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واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در
مدیریت شهری تهران()7939-7931
علیرضا علی

احمدی1

استاد مدیریت دانشگاه علم و صنعت تهران
سیده زهره میرعابدینی
دانشجوی دکتری سیاستگذاری و تصمیمگیری دانشگاه علم و صنعت تهران
(تاریخ دریافت - 97/9/7 :تاریخ پذیرش)97/11/02 :

چکیده
از مهمترین تبعات س یاس تگرا ش هر کیفیت زندگی اس ت .جایگاه پایین ش هر تهران د تبهبند ها
مربوط ،منجر به طرح این س اا میش ود که د حا حاضر سیاستگرا عمومی د مدیریت شهر تهران دا ا
چه فرایند و مراحلی اس ته چه مددودیتهایی دا د و علت مددودیت یا کژکا کرد آن چیس ته با هدف
پاس گویی به سااالت ،تجربة تدوین ،تصویب ،اجرا و ا زیابی برنامة پنج سالة دوم شهردا تهران به مثابه عمل
س یاس تگرا (طی س ا ها  )7937-7931با وش نمونه ویژه انتخاب و مستندساز  ،تجربة سیاستی بازخوانی
ش د .به کم تدلیل مدتوا اسناد ،فرایند سیاستگرا د مدیریت شهر تهران احصاء و برا تدقیق د اختیا
 22نفر از اعضا شو ا ،مدیران ،کا شناسان و خبرگانی قرا گرفت که د این فرایند مشا کت داشتند .نتیجه نشان
داد که د حا حاض ر س یاس تگرا د مدیریت ش هر تهران ش امل مراحل انتخاب مس اله ،س یاست ،اجرا
س یاس ت و ا زیابی اس تد اما د اجرا این مراحل مددودیتهایی وجود دا د که بر مبنا نظریة وابس تگی به
مسیر ،تدلیل و توصیهها سیاستی مطرح میشود.
واژگان کلیدی :س یاس تگرا عمومی ش هر  ،مس تندساز تجربة سیاستی ،برنامة پنجساله دوم شهردا
تهران ( ،)7939-7931نظریة وابستگی به مسیر.
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مقدمه
سیاستها ملی و مدلی د حفظ و ا تقاء کیفیت زیرساختها ،خدمات شهر و شیوة
مواجهه با تغییرات نقش مهمی دا ند .اهمیت سیاستگرا شهر از این جهت است که دولتها
(مدیریت شهر ) میتوانند از طریق ایجاد قوانین و سیاستگرا د خصوص موضوعاتی چون
کا بر زمین ،د یافت مالیات و عوا ض ،ندوه تأمین زیرساختها و یا معرفی ابزا ها مالی،
توسعة شهرها ا به سمت و سو مشخصی هدایت کنند (هالند .)2172،سیاست و برنامه شهر
مدصو اند کنش گروهها متفاوت دا ا قد ت و منافع است(گیر ( )2113،ینالدز و کوهن،
 )2172و این سیاستها و برنامهها نقش مهمی د چرایی انتخاب مسائل شهر و نهایتاً هدایت
منافع و منابع به سمت صاحبان قد ت دا د .میتوان به دولتها (مدیریت شهر ) گفت چه
کا باید بکنند که د ابتدا بدانیم آنها د سیاستگرا چه مراحلی ا طی میکنند .پرداختن
به سیاستگرا عمومی د مدیریتشهر ویکرد نسبتاً جدید است اما شناسایی بازیگران،
ویهها و فرایندها سیاستگرا د شفاف شدن چرایی إتخاذ (یا عدم إتخاذ) ی سیاست د
شهر (به مثابه موجودیتی سیاسی) حائز اهمیت است .با وجود اینکه د قوانین شهردا و
شو اها کشو ما اشا ة مستقیمی به «سیاستگرا عمومی» نشده است اما عمالً آنچه که د
تعامالت سازمانی مابین شهردا  ،شو ا و سایرین به منظو مواجهه با مسائل پیچیدة شهر
اتفاق میافتد از جنس عمل سیاستگرا است .هدف از این مطالعه آن است که به این ساا
پاس داده شود که «د دو ان حاضر سیاستگرا عمومی د مدیریت شهر تهران دا ا چه
فرایند و مراحلی استه» از این و با انتخاب وشمند یکی از تجا ب مدیریت شهر تهران
(برنامة پنجسالة دوم شهردا تهران که طی سا ها  7937الی 7931تدوین ،تصویب و اجرا
شده است) ضمن مستندساز سیاستی این تجربه ،بر اساس اطالعات موجود د اسناد ،اقدامات
انجام شده د این تجربه با مراحل سیاستگرا عمومی مقایسه و میزان تدقق هر مرحله و
مددودیتها آن احصاء شده است .همچنین از منظر انتقاد و با فراتر فتن از آنچه که د
عمل اتفاق افتاده است مددودیتها سیاستگرا د مدیریت شهر تدلیل و اهحلهایی
ا ائه شد.

مطالعات پیشین
با توجه به گستردگی اختیا ات مدیریت شهر د انگلستان و آمریکا (با بیشترین تولید
مدتوا) و همچنین وجود سلسله مراتب سیاستگرا و برنامه یز از سطح ملی تا مدلی،
مطالعات غالباً بر ندوه انتقا سیاست و یا مداخلة دولت مرکز /مدلی د موضوعاتی چون زمین
و مسکن ،زیرساختها حملونقلی ،تعا ضات ،توزیع قد ت و منابع و تعامالت ذ نفعان
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شهر متمرکز است .کمبل ( )2171نقش سازمانها برنامه یز کالنشهر  2د سیاستگرا
شهر د کانزاس آمریکا ا بر سی کرده است .ینالد ( )2172به منظو تدلیل نقش کنشگران
و سازمانها مدلی د پیادهساز سیاستها اتدادیه ا وپا د خصوص برنامه توسعه مدلی
و منطقها و تدوام ائتالف این نهادها د سه دو ه زمانی طی سا ها  2111الی  ،2179برنامه
استراتژی سیسیل ا به صو ت مو د بر سی کرد .د کشو ما با توجه به کامل نبودن سلسله
مراتب برنامه یز و مدیریت شهرها از سطح دولت-حکومت ملی تا مدلی ،هموا ه ابهاماتی د
خصوص سهم و اختیا دولت ،واحدها استانی حکومتی-دولتی و مدیریت شهر د
سیاستگرا  ،برنامه یز و اجرا د شهرها خصوصاً تهران وجود داشته است .یکی از مهمترین
دغدغهها مدیران و پژوهشگران شهر  ،شناسایی مدیط و فرایند تصمیمگیر ها شهر
است .مسلمی ( )7932د سالة دکتر خود با عنوان «دولت و توسعة کالنشهرها :مطالعة
مو د کالنشهر کرمان» با بر سی اسناد توسعة شهر نظیر طرح جامع و برنامة پنج ساله به
عنوان اسناد سیاستی شهر  ،ابطة میان سیاستگرا شهر و قد ت ذ نفعان کلید ا ترسیم
نمود .ابراهیم نیا ( )7932نیز د سالة دکتر خود با موضوع «سیاستگرا یکپا چه د
چا چوب برنامه یز بز گشهر تهران» بهکا گیر هیافت همکا انه د برنامه یز د جهت
تدقق سیاستگرا یکپا چه ا تبیین نموده است .جلیلی ( )7932د پایاننامة کا شناسیا شد
کالن مدیریت شهر تهراند نمونة طرح
خود با عنوان «ا زیابی فرایند سیاستگرا
د کالنشهر
شهر »7911-7931به شناسایی مدیط سیاستگرا
اهبرد -ساختا
تهران پرداخته است .تفاوت مطالعة حاضر با موا د پیشین د استفاده از وشی سیاستی
(اشتریان )7911 ،برا مستندساز یکی از مهمترین تجربیات برنامه یز سیاستگرا د
مدیریت شهر تهران طی سا ها اخیر و شناسایی مراحل سیاستگرا است .این پژوهش به
دنبا کشف جوهرة مدیریتی این تجربه (اشتریان )7911 ،است.

مبانی نظری
از مرسومترین استعا هها و مد ها سیاستگرا

 ،سیاستگرا

عمومی مرحلها است.

شامل مراحل تعریف مساله و ایجاد دستو کا  ،پیشنهاد اهحل و سیاست ،تصمیمگیر  ،اجرا و
ا زیابی (هاولت و همکا ان ،)2172 ،به بیانی دیگر د ویکرد کلی ،سیاستگرا به مثابه
فرایند تعریف مساله ،شناسایی اهحلها ،انتخاب اهحل و سیاست ،اجرا و ا زیابی آن تعریف
میشود (اشتریان .)7911 ،اما بهمنظو تبیین مددودیتها و علل بروز آنها د فضا مدیریت

2 - Metropolitan Planning Organization

71

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 5شماره  ، 1بهار 1931

شهر الزم است که به یشهها نظر سیاست شهر  ،فرایند سیاستگرا
برنامه یز و سیاستگرا و ذ نفعان شهر نیز بپردازیم.

شهر  ،ابطه

سیاست شهری
گِیر ( )2113معتقد است سیاست شهر د ا تباط با مدیریت تغییرات شهر و بهعنوان
فعالیتی دولت-حکومتی به توزیع و هدایت سرمایهگرا و بهرهبردا از آن د مدیط مصنوع
شهر میپردازد .میتوان د فرایند برنامه یز و بودجه یز د شهرها ،با ایجاد چا چوبها
مشخصی ،موجب هدایت منابع به سمت منافع گروهها تأثیرگرا شد (هالند .)2172 ،سیاست
شهر ی با ه بوجود نمیآید بلکه د فرایند مستمر تدوین و به کا گرفته میشود .غالباً به
ند ت اهحل سادها برا مسائل شهر وجود دا د و معموالً طیفی از گزینهها برا حل مسائل
شهر د اختیا سیاستگرا ان و تصمیمگیران شهر قرا میگیرد (گیر .)2113 ،کاظمیان
( )7932معتقد است که سیاست شهر زیرمجموعة سیاستگرا عمومی جوامع است و باید
د همین چا چوب انجام و تدلیل شود .سادهترین تعریف از سیاست شهر  ،تالش برا انتظام،
کنتر و مدیریت نیروهایی است که نواحی شهر ا تشکیل میدهند .همچنین میتوان سیاست
شهر ا به منزلة برنامه یز  ،ا ائة خدمات عمومی و پشتیبانی از توسعة اقتصاد مدلی تعریف
کرد (بل من.)7332 ،
سیاستگذاری شهری
د مطالعات سیاستگرا  ،سه سطح مطرح میشودد او سطح ملی یا کالن که با موضوعاتی
چون منافع کالن یا ایدئولوژ ها د ا تباط است .دوم ،با نام سطح نهاد یا میانی ،همچنان به
موضوع منافع ،ایدئولوژ ها و نهادها میپردازدد با این تفاوت که این موضوعات حو نیازها و
دغدغهها مدلی مطرح شده و گروهها بهرهو د مقیاس مدلی است (فرلیه و انگا و.)2172،
سطح سوم سیاستگرا که د مقیاس خرد مطرح میشودد شامل تصمیمات برا هموا ساز
اجرا اهبردها د طرحها است (کاظمیان و میرعابدینی .)7931 ،این سطح ا میتوان به عنوان
سطح سیاستگرا شهر د نظر گرفت .قلیپو و مدملی ( )7932د بیان ضرو ت و اهمیت
سیاستگرا شهر د مدیریت شهر به حوزههایی اشا ه میکنند که ممکن است تدتتأثیر
فرایند اعما قد ت از سو ذ نفعان و صاحبان قد ت شهر قرا گیردد نظیر )7 :امکان گرایش
یا اجتناب مدیریت شهر نسبت به برخی از گروهها د فرایند تصمیمساز و تصمیمگیر ،
 )2تأثیرگرا بر مدصوالت تصمیمگیر و سیاستگرا  ،از جمله سیاستها ،برنامهها و
پروژهها شهر د  )9ساختا و مالفهها مدیط مو دنظر تصمیمگیر (.کاظمیان و
جلیلی)7939،
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نسبت برنامهریزی و سیاستگذاری شهری
از دهة  7321میالد د انگلستان به برنامهها شهر بهعنوان اولین فاز از سیاست شهر
سمی توجه شد (  .)2179 ،طرحها شهر ا میتوان یکی از مهمترین ابزا ها
سیاستگرا شهر دانست که آیندة شهر و شهروندان ا به صو ت مستقیم تدتتأثیر قرا
میدهد .طرح شهر (برنامة اهبرد توسعة شهر ) نیز د واقع سیاستی د قالب متن ،نقشه و
نمودا است و برا هدایت اقداماتی د بخش عمومی و خصوصی به کا می ود که د آینده
تأثیرگرا ند .طرح ،اطالعات مو د نیاز ا برا تصمیمگیران تهیه میکند .اطالعاتی که به آنان د
إتخاذ تصمیمات آگاهانها کم میکند که د شد د ازمدت اجتماعی ،اقتصاد و کالبد
جامعه ماثر است (قلیپو ومدملی .)7932 ،هی و همکا انش ( )2177معتقدند موضوعات مرتبط
با سیاستگرا د مرکز مباحث برنامه یز شهر قرا دا ند .گیر ( )2113معتقد است
برنامه یز شهر شیوها برا اجرا سیاست شهر است .ینالد ( )2172د تبیین ابطة
بین سیاست مدلی و برنامه یز شهر معتقد است که فرایند تدوین برنامهها ،نقشها پیچیده
ا از همکا ها میان کنشگران و ذ نفعان ترسیم میکند.
ذینفعان شهری
یانگ ( )2172به افزایش تعداد مطالعات د زمینة تدلیل ذ نفعان د برنامه یز شهر
اشا ه میکند و آن ا نشاندهندة اهمیت و نقش ذ نفعان د تأثیرگرا بر تصمیمگیر ها
مرتبط با پروژهها توسعهشهر میداند .د دهة  7331بر اساس معیا هایی مانند قد ت نسبی
و ا تباط با منابع سازمانی از منظر وابستگی و نفوذ ذ نفعان ،چها تیپ ذ نفع ایدهآ  ،حاشیها ،
غیرحمایتی و ذ نفعان ترکیبی تعیین شد (فیو و همکا ان .)2172 ،د تعریف ذ نفعان از منظر
توسعة شهر به ابعاد مدنی ،عمومی و اجتماعی توجه میشود (یانگ .)2172 ،نقش و تأثیر
صاحبان قد ت شهر و ذ نفعان د فرایند سیاستگرا  ،مسالة مهمی د سیاستگرا شهر
است .منابع زیاد د با ة دستهبند ذ نفعان شهر د دسترس نیست اما معیا مهم دستهبند
ذ نفعان شهر  ،دستهبند بخشی یا ساختا (بخشها عمومی ،خصوصی ،داوطلب یا
ترکیبی) است( .فیو و همکا ان.)2172 ،
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روش انجام پژوهش
د این پژوهش ترکیبی از وشها برا انتخاب ی تجربه سیاستی ،مستندساز سیاستی و
سپس شناسایی مراحل د ذیل آن از نظر خبرگان استفاده شد ( .ک .نمودا  .)7د شرایط فقدان
مدیریت یکپا چة شهر و ناکا آمد سطح عالی سیاستگرا شهر  ،شهردا و شو ا
مهمترین عناصر سمی مدیریت شهر هستند که عالوه بر فعالیتها مرتبط با برنامه یز و
اجرا ،به برخی از فعالیتها مرتبط با سیاستگرا شهر نیز میپردازند .مهمترین مدصو
سیاستی د حوزة شهر  ،مصوبات شو ا هستند .د این پژوهش از وش نمونة ویژه 9د ذیل
ویکرد نمونهگیر هدفمند 2استفاده شد و ی مصوبه از میان بیش از سه هزا مصوبه (بر اساس
سامانه مصوبات شو ا) انتخاب شد .نمونة ویژه ،نمونها است که قابلیت تعمیم تدلیل نتایج آن
به جامعه وجود دا د (موا د که به احتما زیاد بیشترین اطالعات ا به دست آو ده و بیشترین
تأثیر ا د توسعة دانش دا ند( ).تدلی و یو .)2111 ،از بین مجموعة مصوبات شو ا و با توجه
به ابطة برنامه و سیاستگرا  ،دو برنامة میانمدت مصوب تعیین شد و د بین آن برنامة پنجسالة
دوم که اجرا و ا زیابی شده است ،انتخاب شد .الزم به ذکر است که یکی از جد ترین و
طوالنیترین مصوبات شو ا ،مصوبة برنامة دوم شهردا تهران است که تدوین آن طی سا ها
 37و  ،32دفاع از آن د سا  ،32تصویب و ابالغ د ابتدا  39و اجرا و پایش آن طی سا ها
 39الی  31اتفاق افتاد .از این و بهنظر می سد که بر سی فرایند تدوین ،تصویب ،اجرا و ا زیابی
این برنامه اطالعات کافی و معتبر ا از وند سیاستگرا  ،برنامه یز  ،اجرا و ا زیابی د
مدیریت شهر تهران به دست میدهد .اما چگونگی مستندساز این تجربه و انطباق آن با مد
سیاستگرا  ،نیازمند وشی قابل اعتماد است .بر این مبنا ابتدا مد ها سیاستگرا عمومی
موجود بر سی و مد مرحلها بهعنوان یکی از مد ها مقبو از جهت ترسیم گامها
سیاستگرا انتخاب شد .این مد دا ا چها مرحله است (هاولت و همکا ان.)2172 ،
همچنین با هدف افزایش دقت د تبیین فرایند سیاستگرا  ،د ذیل هر مرحله ،زیرمرحلههایی
منظو شد (بابایی و توکلی .)7932 ،این زیرمرحلهها به عنوان معیا د تدلیل مدتوا اسناد
موجود استفاده شد( .جدو  )9با استناد به مد اشتریان ،مستندساز تجربة سیاستی د قالب
سه مرحلة اکتشاف ،تجرید و تنقیح مدنظر قرا گرفت (اشتریان .)7911،همة اسناد ،مدا ک و
مستندات موجود د زمینة تدوین برنامة پنج سالة دوم شهردا تهران 2به وش سیستماتی
بازبینی و د ذیل این مراحل با وش تدلیل مدتوا کدگرا و بر سی شد .پس از آن نتیجه د
3 - Critical Case Sampling
4 - Purposive Sampling

 - 2این اس ناد ش امل بیش از  721س ند اعم از بخشنامه ،دس تو العمل اجرایی ،گزا ش ش ناخت ،سند برنامه د  1حوزه
مأمو یتی ،الیده برنامه ،س ند کلی برنامه ،س ند سازمان اجرایی برنامه ،اسناد پایش و گزا ش عملکرد برنامه د  2سا و غیره
میشود.

11

واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران

قالب ی مد اولیه تجمیع شد .کدها مو د بر سی شامل سرفصلها سیاستگرا عمومی
است .نتیجه حاصل که مبیّن مد موجود سیاستگرا عمومی د مدیریت شهر تهران است،
با استفاده از وش گلولهبرفی و با د نظر گرفتن تخصص ،جایگاه سازمانی ،بازة زمانی مشا کت
و میزان د گیر د فرایند و د دسترس بودن د اختیا  22نفر قرا گرفت .این افراد شامل
اعضا وقت شو ا اسالمی شهر تهران ،مدیران ،کا شناسان شهردا و اساتید هستند که به
صو ت مستقیم د یکی از مراحل مشا کت داشتهاند.
جدو  - 7فراوانی مصاحبهشوندگان بر اساس مراحل تدوین تا ا زیابی برنامه
مشا کتد مرحله

مشا کتد مرحله

مشا کتد مرحله

مشا کتد مرحله

تدوینبرنامه

تصویببرنامه

اجرا برنامه

ا زیابیبرنامه

عضو کمیته علمی

7

عضو شو ا شهر

7

مدیرکل

7

معاون شهردا

7

مشاو تدوین (پیمانکا )

7

دبیر کمیته شو ا شهر

7

معاون ادا ه کل

7

دبیرکمیته شو ا شهر

7

معاون ادا ه کل

7

معاون ادا ه کل

7

معاون شهردا

7

معاون ادا ه کل

7

دبیرکمیته شو ا شهر

7

ئیس ادا ه

7

ئیس ادا ه

2

ئیس ادا ه

2

کا شناس

7

کا شناس

7

کا شناس

7

کا شناس

7

مجموع نفر

2

مجموع نفر

2

مجموع نفر

2

مجموع نفر

2

مد اولیه با توجه به نظرات و بازخو دها از منظر وایی تأیید و سپس تدقیق شد .کروسل
معتقد است که «پژوهشگران کیفی باید حداقل از دو اهبرد برا افزایش اعتبا پژوهش خود
استفاده کنند» ( ودساز و همکا ان 7931 ،به نقل از کرسو  .)2111 ،د این مطالعه عایت سطح
تنوع خبرگان ،نمونهگیر هدفمند از میان آنان و ا ائه نتایج به آنان و د یافت بازخو د د همین
استا انجام شده است .همچنین پژوهشگر خود به عنوان کا شناس و مدیر برنامه یز طی
سا ها  37الی  31به طو مستقیم د فرایند برنامه دوم مشا کت داشته و همین امر بر افزایش
ا بدیل برنامه یز دانست.).
قابلیت اعتماد به نتایج تأثیر میگرا د(تنها ی نفر سیاستگرا
خروجی این مرحله ا میتوان به عنوان مد موجود سیاستگرا عمومی د مدیریت شهر
د نمونة مو د فرایند تدوین برنامة پنج ساله دوم شهردا
گرفت.

تهران ( )7939-7931د نظر
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نمودا  - 1گامها ،شیوهها و خروجیها مطالعه.

مستندسازی سیاستی تجربة برنامة پنجسالة دوم شهرداری تهران
د چشمانداز وسیع نسبت به دانش بشر میتوان تجربه ا منبعی دانست که د ترکیبی
نظاممند با دیگر وشها شناخت ،اهی اطمینانبخش فرا و سیاستگرا عمومی قرا
میدهد( .اشتریان .)7911 ،د وش تلفیقی سه مرحلها به شناسایی عناصر مفهومی اکتشاف،
تجرید و تنقیح د فرایند انتقا دانش ضمنی از تجربه توجه شده است .پژوهشگر با استفاده از
این ابزا وششناسانه ،به تجرید تجربه سیاستی میپردازد .اشتریان پیشنهاد میکند که سه مرحلة
تدلیل د مراحل سیاستگرا عمومی (صو تبند مساله ،ا ائة اهحل ،تصمیمگیر  ،اجرا و
بازخو د و ا زیابی) ادغام شوند .د این مطالعه ابتدا د بخش اکتشاف یا تشریح مسئله ،پیشینة
فعالیت برنامه یزانه د شهردا تهران و اقدامات اولیة انجامشده برا تصمیمساز مبنی بر
ضرو ت تدوین این برنامه و انتخاب الگو تدوین برنامة میانمدت شهردا تهران بر سی
شد .مرحلة اکتشاف این تجربه نشان میدهد که علی غم سابقة بیش از  21سالة تدوین
برنامهها میانمدت شهردا تهران ،تا سا  7937تنها ی برنامه به صو ت سمی به تصویب
شو ا (شو ا سوم) سیده و برا اجرا به شهردا ابالغ شده بود که اقدام سازمانیافتها برا
اجرا آن د شهردا اتفاق نیفتاد .از این و با طرح این مساله که یکی از دالیل اجرایینشدن
این برنامه ،چا چوب نظر و وششناسی تدوین آن بوده است ،پژوهش برا یافتن چا چوب
نظر مناسب تدوین برنام دوم ،د دستو کا معاونت برنامه یز و توسعة شهر وقت قرا
گرفت .پس از انتخاب الگو برنامه یز عملیاتی و ابالغ «چا چوب و ویکردها اصلی
تدوین برنامة پنجسالة عملیاتی شهردا تهران» ،د تا ی  ،37/2/77فرایند تدوین برنامه به
صو ت سمی آغاز شد.
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د مرحلة تنقیح ،با مراجعه به مستندات موجود شامل اسناد پشتیبان ،گزا شات کا شناسی،
نظامنامه و دستو العمل اجرایی ابالغی ،الیده ،برنامة مصوب ،گزا شها عملکرد اجرا برنامه
و مدتوا تولیدشده و اقدامات انجامشده ،کدگزا و تدلیل شد .بر سی مستندات موجود از
منظر تنقیح نشان میدهد یکی از مهمترین تمهیدات صو تگرفته از ابتدا تدوین برنامه ،سعی
د سازماندهی فعالیتها ،پیشبینی ،ترسیم و انتشا همة اقدامات و عایت سلسله مراتب فعالیتی
د تشکیل کمیتهها ،کا گروهها و کمیسیونها تخصصی تنظیم برنامه بوده است .و ِ دیگر
مطالعه این مرحله نشان میدهد علی غم بیشترین تمرکز بر تولید اسناد و مدتوا بر اساس
سرفصلها پیشبینی شده ،سمیت مراحل و عایت دستو العملها ،اقدام برخی کا گروهها و
مدتوا حاصل ،چندان منطبق بر دستو العمل نبوده است .برا مثا مقر بود د همه حوزهها،
اهداف اهبرد  ،عملیاتی و کمی ،تدوین شود .با وجود برگزا کا گاهها آموزشی متعدد،
شاخصها کا گروه اجتماعی و مدیریت ،ضعیف بوده و د مرحله تصویب د شو ا حرف
شدهاند .معاونت فنی و عمرانی (برخالف دستو العمل) ،فصل مجزایی تدوین نموده و یا با وجود
تشکیل دبیرخانه پایش برنامه و تعیین مساو اجرا هر حکم برنامه ،بسیا از احکام به اجرا
د نیامد .ضعف د ایجاد فضایی تعاملی برا طرح مسائل از سو معاونتها تخصصی،
ضعف د سازماندهی و نهادساز متناسب با برنامه جدید ،کمتوجهی شهردا و مدیران ا شد
به برنامه دوم د عمل و ابهام د ندوه تعامل مجریان و شو ا قابل توجه است.
د مرحلة تجرید ،مد بدست آمده از تجربة برنامة پنجسالة دوم تدلیل شد .بدین منظو
جدولی از اقدامات صو تگرفته د این فرایند د ذیل مراحل سیاستگرا عمومی مرحلها و
زیرمرحلهها آن تنظیم گشت و چا چوبی از گامها طیشده د طی این تجربه و کیفیت طی
شدن هر گام تعیین شد .جدو شما ة  2و تدلیل آن د ادامه ا ائه شده است .همچنین به جهت
حفظ پیوستگی مطالب ،تدلیل انتقاد مد به دست آمده د بخش نتیجهگیر آمده است.
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جدو  - 2انطباق فعالیتها تجربه تدوین برنامه دوم با مراحل سیاستگرا
مراحل
سیاستگذاری
عمومی
فرایندی

عمومی و مد مستندساز تجربه سیاستی

زیر مرحلههای

مراحل مستندسازی

میزان تحقق در تجربه

توضیحات بر اساس تحلیل محتوای مستندات موجود از تجربه

سیاستگذاری عمومی

تجربه سیاستی

برنامه پنج ساله دوم

تدوین و اجرای برنامه پنج ساله دوم و نظرات خبرگان

(باباییوتوکلی)1931،

(اشتریان)1911 ،

(مأخذ :نگارنده)

(مأخذ :نگارنده)

احساس و د ک مساله

متوسط

شناسایی فرصتها

متوسط

شناسایی مشکالت
وچالشها
انتخاب

تعریف یشها مساله

مساله

اولویتبند موضوعات
لداظ برنامهها و
اهداف باالدستی

خیلی زیاد
مرحله اکتشاف
شامل شرح و بسط
مساله

خیلی کم
کم

با توجه به وجود جداو متعدد شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و
فرصت و ویکرد جامع د اسناد پشتیبان تدوین این برنامه ،گستره
وسیعی از مسائل شناسایی شدند ،اما مسائل یشهیابی نشدند
و معیا ها و اولویتبند مشخصی برا انتخاب مسائل
مهمتر پیشبینی نشده است .برا مثا بسیا

از مسائل

شناسایی شده د حوزه فراتر از حوزه اختیا مدلی و ناشی
از خالء مدیریت یکپا چه شهر وجود داشت.

خیلی زیاد

از این و فهرستی متنوع از مسائل د دستو کا برنامه قرا گرفت.
د جداو متعدد مدتوا اسناد باالدستی تدلیل شده بود.
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برنامه دوم تنها برنامها بود که به صو ت مشخصی جدو اهداف
تعیین اهداف عملیاتی،
خرد و کالن

اهبرد (بهعنوان هدف کالن) ،عملیاتی و اهداف کمی

زیاد

(بهعنوان اهداف خرد) ا ا ائه داده است.
(د ذیل ماده 2برنامه) (بودجه)7939 ،

بر اساس نظامنامه تدوین برنامه ،سیاستها د دبیرخانه برنامه و به
کم

انتخاب

گروه نخبگان و با استناد به سیاستها مستخرج از اسناد و
طرحها باالدست تنظیم شده و بهصو ت پیشنهاد اولیه به

سیاست

کا گروهها تخصصی پیشنهاد شد و از کا گروهها خواسته شد د
تعیین معیا ها
انتخاب سیاست

کم

صو ت نیاز ،سیاستها جدید پیشنهاد کنند .اگرچه به احتما
زیاد معیا هایی د تدوین و سپس انتخاب سیاستها مدنظر
قرا گرفته است (مثل معیا اجرا وظایف شهردا
قانون شهردا

ها مطابق

ها یا معیا افزایش سرانهها خدماتی) اما معیا

مشخصی برا تدوین اولیه سیاستها و سپس پیشنهاد موا د
جدید معرفی نشده است.
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اهداف و بر اساس آنها شاخصها ،برا پایش و ا زیابی مو د
استفاده قرا گرفت .هر چند ا تباط مدتوایی د ونی میان اهداف

تعیین شاخصها

زیاد

پایش و ا زیابی

کمی و اهبرد و عملیاتی کامل نبود و د نتیجه این امکان
فراهم نبود که با پایش تدقق اهداف کمی ،به میزان تدقق
چشماندازها و اهبردها و سیاستها برنامه دست یافت.

زیاد

تعیین گزینهها سیاست
بر سی گزینهها توسط
تیم علمی-حقوقی

مرحله تنقیح

زیاد

سیاستها ذیل ی

فرآیندها قانونی و
غربالگر توسط کمیته
خبرگی سکاندا ان

اهبرد و ذیل ی

چشمانداز با یکدیگر

به میزان توانمند کا گروه تخصصی مربوطه وابسته است.

اجرایی و
اهحلها

برنامه و به کم

کمیته علمی و نخبگان معرفی شده و به کم

کا گروهها تکمیل شد .اما میزان ا تباط مفهومی و مدتوایی

شامل شرح و بسط

تفصیل و تنقیح

بر اساس نظامنامه تدوین برنامه ،گزینهها سیاست د دبیرخانه

متوسط

برا مثا د حوزه شهرساز غربالگر سیاستها به خوبی
انجام شده اما د حوزه اجتماعی ضعف جد د تعیین،
بر سی و غربالگر سیاستها به چشم میخو د .از این و
غربالگر توسط کمیته خبرگی به صو ت نسبی انجام شد.
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ا زشیابی توسط تیم
تدلیلگر و انتخاب گزینه

کم

برتر

ا زشیابی گزینهها سیاستی ،شکلگیر دیدگاهها و آمادگی برا
مواجهه با نتایج سیاست فعالیتهایی از جنس مدتوایی و تلفیقی
است به ندو که با لداظ نمودن تأثیرات و پیامدها بلند مدت و
متقابل گزینهها بر یکدیگر و بر اساس سایر معیا ها و ا زشها

شکلگیر دیدگاهها

کم

مو د نظر سیاستگرا ان ،برخی از گزینهها سیاستی حرف و یا
انتخاب میشوند .بر سی برنامه پنج ساله دوم نشان از غلبه ویکرد
بخشی بر ویکرد تلفیقی دا د از این و ناهمخوانی د میان
سیاستها به چشم میخو د .برا نمونه إتخاذ سیاست توسعه
همزمان بز گراهی و حمل و نقل یلی د مواد 2و ،72الزام به توسعه
ودد اهها و همزمان الزام به تهیه طرح توسعه آن د قالب مواد  22و
 21برنامه و یا الزام به انجام تکالیفی غیرمرتبط با وظایف شهردا

آمادگی برا مواجهه با
نتایج سیاست

کم

د حوزه اجتماعی و فرهنگی نشان از عدم ا زیابی هماهنگی د ونی
سیاستها و شکلگیر دیدگاهها تلفیقی دا د .بهدلیل استفاده
ناکافی از ابزا ها

برنامه یز و سیاستگرا

 ،تأثیرات متقابل

سیاستها بر هم و پیامدها آنها پیشبینی نشد .حضو ناکافی
ذ نفعان سمی و غیر سمی د این مرحله همچنان مشهود است.
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برنامه یز اجرا و فراهم

متوسط

کردن زیرساخت ها آن
اجرا
سیاست

اجرا و نگهدا

متوسط

اجرا

پایش سیاست

متوسط

ا زیابی فرایند

کم

ماده722برنامه و پیشبینی اهانداز دبیرخانه دائمی پایش برنامه (بودجه،
 )7939د استا فراهمساز زمینه اجرا برنامه بود .د مرحله اجرا،
نیاز به طراحی سازمان اجرا ،مکانیزمها اجرایی و استفاده از ابزا ها و
وشها مشا کت (مانند مشا کت بخشی و عمومی) وجود داشت که غالباً
اتفاق نیافتاد .این دبیرخانه غالباً بر پایش عملکرد پس از اجرا متمرکز شده و
نتایج گزا شات آن منجر به اصالح و یا بهبود عملکرد نشده است.

دبیرخانه تدوین برنامه عملکرد اهداف کمی و احکام برنامه ا پایش
نمود اما تأثیرات حاصل از اجرا سیاستها و برنامه مو د ا زیابی

تأثیرات حاصل از اجرا
ی

کم

سیاست

قرا نگرفت .با توجه به ا تباط ناکافی میان احکام و سیاستها
برنامه ،با پایش عملکرد احکام امکان بر سی میزان تدقق سیاستها و
بر سی تأثیرات اجرا آن فراهم نبود.

ا زیابی

تجرید و مد ساز

سیاست

سیاست اجرا شده
ا زیابی پسین

جداو اهداف کمی به عنوان خروجی و اهداف اهبرد و عملیاتی
بهعنوان پیامد و نتیجه اجرا برنامه میتوانست به نوعی ا زیابی
کم

پسین برنامه ا امکانپریر نماید .اما بهدلیل حرف برخی از این
جداو د زمان بر سی الیده برنامه د کمیسیونها تخصصی
شو ا اسالمی شهر تهران ،ا زیابی پسین د حین و پس از اجرا
به صو ت مددود امکانپریر شد.
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عمومی و مددودیتها و مسائل هر مرحله.
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نمودا  - 2میزان انطباق فعالیتها مرتبط با برنامه پنج ساله دوم با الگو سیاستگرا
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یافتههای مطالعه
یکی از اهداف پژوهش حاضر پاس به این ساا بود که «د حا حاضر د مدیریت شهر
تهران سیاستگرا عمومی د چه فرایند اتفاق میافتد و چه مددودیتهایی دا ده» .نتایج
پژوهش نشان میدهد که د وضع موجود ،چرخة سیاستگرا د مدیریت شهر تهران شامل
مراحل انتخاب مساله ،انتخاب سیاست ،اجرا سیاست و ا زیابی پسین است و تمام مراحلی که
د مد ها مرحلها سیاستگرا عمومی پیشبینی شده (به غیر از مشا کت فعاالنه ذ نفعان)،
به طو نسبی د فرایند تدوین برنامة دوم طی میشود .اما خروجیها بدست آمده و اسناد
منتشرشده مانند سند برنامة دوم و گزا شها عملکرد اجرا برنامه طی سا ها  39تا  31و
همچنین نظرات خبرگان مشا کت داشته د این فرایند نشان میدهد که ضعفها قابلتوجهی
د کیفیت اجرا و پیادهساز این مراحل وجود دا د .مستندساز تجربیات سیاستی
منجر به خودآگاهی نسبت به تجربه مدیریتی شده و تجربة خام مدیریتی ا
اصالح میکند (اشتریان .)7911 ،د موضوع تدوین برنامه شهردا تجربة خام سیاستگرا
شهر نشانگر پیشبینی تشکیالت و فرایندها مشخص برا تدوین برنامه است .اما د حرف
زوائد این تجربه و تجرید مد جا د پس این تجربه به نظر می سد به دالیل متعدد چون
ناکا آمد فضا سیاستی د حوزه شهر  ،غیر متشکل بودن عناصر سیاستگرا  ،عدم وجود
ظرفیت علمی و کا شناسی کافی د بدنه شهردا  ،بیاعتقاد و بیاعتماد برخی مدیران و
تیم تدوین برنامه به ظرفیت کا شناسی موجود ،عجله د تولید مدتوا و بیاعتقاد به فرایندها
تولید مدتوا تعاملی ،د دسترس نبودن تسهیلگران توانمند د کا گروهها به جهت ایجاد ا تباط
میان افراد ،ضعف نگاه تلفیقکننده د فرایند تدوین برنامه ،استفاده ناکافی از ابزا ها و وشها
پشتیبان برنامه یز و موا د از این دست ،سبب شدند که فرایندها و تشکیالت پیشبینی شده
با ظرفیت و توان کافی به تولید مدتوا د خو نیانجامند .این موا د د جدو  9مطرح شدهاند.
جدو  - 9مسائل شناساییشده د تجربة برنامة پنجسالة دوم
سیاستگذاری عمومی

مسائل شناسایی شده در تجربه برنامه پنج ساله دوم

ایجاد دستو کا و

موا د ناشی از عدم تبیین یشها مسائل از ابعاد مختلف به دلیل حضو ناکافی

تعریف مشکل

طیف ذ نفعان شهر و کنش ضعیف صاحبان سمی قد ت.

مسائل ناشی از عدم وجود معیا ها و ا زشها

وشن ،مو د اجماع و

نوع مسائل
مسائل مرتبط با
مدتوا سیاست

پیشنهاد اهحلها و

متناسب برا اولویتبند مسائل و همچنین ناکا آمد فضاها تعامل

شهر و حضو

سیاستها

ذ نفعان د حمایت از شکلگیر دیدگاهها مختلف د

ذ نفعان شهر

استا تبیین و انتخاب سیاستها.
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مسائل ناشی از استفاده ناکافی از ابزا ها ،وشها و فنون برنامه یز
تصمیمگیر و اجرا

بهمنظو پیشبینی تبعات ،اثرات متقابل و لداظ نمودن
امکانپریر اجرایی سیاستها.

ا زیابی

مسائل ناشی از تعامالت نهاد ناکافی و ناقص میان سیاستگرا ان و
مجریان و ا زیابی غیر تعاملی.

31
مسائل مرتبط با
تعامالت نهاد ،
ساختا ها و
فرایندها و ابزا ها

مسائل مرتبط با محتوای سیاست شهری و حضور ذینفعان شهری
ایجاد دستورکار و تعریف مشکل
همانطو که نتایج نشان میدهد تدلیل یشها مسائل به میزان بسیا کم ،اولویتبند مسائل
به میزان کم و احساس و د ک مساله و شناسایی فرصتها به میزان متوسطی انجام شده است.
به نظر می سد عدم تبیین یشها مسائل از ابعاد مختلف بهدلیل فقدان سپهر سیاستی مشخص
برا بروز فتا سیاسی مدیریت شهر  ،توجه ناکافی به نقش ذ نفعان شهر د شناسایی و
انتخاب مساله ،اجتناب از اولویتبند و انتخاب مسائل (بهدلیل اجتناب از تعا ضات آتی) و
گرایش به ویکرد برنامه یز بخشی بهدلیل وا مرسوم ،تأکید زیاد بر مدصو برنامه و
کمتوجهی به اهمیت فرایند برنامه یز شهر بهعنوان فضایی برا طرح و اولویتبند
موضوعات ،برخو د دیدگاهها متفاوت و مطرح و شفافشدن ویکردها از مهمترین مسائل
متوجه این مرحله است .به عقیدة دیویدسون و ما تین ( )2172شیوهها معاصر برنامه یز
شهر با تأکید بر وشها ،وندها و چا چوبها تخصصی به سیستمی ،قانونی شبیهاند که
سعی میکند ماهیت سیاسی تصمیمگیر ها دولتی و حکومتی ا بپوشاند .جنبة سیاسی مدیریت
شهر تنها د حضو کنشگران و ذ نفعان مختلف شهر عیان میشود و د چنین فضایی
عرصة تعامل و دستیابی به تعادلی بهینه د تعیین دستو کا و تعریف مشکل و پس از آن
تصمیمگیر ها فراهم میشود .مطالعة اخیر نشان میدهد که عالوه بر برنامة پنجسالة دوم،
برنامهها پیشین شهردا تهران نیز د غیاب ذ نفعان شهر تدوین شدهاند .میزان زیاد لداظ
نمودن برنامهها و اهداف باالدستی و احصاء چالشها ا میتوان به وشمندتر بودن تدوین
برنامه نسبت داد.
پیشنهاد راهحلها و سیاستها
هدف نهایی سیاستگرا تدقق ا زشها و هنجا ها مو دنظر و یا د بیشتر موا د تعیین
شیوة حل مسائل موجود است (کاظمیان .)7932 ،ضعف د تعیین معیا ها انتخاب سیاست د
برنامه ا میتوان به نبود معیا ها و ا زشها وشن ،مو د اجماع و متناسب برا اولویتبند
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موضوعات و همچنین ناکا آمد فضاها تعامل ذ نفعان د حمایت از شکلگیر دیدگاهها
مختلف د تبیین و انتخاب سیاستها نسبت داد .فقدان و یا ضعف الیة سیاستگرا شهر
(از منظر وجود نهادها ،نظامها و فرایندها) ،ضعف د بکا گیر چا چوبها نظر و مفهومی
د حوزة تدلیل فضا سیاسی-اجتماعی از سو متخصصان و ا ائه به زبانی خوانا برا
سیاستگرا ان شهر  ،تجربه کم د تعامل میان کنشگران مختلف شهر و کمبود نمونهها و
مصادیق دستیابی به توافقاتی پایدا د ا ائه اهحلها و سیاستها شهر میان شهردا  ،شو ا،
سایر نهادها سمی و حتی کنشگران مدنی و اجتماعی از مهمترین مسائل مطرح د این مرحله
از سیاستگرا شهر تهران است .د نتیجه ابهامات د با ة چگونگی پریرفتن ی موضوع
بهعنوان مسالة شهر و چگونگی تولید و إتخاذ اهحل و سیاستها شهر بازتکثیر میشود
و بر ناپایدا بیشتر فضا سیاستگرا شهر میافزاید .البته بر اساس یافتهها د نهایت تعیین
گزینهها سیاستی ،معیا ها پایش ،ا زیابی و تعیین اهداف خرد و کالن (به جهت الزام سمی
به تولید سند برنامه) به میزان زیاد انجام شده است اما عملکرد برنامه نشان میدهد که این
سیاستها و اهداف د ایجاد هماهنگی و هدایت مجموعه مدیریتشهر  ،به سمت و سو
مشخص و از پیش اندیشیده شده چندان ماثر نبوده است.

مسائل مرتبط با تعامالت نهادی ،ساختارها و فرایندها و ابزارها
تصمیمگیری و اجرا
بر اساس نتایج بدست آمده به صو ت میانگین تصمیمگیر و اجرا به شکل ضعیفی انجام
شده است( .انتخاب گزینه برتر ،شکلگیر دیدگاهها و آمادگی برا نتایج سیاست به میزان کم)
از مهمترین مشکالت این مرحله میتوان به مسائل ناشی از استفادة ناکافی از ابزا ها ،وشها و
فنون برنامه یز بهمنظو پیشبینی تبعات ،اثرات متقابل و د نظر گرفتن امکانپریر اجرایی
سیاستها ،اجتناب از تصمیمگیر معطوف به اولویتها ذ نفعان اصلی ،پیشبینی ضمانت
اجرایی ناکافی برا سیاستها و برنامهها اشا ه کرد .د شرایط ضعف سطح سیاستگرا کالنِ
شهر  ،برنامه یز و سیاستگرا شهر د اختیا نهادها مجر (غالباً شهردا ) قرا
میگیرد که د چا چوب اقتضائات و مالحظات مجریان ،باقیمانده و پاس گویی و شفافیتی د
قبا کنشگران شهر ندا د .بر سی مدتوایی سند برنامه نیز نشان میدهد د فرایند تصویب
الیده د شو ا ،تغییراتی اعما شده است که همبستگی نسبی احکام برنامه ا بهم زده و با
حرف و اضافه احکام و اهداف (که د سلسله مراتب چشمانداز ،اهبرد و سیاست جایگاهی
نداشت) اجراپریر سیاستها ا کاهش داد .همچنین بنابر نظریة وابستگی به مسیر ،ادامة فعالیت
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سازمان د مسیر موجود دو از انتظا نیست و از این و قد ت ایجاد تغییر و بهبود بهواسطة
انتخاب سیاستها جدید کاهش مییابد.
ارزیابی
بر اساس یافتهها ضعف د ا زیابی پسین ،ا زیابی فرایند و تأثیرات حاصل از اجرا ی
سیاست از جمله مهمترین مسائل این مرحله از سیاستگرا د مدیریت شهر تهران هستند.
تعامالت نهاد ناکافی و ناقص میان سیاستگرا ان(شو ا) و مجریان(شهردا ) ،فقدان یا
ناکا آمد متولی سیاستگرا و به تبع آن نظام ا زیابی سیاستی و ویکرد ا زیابی غیرتعاملی
ا میتوان از دالیل این ضعفها دانست .د حا حاضر د تهران هیچ نهاد به صو ت سمی
متولی سیاستگرا شهر نیست .بر اساس قانون شو اها ،مهمترین وظیفة شو ا نظا ت بر
عملکرد شهردا است .شو ا نگهبان نیز با تفسیر مضیق از قانون اساسی وظایف شو ا ا صرفاً
نظا تی میداند (اشتریان وکریمیفرد .)7932،از این و ا زیابی سیاستها و برنامهها شهردا
غالباً پس از تدوین و اجرا توسط شو ا انجام میشود .د تجربه برنامه نیز ،ا زیابی سیاست و
برنامه به تهیه گزا ش عملکرد برنامه توسط شهردا تقلیل پیدا کرد .ناکافی بودن اختیا ات و
وظایف شو ا اسالمی شهر تهران (بهعنوان عالیترین عنصر بالقوه سیاستگرا مدلی و
شهر ) د این مرحله به چشم میآید.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پاس به ساا او گویا آن است که د حا حاضر چرخة سیاستگرا د مدیریت
شهر تهران شامل انتخاب مساله ،انتخاب سیاست ،اجرا سیاست و ا زیابی پسین است .بر
اساس دستو العملها ابالغی ،برا تدوین و اجرا برنامه ،ساختا ها و سازوکا ها مشخصی
پیشبینی شده استد به ندو که انتظا می فت این برنامه د مسیر متفاوت نسبت به
برنامهها قبلی و با کیفیتی مناسبتر تدوین شود و میزان تدقق آن نسبت به برنامهها پیشین
باالتر باشد .اما بر اساس نتیجة این مطالعه ،سازوکا ها پیشبینی شده به صو ت نسبی به انجام
سیده و د نهایت برنامة تولیدشده قابلیت و ظرفیت سیاستی (داناییفرد ،امامی ،حسینی،)7932 ،
کافی برا حل مسائل شهردا تهران ا نداشته است .دو گزا ش مرکز مطالعات و برنامه یز
و معاونت برنامه یز د خصوص آسیبشناسی این برنامه و برنامهها پیشین شهردا نیز
ماید همین امر است .برا مثا شفیعی (« )7932نقاط ضعف مشترک میان برنامهها
مرو شده طی سا ها  21الی  32ا ،ضعف د حضو و د گیر کامل مردم د فرایند
تدوین ،اجرا و فرابینی برنامه» میداند .نتیجة یکی از مطالعات پشتیبان برنامة سوم شهردا
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تهران ( )7212-7931نیز نشان میدهدد «بر اساس ا زیابی عملکرد برنامه دوم ،حدود
 22د صد از کل برنامه دا ا عملکرد خیلی ضعیف ،حدود  91د صد عملکرد ضعیف ،حدود
 71د صد عملکرد متوسط و حدود  23د صد عملکرد خوب و بسیا خوب هستند».
(مدیریتسیاستگرا  .)7931 ،ساا دوم به علت این مددودیتها و کژکا کرد مدیریت
شهر د حوزة سیاستگرا میپرداخت .مساله این بود که چرا با وجود شناسایی نسبی برخی
از این مشکالت و نشانهها آن از سا ها گرشته و تالش برا فع آنها (بر اساس یافتهها
مرحله اکتشاف) همچنان برنامه دوم د مسیر مشابه با برنامهها قبلی تدوین و اجرا شده و
دستاو د بیشتر نداشته استه به نظر می سد نظریة وابستگی به مسیر که د تدلیل فرایندها
سیاستگرا عمومی مو د استفاده قرا میگیرد د تبیین این موضوع اهگشا است .نظریة
وابستگی به مسیر مفهومی ساختا یافته است که با مرتبط نمودن فرایندها و اقداماتی جداگانه و
تجربی د حوزة سیاستگرا عمومی د مدت زمانی مشخص ،مسیر طیشده ا ترسیم و تدلیل
نموده و با معرفی مددودیتها ،موانع و ویژگیها متوجه مسیر سیاستگرا  ،وابستگیها به
مسیر ا تدلیل مینماید .بر اساس این نظریه ،آنچه که د سیاستگرا عمومی د ی حوزه
اتفاق نیفتاده است ،نمیتوانسته اتفاق بیافتد (کا  .)2112،با تکیه بر این نظریه ،میتوان این فرض
ا مطرح کرد که بر اساس ویژگیها ساختا و فرایند موجود د عرصة سیاستگرا ،
برنامه یز و تصمیمگیر د مدیریت شهر تهران ،نمیتوان انتظا داشت سیاست و برنامها
کا اتر از برنامهها پیشین د حوزة شهر تدوین و به اجرا د آید .به بیانی دیگر وابستگیها به
مسیر سیاستگرا موجود امکان برطرفکردن مسائل و مشکالت د حوزة برنامه یز شهر
ا به دست نمیدهد .ی سیستم سیاستی متشکل از اجزاء متنوعی چون بازیگران ،سازمانها،
اهداف و ابزا ها است .از جمله نهادها سیاستی میتوان به قوانین بودجه ،شبکهها سیاستی،
دستو العملها و آئیننامهها استاندا د د واحدها ،سازمانها و شرکتها مرتبط اشا ه کرد.
همچنین د د ک توسعة سیاستی به عنوان مفهومی وابسته به مسیر ،تصمیمات سیاستی پیشین
ا باید بهعنوان نهادهایی د نظر گرفت که نقش تعیینکنندها د شکلدهی به تصمیمات جدید
دا ند (کا  .)2112،د فضا مدیریت شهر تهران این مفهوم ا بدین صو ت میتوان د ک
کرد که نظام سیاستگرا و برنامه یز شهر د تهران از منظر نهاد  ،هموا ه نظامی
غیرمشا کتی ،جزئینگر ،تکنوکراتی  ،تفصیلی و غیر اولویتبند شده است .از این و با وجود
تالش متولیان تدوین برنامه دوم برا حرکت به سو برنامها مشا کتی ،با اولویتبند
مشخص و هدفگرا شده (بر اساس دستو العمل منتشر شده) ،مددودیتها ناشی از
تصمیمات سیاستی قبلی ،اجازه شکلگیر الگویی جدید ا نداده استد مددودیتهایی نظیر
الگو برنامه یز موجود ،مکانیزم تعریف دستو کا ها شو ا و شهردا  ،ساختا و ندوة
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اجرا و ا زیابی مصوبات شو ا و برنامهها ،ساختا سازمانی معاونت برنامه یز و ادا ات کل،
ویکرد و ندوه ا زیابی و پایش موجود ،شیوه تعامل شهردا  ،شو ا و دولت ،دانش و تمایل
کا شناسی بدنه شهردا به عمل برنامه یز و غیره .به طو کلی تصمیمات سیاستی د طو
زمان انباشته میشوند .فرایند افزایشی د ی مددودة سیاستی مشخص که گزینهها ا برا
سیاستگرا ان آینده مددود و مددودتر میکند (کا  .)2112 ،بر سی الیده برنامه سوم شهردا
تهران ( )7931-7212نیز این ادعا ا تأیید میکند که علی غم اعالم متولیان تدوین برنامه سوم
به اجتناب از ویکرد برنامه یز جامع و بخشی و حرکت به سمت برنامه یز مساله مدو ،
همچنان الیده تدوین شده (مانند برنامه دوم و برنامهها پیش از آن) ویکرد بخشی داشته
و نتوانسته از مسیر طی شده د سا ها قبل و برنامهها قبلی فراتر ود .ذکر این نکته ضرو
است که نظریة وابستگی به مسیر چندان به دنبا آن نیست که تبیین کند چرا گزینه برتر د میان
سیاستها انتخاب نمیشودد بلکه این نظریه به دنبا پاس به این ساا است که چرا تصمیمات
إتخاذ شده ،نمیتوانند تغییرات اساسی د سیاستها عمومی و پایهها نهاد آنها ایجاد کنند
(چویی وهمکا ان2171 ،د تو فینگ .)2113 ،برا نمونه از ابتدا فرایند تدوین برنامه دوم
مقر شد برنامه با مشا کت بدنه کا شناسی و مدیریتی شهردا و شو ا تهیه شود اما بر اساس
نتیجة این مطالعه ،شکل و نوع کنش و مشا کت بدنه شهردا  ،مشا کتی ناقص ،مددود و د
تداوم فتا برنامه یز متمرکز ،غیرتلفیقی و غیرمشا کتی است و مشا کت بدنه شو ا ،باال به
پایین و غالباً سیاسی است ،امر که میتوان آن ا ناشی از ظرفیت سازمانی/اجتماعی و نهاد
پایین برا ایجاد تدو د مدیریت شهر دانست .تاو نهادگرایی تا یخی ،استفاده از ویکرد
وابستگی به مسیر ا د تدلیلها سیاستی توسعه داده است .اخیراً استفاده از این ویکرد د
تدلیل سیاستها شهر و خصوصاً برنامه یز شهر (بهعنوان نهاد زیربنایی که خود نتیجة
انباشت سیاستها مرتبط طی دو هها زمانی مختلف است) ،مو د توجه پژوهشگران قرا
گرفته است (چویی و همکا ان .)2171 ،بر سی تجربة برنامه دوم نشان میدهد که مراحلی
مشابه با مراحل سیاستگرا عمومی مرحلها  ،طراحی و به اجرا د آمدهاند ،اما آنچه که بهعنوان
مدتوا د این فرایند جا میشود نتیجه و برونداد وضعیت نهاد مدیریت شهر است .فضا
تعامالت نهاد /سیاستی مدیریتشهر و فضا کنش ذ نفعان ،مبهم و غیرشفاف است.
نهادگرایی جدید اعتقاد دا د که نهادها از طریق تعیین مرجع مشروعیت کنشگران ،تعداد کنشگران
به سمیت شناختهشده ،تنظیم اقدامات و اطالعات د اختیا کنشگران ،د مو د توانایی دیگران
د استراتژ ها منتخب کنشگران برا نیل به اهدافشان تأثیر
بر تأثیرگرا
میگرا ند (کاظمیان .)7932 ،از این و به نظر می سد که ایجاد تدو د فضا نهاد مدیریت
شهر (افزایش ثبات و کاهش بیاطمینانی د مدیریت شهر  ،تعامالت شو ا-شهردا  ،وظایف
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و اختیا ات شو ا ،بنیه و توان سیاسی شو ا برا تعامل با سایر نهادها ذ مدخل شهر  ،تثبیت
ویهها سیاستگرا  ،ایجاد و تقویت نهادها تخصصی ،مدنی ،مشاو ها د حوزة
برنامه یز و مدیریت شهر  ،بازآ ایی و تقویت نظام قانونی پشتیبان مدیریت شهر  ،تقویت
فرهنگ برنامهمدو بهعنوان ا زش سازمانی ،خلق تجربهها جدید د مسالهیابی مشا کتی و
توافق بر سر گزینهها سیاستی و  )...از ضرو یات بهبود سیاستگرا د مدیریت شهر است.

توصیههای سیاستی در حوزة سیاستگذاری شهری
 تقویت نهادها سیاستگرا شهر نظیر ا تقاء جایگاه شو ا اسالمی شهر تهران بهعنوان
سیاستگرا شهر (د قالب اصالح قوانین و مقر ات) و یا سایر نهادها مرتبط نظیر شو ا
عالی استانها ،تشکیل شو اها برنامه یز منطقه کالنشهر و. ...
 تغییر پا ادایم برنامه یز شهر از برنامه یز غیرمشا کتی به برنامه یز مشا کتی ،از تفرق
برنامها و سیاستگرا بخشی به سمت سیاستگرا و برنامه یز تلفیقی و هماهنگ و از
برنامه یز جامع به برنامه یز مساله مدو .
 شکلدهی به سپهر سیاستگرا شهر  ،به سمیت شناختن و ایجاد فضا حضو واقعی و

اصیل ذ نفعان مختلف شهر (نهادها دولتی-حکومتی ،عمومی ،خصوصی ،شهروند ،
خبره و متخصص ،گروهها غیر سمی ،ذ مدخالن و )...و توزیع قد ت د فرایند
سیاستگرا و برنامه یز .
 تدوین سندچا چوب سیاستی د حوزة شهر خصوصاً سیاست ملی شهر  ،با تأکید بر ا ائه
معیا ها و ا زشها وشن و مو د اجماع.
 الزام به تدوین و تکمیل سلسله مراتب سیاستها شهر و منطقها د سطح سیاستگرا
ملی ،مجموعهشهر  ،منطقها  ،کالنشهر و شهر .
 افزودن مفهوم و اصطالح سیاستگرا شهر به شرح وظایف نهادها مرتبط.
 حمایت از تدوین گزا شات سیاستی شهر به منظو ترویج و تقویت ادبیات و ویکرد
سیاستگرا د میان مدیران شهر و شو ا.

 استفاده از ابزا ها و وشها سیاستگرا عمومی د مدیریت شهر به ندو که د زمان
انتخاب ی سیاست ،تبعات و تأثیرات متقابل سیاست جدید و سیاستها موجود به شیوها
علمی و دقیق شناسایی و د نظر گرفته شود.
 تقویت تعامل با نهادها تسهیلگر مشا کت د سیاستگرا و برنامه یز شهر نظیر
شرکتها توسعة شهر  ،انجمنها شهر  ،تشکلها مردم نهاد و سمنها ،اتاقها فکر،
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مدلی و نهادساز د این حوزه خصوصاً د مرحله تعیین مساله و

شرکتها سرمایهگرا
دستو کا .
 استفاده از فرایند سیاستگرا شهر برا بهرهگیر از ظرفیت جامعه مدنی ،سانهها و
احزاب سیاسی و سایر نهادها به منظو ایجاد فضا گفتوگو ،تعامل و همگرایی د مسالهیابی
و اولویتبند مسائل و به تبع آن افزایش پایدا و عمق د فضا سیاست شهر .

 ایجاد نظام و اکوسیستم نوآو د مدیریت شهر  ،شناسایی آن دسته از مددودیتها
ساختا  ،فرایند  ،عملکرد و غیره که اجازه تغییر د فرایند سیاستگرا و برنامه یز
شهر ا نداده و دامنة عمل و اقدام مدیریت شهر ا مددود می کندد و ا اده به تغییر ،تدو
و اصالح زیربنایی و نهاد این مددودیتها (با توجه به نظریه وابستگی به مسیر).
 متعهد شدن مدیریت شهر تهران به معرفی سازوکا جهت شناسایی تعداد مشخصی از
مسائل د ابتدا تشکیل هر دو ه شو ا و دستیابی به سیاستها و تصمیمگیر و اجرا آن د
مشا کت با ذ نفعان به صو ت شفاف و عملی و ا ائه گزا ش آن د طو و پایان دو ه از طریق
د گاهها مشخص (به جهت شکلگرفتن و تقویت تجربه عملی سیاستگرا شهر ).
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