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 چکیده

کشاورزی حومه شهرها، به درنوردیدن اراضی منابع ملی و طبیعی و اراضی گسترش افقی و پس از توسعه در مناطق شهری فرایند 

تغییر کاربری اراضی ذخیره خدمات شهری و افزایش تراکم ساختمانی روی آورده و شهروندان را در چنبره افزایش جمعیت، تراکم، 

که توسعه از مسیر اصلی خود منحرف  اندعوامل متعددی سبب شدههای محیطی و تنزل کیفیت زندگی گرفتار ساخته است. آلودگی

بینی شده، تحقق نپذیرد. یکی از این عوامل، عدم نظارت و پایش های مصوب پیشو تغییرات کالبدی بر اساس آنچه در طرح شود

باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری می ایشهری و منطقههای توسعه جریان توسعه و تغییرات کالبدی بر مبنای طرح

های نظام ها و محدودیتهای بحرانی و شناسایی پتانسیلرد تا با تحلیل و واکاوی گلوگاهسعی دا ،ریزی استراتژیکاصول برنامه

نظرخواهی از  با بدین منظور. پایش تغییرات کالبدی در کشور، راهبردهایی را به منظور اصالح و بهبود فرایندهای موجود ارائه نماید

های . یافتهاست گشته شناسایی و تحلیل تحلیل سواتکارشناس ارشد، شرایط فعلی نظام پایش تغییرات کالبدی در قالب  40

نگری مدیریت چندگانه و فقدان سازوکار نظارت یکپارچه، عدم تعریف شرح وظایف مشخص و بخشیدهد که پژوهش نشان می

های مرتبط با های قانونی برای پیاده نمودن مکانیزمو همچنین، فقدان پشتوانه تغییرات کالبدینهادهای ذیربط در زمینه نظارت بر 

. این امر نشان دهنده نیاز به بازتعریف قانونی و سازمانی اندهای جدی بر پیکره توسعه و عمران کشور وارد نمودهآسیب پایش،امر 

تغییرات کالبدی های توسعه در قالب نهادی منسجم به منظور مدیریت و پایش پکپارچه ت و ارزیابی نحوه اجرای طرحفرایند نظار

باشد؛ چنین نهادی نیازمند اصالح وضعیت فعلی می استقرار و عملکرد مطلوببا توجه به اینکه باشد. می در سطح مناطق شهری

های تعیین شده در این های موجود در نظام پایش تغییرات کالبدی بر اساس اولویتکاستیشود ضمن رفع بنابراین پیشنهاد می

 .شودپژوهش، بسترهای قانونی و نهادی الزم برای استقرار نظام یکپارچه مدیریت و پایش فراهم 
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 بیان مسأله
امروزه با پیچیده شدن مسائل شهری، افزایش روزافزون جمعیت، سرعت باالی تغییرات، تنوع و کثرت نیازهای شهروندان و منابع 

توان شهرها را به حال خود را رها کرد تا به صورت ارگانیک و بر اساس برآیند حاصل از نیازها، نمیاین محدود برای پاسخگویی به 
ای مشخص شکل گیرند و به حیات خود ادامه دهند. با توجه اقلیمی، اقتصادی، مذهبی و ... بدون برنامه تأثیرات عوامل جغرافیایی،

به ماهیت پویا، متغیر و پیچیده شهرهای امروزی نیاز است تا نحوه توسعه نظام کالبدی و فضایی شهرها و نقاط پیرامون آنها به واسطه 
فع عموم شهروندان باشند، کنترل و هدایت شوند. یکی از ابزارهای مؤثر در راستای تعیین ضوابط و مقرراتی که تأمین کننده منا

دهی به ترین ابزارهای قانونی به منظور شکلباشند که از بنیادیهای توسعه شهری میها و برنامهپاسخگویی به نیاز بیان شده، طرح
های مستعد های شهری، پهنهها با مشخص کردن محدودهامهها و برنشوند. این طرحشهرها و هدایت مسیر توسعه آنها تلقی می

وساز ها و عملکردهای شهری، توزیع بهینه خدمات عمومی، تعیین میزان و شدت ساختبندی و ساماندهی فضایی فعالیتتوسعه، پهنه
  ن را نیز تأمین کنند.در نواحی مختلف و ... سعی دارند تا ضمن انسجام بخشی به نحوه توسعه شهرها، رفاه عمومی شهروندا

ای، مجموعه شهری و...( های توسعه و عمران ناحیهطرح ای )اعم ازهای توسعه در سطوح منطقهگیری از طرحدر کشور ما نیز با بهره
این های جامع، تفصیلی و...( هدایت و توسعه مناطق شهری و پیراشهری در دستور کار قرار گرفته است. با و شهری )اعم از طرح

حاکی از آن است که توسعه ناهماهنگ در عرصه سرزمین و تمرکز امکانات و جمعیت در وضعیت توسعه و عمران در کشور  ،حال
 هایتراکم توسعه ناپایدار در سطوح مختلف جغرافیایی، انتقال جمعیتی از روستاها به شهرها و از شهرها به کالنشهرها، ،آنبخشی از 

رو ساخته است. در و ... شرایط را برای زیست مطلوب با تهدیداتی جدی روبهدر شهرهای بزرگ  وساز()جمعیت و ساخت ضابطهبی
حال حاضر، شاهد آن هستیم که توسعه افقی شهرها پس از درنوردیدن اراضی منابع ملی و طبیعی و اراضی کشاورزی حومه شهرها، 

های روی آورده و ساکنان را در چنبره افزایش جمعیت، آلودگیساختمانی و افزایش تراکم به تغییر کاربری اراضی ذخیره خدمات شهری 
توان به طور کلی در ناکارآمدی فرایند تهیه و اجرای دالیل این امر را میاست.  ساختهمحیطی و تنزل کیفی زندگی شهری گرفتار 

های تهیه شده با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، مهها و برناهای توسعه جستجو کرد. ناهماهنگی طرحها و برنامهطرح
های در نظام موجود مدیریت ، نارسایی(47:1393آبادی و همکاران، )زنگی پذیریناهماهنگی آنها با ماهیت پویای توسعه و عدم انعطاف

عدم توجه به نقش شهروندان و  هاتهیه و اجرای طرح فرایندجدایی ها، ای، فقدان نظارت کافی بر نحوه اجرای طرحشهری و منطقه
 باشند.توسعه در کشور میهای از جمله عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح ... و (28:1394پور و سعیدی، )صفایی در این فرایند

دالیل مهم در عدم اجرای صحیح به عنوان یکی از های توسعه و عمران نظارت مؤثر بر اجرای طرح در میان عوامل بیان شده، فقدان
نشان کشور تحقیقات انجام شده در زمینه پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری  .(1393)بنیادی،  باشدها میپذیری طرحو تحقق

همواره ای به تصویب رسیده، نبوده و های شهری و منطقههای کالبدی صورت گرفته دقیقاً بر مبنای آنچه در طرحتوسعهدهد که می
های فرادست اند؛ این در حالی است که در طرحبه نفع مناطق مسکونی و صنعتی کاهش یافته و منابع طبیعی وسعت اراضی کشاورزی

(. میزان 11:1394الهی و همکاران، ؛ فرج34:1392تأکید بر حفظ آنها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است )مظاهری و همکاران، 
های مصوب لزوماً به مرحله اجرا دهنده این موضوع است که طرحشهری کشور، نشان مناطقسعه در های توپذیری طرحتحقق

عالوه (. 1:1390است )عزیزی و آراسته، ها بودههای صورت گرفته بر خالف پیشنهادات مندرج در این طرحرسند و یا حتی توسعهنمی
های شخصی یا گروهی و نه بر ا و مناطق کشور عمدتاً بر مبنای منفعتتوسعه کالبدی و نحوه استفاده از اراضی در شهره ،بر این

)سجادی و همکاران،  نداشته استو نظارت کافی و مستمر بر توسعه کالبدی وجود های توسعه صورت پذیرفته اساس مصوبات طرح
53:1393 .) 

، به پاشنه آشیل توسعه و مناطق شهریهای توسعه و عمران در سطوح اجرای طرح برنظارت  عدمتوان گفت که در مجموع می
های توسعه و ات ناکارآمدی طرحشهرنشینی در کشور بدل گردیده و نبود مکانیزمی مطلوب در راستای پایش تغییرات کالبدی موجب

 هایعه و عمران کشور بر مبنای طرح، پایش تغییرات کالبدی به منظور هدایت جریان توسبر این اساس است. عمران را فراهم نموده

چه "ضمن پاسخ به این پرسش که  حاضر ناپذیر است. از این رو، پژوهشای امری ضروری و اجتنابتوسعه شهری و منطقه مصوب
های گلوگاهواکاوی تحلیل و با  ، سعی دارد تا"هایی بر فرایند پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور تأثیرگذار هستند؟مؤلفه

اصالح ، راهبردهایی را به منظور کشورمناطق شهری در  پایش تغییرات کالبدی نظام هایها و محدودیتبحرانی و شناسایی پتانسیل
 نماید. ارائه و بهبود فرایندهای موجود
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 مبانی نظری
توسعه و عمران در سطوح مختلف جغرافیایی های ها و برنامهپذیری طرحریزی فضایی، تحققهای مهم برنامهیکی از مسائل و دغدغه

پذیری عبارت است از: به وقوع پیوستن، به اتمام رساندن برنامه و سیاست. پاول نات، ( تحقق2005باشد. از دیدگاه کوان )می
(. Nutt, 2007) ریزی فضایی داردای در برنامهکند که جایگاه ویژهپذیری را به عنوان یک فرایند باقاعده و منظم تعریف میتحقق

ریزی پردازان آن را به عنوان بخشی جدانشدنی از فرایند برنامهها بسیار توجه دارند و نظریهپذیری طرحریزان به تحققامروزه برنامه
پذیری ریزان فقدان تحققها آنچنان است که بسیاری از برنامهپذیری طرح(. اهمیت تحققAlexander, 1985:403کنند )تلقی می

های اصلی (. یکی از دغدغهRosenbaum, 1986 ; Wandersman et al., 2005کنند )طرح را به معنای شکست آن تلقی می
توان می باشد. در نگاهی کلیهای توسعه و عمران میپذیری طرحریزان و مدیران، کندوکاو و تحلیل علل ناکامی و عدم تحققبرنامه

دو دلیل اصلی تحقق نخواهد یافت: اول، اینکه نظریه برنامه درست نباشد و برنامه بر اساس یک برنامه یا طرح فضایی به  گفت که
سازی )قانونی، اداری، انسانی، مالی و ...( تدوین نشده باشد. دوم، اینکه در زمان ریزی و ابزارهای پیادهزمان و اقتضای بستر برنامه

 Durlakر اساس مستندات تعیین شده، اجرا نشود و از اهداف خود منحرف شود )اجرا و به دلیل فقدان نظارت و پایش کافی، برنامه ب

& DuPre, 2008:702-706 .) 
، وجود سیستم نظارت و ارزیابی فرایند اجرایی آنها ای توسعه و عمران در مرحله اجرایهپذیری طرحیکی از عوامل مؤثر در تحقق

. این (Khalifa, 2012:58; De Graaf & Dewulf, 2010:473باشد )ها و در مفهومی کلی فرایند پایش میشدن طرح
و کاربست تفکرات های جامع سنتی به تغییرات شتابان شهرها و طرح ریزی عقالنی جامععدم پاسخگویی تفکر برنامهمفهوم پس از 

ها که بر سنجش موفقیت یا شکست تک تک سیاست فرایند توسعه شهری مطرح شد؛ مفهومیدر  راهبردی و ریزی ساختاریبرنامه
  (.Fidelis, 2007:430باشد )های طرح به اهداف عملیاتی میتأکید دارد و شامل میزان دستیابی سیاست

پایش به عنوان یکی از ارکان مهم در مرحله اجرایی شدن طرح و انعکاس دهنده موضوعات در حال تغییر و مسائل در حال ظهور 
گیری در خصوص تخصیص تواند در کمک به تصمیمهای توسعه و عمران می(. بر این اساس، پایش طرحNdugwa,2017باشد )می

گیران های توسعه و عمران، تشخیص تغییرات کالبدی و مسائل در حال بروز، یاری رساندن به تصمیمیابی مسائل طرحمنابع، ریشه
ع پیوسته، ریزی شده و آنچه در واقعیت به وقومیزان واگرایی یا همگرایی عملکرد برنامهها و سنجش در مورد اتخاذ بهترین گزینه

های مند در ارتباط با پایش نحوه اجرای طرحتعریف سازوکاری نظام (.Segura & Pedregal, 2017:3)نقش بسزایی داشته باشد 
بینی شده با آنچه که در های مصوب پیشفراهم سازد تا آنچه که در طرحتواند این امکان را توسعه و نظارت بر تغییرات کالبدی می

ها نیز پذیری طرحواقعیت محقق شده است، قابلیت مقایسه داشته باشند و بتوان میزان انطباق آنها را سنجید. سنجش میزان تحقق
های شایانی نماید. بر افت بازخوردهای مداوم کمکها و دریگیری و اجرای بهتر سیاستها برای تصمیمها و سازمانتواند به دولتمی

تواند در تحلیل شوند؛ خروجی اطالعات نظام پایش میها تقسیم میها و یا پروژهها، برنامهاین اساس، زمانی که منابع بین سیاست
(. Chrysoulakis & et al, 2014:996کنند، نقش بسزایی داشته باشد )مواردی که بصورت مؤثر و کارآمد یا ناکارآمد عمل می

های توسعه و ناکامی آنها در ها و برنامهها و نتایج پایش، نواقص و ایرادات نظری و عملی طرحاستناد به خروجی بااز سوی دیگر، 
 . (Chen, 2009:6) شودریزان شهری آشکار میجهت رفع مشکالت شهری بر متخصصان و برنامه

ها بوده و پرداختن به موضوع نظارت و ارزیابی به عنوان یک موضوع حیاتی مورد توجه دولتدهد که تجارب جهانی نشان می
ریزی شهری در کشور انگلستان نشانگر برای نمونه، تجارب برنامهاند. کشورهای توسعه یافته آن را سرلوحه اقدامات خود قرار داده
شود و تداوم این فرایند توانسته به ریزی فضایی محسوب میایند برنامهآن است که نظارت و ارزیابی به عنوان فرایندی پیوسته در فر

در عین حال، عدم وجود (. Thomas & Roberts, 2000:47های مصوب کمک شایانی نماید )ها و سیاستبخشی طرحتحقق
توسعه و کمتر توسعه یافته عنوان های نظارت و ارزیابی به عنوان یکی از مشکالت اصلی و نقاط بحرانی در کشورهای در حال سیستم

هایی را در این رابطه در دستور کار ها، منشورها و دستورالعملالمللی تدوین پروژهشده است. این امر موجب شده که نهادهای بین
ر نظام مبتنی بر ها، دستورالعملی است که بانک جهانی تهیه نموده و عوامل مؤثر و مراحل استقراخود قرار دهند. از جمله این برنامه

نظارت و ارزیابی را مطرح نموده است. بر اساس این دستورالعمل، عواملی چون قانون و نهادهای قانونی، خواست و اراده سیاسی، 
جامعه مدنی فعال و جامعه تخصصی  های فنی،منابع مالی در دسترس، مهارت وجود تکنولوژی و گردش آزاد اطالعات بین سطوح،

 (.World Bank, 2004) روندهای یک نظام پایش به شمار میمتعهد از الزمه
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(. تجارب Ouna, 2017:16باشد )ای و اساسی استقرار نظام پایش میتدوین قوانین و تعریف نهادهای قانونی از الزامات پایه
اراده سیاسی، تعریف قوانین و مقررات ریزی فضایی در کشور مصر نشان داده است که پایش تغییرات کالبدی نیازمند خواست و برنامه

ریزی تهیه شده توسط برنامه (. راهنمای نظارت و ارزیابی برنامهRagheb & et al, 2015:53باشد )و نهادسازی در این زمینه می
قررات بایست از طریق تعریف مکند که اراده سیاسی برای پایش تغییرات کالبدی می( خاطر نشان می2009توسعه سازمان ملل )

تواند های توسعه میریزی شهری در کشورهای در حال توسعه نشان داده که پایش اجرای طرحمتبلور شود؛ چرا که تجربه برنامه
ای و در برخی مواقع با مقاومت عدم استقبال نهادهای متولی مدیریت شهری و منطقه شده و با منجر به از بین رفتن منافع بخشی

 (.UNDP, 2009شود )رو روبهآنها نیز 
باشد. های مکانی نیز به عنوان یکی از عناصر مهم در پایش تغییرات کالبدی میدر کنار الزامات قانونی و نهادی، ایجاد پایگاه داده

باشد. دهد که ایجاد پایگاه سنجش از راه دور یک امر حیاتی در نظام پایش میتجربیات پایش تغییرات کالبدی در کشور چین نشان می
 تواند نوع و میزان تغییرات در سطوح کالنای میچنین پایگاهی با رصد دائمی و منظم نحوه توسعه فیزیکی از طریق تصاویر ماهواره

(. Huang & et al, 2017:72ها به نواحی ساخته شده( به سرعت شناسایی و ثبت کند ))مانند تبدیل بخشی از مراتع یا جنگل را
ای در بروزرسانی تواند نقش عمدههای شهری به عنوان یکی از بازوهای نهادهای پایش در سطوح شهری میانههمچنین، ایجاد رصدخ

(. عالوه بر این، Niang & et al, 2014:7اطالعات و تحقق امر پایش و نظارت بر نحوه توسعه کالبدی شهرها داشته باشد )
های متولی نظارت و پایش در سطوح ها میان سازمانان انتقال اطالعات و دادهتواند منجر به جریهای مکانی میاستقرار پایگاه داده

 (.Cheng, 2009:13جغرافیایی یک کشور شود و امر نظارت بر تغییرات کالبدی را تسهیل نماید )
باشد بیهوده میهای توسعه بدون مشارکت و حضور ذینفعان امری عبث و نظارت بر چگونگی اجرای طرح عالوه بر آنچه بیان شد،

های نظارتی های دستگاه(. در واقع، با توجه به حجم وسیع تغییرات کالبدی از یک سو و محدودیت99:1391زاده و همکاران، )ملک
های توسعه و عمران، امری بدیهی از لحاظ نیروی انسانی از سویی دیگر، توجه به جایگاه شهروندان و نهادهای مدنی در پایش طرح

های ریزی شهری در کشور اسپانیا نشان داده است که شهروندان به عنوان ذینفعان اصلی طرحناپذیر است. تجارب برنامهاجتنابو 
ای در نظارت و ارزیابی اقدامات اند نقش عمدهگری و دیدبان شهری در امر پایش، توانستههای مطالبهتوسعه شهری، با پذیرش نقش

 (.Segura & Pedregal, 2017:11های توسعه داشته باشند )جرای طرحنهادهای مدیریتی و نحوه ا
از اهمیت و سازوکار  ها، اشخاص و کلیه ذینفعانباید توجه داشت که استقرار نظام پایش نیازمند آگاهی نهادها، سازماندر عین حال، 

، اهداف و عملکرد آن ضروری مذکور آشنایی با نظامباشد. از این رو، بحث آموزش در زمینه می نحوه نظارت بر تغییرات کالبدی
 بر این اساس،افزاید. شود و بر کارایی سیستم نظارت و ارزیابی میباشد. آموزش موجب تبیین جایگاه ذینفعان در فرایند پایش میمی

 Enqvistشهری داشته باشند ) توسعه و عمران در مناطق نظارت بر نقش مهمی در فرایند توانندمی ای نیزنهادهای آموزشی و حرفه

& et al, 2014:33.) 
ها، پذیری طرحتواند نقش بسزایی در تحققهای توسعه و عمران میبر اساس آنچه بیان شد، نظارت و پایش بر نحوه اجرای طرح

آنچه در واقعیت به وقوع  ها بابرنامهسنجش میزان واگرایی یا همگرایی  و کمک به تشخیص تغییرات کالبدی و مسائل در حال بروز
تغییرات کالبدی در مناطق شهری تأثیرگذار باشند  استقرار نظام پایش و نظارت برتوانند بر عوامل مختلفی میپیوسته، داشته باشد. 
تعریف نهادهای قانونی، وجود پایگاه اطالعات مکانی و  قوانین و مقررات، وجودتوان به خواست و اراده سیاسی، که از جمله آنها می

، اشاره سازی ذینفعان از طریق آموزشآگاهو  ،گرجامعه مدنی فعال و مطالبهحضور های تبادل اطالعاتی، تعریف منابع مالی، سیستم
به شرایط توسعه و عمران در  در ادامه پژوهش سعی شده تا بر اساس مفاهیم استخراج شده از مبانی نظری و همچنین توجه داشت.

 کشور، عناصر مؤثر بر پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.

 پژوهشروش 
های ها به دادهو برای تبدیل یافته بوده کیفی یاین پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش دارای ماهیت

در این پژوهش بر اساس هدف ( استفاده شده است. Internal & External Analysis) IEAکمی و قابل مقایسه از تحلیل 
مناطق  پایش تغییرات کالبدی درهای توسعه و طرحفرایند نظارت بر نحوه اجرای روی های پیشها و پتانسیلتحقیق، محدودیت

از کارشناسان ارشد )اعم از اساتید و دانشجویان دکتری تن  40شهری کشور از طریق مطالعات اسنادی، مصاحبه و نظرخواهی از 
های تهران و شهید بهشتی، مدیران و کارشناسان ارشد بخش شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و رشته شهرسازی دانشگاه
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در ادامه در راستای تعیین موقعیت اند. شده تدقیق SWOTدر قالب جدول  ان مشاور شهرسازی(شهرسازی و نمایندگان جامعه مهندس
است  استفاده شده مرحله و به شرح زیر 5، در قالب IEAراهبردها(، از تکنیک بندی و اولویتگیری استراتژیک )تدوین و تصمیم

(Gandellini et al, 2012:) 
های باز انجام ؛ در این مرحله ابتدا نظرخواهی از طریق پرسشنامهSWOT شناسایی عناصر استراتژیک در قالب جدول :مرحله اول

 گیرد.های بسته در دستور کار قرار میبندی و به منظور تدقیق عناصر استراتژیک، استفاده از پرسشنامهشود و پس از جمعمی

 عناصر استراتژیک؛ در این بخش، ابتدا هر یک از عناصر استراتژیک به تفکیک عوامل درونی )قوت تعیین ضریب اهمیت :مرحله دوم
ابتدا کارشناسان بر حسب درک و شناخت شود. بدین گونه که و فرصت( دو نوع امتیاز اختصاص داده می )تهدید و ضعف( و بیرونی

تا  0را با یکدیگر مقایسه نموده و به هر عنصر استراتژیک امتیازی از خود از موضوع، عناصر موجود در هر قسمت )درونی یا بیرونی( 
در بخش  شوند تا جمع امتیاز عوامل در هر طبقه )درونی و بیرونی( برابر یک شود.گیرد. در نهایت این امتیازات نرمالیزه میتعلق می 1

به  4تا  1در راستای هدف پژوهش، امتیازی از  SWOTبا توجه به میزان اثرگذاری و جذابیت هر یک از عناصر بعدی، کارشناسان 
دهند. در نهایت، حاصل ضرب امتیازات حاصله از دو مرحله باال، وزن هر یک از عناصر جدول هر عنصر استراتژیک اختصاص می

SWOT کند.را مشخص می 
مجموع امتیازات هر  جمعبر اساس حاصل  راهبردهااین مرحله به هر نوع از عوامل استراتژیک؛ در  تعیین ضریب اهمیت :مرحله سوم

 شود.اند، امتیازی اختصاص داده میکه سهمی در تدوین راهبرد مورد نظر داشته SWOTیک از عناصر 
 SWOTراهبردها با استفاده از جدول  استخراج :مرحله چهارم

عناصر و  ضرایب اهمیتبندی راهبردهای استخراجی با استفاده از ترکیب راهبردها؛ در این بخش اولویت بندیاولویت :مرحله پنجم
 گیرد.عوامل استراتژیک در دستور کار قرار می

 های پژوهشیافته
  تغییرات کالبدینظام پایش های ها و محدودیتواکاوی پتانسیل؛ استراتژیکشناسایی عناصر  -

، در مرحله اول های توسعهنحوه اجرای طرحتغییرات کالبدی و برای اصالح و بهبود فرایند پایش و نظارت بر  ریزیبرنامهبه منظور 
د. بر اساس نتایج نرو تدقیق شوهای پیشها و محدودیتپتانسیلشناخت و تحلیل دقیقی از وضع موجود صورت گیرد و بایست می

های توسعه و نظارت و اجرای طرح های اساسیو چالش های بحرانیها، گلوگاهپرسشنامهها و بدست آمده از مطالعات، نظرخواهی
 بندی نمود:موارد ذیل دستهقالب  درتوان عمران را می

متولی و در نتیجه ی عدم تعریف شرح وظایف نظارتی مشخص برای نهادها، یکپارچه مدیریت چندگانه و فقدان سازوکار نظارت -
 ؛ های مختلفدر مقیاس و پایش تغییرات کالبدی هانظارت بر اجرای طرحذیربط در زمینه  نهادهاینگری بخشی

ناقص موجود مرتبط با  های هر چندهای قانونی و همچنین فقدان ضمانت اجرایی قوانین برای پیاده نمودن مکانیزمفقدان پشتوانه -
 امر نظارت؛

این چالش بزرگ سبب سلب اعتماد بر اساس نظرات اخذ شده، عدم تعریف جایگاه جامعه و عموم شهروندان در فرایند نظارت؛  -
هایی نیز در برابر اجرای ، بلکه مقاومتنیاوردهای برای همکاری آنان بوجود ها شده و در برخی موارد نه تنها انگیزهمردم از اجرای طرح

 .داده استها شکل طرح
های ها و فقدان نقشههای نظارت بر اجرای به موقع طرحدر سیستم GISافزارهای مکانی مانند کاربرد دقیق نرم عدم توجه کافی به -

یکی  بر اساس آنچه در مبانی نظری ذکر شد، ؛ باید توجه داشت کهافزاریهای نرمبهنگام به عنوان پیش نیاز اصلی بکارگیری سیستم
بروز شود  های پایش و نظارت بر نحوه تغییرات کالبدی وجود بانک اطالعاتی در ارتباط با وضع موجود است، بانکی که دائماًاز الزمه
 ها را نیز داشته باشد.افزاری مدرن، قابلیت تحلیل دادههای نرمگیری از سیستمو با بهره

-های کالبدیها و تأکید بیش از حد بر جنبههای توسعه و عمران در همه مقیاستوجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی در طرحعدم  -
 کنند.ها موجب شده تا در اجرا و نظارت، مشکالت اقتصادی و اجتماعی متعددی بوجود آید که به عنوان مانع عمل میفضایی طرح

( نسبت به ماهیت نقش و فلسفه وجودی خود و اعمال تغییرات 100و ماده  5های ماده یسیونعدم توجه برخی نهادها )همچون کم -
 های توسعه شهریطرحدر غیرفنی و بدون برنامه 
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نظرسنجی صورت گرفته بیانگر آن است که بودجه ها به عوارض و جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی؛ وابستگی درآمدی شهرداری -
ها به طور ویژه وابسته به اخذ عوارض و جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی است؛ تا آنجا که محلی مثل شهردارینهادهای مدیریت 

 کند. شاهد هستیم این نهاد به صورت غیرمستقیم از وقوع برخی تخلفات حمایت نیز می
بر توسعه ، با توجه به تصویب قوانین و تعریف وظایفی برای نهادهای مختلف در ارتباط با پایش تغییرات کالبدی و نظارت با این حال

نشان  نتایج حاصل از نظرخواهی با کارشناسان ،همچنینوجود دارد.  هایی برای بهبود وضعیت فعلیزمینهپیش در مناطق شهری، 
وجود دارد و  تغییرات کالبدی پایشمدیریت یکپارچه نظام  بازتعریف فرایند پایش در قالباراده سیاسی کافی نیز برای  که دهدمی

های متولی امر مدیریت و اجرا که بعضاً ترغیب مسئولین، نهادها و دستگاه توان از این اراده سیاسی برایقدند که میکارشناسان معت
توان های توسعه میدر ارتباط با نقش شهروندان در نظارت بر اجرای طرحکنند، استفاده نمود. ال نمیبا استقرار چنین نظامی استقب

به  بیشتر ، توجهپذیری شهروندان نسبت به تغییرات کالبدی در نواحی شهری و پیراشهریبا افزایش دلمشغولی و مسئولیت گفت که
نهاد و تالش آنها در آموزش های مردمگیری سازمانشکل ،توسعه و عمرانهای به طرح ترآسان، دسترسی مسأله حقوق شهروندی

و  های توسعههای حضور جامعه مدنی در پایش نحوه اجرای طرحمسائل مرتبط با توسعه شهری به شهروندان، تا حد زیادی زمینه
 فراهم شده است.  رصد تغییرات کالبدی غیر متعارف

راهبردی در کشور، توجه به پایش تغییرات کالبدی بر -ریزی ساختاریاخیر با ورود تفکر برنامههای در سالعالوه موارد ذکر شده، 
ایجاد پایگاه اطالعات های پایش از طریق ها و سامانههای توسعه افزایش یافته و استفاده از تکنولوژیاساس اصول موجود در طرح

های مرتبط با بخش نظارت و ارزیابی التحصیالن رشته، ظرفیت باالی فارغهمچنین ( در دستور کار قرار گرفته است.GISجغرافیایی )
و ...( موجب شده که ظرفیت  GISریزی شهری، ای )اعم از شهرسازی، مدیریت شهری، برنامههای توسعه شهری و منطقهطرح

 وجود داشته باشد. افزایش کارایی فرایند پایشکارشناسی و فنی الزم برای 
تغییرات کالبدی موجود، برای تحلیل استراتژیک نظام پایش  هایها و محدودیتپتانسیلوجه به مسائل بیان شده و شناسایی حال با ت

گری توسط الزم به ذکر است که عناصر سوات پس از دو مرحله غربالاستفاده شده است.  SWOTکشور از تحلیل  در مناطق شهری
 د.نباشمی 1، تدقیق شده و به شرح جدول های بسته در مرحله دوم(های باز در مرحله اول و پرسشنامه)از طریق پرسشنامه کارشناسان

 

 تحلیل استراتژیک نظام پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور .1جدول 

 هاضعف هاقوت
های توسعه طرحوجود قوانین و مقررات در ارتباط با نظارت بر نحوه اجرای  -

 و پایش تغییرات کالبدی در سطوح مختلف جغرافیایی
 وجود ابزارهای قانونی و حقوقی جهت برخورد با متخلفین در قوانین مصوب -
های شهرسازی بر آوری ادواری اطالعات و دادهالزام برخی نهادها به جمع -

 اساس شرح خدمات و وظایف آنها
نظام سیاسی برای استقرار نظام مدیریت و گیری اراده و تالش در شکل -

 های توسعه و عمرانپایش طرح
های هایی در ارتباط با نظارت بر اجرای طرحوجود تشکیالت و دستگاه -

 توسعه و عمران
پذیری شهروندان نسبت به تغییرات کالبدی افزایش دلمشغولی و مسئولیت -

 های اخیرو توسعه فیزیکی در نواحی شهری و پیراشهری در سال
های توسعه و عمران در سهولت نسبی دسترسی شهروندان به طرح -

 های گذشتهسال
ریزی راهبردی به کشور و توجه بیشتر به امر پایش ورود تفکر برنامه -

 ایهای توسعه شهری و منطقهطرح
های توسعه و عمران به عنوان اسناد مرجع نظارت بر توسعه وجود طرح -

 کالبدی

 

 

 سازوکار نظارتی یکپارچه توسط نهادهای متولی توسعه و عمران فقدان -
عدم آشنایی و تخصص کافی برخی از نیروهای فعلی موجود در نهادهای  -

های توسعه شهری و متولی توسعه و عمران با چگونگی و فرایند پایش طرح
 ایمنطقه

ی و های نظارتکاری دستگاهعدم وجود ارتباطات میان سازمانی و موازی -
 کاری در انجام وظیفه نظارتگاه اهمال

ها به عوارض ناشی از اعطای تراکم ساختمانی وابستگی درآمدی شهرداری -
 و تغییر کاربری

فقدان سیستم نظارتی منسجم و مستمر برای نظارت بر اجرای دقیق  -
 های توسعه و عمرانطرح

غیردولتی در های عدم بکارگیری نیروهای متخصص، نهادها و تشکل -
 فرایند نظارت و پایش تغییرات کالبدی

وجود نارسایی در قوانین و مقررات شهرسازی و یا ایهام و تناقض با  -
 های توسعه و عمرانهای کنترل و نظارت بر طرحسیاست

عدم تخصیص بودجه کافی در سطح ملی به منظور نظارت بر اجرای  -
 های توسعه و عمرانطرح

-عات جامع و بروز شهرسازی در سطوح شهری و منطقهفقدان بانک اطال -

 ای
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 تهدیدها هافرصت

های توسعه و عمران در کشور با امکان تعریف نهاد یکپارچه پایش طرح -
 گیری از تجارب دیگر کشورهابهره

های نهادهای پژوهشی و دانشگاهی در نظام پتانسیل بکارگیری از ظرفیت -
 های توسعهپایش طرح

روحیه باالی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به منظور اصالح  -
های توسعه مقررات ناکارآمد در زمینه تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح

 و عمران
های متولی بخش نظارت حاکمیت متمرکز و امکان نظارت قوی بر دستگاه -

 های بازرسیها و سازمانتوسط استانداری
های جامعه مدنی به منظور نظارت بر توسعه از پتانسیلگیری امکان بهره -

 کالبدی
های جدید مرتبط با بخش التحصیالن رشتهوجود ظرفیت باالی فارغ -

 ایهای توسعه شهری و منطقهنظارت و ارزیابی طرح
امکان تدوین قانون جامع شهرسازی )با تأکید بر نظارت و ارزیابی اجرای  -

 های توسعه و عمران(طرح
در  GISافزاهای مکانی مانند های الزم برای استفاده از نرموجود پتانسیل -

 های توسعههای نظارت بر اجرای طرحسیستم
بخشی و تبادل اطالعات میان نهادهای نظارتی امکان برقراری ارتباط میان -

 موجود

بها ندادن کافی به شرح وظایف نظارتی نهادها و ادارات متولی اجرای  -
 های توسعه و عمرانطرح

عدم برخورد قانونی با تخلفات شهرسازی به دلیل ضعف مقررات و جرم  -
 شناخته نشدن آن

های عدم شفافیت در الزام نهادهای دولتی به رعایت مفاد موجود در طرح -
 توسعه و عمران

حمایت غیرمستقیم برخی نهادهای اجرایی از وقوع تخلف بدلیل متکی  -
 مدی ناشی از جرایم متعلقهبودن بر منابع درآ

عدم آگاهی و اعتقاد برخی مسئولین نسبت به نتایج منفی حاصل از عدم  -
 های توسعه و عمرانالتزام به استانداردها و ضوابط موجود در طرح

حمایت عمومی قوانین از ارتکاب تخلف و برخورد با آن به جای تأکید بر  -
 پیشگیری از تخلفات

های قانونی و همچنین فقدان ضمانت اجرایی قوانین برای پشتوانهفقدان  -
 های هر چند ناقص موجود نظارتپیاده کردن مکانیزم

( نسبت به ماهیت نقش و 5عدم توجه برخی نهادها )مثل کمیسیون ماده  -
های توسعه فلسفه وجودی خود و اعمال تغییرات غیرفنی و بدون برنامه طرح

 شهری
های متولی امر مدیریت و اجرا با تقبال نهادها و دستگاهامکان عدم اس -

های توسعه و عمران به دلیل ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت و پایش طرح
 احساس خطر نسبت به از دست دادن منافع موجود

 

 تعیین میزان اهمیت عناصر استراتژیک -
اند. بندی شدهعناصر استراتژیک در قالب عناصر درونی و بیرونی اولویتپس از تحلیل نظارت کارشناسان و بر اساس روش بیان شده، 

ها و توسعه کالبدی، و وجود اراده و تالش دهد که وجود قوانین و مقررات در ارتباط با نظارت بر نحوه اجرای طرحنتایج نشان می
فقدان سازوکار نظارتی یکپارچه توسط نهادهای نظام سیاسی برای استقرار نظام مدیریت و پایش به عنوان مهمترین نقاط قوت؛ و 
های توسعه به عنوان مهمترین نقاط ضعف نظام متولی و فقدان سیستم نظارتی منسجم و مستمر برای نظارت بر اجرای دقیق طرح

 .(2)جدول  اندمدیریت و پایش تغییرات کالبدی در کشور شناسایی شده

 در مناطق شهری کشور تغییرات کالبدیپایش بر  تأثیرگذاربندی عناصر درونی اولویت .2جدول 

 ها(ها و ضعفعناصر درونی )قوت
 ضریب 

(1-0) 

 امتیاز

(4-1) 

وزن 

 عناصر

ت
قو

 ها

و پایش تغییرات  های توسعه. وجود قوانین و مقررات در ارتباط با نظارت بر نحوه اجرای طرح1
 در سطوح مختلف جغرافیایی کالبدی

0.064 4 0.256 

های توسعه و گیری اراده و تالش در نظام سیاسی برای استقرار نظام مدیریت و پایش طرح. شکل2
 عمران

0.053 4 0.212 

پذیری شهروندان نسبت به تغییرات کالبدی و توسعه فیزیکی در . افزایش دلمشغولی و مسئولیت3
 های اخیرپیراشهری در سالنواحی شهری و 

0.059 3 0.177 

 0.168 3 0.056 های توسعه و عمرانهایی در ارتباط با نظارت بر اجرای طرح. وجود تشکیالت و دستگاه4

 0.156 3 0.052 . وجود ابزارهای قانونی و حقوقی جهت برخورد با متخلفین در قوانین مصوب5

 0.120 2 0.060 عنوان اسناد مرجع نظارت بر توسعه کالبدیهای توسعه و عمران به . وجود طرح6

های توسعه شهری و ریزی راهبردی به کشور و توجه بیشتر به امر پایش طرح. ورود تفکر برنامه7
 ایمنطقه

0.052 2 0.104 

 0.090 2 0.045 آنهاآوری ادواری اطالعات شهرسازی بر اساس شرح خدمات و وظایف . الزام برخی نهادها به جمع8

 0.044 1 0.044 های گذشتههای توسعه و عمران در سال. سهولت نسبی دسترسی شهروندان به طرح9



  97 پاییز، 3، شماره 2دوره دانش شهرسازی،                                                                                                              64

گیری از تجارب های توسعه و عمران در کشور با بهرهامکان تعریف نهاد یکپارچه پایش طرح، نیز ها و تهدیداتدر ارتباط با فرصت
ها؛ های توسعه و عمران به عنوان مهمترین فرصتجامعه مدنی در نظارت بر اجرای طرحهای گیری از پتانسیلبهرهو کشورها  سایر

های تغییرات غیرفنی و بدون برنامه طرح اعمال و خودفلسفه وجودی  به( نسبت 5)مثل کمیسیون ماده  نهادهابرخی ناکارآمدی و 
به عنوان مهمترین تهدیدات  استقرار نظام پایشهای متولی امر مدیریت و اجرا با و امکان عدم استقبال نهادها و دستگاه ،توسعه شهری

 اند:معرفی شده 3در جدول  کشورمناطق شهری در  تغییرات کالبدینظام مدیریت و پایش  مؤثر بر

 در مناطق شهری کشور تغییرات کالبدیپایش  تأثیرگذار بربندی عناصر بیرونی ولویتا .3جدول 

ف
ضع

 ها

 0.248 4 0.062 . فقدان سازوکار نظارتی یکپارچه توسط نهادهای متولی توسعه و عمران1

 0.232 4 0.058 های توسعه و عمراندقیق طرح. فقدان سیستم نظارتی منسجم و مستمر برای نظارت بر اجرای 2

کاری در انجام های نظارتی و گاه اهمالکاری دستگاه. عدم وجود ارتباطات میان سازمانی و موازی3
 وظیفه نظارت

0.058 3 0.174 

 0.168 3 0.056 ای. فقدان بانک اطالعات جامع و بروز شهرسازی در سطوح شهری و منطقه4

های کنترل و نظارت نارسایی در قوانین و مقررات شهرسازی و یا ایهام و تناقض با سیاست. وجود 5
 های توسعه و عمرانبر طرح

0.052 3 0.156 

های غیردولتی )فاقد نفع شخصی( در . دخالت ندادن جدی نیروهای متخصص، نهادها و تشکل6
 تغییرات کالبدیفرایند نظارت و پایش 

0.064 2 0.128 

 0.116 2 0.058 ها به عوارض تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری. وابستگی درآمدی شهرداری7

 0.051 1 0.051 های توسعه و عمران. عدم تخصیص بودجه کافی در سطح ملی به منظور نظارت بر اجرای طرح8

نهادهای متولی توسعه و عمران . عدم آشنایی و تخصص کافی برخی از نیروهای فعلی موجود در 9
 ایهای توسعه شهری و منطقهبا چگونگی و فرایند پایش طرح

0.051 1 0.051 

 ها و تهدیدها(عوامل بیرونی )فرصت
 ضریب 

(1-0) 

 امتیاز

(4-1) 

وزن 

 عناصر

ت
ص

فر
 ها

 0.236 4 0.059 گیری از تجارب دیگر کشورها. امکان تعریف نهاد یکپارچه پایش توسعه و عمران در کشور با بهره1

 0.228 4 0.057 های توسعه(تأکید بر نظارت و ارزیابی اجرای طرح. امکان تدوین قانون جامع شهرسازی )با 2

 0.183 3 0.061 توسعه کالبدینظارت بر  به منظورهای جامعه مدنی گیری از پتانسیل. امکان بهره3

. روحیه باالی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به منظور اصالح مقررات ناکارآمد در زمینه تهیه، 4
 های توسعه و عمرانتصویب، اجرا و نظارت بر طرح

0.060 3 0.180 

های نظارت بر اجرای در سیستم GISافزاهای مکانی مانند های الزم برای استفاده از نرم. وجود پتانسیل5
 های توسعهطرح

0.051 3 0.153 

 0.153 3 0.051 نهادهای نظارتی موجودبخشی و تبادل اطالعات میان . امکان برقراری ارتباط میان6

 0.110 2 0.055 های توسعههای نهادهای پژوهشی و دانشگاهی در نظام پایش طرح. پتانسیل بکارگیری از ظرفیت7

های توسعه های جدید مرتبط با بخش نظارت و ارزیابی طرحالتحصیالن رشته. وجود ظرفیت باالی فارغ8
 ایشهری و منطقه

0.042 1 0.042 

ها و های متولی بخش نظارت توسط استانداری. حاکمیت متمرکز و امکان نظارت قوی بر دستگاه9
 های بازرسیسازمان

0.041 1 0.041 

ها
ید

هد
ت

 

 اعمال و خودو فلسفه وجودی ماهیت نقش ( نسبت 5)مثل کمیسیون ماده  نهادها. عدم توجه برخی 1
 های توسعه شهریتغییرات غیرفنی و بدون برنامه طرح

0.060 4 0.240 

های متولی امر مدیریت و اجرا با ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت . امکان عدم استقبال نهادها و دستگاه2
 س خطر نسبت به از دست دادن منافعهای توسعه و عمران به دلیل احساو پایش طرح

0.063 3 0.189 

 0.183 3 0.062 عدم برخورد قانونی با تخلفات شهرسازی به دلیل ضعف مقررات و جرم شناخته نشدن آن. 3

 0.165 3 0.055 های توسعه و عمران. بها ندادن کافی به شرح وظایف نظارتی نهادها و ادارات متولی اجرای طرح4

بدلیل متکی بودن بر منابع درآمدی ناشی از . حمایت غیرمستقیم برخی نهادهای اجرایی از وقوع تخلف 5
 جرایم متعلقه

0.059 2 0.118 

 0.116 2 0.058 های توسعه و عمران. عدم شفافیت در الزام نهادهای دولتی به رعایت مفاد موجود در طرح6
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 تعیین ضریب اهمیت عوامل استراتژیک -

بندی کرد. ( دستهWT( و دفاعی )WO(، انطباقی )ST(، اقتضایی )SOتوان در قالب چهار راهبرد تهاجمی )عوامل استراتژیک را می
آمده  4محاسبه شده است و در جدول امتیاز هر یک از عوامل بر اساس حاصل جمع مجموع امتیازات عناصر تشکیل دهنده آن عامل 

 است:

 در مناطق شهری تغییرات کالبدیتعیین ضریب اهمیت عوامل استراتژیک مؤثر بر نظام پایش  .4جدول

 عناصر داخلی عناصر خارجی

T O W S 

1.231 1.326 1.324 1.328 

 مجموع ضرایب عناصر بر اساس انواع راهبردها

WO ST WT SO 

2.650 2.558 2.555 2.654 

دارای برتری مطلقی  های توسعه شهریطرحتوان گفت که عوامل استراتژیک تبیین کننده نظام پایش بر اساس نتایج حاصله می
( به میزان نامحسوسی بیشتر از سایر راهبردها SOبا این حال، ضریب اهمیت راهبردهای تهاجمی ) ؛باشندنسبت به یکدیگر نمی

بهبود و افزایش کارایی برای  )بسترهای قانونی، نهادی، سیاسی، تخصصی و ...( های بالقوهبیانگر آن است که زمینه امر اینباشد. می
ها و و رفع موانع، کاستی در کشور وجود دارد و باید تالش نمود تا بسترها و شرایط الزم را برای بالفعل نمودن آنها یند پایشفرا

 گام برداشت. بهبود عملکرد و افزایش کارایی پایش تغییرات کالبدی کمبودهای موجود مهیا کرد تا بتوان در راستای

 SWOTراهبردها با استفاده از جدول  استخراج -
در مناطق شهری  تغییرات کالبدینظام پایش  اصالح و بهبود، راهبردهای SWOTبر اساس عناصر استراتژیک بیان شده در جدول 

 اند:کشور به شرح زیر تدوین گشته

 (SO)راهبردهای تهاجمی  ❖

 (1O2S) تغییرات کالبدیتعریف سازوکار نظارتی یکپارچه در قالب نهاد مدیریت و پایش  -
 (3O1S) های توسعه و عمراناجرای طرح نحوهتدوین قانون جامع شهرسازی با تأکید بر نظارت و ارزیابی  -
 (2O9S) عمران مصوبهای توسعه و هایی به منظور سهولت دسترسی شهروندان به طرحبینی مکانیزمپیش -
 (4O6S) های توسعه و عمرانتدوین فرایندی در پاسخگویی به چگونگی و نحوه بازنگری طرح -
 (4O7S) ریزی راهبردیهای توسعه و عمران در سطوح مختلف بر اساس اصول برنامهتعریف سازوکار صحیح تهیه و اجرای طرح -
 (3O9S) توسعه و عمران محیط زندگیآموزش به شهروندان جهت مشارکت در نظارت بر  -
 (4O4S) های نظارتی موجودساماندهی حدود، اختیارات و وظایف تشکیالت و دستگاه -

 (ST)راهبردهای اقتضایی  ❖

 (3T5S) بروزرسانی ابزارهای قانونی و حقوقی جهت برخورد با کلیه متخلفین اعم از نهادهای دولتی، عمومی، اشخاص و ... -
 (9T5S) گیری از وقوع جرم و تخلفبازنگری قوانین و مقررات شهرسازی به منظور پیش -
 (1T4S) های توسعه و عمرانطرح نحوه اجرای های مرتبط با اجرا و نظارت بربازنگری در شرح خدمات، وظایف و اعضای کمیسیون -
 (5T4S) های نظارتی موجودمکانیزمهای قانونی و ضمانتی به منظور اجرای مطلوب بینی پشتوانهپیش -
 (7T6S) های توسعه و عمرانتعریف تمهیداتی به منظور جلوگیری از دخل و تصرف غیر فنی و بدون برنامه در طرح -
 (2T2S) استفاده از عزم و اراده سیاسی موجود برای ترغیب مسئولین به ایجاد نظام پایش -

های هر مکانیزمهای قانونی و همچنین فقدان ضمانت اجرایی قوانین برای پیاده کردن . فقدان پشتوانه7
 چند ناقص موجود نظارت

0.057 2 0.114 

. عدم آگاهی و اعتقاد برخی مسئولین نسبت به نتایج منفی حاصل از عدم التزام به استانداردها و ضوابط 8
 های توسعه و عمرانموجود در طرح

0.053 1 0.053 

 0.053 1 0.053 تأکید بر پیشگیری از تخلفات.حمایت عمومی قوانین از ارتکاب تخلف و برخورد با آن به جای 9
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 (WO)راهبردهای انطباقی  ❖

 (2O6W) تغییرات کالبدی در مناطق شهریها به منظور نظارت و پایش های نهادهای مدنی و سمنظرفیتگیری از بهره -
 (8O6W) تغییرات کالبدیاستفاده از نیروهای متخصص و توانمند )به لحاظ علمی و عملی( در فرایند پایش  -
های توسعه به منظور پر کردن خألها و از بین بردن تناقضات بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با نظارت بر نحوه اجرای طرح -

 (4O5W)موجود 
 (6O3W) مراتبیبخشی و تبادل اطالعات میان نهادهای نظارتی موجود در قالب یک نظام سلسلهتعریف ارتباطات میان -
 (5O4W) افزارهای مکانیهای نرمپتانسیلها و تدوین بانک اطالعات جامع و بروز شهرسازی با بکارگیری از توانمندی -
 (7O9W) های توسعه و عمرانهای مرتبط با پایش طرحهای بخش دانشگاهی به منظور آموزش در زمینه حوزهاستفاده از پتانسیل -
 های مصوبها و پیشنهادات موجود در طرحتدوین سیستم نظارتی منسجم و مستمر برای نظارت بر توسعه منطبق با دستورالعمل -
(1O2W) 
 های توسعه و عمرانهای نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به منظور تعریف سازوکار پایش طرحها و پتانسیلبکارگیری ظرفیت -
(7O6W) 

 (WT)راهبردهای تدافعی  ❖

 و پایش توسعه کالبدی های توسعه و عمرانای به منظور نظارت بر نحوه اجرای طرحتخصیص بودجه در سطوح ملی و منطقه -
(5T8W) 
 (7T7W) تعریف منابع درآمدی پایدار برای نهادهای مدیریتی و اجرایی در سطوح محلی -
های توسعه و آموزش نهادهای مدیریتی و اجرایی در رابطه به منافع جمعی مکتسبه ناشی از بکارگیری پیشنهادات و ضوابط طرح -

 (2T9W) عمران
 (8T9W) های حاصل از بکارگیری معیارهای پایداریاندرکاران برای شناخت توسعه پایدار و فرصتمسئولین و دستآموزش به  -
های توسعه و ای به منظور الزام کلیه نهادها )اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و ...( به رعایت مفاد موجود در طرحنامهتدوین آیین -

 (6T5W) عمران

 راهبردهای استخراجیبندی اولویت -

های عناصر استراتژیک )مرحله دوم( و امتیاز عوامل استراتژیک )مرحله سوم(، استراتژی ضریب اهمیتبا استناد به  بخشدر این 
دهد که راهبردهای مرتبط با بسترسازی قانونی و نهادی در راستای نتایج نشان می اند.بندی شدهتدوین شده در مرحله چهارم، اولویت

گیری باشند. همچنین، بهرههای بیشتری نسبت به سایر راهبردها میدارای اولویت کالبدیتدوین نظام یکپارچه مدیریت و پایش توسعه 
ای مؤلفه؛ های اصلی شناسایی شده استولویتها در امر نظارت بر توسعه کالبدی نیز به عنوان اهای جامعه مدنی و سمناز ظرفیت

ای بر آن شده است، چرا که در حال حاضر با حجم وسیع و شتابان تغییرات کالبدی در مناطق نیز تأکید ویژه که در مبانی نظری
راهبردهایی چون . دننماید به رصد و پایش این تغییرات اقدام نتوانرو هستیم و نهادهای دولتی و عمومی به تنهایی نمیبهشهری رو

های توسعه و عمران و ساماندهی به حدود، اختیارات و وظایف نهادهای بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با نظارت بر نحوه اجرای طرح
نظور بخشی به مو تعریف ارتباطات میان اند. پس از موارد ذکر شده، تدوین بانک اطالعاتیهای بعدی قرار گرفتهمسئول در اولویت

بندی راهبردهای استخراجی به ناپذیر در فرایند پایش مورد توجه قرار گرفته است. اولویتاجتناب امری عنوان به تبادل اطالعات
 آمده است:  5صورت تفصیلی در جدول 
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 و عمران های اصالح شرایط و دستیابی به نظام مدیریت و پایش توسعهبندی استراتژیاولویت. 5جدول 

ت
وی

اول
 

ی
تژ

را
ست

ع ا
نو

 

 استراتژی
صر

عنا
ن 

وز
ع 

مو
ج

م
 

ی
تژ

را
ست

ب ا
ری

ض
 

از
متی

ا
 

ی
های

ن
 

1 1O2W 
ها و پیشنهادات موجود در نظارت بر توسعه منطبق با دستورالعمل سیستم نظارتی منسجم و مستمر به منظور تدوین
 های مصوبطرح

0.468 2.650 1.240 

2 1O2S  1.189 2.654 0.448 تغییرات کالبدیتعریف سازوکار نظارتی یکپارچه در قالب نهاد مدیریت و پایش 
3 3O1S  1.165 2.654 0.439 های توسعه و عمراناجرای طرح نحوهتدوین قانون جامع شهرسازی با تأکید بر نظارت و ارزیابی 

4 1T4S 
های طرح نحوه اجرای های مرتبط با اجرا و نظارت برکمیسیوننهادها و بازنگری در شرح خدمات، وظایف و اعضای 

 توسعه و عمران
0.408 2.558 1.044 

5 2T2S 1.026 2.558 0.401 گیری از عزم و اراده سیاسی موجود برای ترغیب مسئولین به ایجاد نظام پایشبهره 
6 2O6W 0.943 2.650 0.356 تغییرات کالبدی در مناطق شهریها به منظور نظارت و پایش های نهادهای مدنی و سمنظرفیتگیری از بهره 
7 4O4S 0.924 2.654 0.348 های نظارتی موجودساماندهی حدود، اختیارات و وظایف تشکیالت و دستگاه 

8 4O5W 
های توسعه به منظور پر کردن خألها و از بین بردن اجرای طرحبازنگری قوانین و مقررات مرتبط با نظارت بر نحوه 

 تناقضات موجود
0.336 2.650 0.890 

9 3T5S ... 0.867 2.558 0.339 بروزرسانی ابزارهای قانونی جهت برخورد با کلیه متخلفین اعم از نهادهای دولتی، عمومی، اشخاص و 
10 6O3W 0.866 2.650 0.327 مراتبیاطالعات میان نهادهای نظارتی موجود در قالب یک نظام سلسلهبخشی و تبادل تعریف ارتباطات میان 
11 5O4W 0.851 2.650 0.321 افزارهای مکانیهای نرمها و پتانسیلتدوین بانک اطالعات جامع و بروز شهرسازی با بکارگیری از توانمندی 
12 4O6S  0.796 2.654 0.300 های توسعه و عمران چگونگی و نحوه بازنگری طرحتدوین فرایندی در پاسخگویی به 
13 4O7S 0.734 2.654 0.284 ریزی راهبردیهای توسعه و عمران بر اساس اصول برنامهتعریف سازوکار صحیح تهیه و اجرای طرح 
14 5T4S 0.732 2.558 0.286 های نظارتی موجودمکانیزمهای قانونی و ضمانتی به منظور اجرای مطلوب بینی پشتوانهپیش 
15 2O9S 0.722 2.654 0.272 های توسعه و عمران مصوبهایی به منظور سهولت دسترسی شهروندان به طرحبینی مکانیزمپیش 

16 6T5W 
مفاد موجود در ای به منظور الزام کلیه نهادها )اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و ...( به رعایت نامهتدوین آیین

 های توسعه و عمرانطرح
0.272 2.555 0.695 

17 7O6W 
های توسعه های نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به منظور تعریف سازوکار پایش طرحها و پتانسیلبکارگیری ظرفیت

 و عمران
0.238 2.650 0.631 

18 2T9W 
های مکتسبه ناشی از بکارگیری پیشنهادات و ضوابط طرحآموزش نهادهای مدیریتی و اجرایی در رابطه به منافع جمعی 

 توسعه و عمران
0.240 2.555 0.613 

19 3O9S 0.602 2.654 0.227 آموزش به شهروندان جهت مشارکت در نظارت بر توسعه و عمران محیط زندگی 
20 7T6S  0.599 2.558 0.234 های توسعه و عمرانبرنامه در طرحتعریف تمهیداتی به منظور جلوگیری از دخل و تصرف غیر فنی و بدون 
21 7T7W 0.588 2.555 0.230 تعریف منابع درآمدی پایدار برای نهادهای مدیریتی و اجرایی در سطوح محلی 
22 9T5S 0.535 2.558 0.209 گیری از وقوع جرم و تخلف بازنگری قوانین و مقررات شهرسازی به منظور پیش 
23 8O6W 0.450 2.650 0.170  تغییرات کالبدینیروهای متخصص و توانمند در فرایند پایش  بکارگیری 

24 5T8W 
و پایش توسعه  های توسعه و عمرانای به منظور نظارت بر نحوه اجرای طرحتخصیص بودجه در سطوح ملی و منطقه

 کالبدی
0.169 2.555 0.432 

25 7O9W 0.427 2.650 0.161 های توسعه و عمرانهای مرتبط با پایش طرحدانشگاهی به منظور آموزش در حوزههای بخش استفاده از پتانسیل 
26 8T9W 0.266 2.555 0.104 های حاصل از بکارگیری معیارهای پایداریبرای شناخت توسعه پایدار و فرصت مدیرانمسئولین و  به آموزش 

 گیریبحث و نتیجه
به عبارت ها و های توسعه و عمران، وجود سیستم نظارت و ارزیابی فرایند اجرایی شدن طرحپذیری طرحتحققیکی از عوامل مؤثر در 

هدایت و کنترل توسعه و عمران بر اساس اهداف، راهبردها و باشد؛ نظامی که بر می تغییرات کالبدی نظام پایش دیگر، وجود
ریزی استراتژیک و با استفاده از روش برنامه حاضرهای مصوب تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش های موجود در طرحدستورالعمل

مورد تحلیل قرار داده تا با  مدیریت و پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور را های تأثیرگذار بر وضعیتمؤلفه IEAتکنیک 
 الح و بهبود عملکرد شرایط فعلی گام بردارد.های موجود، در راستای اصها و پتانسیلشناسایی محدودیت



  97 پاییز، 3، شماره 2دوره دانش شهرسازی،                                                                                                              68

گیری اراده های توسعه و شکلهای پژوهش بیانگر آن است که وجود قوانین و مقررات در ارتباط با نظارت بر نحوه اجرای طرحیافته
های عنوان مؤثرترین مزیتهای توسعه و عمران به و تالش در نظام سیاسی و مدیریتی برای استقرار نظام مدیریت و پایش طرح

 Ouna, 2017:16; Ragheb) بر اساس مبانی نظری پژوهش حاضرد. نباشهای توسعه و عمران در وضعیت کنونی میپایش طرح

& et al, 2015:53)سازی و کارایی نظام پایش وجود اراده سیاسی و مدیریتی و تدوین قوانین و مقررات در این زمینه ، الزمه پیاده
کشور وجود  توسعه در مناطق شهری سازی نظام پایشکه شرایط الزم و آمادگی اولیه برای پیادهتوان گفت باشد. بنابراین، میمی

 قوانینبه صورت جسته و گریخته در  قانونی مرتبط با نظارت و ارزیابی، مواد پوشی کرد کهتوان از این حقیقت چشماگرچه نمیدارد؛ 
 نسخ ضمنی برخی مواد قانونی شده است. د موجب سردرگمی و بعضاًست و این خومختلف آمده ا

دهد نشان می هایافتههای توسعه در کشور، پایش اجرای طرح های نظامعنوان مزیتقوانین به  تعریفدر کنار وجود اراده سیاسی و 
نظارتی مشخص برای نهادها و ادارات متولی و در عدم تعریف شرح وظایف ، ه و فقدان سازوکار نظارت یکپارچهمدیریت چندگانکه 

های جدی بر پیکره توسعه و آسیب های مختلفها در مقیاسنگری نهادهای ذیربط در زمینه نظارت بر اجرای طرحنتیجه بخشی
ای دارای هنهادهای مرتبط با نظارت بر توسعه شهری و منطق بررسی انجام شده گویای آن است که عمران کشور وارد نموده است.

های کاریای موازیکنند. این فرایند جزیرهساختار و سازمان منسجمی نبوده و مستقل از یکدیگر و بر اساس شرح خدمات خود عمل می
فراوانی را به دنبال داشته و از میزان بازدهی عملکرد آنها به شدت کاسته است. از سوی دیگر، تشکیالت موجود بر اساس شرح 

رسد بازنگری در حدود، اختیارات و وظایف آنها امری ضروری خود، توانایی پایش کل محدوده سرزمینی را نداشته و به نظر میوظایف 
  باشد.

در  سازمانیبازتعریف قانونی و  نیازمندتوان گفت که فرایند پایش توسعه مناطق شهری در کشور با توجه به مطالب بیان شده می
 مورد تأکید قرار گرفتههای پژوهش نیز باشد. این موضوع بخوبی توسط یافتهمی یکپارچه مدیریت و پایش تغییرات کالبدینظام قالب 

به  شناسایی شده است. تحقیقهای اصلی این به عنوان اولویت مذکورهای توسعه توسط نهاد و نظارت مسنجم بر نحوه اجرای طرح
آن را باشد که های توسعه و عمران نیاز به دستورالعملی میایش و فرایند نظارت و ارزیابی طرحمنظور عملیاتی نمودن استقرار نظام پ

 جستجو کرد. ی توان در راهبردهای پیشنهادمی
 توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:را می این پژوهش راهبردهای پیشنهادیبندی کلی، در یک دسته

ها و اصالح ساختارهای قانونی و نهادی پاسخگویی به کاستیهمچون  وجود؛ راهبردهاییمراهبردهای متناظر با اصالح وضع  .1
های فنی و تخصصی، گیری از ظرفیتهای توسعه و عمران، بهرههای قانونی به منظور اجرای مطلوب طرحموجود، تقویت پشتوانه

فعلی مدیریت و پایش  وضعیتکه بهبود آموزش مستمر و ...  از جامعه مدنی در امر پایش، استفاده تدوین بانک اطالعات شهرسازی،
 ند.نکدر کشور کمک می کالبدی توسعه

در شکلی  تغییرات کالبدیراهبردهای متناظر با حرکت به سمت آینده؛ راهبردهایی که به نحوه استقرار نظام مدیریت و پایش  .2
 پردازند.جدید و در قالب سازمان، نهاد و قانونی مستقل می

در کشورهای در  استقرار نهاد پایشتدوین دستورالعمل و زمینه در  (2009سازمان ملل )برنامه توسعه و  (2004تجارب بانک جهانی )
)استقرار نهاد یکپارچه مدیریت و پایش  وضع موجود اصالح نشود، حرکت به سمت آینده که تا زمانینشان داده است  حال توسعه

نتایج نظرخواهی از کارشناسان نیز گویای این واقعیات است که با توجه از سویی دیگر، . رو خواهد بودبا مشکل روبه (غییرات کالبدیت
همچنین، و  نهادی ،بسترهای قانونی تعریفاستقرار نهاد یکپارچه مدیریت و پایش نیازمند به شرایط موجود در نظام مدیریتی کشور، 

با توجه به اینکه توان گفت میبر این اساس،  .باشدهای توسعه شهری میاصالح فرایندهای فعلی و عوامل تأثیرگذار بر پایش طرح
به  بایستدر کوتاه مدت می؛ مدت استبلند فرایندیدر سازی بسترهای قانونی و سازمانی نیازمند آماده استقرار نظام مدیریت و پایش

مطلوبی داشته باشد. بنابراین پیشنهاد های موجود پرداخت تا نهاد پایش پس از استقرار بتواند عملکرد ها و نارساییاصالح کاستی
های تعیین شده در اولویتراهبردهای استخراجی و های موجود در نظام پایش تغییرات کالبدی بر اساس شود ضمن رفع کاستیمی

 ، بسترهای قانونی و نهادی الزم برای استقرار نظام یکپارچه مدیریت و پایش فراهم شود.(5)جدول  این پژوهش
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