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 :چکيده
يابي و برندسازی هويتراهبردی و عملياتي ای برنامه هایجهتگيریبررسي تطبيقي به  مقالهاين در  

يابي و برندسازی هويت يشناسي مديريتآسيب ،اين پژوهشهدف است. شده تهران پرداخته  شهر
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بر است. آوری شده اسنادی جمعای و کتابخانه مطالعاتبه روش  اين پژوهشمورد نياز اطالعات 

شهر را اين و برندسازی يابي هويت، های توسعه شهری تهرانبرنامه، اين پژوهشهای يافتهاساس 

و سازی ریبه تجاغالباً  ،به داليل زير ،مديريت شهریاجرايي عملکرد اند، اما مورد توجه قرارداده
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 مقدمه -1

های مشهود و دارائي يبازاريابو  یبرندساز، يبخش2هويت، به يعنوان يک سازمان کالن اجتماعبه هاشهر

غالباً  برندد. نپردازيم مصنوعو  ی، اقتصادي، سياسيفرهنگ ،ي، اجتماعيطبيعمختلف ابعاد خود در نامشهود 

های توليدی بنگاهو بازاريابي محصوالت  ، انحصارآفرينيمنظور ارزشاست که به عالمت يا نشان تجاری

شهرت يا آوازه  ياز نوع ،یپذيررقابت یکنند در راستايتالش منيز شهرها  .دگيرمي مورد استفاده قرار

، ياجتماع، ياز هويت تاريخ یاآميزهمبتني بر  یبرند شهر .شوديه ميدنام 3«یبرند شهر»ند که برخوردار شو

ه عيني، الوه بر وجهويت و برند شهری، عاز اينرو است.  فيزيکيهای زيرساختاقتصادی، سياسي، طبيعي و 

 یسازبرند دليلمين هبه. هستندوجهي فرا ،کلوجهي و در ای چندمقولهو  بوده برخور ه ذهني نيزاز وج

 . دشويمحدود نم یو صرفاً به ابعاد تجار نظر گرفتدر  شهر يبخشاز فرايند هويت يتوان بخشيرا مشهری 

(، 2002) 4آنهولتدی مانند متعدعلمي توان در سوابق مباحث و مفاهيم مربوط به برندسازی را مي       

(، 2002) 9(، متاکساز2001) 8النگر(، 2002) 7اتلر، ک(1990) 6آشورث و ووگد(، 1990) 5و گودال آشورث

 14(، والداني1979) 13(، رتسچيلد2003) 12(، راينيستو1998و  1990) 11پورتر(، 2004) 10متاکساز و کاليوراس

چيز در بيش از هر  یسازبرندبطور کلي،  نمود. جستجو (1999براون )و 15واندنبرگ( و 2006و آنکاراني )

 است، 17یامکان در اصل يک ارزش مبادله يبازاريابالبته گيرد. يقرار م 16اريابي مکانباز و يکارآفرينامتداد 

 18و استفاده یبردارارزش بهره یبلکه شهرها دارا نيستند؛ یادنبال ارزش مبادلهبهقاعدتاً شهرها که  يدر حال

شود و شهری تلقي ميهر شهر نيز برند هويت کليِ منحصر، جاذب و قابل رقابت به همين دليل، باشند. يم

 يتوسعه حکمراند. تلقي شو آنهای تواند از آسيبندسازی ميای صرف در برسازی و مبادلهرويکرد تجاری

 یشهر یسازمکان و برند يبازارياب یهاتوان مهمترين زمينهيرا م های کارآفرينيگرايش یگيرو شکل

 یسازمکان و برند بازاريابي ، رونديمحل یهامتو حکو یشهر یهاشدن و توسعه نظاميقلمداد نمود. جهان

                                                           
2.Identity 

3.City Brand 

4.Anholt 

5.Ashworth and Goodall 

6.Ashworth and Voogd 

7.Katler 

8.Langer 

9.Metaxas 

10.Metaxas and Kallioras 

11.Porter 

12.Rainisto 

13.Rothschild 

14.Valdani and Ankarani 

15.Van Den Berg and Baun 

16.Place Marketing 

17.Exchange Value 
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 یلت در سياستگذار، نقش دوشيوه مشارکتي ساختار اداره متمرکز شهرها به تغيير يپدر ؛اندکرده را تسريع

 است.  واقع شده یشهر يدر حوزه حکمران يبا رويکرد رقابتو امور کسب و کار  يافتکاهش یشهر

طي فرايند پويايي نظام در ، بلکه ندالساعه و ايستا نيستای خلقد شهری پديدههويت و برندر هر حال،        

از طريق عموماً . پايداری هويت و برند شهری يابندتغيير ميد و نگيريک شهر شکل مي حيات اجتماعي

از د. گردمحقق ميد نباشزنده مي هایسيستمحيات که از اصول بنيادين  20«بازساخت»و  19«نوآوری»فرايند 

پايداری هويت و برند شهری مستلزم پويايي اجتماعي، فرهنگي و مشارکت شهروندان است. تحقق اينرو 

عبارتي  به .باشدمياين مهم نيازمند درک متقابل و همکاری مشترک و مستمر مديران شهری و شهروندان 

ز توسعه اجتماعي، فرهنگي فرايندی ادر يک پروژه نيست، بلکه شهری پايدار  سازیو برند يابيديگر، هويت

سازی مفهومي و کاربردی اصول و مدلمستلزم شناخت و  ،اين فرايند قبل از هر چيزآيد. و سياسي فراهم مي

مشهود و نامشهود فرهنگي ابعاد توان به کليه ميها را اصول و شاخصاست. اين های هويت شهری شاخص

های فيزيکي و محيط ختمعماری، شهرسازی، زيرساآداب و رسوم، ها، باورها، ارزشتمدني اعم از و 

، به نوعي مقتضي با روند ظ اصول بنيادين بوميو حفطبيعي تعميم داد. ساماندهي اين عناصر بايد ضمن ابتنا 

سازگاری داشته باشند. اين جهتگيری همراه با ارائه خدمات تعامل و جهاني نيز جديد  ي و تمدنيفرهنگ

 د.   شوارتقاء کيفيت زندگي و توسعه پايدار شهری منجر مي ،رقيببه توليد فضايي  ،مناسب

مورد توجه اخير  دههچند در  (ويژه تهرانبه) ايران یشهردر حوزه مديريت  یبرندسازيابي و هويت       

 بيشتر به سمت سياستگذاریدر حوزه  اين روند .گرفته استقرارريزان مديران، کارشناسان و برنامه

افزايش ارزش و  فضاهاسازی تجاری اغلب در جهتاجرا حوزه و در  و برندسازی کالن سازیهويت

هويت محلي و  ضعف دانش بوميِاز مغايرت بيشتر . اين است سوق يافتهو خدمات شهری کاالها  ایمبادله

رغم بهناشي شده است؛ مديريت شهری ايران مديريت شهری ايران مدرنيستي شبهساختار و کارکرد 

اصول با و  شتهداغالباً متمرکز و ديوانساالرانه ی، کارکرد ساالرمردم ی ساختاریهابرخي مؤلفهورداری از برخ

شناختي، علمي فقدان مباني معرفتب، د، ج(. -1384)کمانرودی،  داردفاصله  21«خوب يحکمران»هداف او 

و اثربخش عدم نظام پايش  رآمد،فقدان الگوها و استانداردی فني و اجرايي کا و مستمر، و اجرايي مشخص

سازماني، فقدان الگوهای کارآمد مشارکت مشارکت بين مناسبعدم الگوهای  انتشار نتايج عملکرد،

های از جمله آسيب عدم الگوهای استاندارد و کارآمد مشارکت بخش خصوصي و مدنيو  سازماني،درون

 . (1392 کمانرودی و جنگجو،)باشد ساختاری مديريت شهری تهران مي

                                                           
19.Innovation 

20.Restructuring 

21.Good Governance 



 

 

 یيابي و برندسازی شهرای راهبردی و عملياتي هويتبرنامههای جهتگيریاين مقاله به بررسي تطبيقي        

تهران پرداخته است. در انجام اين پژوهش از اسناد توسعه شهر و اسناد سازماني شورای اسالمي و شهرداری 

يابي و برندسازی شهری تهران هويت يديريتشناسي متهران استفاده شده است. اين پژوهش با هدف آسيب

و رويکردهای اجرايي مديريت شهری تهران انجام ای شهر برنامه راهبردیطريق مقايسه رويکردهای از 

 شدهکه به روش توصيفي و تحليلي انجام های کاربردی است پذيرفته است. اين پژوهش از نوع پژوهش

 آوری شده است. ای و اسنادی جمعمطالعات کتابخانه به روشاين پژوهش اطالعات مورد نياز  .است

 

 تهران شهر و استان جايگاه عملکردی  -2
 ملی و محلی  عملکردجايگاه  -2-1

شبکه  22سریبزرگجايگاه همچنان ، تا کنون 1350از دهه تمرکززدايي سياست اجرای رغم بهتهران شهر 

 عنوانبه. عهده داردفضای ملي را بهکل ي و فني عي، فرهنگسياسي، اقتصادی، اجتماراهبری نقش شهری و 

نشيني در جهت تمرکززدايي و گسترش حومهسهم شهر تهران از جمعيت شهری کشور بهاگرچه  مثال،

درصد کاهش يافت،  2/16درصد و  4/18درصد،  5/22درصد به  6/28به ترتيب از  1385تا  1355های دهه

بررسي ميزان ارزش افزوده استاني در توليد ناخالص داخلي طي  نظير است.بيخصوص در ايناما همچنان 

درصدی، باالترين سهم  45/25با سهم  1386دهد که استان تهران در سال نشان مي 1386تا  1380های سال

درصدی  12/25از توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده است. استان تهران با داشتن سهم 

در  درصدی 4/17در بخش ساختمان و  درصدی 9/21در بخش خدمات،  درصدی 6/41در بخش صنعت، 

های مذکور فوق ترتيب بيشترين سهم ارزش افزوده توليد شده در هر يک از بخش، بهبخش آب، برق و گاز

سهم عمده و قابل  ،های صنعت، ساختمان و خدماتو بخش. از اينردر کل کشور را در اختيار دارد

های اقتصادی و شاخصه واسطهبهاستان تهران در کل کشور را دارند.  توليد شده ارزش افزودهای در مالحظه

سوم يکاز تنهايي به استاناين توان گفت که در اقتصاد کالن کشور دارد، ميتهران ای که استان جايگاه ويژه

  .(1387برخوردار است )استانداری تهران، قدرت اقتصادی کل کشور 
 

 يگاه عملکرد جهانی جا -2-2

و توسعه شبکه شهرهای  های شهری، توسعه ديپلماسي شهریدولت توسعهبندی و تقسيم کار شهری، سطح

تعامل ساختاری و عملکردی با نظام  .جهاني شدن معاصر است هایاز جمله ويژگيجهانشهرها جهاني و 

ی سياسي، اقتصادی، اجتماعي و فني در هانهزميوجود مستلزم در اين دوره،  و جهانشهرها جهانيشهرهای 

                                                           
22.Macrocephaly 



 

 

به همين . استشدن معاصر با فرايند جهانيهای ملي کشورها، از جمله خواست، اراده و همکاری دولت

ش فراملي و ارتقای نق به تهرانو سازمان مديريت شهری  توسعه شهرهای سياستکه رغم ايندليل، به

 ،های زيرساختي و روبناييساير نارساييو ار متمرکز سياسي ساختجهت اين شهر به جهاني آن تأکيد دارند،

دليل عدم استفاده از برخي بهاين شهر  ده است.شدن معاصر بازمانجهانيفرايند ها و از ورود به فضای جريان

را بيش از پيش از دست شدن جهانيآفريني در فرايند مشارکت و نقشامکان داخلي موجود، های فرصت

 . (1392)کمانرودی،  قرارگرفته است محاق آن های ناپايداری آن افزوده شده و درصداده، بر شاخ

نيز نشانگر جايگاه بسيار پايين ايران در شدن بندی کشورها از حيث وضعيت جهانيبررسي و رتبه       

توسط  2007در سال کشور   72 شدنجهانيست. بررسي وضعيت در بين ساير کشورها اخصوص اين

 ،25اتصال تکنولوژيکي ،24شاخص در چهار محور يکپارچگي اقتصادی 12با استفاده از  23کرني مؤسسه

و  شصت از حيث يکپارچگي اقتصادی در رتبهنشانگر جايگاه ايران ، 27و روابط سياسي 26ارتباطات شخصي

اه و چهارم، پنج هفتاد و دوم، از حيث اتصال تکنولوژيکي در رتبه پنجم، از حيث ارتباطات شخصي در رتبه

 .(Kearney, 2007)باشد هفتاد و دوم مي کل در رتبههفتادم و در  از حيث روابط سياسي در رتبه

 

 تهرانشهری هويتی و برندسازی  هایجهتگيری -4

شورای اسالمي و های سازماني های شهر و برنامهتوان دوره تجديد و توسعه برنامهرا ميساله اخير ده

با و راهبردی( -در اين دوره، طرح جامع تهران با رويکرد جديد )ساختاری ؛ردتهران برشم شهرداری

اولين برنامه راهبردی  ؛واسطه نهادی مشترکبهو مشارکت دولت، شورای اسالمي شهر و شهرداری تهران 

مدت و دو برنامه راهبردی و عملياتي ميان (؛1404انداز )چشم توسعه شهر تهران توسط شورای اسالمي شهر

ای از راهبردهای توسعه بخشي و مجموعه مدت )دوساله()پنجساله( و يک برنامه راهبردی و عملياتي کوتاه

های جهتگيریبرخي . در اين بخش، ندشهرداری تهران تدوين و تصويب شد های مأموريتي()حوزه

و استخراج آنها  شناسي مديريتيو آسيب بررسيها جهت از اين برنامهيابي و برندسازی شهر تهران هويت

بوده و امکان مقايسه محتوايي اسناد  کالناند که ای انتخاب شدهگونهها بهاين جهتگيری شده است.تدوين 

 مختلف با هم را ميسر سازند. 

 در طرح جامع تهران  یجهتگيری هويتی و برندسازی شهر -4-1

                                                           
23.A.T.Kearney 

24.Economic Integration        

25.Tecnological Connectivity     

26.Personal Contact      

27.Political Engagement      



 

 

مالک عمل محلي مترين سند مه (1386)جامع( توسعه و عمران شهر تهران ) ساختاری-طرح راهبردی

و برندسازی شهری يابي اين سند نشانگر حاکميت رويکرد هويتآيد. بررسي حساب ميبهتوسعه اين شهر 

 :است زير به قرار اين طرحدر  تهران شهر توسعه اندازچشماست. فرهنگي وجه تأکيد بر با تهران 

 ،اسالمي-ايراني هويت و اصالت با -

 ،جهاني و هوشمند پايه،دانش -

 ،گسترده و متنوع عمومي فضاهای با سرزنده و شاداب زيبا، و سرسبز -

 ،سوانح و مخاطرات ،هاآسيب انواع برابر در مقاوم و امن -

 ،فراغت و فعاليت سکونت، برای مناسب ساختاری با منسجم و پايدار -

 ،شهروندی حقوق کليه عادالنه ينتأم و هانابرابری تعديل با بمناس هایزيرساخت و عمومي رفاه با روان -

 سطح در سياسي و پژوهشي-فرهنگي امور مرکزيت و مدرن اقتصادی با و جهاني و ملي عملکردهای با -

 .غربي جنوب آسيای منطقه برتر و مهمر شه سه از يکي حداقل ور کشو

 و کسب و سوداگری از یجلوگير، شهری اقتصاد رونق با ويژهبه ر،پايدا منابع جايگزيني، اين طرحدر        

       در فعاليت هایعرصه گسترش و کنوني فعاليت هایپهنه پااليشی، شهر زمين و مسکن در غيرمولد کار

  منظور به جهاني عملکرد با تجاری و اداری-يخدمات مراکز ايجاد، تهران شهری مجموعه و حريم و محدوده 

  برای فضا تخصيص و بازاريابي و جهاني مولد خدمات و فراملي هایشرکت حضور برای الزم فضای ايجاد 

 جنوب-جنوب و آسيايي اسالمي، منطقه، کشورهای باالخص و جهان در فعال الملليبين هایبنگاه جذب 

 با کار و کسب خدمات مراکز و فناوری و علمي هایپارک) فناوری کريدورهای برای نياز مورد فضای تأمين

 و علمي هایمجتمع و IT) هایبنگاه از تخصصي هایشاخه تشکيل برای مزيت یدارا هایپهنه از استفاده

 و آالينده بزرگ صنايع جایهب پاک و باال فناوری با کوچک و متوسط صنايع تدريجي جايگزينيو  پژوهشي

ی )شورا استشده  بردهنامتهران  شهر فعاليت رونق واقتصادی  توسعه راهبردهایعنوان به موجود انبارهای

 .(6و  3: 1386عالي شهرسازی و معماری ايران، 
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 14 ،اندازیچشمکالن هدف  7 شامل «1404های راهبردی تهران در افق گيریانداز و جهتچشم»سند 

، ها، زيرساختاقتصاد بخش 8ر دی های راهبردو جهتگيریاندازها و چشم ،راهبردیکالن  جهتگيری

اين  يبررس .استاجتماعي -ت، معماری و بافت شهری و فرهنگي، امنيت، حمل و نقل، محيط زيسمديريت

در شهری تهران  یسازنماد و ييابهويتبه گر توجه نشاننيز همانند طرح جامع، ها یو جهتگير اندازهاچشم

بنيان با اقتصادی دانش 1404، اقتصاد تهران در افق ين سندا انداز اقتصادیبر اساس چشمست. ا تدوين آنها



 

 

های اقتصادی يک جهانشهر خواهد بود. تهران با گزينش کسب و کارهای مناسب و سازگار با ويژگي

های همجوار را در قالب يک قطب ويژه استانانداز خود، قابليت ايفای نقش محرک توسعه کشور، بهچشم

 :به قرار زير است 1404تهران در افق  یانداز، اهداف چشمين سندابر اساس دارد.  اقتصادی

 ، (شهر فرهنگ) يابي به جايگاه اول صنعت فرهنگي در جهان اسالمدست -

های و تحکيم زيرساختبر های دانشدرصد توليد ناخالص داخلي تهران به فعاليت 50اختصاص بيش از  -

 ، (شهر دانش) بنياندانشاقتصاد 

 ، (يشهر زندگ) شهر برتر دنيا از منظر شاخص کيفيت زندگي 50تن در فهرست گرفجای -

 ،(شهر روان) کيلومتر در ساعت 40ساندن سرعت متوسط حرکت خودروها به ر -

  ،(شهر ايمن) ريشتر 5/7شهر تا  یهابافت يايمن یارتقا -

 ، (شهر پاک) کاهش آلودگي هوا تا سطح استانداردهای جهاني -

 یتکنولوژشهر ) ICTهای شهر برتر منطقه آسيای جنوب غربي از منظر زيرساخت 3مع حضور در ج -

  .(1386شهر تهران،  ياسالم ی)شورا (اطالعات و ارتباطات
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و در چهارچوب  یشهرتوسعه  ید راهبرداسناامتداد در ( 1387-92شهرداری تهران )اول پنجساله برنامه 

تهران در  یشهردار یابرنامه، تکاليف برنامهن ايدر ه است. دشدوين تتهران  یها و وظايف شهردارمأموريت

 یراهبرد ، برنامهیستاد یهاو الزامات حوزه یبرنامه راهبرد و در پنج بخشاجرايي  و  یراهبرددو سطح 

و منابع مصرف  يو اهداف کم يو ارزيابق، نظارت مناط یهایيي شهردارمناطق، عمليات اجرا یهایشهردار

های موضوعي و موضعي طرح جامع انداز، اهداف، راهبردها، طرحاين برنامه بر اساس چشمده است. ش درج

 برنامه راهبردی و الزامات حوزه ستادیدر بخش شده است.  دوينتشهر تهران  1404انداز و سند چشم

 زير تنظيم شده است: هایاندازدر راستای چشم های شهرداری، برنامهت شهریازی و مديريمعماری، شهرس

 اسالمي )شهری برای رشد و تعالي انسان و حيات طيبه(،-تهران؛ شهری با اصالت و هويت ايراني -

 القرای نظام اسالمي، بسترساز آرمان شهری مهدوی )عج(،تهران؛ ام -

 های فرهنگي و روحيه ايثارگری،وردار از ايمان و معنويت، فضائل اخالقي، ارزشتهران؛ با شهرونداني برخ -

و و اجتماعي  رواني، تهران؛ شهری سالم، پويا و خانواده بنياد، با شهرونداني برخوردار از سالمت جسمي -

 .(98 -118: 1387)شهرداری تهران،  پذيرنگر، اميدوار، ساعي، کوشا، مقتدر و مشارکتآينده

پذيری و رقابت برنامه راهبردی و الزامات حوزه ستادیبخش انداز توسعه اقتصادی شهر تهران در چشم       

 قرار زير است:به در اين برنامه فضای کسب و کار



 

 

پژوهشي و -تهران؛ کالنشهری با عملکردهای ملي و جهاني و با اقتصادی مدرن و مرکزيت امور فرهنگي -

 اقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسيايي جنوب غربي،سياسي در سطح کشور، و حد

 اسب برای سکونت، فعاليت و فراغت )همان مرجع(.تهران؛ شهری پايدار و منسجم با ساختاری من -
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ها و سازی فعاليت(، شفاف1390-92شهرداری تهران )( )دوسالهمدت هدف اساسي برنامه عملياتي ميان

انداز، راهبردها های هر حوزه مأموريتي به چشمها و فعاليتارائه شده توسط شهرداری، اتصال پروژه خدمات

. بوده استهای واحدهای مختلف شهرداری تهران پذيرکردن فعاليتهای اسناد فرادست و سنجشو سياست

اجتماعي و فرهنگي، حمل و حوزه مأمويتي با شش حوزه مأموريتي شهرداری تهران شامل اين برنامه متناظر 

نقل و ترافيک، خدمات شهری، ايمني و مديريت بحران، شهرسازی و معماری، و توسعه و هوشمندسازی 

های اين برنامه برای رفع نياز اتصال اسناد فرادست به بودجه، شهری تنظيم شده است. يکي از نوآوری

انداز، راهبرد، سياست اجرايي، برنامه و خدمت اعالم شده است. سه سطح بندی پنجگانه آن شامل چشمطحس

در اين دهنده به بودجه است. صالاول ناظر بر اسناد فرادست )از جمله طرح جامع تهران( و دو سطح آخر، ات

 هایهای اجرايي و برنامه، سياستاندازها، راهبردهابرنامه، شرح نسبتاً مفصلي از مأموريت، عملکرد، چشم

. اين برنامه از ايندهای اجرايي آن ارائه شده استهای ششگانه مأموريتي شهرداری تهران و سيستم و فرحوزه

 ترمنطقياز آن  محتواييو از حيث  ترکاملپنجساله اول شهرداری حيث چهارچوب و شکل تدوين از برنامه 

 (. 1391)شهرداری تهران،  يي اساسي با آن ندارد، اما تفاوت ماهوی و محتواباشدمي
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( و برنامه عملياتي 1389-92امتداد برنامه پنجساله اول )در ( 1393-97پنجساله دوم شهرداری تهران )برنامه 

ل شامل کليات برنامه، احکام حوزه مأموريتي حمل و نقل و فص 9( در 1390-92مدت شهرداری تهران )ميان

ترافيک، احکام حوزه مأموريتي حفاظت محيط زيست و خدمات شهری، احکام حوزه مأموريتي ايمني و 

مديريت بحران، احکام حوزه مأموريتي شهرسازی و معماری، احکام حوزه مأموريتي اجتماعي و فرهنگي، 

و  هوشمندسازی و اقتصاد شهری، احکام منابع درآمدی و مصارف برنامه، احکام حوزه مأموريتي مديريت،

ی هااحکام پايش و نظارات بر حسن اجرای برنامه، و همچنين دو پيوست شامل اهداف کمي حوزه

 ريزیبرنامه نظام مختلف اجزای بين هماهنگي منظوربه. است هتدوين شد های برنامهمأموريتي و نقشه

شامل  برنامهاين  اصلي اجزای درختواره مدت،کوتاه و مدتميان بلندمدت، سطوح در تهران شهرداری

 99راهبرد،  27داز، انمچش 7 شامل درختوارهاين . تدوين گرديد اجرايي سياستانداز، راهبرد و چشم



 

 

 جامع طرح اندازچشم بندهای بر منطبقمذکور  اندازهایچشماست. هدف عملياتي  61و  سياست اجرايي

اندازها و راهبردهای اين برنامه و برخي چشم. (1392)شهرداری تهران،  است( 1386تهران  ) شهر

 باشد.   مي 2و  1ول شماره اقرار جدهای هويتي بخشي آن بهجهتگيری

 
 برنامه پنجساله عملياتی دوم شهرداری تهراناندازها و راهبردهای : چشم 1جدول 

 راهبرد اندازچشم

هويت  و با اصالت شهری تهران؛

 برای رشد اسالمي )شهری-ايراني

 طيبه( حيات انسان و تعالي و

 شهری منظر و سيما بخشي به هويت و زيباسازی

 تهران شهر منظر و در معماری ايراني-هويت اسالمي بازنمايي احياء

 اجتماعي شهروندان و سرمايه فرهنگي و ارتقای ايراني-اسالمي فرهنگ ترويج

 هوشمند پايه، دانش ریشه ؛تهران

 جهاني و

 تهران نمودن شهرداری محوردانش

 شهروندان به خدمات ارتباطي ارائه هایگسترش شبکه و شهرداری هوشمندسازی

 شهری خوب اصول حکمروايي بر مبتني شهرداری تهران سازماني تحول

 شاداب زيبا، و سرسبز شهری تهران

 متنوع عمومي فضاهای با سرزنده و

 ستردهگ و

 و پيراشهری سبز شهری متوازن فضای و يکپارچه توسعه

 شهری زيست و محيط بهداشت سطح ارتقاء

 زيست با محيط نقل و حمل و تسهيالت هاسيستم سازگاری

 برابر در مقاوم و امن شهری تهران

 برابر در مقاوم و هاآسيب انواع

 سوانح و مخاطرات

 سازانسان و سوانح طبيعي ابربر در و شهروندان شهر ايمني ارتقای

 بحران مديريت و نشانيآتش ايمني، سيستم بهبود

 تهران شهر در غير عامل پدافند اصول کاربست

 فرسوده شهری هایبافت و نوسازی بازسازی بهسازی،

 با منسجم و پايدار شهری تهران

 سکونت، برای مناسب ساختاری

 فراغت و فعاليت

 تهران فضای شهری و کالبد به بخشيامانتظ در محوریبرنامه

 و ساز ساخت کنترل و نظارت

 خدماتي-نهادی اجتماعي به خدماتي از سازماني شهرداری تحول

 عملکردهای کالنشهری با تهران؛

 مدرن با اقتصادی و جهاني و ملي

پژوهشي -امور فرهنگي و مرکزيت

 سطح کشور در سياسي و

 المللي، مليبين ابعاد در شهر تهران فرهنگي فضاهای عمومي و هایعرصه توسعه

 مدني حيات تقويت و منظور احيا به شهری و

 شهر توسعه اقتصادی در عمومي و خصوصي دولتي بخش مشارکت

 توسط شهروندان شهر و اداره توسعه هایهزينه تأمين

 جهاني تراز به رسيدن المللي وبين مجامع در نقش تهران و حضور تقويت

 1392جع: شهرداری تهران، مر

 های هويتی بخشی برنامه پنجساله عملياتی دوم شهرداری تهران: برخی جهتگيری2جدول 
 های راهبردیجهتگيری  حوزه مأموريت

شهرسازی و 

 معماری

 پذيری؛رقابت و پذيریزيست بر تأکيد با پايدار توسعه تحقق برای تهران شهر کالبدی-فضائي انسجام

 شهری؛ منظر و معماری در ايراني-اسالمي هويت گسترش و بيينت به کمک



 

 

 شهروندان؛ و شهر يابيمنزلت و مندیهويت منظوربه شهر اجتماعي و فضائي سازمان بازآفريني

بر  تکيه با پيرامون( و شهر تا بنا مختلف )تک هایمقياس در تهران شهر کالبدی-فضايي کيفيت ارتقاء

 منطقه؛ در» اسالم جهان القریام «نقش ايفای منظور به انياير -اسالمي غني هويت

تهران  ارتقاء برای الزم اقتصادی و هويتي فرهنگي، کالبدی، الزامات از گيریبهره و تهران شدنجهاني

 جهاني؛ کالنشهرهای و هاپايتخت شبکه در

 عمومي؛ فضاهای و هابه عرصه توجه طريق از اجتماعي-فرهنگي شکوفائي و اقتصادی سازیبستر

 تفصيلي؛ و جامع طرح ويژهبه و ایمنطقه ملي، فرادست ایهبرنامه  از تبعيت و محوریبرنامه

 خود؛ تکاليف و حقوق به شهروندان آگاهي ارتقاء و شهروندی حقوق تأمين عمومي، منافع ارجحيت

 طبيعي، بسترهای و ساختارها بر اتکا با تهران شهر فضايي و کالبدی ساماندهي و محيطي ارتقاءکيفيت

 شهری.       منظر و معماری در تاريخي و اسالمي-هويت ايراني

مديريت، 

هوشمندسازی 

 و اقتصاد شهری

 کارفرمائي؛ مديريت حاکميت و گریتصدی کاهش سازی،چابک

 ک؛الکتروني شهرداری و شهر تحقق جهت نوين فناوریگيری بهره با شهرداری و شهر هوشمندسازی

 شهرداری؛ وظايف انجام در مردمي نهادهای و خصوصي بخش از مندیبهره

 مردمي؛ نهادهای ايجاد برای شهروندان توانمندسازی

 دانش؛ مديريت توسعه و پژوهش و مطالعه پايه بر تهران شهرداری اقدامات همه ساختنمبتني

 اقدامات؛ و برنامه ارزيابي و نظارت بر تأکيد

 رقابتي؛ فضای در انساني نيروی هدارینگ و جذب

 ها؛صالحيت و هاظرفيت ،هامهارت تخصص، دانش، شامل شهری مديريت انساني سرمايه ارتقاء

 مقررات؛ و قوانين تثبيت و تصويب، بازنگری و پيگيری

 ؛شهروندان توسط شهر مديريت و توسعه هایهزينه وتأمين شهرداری درآمدهای پايدارسازی به نيل

 شهری؛ مديريت نظام تحول در شفافيت و اثربخشي محوری،عدالت گويي،پاسخ کارآمدی، افزايش

 شهرداری؛ و شهر عملکرد هایشاخص ارتقاء و جهاني کالنشهرهای رقابتي فضاهای در فعال حضور

 جهاني؛ بمطلو تراز به رسيدن و الملليبين مجامع در تهران جايگاه تقويت و شهری ديپلماسي توسعه

 اجرائي؛ نوين هایروش و هاتکنولوژی از استفاده بر تأکيد و کار انجام هایروش استانداردسازی

 ؛اقدامات و تصميمات در کيفيت( و زمان هزينه، وری )مديريتبهره هایشاخص قراردادن مالک

 .شهر در اشتغال و ثروت مولدين و کارآفرينان از مندنظام حمايت به کمک

 1392، تهران : شهرداریرجعم

 مدت )بودجه( شهرداریجهتگيری هويتی و برندسازی شهر تهران در برنامه عملياتی کوتاه -3-6

اقدامات اجرايي اين و سنخيت خوبي نشانگر ارتباط های ساالنه شهرداری بها و پروژهه، طرحهاسياست

خصوص راهبردهای بخشي ابالغي، بودجه مصوب ی است. در اينشهرهای راهبردی توسعه با برنامهسازمان 

تهران بررسي شده است. راهبردهای بخشي شهرداری  1391بودجه سال دستورالعمل و  1390و ابالغي سال 

های انداز، راهبردها و سياستدر راستای چشمنشانگر جهتگيری راهبردی اين سازمان  ،شهرداری تهران



 

 

توسعه سازماني آن است. اين جهتگيری در مقدمه تحول اداری و بر های باالدست با تأکيد اجرايي برنامه

بخشنامه تدوين بودجه  2و ماده  1و در متن مقدمه و ماده  1390دستورالعمل اجرايي بودجه مصوب سال 

اقدامات به اولويت و جهتگيری ها نشانگر برنامهبين اعتبارات شود. اما تخصيص نيز مشاهده مي 1391سال 

منابع مربوط  همچنين بخش عمده. استدر بودجه اين سازمان  اني )اعم از نگهداری و توسعه(اصطالح عمر

ريزی و طراحي )نه اجرايي( توسط به اقدامات مطالعاتي، برنامهاسناد، اين به توسعه هويتي و برندسازی در 

 . (1390)شهرداری تهران،  معطوف شده استشهرداری تهران ها و واحدهای ستادی حوزه

 

 توسعه شهری تهران ای راهبردی و عملياتیبرنامههای جهتگيریمقايسه  -3

و برندسازی يابي هويتبر  مورد بررسي در اين پژوهش، مبتنيای هبرنامهکالن های جهتگيریبطور کلي، 

مقايسه . اندبوده و کالبدیاقتصادی  ،ابعاد مختلف طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، سياسيشهری تهران در 

است، با اين تفاوت که اولويت، مراتبي آنها با هم راستايي سلسلهحاکي از همها اين برنامههای تگيریجه

ای توسعه هويت و برندسازی ها و اهداف راهبردی برنامهحجم و محتوای اقدامات اجرايي با جهتگيری

و  کلي هويتهای گيریجهتشهری هماهنگي ندارد که در بخش بعدی اين مقاله به آن پرداخته شده است. 

مورد بررسي در اين پژوهش  ای راهبردی و عملياتيهبرنامهشترک تمامي وجه مشهری تهران که  سازیبرند

 توان در موارد زير برشمرد:باشد را ميمي

 ؛ایو منطقه جايگاه شهر جهاني، جهانشهری، ملياحراز عملکردی؛ -فضايي جهتگيری -1

 محلي؛ ساالری و حکمراني خوبمردممديريت يکپارچه، ، سياسي؛ استقالل جهتگيری -2

 ؛و برتر بنياناقتصادی؛ مزيت، رقابت، کارآفريني، مشارکت و توليد کاال و خدمات دانش اندازچشم -3

 اجتماعي؛ عدالت اجتماعي و برخورداری از رفاه عمومي و خصوصي؛ جهتگيری -4

 ؛اسالمي-جارهای فرهنگ اصيل ايرانينها، نمادها و هختزيرساي؛ فرهنگ جهتگيری -5

 ؛های مقاوم و پايدارساختبومي و زيرمعماری و شهرسازی ؛ کالبدی جهتگيری -6

 الکترونيک.و  هوشمند پايه،دانششهر مديريت شهری و ؛ تکنولوژيکي-دانشي جهتگيری -7

 تهرانيابی و برندسازی شهر ديريتی هويتم هایآسيب -5

در نوع خود دو دهه اخير در ، شورای اسالمي و شهرداری تهران اهبردی توسعه شهرهای رين برنامهتدو

اين های تحقق اهداف و جهتگيری. اما استای برخوردار قابل توجهو مديريتي فني نظير بوده و از اعتبار بي

قابليت  ،ويايي، پگراييو واقعاز يکسو ملي راهبردی توسعه مستلزم هماهنگي آنها با رويکردهای ها برنامه

ضرورت و نارسايي آن باشد. مياز سوی ديگر ها و اقدامات اجرايي برنامهبا  هاآنو هماهنگي پذيری تعديل

منعکس شده است. صراحت در مواضع رسمي سازمان مديريت شهری تهران نيز  بهها از اين حيث برنامه



 

 

آمده خصوص در اين( 1390-92داری تهران )مدت )دوساله( شهردر مقدمه برنامه عملياتي ميان بطور مثال،

مدت آن با برنامه کوتاههای بلندمدت شهرداری منظور پرکردن خأل عدم ارتباط برنامهبهاين برنامه "است؛ 

گذاشت، عدم را تحت تأثير ميريزی اين شهرداری نظام برنامه هامسأله مهمي که سال تدوين شده است.

نحوی که های مختلف شهرداری بود؛ بهشده برای حوزههای تهيهها و برنامهارتباط يا ارتباط ناکافي طرح

هايي را های ساالنه پروژهبردند و بودجههای خود را پيش ميهای بلندمدت، اهداف، الگوها و سياستطرح

های فرادست نداشته يا اگر هم ارتباطي وجود رساندند که ارتباط منسجمي با اهداف طرحبه تصويب مي

 هایآسيباين پژوهش، بر اساس (. 13: 1391)شهرداری تهران،  "طور منظم مستند نشده استهداشته، ب

 قرار زير برشمرد:توان بهرا مي تهران یيابي و برندسازی شهرمديريتي هويت

 ایهاندازچشماگرچه  ؛شدنملی تهران در خصوص فرايند جهانیو محلی ای برنامه رويکردعدم هماهنگی  -5-1

باره ملي در مواضعبا کامل هماهنگي اما ، باشنداهداف آرماني مي نوعاز توسعه شهری تهران  ایبرنامهتوسعه 

ای منطقهاقتصادی و فرهنگي های ملي بيشتر بر توسعه تعامالت سياستای که گونههبرا ندارند. شدن جهاني

های توسعه د، در صورتي که در برنامهنه دارشدن توجبدون تأييد اهداف و الزامات جهاني و الملليبينو 

و احراز جايگاه شهر جهاني و شدن راستايي با فرايند جهانيشهری و مديريت شهری تهران بيشتر به هم

های رسمي توسعه ملي و تفاوت اين اهداف با جهتگيریآلي ايدهرويکرد د. ندارتأکيد آن جهانشهری 

 آنها شده است.شعارين و وجه  ی اجرايياراعتببيای است که منتهي به گونهبه

اندازی، تحقق اهداف چشم محلی تهران؛ گيری حکومتساختار متمرکز سياسی و فضايی کشور و عدم شکل -5-2

گيری حکومت محلي در چهارچوب حکمراني ای تهران مستلزم شکلو برندسازی شهری برنامه يابيهويت

ای ملي در رغم برخي الزامات برنامهبهمتمرکز کشور فضايي  وساختار سياسي  ،در حالي کهخوب است. 

که اننچهمدهد. را نمي عملکرد مستقل شهر تهران در شبکه شهرهای فرامليو امکان اين ، چند دهه اخير

از اين امکان محروم مانده  های الزمها و ظرفيترغم برخورداری از برخي زمينهبهتاکنون نه تنها شهر تهران 

 باشد. نيز مي هاقابليت طور روزافزون شاهد فرسايش و از دست دادن آنلکه بهاست، ب

انجام  ؛تهران ای شهربرنامهيابی و برندسازی فقدان ظرفيت کارفرمايی مديريت شهری در تحقق اهداف هويت -5-4

تمرکززدايي و  مستلزم يابي و برندسازی شهری،هبردی هويتای رامات اجرايي برای تحقق اهداف برنامهاقدا

در حوزه و منابع مالي و مشابه آن  فني و اجراييو ابزارهای فراگير  استانداردهاي چون هايزيرساختوجود 

که های حکمراني خوب است. عالوه بر اينتهران در چهارچوب اصول و شاخصسازماني مديريت شهری 

خصوص نيز موجود در اين هایظرفيتو ها اين شرايط در مديريت شهری تهران وجود ندارد، بلکه زمينه

   (.1391، کمانرودی و جنگجو) نمايدها را غير واقعي ميتحقق آن اقدامات در افق زماني آن برنامهامکان 



 

 

درون  ایزمينهالزامات  خالءشهری؛ های ختساير زيرساهماهنگ فيزيکی شهر بر توسعه دم عملی نوسازی تق -5-3

ای اسناد برنامه بندیو ساختار هاريزیبرنامهتا هماهنگي تهران موجب شد  سازماني مديريت شهریو برون

همين ند. بهبا هم محروم بمانارتباط ارگانيک داشتن وجه مکانيکي پيداکرده و از بيشتر مديريت شهری تهران 

 هایهها و پروژفعاليتدر عمل بيشتر به سمت ها و اقدامات اجرايي مديريت شهری تهران برنامهدليل 

مانده شهری بازهماهنگ توسعه  ظرفيتايجاد سازی و يافته و از فرصت توانمندسوقاصطالح عمراني به

، بيشتر به ایبودجه سازماني ودرون و برون های ساختاریجهت محدوديتبهمديريت شهری تهران است. 

 آورده است.آن رویمادی  هایای فضاها و ساير داشتهو افزايش ارزش مبادلهسازی تجارینوسازی و 

و تحقق اجرايي اقدام  ؛يابی و برندسازی شهر تهرانهای هويتسازی کاربردی اصول و شاخصعدم مدل -5-5

ای برنامهتبديل مباني نظری و مفهومي موکول به  ،توسعه شهر تهرانيابي و برندسازی ای هويتاهداف برنامه

واقعيت آن است که تاکنون اين  کاربردی يا اجرايي است.های ها و مدلبه اصول و شاخصآن راهبردی 

 عمل نيامده است. اين نارساييبهتهران های بخشي توسعه شهری يک از حوزهصورت فراگير در هيچاقدام به

        شود. های شهرسازی و معماری و فرهنگي بيش از هر حوزه ديگری مشاهده ميدر حوزه

برخورداری و و برندسازی شهری مستلزم يابي هويت مقياس مديريت محلی تهران؛فقدان رويکرد فضايی در  -5-6

های توسعه شهری است. بر اساس اين رويکرد، ريزیبه شهر و برنامهرويکرد فضايي )آمايشي( کاربرد 

کليه و پذيرد شهری انجام ميفرابخشي راهبردی ريزی ريزی فضايي شهر به عنوان يک انضباط برنامهبرنامه

های دور و نزديک بيروني، روندها و رويدادهای گذشته، حال و آينده قطعي تعامالت محيط دروني با محيط

دليل فقدان سابقه گيرد. اين رويکرد در حوزه مديريت شهری )محلي( تهران بهو محتمل آن را در نظر مي

ريزی با رافيايي برنامههای جغو انطباق حوزهحاکميت ساختار مديريت بخشي دانشي و فني از يکسو و 

های مجرد در اين ساختار، تکاپوی کسب هويت برای مکانپذير نيست. مرزهای سياسي و اداری امکان

 شود.  ميسر نمي ،شهری
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