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A B S T R A C T  

Iran has gone through a very rapid urbanization in the last six decades. The fast pace of urbanization of the country 

calls for an integrated planning to move  towards sustainable urban development and resilient and livable cities. Despite 

five decades of history in preparation of urban plans and two decades of history since the introduction of urban management 

in Iran, the urban policymaking, in practice and theory, remains largely neglected in the urban development system of the 

country. In the absence of well-defined and integrated urban policies, different actors contribute to the urban develpment 

based on individual decisions. In this context, the National Urban Policy (NUP) as an initiative by UN-Habitat can play a 

role in directing Iran’s rapid urbanization towards sustainable development. Taking into consideration the specific needs 

and circumstannecs of Iran, this paper focuses on the identification and prioritization of the main thematic areas for 

development of the National Urban Policy (NUP). The research employs a qualitative method with an exploratory approach 

to identify the main influential thematic areas in developing the NUP, and a quantitative method with Analytical Hierarchy 

Process (AHP) technique to prioritize the identified thematic areas of the NUP. Accordingly, for the qualitative part, the 

data was collected through studying the urban planning and policy making documents and conducting semi-structured 

interviews with experts. The results of the research introduce thirteen priority areas for the formulation of the NUP in Iran 

which are divided into three categories, including issues caused by “the lack of agility of the urban planning system in 

keeping up with the rapid pace of urbanization in Iran”, “institutional and legal needs and gaps of urban planning system 

of the country”, and issues related to “the emerging global changes and challenge.” 
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 رانیا یشهر یمل استیس نیتدو در اثرگذار یموضوع یهاحوزه یبندتیاولو و ییشناسا

 4، حسین اصلی پور3، میثم بصیرت**2، سارا حبیبی*1معصومه میرصفا
 

 دانشگاه گیالن، رشت، ایران اریاستادیار هنر و معم -1

 دانشگاه تهران، تهران، ایران پردیس هنرهای زیبا ی شهرسازیدکتر -2

 دانشگاه تهران، تهران، ایران استادیار شهرسازی -3

 ئی، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبا مدیریت و حسابداری استادیار -4
 
 

 M.mirsafa@guilan.ac.ir مسئول:رایانامۀ نویسنده  *

 سیاست ملی شهری برنامهه مدیر پروژ **

 1401 فروردین 17تاریخ دریافت: 
 1401شهریور  24تاریخ پذیرش: 

 چکیده

 یشهر مغفول در نظام توسعه یاهیال یو نظر یدر هر دو بُعد عمل یاستگذاریس ،یشهر یهاطرح هیاز چند دهه از ته شیبا گذشت ب
 یهااستیا سفاقد انسجام بوده و کنشگران مختلف مطابق ب یشهر یهامدون و مکتوب، برنامه  یشهر یهااستیس ابیبوده است. در غ رانیا

ه از کبه عنوان چارچوبی  (NUPدر چنین شرایطی سیاست ملی شهری ). ندینمایم یشهر یو طراح یزیرفرض اقدام به برنامه شیپ یذهن
واقع شود.  تواند در هدایت فرایند توسعه شهری کشور به سوی پایداری موثرلل متحد )هبیتات( معرفی شده میسوی برنامه اسکان بشر م

 رانیا خاص طیو شرا ازهایبا توجه به  ن یشهر یمل استیس نیموضوعات اثرگذار در تدو یبند تیو اولو ییپژوهش حاضر با هدف شناسا
 یبند تیوو اول یشافاکت یکردیبا رو یفیبه کمک روش ک  یموضوع یها تیاولو ییانجام شده است.  شناسا یبیو با استفاده از روش ترک
را در سه  یشهر یمل استیس نیتدو یموضوع تیاولو زدهیپژوهش، س جیانجام شده است. نتا AHP کیو تکن یموضوعات به روش کمّ

ام برنامه در نظ یو قانون ینهاد یخألها ،ینیدر همگام شدن با سرعت شهرنش یشهر یزینظام برنامه ر یدسته مسائل مرتبط با عدم چابک
  کند. یم یمعرف یجهان نینو یو چالش ها راتییو  تغ  یهرش یزیر
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ر رد تدو یموضوع  یاهحوزه یبندتی و اولو ییشناسا  انریا یشهر یمل  تاس یس  نی ارثگذا

کاران  معصومه میرصفا             و هم

 مقدمه

های مرکز که بر اساس دادهبه طوری را پشت سر گذاشته است یعیسر اریبس ینیشهرنش روند ریدر چند دهه اخ رانکشور ای
هایی که توسعه شهری به ارمغان آورده اند. علیرغم فرصتشهرنشین بوده 1395سال  در تیدرصد از کل جمع 1/74آمار ایران 

شهری، است. رشد نامتوازن در مناطق کالنای نیز به دنبال داشتهزدگی روند شهرنشینی در ایران پیامدهای گستردهاست، شتاب
های داخلی ناشی از های غیررسمی پیرامون شهرهای بزرگ، افزایش مهاجرتمسکن، گسترش سکونتگاهافزایش قیمت زمین و 

توزیع نامتوازن خدمات و امکانات در سطح کشور و اثر تغییرات اقلیمی از جمله پیامدهایی است که کیفیت زندگی شهروندان 
های اخیر، فرایند سیاستگذاری و د شهرنشینی در دههاست. تسریع رونهای اخیر به شدت تحت تاثیر قرار دادهرا در سال

دهد که در مقایسه با سرعت فرایند شهرنشینی ها نشان میریزی شهری کشور را نیز با چالش مواجه نموده است. بررسیبرنامه
رات و هدایت فرایند ای از چابکی و روزآمد بودن الزم برای پاسخ به این تغییریزی شهری در بُعد حرفهدر کشور، نظام برنامه

گذاری ریزی و سیاستهای سنتی در فرایندهای برنامهبسیاری از رویهو  شهرنشینی کشور در مسیر توسعه پایدار برخوردار نبوده
در پاسخ به مسائل  و محلی ایملی، منطقهی در سطوح های مختلفها و طرحبرنامهعلیرغم اینکه شهری همچنان تداوم دارند. 

تهیه و تصویب شده و بر های مختلف دولتی و سازمان نهادهاتوسط ها شوند، هر یک از این طرحشور تهیه میکشهرنشینی 
عنوان این بدان معناست که در نظام شهرسازی ایران سیاست ملی شهری به مسائل مختلف در سطوح متفاوتی تمرکز دارد.

                کنندهای شهری را تعیین میهای مختلف سیاستسی در مقیایهاها و برنامهطرحبلکه  واحد وجود ندارد یسند
Habibi et al., 2020)).  الزم برای های حمایتی ها و چارچوبفاقد سیاست ، از جمله ایرانبسیاری از کشورهادر شرایطی که

سیاست ملی  )هبیتات(، تدوینحرکت در مسیر توسعه هماهنگ، یکپارچه و پایدار هستند، برنامه اسکان بشر ملل متحد 
یک  ،مشی. این خطکندیکپارچه معرفی میسرزمینی شهری و ریزی کلیدی برای برنامه یگامرا به عنوان  NUP(1(شهری

تغییرات اقلیمی،  نظیرترین مسائل مربوط به توسعه سریع شهری فراگیر برای رویارویی با اساسیو چارچوب هماهنگ کننده 
 ها، قوانین شهری، تفویض اختیارات بهمسکن، خدمات و زیرساخت، غیررسمی، دسترسی به زمین هایگسترش سکونتگاه

، راه و «ریزی شهریبرنامه» تدوین سیاست ملی شهری، در مسیر (.UN-Habitat, 2019آورد )، فراهم میملی و محلی مدیریت
های شهری و بیش از دو پنج دهه از تهیه طرح (. با گذشت بیش ازGeyer, 2007است )« سیاست شهری»ابزاری برای اجرای 

ای مغفول در پیشبرد امور عد عملی و نظری الیه، سیاستگذاری شهری در هر دو بُدر ایران دهه از رواج مفهوم مدیریت شهری
حال این  دانست؛ با این ریزی و سیاستگذاری را در هم آمیختهتوان برنامههای مختلفی میهرچند از جنبه شهری بوده است.

را در قالب قوانین و « های شهریبرنامه»عمل کرده و « ریزیکننده برنامهسیستم هدایت»است که به مثابه « شهریسیاست»
های شهری مشخص، به عبارت دیگر بدون وجود سیاست (.Cohen & Reynolds, 2014: 224)کند مقررات محلی تبیین می
فرض اقدام های ذهنی پیشانسجام الزم بوده و هر کدام از کنشگران مطابق با سیاستهای شهری فاقد مدون و مکتوب، برنامه

ریزی شهری و عدم توجه نمایند. وضعیتی که در ایران شاهد آن هستیم تمرکز بر سطح برنامهریزی و طراحی شهر میبه برنامه
توجه به این نکته  ریزی است.سطح برنامه کنندهمطلوب و بایسته به سطح سیاستگذاری شهری به معنای تصمیمات یکپارچه

                    ضروری است که برنامه اسکان بشر به ارائه ساختاری کلی برای تدوین سیاست ملی شهری بسنده کرده و در مقابل 
                   کندتأکید میهای موثر برای تدوین سیاستسازی این روش توسط کشورها گرایی و بومیبه شدت بر لزوم زمینه

(van den Berg et al., 1998: 25-27) . ،تحوالت و عدم  ژهیو به رانیاشهرنشینی و توسعه شهری  خاص طیشرابنابراین
های مؤثر متناسب با شرایط تا سیاستبایست در تدوین سیاست ملی شهری مورد توجه قرار گیرد های دوران حاضر میقطعیت

فته و اجرایی ریپذ یبرا یشتریب شانس باشد، سازگارتر کشورشرایط  و هایژگیو با سیاست ملی شهری هرچهپیشنهاد شوند. 
در همین راستا پژوهش حاضر با هدف  .دارد یشهر تیریمد و توسعه در ریدرگ مختلف نفعانیذشدن توسط کنشگران و 

های موضوعی در تدوین سیاست ملی شهری ایران را با ترین حوزهمهمکوشد ابتدا ساختار پیشنهادی هبیتات میسازی بومی
 بندی آنها، تحلیلی از نتایج ارائه دهد.   های خاص کشور شناسایی کرده و سپس  با رتبهتوجه به نیازها، شرایط و ویژگی

                                                           
1 - National Urban Policy   
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 پیشینه پژوهش

های های مختلف فرآیندها و مدلکند و دولتهای متنوعی پیروی میها و روشسیاستگذاری شهری در کشورها از مدل
اند. اگر چه مفهوم سیاست ملی ها اعمال کردهریزی، تاریخچه و سایر ویژگیهای برنامهمتفاوتی را بر اساس شرایط حاکم، نظام

ا مطرح شده است، اما سابقه تئوری و های هبیتات در دهه اخیر در سطح وسیعی در دنیشهری در چارچوب یکی از برنامه
رسد به این نتیجه میکشورهای در حال توسعه  مطالعه، ریچاردسون با 19۸7در سال گردد. تر از این باز میتجربی آن به پیش

تدوین را علل شکست اند و رها با شکست مواجه شدهکشواین ای ملی شهری در هها برای اجرای سیاستکه بیشتر تالش
اهمیت و به در این مطالعه کند. وی معرفی میهای نامناسب سیاستتدوین و ها سیاستغیرقابل اجرا، اجرای ناقص اهداف 

های توسعه ارتباط بین سیاستایجاد و ها سیاستدر تدوین  فضایی، نوآوری د غیرفضایی در کنار ابعادانیاز به توجه به ابع
 در یشهر یمل استیس نیتدو شگامانیپ از ییقایآفر یکشورها(. Richadrson, 1987:227کند )شاره میشهری و توسعه ملی ا

 یقایآفر ،یماالو ییقایهشت کشور آفر در یامطالعه انجام با یالدیم 2020 سال در همکارانش و باندوکو. اندبوده ریاخ یهاسال
 لیو تحل هیکشور را تجز هر یشهر یمل استیموجود در سند س میمفاه ه،یجریغنا و ن ا،یکن ،یوپیاوگاندا، رواندا، ات ،یجنوب
 ،یشهر ییواحکمر کپارچه،ی یشهر یزیربرنامه ،یکشورها توسعه اقتصاد نیدر ا یشهر یمل استیس یاصل نی. مضامندکرد

دهنده تمرکز نشان یابیارز نیا جینتا. گرفتیم بر در را ستیز طیو مح یمیاقل راتییو تغ یمسکن شهر ،یشمول اجتماع
 راتییمانند تغ ینیو توجه کمتر به مقوالت نو یو اقتصاد یبر مسائل اجتماع قایآفر در عیسر ینیاز شهرنش یناش یهاچالش

 دهدیم نشان در خصوص کشورهای اروپایی موجود تجارب یبررس (.Bandauko et al., 2020: 3-6) بود یداریو پا یمیاقل
 یضمن صورتبه هااستیاز س یو مجموعه ندارند یشهر یمل استیبا عنوان س صریحی برنامه کشورها نیا از یاریبس که

 درمختلف  یهانهیزم در هااستیاز س یافرانسه مجموعه در مثال عنوانبه. آنهاست در یشهر یمل استیس کننده فیتعر
     زیآلمان ن در. (OECD, UN-HABITAT, UNOPS, 2021: 34)ت اس شده نیتدو یمل داریتوسعه پا راهبرد چارچوب

و  یونقل، توسعه اقتصادحمل ست،یز طیمح ،یاراض یکاربر یزیربرنامه ،یمانند مسکن، توسعه شهر یبخش یهااستیس
تجارب  یبا بررس یفرندل .(Von Einem, 2007: 9) دینام یشهر یمل استیآن را س توانید که منوجود دار ییفضا یزیربرنامه

ها به که در طول سال یابتکارات فراوان رغمیکه عل کندیم اشاره کانادا در یشهر یزیربرنامه نظام بر تمرکز باو  کشورها ریسا
 یبرا را سه عنصر یو. استحاصل نشده یشهر یمل استیدر خصوص س یتوافق همچنان، اندپرداختهموضوع شهرها در کانادا 

 جادیامتنوع و  یهااستیس انیم یهماهنگ ،یمشارکت یی: حکمراداندیم یضروردر کانادا  یشهر یمل استیس نیتدو
 شهیر ،یشهر یمل استیدر حوزه س تاتیهب تیفعال.  (Friendly, 2016: 6-8)یو نظارت قو قیتحق ،یاستگذاریس یسازوکارها

با مشورت  کند،یدرخواست م ییاجرا ریاز مد»دارد که  یالدیم 2013 سال در متحد ملل سازمانحکام  یدر قطعنامه شورا
  یالمللنیب خوب اتیتجرب اساس بر یشهر یمل یهااستیس نیتدو یبرا یکل یچارچوب راهنما کیدائم،  ندگانینما تهیکم
(. UN-Habitat, 2015: 8« )فراهم آورد یشهر یهااستیدر جهت توسعه و ارتقاء س عضو یکشورها از شتریب تیحما یبرا

ها دولت یکارآمد برا یعنوان ابزاربه یشهر یمل استی(، س3 تاتی)هبعالوه بر این، در کنفرانس سوم مسکن و توسعه پایدار 
(. هبیتات، سیاست ملی شهری UN-Habitat, 2016: 12) دشناخته ش تیبه رسم داریپا ینیتحقق شهرنش درکنشگران  گریو د

کننده فرایندی که هماهنگ ای منسجم از تصمیماتی که حاصل فرایند آگاهانه دولتی است؛مجموعه»کند: گونه تعریف میرا این
تر، زاتر، سازندهای تحولانداز و آرمانی مشترک بوده و منجر به ترویج توسعهدهنده بازیگران مختلف برای چشمو سازمان

دیدگاه ، های روشنتدوین اهداف و سیاست؛ و (UN-Habitat, 2015:3)« شودمدت میآورتر شهری در بلندفراگیرتر و تاب
مهم در  شش عاملن را مشارکت ذینفعاو  تعهد منابع، ابزارهای سیاستی مناسب، ترتیبات سازمانی مناسب، یییکپارچگی فضا

، کشورها را های قبلیبر تجربیات پروژه، با تکیه (. هبیتاتUN-Habitat, 2015کند )معرفی میتدوین سیاست ملی شهری 
 ها، از توسعهسیاست این و اجرای تدوینبرای الزم به ابزارهای ها تجهیز آنتشویق به تهیه سیاست ملی شهری نموده و با 

ای برای همه کشورها وجود ندارد، با این وجود، اگرچه سیاست مشترک و یکپارچه کند.میحمایت آنها یکپارچه و فراگیر 
کشور  56حاضر  کند. در حالسیاست ملی شهری یک چارچوب عملی فراگیر برای هدایت توسعه شهری و سرزمینی ارائه می

سنجی، شناخت وضعیت، تدوین سند، اجرا، پایش و ارزیابی سیاست ملی در دنیا با همکاری هبیتات در فازهای مختلف امکان
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است. نتایج المللی بودهمطالعه پایه در سطح بین اولین 201۸گزارش وضعیت جهانی سیاست ملی شهری در سال شهری هستند. 
ن سیاست یتدومورد توجه کشورها در  دهد که ساختار فضایی و توسعه اقتصادی دو موضوعان میکشور نش 150این مطالعه در 

المللی های بینآوری، تغییرات اقلیمی و پایداری محیطی که امروزه به مهمترین چالشدر مقابل، توجه به تاباند. شهری بودهملی 
آخرین مطالعه انجام شده در (. UN-HABITAT/OECD, 2018: 26-30د )انکمترین درجه اهمیت را داشته اند،تبدیل شده

ها و مراحل ، حوزهبررسی ساختاربه که  است 2021خصوص سیاست ملی شهری، گزارش وضعیت جهانی سیاست ملی شهری 
تعریف یان دهنده تفاوت گسترده م نشاننتایج حاصل از این مطالعه  .پردازدمیکشور جهان  162در تدوین سیاست ملی شهری 

ه محور ب -محور و برخی به صورت فرآیند-برخی کشورها به صورت نتیجهاست. سیاست ملی شهری در کشورهای گوناگون 
، های سازمانیهماهنگی ها در زمینهسیاستثر ؤم اجرای متعددی در رابطه باهای چالش؛ اندپرداختهتدوین سیاست ملی شهری 

ها در مرحله اجرا چالشترین اصلیکمبود منابع مالی و انسانی و  ها وجود دارددادهبه دسترسی و  سازیمنابع، ظرفیتتخصیص 
نشان از آن دارد  قیتحق نهیشیمطالعات انجام شده و پ یبررس .(OECD/UN-HABITAT/UNOPS, 2021)شوند محسوب می

 سهیبه صورت متمرکز به مقوله مقا یاز کشورها دنبال شده، اما مطالعات کم یاریبس در یشهر یمل استیس نیکه اگرچه تدو
مطالعه  گرید یاند. از  سوپرداخته یشهر یمل استیدر کشورها با چارچوب س تیاولو یدارا یموضوع یهاو حوزه میمفاه

 قیتحق نیحاصل از ا جینتا نیانجام نشده است. بنابرا رانیدر ا تاتیهب یشنهادیپ یموضوع یمحورها یابیارز نهیدر زم یاژهیو
خاص در  شنهاداتیراهگشا خواهد بود، امکان ارائه پ رانیدر ا یشهر یمل استیس یو اجرا نیتدو ندیدر فرآ نکهیوه بر اعال
  .آورد خواهد فراهمنیز را  یالمللنیدانش ب تیتبادل و تقو نهیزم

 شناسی پژوهشروش

م گرفته و بر آن ابتدا پژوهش کیفی انجاپژوهش حاضر مبتنی بر استراتژی پژوهش آمیخته اکتشافی است که طبق تعریف در 
(. Creswell, 2003است )های پژوهش کمّی یا همان سواالت پرسشنامه طراحی شدههای تحقیق کیفی، ورودیاساس خروجی

 انتخاب استراتژی مذکور متناسب با سواالت تحقیق و طبق جدول زیر صورت گرفته است.

 (سندگانینو)مأخذ:  حاضر قیتحق در یاکتشاف ختهیآم پژوهش یاستراتژ ارکان - 1جدول 
 لیتحل و هیتجز ابزار داده یگردآور ابزار قیتحق روش قیتحق سوال فیرد

1 
 نیتدو در اثرگذار یموضوع یهاحوزه

 کدامند؟ رانیا در یشهر یمل استیس
 افتهی ساختار مهین مصاحبهو  اسناد مضمون لیتحل

 بر یمبتن یکدگذار

 Maxqdaنرم افزار  

2 
 یموضوع یهاحوزه یبندتیاولو

 است؟ چگونه شدهییشناسا

 یمراتب سلسله لیتحل و هیتجز

(AHP) 

  پرسشنامه

 یزوج ساتیمقا
 یدهوزن سیماتر

های کیفی است و همچنین این روش تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده
 Abedi Jafari) کندهای غنی و تفصیلی تبدیل میهای متنوع و پراکنده را به دادههای متنی است و دادهتحلیل دادهفرایندی برای 

2011, et al.ای در بطن خود هستند. یک ها اشاره دارد؛ که دارای مطالب نهفتهبه الگوی خاصی از معنا در داده 1(. مضمون
بندی (. طبقهStirling, 2001آید )هایی از پدیده، به وجود میت و یا تفسیر جنبهمضمون، اطالعاتی است که در توصیف مشاهدا

 ,Stirlingشود که پژوهش حاضر الگوی سه سطحی استرلینگ )های مختلفی انجام میمضامین در روش تحلیل مضمون به شیوه

برای پاسخ است. را مدّ نظر قرار داده 4«گیرمضامین فرا»و  3«مضامین سازمان دهنده»، 2«مضامین پایه»( در قالب سه دسته 2001
( به کار گرفته AHP) 5مراتبیی فرایند تحلیل سلسله، روش کمّاستبندی عوامل شناسایی شدهبه پرسش دوم که به دنبال اولویت

پردازد. فرایند تحلیل گیری و ترکیب به تعیین اولویت مفاهیم میها و اندازهشود. چراکه این روش با ساختاردهی پیچیدگیمی

                                                           
1 - Theme 
2 - Basic Themes 
3 - Organizing Themes 
4 - Global Themes 
5 - Analytical Hierarchical Process 
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نظر خبرگان و متخصصان با مقایسه زوجی  بر اساسکه  است( MCDM) روش تصمیم گیری چندمعیاره مراتبی یکسلسله
« اسناد و قوانین»جامعه تحقیق حاضر در دو بخش (. Saaty, 2008: 88) کندرا مشخص میاز مفاهیم عوامل، ارجحیت هر یک 

ناد شامل کلیه اسناد و قوانین ملّی و فراملّی مرتبط با تدوین سیاست ملّی شهری ایران است. تعریف شده است. اس« خبرگان»و 
های قرار گرفتن سند در سطح ابرخط مشی»گیری در این بخش به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن سه معیار روش نمونه

قرار گرفتن سند به عنوان یک »و « تگذاری شهریقرار گرفتن سند در سطح اسناد ملّی مرتبط با سیاس»، «سیاستگذاری کشور
جامعه تحقیق عبارت است از کلیه در بخش خبرگان، است. انتخاب شده 2مطابق با جدول « المللیسند مرجع در سطح بین

. انتخاب ریزی شهری که با مسائل مرتبط با این حوزه در ایران آشنایی داشته باشندخبرگان مرتبط با حوزه سیاستگذاری و برنامه
دانش تخصصی و آکادمیک در »سه معیار برخورداری از گیری هدفمند و با در نظر گرفتن خبرگان مبتنی بر روش نمونه

و « ریزی یا سیاستگذاری شهریسابقه تالیف کتاب یا اثر مرجع در موضوعات برنامه»، «ریزی یا سیاستگذاری شهریبرنامه
است. بر این اساس، در فرایند انجام « یی در سطح ملّی یا محلّی و شهری در ایرانسال سابقه مدیریتی یا اجرا 10حدّاقل »

ای، سیاستگذاری شهری و ریزی شهری و منطقههای تخصصی مختلف شامل برنامهپژوهش، دوزاده نفر از  خبرگان در حوزه
رسمی، تغییرات اقلیمی، محیط زیست ریزی اجتماعی، بازآفرینی شهری و اسکان غیرمدیریت توسعه، حکمروایی شهری، برنامه
تعیین شده  یاشباع نظر ای تیکفا اریتوجه به تحقق مع با. تعداد مصاحبه شوندگان اندو توسعه پایدار مورد مصاحبه قرار گرفته

نهم که بعد از مصاحبه  ی، به طورکنداضافه ن یقبل یهابه مصاحبه یدیمضمون جد دیکه انجام مصاحبه جد یمعن نیاست، به ا
  . رفتیصورت پذ نانیجهت حصول اطم یمصاحبه بعد سهحاصل شده و  یاشباع نظر

 (UN-Habitat, 2022ی در ایران )شهر یاستگذاریس و یشهر یزیربرنامه مرتبط با شده یبررس نیقوان و اسناد - 2 جدول

 سال تدوین/ تصویب عنوان سند ردیف

 13۸9 در بخش شهرسازی های کلّی نظامسیاست 1

 13۸9 های کلّی نظام در بخش مسکنسیاست 2

 1390 های کلّی نظام در آمایش سرزمینسیاست 3

 1394 های کلّی نظام در محیط زیستسیاست 4

 1399 سند ملّی آمایش سرزمین 5

 1399 ها در یک نگاهاسناد آمایش استان 6

 139۸ سرزمین در ایرانای و آمایش مجموعه مطالعات منطقه 7

 1394 سند تلفیق -طرح جامع مسکن ۸

 1397 سند توسعه منطقه ساحلی مکران 9

 1400 های جامع شهری با نگرش و روش نوینچارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح 10

 1399 فضاییریزی توسعه صنعتی و ویژه اقتصادی در نظام برنامه -کارکرد و جایگاه مناطق آزاد تجاری 11

 139۸ ها و محالت ناکارآمد شهرینامه شناسایی محدودهبازنگری شیوه 12

 1395 طرح راهبردی حریم پایتخت 13

 1355 طرح آمایش ستیران 14

 1399 سند راهبردی توسعه گردشگری کشور 15

 13۸2 های غیررسمیسازی سکونتگاهسند ملی ساماندهی و توانمند 16

 1393 شهری راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی وتوانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد سند ملی 17

 1399 سند راهبرد ملّی مدیریت بحران 1۸

 13۸6 ساختاری توسعه و عمران تهران -طرح راهبردی 19

 1375 طرح کالبدی ملی ایران 20

 1399 نامه طراحی معابر شهریآیین 21

 13۸3 تهران و شهرهای اطرافطرح مجموعه شهری  22

 1399 گذاری ساماندهی و تمرکززدایی تهراننویس سند سیاستپیش 23
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24 New Urban Agenda 2017 

25 How to Formulate NUP: A Practical Guide 2019 

26 National Urban Policy: A Guiding Framework 2015 

27 Addressing Climate Change in National Urban Policy 2016 

2۸ The Evolution of National Urban Policies- A Global overview 2014 

29 Sub-National Urban Policy: A Guide 2020 

30 Global State of National Urban Policy 2018 

31 Habitat III policy paper :National Urban Policies 2016 

 بخش در پژوهش یهاافتهی یاعتبارسنجقابل اشاره است.  یو کمّ یفیدو بخش ک کیپژوهش به تفک تیفیبه موضوع ک توجه
 اساس بر سپس. است بوده شانیا به مصاحبه هر در شده لیتحل نیمضام ارائه و شوندگان مصاحبه از بازخور اخذ بر یمبتن یفیک

پژوهش با  یفیبخش ک یهایکل خروج ،نیو اصالح شدند. عالوه بر ا لیتکم نیمضام شوندگان،مصاحبه یشنهادیپ اصالحات
مورد ارائه و  یدر محلّ وزارت راه و شهرساز یو علم ییاز خبرگان اجرا یمتشکل از گروه 1«یگروه کانون»استفاده از ابزار 

 زین قیشوندگان تحقمصاحبه گروهدر  جلسه عمدتاً نیکننده در اقرار گرفت. خبرگان شرکت لیو سپس جرح و تعد یابیارز
( صورت گرفت. با توجه به IR) یبر محاسبه نرخ ناسازگار یمبتنی پژوهش در بخش کمّ یاعتبارسنج نیهمچن قرار داشتند.

 پرسشنامه لیتکم در خبرگان اظهارات در یتناقض لذا است، بوده 1/0 کمتر و 00۸۸/0آنکه نرخ مذکور در پژوهش حاضر معادل 
 .نشد حصاءا یزوج ساتیمقا

  های پژوهشیافته

 های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری در ایران حوزه

 یشهر یمل استیس نیاثرگذار در تدو یموضوع یهاحوزه» ییپاسخ به پرسش اول پژوهش که به دنبال شناسا یراستا در
 لیو تحل هیتجز ،یرمضمون کدگذا لیبا استفاده از روش تحل هاداده ،هامصاحبه و اسناد یمحتوا لیاز تحل پس است، «رانیدر ا

 3جدول  به شرح ریفراگ مضمون 9 و دهندهمضمون سازمان 3۸ ه،یپا مضمون 542مصاحبه،  12سند و  31محتوای شدند. از 
و  یزیربرنامه یاهیرو و ییمحتوا بخش دو هر در هایآشفتگ و هایکاست وجود انگرینما هاداده لیتحل جی. نتادیگرد استخراج

 یالممنابع  تأمین ،خوب ییشامل حکمروا ریمضمون فراگ 9مضمون از  7که  یحال دردر کشور است.  یشهر یاستگذاریس
 شهر و یطیحمستیز یداریو پا یآورتاب ،یاقتصاد یداریپا ،ییفضا یداریپا ،یاجتماع یداریپا ،یتوسعه شهر یبرا داریپا

ستگذاری کارکرد سیا تیو تقو یسازداللت دارند، دو مضمون ظرفیت یشهر یمل استیس ییمحتوا میمفاه بر شتریب هوشمند
 استیس یو اجرا یزیربرنامه یاهیرو میمفاه بهطور خاص  به رانیا در یشهر یمل استیس نیتدو ژهیشهری و مالحظات و

 ییمحتوا بخش ود هرموجود در  یازهایبه ن ییپاسخگو و هایکاست رفع به توجه لزوم بر مسئله نیا. کنندیم تأکید یشهر یمل
 عالوه به .کندیم تأکید آنها موفق یاجرا و موثر یهااستیس نیتدو تحقق یبرا کشور یشهر یاستگذاریس نظام یاهیرو و

 نییتبرا  رانیا یشهر یمل استیس نیتدو دراثرگذار  یموضوع حوزه 13 بر هامصاحبه و اسناد تأکید ،هاداده لیتحل و یبررس
 1 شکلهستند.  مرتبط کی هر رمجموعهیز هیپا نیمضام و دهندهسازمان نیمضامتوجه به ابعاد مختلف آنها با  باکه  کنندیم

 نشان ار مختلف دهندهسازمان نیمضام با آنها ارتباط و یشهر یمل استیس نیتدو یشده برا ییشناسا یموضوع یهاحوزه
 .دهندیم
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  شده یگردآور یهاداده لیتحل ندیفرا در شده ییشناسا ریو فراگ دهندهسازمان نیمضام - 3 جدول

 

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده  ردیف

 قانونی کارآمد-های حقوقیایجاد چارچوب 1

 های نهادی کارآمدتعریف و ایجاد چارچوب 2 حکمروایی خوب

 یشهر تیریمنابع انسانی در نظام مد نهیمدیریت کارآمد و به 3

 های پایدار تأمین منابع مالی در سطح کالن مدیریتیشناسایی شیوه 4

 های پایدار تأمین منابع مالی توسط مدیریت محلیشناسایی شیوه 5 شهری تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه

 نیازمند توسعههای های بخش خصوصی به سمت حوزهگذاریهدایت سرمایه 6

 اجتماعی-اسالمی و پاسخگویی به مالحظات فرهنگی -انطباق با هویت ایرانی 7

 پایداری اجتماعی

 ریزی آینده نگرهدایت و کنترل تحوالت جمعیتی بر اساس رویکرد برنامه ۸

 های همکاری محلی در شهرهاپیوندی اجتماعی و ایجاد شبکهتقویت هم 9

 شهروندان و گسترش عدالت اجتماعیافزایش رفاه  10

 تأمین  شرایط برخورداری از مسکن مناسب برای همه 11

 های زیرساخت شهریتوسعه و تجهیز شبکه 12

 پایداری فضایی

 تقویت و تسهیل جریان بازآفرینی شهری )ناکارآمد و اسکان غیررسمی( 13

 توسعه شبکه فضاهای عمومی باکیفیت در شهرها 14

 های پیراشهریبرنامه ریزی پاسخگو برای شهرها و محدوده 15

 برنامه ریزی نظام عملکرد و فعالیت کارآمد 16

 نقل پایداروتوسعه شبکه و نظام حمل 17

 توسعه شبکه شهری متوازن و متعادل 1۸

 المللی اقتصادیهای بینتوسعه همکاری 19

 پایداری اقتصادی
 آفرینی اقتصادیارزش هایتوسعه و تنوع شیوه 20

 رونق بازار زمین و مسکن 21

 بنیانهای اقتصادی دانشتوسعه فعالیت 22

 زیستیالمللی در رفع مشکالت محیطهای بینتقویت همکاری 23

 تاب آوری و پایداری زیست محیطی

 تقویت ساز و کارهای مدیریت یکپارچه منابع آب 24

 ارتقاء تاب آوری و تقویت ساز و کارهای توسعه پایدار شهری   25

 های توسعه همساز با محیط زیستترویج سیاست 26

 توجه به مدیریت پسماند شهری  27

 کاربرد فناوری های نو در مدیریت شهری  2۸
 شهر هوشمند

 هوشمندسازی شهر 29

 شهریای و بومی سیاستگذاری توجه به اجزاء زمینه 30

کارکرد  تیو تقو یظرفیت ساز

 سیاستگذاری شهری

 توجه به کارکردها و پرهیز از فرمگرایی در سیاستگذاری شهری 31

 محور -ارزشیابی خط مشی با تأکید بر رویکرد حین اجرای شهروند 32

 مشی شهریمشارکت و تکثرگرایی در تدوین خط 33

 ضرورت تمرکززدایی در سیاستگذاری شهری 34

 مدیریت تعارض منافع کنشگران خط مشی شهری 35

 رانیحرفه مندان و مد یبرا یشهر یمل استیس نییو تب فیتعر 36
 یشهر یمل استیس نیتدو ژهیمالحظات و

 در ج. ا. ایران
 NUP سیاستگذاریچارچوب و حدود  فیتعر 37

 NUPدر  یشنهادیپ یها استیس یارائه برنامه اقدام برا 3۸
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 .یشهر یمل استیس یموضوع هایتیاولو و دهنده سازمان نیمضام انیم ارتباط - 1 شکل

 قرار توجه مورد یشهر یمل استیس نیتدو در ستیبایم که یموضوع یهاحوزه از کی هر از یمختصر شرح به ادامه در
 بر عالوه یبندطبقه نیا. هستند یبندطبقه قابل 1نمودار شرح به یکلدر سه گروه  موضوعات نی. ااستشده پرداخته رندیگ

شده با  ییشناسا یموضوع یهاتیاولو ییمحتوا ارتباط در معرفی موضوعات، بهتر شناخت برای یکل ساختار کی یمعرف
 . است موثر یشهر یمل یهااستیس نیتدو ندیفرا در آنها انیم اندرکنشو  گریکدی
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 در یشهر یزیرنظام برنامه یعدم چابک از یناش مسائل

  ینیشهرنش ندیفرا عتهمگام شدن با سر

 همه یبرا مناسب مسکنتأمین 

 یررسمیغ یهاسکونتگاه یسامانده

 کشور دیجد یشهرها یبرا عملکرد و نقش فیتعر

   

 امنظ در یقانون و ینهادنیازها و خألهای  از یناش مسائل

  کشور یشهر یزیربرنامه

 کشور یسکونتگاه نظام متعادل و متوازن شبکه

  یشهر کپارچهی تیریمد و نهادی انسجام جادیا

 یشهر یهاطرح و هابرنامه یمراتبسلسله نظام اصالح

 یکالنشهرمناطق  اداره یبرا یفراشهر یتیریمد سطوح فقدان

 شهری گذاریسیاست در شهروندی مشارکت

 یشهر نیزم تیریمداصالح نظام 

 اداره امور شهرها  یبرا داریپا یمال منابع تأمین

   

 یجهان نینو یهاچالش و راتییتغمرتبط با  مسائل
 

 یمیاقل راتییتغ با یسازگار

 بلندمدت یزیربرنامه اساس بر آب منابع داریپا تیریمد

 سالم شهر ایده تحقق و شهروندان سالمت ارتقاء

 نظور تدوین سیاست ملی شهری ایران.ای موضوعی شناسایی شده به مهتیاولو یبنددسته - 1نمودار 

 ینیشهرنش ندیفرا عتهمگام شدن با سر در یشهر یزیرنظام برنامهی عدم چابک از یناش مسائل 

های شناسایی شده در این بخش است که بر بازنگری جدی در لزوم تأمین مسکن مناسب برای همه شهروندان از اولویت
 یهاافتهیبر اساس کند. اجتماعی، مالی و اقتصادی، کالبدی و محیط زیستی تأکید میریزی مسکن در ابعاد مختلف حوزه برنامه

اند. بودهمترمربع مسکن  35تا  14قادر به تأمین تنها  یشهر یدرصد از خانوارها 22.7، 13۸5طرح جامع مسکن، در سال 
 یگذارهیفرصت سرما افتنیبه دنبال  13۸1تا  1366 یهاسال نیمسکن ب یدرصد از تقاضا برا 41به طور متوسط،  ن،یهمچن

 یهاشاخص نیتریدیکل از یکی عنوان بههای دیگر نیز بر اهمیت موضوع مسکن (. پژوهشAlaedini, 2015ه است )بود
ن اند: ابعاد اقتصادی کالهای موجود در این زمینه را معرفی کردهترین چالشاند و مهمدستیابی به توسعه همه جانبه تأکید کرده

 یدسترس ،(Baseri et al., 2021بازار مسکن ) وبیعملکرد مع(، Ghasemzadeh Oghyani et al., 2021) مسکنتولید  منابعو 
استفاده ابزاری از مسکن برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی  ،(Athari, 2005) و مسکن نیدرآمد به زمکم یهامحدود گروه

 (Raees Dana, 2009) نهیو پرهز پیچیده یچارچوب قانونن و متمرکز در بخش مسک یریگمیتصم ،(Sartipipour, 2004کاذب )
ترین مباحثی که در این (. مهمJavedani & Imani, 2021) های مختلفها و اقدمات دولتها، برنامهو نهایتا ناتوانی سیاست

نوسان قیمت مسکن،  بخشی به دامنهتعادل اند شامل ضرورتها استخراج شدهحوزه که از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه
         درآمد و ارتقای کیفیت مسکن وهای کمریزی دولت برای تأمین مسکن گروهامهشفاف و کارآمدسازی بازار مسکن، برن

 های بخش مسکن،چالشهای اخیر در مواجهه با دولت در دههسازی استفاده از منابع در صنعت ساختمان کشور است. بهینه
های این است که در فرایند تحلیل دادههای مختلفی را به اجرا گذاشته که از جمله آنها توسعه شهرهای جدید بودهسیاست

ها در تدوین سیاست ملی شهری شناخته شد. برنامه توسعه شهرهای جدید در ایران که از پژوهش نیز به عنوان یکی از اولویت
جرت گسترده به شهرها و تشدید نیاز به مسکن در اطراف شهرهای بزرگ آغاز شد، دهه پیش در پاسخ به مها چهارحدود 

مورد نیاز  و خدمات رساختیزیابی، تأمین و توسعه است. شهرهای جدید ایران، از نظر فرآیندهای مکانچندان موفق نبوده
توسعه های ناکارآمدی در پیوند با ضرورت ،ینیمربوط به تعادل سرزم یمل ای یامنطقه یهادر ارتباط با برنامه یناتوانساکنین، 

در این  کامالدر بخش فساد در کشور، وابستگی ابزار تأمین مالی به فروش اراضی دولتی و در نتیجه بروز و اشتغال  یصنعت
 با معرفی (Basirat & Arbab, 2022; Alaedini et al., 2021; Basirat, 2019)های مختلف  اند. پژوهششهرها دچار ضعف بوده

تحقق اهداف کالن نسل  ، دالیل عدمرانیا دیجد یشهرهاسر راه توسعه  برموجود  یاهیو رو ییها و موانع متعدد محتواچالش
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 یهاکشور در سال تیرشد محدود جمع، علیرغم رانیا دیجد یشهرهاتوسعه  .کنندیم یعرفدر ایران را م دیجد یشهرها اول
 هاتیاولو از یکی عنوان به کشور، یسکونتگاه نظام در ییفضا تعادل و مسکن تأمین در موجود یهاچالش به توجه با ر،یاخ
ست؛ اگرچه تحقق توسعه پایدار در شهرهای جدید کشور نیازمند تغییر اگرفته قرار توجه مورد شهر یمل استیس نیتدو در

  .آنهاست تیریمد و یزیررویکرد در برنامه
الی که های مطرح شده در این بخش است. در حهای غیررسمی از دیگر اولویتسکونتگاهکاهش فقر شهری و ساماندهی 

 هابافت نیا در شده انجام اقدامات و هایزیربرنامه متعاقباً و ناکارآمد یهابافت ینوساز و یبهساز حوزه در موجود یهاطرح
 ازمندیشهرهاست که نو رو به رشد در کالن یجد اریبس یامسئله ی،ررسمیغ اسکان گسترش ،است برخوردار یشتریب سابقه از

 ،یه شدته 1396که توسط وزارت راه و شهرسازی در سال  مسکن جامع طرح یبرآوردهابر اساس است.  یموثر و جد اقدام
به رانده شدن  جمعیتی که به دلیل .کنندیم یزندگ یررسمیغ یهاسکونتگاه در کشور کل تیجمع از نفر ونیلیم 11 مجموع در

 کالبدی از جنبه شود و در نتیجه عالوه بر وجهها و خدمات و تسهیالت نیز محروم میشهرها، از دسترسی به زیرساخت حاشیه
ار منجر شده و به فضایی این اقش-گزینی اجتماعیشوند. امری که به تشدید جداییاقتصادی و اجتماعی نیز به حاشیه رانده می

د. سازیمرفتار گ( Athari, 2005« )تله فضایی فقر»رفت از شرایط نامطلوب موجود، آنان را در نهایی برای بروجای گشودن راه
ی که در های غیررسمی در مقایسه با جمعیت شهرنشین کشور و روند رو به رشدبا توجه به جمعیت قابل توجه سکونتگاه

ملی شهری  ت مهم و قابل توجه در تدوین سیاستاست، مسئله اسکان غیررسمی و فقر شهری از موضوعاهای اخیر داشتهسال
 ایران خواهدبود. 

 یشهر یزیربرنامه نظام در یقانون و نیازها و خألهای نهادی از یناش مسائل  

در سطح  متعادل و متوازندستیابی به نظام سکونتگاهی و لزوم میان شبکه شهرهای ایران دار مراتبی معنیفقدان نظام سلسله
 Taghvaie & Saberi, 2010; Nastaranهای مختلف )های مهم شناسایی شده در این بخش است. پژوهشاولویتکشور یکی از 

et al., 2010;  Zebardast, 2007 تمرکزگرا در  یهااستیس مداوتی ایران، شهر شبکه در تعادل( نیز همواره به معضل عدم
یی در فضا تعادل جادیااشاره کرده و بر لزوم  مناطق مختلف کشوری و توزیع ناعادالنه خدمات و امکانات در شهرمناطق کالن

در حال حاضر شهرهای کشور ضروری است؛ اند. در این حوزه، توجه ویژه به نقش کالنتأکیده کرده کشورنظام سکونتگاهی 
سری ا با پدیده کالنشهرهشهرها در ارتباط با سایر شهرهای کشور به درستی تعریف نشده و اغلب کالنجایگاه و نقش کالن

های بازآرایی نظام شهری کشور مبتنی بر شبکه متعادل چندسطحی از سکونتگاههای موثر با هدف مواجهند. تدوین سیاست
 به کشور یشهرهاکالن ریسا نقش تیتقو وشهرها )به ویژه تهران( از کالن تمرکززدا و زداتراکم یهااستیس قیتلفشهری و 

 نظام جادیا وکشور  یبه نظام سکونتگاه یبخشحرکت به سمت تعادل یبرا یحلراه عنوان به تهران شهر همکار عنوان
در این  .است شده مطرحها مکرراً توسط خبرگان در جریان مصاحبه حاضر یمراتبنظام سلسله یبه جا یاشبکه یسکونتگاه

پیوند شهری هم-شهرهای میانی و کوچک و ایجاد مناطق روستافعالیتی کارآمد در هر منطقه، توانمندسازی  فرایند، ایجاد زنجیره
 نیتدو یبرا شده ییشناسا یهاتیاولو گرید از یشهر کپارچهی تیریمد تحققو  یانسجام نهاد تیتقونیز قابل توجه است. 

مداخله  ، شهرها درمسئول  یها و نهادهاسازمان انیم یهماهنگ فقدان. ردیگیم قرار گروه نیا لیذ که است یشهر یمل استیس
است که پژوهشگران  ییهاچالش ازمرکزی  گسترده دولت مرکزی در امور محلی و فقدان عزم سیاسی در تمرکززدایی قدرت

 Asadie & Barakpour, 2021; Barakpour & Keivani, 2019; Amiri) اندکرده تأکید آن برنیز  یشهر تیریمختلف حوزه مد

& Mirzapour, 2018; Kazemian & Mirabedini, 2011 .) پوربرک و یاسد (Asadie & Barakpour, 2021: 25 ،)رفتبرون 
سازمان » کیتوسط  یسازماننیب یهماهنگ تیتقو ازمندین را رانیدر ا یشهر کپارچهی تیریتحقق مدو  موجود متفرق یفضا از

باشد  الزم نکهیبدون ا ردیگیمؤثر و مسئول در اداره شهرها را بر عهده م یهاسازمان و نهادها تمام تیکه هدا دندانیم «رهبر
 در یشهر یهاطرح و هابرنامه یمراتبسلسله نظام. ردیها صورت گیبه شهردار یدولت یاز نهادها یاگسترده فیوظا یواگذار

 هابرنامه و هاطرحریزی شهری در کشور با تعدد نظام برنامهبخش است.  نیشده در ا ییمهم شناسا یهاتیاولودیگر  از رانیا
      شودیم شناخته «طرح هیته سندروم»که با عنوان  یادهیپد روبروست؛ آنها یاجرا بر مستمر یابیارز و نظارت عدم و
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(Andalib, 2017: 6 .)یمجر و یمتول نهاد یموارد در که استشده ییتکثرگرا و تنوع دچار یحال در هاطرح و هابرنامه دیتول 
 مشخص نیست. طرح مجموعه شهری تهران یکی از این موارد است که به سفارش وزارت راه و شهرسازی تهیه قاًیدق هابرنامه

 سطوح فقدانتوسط شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید. با این وجود، به دلیل  13۸0شد و در اوایل دهه 
های شناسایی شده در فرایند انجام این پژوهش است، هرگز که یکی دیگر از اولویت شهرهاکالن اداره یبرا یفراشهر یتیریمد

 ،کشور یشهردر مناطق کالن هیو سرما تیجمع جذب و یمهاجرت یهاانیجر شیافزا رینظ یمسائلاجرا نشد. با توجه به 
 تیریو مد یزیردر برنامه ییگراو منطقه یکپارچگیبه  دنیتحقق بخش نیو همچناین مناطق  ییحکمروا یسازوکارها ینیبشیپ

 مشارکتسازی برای ظرفیتبر خبرگان به شدت ، در فرایند پژوهش انجام شده هایدر غالب مصاحبه است. یضرور ییفضا
شناخت ها و فرایندهای اجرایی برای ند. استفاده از مکانیسماهفرایند سیاستگذاری شهری نیز تأکید کرد در انشهروندتر گسترده

 یهای شهرمشی از عوامل اثرگذار بر تحقق و اجرای مؤثر سیاستنفعان در فرایند تدوین خطو جلب مشارکت بازیگران و ذی
های بازیگران فعال در امور شهری نظیر بخش دولتی، عمومی، سازمان نفعان و همهتدوین شده است. توجه به عموم ذی

کنند و جلب مشارکت آنان نه تنها در فرایند تدوین هایی که در شهر کار و زندکی میهنهاد و دیگر افراد و گروخصوصی و مردم
ها و تکثرگرایی در تدوین گیرینفعان در تصمیمبلکه در فرایند ارزیابی سیاست حائز اهمیت است. جلب مشارکت عموم ذی

 مشارکت ابعادشگران مختلف همراه شود. بایست با اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت تعارض منافع کنها میسیاست
ها و ها، پایش و ارزیابی طرحاستیسی اجرا هایفراتر رفته و حوزه مشاوره و یرساناطالعبایست از سطح می شهروندان

 در یگرمطالبه هیروح شیفزای، اعموم مشارکت یابزارها به یبخشتنوع و لیتسهها را نیز در بر گیرد. در این مسیر، برنامه
از موارد حائز  شهرها توسعه یهابرنامه و هاطرح به آزاد یدسترسی و محل مدیریت و شهروندان نیب متقابل اعتماد و جامعه

 تیریبه موضوع مد دیبا یم کشور یو توسعه شهر یزیربرنامه نظام در یقانون و ینهاد رابطه با خألهای دراهمیت هستند. 
 قاتیانجام تحق رغمی. علنمود اشاره یشهر یمل استیس نیتدودر یموضوع یهاتیاولو از گرید یکی عنوان به یشهر نیزم

 ;Azizi, 1998; Keivani et al., 2008; Meshkini et al., 2015) رانیدر ا یشهر نیزم تیریمدو  استیس حوزهدر  گسترده

Meshkini et al., 2021)،  در جهت  نیزم تیریمد نظام کنترل و تیهدا به منجر که های اجراییها و برنامهسیاستنیاز به
های موجود در شوندگان رفع چالشاست. یکی از مصاحبهدد، همچنان مغفول ماندهکشور گر درتحقق توسعه پایدار شهری 

های حاکم بر مالکیت سازی و رفع ابهامات قانونی و به روز کردن قوانین و سیاستشفاف رابطه با مدیریت زمین را در گرو
گذاری توسط افراد راضی موجود در شهرهای جدید و یا اطراف شهرها با هدف سرمایها»زند: طور مثال میزمین دانسته و این

است. شوند که این امر موجب عدم تأمین خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان و منظر نامناسب شهری شدهخریداری و رها می
تواند ها میناظر بر مدیریت زمین و تعیین الزام زمانی برای ساخت و آبادانی زمینهای سیاستبینی قوانین و پیشکه در حالی

زا و محدودیت رشد شهری سبب درون تأکید بر توسعهدر نواحی شهری نیز «. حل این معضل در نظر گرفته شودبه عنوان راه
گوید: زمینه می . یکی از مصاحبه شوندگان در ایناسترونق گرفتن توسعه مازاد بر نیاز و در نتیجه بازار امالک در شهرها شده

حق توسعه مازاد بر حق پایه نه تحت مالکیت مالک خصوصی و نه دولت است؛ بلکه امتیازی است که از طرف بخش عمومی »
و  شود و بخشی از این حق باید در اختیار بخش عمومی قرار گرفته و در راه تأمین منافع عمومیبه مالک خصوصی داده می

های مؤثر در حوزه مدیریت زمین نه تنها در مدیریت بهینه زمین شهری بلکه در رفع تدوین سیاست«. توسعه شهری هزینه شود
های شناسایی شده در تدوین سیاست به عنوان یکی دیگر از اولیت –ها تأمین منابع مالی شهرداری های موجود در زمینهچالش

 یمهم بخشکه  یحال درر به منفعت عمومی و توسعه شهری شود نیز مؤثرخواهدبود. و کسب درآمدی که منج  -ملی شهری
 دولت کشور، 1362 سال بودجه قانون در شد،یم پرداخت و تأمین یمرکز دولت توسطهای ایران در گذشته شهرداری بودجه از

و  کاسته جیتدر به کشور یهایشهردار بودجه در دولت سهم ب،یترت نیبد و شد هایشهردار ییخودکفا حهیال ارائه به مکلف
 در یدرآمد دیجد منابع جادیا تیظرف دولت، یهاکمک کاهش بازمان هم. اگرچه شد عراق قطع و رانیا جنگ یامدهایپدر پی 
شد،  یدولت منابع نیگزیجا یحدود تا و شد جادیا دولت یدرآمدها از یبرخ وصول قانون ویژهبه یاسالم یشورا مجلس قانون

فقدان منابع مالی پایدار و عدم تناسب درآمد و هزینه، در بسیاری موارد مدیران شهری را به سمت فروش تراکم و تخطی از اما 
 ای را برای شهر و شهروندان ایجاد نموده است. شهر سوق داده و مشکالت ثانویه های تدوین شده برای توسعهبرنامه
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 یهانج نینو یهاچالش و راتییتغمرتبط با  مسائل 

های تیاولو نوانع به هاداده لیتحل ندیفرا در که هستند یموضوعات گرید ازشهروندان  سالمتو  آب بحران ،یمیاقل راتییتغ
دارند اما  ییهاتفاوت نیشیبا موارد پ ماهیتموارد از نظر  نی. اگرچه ااندشده شناسایی یشهر یمل استیس موضوعی در تدوین

 راتییغد. تهستنتوجه  قابلدر تدوین سیاست ملی شهری شهروندان  یزندگ تیفیو ک یبر توسعه شهر یاثرگذار زانیاز نظر م
ال حوادث احتم شیافزااست: داشته رانیاشهرنشینی و توسعه شهری  تیوضع برای گسترده اثرات یجهان شیگرما و یمیاقل

 مناطق از یبرخدر  یتیتراکم جمع شیو افزا یمهاجرت یهاانیشهرها، گسترش جر دراز آن  یو مخاطرات ناشیی حدی وهواآب
 شودیم ینیبشیپ که یروندو ...؛  نیزم فرونشستهای آب زیرزمینی و و خالی از سکنه شدن مناطق دیگر و خالی شدن سفره

 ینیبشیپ یبرا یمیاقل تراییتغ حوزه در مختلف یوهایسنار یبررس و ارائه نیبنابرا. ابدی ادامه یشتریب شدت با ندهیآ یهاسال در
 نیتدو درر کشو یمناطق سکونتگاه یآورتاب شیافزاو  میاقل رییبا تغ یسازگاراثر،  کاهشدر رابطه با  موثر یهااستیس
 طیشرا اب که ییکشورها از تجربه و دانش انتقال و یستیزطیمح یپلماسید تیتقو. است یکشورضرور در یشهر یمل استیس

در کشور موثر  یرشه داریپا وسعهدر تحقق ت تواندیم ستیزطیمح با منطبق یاتوسعه یهااستیس کنار در هستند روبرو مشابه
 نامهمانیارچوب پبر اساس گزارش چگیرد. . مسئله مدیریت پایدار منابع آب نیز در همین راستا مورد توجه قرار میشود واقع

اجهه با تغییرات پذیر در موکشورهای بسیار آسیباز جمله ایران  ،2017( در سال UNFCCC) یمیاقل راتتغییسازمان ملل درباره 
وسعه کشور تبوده و در این میان بحران کمبود آب و تناوب دوره خشکسالی در زمره مهمترین عوامل تهدید کننده  اقلیمی

رها و توزیع آب در شهمتعددی را در زمینه تأمین و مشکالت گسترش شبکه زیرساخت آب شهری اگرچه . شوندمحسوب می
ای جبه زیست طبیعی و شهری کشور  ، اثرات مخربی بر محیطاستهرواناب مرتفع نمود فاضالب وآوری و مدیریت جمع

رفع مشکل کمبود  تواند درهای آبخیز مختلف اگرچه میبه عنوان نمونه انتقال آب در فواصل طوالنی و بین حوزه. استهگذارد
ی طبیعی خواهد هاای بر اکوسیستمکوتاه مدت موثر باشد اما در طوالنی مدت، اثرات منفی گسترده هایی از کشور درآب بخش

گسترش افقی ، زیرساخت فرسوده و ناکارآمد شهرها، هدر رفت منابع آب به دلیل رویه از منابع آب شیرینبرداشت بیداشت. 
. (Mirsafa, 2017:28)است شهرهای ایران ضر منابع آب در مدیریت حال حا شهری از تبعاتروی هشهرها و بروز پدیده پراکند

کپارچه با ینحوه مدیریت منابع آب و اتخاذ رویکرد مدیریت تجدید نظر در زمینه از یک سو بر ضرورت های پیش رو چالش
هدف افزایش  اریزی و طراحی زیرساخت آب شهری بهای آتی کشور و از سوی دیگر بازاندیشی در برنامههدف تأمین نیاز نسل

 شهروندان سالمت کند. مسئلهوهوایی حدّی تأکید میحوادث آب ندهیخطر فزاآوری شهرها در مواجهه با تغییرات اقلیمی و تاب
و  هرهاش یبرا که ییهاچالش و 19دیکوو یریگهمههای شناخته شده در تدوین سیاست ملی شهری است. از دیگر اولویت

ها، ریان مصاحبهجدر . کندیم تأکیدپیوند آن با توسعه شهری و  یسالمت شهر مسئلهتوجه به  ضرورت برنمود،  جادیا شهروندان
قرار گرفته و بر  مسئله تأمین سالمت شهروندان در ارتباط با تأمین رفاه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکرراً مورد بحث

ه تأکید شده های موثر در این حوزمانعی بر سر راه طراحی سیاستها به عنوان ای دادههای اطالعاتی و شکل جزیرهمحدودیت
 است. 

 ر تدوین سیاست ملی شهری در ایرانهای موضوعی اثرگذار دبندی حوزهاولویت

 در یشهر یمل استیس نیتدو در اثرگذار یموضوع یهاحوزه یبندتیاولو بیترتبه  کهپاسخ به پرسش دوم پژوهش  در
شده  ییشناسا یموضوع یهاحوزه به توجه باشد.   استفاده( AHP) یسلسله مراتب لیو تحل هیتجزروش  از پردازد،یم رانیا
االت ؤنشان دادن عوامل خارج از فهرست س یسوال باز برا 1سوال بسته و  30از  یزوج ساتیمورد(، پرسشنامه مقا 13)

 در کیآکادم و یصبرخورداری از دانش تخص» گانه سه یارهایمع گرفتن نظر در با زیبخش ن نیاشد. در  عیو توز یطراح
 یاستگذاریس ای یزیربرنامه موضوعات در مرجع اثر ای کتاب فیتال سابقه از یبرخوردار» ،«یشهر یاستگذاریس ای یزیربرنامه
 یشهر و یمحلّ ایمرتبط و ...(  یها)وزارتخانه یملّ سطح در ییاجرا ای یتیریمد سابقه سال 10 حدّاقل از یبرخوردار» و «یشهر

 ندگانیو نما نفعانیذ نیاز مهمتر یبرخ توسطپرسشنامه  21 تیشد که در نها عیبه صورت هدفمند توز ییهاپرسشنامه «رانیا در
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ری عمومی س فصلنامه                                         یاستگذا

 9-25  صفحات  .  1401، زمستان    4  شماره،    8  دوره

 یبرا یاهیپاو  1لیتکم -رانیدر ا یشهر یمل استیبه س مرتبط یدانشگاه ندگانینما و یو خصوص یعموم یهاسازمان ،دولت
   .استشده ارائه 4جدول  درموضوعات  یبندتیاولو وها پرسشنامه یکمّ لیو تحل هیتجز جهیتنشد.  یمراتبسلسله لیحلو ت هیتجز

 (تیاولو بی)به ترت یشهر یمل استیس نیتدو در اثرگذار یموضوع یهاحوزهوزن و رتبه  - 4جدول 
 رتبه

 کل

وزن 

 کل

 حوزه رتبه

در هر  یموضوع

 دسته 

وزن در 

 دسته
 دسته بندی موضوعات حوزه های موضوعی

 رتبه

 دسته

 و راتییتغ با مرتبط مسائل بلندمدت یزیرمنابع آب بر اساس برنامه داریپا تیریمد 22۸/0 1 119/0 1

 یجهان نینو یهاچالش

 (1رتبه: -356/0)وزن:

 یمیاقل راتییتغ با یسازگار 134/0 2 0۸6/0 6 1
 ارتقاء سالمت شهروندان و تحقق ایده شهر سالم 126/0 3 07۸/0 7
 یشهر کپارچهی تیریانسجام نهادی و مد جادیا 206/0 1 095/0 3

 یها یکاست از یناش مسائل

 یقانون و ینهاد

 (2رتبه:  -307/0)وزن:  

2 

 شهری گذاریسیاست در شهروندی مشارکت 171/0 2 0۸7/0 5

 کشور یسکونتگاه نظام متعادل و متوازن شبکه 125/0 3 074/0 8

 هایشهردار یبرا داریپا یمال منابع تأمین 091/0 4 067/0 9

 یشهر نیزم تیریمد 0۸۸/0 5 062/0 10

 یشهر یهاطرح و هابرنامه یمراتبسلسله نظام اصالح 0۸1/0 6 056/0 11

 کالنشهرها اداره یبرا یفراشهر یتیریمد سطوح فقدان 074/0 7 050/0 12

 یچابک عدم از یناش مسائل همه یبرا مناسب مسکن 219/0 1 103/0 2

ی شهر یزیر برنامه نظام

 (3رتبه:  -224/0)وزن: 

 یررسمیغ یهاسکونتگاه یسامانده 212/0 2 093/0 4 3

 کشور دیجد یشهرها یبرا عملکرد و نقش فیتعر 116/0 3 030/0 13

  یاستیس یهاهیتوص

د در این توانند به عنوان یک توصیه سیاستی مستقل معرّفی شونگانه، خود می 13تمامی اولویت های موضوعی اگرچه 
ت خبرگان در بخش به منظور جلوگیری از تکرار مباحث قبلی، صرفا از منظر دانش سیاستگذاری عمومی و برگرفته از اظهارا

 گردد:رائه میاعملکرد نظام سیاستگذاری شهری ایران خواهند شد،  ساختاریافته مواردی که منجر به بهبودهای نیمهمصاحبه

 منظور از این مضمون آنست که هر :ینهاد و یساختار انسجام قیطر از یشهر حکمروایی کردیرو سمت به حرکت (1
ری، بدون توجه به های انفرادی در فرآیند سیاستگذاکدام از کنشگران سیاستگذاری شهری در ایران تمایل باالیی به اعمال کنش

تباطات بین ضعف ار»زند، نظرات ذینفعان دیگر دارند. آنچه این انحصارگرایی را تقویت کرده و به چالش مربوط دامن می
ها و تهکمی»ها و کنشگران سیاستگذاری است. مطابق با اظهار نظر خبرگان تشکیل بین سازمان« انی و کار گروهیسازم

مورد نیاز برای  ها از پشتوانه قانونی و نهادینیز چالش مذکور را حل نکرده است چرا که این کمیته« بخشیهای بینکارگروه
میم تشکیل گیری و نیز فرار از پاسخگویی به تبعات تصاز مسئولیت تصمیم گیری برخوردار نبوده و اغلب جهت فرارتصمیم

 شوند. می

 یعدم برخوردار یراندر ا یشهر یاستگذاریس یهااز چالش یکی اتخاذ رویکرد کارآمد مدیریت منابع انسانی شهری: (2
های غیرتخصصی و گزینش ،رگاناست. مطابق با اظهارات خب ینهزم یناز دانش و تخصص الزم در ا یشهر یاستگذاریبدنه س

از الزامات  سیاستمداران باید»گفته است:  ینباره چن یناز خبرگان در ا یکی. ستبروز مشکل مذکور ا هاییشهجناحی از جمله ر
 نیستند. به عنوان مثال در شورای شهر به صورت ینآنها متعهد باشند که متأسفانه چن یبوده و نسبت به اجرا یدار آگاهتوسعه پا

و به طور کلی به اعتبار  هایا همینطور در شهرداری هنری و ... رزشی،شود و یا افراد به اعتبار وجهه وجناحی عمل می

                                                           
 توسط و عیتوزو دفتر اسکان بشر ملل متحد در تهران برگزار شد،  یوزارت راه و شهرساز یکه با همکار یشهر یمل استیکارگاه س نیدر اول تهیه شده پرسشنامه - 1

 . دیگرد لیتکم کنندگانشرکت
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کاران  معصومه میرصفا             و هم

 ی،چالش ینرفت از چنبرون یراهکار اصل طبعاً« شوند.گیری میکه دارند وارد عرصه تصمیم یو جناح یاسیس یهایوابستگ
 در انتصابات است. ییگراتخصّص یارمع یترعا

 ی،اداقتص یطو مح یطاز شرا یتابع یدر هر کشور یاستگذاری: سای و بومی سیاستگذاری شهریاجزاء زمینه توجه به (3
 ی،شهر هاییاستس یدر برخ یرانخاص ا هاییژگیو و یطآن کشور است. عدم توجه به شرا یو فرهنگ یاجتماع یاسی،س
 یژهشورها به وک یرسا یاتاست. اگرچه طبق نظرات خبرگان استفاده از تجربدههم کرشکست آنها در مرحله اجرا را فرا ینهزم

بوط در مر یشهر سیاست ینهو راهگشاست اما الزم است ابتدا بافت و زم یدمف یدر موضوعات شهر یافتهتوسعه  یکشورها
 اقدام شود.  یبشده و سپس متناسب با آن به تصو یلتحل یرانا

ید بر منظور از تمرکز اخذ تصمیمات مهم شهری در دولت مرکزی و یا کنترل شد :شهری سیاستگذاری در ییتمرکززدا (4
بر  تصمیمات شوراهای اسالمی شهر توسط دولت مرکزی در ایران است به طوری که دولت همواره تمایل به حفظ سلطه

توان ی را نمیحوزه سیاست شهر»مال گویاست: آنها دارد. اظهارات یکی از خبرگان در این باره کاشوراهای شهر و تصمیمات 
تمرکز سیاسی مجدا از حوزه مدیریت در وزارت کشور یا مدیریت در شهر دید. سیاست شهری به مقدار زیادی تحت تأثیر نظام 
ل ما دار آن فعااست. اگر بپذیریم سیاست شهری در یک نظام سیاسی متمرکز اتفاق می افتد دیگر مثل خیلی از کشورها که شهر

 «یشاء هست، نبوده و همه چیز تابع تصمیمات دولت مرکزی خواهد بود.

است تدوین سی»این چالش درباره ارتباط دو مرحله  :شهری استیس تدوین در تکثرگرایی و مشارکت کردیرو اتخاذ (5
ن است. آتدوین ی آن مطرح شده است. منظور از تکثرگرایی، جلب نظرات ذینفعان سیاست شهری در مرحله «اجرا»و « شهری

ایی نظرات و گذاری و سیاستگذاری، تکثرگراگر ما اجازه دهیم در خط مشی»یکی از خبرگان در این باره چنین گفته است: 
ر مقام تدوین های مختلف و اجازه عرض اندام کنشگران سیاسی مختلف وجود داشته باشد، این تکثرگرایی دآزادی ورود ایده

ها فارغ از نظرات کنیم یعنی در مقام تدوین خط مشیل خواهد شد. ولی ما معکوس آن عمل میبه وحدت در مقام اجرا تبدی
م چرا که در شویکنیم و نتیجه آن خواهد شد که در مقام اجرا دچار تکثر و پراکندگی میدیگران یک سویه و واحد عمل می

ه مقابله با اجرای بن را نیافته اند، نیروی خودشان را ها و کنشگرانی که مجال عرض اندام در مرحله تدویچنین حالتی آن قدرت
ظرات و سپس اقناع و نکنند ... اگر ما در مقام تدوین به تحاطی کنند و تا جایی که بتوانند با آن مقابله میسیاست منتقل می

ت اجرای یر اینصورترین کار اجرای آن است و در غاجماع نظرات کنشگران دخیل در خط مشی برسیم در چنین صورتی، سهل
 «. ترین کار خواهد بودسیاست سخت

های ظاهری و ها و فرمگرایی، حفظ قالبمنظور از فرم یی:گرافرم از زیپره و شهری سیاستگذاری یدادهابرون بر تأکید (6
درباره  دادها و کارکردهای واقعی آنهاست. به عنوان مثال یکی از خبرگانگیری مدرن بدون توجه به برونصوری تصمیم

د و محدودتر حدودر حال حاضر متأسفانه اختیارات شوراها در حال م»کارکردهای واقعی شورای شهر در ایران چنین گفته است: 
ر چنین صورتی باز ماند و این درست نیست. دشدن است به طوری که با ادامه این روند عمال چیزی از اختیارات آنها باقی نمی

ای درت به گونهقگرفتار همان فرمالیزم می شویم، یعنی ظاهراً شورا داریم ولی عمالً نخواهیم داشت ... شرایطی که توزیع 
ملی و واقعی داشته تر وجود ندارد، در چنین شرایطی شوراهای شهر و روستا به جای آنکه تأثیرات عپایینساختاری به نهادهای 

تأکید شده در اسناد  گرایی در ایران این است که بیشتر اهدافاز جمله مصادیق دیگر فرم«. باشند، تأثیرات فرمی و شکلی دارند
ای مد نظر قرار گرفته طقههای اصلی ملی و منیدار، مشارکت مردم و ... در برنامهجهانی نظیر مبارزه با فقر و نابرابری، توسعه پا

ها دست رنامهبتوان به شواهد کافی برای موفقیت عملیاتی این های محلی نمیاست، اما در عمل و به ویژه در چارچوب طرح
بدون آنکه نمود  خوبی در عرصه شهری هستیم،های به ظاهر یافت. در واقع در بسیاری اوقات شاهد قوانین، نهادها و سیاست

 عملیاتی آنها برای شهروندان ملموس باشد.
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از  هاییهای شهری خواستههر یک از مخاطبان سیاست :شهری استیس کنشگران منافع تعارض مدیریت به الزم توجه (7
تلف با یکدیگر انتظارات کنشگران مخمدیریت شهری دارند که بعضاً با یکدیگر دچار تعارض و تناقض هستند. به عبارت دیگر 

از خبرگان مضمون  تزاحم دارد، مثال انتظار دولت از سیاستگذاری شهری کامالً با خواسته و انتظار شوراها متفاوت است. یکی
ت ادی و به عباراگر هر سازمانی، هر نه»های شهری توصیف کرده است: مذکور را در رابطه با تزاحم وظایف و اقدامات سازمان

دّ زیادی سامان حبهتر هر کنشگری که در وضعیت فعلی داریم وظیفه و مأموریت خود را به درستی به انجام برساند، اوضاع تا 
های جام مأموریتها و کنشگران دخالت و تزاحمی برای انشود؛ به این معنا که سازمانیابد و بخش بزرگی از مسائل حل میمی

 «.مسیر اجرای وظایف یکدیگر مانع تراشی نکنندسازمان دیگر ایجاد نکنند و در 

 قدردانی و  تشکر

ی اسالمی ای است که در جهت تدوین سند سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند در جمهوراین مقاله بر اساس مطالعه
دولت کره  با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد و وزارت راه و شهرسازی و با حمایت مالی 1401-1400ایران در سال 

 جنوبی انجام شده است. 
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