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چکیده
پس از پایان جنگ جهانی دوم و در پی نیاز به بازسازی شهرهای ویران شده، الگوی برنامه  ریزی جامع به خاطر توجه 
برابر تغییرات سریع سکونتگاه های شهری مورد نقد قرار گرفت. به  انطباق ناپذیری در  انعطاف ناپذیری و  کالبدی،  صرفاً 
واسطه  به  رهیافت  این  که  داد  عقالیی  جامع-  رهیافت  به  را  خود  جای  ساده  جامع-  برنامه ریزی  انتقادها،  این  دنبال 
عقالنی بودن، مقدمات ظهور نگرش راهبردی را فراهم کرد. در نظام برنامه ریزی ایران که به تدوین برنامه ریزی جامع 
می پرداختند، عدم تحقق پذیری این نوع برنامه ها با وجود صرف هزینه و زمان زیاد، بر برنامه ریزان آشکار و در همین راستا 
برنامه ریزی راهبردی- ساختاری مطرح و حمایت شد. این طرح موضوع منجر به حرکت به سوی تهیه طرح های توسعه 
شهری با رویکرد ساختاری راهبردی برای کالنشهرها از جمله تهران شد که با عدم تعریف قانونی و نهادی این رویکرد در 
محیط مورد برنامه ریزی- تهران- تهیه  چنین طرحی با کاستی ها و تداخالتی در طول فرآیند برنامه ریزی روبرو شد که 
تحقق پذیری و دستیابی به اهداف طرح را تحت تأثیر قرار داد. هدف از این مقاله شناسایی کاستی ها و مغایرت های نهادی 
طرح راهبردی- ساختاری شهر تهران با اصول و ارزش های الگوواره راهبردی است تا از این طریق تحقق پذیری آن افزایش 
یابد. این پژوهش که از حیث هدف جز پژوهش های کاربردی محسوب می شود به منظور دستیابی به اهداف مذکور، با 
بهره گیری از رهیافت نهادی به مقایسه تطبیقی طرح راهبردی ساختاری شهر تهران با اصول و مفاهیم الگوواره راهبردی 
می پردازد تا از این طریق مقدمات اصالح و اجرایی شدن طرح آغاز شود. برای رسیدن به این هدف، نخست به تعیین 
مؤلفه هایی جهت مقایسه طرح با الگوواره راهبردی اقدام شده که این مؤلفه ها الزاماتی هستند که می تواند زمینه  کارآمدی 
نهادهای برنامه ریزی را فراهم کند. سپس با مقایسه تطبیقی و برهم نهادن این مؤلفه ها و الزامات، کاستی ها و عدم تطابق 
برنامه ریزی راهبردی ساختاری تهران با اصول کلی برنامه ریزی راهبردی تعیین می شود. بر مبنای دستاوردهای این مقاله، 
باوجود ادعای نهادباوری و توجه به اهمیت نهاد در تمامی مراحل تهیه، طرح یاد شده فاقد هرگونه اقدام برای تقویت این 
رهیافت بوده و از این منظر در دو حوزه الزامات کمی و کیفی نیازمند تجدیدنظر است تا با تحقق هرکدام، تطابق بیشتر 

طرح با الگوی راهبردی تحقق یابد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی راهبردی، نهادگرایی، الزامات نهادی، طرح راهبردی ساختاری، کالنشهر تهران.

* E_mail: behzad.malekpourasl@gmail.com 

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2019.194058.1936



316

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

یز
پای
.3

ه2
مار

ش


1. مقدمه
برنامه ریزی شهری و منطقه ای در  بیستم،  اوایل سده  در 
انتقاد به شهر صنعتی سده نوزدهم برآمد و بر این فرض 
استوار بود که شهر را می توان آگاهانه و به گونه ای طراحی 
بهتر  مکانی  یا حداقل  ایده آل  به خلق یک شهر  که  کرد 
 Natrasony & Alexander,( برای زندگی و کار تبدیل شود
2005(. بر اساس این دیدگاه و زیر نفوذ اندیشه برنامه ریزی 
عقالنی به صورت »الگوی طرح های جامع و تفصیلی«1 با اتکا 
بر مبانی برنامه ریزی جامع2 در اروپا و آمریکا شکل گرفت 
که تا حدود دهه 1960 نقشی فراگیر و مسلط داشت. در 
واقع تا آن زمان تصور می شد که شهر و مسائل آن نیز مانند 
هر پدیده دیگر به کمک تعقل و علوم شناختی قابل کنترل 
استDyckman, 1963( 3(؛ اما باگذشت زمان، این نوع از 
نقشه های  و  ویژگی طراحی محور4 خود  به خاطر  طرح ها 
تولیدی انبوه که ویژگی انعطاف ناپذیری5 و انطباق ناپذیری6  
با تغییرات سریع شهرها را به آن می بخشید مورد نقد قرار 
گرفت )Perloff, 1956(. پیچیدگی شهرها، محدود بودن 
ابزارهای شناختی و حساس بودن میزان و نوع مداخله در 
نظریه های  پدید آمدن  ساختار و عملکرد شهرها، موجب 
برنامه ریزی  الگوی  که  گشت  عرصه  این  در  جدیدی 
تغییر  این  اصلی  از محصوالت  یکی  راهبردی  ساختاری- 
 Albrechts, 2017; Oosterlynck, Van den( است  تفکر 
 .)Broeck, Albrechts, Moulaert, & Verhetsel, 2011
تغییرناپذیر8  و  ثابت7  اهداف  راهبردی،  برنامه ریزي  در 
برنامه،  اهداف در طول دوره  بنابراین  پنداشته نمي شوند. 
قابل تعریف و دستیابي مجدد هستند. ازاین رو فرآیندهاي 
تصمیم سازي9 و تصمیم گیري10 براي اهداف در یک ارتباط 
مي کنند  بازسازي  را  یکدیگر  و  مي گیرند  قرار  چرخه اي 
نظر  در  با  برنامه ریزی،  از  شیوه  این   .)Bryson, 1995(
گرفتن شرایط تغییر یابنده، شیوه برنامه ریزی سنتی را از 
وضعیت »ایستا« خارج می کند و بر »پیوسته« بودن فرآیند 
برنامه ریزی و امکان بازبینی و فرابینی آن تأکید می نماید 

 .)Abdi Daneshpour, 2015, p. 174(
این تغییر و گذار از برنامه ریزی جامع به سوی برنامه ریزی 
راهبردی در نظام برنامه ریزی ایران نیز قابل بررسی است. 
با تاسیس سازمان برنامه در ایران در سال 1327 شمسی، 
به خود  ایران صورت عملی  برنامه ریزی جامع در  اندیشه 
گرفت و به عنوان یک دیدگاه رسمی و قانونی در شهرسازی 
Mashhad- ایران به کار گرفته شد  برنامه ریزی شهری  )و 

izadeh, 2004, p. 468(. به طوری که در فاصله سال های 
1335 تا 1340 طرح های جامع توسط مشاوران خارجی 
برنامه پنجم عمرانی  تهیه شد سپس در  برای چند شهر 
تمام  برای  که  شد  پیش بینی   )1352-1356( کشور 
تهیه  جامع  طرح  جمعیت،  نفر  هزار   25 باالی  شهرهای 
تا دهه  1360  روند  این   .)Moradi, 2005, p. 143( شود 
نظام  در  بازنگری  اندیشه  این که  تا  یافت  ادامه  شمسی 
شهرسازی کشور و به کارگیری الگوها و روش های جدید 

Pir- )در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری مطرح شد 
zadeh, 2008(.  اندیشمندان مختلفي از دیدگاه ساختاری 
و  توسعه شهري  کیفیت طرح هاي  ارتقاء  راهبردي جهت 
اقتصادي  اجتماعي،  نظام  هاي  داخلي  تعامالت  شناسایي 
برنامه ریزي شهري، طرح موضوع و حمایت  با  و محیطي 
تهیه  به سوی  به حرکت  منجر  این طرح موضوع  کردند. 
راهبردی  ساختاری-  رویکرد  با  شهری  توسعه  طرح های 
 Daneshvar & Bandar( شد  کالنشهرها  برای  ویژه  به 
پی  در  و  سال 1378 شمسی  در   .)Abad, 2011, p. 84
یک روند نسبتاً طوالنی و برقراری تفاهم میان شهرداری 
شهر تهران و وزارت مسکن و شهرسازی )راه و شهرسازی( 
شرح خدمات برنامه هایی با عنوان »برنامه های راهبردی- 
ساختاری« تدوین و برنامه راهبردی ساختاری شهر تهران 
الگوواره های جامع  به منظور رفع کاستی ها و چالش های 
طرح  محتوای  و  رویکرد  تغییر  رغم  به  اما  شد؛  تدوین 
جامع  طرح های  به  نسبت  تهران  ساختاری  راهبردی- 
از  خالی  پیشین،  طرح های  همانند  نیز  طرح  این  سنتی، 
 Hadi zanor, 2016,( تناقضات و کاستی های جدی نیست
برنامه ریزی،  رویکرد  تغییر  علی رغم  رو،  این  از   .)p. 26
فراوانی  پرسش های  همچنان  اساسی  کاستی های  وجود 
نخست  حاضر،  مقاله  می کند.  مطرح  موضوع  پیرامون  را 
جایگاه  و  نهاد  انگاشت  به  موضوع  ادبیات  به  پرداختن  با 
ارتباط  پیرامون  و  می پردازد  برنامه ریزی  نظام  در  آن 
قطعیت ها  عدم  و  نامعلومی ها  با  مواجهه  نحوه  با  نهادها 
الگوی  ادامه،  در  می کند.  بحث  راهبردی  برنامه ریزی  در 
شهری  توسعه  برای  الگویی  به عنوان  ساختاری  راهبردی 
مقایسه  با  انتها  در  گرفت.  خواهد  قرار  مدنظر  ایران  در 
میزان  نهادی،  الزامات  و  مؤلفه ها  نهادن  برهم  و  تطبیقی 
تطابق برنامه ریزی راهبردی ساختاری تهران با اصول کلی 

برنامه ریزی راهبردی تعیین می شود.

2. روش شناسی پژوهش 
است.  تحلیلی  تطبیقی-  پژوهش  این  در  تحقیق  روش 
بررسی و سنجش طرح راهبردی-  به واسطه  این پژوهش 
ساختاری شهر تهران با الگوی راهبردی و با رویکرد نهادی، 
از حیث هدف جز تحقیقات کاربردی و بر حسب ماهیت، 
به  توجه  با  تحلیلی محسوب می شود.  و  توصیفی  تحقیق 
مطروحه  عمل  راهنمای  و  ساختار  الگو،  سه گانه   عناصر 
برنامه   نهادن  هم  برابر  هدف  با  و  نظری  مبانی  بخش  در 
ساختاری راهبردی تهران و رهیافت برنامه ریزی راهبردی 
نهادگرایی، پژوهش پیش رو موارد زیر را در  در چارچوب 

دستور کار خود قرار می دهد. 

اساس  بر  پژوهش  مفهومی  چارچوب  تدوین   -1-2
الزامات نهادگرایی

 چارچوب مفهومی پژوهش به عنوان نقشه  راه11 و دستورکار 
برنامه ریز و پژوهشگر مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار 
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کلی مدل مفهومی این پژوهش را الزامات رهیافت نهادی 
داد  خواهد  تشکیل  آن ها  از  استخراجی  شاخص های  و 
از  استخراج می شوند.  نظری  متون  از  به طور مستقیم  که 
نظری  متون  در  بسیط  مفهومی  نهادی  ظرفیت  که  آنجا 
و مطالعاتی مختلف است، به کمک روش تحلیل و پایش 
محتوا و کنکاش مبانی نظری و با حفظ اصالت و اعتبار اسناد 
مورد بررسی، الزامات نهادگرایی در قالب شاخص های قابل 
فرآیند  شاخص ها  این  که  می شوند  دسته بندی  سنجش، 

قیاس تطبیقی را فراهم می سازند.

الگوواره  با  منتخب  طرح  نهادن  هم  برابر   -2-2
راهبردی

کمک  به  پژوهش  اصلی  هدف  به عنوان  قیاس  این 
شاخص های نهادی تدوین شده در مرحله  پیشین صورت 
خواهد گرفت. برای این کار از روش تحلیل تطبیقی12 بهره 
و  توصیف  معناي  به  تطبیقی  تحلیل  شد.  خواهد  گرفته 
تبیین مشابهت ها و تفاوت هاي شرایط یا پیامدها در بین 
 Smelser,( است  مقیاس13  بزرگ  اجتماعی  واحدهاي 
روش ها  قدیمی ترین  از  یکی  روش  این   .)2003, p. 645
 Ghaffari, 2009,( می رود  شمار  به  اجتماعی  اندیشه  در 
طریق  از  تفاوت ها  و  مشابهت ها  فهم  درصدد  که   .)p. 76
تطبیق و مقایسه است. از این رو این روش برای مقایسه 
با  تهران  شهر  ساختاری  راهبردی-  برنامه ریزی  تطبیقی 
بود.  مناسب خواهد  رهیافتی  راهبردی  برنامه ریزی  اصول 
با توجه به ویژگی و ماهیت تحلیل مقایسه ای، به تدوین 
جدول جمع بندی حاصل از مقایسه طرح و الگو و برابر هم 
نهادن ابعاد و الزامات نهادی الگوواره برنامه ریزی راهبردی 
تهران  ساختاری  راهبردی  برنامه ریزی  ویژگی های  با 

پرداخته می شود. 

3. مروری بر ادبیات موضوع
به منظور مقایسه تطبیقی طرح راهبردی- ساختاری شهر 
تهران با اصول برنامه ریزی راهبردی به انگاشت های کلیدی 
راهبردی-  برنامه ریزی  منظور  بدین  پرداخته خواهد شد. 
ساختاری تهران به عنوان برنامه مورد بررسی، برنامه ریزی 
قیاس  برای  پذیرش  قابل  الگوی  یک  به عنوان  راهبردی 
تطبیقی و رویکرد نهادی به عنوان راهنمای عمل و نقطه 
تأکید پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. تأکید پژوهش بر 
این رویکرد به خاطر نقش اصلی آن در حوزه برنامه ریزی 
است چرا که در سال های اخیر توافق عمومی درباره این 
توسعه  اصلی  عامل  نهادها  که  است  آمده  پدید  موضوع 
به  دستیابی  و  تحول  ایجاد  و  است  کشورها  پیشرفت  و 
 Motevaseli( توسعه ی پایدار، منوط به تغییر آن ها است
Nikoo Nesbati, 2011, p. 52 &(. همچنین نهادها شیوه 
کارآمدی16،  شفافیت15،  نظیر  ارزش هایی14  به  دستیابی 
برابری حقوقی17 فساد کم18 و مشارکت19 را نشان می دهند 
که این موارد الزامات حوزه برنامه ریزی شناخته می شوند 

که در حال حاضر از آگاهی اندکی نسبت به این موضوع- 
 Rodrik,( هستیم  برخوردار  ارزش ها-  به  دستیابی  شیوه 
p. 18 ,2008(.  از این رو پرداختن به رهیافت نهادی امری 
ضروری است تا به مطابقت هر چه بیشتر برنامه های توسعه 
مرور  ادامه  در  شود.  ختم  راهبردی  برنامه ریزی  الگوی  با 
مفاهیم مرتبط با پژوهش در قالب سه بخش اصلی معرفی 

می شود.  

قابل  الگوی  راهبردی20؛  برنامه ریزی  مفهوم   -1-3
پذیرش برای قیاس تطبیقی

»تالش  راهبردی  برنامه ریزی  برایسون،  جان  دیدگاه  از 
منظم برای تولید تصمیم ها و اقدام های اساسی است که 
را  آن ها  انجام  چرایی  و  فعالیت ها  سازمان،  یک  چیستی 
 Bryson, 1995, p.( می کند«21  راهنمایی  و  داده  شکل 
فرآیندی است  راهبردی  برنامه ریزی  به عبارت دیگر،  6(؛ 
که تعیین می کند یک سازمان قصد انجام چه کاری دارد 
این  به چه شیوه ای عمل می کند.  آن  به  برای رسیدن  و 
فرآیند با یک نقشه راه قابل قیاس است که نشان می دهد 
کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت. یک برنامه راهبردی 
در نظر دارد که سازمان باید به محیط پیرامونی خود که 
تغییر24  حال  در  و  غیرقابل پیش بینی23  پویا22،  محیطی 
است، پاسخ دهد؛ که این برنامه از طریق یک فرآیند رسمی 
می شود.  تکمیل  دارد،  تمرکز  اساسی  تصمیمات  بر  که 
و  چشم انداز  ماموریت ها،  شامل  اساسی  تصمیمات  این 
مخاطبان  منابع،  خدمات،  و  برنامه ها  سازمان،  ارزش های 
به   .)Clouser & Cothran, 2006( است  جامعه  و  هدف 
کارگیری روش ها و فنون تحلیلي مبتني بر تفکر راهبردي، 
در پي روشن شدن کاستي ها و نارسایي هاي رهیافت هاي 
و  فنون  ویژه  به  عمومي،  بخش  در  برنامه ریزي  سنتي 
Abdi Danesh- شد  مطرح  آن ها  در  تحلیل  )روش هاي 

جامع  رهیافت های  زیرا   ،)pour, 2015, pp. 146-153
و مبتنی  تحلیل ساده اندیشانه  دارای  به طور عمده  سنتی 
بر دسته بندی داده های مشابه و با در نظرگیری آینده ای 
ثابت بود که برنامه ریزان را از سازوکارهای پیچیده، روابط 
سببی و همبستگی میان عناصر و اجزای سیستم فضایی 
غافل می کرد )Booth & Jaffe, 1978(. این روش ها و فنون 
مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی با به رسمیت شناختن عدم 
بازار  در  آن ها  اثرات  و  سازمان  روی  پیش  قطعیت های25 
رقابت، برای رویارویی با شرایط پیشایندی26 و مدیریت هر 
 Helms, ( چه بهتر سازمان های خصوصی به کار گرفته شد

.)2006, p. 771

اصلی  ساختار  ساختاری؛  راهبردی-  الگوی   -2-3
برنامه ی مورد بررسی در پژوهش

برنامه ریزی شهری که آن را برنامه ریزی فضایی شهر27 نیز 
منزله  به   ،)Abdi Daneshpour, 2015, p. 11( می نامند 
مهم ترین ابزار قانونی و فنی هدایت و کنترل توسعه شهرها 
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 Majedi, Saeednia, Salehi, Mashhoodi,( تلقی می شود
Mahdizadeh, 1999 &(. ابزاری که ریشه حرفه و کاربست 
آن را باید در آغاز سده بیستم میالدی و در پاسخگویی به 
نارضایتی گسترده از نتایج سپردن سازوکار مهار )کنترل(28 
دگرگونی های شهری به بازار، در فساد سیاسی )و جز آن(- 
که در شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرهای 
 Abdi( نمود  جستجو  داشت-  جلوه  رشد  روبه  صنعتی 
Daneshpour, 2015, p. 11(. در ایران غلبه الگوي سنتي 
در دهه هاي گذشته، باعث شد فرآیند تهیه طرح هاي توسعه 
شهري، به جز پاره اي تحوالت در مقیاس و نحوه مطالعات، 
که به تغییر شرح خدمات پایه طرح هاي شهري در دهه 60 
انجامید، طی سال های متمادی در قالب این نگرش تداوم 
یابد. در اواخر دهه 70، تغییر نگرش در حوزه اندیشه هاي 
شهرسازي جامعه موجب بروز رویکرد جدیدي تحت عنوان 
 .)Mashhoodi, 1996( شد  راهبردي  ساختاري-  دیدگاه 
محورهای عمده این تغییر رویکرد در راستای دوری از عدم 
انعطاف پذیری طرح های جامع و تفصیلی و توجه به بهبود 
محیط زیست، اعتالی کیفیت محیط و مشارکت شهروندان 
راهبردی-  الگوی   .)Seyed Hoseini, 2010( است  بوده 
ساختاری از دو انگاشت الگوی راهبردی و الگوی ساختاری 
تشکیل شده است. طرح های ساختاری به عنوان جایگزینی 
ارائه  شهر  نفوذ  حوزه  و  عمران  و  توسعه  طرح های  برای 
سیاست های  و  راهبردها  برنامه ها،  چارچوب  در  و  شدند 
فضایی  توسعه  هدایت  برای  شهرستان  ساختاری  طرح 
شهرهایی با جمعیت بیش از 50 هزار نفر و منطقه شهری 
براي  بالفصل آن تهیه می شود. طرح هاي ساختاري شهر 
دوره اي بلند مدت، چارچوب توسعه فضایي شهر و منطقه 
از طرح مسائل جزیي  و  را مشخص مي سازد  بالفصل آن 
به شمار  تهیه طرح هاي محلي  براي  پایه اي  و  مي پرهیزد 
الگوی طرح های   .)Majedi et al., 1999, p. 37( می روند
ساختاری راهبردی برخالف الگوی سنتی طرح های جامع 
که بر مبنای الگوی خطی، بررسی- تحلیل- طرح تعریف 
شده بود، به صورت چرخه ای عمل کرده و مفهوم طرح در 
واقع جایگزین جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات می شود. 
پیشنهادهای طرح نیز به صورت راهبرد و سیاست در قالب 
تحلیل های انجام گرفته و چشم اندازهای آتی ارائه می شود. 
شهری  طرح های  راهبردی،  ساختاری  نظریه  دیدگاه  از 
فرآیند  می شوند.  تلقی  تصمیم  نوعی  به عنوان  واقع  در 
تصمیم سازی در توسعه و عمران شهرها، حاصل فرآیندی 
است که مشتمل بر هدف، تحلیل و سیاست است، عالوه 
بر این، به جای نظام تصمیم گیری خطی )از باال به پایین(29 
 Majedi( 30 انتخاب می شود)نظام چرخه ای )پایین به باال

.)et al., 1999, p. 17

3-3- تعریف نهاد31 و رهیافت نهادی؛ راهنمای عمل 
تحلیل تطبیقی پژوهش

نهاد به مفهوم ُکنش جمعي و مجموعه قواعد بازي در یک 

جامعه گفته می شود که ارتباطات و تعامل های انساني را 
امکان پذیر نموده و زمینه الزم را براي مبادالت متنوع و 
 Motevaseli & Haj Ali Akbari,( چندبُعدي مهیا مي سازد
p. 16 ,2016(. نهادها شامل قواعد رسمي )قوانین اساسي، 
حقوق عرفي و تنظیمات(32، قواعد غیررسمي )قراردادهاي 
بازتاب  و  اجتماعي(  هنجارهاي  و  اخالقي  قواعد  عرفي33، 
 Mayntz &( نهادی هریک از این قواعد در عمل34 هستند
Scharpf, 1995(. بنابراین، الزم است که در نظریه پردازي 
در مورد نهادها، دو جنبه خارجي و داخلي آن مورد توجه 
انتظام  معناي  به  نهادها  خارجي،  دیدگاه  از  گیرد؛  قرار 
از  اما  هستند.  مشترک36  رویه های  یا  مشترک35  رفتاري 
دیدگاه داخلي، نهاد چیزي جزء مدل هاي ذهني مشترک 
یا راه حل هاي مشترک در برابر مشکالت تکرارشونده نیست 
و تنها دلیل وابستگي رفتار به آن، اهمیت نهاد در ذهن 
 Mantzavinos, North, & Shariq, 2004,( است  انسان 

 .)p. 77
است  رهیافت هایي  متأخرترین  از  یکي  نهادی  رهیافت 
ادبیات  در  از دهه 1990  ویژه  به  را  مباحث جدیدي  که 
این  به  توجه  است.  کرده  مطرح  منطقه اي  و  ملي  توسعه 
امر که واقعیت اجتماعي فضایي توسعه منطقه اي و محلي 
تنها یک سطح جغرافیایي واحد و همگن نیست، بلکه از 
مکان هاي ویژه اي شکل گرفته است که هر مکاني در آن 
با توجه به دارایي هاي اقتصادي، مسیر توسعه، آگاهي هاي 
محیط زیستی، سیاست گذاري ها، بینش اجتماعي و فرهنگ 
داراي شرایط و مقتضیات خاص خود شناخته مي شود و 
در واقع توجه به این امر که هر فضاي جغرافیایي محتواي 
نیز  عمل  در  بنابراین  دارد  را  خود  خاص  بومي  و  نهادي 
Pike, Rodrí- باشد  ویژه  و  مجزا  آن  توسعه  مسیر  )باید 

نهادی،  تحلیل گران   .)guez-Pose, & Tomaney, 2006
توسعه و تحول سیاست اجتماعي را حاصل اتحاد و همراهي 
 Ghafari &( مي دانند  عاملیتي  و  نهادی  سیاسي،  عوامل 
Azizi mehr, 2011, p. 30(. ویژگي اساسي تفکر نهادگرا 
در این است که حتي در صورت تمرکز بر مشکالت معین، 
این مشکالت باید در کلیت سیستم اجتماعي مدنظر قرار 
گرفته و در چارچوب توزیع قدرت در جامعه و الیه بندي 
اقتصادي، اجتماعي و سیاسي تحلیل شوند. همچنین، باید 
نیز  سیاستي37-  اقدامات  مانند  بیروني-  عوامل  مجموعه 
گیرند.  قرار  توجه  مورد  دروني  تأثیرگذار  عوامل  کنار  در 
تعیین  واقعیت  این  توسط  اجتماعي  سیستم  پویایي هاي 
علّیت چرخه اي  قاعده  از  مي شود که همه شرایط دروني 
شرایط،  از  یکي  در  تغییر  ایجاد  با  و  مي کنند  پیروي 
سایر شرایط نیز- در واکنش به تغییر اولیه- دچار تغییر 
مي شوند؛ تغییرات ثانویه سیستم اجتماعي، خود منجر به 
که  مي شود  شرایطي  بر  تأثیر  و  جدید  تغییرات  پیدایش 
نقطه آغاز تغییر بوده است. در نتیجه، هیچ عامل پایه اي 
وجود ندارد و هر عامل به عنوان علت عوامل دیگر به شمار 
مي رود. وجود چنین وضعیتي به معناي وابستگي متقابل 
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 Myrdal,( همه فرآیند اجتماعي و نبود تعادل در آن است
تحلیلي  شاخه  دو  دارای  نهادی  رویکرد   .)1978, p. 773
 Forn, 2003, p.( دولت محور و تحلیل مسیر وابسته است

27( که در ادامه هر یک توضیح داده خواهد شد.

3-3-1- رویکرد نهادی دولت محور

از  ویژه ای  مجموعه  بر  دولت محور  نهادی  رویکرد 
این  از  منظور  و  دارند  تأکید  یا  تمرکز  علّي،  سازوکارهای 
و  )خارجي  دولت ها  که  است  فرآیندهایي  سازوکارها، 
فرهنگي،  اقتصادی،  پدیده های  آن ها  کمک  به  داخلي( 
حمایتي و حتي روان شناسي اجتماعي را شکل داده، بارور 
 Forn,( مي کنند یا از شکل گیری آن ها جلوگیری مي کنند
رویکرد  این  در  بررسي  مورد  مؤلفه های   .)2003, p. 27
ساختار  و  دیوان ساالران  دولتي،  دیوان ساالری  تحلیلي، 
سیاسي است. تحلیل دولت محور »در برابر طبقه اجتماعي 
بر  دولت ها،  دیگر  یا  مدني  جامعه  کلي  طور  به  مسلط، 
متغیر استقالل مأموران دولتي یا -مدیران دولتي- تأکید 
دارد« )Forn, 2003, p. 29(.  این رویکرد، مدعي است که 
دیوان ساالری دولتي و نخبگان سیاسي، کنشگران محوری 
معناداری  تأثیر  و  هستند  سیاست گذاری  شکل گیری  در 
بر  همچنین  دارند.  رفاهي  برنامه های  آغاز  و  توسعه  بر 
ساختار  و  دیوان ساالری  و  دارد  تمرکز  علّي  سازوکارهای 
سیاسي دولت را در شکل بخشیدن به سیاست گذاری، مهم 
مي داند و بر استقالل مأموران دولتي در برابر طبقات مسلط 
و نیز بر نهادهای حکومتي و قواعد انتخاباتي تأکید دارد؛ 
درنتیجه این رویکرد، سیاست ها را به عنوان نتیجه ساختار 

و پویایي دروني دولت و دیوان ساالری در نظر مي گیرد.

3-3-2- رویکرد نهادی تحلیل مسیر وابسته

رویکرد نهادی تحلیل مسیر وابسته بر اقدامات قبلي دولت ها 
و نیز شکل گیری نهادهای سیاسي تأکید دارد. این رویکرد، 
بازخورد سیاست گذاری ها را به عنوان متغیری کلیدی مورد 
بررسي قرار مي دهد و به مطالعه این مسئله مي پردازد که 

چگونه انتخاب های قبلي، سیاست گذاری های بعدی را تحت 
تأثیر قرار مي دهد و نهایت اینکه، سیاست های فعلي بازتابي 
است از یک انتخاب که در یک شرایط خاص )نقطه عطف( 
 Ghafari & Azizi mehr, 2011,( تاریخي اتفاق افتاده است
علمای سیاسي  و  ماهوني، جامعه شناسان  نظر  از   .)p. 31
ترجیح مي دهند که مسیر وابسته را به عنوان نوع معّیني 
از توالي ببینند؛ به گونه ای که رخدادهای احتمالي اولیه ای 
یا  زنجیره ها  قالب  در  مي شوند،  رخداد  یک  به  منجر  که 
توالي هایي که از قابلیت پیش بیني باالیي برخوردار هستند، 
پیامدهایي  به  منتهي  که  توالي هایي  مي شوند.  تنظیم 
مي شوند که به راحتی نمي توانند به عنوان مجموعه شرایط 
اولیه یک رخداد تعیین شوند )Mahoney, 2006(. پیدایش 
این رویکرد، ناشي از پیشرفت های روش شناختي است. در 
که  دارد  تأکید  امر  این  بر  وابسته  رویکرد مسیر  مجموع، 
چگونه انتخاب های کنشگران در یک لحظه حیاتي )نقطه 
عطف( نهادها را ایجاد مي کند، چگونه این نهادها در عوض، 
چگونه  و  مي بخشند  شکل  را  کنشگر  بنیادی  رفتارهای 
الگوهای  توسعه  به  منجر  کنشگران،  این  )واکنش(  پاسخ 

نهادی جدید مي شود.
این دو شاخه تحلیلی از رویکرد نهادی بر اساس ویژگی های 
ذاتی خود نسبت به یکدیگر متمایز هستند )جدول 1( با 
بررسی ویژگی های شاخه تحلیلي تحلیل مسیر وابسته از 
نهادی نظیر تعیین عوامل اصلی و کلیدی، نقش  رویکرد 
دولت به عنوان یک کنشگر فعال، مشارکت و همکاری باال 
میان کنشگران و ذی نفعان و پیش بینی عدم قطعیت ها به 
نظر می رسد این شاخص تحلیلی با ویژگی های برنامه ریزی 
تحلیلی  شاخه  دیگر  سوی  از  دارد.  مطابقت  راهبردی 
دولت محور بر نخبه گرایی تأکید داشته و به همین واسطه 
است  بهره مند  کنشگران  بین  کمتری  مشارکت  میزان  از 
همچنین توانایی شناسایی نامعلومی ها و عدم قطعیت ها را 
ندارد و فاقد توان برای تصمیم گیری های فوری بوده از این 

رو این تحلیل به برنامه ریزی جامع نزدیک تر خواهد بود.

جدول 1: تفاوت تحلیل دولت محور و تحلیل مسیر وابسته
تحلیل مسیر وابسته منطبق بر برنامه ریزی راهبردیتحلیل دولت محور منطبق بر برنامه ریزی جامع

تأکید1بر1متغیرهای1کلیدیتأکید1بر1سازوکارهای1علّی
دولت1به1عنوان1کنشگری1فعالدیوان1ساالری1دولتي1و1نخبگان1سیاسي

مشارکت1و1همکاریاستقالل1مدیران1دولتي،1نهادهای1حکومتي1و1قواعد1انتخاباتي
قابلیت1پیش1بیني1باالی1رخدادهای1احتماليامکان1ناپذیر1بودن1شناسایی1عدم1قطعیت1ها

نقطه عطف و آینده های بدیلفاقد لحظه حیاتی

4. تعیین چارچوب مفهومی برای قیاس رهیافت 
ساختاری-  برنامه ی  با  راهبردی  برنامه ریزی 

راهبردی شهر تهران
به منظور ایجاد ساختار و تعیین چگونگی مقایسه  تطبیقی، 

ارزیابی  و  پایش  از  حاصل  مشخصی  مفهومی  چارچوب 
مقایسه  این  آمد.  به دست خواهد  پژوهش  نظری  ادبیات 
که از منظر رهیافت نهادی خواهد بود در چارچوبی قرار 
خواهد گرفت که از مؤلفه ها و الزامات نهادگرایی ایجاد شده 
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باشد. بنابراین در ادامه به الزامات و مؤلفه های اصلی نهادی 
پرداخته خواهد شد. سپس بر اساس دیدگاه نظریه پردازان 
در  آمد که  به دست خواهد  ارزیابی  مختلف شاخص های 

قالب مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود.
به  آن  اهمیت  و  دارد  مختلفی  الزامات  نهادی  رهیافت 
گونه ای است که بسیاری از صاحب نظران، توسعه ی شهری 
و منطقه ای را وابسته به وجود آن دانسته که در صورت 
Jo- , )رعایت این الزامات تحقق اهداف میسر خواهد شد 

nas, Suzanne, & Spooner, 2001, p. 103( این الزامات 
الزامات  از  و کمی هستند.  الزامات کیفی  شامل دو گروه 
نهادی  رویکرد  تقویت  به  الزام  به  می توان  نخست  کیفی 
غیردولتي  تشکل هاي  و  سازمان ها  و  نهادها  کرد.  اشاره 
مي کنند،  عمل  شهری  توسعه  برنامه ریزي  زمینه  در  که 
هستند  پشتیباني  و  حمایت  نیازمند  و  نوپا  مؤسساتی 
)Andalib, 2009(. همچنین رویکرد نهادی به عنوان یک 
سرمایه ی ارزشمند برای حکمروایی برشمرده می شود که 
 Evans, Sundback, Theobald, &( شود.  تقویت  باید 
نهاد  شأن  تقویت  به  الزام  مورد  دومین   )Marko, 2005
است. نهاد برنامه ریزی ویژگی های منحصر به فردی را در 
خود تجلی می نماید که عبارت اند از: هم پوشانی میان بخشی 
و ایجاد ارتباط میان دستگاه ها و بخش های مختلف، حل 
نهاد به عنوان مرجعیت علمی  تضادها و اختالف ها توسط 
پیش بینی کننده  و  پیشگیری کننده  قدرت  کارشناسی،  و 
تهدیدها، قدرت تولید و خلق فرصت ها توسط نهاد. مجموعه 

این ویژگی های خاص این باور را به وجود می آورد که شأن 
نهاد و جایگاه آن به عنوان عامل هماهنگ کننده میان سایر 
بخش های ذی نفوذ باید بیش از پیش مورد توجه و دقت 
سازمان های داخلی در امر توسعه شهری قرار بگیرد، چرا 
مجموعه  این  از  استفاده  با  می توانند  سازمان ها  این  که 
Andal- )ویژگی ها اهداف عالی خود را نیز پیگیری نمایند 

ib, 2009(. سومین مورد الزام به تقویت نهاد در نقش مغز 
و هدایت کننده مرکز شهری است. تنوع شدید میان منافع 
موجب  می تواند  شهر  مختلف  گروه های  خواسته های  و 
اختالف و حتی تضاد در اهداف، رویکردها و روش ها نزد 
این گروه ها شود. در اینجاست که یکی از اجزای شهر باید 
با در نظرگیری تمام  نماید و  به عنوان کنترل کننده عمل 
جوانب، خواسته ها و منافع هر یک از گروه های ذی نفع شهر 
در حد منطقی و متناسب برآورده نماید و با ایجاد تعادل 
در میان آن ها راه را برای توسعه پایدار شهر هموار نماید 
نهاد  تقویت  به  الزام  مورد،  چهارمین  و   )Healey, 1998(
امروز و منافع فردای  در جهت تعریف رابطه میان منافع 
شهر خواهد بود. حضور نهاد به عنوان مغز متفکر و هدایتگر 
شهر می تواند در جهت تعریف واقعی توسعه پایدار به کار 
گرفته شود و با پیش بینی و آینده نگری، رابطه ای صحیح 
و منطقی در مصرف منابع موجود شهری به وجود آورد، 
به نحوی که نسل های بعدی نیز بتوانند با برداشت صحیح 
از این منابع و استفاده از فرصت های موجود زندگی آرام 
  .)Andalib, 2009( و پایداری را برای خود به وجود آورند

شکل 1: الزامات کیفی نهادی برنامه های توسعه مبتنی بر رهیافت راهبردی

 

الزامات کمی بخش دیگری از مؤلفه های دیدگاه نهادگرایی 
است. این الزامات به طور عمده در تعیین نسبت تعامالت 
و  دور  تعاملی  محیط های  در  نهاد  کارکردی  مناسبات  و 
و  یکپارچه  مدیریت  تحقق  می یابد.  تجلی  خود  نزدیک 
توسعه شهری در تهران در سه محیط مختلف به تعامل با 
سایر عناصر، سازمان ها و فرآیندهای مختلف نیازمند است. 
این سه محیط عبارت اند از: محیط داخلی، محیط تعاملی 

و محیط زمینه ای )شکل 2(.
در محیط داخلی نهاد دو حوزه قابل تعریف است: نخست، 
 )Andalib, 2009( حوزه مدیریتی و دوم، حوزه برنامه ریزی
برنامه ریزی  و  مطالعات  بخش  چهار  مدیریتی،  حوزه  در 
برنامه ریزی  و  مدیریت  حوزه  شهری،  توسعه  طرح های 
پشتیبانی  و  طرح ها  تهیه  موضعی،  و  موضوعی  طرح های 
فنی و عمومی قرار دارد. در واقع حوزه مدیریت با تقسیم 
خویش به این چهار بخش امر مدیریت نهاد برای دست یابی 
و  زمان بندی  لحاظ  با  و  دنبال می کند  را  نهایی  به هدف 

 Tool,( می پردازد  امور  اجرای  به  عمل  برنامه ی  تدوین 
 .)1977

الیه بعدی این محیط داخلی به برنامه ریزی و تصمیم سازی 
شورای  نهاد،  هیئت رئیسه  دربرگیرنده  که  دارد  تعلق 
معاونین، کمیسیون های ویژه، کارگروه های تخصصی و اتاق 
فکر نهاد است. بدین ترتیب محیط داخلی با دربرگیری این 
دو حوزه، فضایی داخلی را در سازمان نهاد شکل می دهد که 
به صورت بی واسطه و مستقیم بر تحقق مدیریت یکپارچه 
توسعه شهری تأثیر می گذارد. آنچه در این محیط نیازمند 
شناخت است، تعیین نقاط ضعف، بازبینی و تجدید نظر در 
اقدامات انجام شده است که بر روند مدیریت و برنامه ریزی 

  .)Stein, 2008( تأثیر می گذارد
محیط تعاملی به سه حوزه تقسیم می شود که عبارت اند 
از: حوزه هماهنگی، حوزه همکاری و حوزه مشارکتی. در 
حوزه هماهنگی مجموعه هایی چون شهردار تهران، شورای 
مشاورین شهردار  و  معاونین  معماری،  و  عالی شهرسازی 
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و  شرکت ها  سازمان ها،  مناطق،  شهرداری های  تهران، 
اجرایی و شورای  مراکز مطالعاتی شهرداری، دستگاه های 
هماهنگی نظام برنامه ریزی، شورای شهر و کمیسیون های 
صورت  به  که  دارند  حضور  نهاد  عالی  شورای  و  آن 
تأثیر  نهاد  نهایی  بر تحقق هدف  واسطه ای و غیرمستقیم 
گذارند )Andalib, 2009(. در حوزه همکاری نیز مجموعه 
عواملی همچون قوای سه گانه، وزارت مسکن و شهرسازی، 
مسلح،  نیروهای  پژوهشی،  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
نظام  سازمان  و  رسانه ها  حرفه مندان،  جامعه  تشکل ها، 
مهندسی ساختمان حضور دارند. گرچه عوامل حاضر در 
این محیط از نظر سطح و مقیاس عملکرد با یکدیگر تفاوت 
ماهوی دارد، اما هر یک با قرارگیری در این محیط شرایط 
خاص واسطه ای را به نحوی قابل توجه ایفا می نماید. بدین 
معنی که با تغییر، تأثیرگذاری و ایجاد تحول در شرایط رخ 
را می توانند محیا کنند  داده در محیط زمینه ای، شرایط 
داخلی  به محیط  و سازنده  مثبت  به صورت  تحوالت  که 
وارد شود و این امر به معنای افزایش احتمال موفقیت نهاد 
است. از سوی دیگر، این محیط تعاملی می تواند شرایطی را 
فراهم نماید که یافته ها و انجام اقدامات مختلف در محیط 
داخلی نهاد نیز به گونه ای به محیط زمینه ای انتقال یابد 
)Healey, 1998, p. 1537(. که شرایط و روندهای حاکم 
حاضر در محیط زمینه ای از آن ها تأثیر پذیرند و تغییرات 
قابل مالحظه ای را در خود حس کنند. در الیه آخر این 

ذی نفعان  به عنوان  که  دارند  مردم حضور  تعاملی،  محیط 
میان  ارتباط  و  تعامل  در  کلیدی  و  عمده  نقش  اصلی 
روندهای  و  شرایط  و  خود  به  نسبت  داخلی تر  حوزه های 
 Henry & Pinch,( حاکم در محیط زمینه ای ایفا می نماید

 .)2001
ایران  تحوالت  کالن  حوزه  دو  شامل  زمینه ای  محیط 
سیاسی،  شرایط  حوزه  این  در  است.  جهان  تحوالت  و 
نظام  و  جمعیت  رشد  و  فرهنگی  اجتماعی-  اقتصادی، 
شهری در ایران حضور دارد که طبیعتاً به تمام حوزه های 
انتظار  می توان  کمتر  البته  و  هستند  تأثیرگذار  داخلی تر 
داشت که تغییر شرایط در حوزه های داخلی تأثیر عمده ای 
زمینه ای  محیط  الیه  آخرین  در  باشد.  داشته  آن ها  در 
اقتصادی، اجتماعی و  نیز تحوالت جهان شامل روندهای 
فضایی حاکم بر جهان است و به تبع این الیه نیز به ایفای 
نقش تأثیرگذاری می پردازد و امکان تأثیرگذاری آن ها به 
 Andalib, 2009, pp.( می شود  نزدیک  یا صفر  و  حداقل 
می شود  مشخص  تعاملی  محیط  این  بررسی  با   .)59-60
وجود  شهری  توسعه  یکپارچه  مدیریت  تحقق  جهت  که 
یک ساختار و سازمان منسجم در محیط داخلی و تعادل 
 Gibbs,( الزامی است  تعاملی  با محیط  و سازنده  مناسب 
Jonas, Suzanne, & Spooner, 2001( و این امر به عنوان 

مهم ترین مورد الزامی برای موفقیت نهاد مطرح می شود.

شکل 2: الزامات کمی نهادی برنامه های توسعه مبتنی بر رهیافت راهبردی

 

حوزه های  در  نهادی  الزامات  و  ظرفیت  کلی  طور  به 
هر  که  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلفی  مطالعاتی 
کدام به نوعی الزامات نهادی را مورد بررسی قرار داده اند. 
شاخص های به دست آمده در جدول زیر بر اساس بررسی 

پایش منابع نظری گردآوری شده است که برای مقایسه  
راهبردی  برنامه ریزی  با  تهران  راهبردی  ساختاری  برنامه 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  

جدول 2: استخراج شاخص های نهادی پیشنهادی، مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی پژوهش
منبعشاخص هامعیارهانوع الزاماتالزامات

الزامات1
الزامات1کیفینهادی

نحوه1نگرش1به1رویکرد1تقویت1رویکرد1نهادي
انتخابی1جهت1برنامه1ریزی

(Henry & Pinch, 2001, 
PP.1173-1174; Evans, 

Sundback, Theobald, & 
Marko, 2005)

شیوه1تدوین1اهداف1و1تقویت1شأن1نهاد
(Andalib, 2009)فرآیند1برنامه1ریزي

تقویت1نهاد1در1نقش1مغز1و1
هدایت1کننده1مرکزي1شهر

ایجاد1شرایط1هم1رأیی1
و1مشارکت1گروه1هاي1
ذي1نفع1در1برنامه1ریزي

(Healey, 1998, p. 1537)

تقویت نهاد در جهت تعریف رابطه 
میان منافع امروز و منابع فرداي شهر

شناسایی نامعلومی ها و 
(Andalib, 2009)عدم قطعیت ها
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منبعشاخص هامعیارهانوع الزاماتالزامات

الزامات1
الزامات کمینهادی

محیط داخلي
 )حوزه مدیریتی و حوزه برنامه ریزی(

رعایت بعد زمان در 
اقدامات و اجرای امور

(Stein, 2008, pp.140-143)

بازبینی و تجدید نظر در 
اقدامات انجام شده

(Stein, 2008, pp.140-143)

محیط تعاملي )حوزه هماهنگی، 
حوزه همکاری، حوزه مشارکتی(

تربیت شهری و آموزش 
شهروندی

(Brown, 2008; Henry & 
Pinch, 2001, pp.1173-

1174)

نظریابی مداوم از 
شهروندان

(Healey, 1998, p. 1537)

ضوابط مدون و منتشر 
شده برای آگاهی و 
راهنمایی شهروندان

(Healey, 1998, p. 1537)

محیط زمینه ای
)تحوالت ایران، تحوالت جهان(

هم سازي قوانین موجود 
در عرصه سایر کنشگران 

فضا

(Gibbs, Jonas, Suzanne, & 
Spooner, 2001, p. 103)

ایجاد پایداري شرایط 
و بسترهاي مدیریتي و 

سیاسي

(Evans, Sundback, Theo-
bald, & Marko, 2005)

قوانین منعطف و 
تغییرپذیر در طول زمان

(Tool, 1977; Stein, 2008, 
pp.140-143)

انعطاف پذیري در تعیین 
موضوعات، روش هاي 

مطالعه و نحوه تدوین و 
ارائه گزارش ها

(Tool, 1977; Henry & 
Pinch, 2001, pp.1173-

1147)

 شکل 3: مدل مفهومی در نظرگرفته شده توسط نگارندگان برای دستیابی به هدف پژوهش
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5. تحلیل ها و یافته های پژوهش؛ ارزیابی نهاد در 
برنامه ی ساختاری راهبردی شهر تهران

اقدامات نهادسازی، از نخستین فعالیت های صورت گرفته 
به  تهران  شهر  ساختاری  راهبردی  برنامه ریزی  برای 
حساب می آید که خود به سه بخش شکل گیری و تشکیل 
امضای  با  می شود.  تقسیم  راه اندازی  و  بسترسازی  نهاد، 
راه  وزیر  میان   1387 ماه  اردیبهشت  چهارم  موافقت نامه  
و شهرسازی، رئیس شورای اسالمی شهر تهران و شهردار 
تهران اولین و اساسی ترین گام در جهت تحقق سند طرح 
اجراي  موافقت نامه،  این  در  شد.  برداشته  تهران  جامع 
بر تشکیل  مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماری مبنی 
نهاد دائمی برنامه ریزی توسعه شهری تهران به عنوان عامل 
وفاق میان دستگاه ها، ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی 
 Dolatabadi, 2009,( مرتبط با سند مورد تأکید قرار گرفت
p. 71(. اگرچه تأسیس نهاد با توافق سه عضو موسس، از 
پشتوانه  قانونی و حقوقی محکمی برخوردار نبود و همواره 
آن را با خطر انحالل، ابهام در پاسخگویی و عدم تخصیص 
اعتبار و بودجه الزم برای ادامه حیات، خطر کاهش یا قطع 
حمایت از کار یا محصول مواجه می سازد که این موضوع 
الزام تقویت  با  را متزلزل کرده و مغایر  نهاد  هسته  اصلی 
دوم  اقدام  است.  کیفی  الزام  یک  به عنوان  نهادی  رویکرد 
سازمانی  یا  نهاد  شکل گیری  برای  که  است  بسترسازی 

آن،  ماموریت  و  رسالت  تعیین  معنای  به  واقع  در  جدید، 
در  و  آن  از  منتج  کلی  و سیاست های  راهبردها  و  اهداف 
نهایت وظایف آن نهاد یا ارگان است. که اگر اجرایی کردن 
سازمان های  اصلی  هدف  به عنوان  را  تهران  توسعه   برنامه  
توسعه  نهاد  شکل گیری  می توان  گیریم،  نظر  در  مربوطه 
تا حدودی  تعریف کرد که  پایه  یک هدف مشترک  بر  را 
با الزامات شکل گیری نهاد مطابقت دارد. آخرین گام برای 
تثبیت نهادسازی، راه اندازی به شمار می آید. این امر با انجام 
اقدامات اداری- مالی شامل راه اندازی دبیرخانه شورای عالی 
نهاد، تجهیز و استقرار نهاد و تأمین مالی برای آن، تهیه و 
تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و مالی مورد 
نیاز تکمیل می شود. همچنین راه اندازی نهاد نیازمند انجام 
اقدامات اجرایی- فنی شامل تهیه  فرآیندهای تصمیم گیری، 
تهیه پیش نویس شرح وظایف، ساختار و سازمان نیرویی، 
تشکیل کارگروه به منظور تدوین اساس نامه قانونی و ساز 
و کار تحقق آن، تالش برای ایجاد پایگاه یکپارچه اطالعات 
شورای  با  مناسبات  توسعه  و   )SDI( تهران  شهر  مکانی 
Andal- )شهر، شهرداری و زیرمجموعه های آن ها می شود 

ib, 2009, p. 57(. اگرچه در مواردی معدودی ایجاد این 
میان بخشی  ارتباطات  تعریف  و  مشترک  اساس نامه های 
دلیل  به  اما  گرفته؛  پیشنهادی صورت  نهادی  در ساختار 
ماهیت انعطاف ناپذیر و تمایل کم به مشارکت سازمان ها با 
یکدیگر، شرایط هم رایی و مشارکت اندکی فراهم می آید.  

شکل 4: اقدامات نهادسازی برای طرح راهبردی ساختاری شهر تهران

 

با  تا  داشته  سعی  طرح  مجریان  نهاد،  شکل گیری  با 
برنامه های  اجرای  و  تهیه  به  نهادگرایی  از  بهره گیری 
»نهاد  مشترک  نهاد  ایجاد  با  که  کنند  اقدام  پیشنهادی 
برنامه ریزی توسعه شهری تهران« به اجرای برنامه پرداخته 
و به صورت دائمی بر اجرای آن نظارت داشته و به بازنگری 
 .)Dolatabadi, 2009, p. 71( و به روزرسانی آن بپردازند
جایگاه ویژه نهاد در جهت تحقق طرح راهبردی ساختاری 
شهر تهران شامل نقش های متفاوت و در عین حال مکملی 
است که نهاد برنامه ریزی توسعه شهری تهران انتظار دارد 
با بر عهده گرفتن هر یک از نقش ها اجرای طرح و در پی 
آن توسعه ای پایدار برای شهر تهران محقق کند. نخستین 
نقشی که این نهاد مسئول، مهم می داند، هدایتگری است 
که  است  تحوالتي  راهبر  و  هدایتگر  نهاد،  که  معنا  بدین 
در عرصه شهر تهران به صورت دائمي در حال رخ دادن 
است. آشکار است که شهر، عرصه اي پویاست و سر زنده و 
نه ایستا و بدون حرکت )Andalib, 2009(؛ بنابراین دائماً 

تحت  را  شهر  که  است  قطعیت هایی  عدم  رخداد  شاهد 
دست  از  موجب  آن ها  نادیده گرفتن  و  می دهد  قرار  تأثیر 
به  منجر  درنهایت  و  آینده  فرصت های  و  شانس ها  دادن 
 Walker, Haasnoot, &( ایجاد یک برنامه ناپایدار می شود
Kwakkel, 2013( که با بررسی طرح می توان جای خالی 
استراتژیک،  عمیق  مطالعات  ویژه  به  آینده نگر  مطالعات 
را در آن احساس کرد.  اجتماعی  اقتصادی و  ژئوپلیتیک، 
این عدم توجه به عدم قطعیت ها و بی توجهی به نیازهای 
نیازهای کنونی شهروندان،  با رفع  ارتباط  فردای شهر در 
بخش دیگری از الزامات کیفی نهادگرایی را نادیده گرفته 
که  نقشی  سومین  و  دومین   .)Jahanshahi, 2009( است 
نهاد برنامه ریزی خود را موظف به دخالت می داند به ترتیب 
امور نظارت و اجرا است که نهاد برنامه ریزی توسعه شهری 
تهران موظف به انجام آن است در حالی که با بررسی اصول 
نظری نهادگرایی و همچنین تجربیات جهانی این دو نقش 
توسط یک نهاد صورت نخواهد گرفت38. بنابراین نظارت بر 
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اجرای برنامه  راهبردی کالنشهر تهران توسط خود سازمان 
اجراکننده، اصول نهادی مرتبط با محیط داخلی سازمان را 
خدشه دار می کند. چهارمین نقش نهاد هماهنگی است. در 
طول فرآیند توسعه، تضادها و اختالفاتی میان دستگاه های 
توسعه شهری حاصل شود.  و مجری  تهیه کننده  مختلف 
تاریخی  تجربه  که  چنان  است،  حتمی  تضادها  این  بروز 
نشان  را  آن  نیز  ایران  در  برنامه  و  تهیه طرح  چهل سال 
می دهد و باید اذعان داشت که به دلیل جایگاه های متفاوت 
سازمان ها و رویکردهای متفاوت و در مواردی متضاد میان 
پیش  از  بیش  تضادها  این  بروز  توسعه،  موضوع  به  آن ها 
قطعی به نظر می رسد. نهاد تشکیل شده برای محقق سازی 
نفوذ  و  تنها قدرت  نه  تهران  راهبردی  برنامه ی ساختاری 
الزم برای ایجاد یکپارچگی و همبستگی میان سازمان های 
مربوطه را ندارد بلکه به واسطه  شرایط ناپایدار مدیریتی، 
ذی نفوذ  سازمان های  به  خود  پشتیبانی،  و  مالی  حقوقی، 
وابسته و متصل است. از طرف دیگر، این نهاد از پشتوانه  
و کوچک ترین  نبوده  برخوردار  قانونی محکمی  و  حقوقی 
اختاللی منجر به منحل شدن نهاد می شود که این مسائل 

الزامات مرتبط با محیط زمینه ای اصول نهادگرایی را نادیده 
گرفته است. پنجمین نقش نهاد پشتیبانی است. استمرار 
فرآیند توسعه و پیشبرد آن در جهات مطلوب و از پیش 
تعیین شده به یقین نیازمند حمایت و تسهیل مسیر است. 
اقداماتی  انجام  با  تهران  شهری  توسعه  برنامه ریزی  نهاد 
مختلف از جمله انجام مطالعه و پژوهش در زمینه توسعه 
الزامی  به عنوان  شهری  توسعه  فرهنگ  ترویج  و  شهری 
گریزناپذیر از فرآیند تحول شهر سعی کرده تا به ایفای این 
نقش بپردازد و با این سلسله اقدامات مسیر توسعه پایدار 
شهری را هموار و با ایجاد پشتوانه های علمی، فنی و اجرایی 
الزم برای تداوم آن، نقش حمایتگری فعال و کارآمد را ایفا 
نماید )Andalib, 2009, p. 88(. اگرچه با گذشت زمان و 
تهیه  طرح بر پایه ی نیروهای تخصصی و اشتغاالت ناشی از 
انجام مطالعات، میزان مشارکت مردم را به حداقل ممکن 
رسانده است و با عدم توجه به نزدیک کردن دولت به مردم 
به عنوان یکی از اهداف مهم تأسیس نهاد، محیط تعاملی 

نهادگرایی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

جدول 3: برابر هم نهادن الزامات نهادی الگوواره برنامه ریزی راهبردی با ویژگی های برنامه ریزی ساختاری راهبردی 
تهران

الزامات
نوع 

الزامات
شاخص معیارها

برنامه ی ساختاری-
راهبردی شهر تهران

الگوواره راهبردی
الگوی غیر روندی 

و جامع

الزامات1
نهادی

الزامات1
کیفی

تقویت1رویکرد1
نهادي

نحوه1نگرش1به1
رویکرد1انتخابی1
جهت1برنامه1ریزی

برنامه1ریزی1از1باال1به1
پایین

برنامه1ریزی1از1
پایین1به1باال

برنامه1ریزی1از1باال1به1
پایین

شیوه1تدوین1اهداف1تقویت1شأن1نهاد
و1فرآیند1برنامه1ریزي

وفاق1کلی1بر1تعیین1
هدف1کالن11برنامه1
میان1سازمان1ها

ارتباط1گردشی1
میان1دستگاه1ها

عدم1رابطه1گردشی1
میان1دستگاه1ها1و1
تکیه1بر1رابطه1خطی

تقویت1نهاد1در1
نقش1مغز1و1
هدایت1کننده11
مرکزي1شهر

ایجاد1شرایط1
هم1رأیی1و1مشارکت1
گروه1هاي1ذي1نفع1در1

برنامه11ریزي

مشارکت1حداقلی1دولت1
و1مردم

ایجاد1شرایط1
هم1رأیی

عدم1دیدگاه1نهادی1
و1تصمیم1گیری1تک1

عامله

تقویت1نهاد1در1
جهت1تعریف1

رابطه1میان1منافع1
امروز1و1منابع1
فرداي1شهر

شناسایی 
نامعلومی ها و عدم 

قطعیت ها

نبود1مطالعات1آینده1نگر1
همراه1با1رخداد1

عدم1قطعیت1های1اثرگذار

بدون1آینده1بینیهمراه1با1آینده1بینی

محیط1داخلي
)حوزه1مدیریتی1و1
حوزه1برنامه1ریزی(

رعایت1بعد1زمان1در1
اقدامات1و1اجرای1

امور

ایجاد1تصمیم1گیری1های1
یک1طرفه1و1از1باال1به1

پایین

ایجاد1نظام1
سلسله1مراتبي1در1
تصمیم1سازي1و1

تصمیم1گیري1و1اجرا

تصمیم1گیري1و1
تصمیم1سازي1

متمرکز1و1از1باال1به1
پایین

بازبینی1و1تجدید1
نظر1در1اقدامات1

انجام1شده

انجام1وظایف1نظارت1و1
اجرا1توسط1یک1سازمان1
و1عدم1وجود1نظارت1

برون1سازمانی

تأکید1بر1اهداف1
اقتصادي1و1
اجتماعي

تأکید1بر1اهداف1
صرفا1ًکالبدي

توجه به مسائل و 
منافع اصلی

توجه1به1انبوه1
جزئیات
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الزامات
نوع 

الزامات
شاخص معیارها

برنامه ی ساختاری-
راهبردی شهر تهران

الگوواره راهبردی
الگوی غیر روندی 

و جامع

الزامات1
نهادی

الزامات1
کمی

محیط1تعاملي1
)حوزه1هماهنگی،1
حوزه1همکاری،1
حوزه1مشارکتی(

تربیت1شهری1و1
آموزش1شهروندی

عدم1مشارکت1با1مردم1
در1هر1دو1حوزه1ی1تهیه1

و1اجرای1طرح

باال1بودن1میل1به1
مشارکت1در1میان1

مردم

پایین1بودن1میل1به1
مشارکت1مردمي

نظریابی مداوم از 
شهروندان

کم رنگ بودن نقش 
مردم در هر دو حوزه ی 

تهیه و اجرای طرح

توجه به هنجارها 
و ارزش ها به عنوان 

معیاري براي 
تصمیم گیري

عدم توجه به 
هنجارها و ارزش ها

ضوابط1مدون1و1
منتشر1شده1برای1
آگاهی1و1راهنمایی1

شهروندان

عدم1به1اشتراک1گذاری1
روند1برنامه1ریزی1و1نبود1
سازو1کار1شفاف1و1قابل1

دسترس

اشتراک1بخش1
عمومی1با1خصوصی

عدم1مداخله1
بخش1خصوصي1
و1شهروندان1در1

برنامه1ریزی

محیط1زمینه1ای
)تحوالت1ایران1و1

جهان(

هم1سازي1قوانین1
موجود1در1عرصه1
سایر1کنشگران1فضا

نفوذ1و1قدرت1حقوقی1
اندک1برای1ایجاد1

یکپارچگی1و1همبستگی1
میان1سازمان1ها

همسازی1قوانین1
موجود1در1عرصه1
سایر1کنشگران1فضا

بي1نیازي1از1وجود1
قوانیني1مبني1بر1
فراهم1آوردن1تعامل

ایجاد1پایداري1
شرایط1و1بسترهاي1
مدیریتي1و1سیاسي

وجود1اختالط1مسئولیت1
میان1مدیریت1نهاد1و1
ساختار1شهرداری1تهران

ایجاد1پایداري1
شرایط1و1بسترهاي1
مدیریتي1و1سیاسي

تغییر1شرایط1و1
بسترهاي1مدیریتي1

و1سیاسي

قوانین1منعطف1و1
تغییرپذیر1در1طول1

زمان

قوانین1ثابت1و1غیرقابل1
انطباق1با1سایر1

دستگاه1ها1و1سازمان1ها

قوانین1منعطف1و1
تغییرپذیر1در1طول1

زمان

قوانین1ثابت1و1
غیرمنعطف

انعطاف1پذیري1در1
تعیین1موضوعات،1
روش1هاي1مطالعه1و1
نحوه1تدوین1و1ارائه1

گزارش1ها

تدوین1برنامه1های1بدون1
برنامه1ریزی139

انعطاف1پذیري1در1
تعیین1موضوعات،1
روش1هاي1مطالعه1و1
نحوه1تدوین1و1ارائه1

گزارش1ها

انعطاف1ناپذیری1
روش1های1مطالعه،1
نحوه1تدوین1و1ارائه1

گزارش1ها

6. نتیجه گیری 
دانش حاصل از این پژوهش بیانگر این است که در حال 
حاضر تمایل برنامه ریزان، از برنامه ریزی جامع و خطی به 
این  از  تا  است  کوتاه مدت  و  راهبردی  برنامه ریزی  سوی 
و  کلیدی  اهداف  و  مسائل  بر  تمرکز  واسطه ی  به  طریق 
تحقق  به  نهادی  روحیه  ایجاد  و  مشارکت  همچنین 
منجر شود. مسئولین  توسعه شهری  حداکثری طرح های 
نظام برنامه ریزی ایران نیز در راستای تدوین طرح توسعه 
اقدام کرده و طرح  برای شهر تهران به این تغییر نگرش 
راهبردی ساختاری شهر تهران را تدوین کرده اند. اگرچه 

قابل  ایرادات  فرآیند،  این  نهادی  الزامات  به  دستیابی  در 
توجهی مشاهده می شود که این الزامات در هر دو دسته  
الزامات کیفی و کمی قابل مشاهده است. موجودیت رویکرد 
نهادی که یکی از الزامات نهادی اصلی راهبردی است، از 
فرآیند فرهنگ سازی ضعیف و درک ناقص از پیچیدگی های 
ماهیتی دستگاه های میان بخشی برخوردار است همچنین 
در ایفای نقش نهاد به عنوان یک هدایتگر مرکزی شرایط 
هم رأیی ضعیفی فراهم شده و به نوعی مشارکت ذی نفعان 
سه  بررسی  کمی،  الزامات  منظر  از  نمی شود.  دیده  عماًل 
محیط داخلی، تعاملی و زمینه ای صورت گرفته است. در 
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حوزه  و  مدیریتی  حوزه  دو  به  مربوط  که  داخلی  محیط 
برنامه ریزی می شود رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای 
امور انجام نشده، بازبینی و تجدید نظر برای اقدامات، که 
یکی از شرایط و الزمه های الگوواره راهبردی است- انجام 
نشان  تعاملی  محیط  بررسی  از  حاصل  نتایج  نمی گیرد. 
نظریابی  شهروندی،  آموزش  و  شهروندی  تربیت  می دهد 
و  آگاهی  برای  انتشار ضوابط مدون  و  از ذی نفعان  مداوم 

است  شده  گرفته  نادیده  عماًل  شهری  ساکنان  راهنمایی 
که همین موضوع شکاف بزرگی میان این طرح با الگوی 
راهبردی قرار می دهد. طرح راهبردی ساختاری تهران از 
لحاظ محیط زمینه ای که به همسانی قوانین، ایجاد پایداری 
انعطاف پذیری  عین  در  سیاسی  و  مدیریتی  بسترهای  و 
قوانین در طول زمان می پردازد، نشان دهنده عدم تطابق 

این طرح با الگوی راهبردی است )جدول 4(. 

جدول 4: وضعیت انطباق برنامه ی راهبردی ساختاری تهران با الگوی راهبردی بر اساس شاخص های نهادی

شاخص هامعیارهانوع الزاماتالزامات
طرح راهبردی 
ساختاری تهران

الزامات1
نهادی

نحوه1نگرش1به1رویکرد1انتخابی1جهت1تقویت1رویکرد1نهاديالزامات1کیفی
برنامه1ریزی

عدم1تطابق

تطابقشیوه1تدوین1اهداف1و1فرآیند1برنامه1ریزيتقویت1شأن1نهاد
تقویت1نهاد1در1نقش1مغز1و1
هدایت1کننده1مرکزي1شهر

ایجاد1شرایط1هم1رأیی1و1مشارکت1گروه1هاي1
ذي1نفع1در1برنامه1ریزي

عدم1تطابق

تقویت1نهاد1در1جهت1تعریف1
رابطه1میان1منافع1امروز1و1

منابع1فرداي1شهر

عدم1تطابقشناسایی نامعلومی ها و عدم قطعیت ها

محیط1داخلي1)حوزه1مدیریتی1الزامات1کمی
و1حوزه1برنامه1ریزی(

عدم1تطابقرعایت1بعد1زمان1در1اقدامات1و1اجرای1امور
عدم1تطابقبازبینی1و1تجدید1نظر1در1اقدامات1انجام1شده

محیط1تعاملي1)حوزه1
هماهنگی،1حوزه1همکاری،1

حوزه1مشارکتی(

عدم1تطابقتربیت1شهری1و1آموزش1شهروندی
عدم1تطابقنظریابی1مداوم1از1شهروندان

ضوابط1مدون1و1منتشر1شده1برای1آگاهی1و1
راهنمایی1شهروندان

عدم1تطابق

محیط1زمینه1ای1)تحوالت1ایران1
و1جهان(

هم1سازي1قوانین1موجود1در1عرصه1سایر1
کنشگران1فضا

عدم1تطابق

ایجاد1پایداري1شرایط1و1بسترهاي1مدیریتي1و1
سیاسي

عدم1تطابق

عدم1تطابققوانین1منعطف1و1تغییرپذیر1در1طول1زمان

انعطاف پذیري در تعیین موضوعات، روش هاي 
مطالعه و نحوه تدوین و ارائه گزارش ها

عدم1تطابق

گرفته  صورت  برنامه ریزی  روش  و  رویکرد  مجدد  بررسی 
همچنین  ایران،  زمینه ای  شرایط  نظرگیری  در  همراه  به 
تالش جهت رفع کلیه الزامات با تأکید بر مؤلفه های نهادی 
و تهیه طرح بومی و هماهنگ با زیرساخت های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی کمک خواهد کرد تا ضمن اصالح کلیات 
طرح، به محقق شدن آن و نزدیک شدن به الگوی راهبردی 
دست یابد. بنیان نهادن نهادها برای برنامه ریزی، عنصری 
ضروری است؛ اما کارآمدی انواع مداخالت توسعه ای نهاد- 
بنیان، از سوی مشکالت مرتبط با تعریف نهادهای کارآمد 
و کافی در میان انواع مناطق، تحدید شده است. مشکالت 
سنجش نهادها، تغییرپذیری زمانی و فضایی آن ها، ترکیب 

عواملی هستند که  و غیررسمی،  نهادهای رسمی  درست 
نهادی  مداخله ای  برای  کلی  راهنمای  خط  نهادن  بنیان 
با  را  ساختاری  راهبردی-  هم چون  برنامه هایی  قالب  در 
دشواری مواجه می سازد. در واقع آموزه های نظامند اندکی 
از متون مرتبط با چگونگی بهبود یا برساختن نهادها توسط 
سیاست ها وجود دارد و هم چنین ابهامات فراوان موجود در 
این زمینه امکان اتالف منابع عمومی را نیز سبب می شود. 

تنها عناصری که روشن هستند عبارت اند از:
نخست؛ نهادها برای توسعه شهری و منطقه ای و هر نوع 
برنامه ریزی حیاتی و شایسته  در نظر گرفته شدن در هر 

سیاست توسعه ای هستند.
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چارچوب  طریق  از  نمی توانند  نهادی  مداخالت  دوم ؛ 
سیاست گذاری »یکسان برای تمامی جوامع« یا با در نظر 

گرفتن معیارهای ساده برای آن ها اعمال شوند. 
می تواند  شده  یاد  هم ریخت40  سیاست گذاری  چارچوب 
چرا  باشد؛  ناکارآمد  توسعه،  به  دست یابی  با  ارتباط  در 

منطقه ای  یا  سرزمین  برای  که  توسعه ای  راهبردهای  که 
نباشند.  برای منطقه ای دیگر کارآمد  مناسب است، شاید 
طرح راهبردی ساختاری شهر تهران به دو اصل یاد شده 

بی توجه بوده است.
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پی نوشت
1. الگوی طرح های جامع )Master Plans( ابتدا توسط افرادی چون »پاتریک گدس« و »لوییز مامفورد« بنیان گذاشته شد و از

طریق جنبش »شهرسازی مدرن« به صورتی فراگیر در جهان مورد تقلید قرار گرفت.
2. Comprehensive Planning

3. نظریه پردازانی نظیر جورج چدویک که معتقد بودند شهرسازی نسبت به آن چه به نظر می رسد؛  فعالیتی عام تر و همگانی تر است: 
همگانی برای همه انسان ها، برای همه پژوهش های علمی. شهرسازی یک فعالیتی عام است و کاماًل مستقل از زمینه ای که در آن 
به اجرا در می آید. »دایکمن« معتقد است برنامه ریزان باید به مثابه یک دانشمند درون آزمایشگاه رفتار کنند و با ایجاد یک محیط 

.)Dyckman, 1963( کنترل شده به آزمایش نظریه خود پرداخته و آن را در محیط بزرگ تر پیاده کنند
4. Design-Based
5. Inflexible
6. Inapplicable 
7. Fixed
8. Immutable
9. Decision Making  
10. Decision Taking
11. Road Map
12. Comparative Analysis 
13. Large-Scale
14. Values
15. Transparency 
16. Efficiency
17. Legal Equality
18. Low Corruption 
19. Participation
20. Strategic Planning
21. “A Disciplined Effort to Produce Fundamental Decisions and Actions that Shape and Guide 

What an Organization Is, What It Does, And Why It Does It”.
22. Dynamic 
23. Unpredictable
24. Ever-Changing
25. Uncertainties  
26. Contingencies
27. Urban Spatial Planning
28. Control Mechanism 
29. Top-Down
30. Bottom-Up
31. Institution 
32. Regulations
33. Conventions 
34. Institutional Reflection in Practice
35. Shared Behavioral Regularities
36. Shared Routines  
37. Policy Measures

سئول  جامع  طرح  و  استانبول  شهری  منطقه  استانبول  کالنشهر  مناطق  جامع  طرح  پاریس،  آمایش  طرح  لندن،  طرح   .38
نمونه هایی از طرح های توسعه شهری هستند که نهادی باالتر مسئول نظارت بر اجرای نهاد مجری است )به منابع مورد استناد 

پژوهش مراجعه شود(.
39. Plan Without Planning 
40. Isomorphism Policy Framework
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