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Abstract 

Given that proper management in any field requires the development of an 

appropriate policy and the use of a network governance approach in it leads to 

the creation of a multifaceted perspective and the participation of stakeholders, 

this study seeks to achieve a policy development model. Tehran's public 

transport is with a network governance approach. This research was performed 

qualitatively using content analysis strategy and the data collection tool was a 

semi-structured interview. The findings show that in designing the model, it is 

necessary to identify stakeholders, institutional structure, how to coordinate 

institutions, institutional functions and environmental conditions. Intermediate 

network construction with the role of Tehran Municipality mediation, central 

government support role of local government, turnover Interdisciplinary 

information, private-sector participation, and knowledgeable citizens are 

important components of research design. 
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 83-106صفحات  ، 1399 بهار ، 1 شماره ، 6 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 

 ؛ایحکمرانی شبکهمشی عمومی با رویکرد طراحی الگوی تدوین خط

 مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

 1فاطمه قیطاسی وند

 ، تهران، ایراندانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 فتاح شریف زاده

 ، تهران، ایراناستاد مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 کاظمیانغالمرضا 

 ، تهران، ایراندانشیار مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 داوود حسین پور

 ، تهران، ایراندانشیار مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 (5/12/98تاریخ پذیرش:  - 5/98//23)تاریخ دریافت:  

 چکیده
بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه ای  مشی گذاری، مرحله تدوین است ویکی از مهمترین مراحل در فرایند خط

در این مرحله به دلیل ایجاد دیدگاه چندوجهی و مشارکت نهادهای ذی نفع در حل مسائل پیچیده بسیار اثرگذار است. 
با در نظر گرفتن حمل و نقل عمومی شهری تهران به عنوان  مشی های عمومیدر این پژوهش به ارائه الگوی تدوین خط

اخته شده است. این پژوهش به روش کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفته است. مورد خاص پرد

مشی های حمل و نقل عمومی شهری تهران با رویکرد حکمرانی شبکه ای باید دهد برای تدوین خطنتایج نشان می
ف نهادها و شرایط محیطی مورد توجه نهادهای ذی نفع شناسایی گردد و ساختار نهادها، نحوه هماهنگی نهادها، وظای

قرار گیرد. ساختار شبکه ای واسطه ای با نقش واسطه گری شهرداری تهران، مدیریت یکپارچه شهری، نقش حمایتی 
-مولفه دولت مرکزی از دولت محلی، گردش اطالعات میان نهادها، مشارکت بخش خصوصی علمی و شهروندان آگاه از

 پژوهش است که در طراحی الگو مورد توجه قرار گرفته اند.های بسیار مهم حاصل از این 

 ای، حمل و نقل عمومی شهری، تحلیل مضمون.گذاری عمومی، حکمرانی، حکمرانی شبکهمشیخط واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مشی عمومی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اداره امور عمومی می باشد که در چند خط
            دهه اخیر به صورت بسیار جدی مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است 

(Moghadspour et al., 2013خط .) مشی های عمومی جهت گیری کلی می باشند که برای مقابله با
مشی (. خطStewart et al.,2007ومی و به منظور حل آن پدید می آیند )یک مشکل و مسئله عم

عمومی صرفاً اتخاذ تصمیم نیست بلکه فرایندی است که شامل شناسایی مسئله عمومی، تدوین 
 ,Alwani Seyed & Sharifzadehمشی می باشد )مشی، اجرا و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خطخط

مشی گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است و تدوین فرایند خط(. مرحله تدوین در 2015
مشی های مناسب برای انجام صحیح فعالیت دولت ها از جمله دولت های محلی ضروری خط

مشی ها منجر به رضایت عمومی است. پس از تدوین اجرا شکل می گیرد و اجرای صحیح خط
ت می شود. باید توجه داشت که اجرای شهروندان و افزایش سطح رفاه و قدرتمندشدن آن دول

مشی ها را نباید صرفا به مرحله اجرا و متولیان این مرحله منتسب نمود، بسیاری از ناقص خط
مسائل و مشکالت به مرحله تدوین و متولیان آن برمی گردد. پریمن و ویلداوسکی نیز بزرگترین 

رحله تدوین آن می دانند مشی عدم توجه به تمهیدات خاص در ممشکل را در اجرای خط
(Denhart, 2017می توان مرحله تدوین خط .)مشی گذاری مشی عمومی را پایه و اساس فرایند خط

مشی های کارآمد، موثر و یکپارچه میان موسسات، نهادها و دانست. امروزه بسیار بر تدوین خط
(. شهر تهران به Khodashahi et al., 2019سازمان های مسئول در مدیریت شهری تاکید شده است )

مدیریت  مشی ها درعنوان پایتخت و کالن شهر حائز اهمیت در ایران نیازمند تدوین مناسب خط
شهری جهت رفع مسائل شهری می باشد و حال آنکه بسیاری از مشکالت اساسی شهر تهران 

شهری  مشی های مدیریتبه مشکالت غیرقابل حل تبدیل شده اند. آنچه بسیار در تدوین خط
تهران مشهود می باشد و از دیدگاه مسئولین این حوزه نیز مورد تائید است مواردی چون عدم 
هماهنگی نهادهای موثر، عدم جامعیت و یکپارچگی آن ها، اقدامات پراکنده، جزئی نگری، 

ای موازی کاری و عدم تسهیم اطالعات میان آن ها می باشد. با توجه به آنکه حکمرانی شبکه
ب تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و چارچو

مشی گذاری و اداره امور عمومی است و مانع از بخشی نگری و جزئی پیچیده در فرایند خط
( و با ایجاد ساختار شبکه ای بهبود مشارکت Schulz et al.,2018نگری به مسائل می شود )

بع مختلف، بهره گیری از توانمندی آن ها، ایجاد اقدام جمعی و پاسخگویی را ذینفعان، ادغام منا
مشی های مدیریت ( می توان از آن در تدوین خطPittman& Armitage,2017منجر می گردد)

شهری تهران استفاده نمود. به کارگیری حکمرانی شبکه ای منجر به افزایش کیفیت تدوین 
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ه را افزایش می دهد. از تغییرات مهمی که توسط حکمرانی مشی ها شده و ظرفیت حل مسئلخط
شبکه ای ایجاد شده افزایش اهمیت شبکه ها در فرایند تدوین سیاست ها، پیاده سازی و 

(، به Jacobsen,2015مشی گذاری در ارائه خدمات عمومی می باشد )هماهنگی برنامه های خط
ی اجتماعی ساختار شبکه ای میان بازیگران گونه ای که تعامالت آنالین، رسانه ها و شبکه ها

( و زمینه را برای دسترسی Hayes& Scott  ،Chen & Lee,2018 2018,شبکه را ایجاد می نمایند )
و به اشتراک گذاری اطالعات و منابع با مشارکت و هماهنگی بیشتر میان بازیگران شبکه فراهم 

ه حکمرانی شبکه ای در بسیاری از سازمان استقرار و توسع .(Schulz et al.,2018آورده اند )
های دولتی می تواند ساختار و عملیات آن ها را متحول ساخته و منشا نوآوری در سازمان گردد 
و سرعت پاسخگویی دولت ها را به انواع تقاضاهای داخلی و خارجی ارتقا دهد و دسترسی 

(. در مدیریت شهری تهران الگویی Danaiefard, 2013افراد به اطالعات و خدمات را افزایش دهد )
مشی های عمومی در چارچوب حکمرانی شبکه ای وجود ندارد که متناسب با برای تدوین خط

زمینه و شرایط شهر تهران باشد و حال آنکه نیاز به چنین الگویی در مدیریت شهری تهران 
آنکه این الگو باید ضروری است و این پژوهش به دنبال دستیابی به آن می باشد. با توجه به 

برای یکی از مسائل اصلی شهر تهران مطرح شود بنابراین چالش های مختلف در مدیریت شهری 
تهران مورد بررسی قرار گرفت و موضوع حمل و نقل عمومی شهر تهران به عنوان مورد خاص 
 این پژوهش در نظر گرفته شد چراکه می توان نا مناسب بودن حمل و نقل عمومی شهری به
دلیل تاثیر آن بر ترافیک و مشکل همزادش یعنی آلودگی هوا را به عنوان یکی از بزرگترین چالش 

مشی ها در این حوزه به دلیل عدم عدم تدوین مناسب خط های شهر تهران در نظر گرفت.
هماهنگی و همکاری نهادها، موازی کاری نهادها، پیروی نکردن نهادها از یک ساختار منسجم 
و یکپارچه و .... منجر به ضعف حمل و نقل عمومی شهر تهران در شاخص های ملموسی نظیر 

ای حمل و نقلی، نوسازی ناوگان، فراوانی قابلیت دسترسی، ظرفیت دسترسی، ارتباط مناسب مده
خدمات و فاصله زمانی ارائه خدمات شده است و به همین سبب جذابیت استفاده از آن کاهش 
یافته و شهروندان ترجیح می دهند از وسایل نقلیه شخصی خود علی رغم ایجاد مسائلی چون 

مشی گذاری شبکه ای در خطترافیک و آلودگی هوا استفاده نمایند. با به کارگیری حکمرانی 
حمل و نقل عمومی شهری تهران می توان ضمن ایجاد یک ساختار شبکه ای منسجم میان 
ذینفعان، منجر به مشارکت آن ها، بهره گیری از منابع و توانمندی آن ها، ایجاد اقدام جمعی و 

مناسب یکپارچگی آن ها شد و در نهایت شاخص های حمل و نقل عمومی شهری را با تدوین 
مشی های ارتقا داد و در نتیجه جذابیت استفاده از آن را در میان شهروندان ارتقا بخشید.از خط
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حمل و نقل عمومی شهر تهران  هایمشیاین رو پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی تدوین خط
  با رویکرد حکمرانی شبکه ای می باشد.

 مبانی نظری

اولویت ها و اهداف است و باید بر بهترین راه حل گذاری، تصمیم گیری در مورد مشیخط
مشی (. خطMarsal & Segal,20l7ها برای حل مشکالت یا جلوگیری از آن ها متمرکز شود )

می دانند که با توجه به عرصه  گذاری را علم دولت در عمل و شاخه ای نوین از علم سیاست
حل آن ها تدوین می شوند از علومی مشی ها برای عمومی آن و چندوجهی بودن مسائلی که خط

همچون حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی به تناوب و تناسب بهره مند می گردد 
(Howlett& Mukherjee,2017 باید توجه نمود که در شرایط کنونی دولت تنها بازیگر صحنه .)

مشی دیگر خطکشور نمی باشد و با حرکت از حکومت به حکمرانی و افول سلسله مراتب 
گذاری تنها حاصل عمل او نمی باشد بلکه دولت، بخش خصوصی، تشکل های غیردولتی، گروه 
های ذی نفوذ، سازمان های مذهبی، رسانه ها و در برخی جوامع نیروی انتظامی در این امر 

(. ازجمله راه هایی است که می توان از آن در حل مسائل پیچیده Alwani, 2009مشارکت دارند )
جوامع کنونی که ساختار رسمی قادر به حل و پاسخگویی به آنها نبوده اند، بهره جست و مسیر 

 ,Kamli & Alwaniمشی است )را برای حل مسائل امکان پذیر نمود استفاده از شبکه های خط

برمی گردد و به گونه های  1970مشی گذاری به دهه (. استفاده از مفهوم شبکه در علم خط2010
ی از آن برداشت شده اما علی رغم این تفاوت ها، بسیاری از تعاریف استاندارد از شبکه متفاوت

ها بر تعامالت رسمی و غیر رسمی که میان بازیگران دولتی و خصوصی وابسته به یکدیگر برای 
(.حکمرانی Daugbjerg& Fawcett,2017مشی وجود دارد، اشاره دارند )رسیدن به اهداف خط

ان یکی از شیوه های مطلوب حکمرانی به معنای افزایش قابلیت حل مسائل شبکه ای به عنو
پایدار در زمینه های سیستم های اجتماعی مطرح گردیده است. این حکمرانی با همکاری میان 
ذینفعان مختلف در حکومت، بهبود مشارکت، افزایش ادغام منابع مختلف، بهره گیری از قابلیت 

(. Pittman& Armitage,2017از اقدام جمعی صورت می پذیرد ) های ذینفعان مختلف و حمایت
از تغییرات بسیار مهمی که توسط حکمرانی شبکه ای ایجاد شده است افزایش اهمیت شبکه در 

و ارائه خدمات  سیاستگذاریفرایند فرمول بندی سیاست ها، پیاده سازی و هماهنگی برنامه های 
ای ساختار و بازیگران شبکه می باشند. بازیگران  عمومی است. دو بعد اصلی حکمرانی شبکه

شبکه برای هدایت یک برنامه مشخص در راستا با هدف شبکه تعیین می شوند و با یکدیگر 
(. ساختار شبکه به دو صورت در حکمرانی شبکه ای مطرح Lo et al., 2018همکاری می نمایند )
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متمرکز است و یک بازیگر میان سایر  که بسیار 1می شود. ساختار حکمرانی شبکه ای واسطه ای
-بازیگران قرار گرفته است و هماهنگ کننده اکثریت تعامالت و فعالیت های شبکه است. واسطه

ای که در مرکز این تعامالت قرار گرفته می تواند نسبت به جامعه خارجی باشد یا سازمانی باشد 
که در آن تعامالت   2غیر متمرکزکه درون جامعه جای گرفته است. ساختار حکمرانی شبکه ای 

میان همه بازیگران وجود دارد و تراکم در این حکمرانی باالست و مسئولیت شبکه میان بازیگران 
(. بر این اساس سه ویژگی منحصر به فرد Rudnick et al., 2019زیادی تقسیم شده است)

 (:Den Ouden,2015حکمرانی شبکه ای شامل موارد ذیل می باشد )

ین نکته رانی شبکه ای از بازیگران مستقل اما وابسته به یکدیگر تشکیل شده است. احکم -
ه تنهایی یک کلیدی است چراکه بازیگران حکمرانی شبکه ای باید بدانند همه آن ها نمی توانند ب

 مشکل را حل کنند و به یکدیگر احتیاج دارند.
سمت هم  افتد. ابتدا که بازیگران بههمکاری میان بازیگران درون یک ساختار اتفاق می  -

یکدیگر تعامل  می آیند این ساختار وجود ندارد که در آن تعامالت رخ دهد اما زمانی که آن ها با
 دارند به تدریج ساختاری توسعه می یابد و تعامالت ادامه می یابد.

ی براحکمرانی شبکه ای برای حل مشکالت اجتماعی پیچیده ایجاد می شود، بازیگران  -
ه یک نگرانی مشترک جمع می شوند و از طریق هماهنگی مشترک بازیگران تالش می کنند ب

 سمت یک راه حل بروند.

می از با توجه به موارد مطرح شده می توان بیان نمود ادغام مفهوم شبکه و حکمرانی فه
(. Den Ouden,2015حکمرانی شبکه به عنوان حکمرانی با و از طریق شبکه ها ایجاد می کند )

بکه مشی عمومی در حکمرانی شبا توجه به اینکه در این پژوهش به طراحی الگوی تدوین خط
وند به ای پرداخته می شود می بایست عناصر کلیدی برای ایجاد حکمرانی شبکه ای شناسایی ش

 همین سبب در این پژوهش عوامل کلیدی در پژوهش های مختلف بررسی گردید که به صورت
 مالحظه می شود. 1ده در جدول جمع بندی ش

 

 

                                                           
1 - Brokered Network Governance 
2 - Shared Network Governance 
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 بررسی تطبیقی عناصر کلیدی در ایجاد حکمرانی شبکه ای - 1جدول 

 عناصر مدل حکمرانی شبکه ای سال محقق 

1 
رادنیک و 

 همکاران
2019 

 ساختار شبکه شامل نوع ساختار و ابعاد آن –رهبر و بازیگران اصلی 

 فاصله()اندازه شبکه، تراکم، درجه تمرکز، عناصر و 

2 
دقتی و 

 همکاران
2019 

 -طراحی شبکه –بررسی و شناسایی الزامات شبکه 

 توسعه شبکه -مشارکت و فعالسازی شبکه

3 
لو و 

 همکاران
2018 

 –ایجاد انگیزه در بازیگران شبکه  –ظرفیت سازی شبکه 

 تدوین قوانین و اجرا –بازیگران اصلی شبکه 

4 
اوجو و 

 ملولی
 ساختار شبکه )طراحی، ارتباطات، پاسخگویی، منابع انسانی( –استراتژی شبکه  2018

5 
عالیخانی و 

 همکاران
 اشتراک اطالعات میان بازیگران -اعتماد باال و تعهد بازیگران 2017

6 
دال مولین 

 و ماسال
2016 

 -تعهد باال و اعتماد بازیگران شبکه به یکدیگر -بازیگران شبکه -رهبری شبکه

 توافق اعضای شبکه بر اهداف –اندازه شبکه 

7 
مو و 

 دجونگ
 هم راستایی استراتژی بازیگران -اعتماد بازیگران -هماهنگی سازمان ها -ساختار مناسب 2016

8 
دال مولین 

 و ماسال
2016 

 -تعهد باال و اعتماد بازیگران شبکه به یکدیگر -بازیگران شبکه -رهبری شبکه

 توافق اعضای شبکه بر اهداف –اندازه شبکه 

9 
دوری و 

 دکوایل
2016 

 -ارتباطات مناسب و تبادل اطالعات میان بازیگران-مشارکت بازیگران مختلف

 توازن قدرت میان سطوح مختلف -ائتالف بازیگران در جهت منافع مشترک

10 
قوچانی و 

 همکاران
2016 

 ه،سیاست های کالن، طراحی و فعال سازی شبکه، مدیریت شبک

 توانمند سازی و مشارکت، ارزیابی عملکرد، آمادگی درون و برون سازمانی،

 شرایط فناورانه، شرایط مالی، اقتصادی و قانونی

11 
آقازاده و 

 همکاران
 سرمایه اجتماعی شبکه -اشتراک داده ها در کل شبکه -ساختار شبکه 2014

 انتخاب شرکا مناسب –طراحی شبکه  –شبکه ای کردن شبکه  –تدوین استراتژی شبکه  2012 دانایی فرد 12

13 
سورنسن و 

 ترفینگ
 مشارکت شبکه -مدیریت شبکه -شکل گیری شبکه -طراحی شبکه 2009

14 
گلداسمیت 

 و ایگرز
2004 

 -یکپارچه سازی شبکه -طراحی و فعالسازی شبکه -تدوین استراتژی شبکه

 شبکهارزیابی عملکرد  -سرمایه انسانی شبکه
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مشی گذاری و حمل با بررسی ادبیات پژوهش و دریافت نقطه نظرات صاحبنظران حوزه خط
و نقل عمومی شهری آنچه به عنوان عناصر کلیدی در ایجاد حکمرانی شبکه ای در شهر تهران 
اهمیت دارد؛ شامل شناسایی بازیگران شبکه، تعیین ساختار شبکه، فعالسازی شبکه و ارزیابی 

 شد.شبکه می با

 پیشینه پژوهش

با بررسی های صورت گرفته در پیشینه مرتبط با موضوع پژوهش، مطالعات زیادی در رابطه 
با حکمرانی شبکه ای صورت گرفته است که در ادامه به برخی از این پژوهش ها که در سال 

( در پژوهشی 2019های اخیر و در ارتباط با موضوع این پژوهش است اشاره می گردد: رود  )
به بررسی چگونگی یکپارچگی برنامه ریزی شهری و سیاست های حمل و نقل در دو شهر لندن 

پرداخت. همچنین در این مطالعه به بررسی میزانی از سلسله مراتب  1990و برلین از حدود دهه 
این و حکمرانی شبکه ای که در این شهرها در ارتباط با یکپارچگی وجود دارد، پرداخته است. 

و برنامه ریزی شهری انجام  سیاستگذاریپژوهش به روش کیفی و از طریق مصاحبه با نخبگان 
شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در هر دو شهر تغییرات ساختاری در جهت 
تسهیل یکپارچگی سیاستگذاری و برنامه ریزی ایجاد شده است و ترکیبی از حکمرانی سلسله 

ی جهت ایجاد تمرکز در تصمیم گیری و حمایت دولت مرکزی از دولت مراتب در سطح مل
محلی و حکمرانی شبکه ای در سطح محلی جهت استقالل بیشتر دولت محلی منجر به 

( در مطالعه ای ایجاد 2018یکپارچگی و هماهنگی قدرت می شود. تبتی تالمالی و باونی  )
بررسی قرار دادند. در این پژوهش شهر حکمرانی در سیاستگذاری حمل و نقل عمومی را مورد 

الجزیره به عنوان مورد خاص انتخاب شد و پزوهش به صورت کیفی انجام شد. نتایج این مطالعه 
نشان داد برای رسیدن به حکمرانی و ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری حمل و نقل عمومی، 

ان آن ها ایجاد چارچوب هماهنگی میان نهادهای موثر الزم است و برای ایجاد هماهنگی می
قانونی و نهادی جهت تعیین نقش و مسئولیت آن ها و جمع آوری، تحلیل و توزیع اطالعات 
حمل و نقل عمومی میان آن ها ضروری است. همچنین اتخاذ استراتژی های مناسب جهت 
تضمین ثبات و پایداری مالی و مشارکت بخش خصوصی و همکاری آن با دولت در تامین مالی 

( در مطالعه ای به بررسی 2018رساخت ها و هزینه های عملیاتی الزم است. وینمن و مولی  )زی
تاثیر حکمرانی چند سطحی در حمل و نقل عمومی پرداخته اند. این پژوهش به شیوه کیفی انجام 
شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهد با وجودی که دولت مرکزی بیشتری منابع مالی 

مشی گذاری حمل و نقل عمومی به تنهایی تعیین نماید و ضرورت ار دارد اما نباید خطرا در اختی
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مشی های حمل و نقل مذاکره سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی در ارتباط با تعیین خط
عمومی وجود دارد و دولت مرکزی باید از دولت محلی در خصوص حمل و نقل عمومی شهری 

ای و شبکه ( در مطالعه ای به بررسی حکمرانی شبکه2016دکوایل ) حمایت مالی نماید. دوری و
در حمل و نقل لوکزامبورک پرداختند. این پژوهش به صورت ترکیبی شامل  سیاستگذاریهای 

تحلیل شبکه به صورت کمی و بررسی کیفی جهت مشخص نمودن مفاهیم ساختاری روابط 
های این پژوهش مبنی بر آنست که  شبکه ای سیاستگذاری حمل و نقل صورت گرفت. یافته

تمرکز قدرت در دولت مرکزی و عدم تناسب قدرت میان بازیگران دولت مرکزی و محلی مانع 
ایجاد حکمرانی شبکه ای است. برای ایجاد حکمرانی شبکه ای نیاز به ایجاد چشم انداز مشترک، 

ت منافع مشترک میان مشارکت، تبادل اطالعات، ارتباط منظم، توازن قدرت و ائتالف در جه
( در پژوهشی به بررسی رویکرد 2016بازیگران سطوح مختلف وجود دارد. مو و دجونگ )

حکمرانی شبکه ای در توسعه حمل و نقل و ایجاد یکپارچگی در سیاست های حمل و نقل 
شهری و کاربری زمین در شهر ارومکی چین پرداخته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می 

ها، همراستایی استراتژی برای ایجاد حکمرانی شبکه ای نیاز به هماهنگی میان سازماندهد 
بازیگران مختلف، طراحی ساختار مناسب و ایجاد اعتماد میان بازیگران موثر جهت ایجاد 

( به ارائه الگوی توسعه حکمرانی شبکه ای با 2019یکپارچگی وجود دارد. دقتی و همکاران )
پژوهش در این حوزه ارزیابی  297فراترکیب پرداخته اند. برای این منظور،  استفاده از رویکرد

پژوهش انتخاب و با روش فراترکیب ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان  132گردید و 
اهمیت و اولویت هرکدام با استفاده از آنتروپی شانون مشخص و در نهایت چهار مرحله برای 

شامل بررسی و شناسایی الزامات شبکه، طراحی شبکه، مشارکت رسیدن به الگو مطرح شد که 
( به طراحی مدل حکمرانی 2019و فعالسازی شبکه و توسعه شبکه می باشد. منوریان و همکاران)

شبکه ای در شهرداری تهران با روش کیفی و استراتژی داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین 
انی شبکه ای؛ شامل فرهنگ مشارکت، قدرت های سیاسی، پرداختند و عوامل علی موثر بر حکمر

تشکل های مردمی و قوانین باالدستی و عوامل زمینه ای زیرساختهای فرهنگی و قانونی، 
اعتمادسادی، حمایت های دولت، آموزش های رفتاری، ظرفیت های تیمی و زیرساخت های 

جتماعی، موانع سازمانی، معضالت شبکه سازی شناسایی شدند. موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و ا
راهبردی و قانونی به عنوان عوامل مداخله گر و توسعه کانال های ارتباطی و پویش های محیطی،  
تقویت زیرساخت های تحقیق و توسعه، توسعه شبکه همکاری جهت ارزیابی و انتخاب طرح 

شدند و پیامدهای  ها، برون سپاری و توسعه مشارکت های شهروندی در تصمیم گیری ها بیان
حکمرانی شبکه ای نیز شامل کارآمدی اقتصادی، توسعه استراتژیک خدمات شهری و اثربخشی 
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در پژوهشی با عنوان تاثیرگذاری  (2018سازمانی در نظر گرفته شد. عالیخانی و همکاران )
فاکتورهای کلیدی بر مدل حکمرانی شبکه ای مطلوب در نظام سالمت با رویکرد مدلسازی 
معادالت ساختاری، فاکتورهای رفتار فرصت طلبانه، اعتماد، تعهد و اشتراک گذاری اطالعات و 
دانش را به عنوان عوامل کلیدی موثر بر مدل حکمرانی شبکه ای بیان نمودند و تعهد و اشتراک 
گذاری اطالعات را دارای بیشترین تاثیر مستقیم بر آن معرفی نمودند و رفتار فرصت طلبانه را 

ه عنوان عاملی که اثر منفی و شدیدی بر اعتماد در شبکه دارد، مطرح کردند. قوچانی و همکاران ب
( در پژوهشی مدل حکمرانی شبکه ای در توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای 2017)

تحقیقاتی امنیت سایبری با استفاده از روش نظریه داده بنیاد را با توجه به شرایط بومی ایران به 
دست آوردند .یافته های این تحقیق نشان می دهد مولفه های این مدل شامل سیاست های کالن، 
طراحی و فعال سازی شبکه، مدیریت شبکه، توانمند سازی و مشارکت، ارزیابی عملکرد، آمادگی 
درون و برون سازمانی، شرایط فناورانه، شرایط مالی، اقتصادی و قانونی می باشد. آقازاده و 

( طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی های سازمان های دولتی در شرایط عدم 2015ان )همکار
قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای را با استفاده از روش کیفی انجام داد. در این 
پژوهش مشخص گردید، وجود داده ها در کل شبکه و وجود سرمایه اجتماعی به بهبود عملکرد 

گردد و مشخص گردید ساختار شبکه بسیار بر نتایج حکمرانی شبکه ای اثرگذار شبکه منجر می
است به صورتی که در صورت نبودن مدیران شبکه، ویژگی های ساختاری بر تعامل میان 

 بازیگران و در نتیجه اثربخشی آن ها در رسیدن به اهداف حکمرانی شبکه ای اثر گذار هستند.

 روش تحقیق

هدف توسعه ای وکاربردی است. توسعه ای به دلیل اینکه به ارائه این پژوهش از لحاظ 
مشی در حکمرانی شبکه ای از ادبیات موجود، مطالعات تطبیقی و پژوهش الگوی تدوین خط

کیفی برای مدیریت حمل و نقل عمومی شهر تهران پرداخته است و کاربردی به آن دلیل که 
مشی در حمل و نقل عمومی شهری تهران که خطمنجر به شناسایی و ارائه رهنمودهای تدوین 

نیازمند راه حل های خاص خود می باشد، گردیده است. این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیری 
است و رویکرد استقرایی دارد. به دلیل آنکه این پژوهش به دنبال رسیدن به الگو می باشد 

رای شناسایی، تحلیل و گزارش بنابراین استراژی آن کیفی می باشد. روش تحلیل مضمون ب
های   تحلیل مضمون برای تحلیل دادهالگوهای موجود در داده های کیفی استفاده شده است. 

متنی می باشد و داده های پراکنده و متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل                        
ن فرایندی است که در اکثر روش در واقع تحلیل مضمو (Braun & Clarke, 2006نماید )می
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در این پژوهش شیوه اصلی گردآوری داده ها (. Boyatzis,1998های کیفی امکان کاربرد دارد )
آورده شده است. این مصاحبه به  2مصاحبه با خبرگان می باشد که مشخصات آن ها در جدول 

ترین شیوه های گردآوری است که به عنوان یکی از اصلی ترین و رایج صورت نیمه ساختاریافته 
ها، داده در پژوهش های کیفی می باشد. عالوه بر مصاحبه، مطالعه اسناد باالدستی، آئین نامه

دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی در حوزه مربوط مورد توجه و بررسی قرار گرفت تا 
 های تقنینی قرار گیرند.مبنای توصیه

 پراکنش مصاحبه شوندگان - 2جدول 

 مصاحبه شوندگان نهاد
تعداد 

 مصاحبه

 شهرداری تهران

 مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

6 

 مدیر سازمان کنترل ترافیک

 مدیر مرکز مطالعات حمل و نقل و ترافیک

 4معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 

 22معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 

 مدیر سابق اتوبوسرانی شهرداری تهران

 1 مدیر طرح های موضعی معاونت معماری و شهرسازی و مدیر پروژ

 1 مشاور کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر

 1 دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجلس شورای اسالمی

 پلیس راهور
 رئیس پلیس راهور سابق تهران

2 
 ناجا رئیس پلیس راه راهور

 1 دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک وزارت کشور

 دانشگاه

 1 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 1 دانش آموخته دانشگاه تهران جامعه مدنی

 16 جمع نفرات مصاحبه شونده

  
و روایی نتایج تحقیق از مهمترین مسائل در پژوهش های کیفی است که   1قابلیت اعتماد

استفاده گردید که در «  2توافق میان کدگذاران»برای سنجش قابلیت اعتماد این پژوهش از روش 

                                                           
1 - Trustworthiness 
2 - Inter Coder Agreement  



    1399بهار ،  1 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                   94 

 

 
 

این روش داده های مشابه توسط دو یا تعداد بیشتری کدگذار، کدگذاری می شود و سپس درصد 
در خصوص حجم  (.Kirilenko & Stepchenkova,2016ردد  )توافق کدگذاران محاسبه می گ

 20تا  10نمونه برای محاسبه قابلیت اعتماد میان محققان مختلف اختالف نظر وجود دارد و بین 
درصد  20(، بر این اساس در این پژوهش Vaezi & Aslipour, 2018درصد متن را کافی دانسته اند )

توافق »شود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه می  3از حجم نمونه که شامل 
حاصل شد که بر مبنای آن  3حاصل از نرم افزار مکس کیودی ای مطابق جدول « میان کدگذاران

 68.6درصد و میانگین همبستگی  90میانگین درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاران معادل 
 50و حداقل همبستگی مورد قبول  80می باشد که قابل پذیرش است )حداقل درصد توافق 

 درصد می باشد.(.
 درصد توافق و همبستگی میان کدگذاران - 3جدول 

 نام مصاحبه همبستگی درصد توافق

84% 74 PA 
94% 72 PC 
92% 60 PG 
 میانگین 68.6 90%

با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون از محتوای حاصل از مصاحبه ها الگوی اولیه تدوین 
آید اما مشی عمومی در حکمرانی شبکه برای حمل و نقل عمومی شهر تهران به دست میخط

ممکن است تمام زیربناهای طراحی الگوی نهادی در ذهن مصاحبه شوندگان وجود نداشته باشد 
و یا به دالیل مختلفی مانند جدیدبودن موضوع، عدم آگاهی از تمام ابعاد موضوع، فقدان نگاه 

ع و نگاه از دید منافع شخصی یا نهادی برخی از ابعاد آن دیده نشود. بنابراین این جامع به موضو
مصاحبه ها به نوعی تنها نشان دهنده شواهد تجربی مدیران و فعاالن این حوزه است که در این 
سال ها در پی اهداف فردی و یا سازمانی خود بوده اند، بنابراین مصاحبه شرط الزم برای ارائه 

مشی عمومی در باشد اما کافی نیست. به عبارت دیگر اگر طراحی الگوی تدوین خط الگو می
حکمرانی شبکه ای برای حمل و نقل عمومی شهر تهران را کشف رابطه صحیح و بهینه بین 
نهادها بدانیم، برای این طراحی ناگریز از تبیین کلیه زیربناها خواهیم بود که عالوه بر انجام 

بررسی الگوی سایر کشورها در نتیجه مطالعات تطبیقی دارد. نظر به آنکه  مصاحبه ها نیاز به
مطالعه و تحلیل تطبیقی از ابزارهای مهم در برنامه ریزی برای مدیریت شهری است و در 
فرایندهای سیاستگذاری و برنامه ریزی استفاده از تجربیات دیگر کشورها می تواند ابزاری 

(، بنابراین ضرورت انجام Kazemian et al., 2014لکرد باشد )اثربخش جهت بهبود و ارتقای عم
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مطالعات تطبیقی به منظور بررسی چگونگی مدیریت حمل و نقل عمومی شهرهای برتر در این 
های اخیر در این زمینه  زمینه از جمله سنگاپور، سئول، شانگهای و ... و نیز شهرهایی که در سال

استانبول جهت ارائه الگوی مناسب برای شهر تهران وجود دارد. رشد چشمگیری داشته اند مانند 
شود و مورد تحلیل و مقایسه در این روش موضوع یا مسئله به اجزای قابل بررسی طبقه بندی می

 تطبیقی قرار خواهد گرفت.

 های حاصل از پژوهشیافته

تحلیل مضامین حاصل از مصاحبه ها در دو سطح مضامین سازمان دهنده و مضامین اصلی 
انجام گردید و در نهایت  10با استفاده از کدگذاری توصیفی به وسیله نرم افزار مکس کیودی ای 

شبکه مضامین ارائه شد، شبکه مضامین منجر به نظام مند شدن مضامین می گردد. برای ترسیم 
ابتدا متن به قسمت های کوچکتر تفکیک گردید و با کدگذاری ویژگی های جالب شبکه مضامین 

داده ها استخراج گردید سپس تطبیق کدها با مضامین انجام شد و پس از آن مضامین از بخش 
های کدگذاری شده استخراج گردید. باید در نظر داشت که این امر پس از انجام هر مصاحبه 

مقایسه و پاالیش مضامین پایه مستخرج انجام می گردید. پس  صورت پذیرفت و به طور دائم
از اشباع نظری و اتمام مصاحبه ها، کلیه مضامین مورد نظر قرار گرفت و مضامین اصلی، سازمان 

شبکه مضامین حاصل شده از نرم افزار مکس  1دهنده و مضمون فراگیر شبکه انتخاب شد. شکل 
های مصاحبه ها می باشد .در این شکل مربع های میانی کیودی آ می باشد که مستخرج از داده 

 مضامین سازمان دهنده و مربع های بیرونی نشان دهنده مضامین پایه می باشد. 

 .Max qda شبکه مضامین حاصل شده از نرم افزار - 1شکل 
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مالحظه  4نتایج حاصل از تحلیل کدها در نرم افزار مکس کیو دی ای را می توان در جدول 
می توان بیشترین تاکید خبرگان  code-code segment modelبر اساس تحلیل حاصل از   نمود.

 بر اساس تاکید مصاحبه شوندگان مالحظه نمود.

 مضامین سازمان دهنده، مضامین اصلی و کدهای پرتکرار - 4جدول 

مضامين سازمان 

 دهنده
 مضامين اصلی

 كدهای پر تکرار بر اساس تحليل

code- subcode-segment)) 

-نهادها و سازمان

 های ذی نقش

 نیاز به مشارکت شهروندان آگاه هاانجمن

 نیاز به حضور پررنگ تر سازمان محیط زیست هاسازمان

 مشارکت بخش خصوصی هاشرکت

 عدم اثربخشی شورای عالی ترافیک در هماهنگی نهادها شوراها

 ساختار نهادها

 نیاز به تدقیق در شرح وظایف و تقسیم صحیح وظایف نقص در تقسیم وظایف

 اصالح ساختار
 لزوم اصالح موازی کاری نهادها

 عدم نیاز به نهادسازی

 ایای واسطهساختار شبکه
 ایای واسطهنیاز به ساختار شبکه

 گری شهرداری تهراننقش واسطه

 نیاز به نهاد نظارتی مقتدر نهاد نظارتی

هماهنگی نحوه 

 نهادها

 تعامل در نهادها
 نیاز به تعامل نهادها

 نیاز به تعامل داخلی در شهرداری تهران

 ابهام در روابط
 نیاز به نهاد هماهنگ کننده

 ای در نهادهارفع دیدگاه جزیره

 نهاد هماهنگ کننده
 نیاز به نهاد هماهنگ کننده

 نیاز به رهبری قوی

 مدیریت یکپارچه شهری
 نیاز به مدیریت یکپارچه شهری

 شهرداری به عنوان متولی اصلی

 وظایف نهادها

 گردش اطالعات
 نیاز به گردش اطالعات میان نهادها

 ضعف آمار و اطالعات

 بهبود خدمات
 نیاز به نوسازی و یکپارچه سازی خدمات حمل و نقل

 نیاز به برنامه ریزی مناسب
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 حمایت دولت
 حمایت مالی دولتنیاز به 

 نیاز به همراهی دولت با شهرداری تهران

 ارزیابی شبکه
 نیاز به ارزیابی شبکه با شاخص های فنی

 نیاز به ارزیابی شهروندان از شبکه

 شرایط محيطی

 عدم استفاده مناسب از فناوری اطالعات نقش فناوری اطالعات

 اصالح قوانین
 در جهتنیاز به اصالح و ایجاد قوانین 

 حمایت از حکمرانی شبکه ای 

 اثرگذاری تحریم ها بر حمل و نقل تحریم ها

 قائم به فرد بودن سازمان ها و فردگرای فرهنگ سازی

حفاظت از محیط 

 زیست

 نیاز به حفاظت از محیط زیست با ارتقای

 حمل و نقل عمومی و سوخت مصرفی 

 مدیریت سیاسی شهر تهران مدیریت سیاسی

 
در مطالعات تطبیقی صورت گرفته، برخی از مدل های موجود در زمینه حمل و نقل عمومی 

مشی گذاری در سایر شهرهای دنیا هم از منظر مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ساختار خط
تدوین الگوی مناسب برای تهران و هم از منظر بررسی فعالیت شهرهای موفق در این امر، از 

وردار است. نگاهی جامع به نهادهای موثر در حوزه حمل و نقل عمومی اهمیت ویژه ای برخ
مشی عمومی در حکمرانی شهری در شهرهای بررسی شده می تواند در ارائه الگوی تدوین خط

، نهادهای موثر در هر  5شبکه ای حمل و نقل عمومی شهر تهران، کمک زیادی کند. در جدول 
احصا شده اند و در مقابل نقاط قوت عمده ای که کشور در حوزه حمل و نقل عمومی شهری 

 در ادبیات موجود برای هر کشوری برجسته شده است، ذکر شده اند. 

 بررسی تطبیقی نهادهای موثر و نقاط قوت حمل و نقل عمومی شهری - 5جدول 

ف
ردی

 

 نهادهای موثر منابع نام شهر
 نقلوهای حملمشیخط

 عمومی شهری

 استانبول 1

 کوک،)باتور و 

 و 2017

گرک و دمیر 

2008) 

 وزارت حمل و نقل ترکیه 

 ریزی دولتسازمان برنامه 

 شهرداری کالن شهر استانبول 

 گانه32های مناطق شهرداری 

  مدیریت یکپارچه حمل و

 نقل عمومی شهری

 ارچگی در ارائه یکپ

 خدمات حمل و نقل
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 دهنده های خصوصی ارائهگروه

 خدمات حمل و نقل

 مرکز هماهنگی حمل و نقل 

 هامرکز هماهنگی زیرساخت 

  ارائه بهترین خدمات حمل

و نقل عمومی در مقایسه 

با سایر شهرهای 

 کشورهای در حال توسعه

 سنگاپور 2

 )دیائو،

2019، 

 بارتر و دوسان،

2013) 

 وزارت ترابری سنگاپور 

 وزارت توسعه ملی سنگاپور 

 اداره توسعه مجدد شهر 
 اداره حمل و نقل زمینی سنگاپور 

 شهروندان 

 اپراتورهای خصوصی 

 گیری از حکمرانی در بهره

 هایمشیاتخاذ خط

 نقل عمومی شهریوحمل

 مدیریت یکپارچه 

 نقل عمومی شهریوحمل 

  ارائه خدمات حمل و نقل

 عمومی شهری یکپارچه

  هوشمندسازی، جامعیت و

 حفاظت از محیط زیست

 )حمل و نقل پایدار(

 مشارکت شهروندان 

 (2019)استرادا، سئول 3

  وزارت زمین، زیرساخت و

 حمل و نقل کره جنوبی

 سیستم مدیریت اتوبوس 

 سیستم کارت حمل و نقل سئول 

 خدمات اطالعات و اپراتور سئول 

 شهروندان 

 بخش خصوصی 

 مدیریت یکپارچه 

 حمل و نقل عمومی

 SMGشهری از طریق 

 مشارکت شهروندان 

  ارتقای حمل و نقل عمومی به

استفاده از گونه ای که 

خودروی شخصی را غیر 

 ضروری ساخته

  کنترل کارآمد بر استفاده از

 وسایل نقلیه شخصی

 هوشمندسازی و 

 حمل و نقل سبز

 شانگهای 4
 2011ژومینگ،

 (2018و چن، 

 وزارت حفاظت از محیط زیست 

 وزارت مالی 

 وزارت مسکن و توسعه شهر و روستا 

 کمیسیون اصالح و توسعه ملی 

 شهرداری شانگهای 

 ریزی شهرداری شانگهایاداره برنامه 

  اولویت به حمل و نقل

عمومی شهری در تدوین 

 های شهریسیاست

  وحدت در مدیریت حمل و

نقل عمومی شهری از طریق 

 اولویت به طرح جامع شهری
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  مرکز ارتباطات شهری

 شهرداری شانگهای

  اداره برنامه ریزی و حمل و

 اینقل منطقه

 اپراتورهای خصوصی 

 ی در ارائه خدمات یکپارچگ

 حمل و نقل عمومی شهری

  کنترل استفاده از وسایل نقلیه

 موتوری

 برلین 5

)گورتر و 

و  2017کانست،

بوهلر و 

 (2016همکاران،

 دولت فدرال 

 دولت ایالتی 

 )دولت محلی )شهرداری 

 سازمان حمل و نقل عمومی 

 اپراتورهای خصوصی 

 شهروندان 

  ارتقای حمل و نقل عمومی

محدودیت شهری و اعمال 

در استفاده از خودروی 

 شخصی

  ارائه خدمات حمل و نقل

عمومی شهری به صورت 

 یکپارچه

  افرایش استفاده از حمل و

 نقل سبز

 مشارکت شهروندان 

با مطالعه تطبیقی صورت گرفته می توان بیان داشت شهرهای موفق در حمل و نقل عمومی 
تاکید دارند و شیوه مدیریت  شهری بر مشارکت سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی

یکپارچه را اعمال نموده اند و در جهت ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مناسب، یکپارچگی 
در ارائه خدمات را در نظر گرفته اند. در این شهرها اولویت به حمل و نقل عمومی شهری در 

ودیت در خصوص مشی های شهری مورد توجه قرار گرفته است و با ارتقای آن، محدتدوین خط
استفاده از خودروی شخصی اعمال گردیده است. حمل و نقل سبز نیز از دیگر موارد مهمی است 

 اند.که این شهرها به آن توجه داشته

 بحث 

مشی های حمل  نقل عمومی شهر تهران با رویکرد حکمرانی برای ارائه الگوی تدوین خط
مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان علمی و شبکه بر اساس نتایج حاصل از تحلیل محتوای 

 نشان داد. 6اجرایی،  مهمترین نکات مورد تاکید مصاحبه شوندگان را می توان مطابق جدول 

 

 



    1399بهار ،  1 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                   100 

 

 
 

 مشی های حمل و نقل عمومی شهری بر اساس مصاحبه با خبرگانهای حکمرانی شبکه ای در تدوین خطمؤلفه – 6جدول 

 های حکمرانی شبکه ایمولفه ردیف

 ایای واسطهنیاز به ساختار شبکه 1

 نیاز به مدیریت یکپارچه شهری 2

 مشارکت بخش خصوصی آکادمیک 3

 نیاز به حمایت مالی دولت 4

 های تخصصی( NGOنیاز به مشارکت شهروندان آگاه ) 5

 نیاز به تعامل نهادها 6

 نیاز به همراهی دولت با شهرداری تهران 7

 میان نهادهانیاز به گردش اطالعات  8

 نیاز به اصالح و ایجاد قوانین در جهت حمایت از حکمرانی شبکه ای 9

 نیاز به رفع قائم به فرد بودن سازمان ها و فردگرایی 10

 نقش واسطه گری شهرداری تهران 11

 شهرداری به عنوان متولی اصلی 12

 نهادهاعدم اثربخشی شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در هماهنگی  13

همچنین نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در تمامی شهر های مورد 
مشی های حمل و بررسی مشارکت سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در تدوین خط

نقل وجود دارد. اتخاذ مدیریت یکپارچه شهری نوعی توافق و هماهنگی خاص میان نهادهای 
جود آورده است. در بیشتر شهرهای مورد بررسی سازمانی برای موثر بر حمل و نقل عمومی به و

ایجاد هماهنگی در امور حمل و نقل شهری وجود دارد یا به صورت مستقیم تحت نظارت دولت 
فعالیت می کنند و یا در شهرداری ایجاد شده است و به ایجاد هماهنگی میان نهادهای اثرگذار 

ای است که در شهر تهران به ردازند و این همان مسئلهبر حمل و نقل و امور مربوط به آن می پ
مشی های حمل و آن توجهی نشده است و یک سازمان به عنوان متولی اصلی در تدوین خط

نقل عمومی شهر تهران وجود ندارد و منجر به ضعف و ناکارآمدی در شهر تهران گردیده است. 
مهمترین مولفه های ایجاد حکمرانی  همان طور که در بررسی ادبیات پژوهش نیز مشخص گردید

شبکه ای شناسایی بازیگران شبکه، تعیین ساختار شبکه، فعالسازی شبکه و ارزیابی شبکه می 
باشد. بنابراین برای طراحی الگو این چهار گام در این پژوهش صورت پذیرفت. در گام اول 
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یگران این حوزه در سه بازیگران مشخص شدند و بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش باز
 باشند.می 7سطح ملی، منطقه ای و محلی به صورت جدول 

 رانمشی عمومی حمل و نقل عمومی شهر تهبازیگران و نهادهای موثر در تدوین خط - 7جدول 

 محلی )شهری( منطقه ای )استانی( کالن )ملی( بازیگران

بازیگران 

 نظارتی

 وزارت کشور )شورای عالی هماهنگی ترافیک

 شهرهای کشور(

 های کشورها و دهیاریسازمان شهرداری

 استانداری تهران

)شورای هماهنگی ترافیک 

 استان تهران(

 

بازیگران 

 تقنینی

 مجلس شورای اسالمی

 )کمیسیون عمران(
 

 شورای شهر تهران )کمیسیون

 حمل و نقل و ترافیک(

بازیگران 

 اجرایی

 وزارت نفت -

 وزارت راه و شهرسازی -

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -

 سازمان برنامه و بودجه -

 سازمان حفاظت از محیط زیست -

 

 شهرداری تهران -

)معاونت حمل و نقل ترافیک، 

معاونت شهرسازی و معماری، 

 معاونت فنی و عمرانی (

 پلیس راهور تهران -

بازیگران 

 قضایی
 کشورسازمان بازرسی کل 

 دیوان عدالت اداری
 دادگستری کل استان تهران

مجتمع های قضایی و دادگاه 

 های شهر تهران

بازیگران 

 مستقل
  

NGO - های تخصصی 

 عموم شهروندان -

 نهادهای علمی و تخصصی -

دهد ساختار  های حاصل از تحلیل مصاحبه های این پژوهش نشان میدر گام دوم یافته
مشی حکمرانی شبکه ای واسطه ای و با نقش واسطه گری شهرداری تهران مناسب تدوین خط

های حمل ونقل شهر تهران می باشد و با ایجاد چنین الگویی می توان به هماهنگی، تعامل و 
ساختار منسجم و یکپارچه موجود در دیگر شهرهای دنیا رسید. قراردادن شهرداری تهران به 

ای و در مرکز الگو مستلزم اصالح و تعدیل نظام قدرت و تصمیم گیری شهری ن نهاد واسطهعنوا
به نفع نهادهای محلی می باشد که این امر نیاز به اعتماد دولت مرکزی به نهادهای محلی دارد و 
تا زمانی که این اعتماد حاصل نشود یکپارچگی در مدیریت شهری حاصل نمی شود. بررسی 

ستی از جمله برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )برنامه پنج اسناد باالد
ساله پنجم، چهارم و سوم( نشان می دهد که به دولت اختیار و وظایفی در رابطه با واگذاری 
برخی امور شهری به سطوح محلی داده شده است و آنچه در عمل مشاهده می شود آن است 

ه و همواره سطح ملی و محلی در این کالن شهر وظایف خود را بیشتر بر که این اتفاق رخ نداد
پایه تضاد و رقابت می بینند. در طراحی ساختار این الگو زمانی که شهرداری تهران به صورت 
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رسمی به عنوان نهاد واسطه ای پذیرفته شود پلیس راهور نیز به عنوان نهادی که سهم بسیاری 
طح شهر دارد باید هماهنگ با شهرداری تهران عمل نماید و در در مدیریت حمل و نقل در س

تبصره به  3این صورت انسجام بیشتری میان این دو نهاد مشاهده می گردد . طبق قانون الحاق 
( قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی الزام تبعیت پلیس از شهرداری مورد 4( ماده )12بند )

می شود این هماهنگی در بسیاری از موارد وجود ندارد و توجه قرار گرفته است اما مشاهده 
حتی گاها این دو نهاد در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در ساختار این الگو شورای شهر تهران 
به عنوان دیگر نهاد محلی در نظر گرفته شده است این نهاد باید در کنار شهرداری تهران قرار 

ی شهر و شهروندان تبدیل به نوع دیگری از دولت گیرد چراکه مدیریت شهری بدون شورا
متمرکز در سطح محلی می شود، ارتباط این نهاد با عموم شهروندان امکان پاسخگویی مدیریت 
شهری را در صورتی که جایگاه حقوقی شوراهای پائین دستی شورای شهر )شورایاری ها( در 

کارهای مشارکت شهروندان در  گیری تقویت شود، افزایش می دهد. الزم است ساز وتصمیم
مشی گذاری و آموزش آن ها جهت مشارکت از مسائل فراهم گردد و به ویژه از تدوین خط

های موجود در این زمینه و یا ایجاد آن ها به منظور مشارکت در تدوین NGOاستفاده نمودن از 
صوصی مشی های حمل و نقل عمومی شهر تهران الزم است. همچنین توجه به بخش خخط

مشی های حمل و نقل عمومی شهر علمی و آکادمیک و حضور آن ها در تدوین مناسب خط
تهران ضروری است و در صورت استقرار چنین ساختاری الزم است شهرداری تهران زمینه های 
مشارکت آن ها را فراهم نماید. در گام سوم استقرار چنین شبکه ای نیازمند فعالسازی شبکه 

باشد و یازمند بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباط میان نهادهای موثر میاست. این امر ن
همانگونه که از یافته های پژوهش حاصل شده است گردش اطالعات صحیح، به موقع و کافی 
میان نهادهای موثر بسیار حائز اهمیت است. ایجاد چنین بستری می تواند به تقویت ساختار 

مشی های حمل و نقل عمومی شهر تهران هادها در تدوین خطحکمرانی شبکه ای در بین ن
منجرگردد.گام چهارم ارزیابی این مدل حکمرانی شبکه ای است که باید توسط شاخص های 
فنی توسط بازیگران نظارتی صورت پذیر و همچنین از شهروندان در خصوص ارزیابی شاخص 

بهره مند شد. با در نظرداشتن این های اجتماعی نظیر سهولت دسترسی، عدالت دسترسی و ... 
مشی های عمومی حمل و نقل عمومی شهر تهران با رویکرد حکمرانی موارد الگوی تدوین خط

 ارائه گردید. 2شبکه مطابق شکل 
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 های سیاستیتوصیه

رود با واگذاری وظایف محلی، اختیارات و منابع مالی متناسب به آن از دولت انتظار می -
شهری را تقویت و مدیریت شهری نیز ضمن تجدید ساختار درونی و ایجاد جایگاه مدیریت 

شکل بهینه از ساختار و سازمان متناسب با وظایف و اختیارات در حوزه حمل و نقل عمومی 
شهری با نمایندگان دولت در شهر به منظور یکپارچگی و انسجام اجرایی و عملکردی هماهنگ 

شهرداری تهران با مسئولیت های آن مشکالت بسیاری  عمل نماید. تناسب قدرت و اختیارات
نظیر حمل و نقل عمومی شهری را در مدیریت شهری حل می نماید و برای تحقق این امر ضمن 
اعتماد دولت مرکزی به آن، تدوین نظام جامع حقوقی و قانونی که مشروعیت مدیریت شهری 

و حاکمیتی به رسمیت بشناسد،  را به عنوان مهمترین سطح تعریف شده سازمانی، مدیریتی
 ضروری است.

ایجاد سازوکارهای قانونی )قوانین تشویقی و تنبیهی( صریح، شفاف و الزم االجرا برای  -
مشی های حمایت از ساختار شبکه ای واسطه با واسطه گری شهرداری تهران در تدوین خط

جاد هماهنگی، همکاری و شهری ضروری می باشد . در واقع اجرای این طرح و در نتیجه آن ای
های شهر از جمله حمل و نقل عمومی شهر مشیمشارکت سازمان های موثر در تدوین خط

 تهران بدون وجود سازوکار قانونی امکان پذیر نمی باشد.
های حمل و نقل عمومی شهر تهران نیاز مشیافزایش مشارکت شهروندان در تدوین خط -

به ایجاد سازمان های مردم نهاد جدید و یا بهره گیری از سازمان های مردم نهاد موجود و افزایش 
آگاهی و تخصص آن ها در خصوص مسائل مرتبط با حمل و نقل عمومی شهری دارد، درگیر 

هری ضمانت اجرای آن مشی های حمل و نقل عمومی شنمودن شهروندان آگاه در تدوین خط
 ها را افزایش می دهد. 

مشی در هر حوزه ای، داشتن نقشه کامل با توجه به آنکه گام نخست تدوین مناسب خط -
از وضعیت موجود آن می باشد و این نقشه بدون بهره گیری از آمار دقیق فراهم نمی گردد 

قل عمومی شهر تهران کامالً مشهود بنابراین نیاز به وجود آمار دقیق، به موقع و کامل از حمل و ن
است و در حال حاضر چنین آماری وجود ندارد و همین امر مشکالت بسیاری را در تدوین 

مشی های حمل و نقل عمومی شهری ایجاد نموده است. ایجاد مرکز ارائه آمار حمل و نقل خط
مل و نقل عمومی شهر تهران یکی از مسایل کلیدی است که می بایست در جهت ارتقای ح

 گذاران قرار گیرد.مشیعمومی شهر تهران مورد توجه خط
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