .....”؛ شـهرهای “دانش پايه” دارای 
مفهـوم مشـخصی می باشـند كـه نمی تـوان در مورد كان شـهرهايی مانند توكیـو، تهران، لنـدن و جزآن اين مفهـوم كاركردی، 
جامـع،  فراگیـر و همه جانبـه را بـه كار بـرد. از طرفـی در گونه شناسـی شـهرها بـا ضوابـط متفـاوت شـهری باعنوان “هوشـمند” 
وجـود نـدارد. هم چنیـن واژه “شـهر جهانی” اساسـًا قابـل تعمیم به شـهری مانند تهـران می باشـد؟)رئیس دانا، 24:1388( همین  
مـوارد كافـی اسـت تـا نتیجه گیـری بـاال انجام شـود. ابهـام در ديـدگاه  نظری و روش شـناختی بـه كار رفتـه در تهیـه برنامه  به 
عنـوان تركیبـی از الگوواره هـای جامـع و راهبـردی ازويژگی   هـای بـارز آن اسـت. برخـی از ويژگی   هـای محتوايـی برنامه   ريزی 

راهبـردیـ  سـاختاری شـهر تهـران را  می   تـوان بـه صورت فشـرده به صـورت زير بیـان نمود:
 نداشـتن تاكیـد برنامـه   تهیه شـده با الگـوواره راهبردی بر گزينشـی بودن موضوعـات و بالعکس تاش برای داشـتن جامعیت 
برنامـه سـاختاری راهبـردی شـهر تهران بـه لحاظ محتوايـی به صورت راهبـردی،  به معنای پرداختن به چند مسـئله مشـخص 
و اساسـی، عمـل نکـرده بلکـه بـه روال معمومـل تهیـه برنامه های جامع به تمامی مسـائل شـهر توجـه كرده و بـرای رويارويی 

بـا آن ها نیـز توصیه ها و پیشـنهاداتی را ارائه كرده اسـت)غمامی،25:1389(.
 هم سان در نظر گرفتن و جايگزين سازی مفهوم “جامعیت” با مفهوم “تفصیلی و يکپارچگی”

 بی توجهـی يـا كم توجهـی بـه تولیـد چارچوب هـای كان بـه عنـوان مرجـع برنامه های پايین دسـت كـه نمـود آن را می توان 
در تهیـه هم زمـان برنامه هـای جامـع و تفصیلـی مشـاهده كرد. بـر اين اسـاس برنامه های تفصیلی تهیه شـده نـه از روح برنامه 
راهبـردی بلکـه از دسـتورالعمل های فیزيکـی و منطقـی الهـام گرفتـه اسـت)رئیس دانا، 44:1388(. حال آن كه براسـاس اصول 
الگـوواره راهبـردی برنامه ريـزی پیـروی از تصويرهای كان بـه عنوان”چارچوب مرجع هنجارين، سـاختار و چشـم انداز ايده آل، 

كـه داوری هـا بـر مبنـای آن صـورت پذيرفتـه و نظريه های عملیاتـی نیز از آن نشـات می گیرند ضروری اسـت.
 غلبـه ديـدگاه كالبـدی در برنامه هـا و مـورد بهره بـرداری قـرار نگرفتـن مطالعـات نافضايـی در برنامه هـا؛ نمـود ايـن مسـئله 
را می تـوان در قـرار دادن نقطـه شـروع برنامـه در مناطـق بـا ديـدگاه كالبـدی كـه منجـر بـه غفلـت از موضوعـات نافضايـی 
)سـاختارها( مشـاهده كـرد. از طرفـی كیفیـت اجتماعی و فرهنگـی و بهبود روابط شـهروندی از نکاتی اسـت كـه در اين برنامه 

مغفول مانـده است)شـیعه، 24:1389(.
 سـردرگمی تصمیم سازان)مهندسـین مشـاور( در رويکـرد تهیـه برنامـه بـه معنـای راهبردی ـ سـاختاری بودن شـرح خدمات 
در قـرارداد و خواسـت كارفرمـا از مشـاور مبنـی بـر دفاع از جامعیـت برنامـه و در نتیجه محدود شـدن برنامه ريـزی راهبردی به 

عنـوان برنامـه و نـه در محتـوا بلکه پذيـرش الگوواره هـای جامع برنامه ريـزی كاربـرد زمین)منوچهری فـر، 48:1388(
 اطاعـات محـوری برنامه هـا و گـردآوری مفصـل و پراكنـده اطاعـات بـدون ارتبـاط بـه مسـائل)دفتر طرح هـای كالبـدی، 

)1386
 بی توجهی به منابع موردنیاز و پیاده سازی الگوواره برنامه ريزی راهبردی پیش از فراهم ساختن الزامات آن

 عـدم تاكیـد بـر اجـرا از طريـق سیاسـت گذاری و تولیـد پروگـرام و ايجـاد سـازوكارهای فرابینی)نهـاد برنامه ريـزی و توسـعه 
تهران( شـهر 
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 به كارگیری روش های ساده،  ضعیف، تکراری و غیرگويا)رئیس دانا، 47:1388(
 محصول نهايی برنامه راهبردی شهر تهران در چند موضوع قابل بررسی است:

 شیوه ی تعیین نحوه ی استفاده از فضا:
 در ايـن برنامـه برخـاف اسـتفاده از پهنه بنـدی و اجتنـاب از تعییـن تکلیـف قطعـی بـرای زمیـن هم چنـان اسـیر نگـرش 

الگوواره هـای كالبـدی جامـع بـه شـیوه سـنتی و اراده گرايانـه اسـت.

 شيوه ی برخورد با تراکم:
 عـدم ارائـه گزينه هـای مختلـف تراكـم و در نهايـت تغییـر آن در جلسـه های بررسـی و تصويـب بی توجـه بـه فرآيندهـا و 

برنامه پشـتوانه  مطالعـات 
 سند برنامه نقشه پهنه بندی، برنامه های مختلف فضايی )موضوعی- موضعی وتفصیلی پايه( و ضوابط و راهنما

3-1-4-2 - ويژگی های روندکاری
ويژگی   های روندكاری كه در قالب دو دسته فرعی تر قابل بررسی است را می   توان به صورت زير بیان نمود:

نخست ـ شيوۀ تدوين اهداف و فرآيند برنامه ريزي
روندهای تصمیم سازی برنامه راهبردی شهر شهر تهران دربردارنده ويژگی های زير می باشد:

 به تعلیق درنیامدن عملیات های ساخت و ساز در مناطقی كه برای آن ها برنامه ای در حال تهیه است
 نداشـتن واقع گرايـی و بی توجهـی بـه امکانـات و توانمندی هـای واقعـی از جملـه قوانیـن و مقـررات و واقعیت هـای حاكم در 

تدويـن برنامه 
بی توجهـی بـه ظرفیت هـای نهـادی، قـدرت قانونـی، ظرفیت هـای كارشناسـی و تخصصـی و منابـع در اختیـار در فرآينـد 

تصمیم سـازی
 پراهمیـت بـودن نقـش مسـئوالن دولتـی در فرآيند تصمیم گیـری به دلیـل تمركزگرايی شـديد در برنامه ريـزی و آمرانه بودن 

آن و تشـديد آن بـه دلیـل تامین منابع مالـی در مركز 
 ناديـده انگاشـتن و يـا تنهـا نماديـن بـودن مفهـوم مشـاركت بـه دلیل نبـود سـازوكار تعريف شـده و مـورد قبـول حوزه های 

سیاسـی بـرای مشـاركت مسـتقیم انجمن هـای مسـتقل جامعـه مدنـی در فرآينـد برنامه ريزی)اطهـاری، 33:1388(
 غلبه فن ساالری در فرآيند تهیه برنامه  و بی توجهی به نقش میانجی گری برنامه ريز

 جدايی تداخل میان مراجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و مجری
 تعـدد و مـوازی كاری نهادهـا و دسـتگاه های متولـی توسـعه وعمران محلی به دلیل شـفاف نبودن تقسـیم كار بین دسـتگاه ها 

و نبـود مديريـت يکپارچـه، هماهنـگ و هم سـو در برنامه ريزی)دفتر طرح هـای كالبدی، 1386(

 مهيا نبودن الزامات و ضرورت های اساسی تهيه و اجرای برنامه  از جمله:
 اطاعـات گسـترده، تفصيلـی و روزآمـد: نبـود و يـا دشـواری دسـتیابی بـه اطاعـات روزآمـد و وجـود كاسـتی  در 
سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیـری فضايـی و ناممکـن بودن يا دشـواری اسـتنتاج سیاسـت گذاری های به روزبه عنـوان عامل 

كاهـش روايـی و پايايـی بـرون داد برنامه )دفتـر طرح هـای كالبـدی، 1386(
 سـازوكارهای گسـترده مالـی : بی توجهـی تصمیم سـازان بـه سـازوكارهای مالـی، پولـی و اقتصـادی و ناهماهنگـی میـان 
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برنامه هـا و بودجه بنـدی و هم چنیـن ناهماهنگـی میـان بودجه هـای سـاالنه بـا برنامه هـا عامـل متاثـر شـدن اجـرای برنامه از 
تخصیـص منابـع و تصمیمـات موقـت بودجـه ای )دفتـر طرح هـای كالبـدی، 1386( 

 كارشناسـان متخصـص و گسـترده: ضعـف بدنـه كارشناسـی بـه لحاظ كمیـت و كیفیـت در امر تهیـه برنامه ها ونبود سیسـتم 
هدايـت و راهنمايـی برنامه ها)سـیف الدينی، 25:1389(

 ظرفیت هـای نهـادی و تـوان مخاطبـان و سـازمان های مجـری: بی توجهـی بـه ظرفیت هـای نهـادی سـازمان های مجری و 
تـوان و نیـاز مخاطبـان و اعتقـاد به دسـتیابی به اهـداف ملی)ماهیت ملـی برخی از پروژه هـا، اجرای آن توسـط نهادهای محلی 

را ناممکـن می سـازد( )دفتـر طرح های كالبـدی، 1386(

دوم ـ ويژگی  روندهای تصميم گيری)بررسی و تصويب برنامه ها(
 تمركز تصويب در نهادهای ملی و نفوذ مطلق بخش دولتی در امر تهیه برنامه )دفتر طرح های كالبدی، 1386(

در ايـن زمینـه می تـوان بـه اعمـال نظرهای رياسـت جمهـور در فرآينـد پايانی تصويـب مبنی بر تغییـر جمعیت، تراكم، سـطوح 
مختلـف كاربـرد زمین)فرجامـی، 1388( اشـاره نمود كه باعث از دسـت رفتن اسـاس برنامه گشـت.

 تسلط رويکرد بخشی نگری در بررسی و تصويب برنامه )دفتر طرح های كالبدی، 1386(
 بی توجهـی بـه كارآمـدی و اتـکا بـر توافـق میـان تصمیم گیرنـدگان به عنـوان معیار انتخـاب تصمیـم نهايی)به عنـوان نمونه 

در تصويـب نـرخ رشـد جمعیـت از میـان گزينه هـای مختلـف ارائه شـده در برنامه( 

-3-1-4-3 ويژگی   های قانونی ـ اجرايی
اين ويژگی   ها را می   توان در دو دسته  بررسی نمود:

الف ـ ويژگی روندهای اجرايی
 ناسازگاری نهادهای مسئول تهیه و اجرای برنامه های توسعه شهری)سازمان مسکن و شهرداری(

 تغییر شرايط و بسترهای مديريتی و سیاسی

 سـازوکارهای مشـخص فرابينـی به عنوان جزئـی از برنامهو هم چنين سـازوکار سياسـت پژوهی  برای 
برنامه: تحقق پذيـری  ارزيابی 

در برنامـه راهبـردی- سـاختاری شـهر تهـران بـه منظـور برقـراری فرآينـدی پويـا و متـداوم در هدايـت و راهبـری دائمـی 
تحـوالت كالبدی-فضايـی و عملکـردی شـهر تهـران- رفـع نیازهـای به هنـگام مديريت شـهری آن و نظارت بـر تحقق كامل 
و هم سـازی میـان اجـرا و برنامـه و جـزآن موضـوع تاسـیس نهـاد مطـرح شـد. نهـاد برنامه ريـزی توسـعه شـهر تهـران گرچه 
می توانسـت از طريـق ايفـای نقش هـای زيـر  در تحقق پذيـری سـند برنامـه سـاختاری راهبـردی شـهر تهـران سـودمند واقـع 
شـود- لیکـن عـدم برخـورداری از جايـگاه و سـاختارهای قانونی در نهايـت موجب انحـال آن و حذف اين مرحلـه از فرآيند در 

برنامه ريـزی گشـت؛ چراكـه وجـود نهـاد وابسـته بـه پايبنـدی مسـئولین بـه اين تفاهم اسـت.
 هدايت گر و راهبر تحوالتی كه در عرصه شهر به طور پیوسته به وقوع می پیوندد.

 نظارت و فرابینی بر اجراو فرآيندهای توسعه و اعمال بازخوردهای ناشی از آن
 مجری
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 الزام آور نبودن اجرای برنامه به داليل زير:
 بی توجهـی بـه پیوسـتگی مراحـل مختلـف تصمیم سـازی، اجـرا و نظـارت و در نتیجـه جدايی نهادهـای تهیه كننـده و مجری 

برنامه هـا و نبـود تعهـد الزم در اجرا)دفتـر طرح های كالبـدی، 1386(
 نداشـتن وجهـه قانونـی شـرح خدمـات انجـام برنامه هـای راهبـردی و سـاختاری)منوچهری فر، 1388( از يـک سـو و وجـود 

خاهـای قانونـی بـرای تضمیـن اجرای برنامـه از سـوی ديگر)زنـوز- 1389(
هدايت گری و راهبری تحوالت- نظارت و ارزيابی فرآيندهای اجرا- ايجاد هماهنگی میان دستگاه های مختلف

ب ـ چارچوب های قانونی
 ناسازگاری روح و محتوای قوانین با مشکات شهری و يا وجود ابهامات بسیار در آن 

 مغايرت قوانین با برنامه ها در برخی از مواقع
 قانونـی بـودن برنامه ريـزی راهبـردی در فرآينـد تهیـه و بالعکـس غیرقانونی بـودن آن در فرآينـد تصويب به عنوان شـاهدی 
بـر ايـن مدعـا می تـوان بـه نداشـتن وجهـه قانونی شـرح خدمات انجـام برنامه هـای راهبـردی و سـاختاری در هنـگام تصويب 

برنامـه و در نتیجـه سـردرگمی مشـاوران تهیه كننـده برنامه)منوچهری فـر، 47:1388( اشـاره نمود. 
 خـا ضمانـت قانونـی بـرای اجـرای برنامه ها به معنای نبـود آيین نامه يا دسـتورالعل در خصـوص چگونگی نظـارت بر اجرای 
برنامـه  توسـعه شـهری)زنوز،24:1389( كـه در ايـن زمینه می توان به نداشـتن جايـگاه قانونی نهـاد برنامه ريزی شـهر تهران به 

عنوان سـازوكار انديشـیده شـده برای فرابینی برنامه اشـاره نمود.
 تعـدد نهادهـای مسـئول، ناهماهنگـی و هم پوشـانی در تقسـیم وظايف دسـتگاه ها در امر اجـرا و نظارت برنامه هـا و در نتیجه 

ناسـازگاری عملکـرد نهادهای مختلف در شـهر تهران)5( 

-3-2 عواملی که به طورغيرمستقيم  بر عرصه کارکردی و عمل برنامه   ريزی اثر می   گذارند
3-2-1 - تعييـن و تشـريح الزامـات و  ويژگـی هـای زمينـه   ای مرتبط تصميـم گيری و تصميم سـازی  

توسـعه شـهری در الگـوواره برنامه ريـزی راهبردی 
بـرای پی بـردن بـه تعییـن و تشـريح الزامـات و  ويژگی هـای زمینـه   ای مرتبـط تصمیم گیری و تصمیم سـازی  توسـعه شـهری 
در الگـوواره برنامـه ريـزی راهبـردی ابتـدا می بايسـتی بـه سـیر تکامل ايـن الگـواره و جايگاه و اهمیـت تصمیم گیـری به طور 
كلـی در آن بپردازيـم. اولیـن مرحلـه در سـیر تکامـل تدريجـي الگـوواره راهبـرد عبـارت اسـت از برنامه ريزي مالـي پايه اي كه 
در سـالهاي 1950 كـه برنامه ريـزي نوعـًا بـر بخـش عمومـی متمركـز بـود و تهیـه و تـداركات بودجـۀ مالـي كـه حداقـل افق 
زمانـي 12 مـاه را در نظـر داشـت، مركـز فعالیت   هـاي برنامه ريـزي بود. ايـن سـازمان   ها تمايل داشـتند راهبردهـاي قدرتمند را 
بـه نمايـش گذارنـد، بـا ايـن وجـود ايـن راهبردها به نـدرت مسـتند مي شـدند. دومین مرحلـه برنامه ريـزي مبتني بـر پیش بیني 
در سـالهاي 1960 در سـازمان   هايي تحقـق يافـت كـه يـک افـق زمانـي طوالني تـر، تجزيه و تحلیـل محیطـي، پیش بیني هاي 
چنـد سـاله و تخصیـص منابع ايسـتا در شـركت را به منظور پاسـخگويي بـه تقاضاهاي روبه رشـد دنبال مي كردند. در سـالهاي 
1970 در پاسـخ بـه بازارهـا و رقابـت كـه برنامه ريـزي راهبـردي هـم در اوج شـهرت خود قـرار داشـت، انتقال به مرحله سـوم 
يعنـي برنامه ريـزي بـا محوريـت محیـط بیروني صـورت گرفـت. برنامه ريزي در اين شـکل در برگیرنـدۀ تجزيـه و تحلیل كامل 
وضعیـت، بررسـي رقابـت، ارزيابـي گزينه هـاي راهبـردي و تخصیـص منابع پويا اسـت. فنون تجويـزي در راهبـرد در اين زمان 
بـه همـراه تسـلط مکتـب برنامه ريـزي در نقطـۀ اوج خـود قرار داشـت. بطور واضح شـوق هدايت شـده بـه سـمت برنامه ريزي 
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راهبـردي در اوايـل سـال   هاي 1970 بـراي مـدت طوالنـي باقـي نماند. درس اتخاذ شـده از اين دوره اين اسـت كه هـر دو بعد 
راهبـرد يادگیـري شـده و انديشـیده شـده الزم هسـتند و ايـن دو فرآيند بايد بـا يگديکر ادغام شـوند. 

سـیر تکامـل تدريجـي الگـوواره برنامه ريـزي راهبردي بـه مديريت راهبردي و سـپس تفکر راهبـردي انعکاس دهنـدۀ تغییرات 
اقتصـادي، فناورانـه و اجتماعـي اسـت كـه از زمـان آغـاز خـود در میانه هـاي سـال   هاي 1980 خصوصـًا از سـال 1984 صورت 
گرفتـه اسـت. همزمـان بـا سـطوح بیشـتري از ابهامـات محیطـي، نیازمندي هـا و تقاضاي بیشـتري بـراي فرايند راهبـرد ظاهر 
شـد. بنابرايـن تفکـر راهبـردي و برنامه ريـزي راهبردي هر دو ضروري هسـتند و يکي بـدون ديگري كافي نیسـت. راهبردهاي 
خـاق و پیشـگام نشـات گرفتـه از تفکـر راهبـردي بايـد از طريـق برنامه ريـزي راهبـردي عملیاتي شـود. اگر چـه برنامه ريزي 
امـري حیاتـي و ضـروري اسـت امـا نمي توانـد راهبردهـاي منحصـر بـه فـردي ايجـاد نمايـد. تفکـر راهبـردي و برنامه ريـزي 
راهبـردي بـه صـورت يـک فرآينـد مناظـره اي ارتبـاط متقابل با هـم دارند كه هـر دو براي مديريـت راهبردي ضروري هسـتند 
و هـر يـک بـه تنهايـي الزم امـا كافـي نیسـتند. بنابرايـن تصمیم گیـري مفهوم كانونـي انتخـاب اسـتراتژيک به شـمار مي آيد. 
برنامه ريـزي اسـتراتژيک كلیـۀ فعالیتهـاي تصمیم گیـري و سیاسـت گذاري را همـراه يکديگـر بـه صـورت كامل و پويـا در نظر 

مي گیـرد.
در شـرايط دنیـاي كنونـي، جامعـۀ شـهري مملـو از كنش   گـران متعـددي اسـت كه هـر يک بنا بـه مصالـح و منافع خـود تدبیر 
مي كننـد و بـه عمـل مي پردازنـد. در عرصـۀ شـهر و صحنۀ جامعۀ شـهري كـه افـراد و گروه   هاي ذي نفـع و ذي نفوذ بـه عنوان 
بازيگـران صحنـه در جهـت اهـداف و مقاصـد خود عمـل مي كننـد، در صورت فقـدان قدرت تصمیم سـازی مديريت شـهري با 

مشـکات زيـادی روبـرو خواهد بود. 

جدول شماره 5: ابعادزمینه ای الزامات كاربستی الگوواره  راهبردی برنامه ريزی و قیاس با نظريه های غیرروندی و جامع

  ايچارچوب زمينه  ريزيالگوواره برنامه
 )افت ساده ـ جامعرهي(هاي غيرروندي و جامعنظريه ريزي راهبردي  برنامه

 سـازي و تصـميم  ايجاد نظام سلسله مراتبي در تصـميم-
  گيري و اجرا

سازي متمركز و از باال به پايينگيري و تصميمتصميم 

گيري و هاي تصميم چارچوب
 سازيتصميم

تاكيد بر اهداف اقتصادي و اجتماعي  اهداف صرفا كالبدي رتاكيد ب  
هاي گام به گام و تدريجيتصميم  هاي كلي و از باال به پايينصميمت  
توجه به بخش خصوصي  توجهي به بخش خصوصي بي  
 سـاالري و در اختيـار جامعـه نهـادن      قانوني بودن مـردم

  ابزارهاي مداخله
توجهي به مشاركت مردم بي  

داراننفعان و سهامزني بين ذيچانه  تشخيص از سوي مراكز قدرت  

  هاي  چارچوب
  سياسي ـ قدرت

ائتالف، شبكهكشمكش،  كالن  
گران فضا سازي قوانين موجود در عرصه ساير كنش هم  نيازي از وجود قوانيني مبني بر فراهم آوردن تعامل بي  

اشتراك بخش عمومي و خصوصي   ريزي فضايي عدم مداخله بخش خصوصي در برنامه  
 هـا بـه عنـوان معيـاري بـراي      توجه به هنجارهـا و ارزش

  گيريتصميم
هاه به هنجارها و ارزشعدم توج  

  پايين بود ميل به مشاركت مردمي  باال بودن ميل به مشاركت در ميان مردم  اجتماعي ـ  فرهنگي
اعتقــاد و التــزام جامعــه بــه  -بــاال بــودن ميــزان اعتمــاد

  ها برنامه
پذير  و نظم) تر ظرفيت كنترلي بيش(شده هاي كنترل محيط
  

  1392نگارندگان،: منبع

  گيری توسعه شهری در ايران سازی و تصميم ای سيستم تصميم های زمينه سی ويژگیبرر -٣-٢-٢
  :نمود بررسي گفته پيش بندي دسته قالب در توان مي را تهران شهر فضايي ريزي برنامه سيستم اي زمينه هاي ويژگي

 كنترل حيطه از و شود مي ملشا را خارج هاي  محيط و كالن سطوح از متاثر بيروني مسائل كه سياسي اقتصاد هاي چارچوب
 در دولت پراهميت نقش.سازد مي متاثر را آن صحيح اجراي اما باشد، مي خارج تهران شهر فضايي ريزي برنامه سيستم

 و نفت منابع استخراج از حاصل درآمدهاي به دولت دسترسي و ايران اقتصاد ساختار بودن مختلط دليل به منابع تخصيص
 را اقتصادي بلندمدت رشد براي آمده دست به منافع از ناشي هاي ناسازگاري حل براي بلندمدت هاي ريزي برنامه ضرورت گاز

 به). 14:1389 ،زنوز(است اداري ساالري ديوان و دولت متمركز قدرت مستلزم اقتصادي ريزي برنامه چراكه سازد؛ مي آشكار
  :نمود خالصه زير تجمال در توان مي را سياسي اقتصاد چارچوب اين هاي ويژگي كلي طور

نقش علت به تمركز عدم با بنيادين مخالفت و سياسي قدرت و اداري و مالي تمركز به شديد گرايش 
  ).17:1389 ،زنوز( جامعه براي ثروت سازي بيشينه بر مبني بخش دولتروزي

محلي دولت نبود و پايين به باال از و آمرانه توسعه  
ويژگي از برنامه تا شد خواهد سبب برنامه تصويب و راهبردي تهيه، بر موثر عامل عنوان به محلي دولت فقدان 

    .بماند دور بودن راهبردي
مردمي نهادهاي جايگاه نبودن مشخص و شهروندمداري و مدني نهادهاي وجود به باور نداشتن   

14:1388 فر، منوچهري( كنترل و دستور اجرايي هاي شيوه تسلط و خصوصي بخش به توجهي بي.(  
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جدول شماره6 : برابرهم نهادن ابعاد محتوايی الزامات كاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی با ويژگی های برنامه ريزی 
ساختاری راهبردی تهران

4-2 - برابرهم نهـادن ابعـاد رونـدكاری الزامـات كاربسـتی الگـوواره برنامـه ريـزی راهبـردی بـا ويژگی هـای برنامه ريـزی 
تهران راهبـردی  سـاختاری 

برابـر نهـادن و تطابـق ابعـاد الزامات كاربسـتی الگـوواره برنامه ريزی راهبـردی با ويژگی هـای برنامه ريزی سـاختاری راهبردی 
تهران در جدول زير نشـان داده شـده اسـت:

جدول شماره 7: برابرهم نهادن ابعاد روندكاری الزامات كاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی با ويژگی های برنامه ريزی 
ساختاری راهبردی تهران

معیار برابرهم نهادن الگوواره راهبردی 

ناهم خوانی  شیوۀ تدوين اهداف و فرآيند برنامه ريزي

مشاركت گروههاي ذينفع در برنامه ريزي  ناهم خوانی 

سطح تصمیم گیری ناهم خوانی 

كوتاه بودن فرآيند تهیه و تصويب  ناهم خوانی 

دوره زمانی عمل برنامه ريزی ناهم خوانی 

وظیفه میانجی گری تصمیم ساز هم خوانی 

سياسي و اقتصادي ثبات و تعادل ودنب  
زنوز( داند مي خود اقتصادي هاي برنامه تحقق مانع را ريزي برنامه نظام كه دولت ريزانه ضدبرنامه خصوصيت-

  ها پروژه برنامه از خارج و سريع اقدامات به گرايش و ها برنامه بودن نمادين نتيجه در و).44:1389
1373 فر، زاهدي(جامعه پذيري مشاركت سطح بودن پايين.(  
ها برنامه به جامعه التزام و اعتقاد - اعتماد ميزان بودن پايين  
اجتماعي محيط شدگي كنترل  

ريزی  های برنامه الزامات کاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی با ويژگیو  نهادن ابعاد   برابرهم-۴
  ساختاری راهبردی تهران

ريزی  های برنامه مات کاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی با ويژگینهادن ابعاد محتوايی الزا برابرهم -۴-١
  ساختاری راهبردی تهران

ها و  سازي چارچوب همريزي راهبردي در شهر تهران و به طور كلي ايران مستلزم ارزيابي  تشخيص مناسبت الگوواره برنامه
ريزي  برنامه  الگوواره) اي زمينه(با الزامات محيطيريزي توسعه فضايي شهر تهران  اي سيستم برنامه هاي زمينه ويژگي

از گام اول در  دو و معيارهاي منتج پذيرفته در گام هاي صورت نهاد بررسي برابرهم اين امر از طريق تقابل و. است راهبردي
  جدول زير ميسر شده است

ريزي  هاي برنامه ه ريزي راهبردي با ويژگينهادن ابعاد محتوايي الزامات كاربستي الگوواره برنام برابرهم: 6جدول شماره 
  ساختاري راهبردي تهران

  معيار برابرهم نهادن  راهبرديالگوواره 
  گيري نحوه نگرش به محيط تصميم خواني ناهم

 ريزيشيوة بررسي و عمل در ارتباط با  پديده مورد برنامه خواني ناهم

  ريزينامهگران مرتبط با برنحوة نگرش به  عمل كنش  خواني ناهم

 )پذيري نرمش(بيني نشده و عدم قطعيت توان مقابله با شرايط پيش خواني ناهم

  گرايي و توجه به بستر مشكل خواني ناهم
 سويي و توجه به اجرا عمل هم خواني

  شناسيهاي شناختويژگي  خواني ناهم
   سطح تصميم خواني ناهم
 وجود رابطه بين مقصد و وسيله خواني ناهم

 ت اجرايي و تحقق پذيريامكانا

 استفاده از نظارت به عنوان وظيفه اي مستمر هم خواني

 هم خواني
ابزار اجرايي، ابزار كالبدي و غيركالبدي، طيف وسيعي از ساز و كارهاي 

  اجرايي
 تخصيص منابع سازماني، مالي، جهت انجام اقدامات مورد نظر هم خواني

 فضا ي استفاده از تعيين نحوه هم خواني
  محصول نهايي

 نوع ضوابط و مقررات تدويني خواني ناهم
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4-3 -  برابرهم نهـادن ابعـاد قانونـی ـ اجرايـی الزامات كاربسـتی الگـوواره برنامه ريـزی راهبردی با ويژگی هـای برنامه ريزی 
سـاختاری راهبردی تهران

برابـر نهـادن و تطابـق ابعـاد الزامـات قانونـی ـ اجرايی الگـوواره برنامـه ريزی راهبـردی با ويژگی هـای برنامه ريزی سـاختاری 
راهبـردی تهـران در جدول زير نشـان داده شـده اسـت:

جدول شماره 8: برابرهم نهادن ابعاد قانونی ـ اجرايی الزامات كاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی با ويژگی های برنامه ريزی 
ساختاری راهبردی تهران

4-4 - برابرهم نهـادن ابعـاد تصميم گيـری و تصميم سـازی الزامـات کاربسـتی الگـوواره برنامـه ريزی 
راهبـردی بـا ويژگی هـای برنامه ريـزی سـاختاری راهبـردی تهران

برابـر نهـادن و تطابـق ابعـاد تصمیم گیـری و تصمیم سـازی الگـوواره برنامـه ريـزی راهبـردی بـا ويژگی هـای برنامه ريـزی 
سـاختاری راهبـردی تهـران در جـدول صفحـه بعـد نشـان داده شـده اسـت:

ريزی  های برنامه الزامات کاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی با ويژگی روندکارینهادن ابعاد  برابرهم -۴-٢
  ساختاری راهبردی تهران

 ريزي ساختاري راهبردي تهران هاي برنامه ويژگي برابر نهادن و تطابق ابعاد الزامات كاربستي الگوواره برنامه ريزي راهبردي با
  :نشان داده شده استدر جدول زير 

هاي  الزامات كاربستي الگوواره برنامه ريزي راهبردي با ويژگي روندكارينهادن ابعاد  برابرهم :7جدول شماره 
  ريزي ساختاري راهبردي تهران برنامه

 معيار برابرهم نهادن  راهبرديالگوواره 

  ريزي شيوة تدوين اهداف و فرآيند برنامه  انيخو ناهم
   ريزي مشاركت گروههاي ذينفع در برنامه خواني ناهم
 گيري سطح تصميم  خواني ناهم

 كوتاه بودن فرآيند تهيه و تصويب  خواني ناهم

 ريزي دوره زماني عمل برنامه خواني ناهم

 سازگري تصميموظيفه ميانجي هم خواني

هاي  با ويژگي الزامات كاربستي الگوواره برنامه ريزي راهبردي قانوني ـ اجراييابعاد ادن نه برابرهم  -3-4
ريزي ساختاري راهبردي تهران برنامه  

ريزي ساختاري راهبردي  هاي برنامه الگوواره برنامه ريزي راهبردي با ويژگي قانوني ـ اجرايي برابر نهادن و تطابق ابعاد الزامات
  :نشان داده شده استدر جدول زير  تهران

نهادن ابعاد قانوني ـ اجرايي الزامات كاربستي الگوواره برنامه ريزي راهبردي با  برابرهم :8جدول شماره 
  ريزي ساختاري راهبردي تهران هاي برنامه ويژگي

  معيار برابرهم نهادن  راهبرديالگوواره 

  در نظر گرفتن نهاد قانوني مجري برنامه خواني ناهم

ريزي قانوني كاربست الگواره بنامه هايزمينه
  راهبردي

  بينيهمراه با آينده  خواني هم

 باشندقوانين بازتاب اقدامات و تصميمات مي خواني ناهم

 باشندقوانين بازتاب اقدامات و تصميمات مي خواني ناهم

خواني ناهم   تخصيص منابع سازماني، مالي، جهت انجام اقدامات مورد نظر 

  هاي اجرايي، مرور و فرابينيساز و كار
خواني ناهم  اي مستمر استفاده از نظارت به عنوان وظيفه 

خواني ناهم ابزار اجرايي، ابزار كالبدي و غيركالبدي، طيف وسـيعي از سـاز و    
  كارهاي اجرايي

خواني ناهم   . ريزي انرا انجام مي دهند مديران و اجرا كنندگان برنامه 
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5 -  جمع بندی و نتيجه گيری
توجـه ناكافـی بـه ويژگی هـای زمینه ای سیسـتم برنامه ريزی شـهری ايـران در تهیـه و اجرای برنامـه  راهبردی بـه عنوان يکی 
از عوامـل اصلـی ناكامـی ايـن الگـوواره در دسـتیابی به اهداف در متون مختلف شناسـايی شـده اسـت؛ چراكه اجـرای برنامه به 
تعـداد زيـادی از شـروط منـوط شـده كـه مسـتلزم الزام، عاقمنـدی و وجـود سـازوكارهای الزم بـرای تحق آن اسـت. به طور 
كلـی سیسـتم برنامه ريـزی توسـعه فضايی شـهر تهـران متاثر از سیسـتم اقتصاد سیاسـی، قانونـی و اجتماعـی- فرهنگی حاكم 
بر كشـور اسـت و از سـويی وابسـتگی شـديد سـاختارهای سیسـتم تصمیم گیری شـهر تهران به سـاختار كان اقتصاد سیاسـی 
كشـور سـبب خواهـد شـد تـا سیسـتم تصمیم گیری توسـعه فضايی شـهر تهـران نتواند مسـتقیمًا اداره امـور را به دسـت گیرد و 
در نتیجـه برنامـه  راهبـردی خـود را بـا موفقیـت به اجـرا رسـاند.زمینه های موثر بر شـکل گیـری و توجه به تفکـر راهبردی در 
برنامـه ريـزی شـهری را مـی تـوان در دو زمینـۀ كلـی پیچیدگی مسـايل برنامه ريـزی و  مطرح شـدن برنامه ريـزی راهبردی 
بـه عنـوان رويکـرد مواجهـه بـا آن وتنگناهای شـیوه های رايـج برنامه ريـزی )رهیافت های غیررونـدی و جامع( ذكـر كرد.  بر 
ايـن مبنـا الزامـات برنامـه ريزی بـه كارگیری الگـوواره برنامه ريزی راهبردی در سـطح نمونۀ موردی بر اسـاس تطابـق و برابر 

نهـادن آن بـا چارچـوب نظـری و كاربسـتی رهیافـت های غیررونـدی و جامع موارد زير را شـامل می شـود:

الف ـ مشكات درونی سيستم برنامه ريزی توسعه فضايی شهر :
 ابعاد محتوايی و روندكاری كاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی

 ابعاد قانونی اجرايی كاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی

با  الزامات كاربستي الگوواره برنامه ريزي راهبرديسازي گيري و تصميمتصميمابعاد  نهادن برابرهم -4- 4
ريزي ساختاري راهبردي تهران هاي برنامه ويژگي  

ريزي ساختاري  هاي برنامه الگوواره برنامه ريزي راهبردي با ويژگي  سازيگيري و تصميمتصميم برابر نهادن و تطابق ابعاد
  :ل زير نشان داده شده استدر جدو راهبردي تهران

سازي الزامات كاربستي الگوواره برنامه ريزي گيري و تصميمنهادن ابعاد تصميم برابرهم :6جدول شماره 
  ريزي ساختاري راهبردي تهران هاي برنامه راهبردي با ويژگي

 معيار برابرهم نهادن  راهبرديالگوواره 

گيري سازي و تصميمايجاد نظام سلسله مراتبي در تصميم خواني ناهم
  و اجرا

 سازيگيري و تصميمهاي تصميم چارچوب

  تاكيد بر اهداف اقتصادي و اجتماعي  خواني هم

 هاي گام به گام و تدريجيتصميم خواني ناهم

 توجه به بخش خصوصي خواني هم
  
 

 معيار برابرهم نهادن  راهبرديالگوواره 
خواني ناهم   كشمكش،ائتالف، شبكه 

خواني ناهم  رهاي اجرايي، مرور و فرابينيساز و كا  گران فضا سازي قوانين موجود در عرصه ساير كنش هم 

خواني ناهم ابزار اجرايي، ابزار كالبدي و غيركالبدي، طيف وسـيعي از سـاز و    
  كارهاي اجرايي

خواني ناهم هـا بـه عنـوان معيـاري بـراي      توجه بـه هنجارهـا و ارزش 
  گيريتصميم

 رهنگياجتماعي ـ  ف

خواني ناهم   باال بودن ميل به مشاركت در ميان مردم 

خواني ناهم   هااعتقاد و التزام جامعه به برنامه-باال بودن ميزان اعتماد 

  

  گيریبندی و نتيجهجمع  -۵
وان يكي از راهبردي به عن  ريزي شهري ايران در تهيه و اجراي برنامه اي سيستم برنامه هاي زمينه توجه ناكافي به ويژگي

عوامل اصلي ناكامي اين الگوواره در دستيابي به اهداف در متون مختلف شناسايي شده است؛ چراكه اجراي برنامه به تعداد 
به طور كلي سيستم . زيادي از شروط منوط شده كه مستلزم الزام، عالقمندي و وجود سازوكارهاي الزم براي تحق آن است

فرهنگي حاكم بر كشور است و از  -هران متاثر از سيستم اقتصاد سياسي، قانوني و اجتماعيريزي توسعه فضايي شهر ت برنامه
گيري شهر تهران به ساختار كالن اقتصاد سياسي كشور سبب خواهد شد  سويي وابستگي شديد ساختارهاي سيستم تصميم

راهبردي   دست گيرد و در نتيجه برنامه گيري توسعه فضايي شهر تهران نتواند مستقيماً اداره امور را به تا سيستم تصميم
مينه هاي موثر بر شكل گيري و توجه به تفكر راهبردي در برنامه ريزي شهري را مي توان ز.خود را با موفقيت به اجرا رساند

 در دو زمينة كلي پيچيدگي مسايل برنامه ريزي و  مطرح شدن برنامه ريزي راهبردي به عنوان رويكرد مواجهه با آن

جدول شماره 6: برابرهم نهادن ابعاد تصمیم گیری و تصمیم سازی الزامات كاربستی الگوواره برنامه ريزی راهبردی با 
ويژگی های برنامه ريزی ساختاری راهبردی تهران
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يادداشت ها:
1 -آغـاز تهیـه برنامه هـای متـداول شـهری در ايـران را می تـوان بـه برنامه جامع شـهر تهـران نسـبت داد. اولیـن برنامه جامع 
شـهر تهران از سـوی سـازمان برنامه و بودجه سـابق و با داشـتن افق 25 سـاله در سـال 1349 اباغ شـد. گرچه پای بندی به 
ايـن برنامـه پـس از انقـاب تضعیـف شـد، ولی به دلیـل مقبولیت پايیـن برنامـه جايگزين آن- برنامه حفظ و سـاماندهی شـهر 

تهـران، آتـک- نـزد نهادهای مجـری هم چنان اعتبـار خود را حفـظ نمود. 
2 - برنامـه ريـزی راهبـردی فرايندی مفهومی اسـت كـه در دهه 1960 در دانشـگاه هاروارد پايه گذاری شـد. در دهه 1990م ، 
تفکـرات مديريتـی سـعی نمـود تا اين فراينـد را بطور رسـمی و منطقـی در آورد. رويکرد فراينـدی برنامه ريزی راهبـردی تقريبًا 
از نقد ديدگاه كاسـیک و از تاش جهت رهايی از اشـتباهات برنامه ريزی راهبردی سـنتی، پديدار گشـت. فرايند موثر توسـعه 
راهبـردی بـا تمركـز بـر موضوعـات كلیـدی و در نظر داشـتن منابع موجـود و ارائـه راه حل های خـاق مبنی بـر توانايیی ها و 

تعهـدات، تغییـرات آگاهانه ای را به سـرانجام می رسـاند.
3 - آنچـه كـه برنامـه ريـزی راهبـردی را از ديگـر اشـکال برنامـه ريـزی متمايز می سـازد، شـیوه هـای گـرد آوری اطاعات 
گزينشـی، تحلیـل هدفمنـد و تعییـن اهـداف، مشـاركت تصمیم سـازان اصلـی، تبییـن و ارزيابی گزينه هـا، بررسـی تبعات آتی 
تصمیمـات و اعمـال كنونـی و بیـش از هرچیـز، تاكید بر اجـرای موفقیت آمیـز برنامه ها اسـت. اين فرايند به صـورت چرخه ای 

بـوده و فراينـد خطـی را دنبـال نمی كند.
4 - يکـی از اهـداف تهیـه برنامه راهبردی شـهر تهران دسـت يابی به برنامه ای بود كه بتواند مسـائل شـهر تهران را در سـطوح 
فراملـی، ملـی، منطقـه ای و محلـی تشـخیص داده و براسـاس آن هدف هـای الزم را تدويـن نمايـد. امـا در واقعیـت هدف های 
تدويـن شـده در “برنامـه سـاختاری راهبـردی شـهر تهـران” چیـزی جز بیـان آرزوهای جـاری و يک شـبه تدوين كننـدگان آن 

نیسـت؛ در صورتـی كـه هدف بايسـتی برآمده از مشـکات جامعه باشـد.
5 - از جملـه طرح هـای سـاختاری تهـران و انجـام برنامه ريـزی راهبـردی )تهـران 80( و برخـی اقدامات پراكنـده برنامه ريزی 
مشـاركتی ماننـد برنامـه راهبـردی توسـعه شـهر CDS . در ايـن شـیوه برنامه ريـزی بـر خـاف سـاير برنامه  هـای رايـج، بـر 
ضـرورت بـه میـدان آوردن بازيگـران كلیـدی و نیـز ايجاد مشـاركت عمومی، كه خواهد توانسـت يـک موافقت كلـی و در عین 
حـال طوالنـی مـدت را در ازای چشـم انداز  هـای برنامـه، اهداف و پشـتیبانی از برنامه پديد آورد، تاكید شـده اسـت. هم چنین در 
فر آينـد تهیـه راهبـرد توسـعه شـهری تأكیـد فراوانی بـر بهره گیری از نظـرات و راهکار  هـای نیرو هـا و بازيگران كلیـدی محلی  
می شـود و بـه همیـن دلیـل نیـز  می تـوان فر آينـد تهیـه ايـن برنامـه را بـا سـاير برنامه  های شـهری با مقیـاس و هدف مشـابه 

متفاوت دانسـت. 

پی نوشت ها:

  -urban problems
  -more development countries
  - structural planning
  -planning practice
  -economic and political process
  -instrumental rationality
  -traditional approach
  -technical solution
  -value free 
  -public sphere
  -systematic approach
  -strategic - process approach
  -social - participation approach
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