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چکیده
هستند  شهرها  توسعه  نحوه  هدایت  اسناد  شهري،  توسعه  طرحهاي 
بر  پی  در  بلندمدت،  نگاهی  با  می سازند  قادر  را  شهري  مدیران  که 
نیز،  تهران  جامع  طرح  باشند.  شهر  از  مطلوب  چشم اندازي  ساختن 
سندي است که توسعه پایدار شهر تهران را هدف خود قرار داده است. 
نکته حائز اهمیت در این میان، میزان پیشرفت در مسیر تحقق طرح 
در هر دوره زمانی است. به عبارت طرح جامع تهران، به عنوان یک 
سند راهبردي، نیازمند معیارها و شاخص هایی است که بتوانند نشان 
دهند در هر لحظه در چه مختصاتی نسبت به چشم انداز طرح قرار 
گرفته ایم و چه میزان از اهداف و راهبردهاي آن محقق شده اند. در 
نتیجه سنجش میزان تحقق طرح بر اساس فرآیند و معیارهایی صورت 
از  با تصویب طرح به تصویب رسیده اند. هدف  می گیرد که همزمان 
این پژوهش ارزیابی معیارهای تهیه طرح جامع کالن شهر تهران است. 
پژوهش حاضر از نوع تصیفی- تحلیلی می باشد و اطالعات با استفاده 
از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری 
نبودن  میسر  به  توجه  با  و  باشد  می  کارشناسان  شامل  پژوهش  این 
امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی 
چند مرحله ای استفاده شده است و اطالعات بدست آمده با استفاده 
از روش دلفی و تکنیک روش های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس 
تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد  که معیارها عدم استفاده از میزان 
مشارکت نهاد های محلی و مردمی در فرایند بررسی، تصویب و اجرای 

طرح با کسب امتیاز 0.735193 رتبه اول را  کسب نموده است.

میزان  از  استفاده  عدم  معیار،  ارزیابی  جامع،  طرح  کلیدی:  واژگان 
مشارکت مردمی

Evaluation of Tehran Metropolitan Master 
Plan

Abstract

Urban development plans are guiding documents on 
how cities are developed, enabling urban managers 
to look at the long-term vision of a desirable city 
landscape. The Tehran Master Plan is a document 
that aims at sustainable development in Tehran. The 
important thing here is the extent to which progress 
is being made on the path to realization of the plan 
at any time. In the words of the comprehensive plan 
of Tehran, as a strategic document, we need criteria 
and indicators that can show at what point in what 
specificities are the perspective of the plan. And how 
much of its goals and strategies have been realized. 
As a result, the measure of the implementation of the 
plan is based on the process and criteria adopted at the 
same time as the approval of the plan. The purpose 
of this research is to evaluate the criteria for the 
comprehensive plan of the Tehran metropolis. The 
research is descriptive-analytic and the information 
has been collected using a documentary and library 
method. The statistical population of this research 
includes expert And considering the impossibility of 
conducting research on the whole society, a multi-
stage random sampling method has been used. And 
the information is analyzed using the Delphi method 
and the technique of multi-criteria decision-making 
methods of Tapsis. And the results show that the 
criteria for not using the participation rate of local 
and popular institutions in the process of reviewing, 
approval and implementation of the project with a 
score of (0.735193) has won first place.

Keywords: Master plan, benchmarking, non-use of 
popular participation
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1. مقدمه
یک  جامع،  طرح  تهیه  شروع  زمان  در  تهران  کالن شهر 
اصلی  مرکز  و  کشور  پایتخت  میلیونی،   7/5 شهري 
ایران بوده  اقتصادي، علمی و فرهنگی جمهوري اسالمی 
است که طی چند دهه گذشته کیفیت محیطی شهر تهران 
و قابلیت آن براي زندگی آسوده، ایمن و فعال شهروندان 
و نیز توان پایتخت براي ایفاي نقشهاي سرنوشت ساز در 
سطح ملی و جهانی، به دالیل متعدد به شدت کاهش یافته 
است. پیامدهاي ناشی از شتاب و سرعت رشد جمعیت و 
گسترش محدوده شهر طی چند دهه گذشته، محدودیتهاي 
طبیعی تهران )کمبود آب، آلودگی شدید هوا، آسیب پذیري 
در برابر زلزله(، دگرگونی هاي اجتماعی و اقتصادي حاصل 
از وقوع انقالب اسالمی و پیامدهاي ناشی از نارسائیهاي 
نظام مدیریت شهري، ازجمله این دالیل به شمار می آیند. 
جدي  بسیار  مشکالت  و  مسائل  از  طیفی  با  تهران  شهر 
روبه روست که براي رفع آنها نیاز به طرح جامع میباشد. 
این مشکالت عبارتند از: تحوالت کالبدي و نحوه استفاده 
زمان  )از  گذشته  سال   13 طی  تهران  شهر  در  اراضی  از 
تصویب  طرح ساماندهی تهران در پایان سال 1370(، به 
توافق   هیچگونه  تابع  شمار  انگشت  و  محدود  موارد  جز 
هدف، راهبرد و برنامه معین نبوده است. نحوه استفاده از 
اراضی در شهر تهران بر مبناي شهرداري با مالکان زمین و 
مستغالت )بر سر نوع و میزان استفاده از زمین( و فروش 
تراکم مازاد ساختمانی، باعث بی اعتبار شدن قانون، برنامه 
و طرح در جامعه و در نزد مردم و نهادها، وابستگی عمیق 
از  حاصل  ناپایدار  درآمدهاي  به  شهرداري  همهجانبه  و 
تراکم فروشی، کاهش اعتقاد به ضرورت برنامه و طرح و 
در نتیجه کاهش توان شهرداري در تهیه و اجراي برنامه و 
طرح، افزایش نامعقول توقعات مغایر با مصلحت و منفعت 
به  عمومی  نارضائیهاي  گسترش  مردم،  میان  در  عمومی 
در  مسئول  مراجع  تصمیمات  در  پیدرپی  تغییرات  دلیل 
مورد مسائل مهمی مثل تراکم ساختمانی، رواج شیوههاي 
است.  در سایر شهرهاي کشور شده  تهران و  در  متداول 
فرسوده  بافتهاي  بهسازي  و  نوسازي  مهم  بسیار  موضوع 
بر  اساسی  بسیار  اقدامات  نیازمند  که  شهري  ناکارآمد  و 
مبناي اهداف، راهبردها، سیاستها و برنامه هاي سنجیده در 
جهت ارتقاء کیفیت مسکن، تأمین حداقل فضاهاي باز و 
خدمات شهري، اصالح معابر و غیره در بافتهاي متراکم و 
محروم و فرسوده شهر است، به تالش براي تشویق مردم 
به تخریب و نوسازي تک ساختمانهاي کهنه و محقر تقلیل 

یافته است. هویت و شخصیت نواحی ارزشمند تاریخی و 
فرهنگی شهر در معرض اضمحالل و نابودي قرار  گرفته 
یا آن  است و تهیه طرح هایی که گاه و بی گاه براي این 
میدان تهیه می شود و هیچ گاه به اجرا در نمی آید نیز کارساز 
نیست. در شرایطی که حفظ سالمت ساکنان کالنشهر چند 
میلیونی، متراکم و آلودگیهاي مثل تهران و  تأمین حداقل 
آنها،  محدود  بسیار  فراغت  اوقات  گذران  براي  امکانات 
حفظ و احیاي درههاي شمالی، رودخانه ها و باغها و چشم 
اندازهاي زیبا و ایجاد فضاهاي عمومی را به یک موضوع 
حیاتی تبدیل کرده است، با یأس و تأسف شاهد تخریب 
و از میان رفتن آنها هستیم. باالخره در شرایطی که تهران 
به عنوان بزرگترین و مهمترین کالنشهر کشور و پایتخت 
ملی  باید بتواند پاسخگوي نیازهاي فرآیند شتابان جهانی 
شدن، جذب سرمایه هاي خارجی، توسعه فناوریهاي نوین 
و غیره باشد، نه تنها فرصتهاي بسیار مهمی مثل ایجاد یک 
استانداردهاي  در سطح  و  مجهز  و  پیشرفته  شهري  مرکز 
جهانی را در اراضی عباس آباد تقریبًا از دست داده ایم، 
تنها  دادن  دست  از  حال  در  زیاد  بسیار  سرعت  با  بلکه 
اراضی ارزشمند باقیمانده در محدوده تهران، یعنی اراضی 
در  می توانست  که   )22 )منطقه  کن،  مسیل  غرب  وسیع 
باشد  داشته  کننده  تعیین  نقش  نیازها  این  به  پاسخگوئی 
نیز هستیم. افزایش جمعیت بی رویه و نامتناسب با ظرفیتها 
ناکارآمدي  اجتماعی،  ناهنجاري هاي  شهر،  امکانات  و 
و  هوا  ویژه  )به  محیطی  زیست  آلودگی هاي  اقتصادي، 
و  تأسیسات  ترافیک طاقت فرسا، کمبود خدمات و  آب(، 
تجهیزات شهري و مسائل ناشی از نابسامانی در تحوالت 
خطر  برابر  در  ناامنی  اراضی،  از  استفاده  نحوه  و  کالبدي 
شهري،  سیماي  نابسامانی  زلزله(،  )به ویژه  طبیعی  سوانح 
تخریب منابع و چشم اندازها و ارزشهاي طبیعی و میراث 
فرهنگی و تاریخی از جمله این مسائل هستند. مسئله تهران 
دیگر گسترش محدوده آن، توسعه شبکه معابر و... نیست، 
اصلی  مسئله  دنیا،  دیگر  شهرهاي  از   بسیاري  مثل  بلکه 
تحوالت  تأثیر  از  ناشی  کالبدي  تحوالت  و  تغییر  تهران 
آن  در درون  فرهنگی  و  اقتصادي  و  اجتماعی  نیازهاي  و 
به  و  میشوند  تخریب  که  هاي  کهن  ساختمانهاي  است؛ 
جاي آنها ساختمانهاي نو ساخته میشود، بخشهایی از شهر 
که نقش آنها تغییر میکند )مثل کشتارگاهی که به فرهنگسرا 
و یا ناحیه صنعتی مترو یا پادگانی که به یک ناحیه تجاري 
و مسکونی تبدیل میشود و غیره(، بخشهاي فرسوده شهر 
که بازسازي و نوسازي می شوند، بخشهایی از شهر که به 
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یا  و  حفاظت  طبیعی  و  فرهنگی  تاریخی،  ارزشهاي  دلیل 
بهسازي میشوند.

سیاست و برنامه و طرح جامع و همه جانبه نبوده است 
و از این نظر در بین کالنشهرهاي جهان یک استثناء به شمار 
می آید. این فقدان بزرگ، همراه با ساخت و سازهاي گسترده 
و بی حساب و کتاب پانزده سال گذشته در امروز تهران را در 
سه سطح ملی، منطقه اي و محلی با مسائل، »رویه توافق و تراکم 
فروشی« چارچوب جدي روبه رو ساخته است )مستوفی، 
1386(. از یک سو فقدان سیاستها و طرحها و رویکردهاي 
نادرست گذشته باعث شده است که توانائی هاي تهران براي 
ایفاي نقشهاي حساس و حیاتی در سطوح ملی و فراملی به 
شدت کاهش یابد و نقش پایتخت کشور عمدتاً به تأمین هر 
چه بیشتر خانه و مغازه و دفتر کار براي ساکنانش کاهش 
یابد و فرصتهاي کمیاب و نادر براي تأمین فضاهاي مورد 
نیاز کارکردهاي اقتصادي و خدماتی در سطح ملی و فراملی 
یک به یک از میان برود. باالخره اینکه مشکالت متعدد مثل 
آلودگی شدید هوا، ترافیک نابهنجار و فرساینده، آسیب پذیري 
زیاد در برابر زلزله احتمالی، کمبود چشمگیر فضاهاي عمومی 
و خدمات شهري، کاهش آسایش و ایمنی نواحی مسکونی، 
پراکندگی و ناکارآمدي نواحی کار و فعالیت، ناهنجاریهاي 
فرهنگی و اجتماعی، نابسامانی سیما و منظر شهري و... تهران 

را به شهري غیرقابل زندگی تبدیل کرده است. بدیهی است که 
مقابله با این شرایط و نجات تهران مستلزم بازنگري و اصالح 
فوري و همه جانبه در نحوه مدیریت تحوالت شهر تهران 
است و در این زمینه طرح جامع جدید تهران نقش بسیار 
مهمی را به عهده خواهد داشت؛ اما نکته بسیار مهمی که در 
این زمینه باید به آن توجه داشت این است که صورت مسئله 
طرح جامع جدید بر خالف طرحهاي جامع قبلی، تعیین میزان 
جمعیت، جهات و حدود گسترش و توسعه شبکه راههاي 

شهري نیست
مسئله اصلی طرح جامع جدید تهران هدایت تغییر و 
اقتصادي و  نیازهاي اجتماعی -  از  تحوالت درونی ناشی 
فرهنگی آن است. با این رویکرد هدف از تهیه طرح جامع 
جدید دستیابی به سندي بوده است که بتواند ضمن تشخیص 
و تبیین مسائل و مشکالت تهران در سطوح فراملی و ملی، 
منطقهاي و شهري و بررسی محدودیتها و امکانات حل آنها، 
راهکارهاي مناسب را نیز در هر سه سطح فوق تدوین و 
پیشنهاد کند و در عین حال مدیریت شهري بر مبناي آن 
از  استفاده  کالبدي و نحوه  تغییر و تحوالت  فرآیند  بتواند 
زمین را در جهت تحقق اهداف تعیین شده در هر سه سطح 
و  مسائل  از  )برگرفته  کند  نظارت  و  کنترل  هدایت،  فوق 
ویژگی هاي تهران امروز و هدف طرح جامع جدید، 1386(.

نمودار 1. فرآیند تهیه طرح جامع شهر تهران؛ ماخذ: شهرداری تهران، 1386
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2. مبانی نظری
چیزي نزدیک به چهار دهه از اجراي طرح هاي جامع و 
دهه  این چهار  در طی  می گذرد، گرچه  ایران  در  تفصیلی 
طرح  هادي،  طرح هاي  جمله  از  طرح ها  از  دیگري  انواع 
به  نیز  غیره  و  زمین  آماده سازي  طرح  جدید،  شهرهاي 
برنامه  اساس  بر  آنها  همه  مبانی  اما  آمده  در  اجرا  مرحله 
برنامه ریزي  الگوي  این  است.  بوده  استوار  جامع  ریزي 
به  زیر  در  که  داشته  دهه  چهار  این  در  نیز  دستاوردهایی 
اثبات لزوم برنامه ریزي براي کنترل و  آنها اشاره می گردد: 
هدایت شهرها؛ به کارگیري مفاهیم و فنون تازه براي استفاده 
دانش ها و روشهاي جدید  ایجاد  زمین و فضا؛  از  درست 
شهرسازي براي پاسخگویی به نیازهاي جامعه صنعتی؛ ابداع 
روشهاي جدید براي تولید انبوه مسکن و شبکه حمل و نقل 
)مهندسان مشاور فرنهاد، 1379، ص 55(. با توجه به اهداف 
تعریف شده در تهیه طرح جامع شهری ارزیابی آن مرحله 
تجزیه و تحلیل تا شایستگي و نقاط ضعف آنها به صورت 
مقایسه ای آن ها می باشد و نتیجه یافته ها در چارچوبي منطقي 
براي  را  شواهدی  ارزیابي  حقیقت،  در  می شود.  داده  قرار 
مي آورد.  فراهم  تصمیم خود  از  دفاع  در  تصمیم گیرندگان 
بایستي در نظر داشت که ارزیابي مرحله نهایی تصمیم گیري 
نیست، بلکه فقط به آن کمک مي کند. به بیان دیگر، ارزیابي 
بنیانی را براي تصمیم گیري در مورد یافته هاي برنامه فراهم 

مي آورد )ندایی طوسی، 1386، ص 37(.
جامع  طرح  تهیه  معیارهای  ارزیابی  اساس  بر 

نارسایی هاي نظري آن شامل موارد زیر می باشد:
این . 1 که  چرا  بشر:  کامل  و  محض  خرد  به  باور 

الگوي شهرسازي ریشه در مدرنیسم دارد و مدرنیسم 
دوره اي است که بشر باورهاي سنتی و آداب و رسوم 
خورد را به کناري نهاد و باور اصلی خود را بر خرد 

انسان بنا نهاد؛
پیش بینی قطعی آینده: به دلیل وجود تعداد بسیار . 2

و  آنها  روابط  پیچیدگی  همچنین  و  شاخصها  زیاد 
پویایی محیط، امکان پیشبینی قطعی وجود ندارد؛

تکیه بر شناخت کامل؛. 3
بی توجهی به مالکیت زمین: طرح هاي جامع در . 4

کشورهاي سوسیالیستی به ویژه پس از جنگ جهانی 
کم  بر  و عالوه  بود  میزان خرابی ها شدید  که  دوم 
زیادي  زمینهاي  خصوصی،  مالکیت  بودن  اهمیت 
نیز بدون صاحب پس از جنگ وجود داشت تا حد 
زیادي برنامه ریزي جامع در این کشورها عملی شد؛ 

اما در باقی کشورها که مالکیت خصوصی به صورت 
قوي وجود دارد این طرحها با ناکامی مواجه شده اند؛

تکیه بر هندسه اقلیدسی: یکی از اصول طرحهاي . 5
شهرسازي  که  است  اقلیدسی  هندسه  سنتی  جامع 
هاي  شبکه  تا  گرفته  شهري  تقسیمات  از  مدرن 
شطرنجی بر این هندسه استوار است؛ اما امروزه با 
ابداع هندسه هاي جدید به اثبات رسیده که اصوالً 
هندسه اقلیدسی خارج از طبیعت و در ذهن ساده 

اندیش بشر جاي دارد؛
اقتدارگرایی: طرحهاي جامع با این پیشفرض که . 6

میتوان همه مسائل را شناخت و براي آینده شهر 
تصمیم نهایی گرفت، جاي هیچگونه تجدید نظر 
قواعد  سري  یک  صرفًا  و  نکرده  باز  را  آزادي  و 
براي اجرا بوده است که از همان ابتدا محکوم به 

شکست بوده است )مشهودي، 1380، ص 70(.
برنامه ریزي جامع و تفصیلی که بعد از جنگ جهانی 
دوم با الهام از نظریات گدس و ابرکرامبی به عنوان الگوي 
دلیل  به  شد،  رایج  جهان  در  شهري  ریزي  برنامه  رسمی 
نواقصی که در مبانی نظري و اجرا داشت در دهه 1960 
میالدي در کشورهاي غربی مورد انتقاد قرار گرفته و سعی 
شد با الگوهاي دیگر برنامه ریزي جایگزین شود؛ اما در 
از  بعد  ایران هنوز  از جمله کشور  کشورهاي جهان سوم 
رسمی  الگوي  آنها  رواج  از  دهه  چهار  از  بیش  گذشت 
برنامه ریزي میباشد. این در حالی است که نتایج تحقیقات 
این  که  است  واقعیت  این  نشان دهنده  بسیاري  گسترده 
اجراي طرح ها در شهر با موفقیت چندانی همراه نبوده و 
در مواردي نیز حتی مشکالتی براي شهر به وجود آورده 

است )حسینی، 1392، ص 16(.
اهم انتقادات وارد شده بر الگوي جامع از بعد نظري 
شامل صلبی و ایستا بودن طرح، بی توجهی به مشارکت 
مردمی، کالبدي بودن طرح، نقشه کاربري زمین به عنوان 
سند نهایی، آرمانی و غیرواقعی بودن، پرداختن به انبوهی 
براي  شهر  اجرایی  امکانات  به  توجهی  بی  و  جزئیات  از 
اجراي طرح میباشد. مشکالت اجرایی طرح جامع به ویژه 

در ایران نیز موارد زیر بوده است:
عدم هماهنگی میان بخشی،. 1
سیستم یک طرفه تصمیم گیري،. 2
تعطیل شدن عمل برنامه ریزي بعد از تهیه طرح، . 3
عدم تطابق طرح با امکانات اجرایی، . 4
شکاف بین روند تهیه طرح و اجراي آن، . 5
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رشد سریع جمعیت، تقابل مردم با طرح در برخی . 6
موارد. 

بنابراین امروزه با توجه به تجارب کشورهاي پیشرفته 
در زمینه برنامه ریزي شهري و شیوه هاي نوین برنامه ریزي 
و  مزایا  به  توجه  با  و  استراتژیک  ریزي  برنامه  جمله  از 
با  مقایسه  در  استراتژیک  برنامه ریزي  که  ویژگی هایی 
برنامه ریزي جامع دارد، رویکرد استراتژیک در برنامه ریزي 
براي  مناسبی  جایگزین  می تواند  ایران  در  شهري  توسعه 

الگوي برنامه ریزي توسعه شهري در ایران باشد.

3. محدوده مورد مطالعه
تهران بزرگ ترین شهر و پایتخت کشور ایران است. این شهر 
همچنین مرکز استان تهران و شهرستان های تهران نیز می باشد. 
مساحت این شهر 730 کیلومتر مربع است که به همراه توابع 
خود استان تهران، جمعیتی برابر 13،273،009 نفر و مساحتی 
برابر 18،814 کیلومتر مربع دارد.  این شهر یکی از بزرگ ترین 
شهرهای جنوب غربی آسیا و بیست و یکمین شهر بزرگ دنیا 
می باشد. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه  رشته 
کوه البرز واقع شده است. تهران دارای دو شهر چسبیده به خود 
است که شهر ری و تجریش نام دارند و به ترتیب از جنوب 
و شمال به تهران متصل اند. تهران دارای یک شبکه متراکم 
بزرگراهی و چهار خط فعال مترو است. در یک صد سال اخیر 

تهران مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسرایران بوده است. 
ساکنان اصلی تهران اقوام فارسی زبان بودند، البته در حال حاضر 
این شهر دارای اقوام مختلفی است و عمده زبان محاوره ای در 
این شهر فارسی است. 98٪ مردم در این شهر زبان فارسی با 
لحجه تهرانی دارند مابقی اقوام ساکن تهران که مهاجر و در 
ارمنی، عربی،  از: گیلکی، مازندرانی،  اقلیت هستند، عبارتند 
آذربایجانی، کردی و لری که زبان مشترک همه آنها فارسی 
می باشد. تراکم جمعیت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا 
بیش از یازده هزار نفر در هر کیلومتر مربع برآورد می شود که 
بنابر آمار نخست شانزدهمین شهر پرتراکم جهان است. شهر 
تهران در شمال ایران، به فاصله 90 کیلومتری جنوب دریای 
خزر و در کوهپایه های جنوبی رشته کوه البرز در حد فاصل 
طول جغرافیایی 51 درجه و 2 دقیقه شرقی تا 51 درجه و 36 
دقیقه شرقی، به طول تقریبی 50 کیلومتر و عرض جغرافیایی 
35 درجه و 34 دقیقه شمالی تا 35 درجه و 50 دقیقه شمالی 
به عرض تقریبی 30 کیلومتر گسترده شده است. ارتفاع شهر در 
مرتفع ترین نقاط شمال به 2000 متر و در جنوبی ترین نقاط 
به 1050 متر از سطح دریا می رسد. تهران از شمال به نواحی 
کوهستانی و از جنوب به نواحی کویری منتهی شده در نتیجه 
در جنوب و شمال دارای آب و هوایی متفاوت است. نواحی 
شمالی از آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی از آب 

و هوای گرم و خشک برخوردارند )شهرداری تهران، 1396(.

نقشه 1. موقعیت جغرافیایی کالن شهر تهران؛ منبع: یافته های پژوهش، 1397
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شناسایی و مطالعه ساختار سند طرح جامع 
براي شهر تهران، تاکنون سه طرح جامع مصوب تهیه شده 
است. اولین طرح که در سال 1348 به تصویب رسید، به 
طرح جامع فرمانفرمائیان مشهور است. پس از بیش از دو 
دهه، طرح دوم )مشهور به طرح ساماندهی( توسط مهندسان 
مشاور آتک تهیه گردید. سومین طرح جامع نیز طرح جامع 
راهبردي است که در سال 1386 به تصویب شوراي عالی 
را  تهران  شهر  که  آنجا  از  رسید.  معماري  و  شهرسازي 
می توان الگویی براي توسعه شهري شهرهاي کوچکتر به 
دهی  جهت  در  میتواند  طرح  این  ارزیابی  آورد،  حساب 
شناسایی  نماید.  کمک  نیز  کشور  آینده  شهري  توسعه  به 
راهبردها(  و  انداز  )چشم  اجزاء  ارتباطات  و  سند  اجزاء 
انداز توسعه بلندمدت شهر تهران،  نشان می دهد Tچشم 
که سیماي مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی براي توسعه 
پایدار کالنشهر تهران و پایتخت کشور است، هماهنگ با 
چشم انداز بیست ساله کشور، مبتنی بر آرمانهاي زیر است:
تهران؛ شهري با اصالت و هویت ایراني- اسالمی )شهري 

که براي رشد و تعالی انسان و حیات طیبه، سامان مییابد(
تهران؛ شهري دانش پایه، هوشمند و جهانی. 1
تهران؛ شهري سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با . 2

فضاهاي عمومی متنوع و گسترده
تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسیبها و . 3

مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
تهران؛ شهري پایدار و منسجم با ساختاري مناسب . 4

براي سکونت، فعالیت و فراغت
تهران؛ شهري روان با رفاه عمومی و زیرساختهاي . 5

مناسب، همراه با تعدیل نابرابریها و تأمین عادالنه 
کلیه حقوق شهروندي

جهانی . 6 و  ملی  عملکردهاي  با  کالنشهري  تهران؛ 
فرهنگی-  امور  مرکزیت  و  مدرن  اقتصادي  با  و 

پژوهشی و سیاسی در سطح کشور

4. روش تحقیق
روش تحقیق از نوع کاربردی و توصفی - تحلیلی می باشد 
و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری 
پژوهش  این  آماری  جامعه  است  شده  پرداخته  اطالعات 
شامل کارشناسان می باشد و با توجه به گستردگی جامعه 
کل  روی  بر  تحقیق  اجرای  امکان  نبودن  میسر  و  آماری 
مرحله ای  چند  تصادفی  نمونه گیری  روش  از  جامعه، 
از  استفاده  با  آمده  استفاده شده است و اطالعات بدست 
روش دلفی و تکنیک روش های تصمیم گیری چند معیاره 
هدف،  نظر  از  تحقیق  نوع  است.  تحلیل شده  تاپسیس 
کاربردي است و از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی 
مطالعات  پژوهش،  اطالعات  آوري  جمع  براي  می باشد. 
کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته که ابزار های مطالعات 
میدانی، شامل مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه بوده است. 
کارشناسان زیست محیطی  را  پژوهش  این  آماری  جامعه 
از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  برای  و  می دهند.  تشکیل 
تاپسیس،  روش  در  است.  شده  استفاده  تاپسیس  تکنیک 
n  معیار می باشد،  m  گزینه و  ∗mn که داراي  ماتریس  
مورد ارزیابي قرار می گیرد. در این الگوریتم، فرض بر این 
است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشي 
)یا کاهشي( است. بدان صورت که بهترین ارزش موجود 
از یک شاخص نشان دهنده ایده آل مثبت بوده و بدترین 
ایده آل منفي خواهد  از آن مشخص کننده  ارزش موجود 
از هم هستند. در ضمن  بود. همچنین شاخص ها مستقل 
فاصله یک گزینه از ایده آل مثبت )یا منفي( ممکن است 
به صورت اقلیدسي از )توان دوم( و یا به صورت مجموع 
بلوکي(  فواصل  به  )معروف  خطي  فواصل  از  مطلق  قدر 
جایگزیني  و  تبادل  به  بستگي  امر  این  که  گردد،  محاسبه 
در بین شاخص ها دارد )Willis ،Hepu، 2005:526(. جهت 
گذاشته  اجرا  به  زیر  مراحل  تکنیک،  این  از  بهره برداري 

مي شود 

جدول 1. چشم اندازهای تاکید شده در طرح جامع تهران؛ ماخذ: طرح جامع شهر تهران، 1386
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n آلترناتیو و  مرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها بر اساس
k شاخص

ماتریس  تشکیل  و  داده ها  نمودن  استاندارد  دوم:  مرحله 
استاندارد از طریق رابطه زیر:

 iw شاخص ها  از  یک  هر  وزن  تعیین  سوم:  مرحله 
داراي  شاخص هاي  راستا  این  در   . 1

1
=∑

=

n

i
iw اساس   بر 

اهمیت بیشتر از وزن باالتري نیز برخوردارند. 

آلترناتیو  از  آلترناتیو  امین   i فاصله  تعیین  چهارم:  مرحله 
 ( )*A با  را  آن  که  شاخص(  هر  عملکرد  )باالترین  ایده آل 

نشان می دهند. 

( ) ( ){ }jjvJjvA ijiiji
′∈∈= min,max*

{ }**
2

*
1

* ,...,, nvvvA =

آلترناتیو  از  آلترناتیو  امین   i فاصله  تعیین  پنجم:  مرحله 
 ( )−A حداقل )پایین ترین عملکرد هر شاخص( که آن را با 

نشان می دهند. 
( ) ( ){ }jjvJjvA ijiiji

′∈∈= max,min*

{ }−−−− = nvvvA ,...,, 21

ــو  ــراي آلترناتی ــه اي ب ــار فاصل ــن معی ــه ششــم: تعیی مرحل
 . )( −

iS ــو  )( و آلترناتی *
iS ــده آل  ای

( )∑
−

−=
n

j
jiji vvS

1

2**

( )∑
−

−− −=
n

j
jiji vvS

1

2

مرحله هفتم: تعیین ضریبي که برابر است با فاصله آلترناتیو 
 )( −

iS )( تقسیم بر مجموع فاصله آلترناتیو حداقل  −
iS حداقل 

)( نشان داده و  *
iC )( که آن را با  *

iS و فاصله آلترناتیو ایده آل 
از رابطه زیر استفاده می شود:

*
*

ii

i
i SS

SC
+

= −

−

 . *
iC میزان  اساس  بر  آلترناتیوها  رتبه بندي  هشتم:  مرحله 

)10( در نوسان است.  * ≤≤ iC میزان فوق بین صفر و یک 
 0* =iC *1 نشان دهنده باالترین رتبه و  =iC در این راستا 

نیز نشان دهنده کمترین رتبه است.

5. یافته های پژوهش
توصیف آماری پرسشنامه

جدول 2. توزیع فراوانی پاسخگویان  بر حسب جنسیت؛ 
منبع: یافته های پژوهش، 1396

جدول 3. توزیع فراوانی پاسخگویان  بر حسب گروه سنی؛ 
منبع: یافته های پژوهش، 1396

آمار توصیفی و 
جنسیت

درصد فراوانی فراوانی مطلق
مطلق

درصد فراوانی 
تجمعی

1075/525/52مرد

975/45100زن

-100100مجموع

آمار توصیفی
سن

فراوانی 
مطلق

درصد 
فراوانی 

مطلق

درصد 
فراوانی 
تجمعی

6431/431/4زیر 30 سال

408541/773- 30 سال

503416/789/7- 41 سال

2110/3100باالی 50 سال

-204100مجموع



380

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 50 بهار 1397
No.50 Spring 2018

برای  فاصله ای  معیار  تعیین  به  اقدام  مرحله  این  در 
آلترناتیوهای حداکثر و حداقل می شود، که فرمول محاسبه 

آن به شرح زیر می باشد:
di+ = 2

di- = 2

براساس فرمول باال اقدام به تعیین فاصلی نسبی تا برترین 
لحاظ  از  طرح ها  انواع  آن  براساس  سپس  می شود  معیار 

حداکثر و حداقل می شود.

آمار توصیفی
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانی مطلقفراوانی مطلقوضعیت تحصیالت

000بی سواد

386/186/18دیپلم

619/295/45فوق دیپلم

743/368/84لیسانس

312/15100فوق لیسانس و باالتر

-204100مجموع

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانی مطلقفراوانی مطلقآمار توصیفی شغل

272/132/13کارمند

109/41/18کارگر

001/18کاسب

001/18بازرگان وتولیدکننده

168/726مدیر و  کارفرما

188/88/34مشاغل علمی

253/121/41مشاغل خدماتی

213/104/57سایر مشاغل

386/1876آزاد

89/39/79بیکار

114/53/85خانه دار

55/27/87محصل

228/105/95دانشجو

35/1100بازنشسته

-204100مجموع

جدول 4. توزیع فراوانی پاسخگویان  بر حسب تحصیالت؛ منبع: یافته های پژوهش، 1396

جدول 5. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی؛ منبع: یافته های پژوهش، 1396
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در این مرحله نزدیکی نسبی )- D( نسبت به )+ D( محاسبه شده و سپس اقدام به رتبه بندی گزینه ها بر اساس مقدار 
بدست آمده که بین صفر و یک در نوسان است خواهد شد. هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیک تر باشد نشان دهنده رتبه 

باال و هر چه مقدار مذکور به صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده رتبه کمتر می باشد. 
 0 ≤ ≤ 1

Di-Di+معیارهاکد

A10.0263920.014016عدم هماهنگی میان ارگان ها در تهیه و تصویب و اجرای طرح

A2 0.03563910.006543عدم نظارت و ارزیابی در تهیه و اجرای طرح

A3  0.02066760.025837بلندت مدت بودن افق زمانی طرح

A4 0.0275650.013842فاصله میان تهیه طرح و اجرای طرح

A5 0.02164210.022008دیدگاه فرآیند گرا به جای دیدگاه محصول گرا

A6 0.01962520.029374توجه صرف به بعد کالبدی و عدم توجه به بعد اقتصادی و اجتماعی

A7 0.0226570.019692استفاده از الگوهای وارداتی اروپا و آمریکا

A8 عدم استفاده از میزان مشارکت نهاد های محلی و مردمی در فرایند بررسی، تصویب
0.0152120.032972و اجرای طرح 

A9 0.0181610.026082عدم توجه به نیازهای شهروندان و حاکم بودن فضای سیاسی در تهیه طرح

جدول 5. شاخص ها و معیارهای ارزیابی طرح جامع تهران؛ منبع: یافته های پژوهش، 1396

جدول 6. رتبه بندی معیارها بر اساس مدل تاپسیس؛ منبع: یافته های پژوهش، 1396

CLiTOPSISمعیارهاکد

A1 0.3468637عدم هماهنگی میان ارگان ها در تهیه و تصویب و اجرای طرح

A2 0.2969369عدم نظارت و ارزیابی در تهیه و اجرای طرح

A3 0.5042795بلندت مدت بودن افق زمانی طرح

A4 0.334338فاصله میان تهیه طرح و اجرای طرح

A5 0.5067644دیدگاه فرآیند گرا به جای دیدگاه محصول گرا

A6 0.5991572توجه صرف به بعد کالبدی و عدم توجه به بعد اقتصادی و اجتماعی

A7 0.469916استفاده از الگوهای وارداتی اروپا و آمریکا

A8 0.6542861عدم استفاده از میزان مشارکت نهاد های محلی و مردمی در فرایند بررسی، تصویب و اجرای طرح

A9 0.589523عدم توجه به نیازهای شهروندان و حاکم بودن فضای سیاسی در تهیه طرح
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6. نتیجه گیری و جمعبندي
توسعه  نحوه  هدایت  اسناد  شهري،  توسعه  طرحهاي 
با  می سازند  قادر  را  شهري  مدیران  که  هستند  شهرها 
نگاهی بلندمدت، در پی بر ساختن چشم اندازي مطلوب 
که  است  سندي  نیز،  تهران  جامع  طرح  باشند.  شهر  از 
توسعه پایدار شهر تهران را هدف خود قرار داده است. 
در  پیشرفت  میزان  میان،  این  در  اهمیت  حائز  نکته 
عبارت  به  است.  زمانی  دوره  هر  در  طرح  تحقق  مسیر 
نیازمند  راهبردي،  سند  یک  به عنوان  تهران،  جامع  طرح 
نشان دهند در  بتوانند  معیارها و شاخص هایی است که 
طرح  انداز  به چشم  نسبت  مختصاتی  چه  در  لحظه  هر 
آن  راهبردهاي  و  اهداف  از  چه میزان  و  گرفته ایم  قرار 
شاخص  و  معیارها  معمول،  طور  به  اند.  شده  محقق 
توسعه  راهبردي  هاي  طرح  تحقق  میزان  ارزیابی  هاي 
نتیجه  در  می شوند.  تعریف  طرح  خود  در  شهري 

سنجش میزان تحقق طرح بر اساس فرآیند و معیارهایی 
صورت می گیرد که همزمان با تصویب طرح به تصویب 
رسیده اند. اما درخصوص شهر تهران، سند طرح جامع، 
ارزیابی  و  سنجش  براي  که  را  شاخص هایی  و  معیارها 
به  است.  نکرده  پیشنهاد  را  است  نیاز  مورد  آن  تحقق 
تعریف  براي  تکمیلی  مطالعات  انجام  جهت،  همین 
نتایج جدول شماره  چنین سنجه هایی ضرورت می یابد. 
)6( بر اساس تکنیک تاپسیس حاکی از آن است در میان 
معیارهای مورد سنجش شاخص ها و معیارهای ارزیابی 
مشارکت  میزان  از  استفاده  عدم  تهران،  جامع  طرح 
و  تصویب  بررسی،  فرایند  در  مردمی  و  محلی  نهاد های 
در  است  توانسته   0.6842 امتیاز  کسب  با  طرح  اجرای 
نخست  جایگاه  و  بگیرد  قرار  بررسی  مورد  معیار  صدر 
را به خود اختصاص دهد. در همین راستا توجه صرف 
به بعد کالبدی و عدم توجه به بعد اقتصادی و اجتماعی 

نمودار 2. معیارهای ارزیابی طرح جامع تهران بر اساس مدل تاپسیس؛ منبع: یافته های پژوهش، 1397.
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با کسب امتیاز  0.5991 توانست جایگاه دوم را در بین 
معیارها مورد بررسی به خود اختصاص دهد و مسئله ای 
به  می توان  داد  تخصیص  خود  به  را  سوم  جایگاه  که 
فضای  بودن  حاکم  و  نیازهای شهروندان  به  توجه  عدم 
اینکه  نهایت  در  و  کرد  اشاره  طرح  تهیه  در  سیاسی 
از  استفاده  زمانی طرح،  افق  بودن  بلندت مدت  معیاری 
میان  هماهنگی  عدم  آمریکا،  و  اروپا  وارداتی  الگوهای 
میان  فاصله  اجرای طرح،  و  تصویب  و  تهیه  در  ارگانها 
در  ارزیابی  و  نظارت  اجرای طرح و عدم  تهیه طرح و 
قرار  رتبه  پایین ترین  ترتیب در  به  تهیه و اجرای طرح  
فروپاشی  با  که  گرفت  نتیجه  می توان  نهایت  در  دارند. 
در  لیبرالیسم  نگاه  از  پذیری  تاثیر  و  سوسیالیسم  نظام 
منفعت  نوعی  تهران  توسعه شهری  برنامه های  و  طرحها 
تهیه  در  همچنین  و  می شود  دیده  سوداگری  و  گرایی 
مردم  خواسته  اساس  بر  اینکه  جای  به  جامع  طرح 
تدوین شود و از برنامه ریزی مشارکتی استفاده شود با 
به  و  است  شده  تهیه  جامعه  سیاسی  بعد  از  تاثیرپذیری 
جای اینکه به شاخص های تدوین شده تهران به عنوان 
شهری  امن،  شهری  سبز،  شهری  اسالمی،  ایرانی  شهر 
پایدار و ... تاکید شود، برای کسب سود اقتصادی بیشتر 
ازحد(  بیش  تراکم  فروش  قانونی،  غیر  کاربری  )تغییر 
سبب تخریب محیط زیست شده و در نهایت به توسعه 
پایدار دست نیافته و معیارهای درنظر گرفته شده تحقق 
کالن  سیاست های  ناکارآمدی  همچنین  است.  نیافته 
برنامه ریزی  در  )نظریه  تمرکزگرایی  و  )تهران(  شهر ها 
زمینه های  در  بویژه  زمینه ها  از  بسیاری  در  طرح(  و 
ضعف مدیریت و باالخص مدیریت شهری باعث ایجاد 
آنجایی که  از  نابرابری در شهرها شده است.  زمینه های 
میزان توسعه یافتگی شهر اصلی ترین معیار توسعه پایدار 
اصالح  با  می توان  بنابراین  می گردد  محسوب  متوازن  و 
نزدیکتر  هدف  این  به  شهری  مدیریت  نظام  ارتقاء  و 
میان  برنامه ریزی  وظایف  تقسیم  مستلزم  امر،  این  شد. 
سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری )ملی، منطقه ای 
و محلی( است و از طرفی نیازمند مشارکت و همکاری 
دخالت  شهری  حیات  در  که  است  نیروهایی  ی  همه 
و  زدایی  تمرکز  با  از طرفی  برنامه ریزی(.  )نظریه  دارند 
تصمیم گیری  و  برنامه ریزی  اختیارات  و  قدرت  انتقال 
تابعه  واحدهای  و  محلی  مقامات  به  مرکزی  دولت  از 
مقامات  و  مستقل  نیمه  عمومی  شرکت های  دولت، 
اجرایی می توان گامی در جهت بهبود نظام مدیریتی طرح 

مطالعات  همچنین  برداشت.  تهران  شهری  توسعه  های 
کشور  در  جامع  طرحهاي  تحقق  عدم  دالیل  روي  بر 
نشان میدهد که نگاه محصول گرا به طرح جامع و عدم 
تعیین فرآیند نظارت و ارزیابی و بازنگري، موجب عدم 
و  جدید  رویدادهاي  با  جامع  طرح  پیشنهادهاي  انطباق 
عالوه  به  بود.  شده  طرحها  این  حد  از  بیش  ایستایی 
شدن  اجرا  میزان  تعیین  براي  مناسبی  شیوه  و  روش 
نداشته  وجود  مستمر  و  ساختارمند  طور  به  جامع  طرح 
شهري  توسعه  طرحهاي  تحقق  هاي  ارزیابی  عمده  و 
از  اند.  می شده  انجام  اجرا  از  پس  ارزیابی  صورت  به 
آنجا که طرح جامع تهران، در نگاهی فرآیندگرا، نیاز به 
هایی  شاخص  تدوین  دارد،  مستمر  بازنگري  و  ارزیابی 
در  نهایتًا  شاخصها  این  می نماید.  ضروري  منظور  بدین 
بازنگري طرح جامع در دوره هاي 5 ساله به دو ترتیب 
موثر باشد. نخست اینکه زمینه هاي غیراجرایی و محقق 
نامتناسب  انتظارات  بتوان  تا  شود  شناسایی  طرح  نشده 
اینکه  دوم  و  نمود  شناسایی  را  اجرایی  هاي  ظرفیت  با 
شدن  محقق  براي  سازوکارهایی  طرح،  بازنگري  با 
تهران  که طرح جامع  آنجا  از  کرد.  ایجاد  آن  ابعاد  همه 
)مصوب 1386( الگوي برنامه ریزي راهبردي را مدنظر 
تهیه طرحهاي  بر تجارب جهانی  مبتنی  قرار داده است، 
بتواند میزان تحقق هر  به نظامی است که  نیاز  راهبردي 
از راهبردهاي طرح را نشان دهد و از سوي دیگر  یک 
میزان دستیابی به چشم انداز طرح نیز مشخص و معین 

گردد.

ارائه پیشنهادات
طرح جامع باید با توجه به محدودیتها و امکانات داخلي و . 1

محیط بیروني انجام گیرد. 
مکانیزم هاي اجرایي و نظارتي در ارتباط با فرآیند برنامه ریزي . 2

قرار داشته باشند. 
منابع مالي بطور صحیح شناسایي شود. . 3
تهیه کنندگان برنامه و اجرا کنندگان در ارتباط با یکدیگر . 4

باشند. 
و . 5 تصویب  تهیه،  فرایند  در  کنترل  و  نظارت  نظام  طراحي 

اجراي طرح جامع
شناسایي و اولویت بندي اهداف کالن، میانه و خرد. 6
محدوددیت هاي . 7 و  ظرفیت ها  بر  کامل  وقوف  و  شناسایي 

طرح جامع
استفاده از نیروهاي متخصص در امر تهیه و و تصویب و . 8
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اجرا طرح جامع
و . 9 طرح ها  در  منطقي  و  دقیق  اجرایي  پیشنهادات  ارائه 

برنامه هاي توسعه شهري تهران
توجه به گروه هاي ذینفع و امکانات موجود داشته باشند. . 10
لزوم مدیریت یکپارچه شهري در ساختار مدیریت شهري و . 11

منطقه بالفصل آن
مشارکت بخش خصوصي در فرایند تهیه طرح جامع شهری. 12
و . 13 برنامه ریزي  مبناهاي  و  اصول  آموزش  سازوکار  طراحي 

مدیریت ارتباطي، استراتژیک و مشارکتي براي تمام
بومی سازی الگوهای وارداتی اروپا و آمریکا. 14
توجه به افق زمامی کوتاه مدت و میان مدت در تهیه طرح . 15

جامع تهران

منابع و ماخذ
نظریه . 1  )1391( مجتبی  رفیعیان  و  پرویز  اجاللی، 

برنامه ریزی: دیدگاه های سنتی و جدید نشر آگه، چاپ 
اول

2 . )1392( علی  عسگری،  مجتبی.  رفعیان،  پرویز.  اجاللی، 
تهران:نشر  جدید.  و  سنتی  دیدگاه های  برنامه ریزی:  نظریه 

آگه
فصلنامه . 3 شهري،  مدیریت  دانشنامه   )1382( ایرج  اسدي، 

مدیریت شهري، شماره 14.
چندمعیاره، . 4 تصمیم گیری   )1383( محمدجواد  اصغرپور، 

انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم، تهران. 
افتخاری، عبدالرضا )1383( برنامه ریزی ارتباطی، رویکردی . 5

انتقادی؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی، بهار 
ایکاف راسل )1380( برنامه ریزی تعاملی مدیریت هماهنگ . 6

خلیلی  ترجمه سهراب  سازان؛  آینده  برای ساختن  تحول  با 
شورینی، نشر مرکز.

و . 7 اصول   )1393( علیرضا  استعالجی،  حسین.  آسایش، 
روش های برنامه ریزی ناحیه ای. تهران:نمای دانش

توکلي، علي )1391( انواع طبقه بندي کاربري شهري و تهیه . 8
نقشه کاربري زمین، پایان نامه کارشناسي ارشد

حکمت نیا، حسن و میر نجف موسوي )1385( کاربرد مدل . 9
در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزي شهري و ناحیهاي، یزد: 

انتشارات علم نوین
خاکي، غالمرضا )1378( روش تحقیق با رویکرد به پایان . 10

نویسي، نشر مرکز تحقیقات علمي کشور، 
دکتر شکوئي، حسین )1380( دیدگاههاي نو در جغرافیاي . 11

شهري، 

دکتر شیعه، اسماعیل )1379( مقدمه اي بر مباني برنامه ریزي . 12
شهري، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 

دوران، دانیل )1370( نظریه سیستمها، ترجمه دکتر یمیني، . 13
محمد، انتشارات آموزش انقالب اسالمي، تهران 

دانش شهر شاخصها و معیارهای ارزیابی طرح جامع )1391( . 14
انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شماره 

112
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا )1374( دیدگاه های موجود در . 15

توسعه و توسعه در ایران، مجموعه مقاالت هفتمین کنگره 
جغرافیایی ایران، ج 2، دانشگاه تهران.

ریتزر، جورج )1380( نظریه جامعه شناسی در دوران . 16
معاصر؛ ترجمه محسن ثالثی، انتشارات علمی،  

توسعه . 17 برنامه ریزی  اصول   )1393( رحیم  سرور، 
شهری، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جغرافیا و 

برنامه ریزی شهری
فلسفه . 18 در  نو  اندیشه های   )1375( حسین  شکویی، 
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