زمینه های مطرح در برنامه ریزی راهبردی برای تجدید حیات شهری و
ِ
الزامات به کارگیری آن در برنامهریزی
مقایسۀ تطبیقی چارچوب نظری و
راهبردی -ساختاری شهر تهران
بهزاد ملکپور اصل ( دانشجوي دکتری برنامهریزی شهری و منطقهای دانشگاه شهید بهشتی )*
میالد علیمحمدی ( کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران )
صادق کاتوزیان ( کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای دانشگاه شهید بهشتی )
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چكيده:
بـا کنـار رفتـن رهیافـت سـاده ـ جامـع از دانـش برنامهریـزی و انتقـادات بـه آن ،رهیافـت عقالنی -جامـع از اواخـر دهۀ1960
میلادی از سـوی نهادهـای برنامهریـزی در بسـیاری از کشـورها بـه رهیافـت سـاده ـ جامع ترجیح داده شـد و بـه زمینهی کار
ي تجدید حیات شـهری
اصلـی مراجـع برنامهریـزی بخـش عمومـی در بسـیاری از کشـورهای جهـان و برنامهریـزی در زمینه ِ
تبدیـل شـد .برنامههـای جامـع ـ عقالنی با تأکیـد بر عقالنی بـودن برنامهها و لحاظ نمـودن مدل تصمیمگیـری عقالنی زمینه
را بـرای حضـور نگـرش راهبـردی در برنامهریـزی فراهـم کردنـد .در نظـام برنامهریـزی ایـران نیـز تحققناپذیـری برنامههای
تهیـه شـده بـا رویکـرد جامع ،بـه معنای موفقیت اندک در دسـتیابی به اهداف ،و آشـکار شـدن لـزوم تغییـر رویکردهای تهیه
برنامههـای توسـعه فضایـی شـهر بـر اکثریـت صاحبنظـران برنامهریـزی شـهری ایـران ،منجر به تعییـن دسـتورکار جدیدی
بـرای برنامهریـزی بـا عنـوان "برنامههـای راهبـردی -سـاختاری" گشـت .هـدف از ایـن مقالـه شناسـایی کاسـتیها و موانع
بهکارگیـری الگـووارۀ برنامهریـزی راهبـردی در برنامـۀ راهبـردی ـ سـاختاری شـهر تهران می باشـد که به منظور دسـتیابی به
ایـن هـدف ابتـدا الزامـات برنامهریـزی به کارگیـری الگـوواره برنامهریـزی راهبردی مورد شناسـایی قـرار گرفـت و در ادامه بر
اسـاس برابرهـم نهـادن الزامـات برنامهریـزی این الگـواره با برنامهریـزی راهبردی کاسـتیها و موانـع بکارگیری ایـن الگوواره
تعییـن شـد .بـر مبنـای دسـتاوردهای این مقالـه توجه ناکافـی به ویژگیهـای زمینـهای سیسـتم برنامهریزی شـهری ایران در
تهیـه و اجـرای برنامـه راهبـردی بـه عنـوان یکی از عوامـل اصلی ناکامـی این الگوواره در دسـتیابی به اهداف شناسـایی شـده
اسـت؛ چراکـه اجـرای برنامـه بـه تعداد زیادی از شـروط منوط شـده که مسـتلزم الـزام ،عالقمنـدی و وجود سـازوکارهای الزم
بـرای تحـق آن اسـت .بنابرایـن تنهـا بهکارگیری ناصحیـح الگـوواره برنامهریـزی راهبردی در ایـران به عنوان عامل شکسـت
ایـن دسـته از برنامههـا بـه شـمار نخواهـد آمـد؛ بلکـه از سـوی دیگـر کاسـتیها و چالشهـای موجـود مبنـی بـر ناهمخوانـی
زمینـه و چارچوبهـای محیطـی برنامهریـزی توسـعه فضایـی شـهری ایران بـا الزامـات زمینـهای برنامهریزی راهبردی اسـت
کـه توفیـق این الگـوواره را بـا ابهام و تردید روبهرو سـاخته اسـت.

واژگان کلیدی :توانمندسازی ،ساماندهی ،مشارکت مردمی ،سکونتگاههای غیر رسمی ،اجتماع محوری
*-نویسنده مسئول مکاتبات:

آدرس :تهران اوین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی Email:Malekpour.behzad@yahoo.com

زمینـه هـای موثـر بـر شـکل گیـری و توجـه بـه تفکـر راهبـردی در برنامـه ریزی بـه مفهـوم کلـی و برنامهریـزی تجدید
حیـات شـهری کدام اسـت؟
ریـزی راهبـردی در سـطح نمونۀ موردی بر اسـاس تطابـق و برابر نهادن
کارگیـری الگـووارۀ برنامه
الزامـات برنامهریـزی به
ِ
ِ
آن بـا چارچـوب نظری و کاربسـتی رهیافتهـای غیرروندی و جامع کدام اسـت؟
کاستیها و موانع بهکارگیری الگووارۀ برنامهریزی راهبردی در ایران و در سطح نمونه موردی پژوهش بر اساس
برابرهم نهادن الزامات برنامه ریزی این الگواره با برنامۀ راهبردی ـ ساختاری شهر تهران کدامند؟
پاسـخ بـه سـه پرسـش باال هـدف مقاله را تشـکیل میدهد .کـه بر مبنـای روش توصیفـی ـ تحلیلی ابتـدا برنامهریزی توسـعه
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مقدمه
بـا پیچیدهتـر شـدن مشـکالت شـهری در کشـورهای بیشـتر توسـعه یافتۀ صنعتـی ـ به ويـژه در اواخر دهـۀ  1960میالدی ـ
و دگرگونـی مشـکالت شـهری در بیـش از بیسـت سـال پـس از جنـگ دوم جهانی و تغییـر نگرشهـا و دیدگاههای سیاسـی،
اقتصـادی(و جـز آن) همـراه بـا تحلیلهـا و انتقادهـای انجـام شـده از رهیافتهـای سـنتی از برنامهریـزی در نیمـۀ دوم دهـۀ
 1960میلادی تغییراتـی در نگرشهـا و دیدگاههـای کلـی برنامهریـزی بويژه برنامهریزی شـهری بـه وجود آمد .بـا کنار رفتن
رهیافـت سـاده ـ جامـع از دانـش برنامهریـزی و انتقـادات بـه آن ،رهیافـت عقالنـی -جامـع کـه هنـوز در دسـتهی نظریههای
قـراردادی و یکانـۀ برنامهریـزی قـرار داشـتند اما کمتـر به سـبک معمارانه و بیشـتر بر مدیریت شـکلگیری و اجـرای برنامهها
تأکیـد داشـتند جایگزیـن گردیدنـد .ایـن رهیافت به شـکل قانونی به ویژه از قانون  1968میالدی انگلسـتان رسـمیت بیشـتری
یافـت و آنچـه بـه عنـوان برنامهریـزی سـاختاری بـه ویـژه در دهـۀ  1970میالدی بسـیار مـورد اسـتفاده قرار گرفـت نوعی از
برنامهریـزی بـود کـه در چارچـوب ایـن رهیافـت ارائـه میگردیـد .تغییـرات مطـرح شـده در این دوره ناشـی از حضـور نگرش
سیسـتمی در تولیـد رهیافتهـای غیـر رونـدی بـود کـه مبتنـی بـر یـک فرآینـد چرخـهای و دورانـی بـود .رهیافت سیسـتمی
چرخـهای برنامهریـزی در تضـاد بـا رهیافـت سـنت برنامهریـزی (یعنـی رهیافت سـاده -جامع عقالنـی -جامـع) برنامهریزی را
بـه صـورت یـک فرآینـد ممتد و متفاوت با برخوردی ایسـتا در تولید سیاسـت مشـاهده مینمـود این رهیافت همـواره در پی آن
بـوده کـه نظریـهای عقالنـی جامـع و فراگیـر از برنامهریـزی معرفی نماید و بـر امکان مـرور و فرابینـی در فرآینـد برنامهریزی
تأکید بورزد(دانشـپور.)153:1387،
در نظـام برنامهریـزی ایـران نیـز تحققناپذیـری برنامههـای تهیـه شـده بـا رویکـرد جامـع ،بـه معنـای موفقیـت انـدک در
دسـتیابی بـه اهداف ،و آشـکار شـدن لـزوم تغییـر رویکردهای تهیه برنامههای توسـعه فضایی شـهر بر اکثریـت صاحبنظران
برنامهریـزی شـهری ایـران ،منجـر بـه تعیین دسـتورکار جدیدی بـرای برنامهریزی گشـت .در نهایت درسـال  1378شمسـی و
در پـی یـک رونـد نسـبت ًا طوالنـی و برقراری تفاهم میان شـهرداری شـهر تهران و وزارت مسـکن و شهرسـازی شـرح خدمات
برنامههایـی بـا عنـوان "برنامههـای راهبـردی ـ سـاختاری" تدویـن و برنامـه راهبـردی سـاختاری شـهر تهران بـه منظور رفع
کاسـتیها و چالشهـای الگووارههـای جامـع تدویـن شـد( .)1بـا گذشـت چیزی حـدود چهار سـال از تصویـب برنامـه ،اجرایی
نشـدن و عـدم برخـورداری از مقبولیـت الزم بـه جـز در میـان تهیهکننـدگان آن،صاحبنظـران مختلـف درعرصـه برنامهریزی
توسـعه فضایـی را بـه ایـن بـاور رسـانیده کـه" الگووارههـای راهبـردی در زمینههـای قلمرویـی ایـران از کارآیـی و مناسـبت
الزم برخـوردار نمیباشـد .همچنیـن پیشبینیهـا دال بـر آن اسـت کـه بـه دلیـل کاسـتیهای موجـود در تهیـه ایـن برنام ه یا
اساسـ ًا اجـرا نشـده باقـی خواهنـد ماند ،یـا تغییر ماهیـت مییابند و یـا از منظـر هزینه-فایده اجتماعـی اقتصادی جای مناقشـه
دارد(رئیسدانـا.)25:1388 ،
بـر اسـاس آنچـه ذکـر شـد و همچنین بـا توجه بـه تغییر و تحـوالت نظری در نظـام برنامهریزی ایـران پرسـشهای زیر برای
پژوهشگـر مطـرح شـده کـه هدف ایـن مقاله نیـز به پاسـخگویی به این پرسـشها میباشـد:
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فضایـی شـهر بـه عنـوان یـک سیسـتم در نظـر گرفتـه شـده و بـر مبنـای آن مسـائل اثرگـذار بـر اجـرای صحیح و مناسـبت
الگووارههـای مختلـف برنامهریـزی را میتـوان در قالـب دو دسـته کلـی بررسـی نمـود:

مسـائل درونـی سیسـتم برنامهریـزی توسـعه فضایی شـهر که مسـتقیم ًا به عرصـه کارکـردی برنامهریزی و عمـل آن توجه
میکند .
مسـائل بیرونـی و محیطی(زمینـهای) برنامهریزی توسـعه فضایی شـهر کـه خارج از حیطـه کنترل سیسـتم برنامهریزی بوده
امـا بر آن اثرگذار اسـت.
در ادامـه توجـه بـه دالیـل مطرح شـدن تفکـر راهبردی بـه عنوان الگـوارهای نظری یا تشـریح زمینههایـی که الگـوواره برنامه
ریـزی راهبـردی بـه بهبود فعالیت های سیسـتم شـهری کمـک نماید ،مطرح میشود.سـپس انگاشـتهای مطرح شـده و ابعاد
و الزامـات کاربسـتی الگـوواره برنامهریـزی راهبـردی تشـریح شـده و در نهایـت از طریـق برابـر همنهـادن ویژگیهـا و اصول
و کاربسـتهای الگـووارۀ برنامهریـزی راهبـردی بـا آنچـه کـه در واقعیـت در برنامـه توسـعۀ شـهری تهـران به وقوع پیوسـته
اسـت ،کاسـتیها و موانـع بهکارگیـری الگـووارۀ برنامهریـزی راهبـردی در سـطح نمونـه موردی مورد شناسـایی قـرار میگیرد.
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 -1زمینههای مطرح شدن الگو وارۀ برنامهریزی راهبردی
-1-1زمینههای مطرح شدن الگو واره برنامهریزی راهبردی در برنامهریزی به مفوم کلی
 -1-1-1تنگناهای شیوۀ رایج برنامهریزی

برنامهريـزي رایـج در دهـۀ 1960میلادی كـه بـه عنـوان راهنماي عمـل و كاربسـت برنامهريزي عمـل ميكرد ،درآغاز سـدة
بيسـتم ميلادي همچـون پاسـخي حرفـهاي بـه نارضايتـي از فرايندهـاي سياسـي و اقتصـادي ـ كـه خـود را در ويژگيهاي
كالبـدي و انـوع مشـكالت اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسـي شـهرهاي صنعتي كشـورهاي بيشـتر توسـعه يافتـه نمايان
سـاخته بـود ،شـكل گرفـت( .)2بنابرايـن ريشـة سياسـي برنامهريـزي بـه اصالحـات اجتماعي اوايل سـدة بيسـتم ميلادي باز
ميگـردد .ايـن ريشـهگيري ،برنامهريـزي را بـه صـورت قـدرت چهـارم دولتهـا كـه مـروج منافـع عمومـي (در برابـر منافـع
متضـاد افـراد و گروههـا) اسـت تعريـف ميكند .تفكـر پاية چنيـن تعاريفي باور به اين اسـت كه بـه كارگيـري آگاهانة تخصص
حرفـهاي ،عقالنيـت ابـزاري و روشهـاي علمـي ،بيـش از نيروهـاي برنامهريـزي نشـدۀ بـازار و رقابتهـاي سياسـي قـادر به
ترويـج رشـد اقتصـادي و توسـعه سياسـياند.از ديـدگاه ناظـران ،برنامهريـزي داراي محدوديتهـا و تنگناهايـي اسـت كـه بـر
كل سيسـتم برنامهريـزي و بـر تفكـر راهبـردي در برنامهريـزي اثرگـذار بـوده اسـت .بـه ايـن معنـا كـه تشـكيل يك سيسـتم
برنامهريـزي بـه عنـوان عنصـري پيونـدي (الحاقي) بـه دولت و بخـش عمومي؛ نيازمند شـرايط پايـه ،ابزارها و تداركاتي اسـت
كـه در صـورت فقـدان آنهـا ،عمـل برنامهريزي واقعيـت پيدا نميكنـد و به تهية برنامههاي شـهري كـه حتي قادر بـه برقراري
ارتبـاط بـا رونـد موجـود فعاليتهـاي مديريـت شـهري نيسـت ،محـدود ميمانـد .كاسـتيهاي مشـاهده شـده در برنامهريـزي
مرسـوم را چـه بـه وسـيلة ناظـران بـر رهيافتهـاي سـنتي و چه ناظـران بـر رهيافتهـاي تكامل يافتـة برنامهريـزي ميتوان
بـه صـورت فشـرده ايـن گونه بيـان كرد :
درك برنامهريزان از فرايند توسعه ،و تغيير شهري از نظر سياسي ،ساده انگارانه است.
راه حلهاي فني موجود در برنامهها ،بازتاب ديدگاههاي محافظهكارانة برنامهريزان به شهر است.
كوشـش برنامهريـزان در جهـت ترويـج منافـع عمومي بيشـتر در جهت بـرآوردن نيازهاي نخبـگان سياسـي و اقتصادي بوده
است.
مفهـوم اثباتـي آزادي از ارزش و خنثـي بـودن برنامهريـزي ،و بـه كارگيـري فراينـد عقالنـي تشـخيص و تعيين مشـكالت،
تعييـن اهداف.

 -1-1-2پیچیدگی مسایل برنامهریزی و رویکرد های مواجهه با آن

تلقـي سـادهانگارانه از دنيـاي بيرونـي و روابـط علـي و معلولـي بيـن پديدههـاي مختلـف ميتوانـد شـيوهاي چـون برنامهريزي
سـنتی يـا تهيـة برنامههـای جامـع و سـنتي را موجـه سـازد .موضوعاتـی كـه برنامهريـزان شـهري در اوايـل شـروع نهضـت
برنامهريـزي مـدرن بـا آن مواجـه بودنـد ماهيتـي نسـبت ًا سـاده داشـتهاند .اوليـن برنامهريـزان شـهري ميتوانسـتند در مواجهه
مسـتقيم بـا مشـکالت ،علـل و راه حلهايـي براي آنها بيابنـد( .)Amara, 1979, 201این در حالی اسـت کـه موضوعهای
برنامهريـزي در قلمـرو عمومـي لزومـ ًا همـان سـادگي مسـائل علوم تجربـي را ندارنـد .پيچيدگي سـازمان يافتـه (نهادينه) اين
موضوعهـا آنهـا را از ديگـر عرصههـا متمايز ميسـازد .رويكردهای سيسـتمي و راهبـردی نتيجه تالشهاي سـازمان يافتهاي
هسـتند كـه در سـير تحـول تفكـر و عمـل برنامهريـزي و مديريـت ،هر يـك از طريـق ابزارهـا و روشهايي در پـي چيرگي بر
ايـن دسـته از پیچیدگیهـا برآمدهانـد و هـر كـدام كمابيـش موفقيتهايي نيـز به دسـت آوردهاند .امـا پچييدگي ،عـدم قطعيت،
ابهـام ،وجـود پيوندهـاي درونـي و چيزهايـي از اين دسـت در بين مسـائل برنامهريزي ،يافتن راهحل براي آنها را بسـيار دشـوار
سـاخته اسـت .در آغـاز قـرن جديـد به نظـر ميرسـد انگارههايي چـون برنامهريـزي مبتني بـر همـكاري و برنامهريـزي مبتني
بـر مشـارکت مردمی مكمـل برنامهريزي راهبـردی شـدهاند(.)Barbuto,2002:14

پـس از بـروز مشـکالت و ناهماهنگـی و همچنیـن عـدم دسـتیابی بـه اهـداف مـورد نظر در سیاسـت هـای مداخله در شـهرها
بـه طـور کامـل ،در دهـه  1990میلادی گرایـش جدیـدی در میان کشـورهای اروپایـی به خصوص انگلسـتان ایجاد شـد که
سیاسـت تجدیـد حیـات را بـر پایـه بینـش راهبـردی ،پایـه محلی ،مشـارکتی مردمـی و چند بخشـی قرار مـیداد .ایـن تفکر با
ویژگـی هـای فـوق نمونـه هایـی موفقی را تشـکیل مـی داده اسـت .در رهیافت تجدیـد حیات شـهری به کارگیـری الگوهای
نـو از اهمیـت خـاص برخـوردار اسـت و در حقیقـت ارائـه مطلوب برنامـه منوط به ایـن امر اسـت .همچنین در ایـن رهیافت به
اهـداف بلنـد مـدت ،اهـداف افـراد و سـازمان هـا و اسـتفاده بهینـه از منابـع تاکیـد ویـژه ای می شـود .همچنیـن موفقیتهای
اقتصـادی و اجتماعـی در نمونـه هـای موفـق نشـان داده اسـت کـه ایـن موقعیت ها تا سـطح بسـیاری به فعالیت های سـطح
محلـه ای بسـتگی دارد .بنابرایـن عواملـی همچـون ضعف سیاسـت هـای شـهری در زمینه برخـورداری از اهـداف بلند مدت و
چشـم انـداز واضـح و دقیـق از یـک سـو و ایـن مهـم کـه برنامههایی کـه در دهـه  1980میلادی اجرا شـدند فاقد نـگاه بلند
مـدت بـوده و سـطح عملکـرد آنهـا سـطح منطقـهی سـطح مـا بیـن محلـی و ملـی بـود از سـویی دیگـر سـبب شـد تـا بر
همیـن اسـاس نیـاز بـه نـگاه بلنـد مدت با مقیـاس کالن تر و چشـم انداز دقیق تری احسـاس شـد و بـرای رفع این نیـاز تفکر
راهبـردی در برنامـه ی تجدیـد حیـات وارد گشـت( .)Hart et al,1999:153در ایـران برنامـه هـای مرمت شـهری عمدتا
دارای دیـد کالبـدی بـوده و بیشـتر جنبـه های افت کالبدی و فرسـودگی محیطـی را در نظر می گیرند و به علـل وجودی پدیده
فرسـودگی ،نمـی پردازنـد .از آنجـا کـه ریشـه ی اصلی محرومیـت و افت شـهری در عوامل اقتصـادی  ،اجتماعـی و فرهنگی
مـی باشـد و افـت کالبـدی خـود  ،معلول افت اقتصـادی و اجتماعی می باشـد در برخورد بـا پدیده ی افت و محرومیت شـهری
بایـد تمامـی ابعـاد بـه صـورت یکپارچـه و بلندمدت مورد بررسـی قـرار گیـرد .رهیافـت راهبـردی در تجدید حیات شـهری به
عنـوان یـک رهیافـت دخالـت در امـور شـهرها برای محو یا کاهش مشـکالت ناشـی از افت شـهری مطرح می باشـد .در ادامه
بـا توجـه بـه اینکـه برنامهریـزی راهبـردی در ارتبـاط بـا تجدید حیـات شـهری ذیـل برنامه-ریزی راهبـردی به مفهـوم کلی
کلـی به-کارگیـری برنامهریـزی راهبـردی را میتوان
میبایسـتی مـورد بررسـی قـرار گیـرد ،بنابرایـن آسیبشناسـی در زمینه ِ
بـه زمینـه برنامهریـزی راهبـردی تجدید حیات شـهری نیـز تعمیم داد.

شماره41-42

 -1-2زمینههای مطرح شدن الگو واره برنامهریزی راهبردی در تجدید حیات شهری
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 -2نظریههای پایه در الگوواره برنامهریزی راهبردی
بـا توجـه بـه اینکـه برنامهریـزی راهبـردی بـه عنـوان نگـرش و برداشـتی متفـاوت بـا الگـوی برنامهریـزی جامـع شـناخته
میشـود ،تعییـن نظریـهای واحـد بـرای معرفـی مبانـی برنامهریـزی راهبـردی و یا شـیوۀ مـورد عمل در ایـن الگـو امکانپذیر
نیسـت( .)3امـا بـه تناسـب نـوع نیازهای اصلی الگـوی برنامهریـزی راهبـردی و مباحث بنیادیـن آن میتـوان بنیانهای نظری
ایـن الگـو را تدویـن کـرد.در دسـتهبندی کلـی اصـول اولیـه الگـوارۀ برنامهریـزی راهبردی در سـه رویکـرد زیر میتـوان بیان
نمود:
نخسـت ـ رهیافـت سیسـتمی  :ایـن نگـرش اعتقاد بـه عدم کارآیـی برنامهریزی سـاده ـ جامـع و عقالنـی ـ جامع به
دلیـل پیچیدگـی جامعـۀ شـهری و دخالـت عوامـل متعدد فـردی ـ اجتماعـی دارد .براسـاس این نگـرش میتوان بـه تحلیل و
فرابینی مشـکالت شـهری پرداخت.
دوم ـ رهیافـت فرآینـدی ـ راهبـردی  :نگـرش مبتنـی بـر هدفگـذاری و مرحلـهای کـردن برنامهریـزی از جملـه
موثرتریـن نظریههـای کارآمـد در تبییـن الگـوواره برنامهریـزی راهبـردی میباشـد ،زیرا مجمـوع نظریههایی کـه در این رابطه
مطـرح شـده اسـت ،هـر یک بـه گونهای نقـش در اصالح فرآینـد ناقص برنامههـای جامع و هدفمنـد کردن مطالعـات و تدوین
دادههـا داشـته اسـت .از آن جملـه میتـوان بـه نظریههـای مطرح شـده توسـط صاحبنظـران برنامهریزی اشـاره نمـود که هر
یـک بـه نوعـی نقـش هدایتگـر و نظاممنـد برنامهریـزی را عنـوان کردهاند.
سـوم ـ رهیافـت اجتماعـی ـ مشـارکتی  :یکـی از حوزههـای نظـری موثـر در تدویـن الگـوی برنامهریـزی راهبردی
توجـه بـه مـردم و جنبههـای حضـور مشـارکت آنهـا در نظـام برنامهریـزی اسـت .در حقیقـت ،لحاظ کـردن بازیگـران اصلی
برنامههـای شـهری و دخالـت آگاهانـه و موثـر آنهـا در مراحل مختلـف برنامهریزی ،از جمله دسـتاوردهای نظـری مهمی بود
کـه در حـوزۀ نظری تاثیر بسـیاری گذاشـته اسـت.
جدول :1رهیافتهای پایه در برنامهریزی راهبرد
رویکردهای اصلی	کاربرد در برنامهریزی راهبردی
رویکرد سیستمی

رویکرد
فرآیندی ـ راهبردی
برنامهریزی
رویکرد
اجتماعی ـ مشارکتی
برنامهریزی

ایـن نگـرش اعتقـاد بـه عدم کارآیـی برنامهریزی سـاده ـ جامـع و عقالنی ـ جامـع به دلیـل پیچیدگی جامعۀ
شـهری و دخالـت عوامل متعدد فـردی ـ اجتماعی دارد.
براسـاس ایـن نگـرش میتـوان بـه تحلیـل و فرابینـی مشـکالت شـهری پرداخـت .در ایـن رهیافـت مشـکل
گشـایی نیـز مطـرح میشـود.

برنامهریـزی شـهری قبـل پرداختـن بـه جزییـات ،بـه تمرکـز بر روی اصـل کلـی نیـاز دارد و باید بـر فرآیند با
توالـی زمانـی در جهت رسـیدن بـه اهداف تاکیـد دارد.

در انتفـاد از برنامهریـزی جامـع و روشهـای جایگزیـن آن بـه رهیافـت اندکافـزا اشـاره دارد .در ایـن رهیافت
توصیـه میشـود کـه بـه جـای تعییـن برنامههـا و سیاسـتهای بلند مـدت از اهـداف کوتاهمـدت و مرحلـهای با
توجـه به تغییرات اسـتفاده شـود.
راهبردهـای برنامهریـزی رویکردهایـی هسـتند کـه امـکان میدهـد رونـد برنامهریـزی بـر پایـه شـناختهای
معتبـر و امکانـات واقعـی اسـتوار گردنـد و رونـد تصمیمگیـری به جـای تجویز نهایـی ،در جهت اصلاح واقعی و
مرحلـهای قـرار گیرد.

بـا توجـه بـه تغییـر و دگرگونـی مـداوم در پدیدههـای شـهری ،برای کاسـتن از مشـکالت شـهری بایـد تعامل
بیـن بخـش هـای مختلف مشـخص گردد .اصـول عملیاتـی برنامهریـزی تعاملی عبارتنـد از :مشـارکت ،مداومت
و کلنگـری مبتنـی بـر برنامهریـزی هدفها

رویکردهای اصلی	کاربرد در برنامهریزی راهبردی
رویکرد
اجتماعی ـ مشارکتی
برنامهریزی

تاکیـد بـر نقـش نظارتـی مردم و حتـی تهیه برنامه توسـط مردم بـرای انتقـاد از از برنامههای ارائه
شـده از طـرف برنامهریـزان و جایگزینی آن
تاکیـد بـر نفـش اجتماعات محلی و مشـارکت مـردم در تصمیمگیری موضوعات شـهری و ارتباط
بین دموکراسـی سیاسـی و میزان موفقیت برنامهریزی شـهری
واقعیتهـای فضایـی و اجتماعـی هـر دو در ارتباطـی متقابـل تحقـق مییابنـد که بـرای ترکیب
آنهـا بایـد زبان مشـترکی در نگـرش مذکور بوجـود آید.
ماخذ :نگارندگان بر اساس منابع مورد استفاده در مقاله

 -3-1-1ابعاد محتوایی کاربستی الگوواره برنامهریزی راهبردی
نخسـتین بـار منتقـدان برنامهریـزی جامـع و متمرکـز ،در دهـۀ  1960ایـن اندیشـه را مطرح سـاختند که محدودیت شـناختی و
محدودیـت اطالعـات در عرصـۀ برنامهریـزی ،ایجـاب میکنـد کـه برنامهریـزان از رفتـن به سـوی نامعلومیهـا و موضوعهای
پیشبینیناپذیـر اجتنـاب کننـد و تالش خود را بیشـتر بر موضوعهای اساسـی و روشـن متمرکـز نمایند.یکـی از راههای غلبه بر
محدودیتهـای برنامهریـزی جامـع توسـل بـه برنامهریـزی راهبردی میباشـد .راهبردهـای برنامهریـزی رویکردهایی هسـتند
کـه امـکان میدهـد رونـد برنامهریـزی بـر پایـه شـناختهای معتبـر و امکانـات واقعـی اسـتوار گردد.ایـن نـوع از برنامهریزی
بیشـتر از برنامهریـزی جامـع بـا عمـل و عوامـل اجرایـی و فرآیند تصمیمسـازی در ارتبـاط میباشـد.به طور کلی
فعاليتي هدفمند براي تعيين جهتي كه يك برنامۀ شهری به طور كامل به سوي آن حركت خواهد كرد
تمركز و توجه به تعامل بين برنامهریزی و محيط اطرافش
شناخت عدم قطعيت موجود هم در درون محیط درونی برنامهریزی و هم در محيط بيرون آن
تدوين ديدگاهي بلندمدت كه در آن پيامد كامل تصميمات قابل سنجش است
انجام مالحظات و بررسيهاي وسيعتر و عميقتر
پيشنهادهاي گزينه هم درباره اهداف گزينه و هم اقدامات ممكن؛
تدويـن و سـاخت سـطوح سلسـله مراتبـي براي تصميمگيـري كه در آن تصميمات سـطوح باالتـر تصميمات سـطوح پايينتر
را محـدود ميكند
ايجاد هماهنگي بين اقدامات و تصميمات عوامل و مراجع مختلف برنامهريزي با اهداف تعيين شده(.)Haung,1999:45
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 -3تعیین و تشریح ابعاد الزامات کاربستی الگوواره برنامهریزی
 -3-1عواملی که به طور مستقیم بر عرصه کارکردی و عمل برنامهریزی اثر میگذارند
شناسـایی دالیـل موفقیـت یـا ناکامـی برنامههـای توسـعه شـهری در دسـتیابی بـه اهـداف و یـا حتـی اجرایـی نشـدن برخی
از احـکام آنهـا از طریـق انطبـاق و برابرهمنهـاد ویژگیهـا و الزاماتـی کـه بـه طـور مسـتقیم بـر عرصـه کارکـردی و عمـل
برنامهریـزی اثـر میگذارنـد بـا الگـووار ه برنامهریـزی بـا آنچـه کـه در واقعیـت برنامههـای توسـعه شـهری شـهر تهـران به
وقـوع پیوسـته میسـر خواهـد شـد .ابعـاد محتوایـی ـ رونـدکاری و ابعاد قانونـی ـ اجرایی در این مسـیر میبایسـتی مـورد توجه
قـرار گیرند.
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در ايـن جـا يـك نكتـه هشـدار دهنـده جـاي تامـل دارد و آن نتايـج مطالعـات دربـاره كاربـرد رويكـرد راهبـردی میباشـد .از
يـك طـرف فرآينـد برنامهريـزي گاهـي در ارائـه سياسـتهاي راهبـردی مشـخصي شكسـت خـورده اسـت و از طـرف ديگـر
سياسـتهاي كـه صورتبنـدي شـدهاند اغلـب در تاثيرگـذاري بـر روي حـوادث بعـدي ناموفـق بودهانـد .در حقيقـت اغلـب
سياسـتهاي راهبـردی در اكثـر تصميمگيريهـا بـر خلاف تعدد رسـمي كه از سـوي بخش عمومی اظهار شـده اسـت ناديده
گرفتـه ميشـود بـراي مواجـه بـه اين مشـکل توجهات بايـد از برنامهريـزی راهبردی به سـوي اجراي آن معطوف شـود و پيش
احتمالﺟﺎﻣﻊ
ﻏﻴﺮروﻧﺪي و
ﻧﻈﺮﻳﻪدرﻫﺎي
ﻗﻴﺎس ﺑﺎ
رﻳﺰي و
راﻫﺒﺮدي
كارگزارانﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ
ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﻟﺰاﻣﺎت
گيري :2اﺑﻌﺎد
ﺟﺪولتﺷﻤﺎره
اجراي سياسـتي
حقيقت
اسـت.
ريزي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪبرنامه
سـطح از
اﻟﮕﻮوارةهر
مشـخص در
جديد وجود
شـرط اين جه
راهبـردی وجـود نـدارد مگر با وجـود قدرت مسـئول كه متعهـد بـه اجـراي سياستهاسـت(.)Klosterman,1995:14
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧﺪي و ﺟﺎﻣﻊ)رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﺎده ـ ﺟﺎﻣﻊ(
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻳﺴﺘﺎ ،ﺻﻠﺐ و ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ

شماره41-42
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ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

 ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ )و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( دارد.

 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ
 ﺷﻴﻮه ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري و ﻛﻤﻲ

 ﺷﻴﻮه ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺪون ﻫﺪف

ﺷﻴﻮة ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻤﻞ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

 ﺷﻴﻮه ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﺪه و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

 ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﻲﺗﻔﺎوت اﺳﺖ

 ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

 واﻛﻨﺸﻲ اﺳﺖ.



ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻓﺮض ﻛﺮدن ﻋﺎﻣﻞ

 ﻧﺎدﻳﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﻨﺶﮔﺮان ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﻧﻴﺎزﻣﻨـــﺪ ﻣﻠﺰوﻣـــﺎت ﻓـــﺮاوان و ﻧـــﺎﻣﻤﻜﻦ ﺑـــﻴﺶ از ﺗـــﻮان
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن
 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﻋﺎم دارد.

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﺣﺪي ر ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻛﻨﺎر ﻛﻤﻲ

 ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه

 دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮشﺑﻴﻨﺎﻧﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

 ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﺟﺮا دارد

 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ درك و ﻓﻬﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ دارد ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧـﺎت،
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

 ﻫﺪف ﮔﺮا ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮا و ﮔﺰﻳﻨﺶ

 داﻧﺶ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ

ﻧﺤﻮة ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺶﮔﺮان

راﻫﺒﺮدي

 ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ،ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و اﺻﻼح ﭘﺬﻳﺮي

 در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

 ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠـﻢ و اﻃﻼﻋـﺎت و ﻧﺴـﺒﺖ ﻗـﺪرت ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان و ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰ ﻣﻮﺟـﻮدي ﺑـﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴـﺖ ﻣﺤـﺪود ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻳﺠـﺎد
ﻫﻢراﻳﻲ
 ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻛﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻞ
 ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎزﻳﮕﺮان

 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ دارد.

 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از اﻧﻮاع ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘـﺮوژهﻫـﺎ
دارد.
 روﻳﻜﺮد راﻫﺒﺮدي زﻳﺮ ﺳﻴﺘﺴﻢﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎ را ادﻏﺎم ﻣﻲﻛﻨﺪ.

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

 ﻓﻘﺪان ﺳﻄﺢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

 اﻳﺠﺎد ﺳﻄﻮﺣﻲ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ارﺗﺒﺎط ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع

 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ )ﺟـﺪاﻳﻲ ﭘـﮋوﻫﺶﮔـﺮ از ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(

 ذﻫﻨﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ

ﻧﻮع ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ

 ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﺎور ﺑﺮ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ

ﺷﻴﻮهي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ

 ﺗﺠﺮﺑــﻪﺑـﺎوري و روشﻫــﺎي رﻳﺎﺿــﻴﻮ ﻣﻨﻄﻘــﻲ و رد ﺗــﻼشﻫــﺎي
ﺷﻬﻮدي درونﻧﮕﺮ

ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﻌﺘﺒﺮ

 ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻪ )اﻣﻜﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ( ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻧﺘﻘﺎدي
 ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎي ﺷﻬﻮدي و درونﻧﮕﺮ)ﺗﻔﺴﻴﺮﺑﺎوري(

ﻣﻴﺰان ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ

 ﻗﻄﻌﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ)ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ(

روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶ

 ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روشﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ

 ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻴﺎﺳﻲ

 اﻳﺴﺘﺎ ،ﻧﻈﺮي و ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ.

 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮي و اﺻﻼح ﭘﺬﻳﺮي دارد.

 اﺑﺰار اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮد زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮي

روشﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

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

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻏﻠﺐ ﺟﺪا از ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑﻨـﺪي و ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

 ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ

 ﺟﺪا از ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

 ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

 ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ

 ﻧﺴﺒﻴﺖﺑﺎوري

 ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎرﺑﺮي زﻣﻴﻦ -ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي و ﺟﺪول ﺳـﺮاﻧﻪ ﻫـﺎي
ﻛﺎرﺑﺮد زﻣﻴﻦ
 ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻓﻨﻮن ﻛﻤﻲ ﺳﺎده و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻤﻲ
 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻤﻲ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ اي ﻣﺴﺘﻤﺮ

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎﻳﻲ )ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ -ﻣﻮﺿﻌﻲ وﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻪ(
و ﺿﻮاﺑﻂ و راﻫﻨﻤﺎ

 ﻛـﺎرﺑﺮد ﮔﺴـﺘﺮه وﺳــﻴﻌﻲ از روشﻫـﺎ و ﻓﻨــﻮن ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤــﻲ
ﭘﻴﭽﻴﺪه
 ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻟﻪ

 - 2-1-3ابعاد روندکاری کاربستی الگوواره برنامهریزی راهبردی
ابعـاد روندکاری ایـن الگوواره بر سـاخت و اجـرای برنامهها
راهبردی
اﻟﮕﻮوارﻩریـزی
الگـووارۀ برنامه
محتوایـی
در برابـر ابعـادِ -٣-١-٢
راهﺒﺮدﯼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰﯼ
کاربسـتی ﮐﺎرﺑﺴﺘﯽ
اﺑﻌﺎد روﻧﺪﮐﺎرﯼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ
اﺟﺮاي
اهـدافﺑﺮو ﺳﺎﺧﺖ
تدوین اﻟﮕﻮواره
روﻧﺪﻛﺎري اﻳﻦ
راﻫﺒﺮدي اﺑﻌﺎد
رﻳﺰي
هاﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻟﮕﻮوارة
ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲِ
تاکیـد دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ
مشـاركت
ريزي،
فرآيند وبرنامه
برمقصد .شـیوۀ
دارد نه
تمرکز
ﻛﺎرﺑﺴﺘﻲوسـیله
رویکـرد بر
اﺑﻌﺎد ایـن
بنابرایـن در
ﮔﺮوهﻫﺎي
اﻫﺪاف و
فرآینـدﺗﺪوﻳﻦ
ﺑﺮﻣﻘﺼﺪ .ﺷﻴﻮة
تصمیﻫﺎم ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد
سـطحوﺳﻴﻠﻪ
روﻳﻜﺮد ﺑﺮ
برنامدره اﻳﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
گروههـاي دارد.
ریـزی
ﻣﺸﺎرﻛﺖبرنامه
رﻳﺰي ،عمـل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزمانـی
ﻓﺮآﻳﻨﺪدوره
تصویـب،
تهیـه و
گیری،کوتـاهﻧﻪ بـودن
ريـزي،
ذينفـع در
اسـت.ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ،دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ
شـده ﺑﻮدن
ﮔﻴﺮي،ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﻄﺢ
،
رﻳﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در
ذﻳﻨﻔﻊ
مواردی اسـت که در جدول شـماره  3بدان اشـاره
در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :3اﺑﻌﺎد روﻧﺪﻛﺎري اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ اﻟﮕﻮوارة راﻫﺒﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧﺪي و ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﻮﺿﻮع

اﻟﮕﻮواره

ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧﺪي و ﺟﺎﻣﻊ)رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﺎده ـ ﺟﺎﻣﻊ(
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي از ﻫﻢ ﺟﺪا اﺳﺖ.

 اﻫﺪاف ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ اﺻـﻮﻻً ﻛﺎﻟﺒـﺪي و اﻳﺠـﺎد ﻧﻈـﻢ در ﺷـﻬﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

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

 ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺑﻲﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

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

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

 ﻫﺪف ،ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ.

 ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﻫﺪاف اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﻀـﺎﻳﻲ
اﺳﺖ.

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﺧﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي )از ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺮﻋﻜﺲ(

 ﺑــﻲﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﻣــﺮدم ،ﻧﻬﺎدﻫــﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘــﻲ و دﻳﮕــﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

 ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑــﺮ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳــﻲ و ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕــﺎﻧﻲ
)دوﻟﺘﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺮدم( دارد.


 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻃﺮاﺣﻲ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺮار دارد.


 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﺮاﺳﺎس اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻗﺮار
دارد.

 ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

 ﺑﺎزﻧﮕﺮي  10ﺳﺎﻟﻪ



 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺷﻬﺮ

 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

 ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ

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

 ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺟﺰﺋﻴﺎت دارد.

ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ

 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﭼﺮﺧـﻪ اي و ﻋﻤـﻞ دارد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﺗــﺪوﻳﻦ اﻫــﺪاف ،ﺑﺮرﺳــﻲ وﺿــﻊ ﻣﻮﺟــﻮد ،ﻃﺮاﺣــﻲ
ﮔﺰﻳﻨــﻪﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ،اﻧﺘﺨــﺎب ﮔﺰﻳﻨــﻪ ﺑﺮﺗــﺮ ،ﺗﻌﻴــﻴﻦ
اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ،اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد.
 اﻫﺪاف ﻛﻼن و اﻫﺪاف اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺤﺪود

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

 ﻟﻔﻴﻖ اﻫﺪاف ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺻﻠﻲ دارد.


 ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺟﻠﺐ و ﺟـﺬب ﻣـﺮدم در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي راﻫﺒﺮدي اﺳﺖ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ راه ﺣﻠﻬـﺎي ﺧـﻼق
ﻣﻲﺷﻮد.

 ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻻ

 ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ

 ﺑﻪ درازا ﻛﺸﻴﺪن زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

 ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻟﻪ

شماره41-42

ﺷﻴﻮة ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

راﻫﺒﺮدي

 ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

43

 -٣-١-٣ﭼﺎرﭼﻮبهﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ـ اﺟﺮاﻳﯽ

ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ـ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي راﻫﺒﺮدي در ﻗﻴﺎس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺎ رﻫﻴﺎﻓﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧﺪي و ﺟﺎﻣﻊ)ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ رﻫﻴﺎﻓـﺖ
ﺳﺎده ـ ﺟﺎﻣﻊ( در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي راﻫﺒﺮدي
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و در ﺑﺴﺎري از ﻣﻮارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮده وﻟﻲ در رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧـﺪي و ﺟـﺎﻣﻊ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ درﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي داراي اﺛﺮﮔـﺬاري
راهبردی
اﻳﺠﺎد برنام
الگوواره
روندکاری
ابعاد
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖﻫـﺎي ﻏﻴﺮروﻧـﺪي در
ریزیدرﺑﺨﺶ
ﺗﻤﺮﻛﺰهﺑﻴﺸﺘﺮ
کاربستی در ﭘﻲ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧﺪي
ﺑﺎﺷﻨﺪ.رﻫﻴﺎﻓﺖ
 - 2-1-3ﻣﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲهها
اجـرای برنام
سـاخت و
الگوواره
روندکاری درایـن
ابعـاد
راهبردی
برناموهریـزی
الگـووارۀ
کاربسـتی
محتوایـی
ِ
ﺷﻤﺎره  4اﺑﻌﺎد
ﻗﺎﻟﺐبرﺟﺪول
اداﻣﻪ در
زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﻮرت ﻫﻢ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ
ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ و
در برابـر ابعـادﭘﻲ
ريزي ،مشـاركت
برنامه
اهـداف و
ﻫﺎيتدوین
شـیوۀ
راﻫﺒﺮديتمرکز
وسـیلهها
رویکـرد بر
بنابرایـن در
اﺳﺖ.
فرآيندﺷﺪه
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن
ﻏﻴﺮروﻧﺪي و
برمقصد.ﻧﻈﺮﻳﻪ
نه ﻗﻴﺎس ﺑﺎ
داردي و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰ
اﻟﮕﻮواره
ایـنﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ
اﻟﺰاﻣﺎت
تاکیـد دارد ، .اﺟﺮاﻳﻲ

گروههـاي ذينفـع در برنامهريـزي ،سـطح تصمیمگیـری ،کوتـاه بـودن فرآینـد تهیـه و تصویـب ،دوره زمانی عمـل برنامهریزی
ﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ اﻟﮕﻮواره راﻫﺒﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧﺪي و
بداناﺟﺮاﻳﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،
جدول :4اﺑﻌﺎد
در ﺷﻤﺎره
ﺟﺪول
اﻟﺰاﻣﺎت اسـت.
اشـاره شـده
شـماره 3
مواردی اسـت که
ﺟﺎﻣﻊ

ﻣﻮﺿﻮع

اﻟﮕﻮواره

ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧﺪي و ﺟﺎﻣﻊ)رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﺎده ـ ﺟﺎﻣﻊ(
ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﺗﻚ ﺑﻌﺪي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد زﻣﻴﻦ

زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮاره ﺑﻨﺎﻣﻪرﻳﺰي
راﻫﺒﺮدي

ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ودر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻋﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺪون آﻳﻨﺪهﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻳﻨﺪهﺑﻴﻨﻲ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺠﺮي و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺎﻛﻴﺪ
دارﻧﺪ

 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺷﻬﺮي

 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ


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

ﻗﻮاﻧﻴﻴﻦ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

راﻫﺒﺮدي

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

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزﺗﺎب اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارﻧﺪ

 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻢﺳﻮﻳﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﻴـﻪ و
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي
 اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ


 ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸـﺨﺺ ﻓﺮاﺑﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺰﺋـﻲ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ ﺳـﺎزوﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳـﺖﭘﮋوﻫـﻲ ﺑـﺮاي
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:



 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻏﻠﺐ ﺟﺪا از ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪي و ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد.

 ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

 اﺑﺰار اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮ زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 اﺑــﺰار اﺟﺮاﻳــﻲ ،اﺑــﺰار ﻛﺎﻟﺒــﺪي و ﻏﻴﺮﻛﺎﻟﺒــﺪي ،ﻃﻴــﻒ
وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ

 ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا

 ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﻧﺮا ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪاي ﻣﺴﺘﻤﺮ

 ﻣﺪﻳﺮان و اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي اﻧـﺮا اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ
دﻫﻨﺪ.


ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻟﻪ
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 - 4-1-3بررسی واقعیتهای برنامهریزی ساختاری راهبردی شهر تهران
 - 1-4-1-3ویژگیهای محتوایی
یکـی از اهـداف تهیـه برنامـه راهبردی شـهر تهران دسـتیابی بـه برنامهای بود که بتواند مشـکالت شـهر تهران را در سـطوح
فراملـی ،ملـی ،منطقـهای و محلی تشـخیص داده و براسـاس آن هدفهـای الزم را تدویـن نماید( .)4امـا در واقعیت هدفهای
تدویـن شـده در برنامـه سـاختاری راهبـردی شـهر تهـران چیـزی جـز بیـان آرزوهـای جـاری تدوینکننـدگان آن نیسـت؛ در
صورتـی کـه هـدف بایسـتی برآمـده از مشـکالت جامعـه باشـد .در بند  1-3-4-سـند اصلـی برنامه آمده اسـت“ :تبدیل شـهر
تهـران بـه شـهری دانشپایه هوشـمند و جهانی با افزایش سـهم اقتصـاد نوین و دانشپایـه ”.....؛ شـهرهای “دانشپایه” دارای
مفهـوم مشـخصی میباشـند کـه نمیتـوان در مورد کالنشـهرهایی مانند توکیـو ،تهران ،لنـدن و جزآن این مفهـوم کارکردی،
جامـع ،فراگیـر و همهجانبـه را بـهکار بـرد .از طرفـی در گونهشناسـی شـهرها بـا ضوابـط متفـاوت شـهری باعنوان “هوشـمند”
وجـود نـدارد .همچنیـن واژه “شـهر جهانی” اساسـ ًا قابـل تعمیم به شـهری مانند تهـران میباشـد؟(رئیسدانا )24:1388 ،همین
مـوارد کافـی اسـت تـا نتیجهگیـری بـاال انجام شـود .ابهـام در دیـدگا ه نظری و روششـناختی بـه کار رفتـه در تهیـه برنامه به
عنـوان ترکیبـی از الگووارههـای جامـع و راهبـردی ازویژگیهـای بـارز آن اسـت .برخـی از ويژگیهـای محتوایـی برنامهریزی
راهبـردی ـ سـاختاری شـهر تهـران را میتـوان بـه صورت فشـرده به صـورت زیر بیـان نمود:
نداشـتن تاکیـد برنامـه تهیه شـده با الگـوواره راهبردی بر گزینشـی بودن موضوعـات و بالعکس تالش برای داشـتن جامعیت
برنامـه سـاختاری راهبـردی شـهر تهران بـه لحاظ محتوایـی به صورت راهبـردی،به معنای پرداختن به چند مسـئله مشـخص
و اساسـی ،عمـل نکـرده بلکـه بـه روال معمومـل تهیـه برنامههای جامع به تمامی مسـائل شـهر توجـه کرده و بـرای رویارویی
بـا آنها نیـز توصیهها و پیشـنهاداتی را ارائه کرده اسـت(غمامی.)25:1389،
همسان در نظر گرفتن و جایگزینسازی مفهوم “جامعیت” با مفهوم “تفصیلی و یکپارچگی”
بیتوجهـی یـا کمتوجهـی بـه تولیـد چارچوبهـای کالن بـه عنـوان مرجـع برنامههای پاییندسـت کـه نمـود آن را میتوان
در تهیـه همزمـان برنامههـای جامـع و تفصیلـی مشـاهده کرد .بـر این اسـاس برنامههای تفصیلی تهیه شـده نـه از روح برنامه
راهبـردی بلکـه از دسـتورالعملهای فیزیکـی و منطقـی الهـام گرفتـه اسـت(رئیسدانا .)44:1388 ،حال آنکه براسـاس اصول
الگـوواره راهبـردی برنامهریـزی پیـروی از تصویرهای کالن بـه عنوان”چارچوب مرجع هنجارین ،سـاختار و چشـمانداز ایدهآل،
کـه داوریهـا بـر مبنـای آن صـورت پذیرفتـه و نظریههای عملیاتـی نیز از آن نشـات میگیرند ضروری اسـت.
غلبـه دیـدگاه کالبـدی در برنامههـا و مـورد بهرهبـرداری قـرار نگرفتـن مطالعـات نافضایـی در برنامههـا؛ نمـود ایـن مسـئله
را میتـوان در قـرار دادن نقطـه شـروع برنامـه در مناطـق بـا دیـدگاه کالبـدی کـه منجـر بـه غفلـت از موضوعـات نافضایـی
(سـاختارها) مشـاهده کـرد .از طرفـی کیفیـت اجتماعی و فرهنگـی و بهبود روابط شـهروندی از نکاتی اسـت کـه در این برنامه
مغفول مانـده است(شـیعه.)24:1389 ،
سـردرگمی تصمیمسازان(مهندسـین مشـاور) در رویکـرد تهیـه برنامـه بـه معنـای راهبردی ـ سـاختاری بودن شـرح خدمات
در قـرارداد و خواسـت کارفرمـا از مشـاور مبنـی بـر دفاع از جامعیـت برنامـه و در نتیجه محدود شـدن برنامهریـزی راهبردی به
عنـوان برنامـه و نـه در محتـوا بلکه پذیـرش الگووارههـای جامع برنامهریـزی کاربـرد زمین(منوچهریفـر)48:1388 ،
اطالعـات محـوری برنامههـا و گـردآوری مفصـل و پراکنـده اطالعـات بـدون ارتبـاط بـه مسـائل(دفتر طرحهـای کالبـدی،
)1386
بیتوجهی به منابع موردنیاز و پیادهسازی الگوواره برنامهریزی راهبردی پیش از فراهم ساختن الزامات آن
عـدم تاکیـد بـر اجـرا از طریـق سیاسـتگذاری و تولیـد پروگـرام و ایجـاد سـازوکارهای فرابینی(نهـاد برنامهریـزی و توسـعه
شـهر تهران)
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بهکارگیری روشهای ساده ،ضعیف ،تکراری و غیرگویا(رئیسدانا)47:1388 ،
محصول نهایی برنامه راهبردی شهر تهران در چند موضوع قابل بررسی است:
شیوهی تعیین نحوهی استفاده از فضا:
در ایـن برنامـه برخلاف اسـتفاده از پهنهبنـدی و اجتنـاب از تعییـن تکلیـف قطعـی بـرای زمیـن همچنـان اسـیر نگـرش
الگووارههـای کالبـدی جامـع بـه شـیوه سـنتی و ارادهگرایانـه اسـت.
شیوهی برخورد با تراکم:
عـدم ارائـه گزینههـای مختلـف تراکـم و در نهایـت تغییـر آن در جلسـههای بررسـی و تصویـب بیتوجـه بـه فرآیندهـا و
مطالعـات پشـتوانه برنامه
سند برنامه نقشه پهنهبندی ،برنامههای مختلف فضایی (موضوعی -موضعی وتفصیلی پایه) و ضوابط و راهنما
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 - 2-4-1-3ویژگیهای روندکاری
ویژگیهای روندکاری که در قالب دو دسته فرعیتر قابل بررسی است را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
نخست ـ شیوۀ تدوین اهداف و فرآيند برنامهريزي
روندهای تصمیمسازی برنامه راهبردی شهر شهر تهران دربردارنده ویژگیهای زیر می باشد:
به تعلیق درنیامدن عملیاتهای ساخت و ساز در مناطقی که برای آنها برنامهای در حال تهیه است
نداشـتن واقعگرایـی و بیتوجهـی بـه امکانـات و توانمندیهـای واقعـی از جملـه قوانیـن و مقـررات و واقعیتهـای حاکم در
تدویـن برنامه
بیتوجهـی بـه ظرفیتهـای نهـادی ،قـدرت قانونـی ،ظرفیتهـای کارشناسـی و تخصصـی و منابـع در اختیـار در فرآینـد
تصمیمسـازی
پراهمیـت بـودن نقـش مسـئوالن دولتـی در فرآیند تصمیمگیـری به دلیـل تمرکزگرایی شـدید در برنامهریـزی و آمرانه بودن
آن و تشـدید آن بـه دلیـل تامین منابع مالـی در مرکز
نادیـده انگاشـتن و یـا تنهـا نمادیـن بـودن مفهـوم مشـارکت بـه دلیل نبـود سـازوکار تعریف شـده و مـورد قبـول حوزههای
سیاسـی بـرای مشـارکت مسـتقیم انجمنهـای مسـتقل جامعـه مدنـی در فرآینـد برنامهریزی(اطهـاری)33:1388 ،
غلبه فنساالری در فرآیند تهیه برنام ه و بیتوجهی به نقش میانجیگری برنامهریز
جدایی تداخل میان مراجع تصمیمساز ،تصمیمگیر و مجری
تعـدد و مـوازیکاری نهادهـا و دسـتگاههای متولـی توسـعه وعمران محلی به دلیل شـفاف نبودن تقسـیم کار بین دسـتگاهها
و نبـود مدیریـت یکپارچـه ،هماهنـگ و همسـو در برنامهریزی(دفتر طرحهـای کالبدی)1386 ،
مهیا نبودن الزامات و ضرورتهای اساسی تهیه و اجرای برنامه از جمله:
ی در
اطالعـات گسـترده ،تفصیلـی و روزآمـد :نبـود و یـا دشـواری دسـتیابی بـه اطالعـات روزآمـد و وجـود کاسـت 
سیسـتمهای پشـتیبان تصمیمگیـری فضایـی و ناممکـن بودن یا دشـواری اسـتنتاج سیاسـتگذاریهای به روزبه عنـوان عامل
کاهـش روایـی و پایایـی بـرونداد برنامه(دفتـر طرحهـای کالبـدی)1386 ،
سـازوکارهای گسـترده مالـی  :بیتوجهـی تصمیمسـازان بـه سـازوکارهای مالـی ،پولـی و اقتصـادی و ناهماهنگـی میـان

برنامههـا و بودجهبنـدی و همچنیـن ناهماهنگـی میـان بودجههـای سـاالنه بـا برنامههـا عامـل متاثـر شـدن اجـرای برنامه از
تخصیـص منابـع و تصمیمـات موقـت بودجـهای (دفتـر طرحهـای کالبـدی)1386 ،
کارشناسـان متخصـص و گسـترده :ضعـف بدنـه کارشناسـی بـه لحاظ کمیـت و کیفیـت در امر تهیـه برنامهها ونبود سیسـتم
هدایـت و راهنمایـی برنامهها(سـیفالدینی)25:1389 ،
ظرفیتهـای نهـادی و تـوان مخاطبـان و سـازمانهای مجـری :بیتوجهـی بـه ظرفیتهـای نهـادی سـازمانهای مجری و
تـوان و نیـاز مخاطبـان و اعتقـاد به دسـتیابی به اهـداف ملی(ماهیت ملـی برخی از پروژههـا ،اجرای آن توسـط نهادهای محلی
را ناممکـن میسـازد) (دفتـر طرحهای کالبـدی)1386 ،

 3-4-1-3ویژگیهای قانونی ـ اجراییاین ويژگیها را میتوان در دو دسته بررسی نمود:
الف ـ ویژگی روندهای اجرایی
ناسازگاری نهادهای مسئول تهیه و اجرای برنامههای توسعه شهری(سازمان مسکن و شهرداری)
تغییر شرایط و بسترهای مدیریتی و سیاسی
سـازوکارهای مشـخص فرابینـی به عنوان جزئـی از برنامهو همچنین سـازوکار سیاسـتپژوهی برای
ارزیابی تحققپذیـری برنامه:
در برنامـه راهبـردی -سـاختاری شـهر تهـران بـه منظـور برقـراری فرآینـدی پویـا و متـداوم در هدایـت و راهبـری دائمـی
تحـوالت کالبدی-فضایـی و عملکـردی شـهر تهـران -رفـع نیازهـای بههنـگام مدیریت شـهری آن و نظارت بـر تحقق کامل
و همسـازی میـان اجـرا و برنامـه و جـزآن موضـوع تاسـیس نهـاد مطـرح شـد .نهـاد برنامهریـزی توسـعه شـهر تهـران گرچه
میتوانسـت از طریـق ایفـای نقشهـای زیـ ر در تحققپذیـری سـند برنامـه سـاختاری راهبـردی شـهر تهـران سـودمند واقـع
شـود -لیکـن عـدم برخـورداری از جایـگاه و سـاختارهای قانونی در نهایـت موجب انحلال آن و حذف این مرحلـه از فرآیند در
برنامهریـزی گشـت؛ چراکـه وجـود نهـاد وابسـته بـه پایبنـدی مسـئولین بـه این تفاهم اسـت.
هدایتگر و راهبر تحوالتی که در عرصه شهر به طور پیوسته به وقوع میپیوندد.
نظارت و فرابینی بر اجراو فرآیندهای توسعه و اعمال بازخوردهای ناشی از آن
مجری
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ی روندهای تصمیمگیری(بررسی و تصویب برنامهها)
دوم ـ ویژگ 
تمرکز تصویب در نهادهای ملی و نفوذ مطلق بخش دولتی در امر تهیه برنامه(دفتر طرحهای کالبدی)1386 ،
در ایـن زمینـه میتـوان بـه اعمـال نظرهای ریاسـت جمهـور در فرآینـد پایانی تصویـب مبنی بر تغییـر جمعیت ،تراکم ،سـطوح
مختلـف کاربـرد زمین(فرجامـی )1388 ،اشـاره نمود که باعث از دسـت رفتن اسـاس برنامه گشـت.
تسلط رویکرد بخشینگری در بررسی و تصویب برنامه(دفتر طرحهای کالبدی)1386 ،
بیتوجهـی بـه کارآمـدی و اتـکا بـر توافـق میـان تصمیمگیرنـدگان به عنـوان معیار انتخـاب تصمیـم نهایی(به عنـوان نمونه
در تصویـب نـرخ رشـد جمعیـت از میـان گزینههـای مختلـف ارائه شـده در برنامه)
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الزامآور نبودن اجرای برنامه به دالیل زیر:

بیتوجهـی بـه پیوسـتگی مراحـل مختلـف تصمیمسـازی ،اجـرا و نظـارت و در نتیجـه جدایی نهادهـای تهیهکننـده و مجری
برنامههـا و نبـود تعهـد الزم در اجرا(دفتـر طرحهای کالبـدی)1386 ،
نداشـتن وجهـه قانونـی شـرح خدمـات انجـام برنامههـای راهبـردی و سـاختاری(منوچهریفر )1388 ،از یـک سـو و وجـود
خالهـای قانونـی بـرای تضمیـن اجرای برنامـه از سـوی دیگر(زنـوز)1389 -
هدایتگری و راهبری تحوالت -نظارت و ارزیابی فرآیندهای اجرا -ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف
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ب ـ چارچوبهای قانونی
ناسازگاری روح و محتوای قوانین با مشکالت شهری و یا وجود ابهامات بسیار در آن
مغایرت قوانین با برنامهها در برخی از مواقع
قانونـی بـودن برنامهریـزی راهبـردی در فرآینـد تهیـه و بالعکـس غیرقانونی بـودن آن در فرآینـد تصویب به عنوان شـاهدی
بـر ایـن مدعـا میتـوان بـه نداشـتن وجهـه قانونی شـرح خدمات انجـام برنامههـای راهبـردی و سـاختاری در هنـگام تصویب
برنامـه و در نتیجـه سـردرگمی مشـاوران تهیه کننـده برنامه(منوچهریفـر )47:1388 ،اشـاره نمود.
خلا ضمانـت قانونـی بـرای اجـرای برنامهها به معنای نبـود آییننامه یا دسـتورالعل در خصـوص چگونگی نظـارت بر اجرای
برنامـه توسـعه شـهری(زنوز )24:1389،کـه در ایـن زمینه میتوان به نداشـتن جایـگاه قانونی نهـاد برنامهریزی شـهر تهران به
عنوان سـازوکار اندیشـیده شـده برای فرابینی برنامه اشـاره نمود.
تعـدد نهادهـای مسـئول ،ناهماهنگـی و همپوشـانی در تقسـیم وظایف دسـتگاهها در امر اجـرا و نظارت برنامههـا و در نتیجه
ناسـازگاری عملکـرد نهادهای مختلف در شـهر تهران()5
 2-3عواملی که به طورغیرمستقیم بر عرصه کارکردی و عمل برنامهریزی اثر میگذارند - 1-2-3تعییـن و تشـریح الزامـات و ويژگـی هـای زمینـهای مرتبط تصمیـم گیری و تصمیم سـازی
توسـعه شـهری در الگـوواره برنامه ریـزی راهبردی
بـرای پیبـردن بـه تعییـن و تشـریح الزامـات و ويژگیهـای زمینـهای مرتبـط تصمیمگیری و تصمیم سـازی توسـعه شـهری
در الگـوواره برنامـه ریـزی راهبـردی ابتـدا میبایسـتی بـه سـیر تکامل ایـن الگـواره و جایگاه و اهمیـت تصمیم گیـری به طور
کلـی در آن بپردازیـم .اوليـن مرحلـه در سـير تكامـل تدريجـي الگـوواره راهبـرد عبـارت اسـت از برنامهريزي مالـي پايهاي كه
در سـالهاي  1950كـه برنامهريـزي نوعـ ًا بـر بخـش عمومـی متمركـز بـود و تهيـه و تـداركات بودجـة مالـي كـه حداقـل افق
زمانـي  12مـاه را در نظـر داشـت ،مركـز فعاليتهـاي برنامهريـزي بود .ايـن سـازمانها تمايل داشـتند راهبردهـاي قدرتمند را
بـه نمايـش گذارنـد ،بـا ايـن وجـود ايـن راهبردها به نـدرت مسـتند ميشـدند .دومين مرحلـه برنامهريـزي مبتني بـر پيشبيني
در سـالهاي  1960در سـازمانهايي تحقـق يافـت كـه يـك افـق زمانـي طوالنيتـر ،تجزيه و تحليـل محيطـي ،پيشبينيهاي
چنـد سـاله و تخصيـص منابع ايسـتا در شـركت را به منظور پاسـخگويي بـه تقاضاهاي روبه رشـد دنبال ميكردند .در سـالهاي
 1970در پاسـخ بـه بازارهـا و رقابـت كـه برنامهريـزي راهبـردي هـم در اوج شـهرت خود قـرار داشـت ،انتقال به مرحله سـوم
يعنـي برنامهريـزي بـا محوريـت محيـط بيروني صـورت گرفـت .برنامهريزي در اين شـكل در برگيرنـدة تجزيـه و تحليل كامل
وضعيـت ،بررسـي رقابـت ،ارزيابـي گزينههـاي راهبـردي و تخصيـص منابع پويا اسـت .فنون تجويـزي در راهبـرد در اين زمان
بـه همـراه تسـلط مكتـب برنامهريـزي در نقطـة اوج خـود قرار داشـت .بطور واضح شـوق هدايت شـده بـه سـمت برنامهريزي
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راهبـردي در اوايـل سـالهاي  1970بـراي مـدت طوالنـي باقـي نماند .درس اتخاذ شـده از اين دوره اين اسـت كه هـر دو بعد
راهبـرد يادگيـري شـده و انديشـيده شـده الزم هسـتند و ايـن دو فرآيند بايد بـا يگديكر ادغام شـوند.
سـير تكامـل تدريجـي الگـوواره برنامهريـزي راهبردي بـه مديريت راهبردي و سـپس تفكر راهبـردي انعكاس دهنـدة تغييرات
اقتصـادي ،فناورانـه و اجتماعـي اسـت كـه از زمـان آغـاز خـود در ميانههـاي سـالهاي  1980خصوصـ ًا از سـال  1984صورت
گرفتـه اسـت .همزمـان بـا سـطوح بيشـتري از ابهامـات محيطـي ،نيازمنديهـا و تقاضاي بيشـتري بـراي فرايند راهبـرد ظاهر
شـد .بنابرايـن تفكـر راهبـردي و برنامهريـزي راهبردي هر دو ضروري هسـتند و يكي بـدون ديگري كافي نيسـت .راهبردهاي
خلاق و پيشـگام نشـات گرفتـه از تفكـر راهبـردي بايـد از طريـق برنامهريـزي راهبـردي عملياتي شـود .اگر چـه برنامهريزي
امـري حياتـي و ضـروري اسـت امـا نميتوانـد راهبردهـاي منحصـر بـه فـردي ايجـاد نمايـد .تفكـر راهبـردي و برنامهريـزي
راهبـردي بـه صـورت يـك فرآينـد مناظـرهاي ارتبـاط متقابل با هـم دارند كه هـر دو براي مديريـت راهبردي ضروري هسـتند
و هـر يـك بـه تنهايـي الزم امـا كافـي نيسـتند .بنابرايـن تصميمگيـري مفهوم كانونـي انتخـاب اسـتراتژيك به شـمار ميآيد.
برنامهريـزي اسـتراتژيك كليـة فعاليتهـاي تصميمگيـري و سياسـتگذاري را همـراه يكديگـر بـه صـورت كامل و پويـا در نظر
ميگيـرد.
در شـرايط دنيـاي كنونـي ،جامعـة شـهري مملـو از كنشگـران متعـددي اسـت كه هـر يك بنا بـه مصالـح و منافع خـود تدبير
ميكننـد و بـه عمـل ميپردازنـد .در عرصـة شـهر و صحنة جامعة شـهري كـه افـراد و گروههاي ذينفـع و ذينفوذ بـه عنوان
بازيگـران صحنـه در جهـت اهـداف و مقاصـد خود عمـل ميكننـد ،در صورت فقـدان قدرت تصمیمسـازی مديريت شـهري با
مشـکالت زیـادی روبـرو خواهد بود.
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جدول شماره  :5ابعادزمینهای الزامات کاربستی الگوواره راهبردی برنامهریزی و قیاس با نظریههای غیرروندی و جامع
ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﻴﻨﻪاي

ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و
ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي

اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮروﻧﺪي و ﺟﺎﻣﻊ)رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﺎده ـ ﺟﺎﻣﻊ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي راﻫﺒﺮدي

 ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

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

 ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﻛﻠﻲ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

 ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺗﺪرﻳﺠﻲ

 ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم

 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻻري و در اﺧﺘﻴـﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻬـﺎدن
اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ

 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺻﺮﻓﺎ ﻛﺎﻟﺒﺪي
 ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 ﺗﺸﺨﻴﺺ از ﺳﻮي ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺪرت
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﻗﺪرت

 ﻛﻼن

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 ﭼﺎﻧﻪزﻧﻲ ﺑﻴﻦ ذيﻧﻔﻌﺎن و ﺳﻬﺎمداران
 ﻛﺸﻤﻜﺶ،اﺋﺘﻼف ،ﺷﺒﻜﻪ

 ﺑﻲﻧﻴﺎزي از وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﻌﺎﻣﻞ

 ﻫﻢﺳﺎزي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺶﮔﺮان ﻓﻀﺎ

 ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻓﻀﺎﻳﻲ

 اﺷﺘﺮاك ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ

 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ

 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم

 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه)ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ( و ﻧﻈﻢﭘﺬﻳﺮ

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ارزشﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﻴـﺎري ﺑـﺮاي
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
 ﺑــﺎﻻ ﺑــﻮدن ﻣﻴــﺰان اﻋﺘﻤــﺎد -اﻋﺘﻘــﺎد و اﻟﺘــﺰام ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑــﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن1392،

 -٣-٢-٢ﺑﺮرﺳﯽ وﻳﮋﮔﯽهﺎﯼ زﻣﻴﻨﻪاﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزﯼ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﯼ در اﻳﺮان

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﻣﻲﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد:
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﻄﻮح ﻛﻼن و ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺧﺎرج را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و از ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮل
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺧﺎرج ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ آن را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲﺳﺎزد.ﻧﻘﺶ ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ دوﻟﺖ در
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و دﺳﺘﺮﺳﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدي را
آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺳﺎزد؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دوﻟﺖ و دﻳﻮانﺳﺎﻻري اداري اﺳﺖ)زﻧﻮز .(14:1389 ،ﺑﻪ

-۴ﺑﺮاﺑﺮهﻢ ﻧﻬﺎدن اﺑﻌﺎد و اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺴﺘﯽ اﻟﮕﻮوارﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ راهﺒﺮدﯼ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽهﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰﯼ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯼ راهﺒﺮدﯼ ﺗﻬﺮان
 -۴-١ﺑﺮاﺑﺮهﻢﻧﻬﺎدن اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺴﺘﯽ اﻟﮕﻮوارﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ راهﺒﺮدﯼ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽهﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰﯼ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯼ راهﺒﺮدﯼ ﺗﻬﺮان
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي راﻫﺒﺮدي در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﺴﺘﻠﺰم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻢﺳﺎزي ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ و
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ)زﻣﻴﻨﻪاي( اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
راﻫﺒﺮدي اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢﻧﻬﺎد ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺻﻮرتﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ﮔﺎم دو و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺞ از ﮔﺎم اول در
برابرهماﺳﺖ
ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪه
ﺟﺪول زﻳﺮ
نهادن ابعاد محتوایی الزامات کاربستی الگوواره برنامه ریزی راهبردی با ویژگیهای برنامهریزی
شماره: 6
جدول

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :6ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢﻧﻬﺎدن اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ساختاری راهبردی تهران

ﺳﺎﺧﺘﺎري راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﺮان

ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢ ﻧﻬﺎدن

اﻟﮕﻮواره راﻫﺒﺮدي

ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﺷﻴﻮة ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻤﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻧﺤﻮة ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺶﮔﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ)ﻧﺮﻣﺶﭘﺬﻳﺮي(

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻣﺸﻜﻞﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ

ﻋﻤﻞﺳﻮﻳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺼﺪ و وﺳﻴﻠﻪ
اﺑﺰار اﺟﺮاﻳﻲ ،اﺑﺰار ﻛﺎﻟﺒﺪي و ﻏﻴﺮﻛﺎﻟﺒﺪي ،ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ

ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ

ﻧﻮع ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺪوﻳﻨﻲ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮهي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ

 - 2-4برابرهمنهـادن ابعـاد رونـدکاری الزامـات کاربسـتی الگـوواره برنامـه ریـزی راهبـردی بـا ویژگیهـای برنامهریـزی
سـاختاری راهبـردی تهران
برابـر نهـادن و تطابـق ابعـاد الزامات کاربسـتی الگـوواره برنامه ریزی راهبـردی با ویژگیهـای برنامهریزی سـاختاری راهبردی
تهران در جدول زیر نشـان داده شـده اسـت:
جدول شماره  :7برابرهمنهادن ابعاد روندکاری الزامات کاربستی الگوواره برنامه ریزی راهبردی با ویژگیهای برنامهریزی
ساختاری راهبردی تهران
الگوواره راهبردی

معیار برابرهم نهادن

ناهمخوانی

شیوۀ تدوین اهداف و فرآيند برنامهريزي

ناهمخوانی

مشاركت گروههاي ذينفع در برنامهريزي

ناهمخوانی

سطح تصمیمگیری

ناهمخوانی	کوتاه بودن فرآیند تهیه و تصویب
ناهمخوانی

دوره زمانی عمل برنامهریزی

هم خوانی

وظیفه میانجیگری تصمیمساز

شماره41-42

اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮي

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ اي ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ
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ﺷﻴﻮة ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

هـای برنامهریزی
ویژگی
الزامات
اجرایـی
 - 3-4برابرهمنهـادن ابعـاد قانونـی ـ
ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎز
ﮔﺮي
وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﺧﻮاﻧﻲ
کاربسـتی الگـوواره برنامه ریـزی راهبردی با ﻫﻢ
تهران
راهبردی
سـاختاری
اﺑﻌﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ـ اﺟﺮاﻳﻲ اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﺎدن
ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢﻧﻬ
-4-3

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﺎﺧﺘﺎري راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﺮان

برابـر نهـادن و تطابـق ابعـاد الزامـات قانونـی ـ اجرایی الگـوواره برنامـه ریزی راهبـردی با ویژگیهـای برنامهریزی سـاختاری
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدن و ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺑﻌﺎد اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ـ اﺟﺮاﻳﻲ اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﺎﺧﺘﺎري راﻫﺒﺮدي
راهبـردی تهـران در جدول زیر نشـان داده شـده اسـت:

ﺗﻬﺮان در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

راﻫﺒﺮدي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ بارﻳﺰي
ﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ
اﺟﺮاﻳﻲ
اﺑﻌﺎدـﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺷﻤﺎره :8
ﺟﺪول
برنامﺑﺎهریزی
ویژگیهای
اﻟﮕﻮوارهراهبردی
برنامه ریزی
اﻟﺰاﻣﺎتالگوواره
کاربستی
اجرایی ـالزامات
ﻧﻬﺎدنقانونی
ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢ ابعاد
برابرهمنهادن
شماره :8
جدول
ﺳﺎﺧﺘﺎريتهران
ساختاری راهبردی
راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﺮان
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢ ﻧﻬﺎدن

زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮاره ﺑﻨﺎﻣﻪرﻳﺰي
شماره41-42

راﻫﺒﺮدي
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ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻣﺮور و ﻓﺮاﺑﻴﻨﻲ

اﻟﮕﻮواره راﻫﺒﺮدي

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻳﻨﺪهﺑﻴﻨﻲ

ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزﺗﺎب اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزﺗﺎب اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ
ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪاي ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

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

ﻣﺪﻳﺮان و اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻧﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ
ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

 - 4-4برابرهمنهـادن ابعـاد تصمیمگیـری و تصمیمسـازی الزامـات کاربسـتی الگـوواره برنامـه ریزی
راهبـردی بـا ویژگیهـای برنامهریـزی سـاختاری راهبـردی تهران
برابـر نهـادن و تطابـق ابعـاد تصمیمگیـری و تصمیمسـازی الگـوواره برنامـه ریـزی راهبـردی بـا ویژگیهـای برنامهریـزی
سـاختاری راهبـردی تهـران در جـدول صفحـه بعـد نشـان داده شـده اسـت:

 -4-4ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢﻧﻬﺎدن اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﺎﺧﺘﺎري راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﺮان

ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدن و ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﺎﺧﺘﺎري

راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﺮان در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :6ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢﻧﻬﺎدن اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺴﺘﻲ اﻟﮕﻮواره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

جدول شماره  :6برابرهمنهادن ابعاد تصمیمگیری و تصمیمسازی الزامات کاربستی الگوواره برنامه ریزی راهبردی با
راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ریزیرﻳﺰي
برنامهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
هایﻫﺎي
وﻳﮋﮔﻲ
راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ
راهبردی تهران
ساختاری
ویژگی
ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢ ﻧﻬﺎدن
اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
و اﺟﺮا
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي

ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺗﺪرﻳﺠﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮﻫﻢ ﻧﻬﺎدن

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ
ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ
ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ
ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

اﻟﮕﻮواره راﻫﺒﺮدي

ﻛﺸﻤﻜﺶ،اﺋﺘﻼف ،ﺷﺒﻜﻪ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﻫﻢﺳﺎزي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺶﮔﺮان ﻓﻀﺎ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

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

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ارزشﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﻴـﺎري ﺑـﺮاي
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد -اﻋﺘﻘﺎد و اﻟﺘﺰام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ
ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ
ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ

 - 5جمعبندی و نتیجهگیری
ﮔﻴﺮﯼزمینهای سیسـتم برنامهریزی شـهری ایـران در تهیـه و اجرای برنامـه راهبردی بـه عنوان یکی
ﻧﺘﻴﺠﻪهـای
ﺑﻨﺪﯼبـهو ویژگی
ناکافـی
توجـهﺟﻤﻊ
-۵
ﻮانبرنامه
اجـرای
اسـت؛
اﺟﺮايشـده
شناسـایی
مختلف
ﺷﻬﺮيمتون
اهداف در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ به
دسـتیابی
الگـوواره در
ﻫﺎيایـن
ناکامـی
عوامـل
از
ﻳﻜﻲبهاز
چراکه ﺑﻪ ﻋﻨ
راﻫﺒﺮدي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻬﻴﻪ و
اﻳﺮان در
رﻳﺰي
ﺳﻴﺴﺘﻢ
زﻣﻴﻨﻪاي
اصلـیوﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
تعـداد زیـادی از شـروط منـوط شـده کـه مسـتلزم الزام ،عالقمنـدی و وجـود سـازوکارهای الزم بـرای تحق آن اسـت .به طور
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮواره در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
کلـی سیسـتم برنامهریـزی توسـعه فضایی شـهر تهـران متاثر از سیسـتم اقتصاد سیاسـی ،قانونـی و اجتماعـی -فرهنگی حاکم
زﻳﺎدي از ﺷﺮوط ﻣﻨﻮط ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻟﺰام ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و وﺟﻮد ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻖ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
بر کشـور اسـت و از سـویی وابسـتگی شـدید سـاختارهای سیسـتم تصمیمگیری شـهر تهران به سـاختار کالن اقتصاد سیاسـی
گیرد واز
اﺳﺖ و
ﺣﺎﻛﻢ راﺑﺮبهﻛﺸﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
شـهرﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و
ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ
سیسـتمﻣﺘﺎﺛﺮ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
کشـوررﻳﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دسـت
اداره امـور
مسـتقیم ًا
تهـران نتواند
اﻗﺘﺼﺎدفضایی
توسـعه
تصمیازمگیری
شـد تـا
خواهـد
سـبب
ﺷﺪ
ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ
اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﻼن
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮔﻴﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
برنامـ هﺷﺪﻳﺪ
واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺳﻮﻳﻲ
راهبردی در
ﻛﺸﻮرتفکـر
توجه به
گیـری و
شـکل
موثر بر
رسـاند.زمینهﺑﻪهای
به اجـرا
موفقیـت
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎيرا بـا
راهبـردی خـود
نتیجـه
در
ریـزی راهبردی
شـدن برنامه
دﺳﺖمطرح
ریـزی و
مسـایل
پیچیدگی
ﺗﻬﺮانکلـی
ﺷﻬﺮزمینـۀ
در دو
ﺗﻮﺳﻌﻪتـوان
ﮔﻴﺮيرا مـی
شـهری
ریـزی
ﺗﺎبرنامـه
راﻫﺒﺮدي
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻴﺮد و در
برنامهرا ﺑﻪ
اداره اﻣﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
کرد .بر
رﻳﺰيجامع)
غیررونـدی و
(رهیافت
ﮔﻴﺮي وبرنامه
های رایـج
وتنگناهای
مواجهـه بـا
بـه
ﺗﻮان
ذکـر ﻣﻲ
ﺷﻬﺮي را
هایدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
راﻫﺒﺮدي
ریـزیﺗﻔﻜﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
شـیوهﺷﻜﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
رﺳﺎﻧﺪ.زآنﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي
رویکـردﺑﻪ اﺟﺮا
عنـوانﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ
ایـن مبنـا الزامـات برنامـه ریزی بـه کارگیری الگـوواره برنامه ریزی راهبردی در سـطح نمونۀ موردی بر اسـاس تطابـق و برابر
در دو زﻣﻴﻨﺔ ﻛﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻳﻜﺮد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن
نهـادن آن بـا چارچـوب نظـری و کاربسـتی رهیافـت های غیررونـدی و جامع موارد زیر را شـامل می شـود:
الف ـ مشکالت درونی سیستم برنامهریزی توسعه فضایی شهر :
ابعاد محتوایی و روندکاری کاربستی الگوواره برنامه ریزی راهبردی
ابعاد قانونی اجرایی کاربستی الگوواره برنامه ریزی راهبردی

شماره41-42

ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻣﺮور و ﻓﺮاﺑﻴﻨﻲ

اﻟﮕﻮواره راﻫﺒﺮدي
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پی نوشتها:
-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

شماره41-42

یادداشتها:
- 1آغـاز تهیـه برنامههـای متـداول شـهری در ایـران را میتـوان بـه برنامه جامع شـهر تهـران نسـبت داد .اولیـن برنامه جامع
شـهر تهران از سـوی سـازمان برنامه و بودجه سـابق و با داشـتن افق  25سـاله در سـال  1349ابالغ شـد .گرچه پایبندی به
ایـن برنامـه پـس از انقلاب تضعیـف شـد ،ولی به دلیـل مقبولیت پاییـن برنامـه جایگزین آن -برنامه حفظ و سـاماندهی شـهر
تهـران ،آتـک -نـزد نهادهای مجـری همچنان اعتبـار خود را حفـظ نمود.
 - 2برنامـه ریـزی راهبـردی فرایندی مفهومی اسـت کـه در دهه  1960در دانشـگاه هاروارد پایه گذاری شـد .در دهه 1990م ،
تفکـرات مدیریتـی سـعی نمـود تا این فراینـد را بطور رسـمی و منطقـی در آورد .رویکرد فراینـدی برنامهریزی راهبـردی تقریب ًا
از نقد دیدگاه کالسـیک و از تالش جهت رهایی از اشـتباهات برنامهریزی راهبردی سـنتی ،پدیدار گشـت .فرایند موثر توسـعه
راهبـردی بـا تمرکـز بـر موضوعـات کلیـدی و در نظر داشـتن منابع موجـود و ارائـه راه حل های خلاق مبنی بـر تواناییی ها و
تعهـدات ،تغییـرات آگاهانه ای را به سـرانجام می رسـاند.
 - 3آنچـه کـه برنامـه ریـزی راهبـردی را از دیگـر اشـکال برنامـه ریـزی متمایز می سـازد ،شـیوه هـای گـرد آوری اطالعات
گزینشـی ،تحلیـل هدفمنـد و تعییـن اهـداف ،مشـارکت تصمیم سـازان اصلـی ،تبییـن و ارزیابی گزینه هـا ،بررسـی تبعات آتی
تصمیمـات و اعمـال کنونـی و بیـش از هرچیـز ،تاکید بر اجـرای موفقیت آمیـز برنامه ها اسـت .این فرایند به صـورت چرخهای
بـوده و فراینـد خطـی را دنبـال نمی کند.
 - 4یکـی از اهـداف تهیـه برنامه راهبردی شـهر تهران دسـتیابی به برنامهای بود که بتواند مسـائل شـهر تهران را در سـطوح
فراملـی ،ملـی ،منطقـهای و محلـی تشـخیص داده و براسـاس آن هدفهـای الزم را تدویـن نمایـد .امـا در واقعیـت هدفهای
تدویـن شـده در “برنامـه سـاختاری راهبـردی شـهر تهـران” چیـزی جز بیـان آرزوهای جـاری و یکشـبه تدوینکننـدگان آن
نیسـت؛ در صورتـی کـه هدف بایسـتی برآمده از مشـکالت جامعه باشـد.
 - 5از جملـه طرحهـای سـاختاری تهـران و انجـام برنامهریـزی راهبـردی (تهـران  )80و برخـی اقدامات پراکنـده برنامه ریزی
مشـارکتی ماننـد برنامـه راهبـردی توسـعه شـهر  . CDSدر ایـن شـیوه برنامهریـزی بـر خلاف سـایر برنامههـای رایـج ،بـر
ضـرورت بـه میـدان آوردن بازیگـران کلیـدی و نیـز ایجاد مشـارکت عمومی ،که خواهد توانسـت یـک موافقت کلـی و در عین
حـال طوالنـی مـدت را در ازای چشـم اندازهـای برنامـه ،اهداف و پشـتیبانی از برنامه پدید آورد ،تاکید شـده اسـت .همچنین در
فرآینـد تهیـه راهبـرد توسـعه شـهری تأکیـد فراوانی بـر بهرهگیری از نظـرات و راهکارهـای نیروهـا و بازیگران کلیـدی محلی
میشـود و بـه همیـن دلیـل نیـز میتـوان فرآینـد تهیـه ایـن برنامـه را بـا سـایر برنامههای شـهری با مقیـاس و هدف مشـابه
متفاوت دانسـت.
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