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Abstract

The study of planning and urban planning 
mechanisms in developing countries reveals this 
system in the application of urban governance model. 
In most of these countries, the urban planning and 
management system is centralized And monitoring 
and development of cities through government 
agencies at the local and national levels Despite 
the many challenges and barriers, strengthening 
local governments and attracting private sector 
participation is an essential element. With the inability 
of the government in Tehran to respond to various 
urban needs and the lack of compliance with citizens’ 
priorities with the plans and the need for more 
accountability in the administration of urban affairs, 
Today, a model of city administration is proposed 
based on the new attitude of urban governance 
to these countries. Which calls not only the 
government, but also the civil society and the private 
sector to participate in the city administration .The 
research methodology is descriptive-analytic And has 
been collecting information using documentary and 
library methods. The statistical population of this 
study is Tehran municipality managers Using multi-
stage random sampling method, due to the wide 
range of statistical population And the information 
provided has been analyzed using Tapsis method 
Based on the result of that measure of communication 
between people and the plan, the cost reduction and 
implementation time of the projects has ranked first. 
And the other criteria are in the lower ranks.
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چکیده
در  شــهری  مدیریــت  و  برنامه ریــزی  کارهــای  ســازو  بررســی 
ــوی  ــری الگ ــام را در بکارگی ــن نظ ــعه ای ــال توس ــورهای در ح کش
ــورها،  ــن کش ــتر ای ــازد. در بیش ــکار می س ــهری آش ــی ش حکمروای
نظــام برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری بــه صــورت متمرکــز اســت و 
نظــارت و توســعه ی شــهرها از طریــق ســازمانهای دولتــی در ســطح 
ــع  ــکالت و موان ــود مش ــا وج ــرد. ب ــام می پذی ــی انج ــی و مل محل
متعــدد، تقویــت حکومتهــای محلــی و جــذب مشــارکت بخش هــای 
خصوصــی عنصــری حیاتــی محســوب می شــود. بــا ناتوانــی دولــت 
ــهری و  ــون ش ــای گوناگ ــه نیازه ــخگویی ب ــران در پاس ــهر ته در ش
ــده و  ــه ش ــای ارائ ــا برنامه ه ــهروندان ب ــای ش ــاق اولویته ــدم انطب ع
ضــرورت مســئولیت پذیــری بیشــتر در اداره ی امــور شــهری، امــروزه 
ــی  ــی از حکمروای ــه نگــرش نوین ــر پای ــی از اداره ی شــهرها ب الگوی
شــهری بــرای ایــن کشــورها پیشــنهاد شــده کــه نــه تنهــا دولــت بلکــه 
ــارکت در اداره ی  ــه مش ــی را ب ــش خصوص ــی و بخ ــه ی مدن جامع
ــق در پژوهــش حاظــر توصیفــی-  ــد. روش تحقی ــرا می خوان شــهر ف
ــه ای  ــنادی و کتابخان ــتفاده از روش اس ــا اس ــد و ب ــی می باش تحلیل
بــه جمــع آوری اطالعــات پرداختــه شــده اســت جامعــه آمــاری ایــن 
پژوهــش شــامل مدیــران شــهرداری تهــران می باشــد و بــا توجــه بــه 
ــد  ــی چن ــری تصادف ــه گی ــاری از روش نمون ــه آم ــتردگی جامع گس
مرحلــه ای اســتفاده شــده و اطالعــات یدســت آمــده بــا اســتفاده روش  
ــر اســاس نتیجــه حاصــل از آن  تاپســیس تحلیــل شــده اســت کــه ب
معیــار برقــراری ارتبــاط بیــن مــردم و طــرح، کاهــش هزینــه و زمــان 
ــت و  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه اول را ب ــا رتب ــرای طرح ه اج

ــد. ــرار دارن ــر ق ــن ت ــای پایی ــا در رتبه ه ــایر معیاره س
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مقدمه
در قرن حاضر سرمایه انسانی یکی از مهمترین شاخصهای 
پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود به نحوی 
که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازما ن ها،منابع 
را  بالندگی  و  رشد  مسیر  می تواند  است. کشوری  انسانی 
زمینه های  جامعه  اقشار  تمامی  مشارکت  با  که  نماید  طی 
از  گیری  بهره  و  نهفته  استعدادهای  شکوفایی  برای  الزم 
امکانات مادی، انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد.در 
این راستا مدیریت مشارکتی به عنوان وسیله ای موثر برای 
پاسخگویی به دگرگونی های سریع و توقعات روبه تزاید 
تحول  ایجاد  در  مهمی  نقش  مدیریت شهری،  سازمانهای 
و توسعه ظرفیتهای انسانی ایفا می کند. مدیریت مشارکتی 
ابزاری است بسیار کارامد بر پایه انگیزش تحول ساز در 
کشورهای  در  آن  بکارگیری  با  که  گونه ای  به  مدیریت  
توسعه یافته توانسته اند گام های بسیار بلند و سریعی در 
مسیر رشد و توسعه بردارند، صاحب نظران رشته مدیریت 
عقیده دارند که مهم ترین جهش اقتصادی در کشورهای 
پیشرفته بویژه در دو دهه اخیر همانا بکارگیری وسیع نظام 
مدیریت مشارکتی است. وقتی مشارکت در سازمانی پیاده 
شود تمام کارکنان وجود خود را محترم، با ارزش، کارساز 
یافته و خود را در سرنوشت سازمان سهیم می دانند و نسبت 
به سازمان تعهد پیدا میکنند. بدون شک مدیریت مشارکتی 
در هدایت صحیح کارکنان درجهت اهداف سازمان شهری 
موثراست .استفاده ازبهترین سبک رهبری یا مدیریت منجر 

به افزایش اثربخشی و کارایی  سازمان خواهد شد.
خود  کارکرد  و  ماهیت  دلیل  به  شهری  برنامه ریزی 
همه ی اعضای یک جامعه را به شکل های گوناگون و به 
میزانی متفاوت متأثر می کند زیرا با تخصیص زمین و فضا 
به فعالیت های مختلف و هدایت تغییرات آن در طی زمان، 
ساز و کار برنامه ریزی نه فقط می تواند بر ارزش زمین و 
فضا بلکه بر پخش و باز پخش ثروت نیز اثر بگذارد. به 
همین دلیل در برنامه ریزی همواره پرده ای از رازداری در 
مسیر کار تهیه ی برنامه ها و انتخاب بین  راهبردهای گزینه 
آشکار  چیز  همه  نهایی  تصمیم  یک  در  که  مرحله ای  تا 

می شود وجود دارد )زارعی، 1383، ص 77(.
افزایش شفافیت، گشادگی و دموکراسی در برنامه ریزی، 
با وجودی که مشارکت همه سویه، گسترده و پیوسته ی 
برنامه ریزی و مدیریت شهری بسیار  مردم در فرآیندهای 
و  مردم  همواره  که  است  خواسته هایی  از  است،  دشوار 
صاحب نظران برنامه ریزی برای افزایش کارآمدی سیستم 

برنامه ریزی  نقش  به  توجه  با  اند.  کرده  ابراز  برنامه ریزی 
درباز پخش منابع توسط ابزاری)چون تنظیم کاربرد زمین، 
تأسیسات  و  عمومی  تسهیالت  رفاهی،  خدمات  تأمین 
نقش  این  گاه  هر  دارد،  اختیار  در  که  شهری(  بنایی  زیر 
برابر  در  برنامه ریزی  گشودن  ضرورت  یابد،  گسترش 
فشارهای دموکراتیک نیز بیش از پیش مطرح می شود. البته 
برنامه ریزی  که وجود یک سیستم  نیست  معنا  آن  به  این 
دموکراتیک می تواند موجب سهولت باز پخش منابع شود، 
است  ممکن  برنامه ریزی  در  مردم  درگیری  افزایش  بلکه 
مبتنی  برنامه ریزی  سیستم  درون  در  کشمکش  افزایش  به 
توسط  که  تصمیم هایی  که  است  آن  مردم  مشارکت  بر 
سیاستمداران و مدیران اجرایی و یا گروه های فشار گرفته 
گونه  هیچ  اگر  حتی  شود،  خوانده  چالش  به  می شود، 
انجام نگیرد.  نیز  به نفع گروه های محروم  جابجایی منابع 
با توجه به توضیحات فوق نیاز به مدیریت مشارکتی در 
برنامه ریزی شهر تهران جهت دستیابی به توسعه ضروری 
به نظر می رسد و توجه سیستم برنامه ریزی شهر تهران به 
توسعه شهر  بزرگی جهت  گام  مردمی می تواند  مشارکت 
تهران باشد به گونه ای که شهر تهران در راستای استفاده 
جهانی  پیشرفته  شهرهای  مانند  برنامه ریزی  الگوهای  از 
می تواند از برنامه ریزی دموکراتیک محور برای رسیدن به 
مشارکت  نقش  اهمیت  به  توجه  با  نماید.  استفاده  توسعه 
در مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران  هدف اصلي از این 

پژوهش عبارتست از:
کاربرد مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت شهر تهران - 

جهت دستیابی به توسعه
و -  نیازها  تشخیص  موجود،  وضع  فرآیند  شناخت 

اولویت های شهر تهران بر اساس مدیریت مشارکتی
تنظیم خط مشي هاي کلي برنامه ریزي مشارکتی جهت - 

دستیابی به توسعه شهر تهران
تصـمیمات  -  جریـان  در  نفـوذ  ذي  گروههاي  شناسایي 

آنها  با  مستمر  و  نزدیک  ارتبـاط  برقـراري  و  مدیریتی 
جهت دستیابی به توسعه شهر تهران

2. مبانی نظری
شهرهای جهانی امروز سرشار از تغییرات و پیچیدگي هاست، 
به  و  توسعه  حال  در  کشورهاي  اکثر  در  انفجار جمعیتي 
ویژه در شهرهاي این کشورها و مسائل ناشي از آن از قبیل 
آموزشي، بهداشتي، اشتغال، محیط زیست، حاشیه نشیني و 
... فشار بر دولتها به خصوص شهرداریها و دولتهاي محلي 
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را افزایش مي دهد. در حالیکه معموالً براي حل معضالت 
شهري راه حلهاي آساني از طریق برنامه ریزي سنتي شهري 
وجود ندارد. برنامه ریزي مشارکتی شهرها مي تواند، در 
طریق  از  شهري  معضالت  با  سیستماتیک  مقابله  جهت 
امکانات، تهدیدات، تشخیص و تخصیص  درک فرصتها، 
منابع و ... به دولتهاي محلي و شهرداریها کمکهاي شایسته 
بنابراین رویکرد مشارکتی هم به عنوان مبنای  اي بنماید. 
به  دستیابی  برای  شیوه ای  عنوان  به  هم  و  تصمیم سازی 
فعالیت و همکاری مشترک در روند بهسازی زندگی فردی 
برنامه ریزی  و  مدنی  ی  جامعه  لوازم  از  یکی  جمعی  و 
دمکراتیک محسوب می شود )ارجمندنیا، 1385، ص 11(. 
بر  پژوهش  این  در  پشتیبان  نظریه  عنوان  به  ابیلی  نظریه 
رشد  مشارکت،  نظام  مزایای  که  دارد  تاکید  موضوع  این 
تامین  تنوع تولید و خدمات،  ارتقای تولید و خدمات،  و 
سازمانی،  و  فردی  کارایی  افزایش  مستمر،  بهبود  شرایط 
کارکنان  رضایت  افزایش  روانی،  و  شغلی  امنیت  افزایش 
ارتقای  همیاری،  و  همکاری  رویه  ترویج  شهروندان،  و 
کاری،  کم  و  قیمت  کاهش  کاری،  ی  روحیه  و  انگیزش 
ارتباطی  جو  بهبود  و  نوآوری  و  خالقیت  روحیه  ترویج 
مدیران و کارکنان و روابط تعاملی آنها می داند. مشارکت 
شهروندان  و  کارکنان  زیرا  می سازد،  نیرومند  را  انگیزش 
احساس می کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان ها و شهرها 
هستند و درکارهای آن درگیرند. از این راه احساس احترام 
به خود، خشنودی شغلی و همکاری با مدیریت می تواند 
کاهش  قالب  در  اغلب  مشارکت  آمدهای  پی  یابد.  بهبود 
تعارض و فشار عصبی در کار، تعهد و دل بستگی بیشتر 
می شوند.  پدیدار  دگرگونیها  از  بهتر  پذیرش  و  هدفها  به 
کارکنان نیز از رها کردن کار و غیبت در کار می کاهند، زیرا 
احساس می کنند که جای برازنده و خوبی برای کار دارند 
و در کار خویش با کامیابی بیشتر رویارو هستند. سرانجام، 
عمل مشارکت به خودی خود به دلیل آنکه مردم درباره 
دشواری های کارشان با هم به باز کاوی می پردازند ارتباط 

بهتری میان آنها پدید می آورد )طوسی، 1372، ص 69(.
و  مشارکتی  برنامه ریزی  و  مدیریت  اجرای  چنانچه 
نظام های تشکیل دهنده آن در شهر با موفقیت همراه باشد، 
از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت 
و  کارگزاران  در  انگیزش  تقویت  شهری،  کارگزاران  و 
شهروندان، بهبود گردش کار در سازمان های شهری، بروز 
خالقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کاال و خدمات، 
همسو  و  شهروندان  در  شهر  به  تعلق  احساس  افزایش 

و  شهری  سازمان های  هدف های  با  آنان  هدف های  شدن 
برای  بود.  خواهد  شهروندان  رضایت  افزایش  نهایت  در 
دستیابی به این مزایا باید ابتدا ویژگی های افراد مشارکت 
جو را بشناسیم که سالمت روانی و ادراکی و توانایی ایجاد 
افراد  به  آن ها  ارائه  و  زیاد  سرعت  با  بسیار  اندیشه های 
فرادست؛ ابتکار؛ توانایی ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید؛ 
استقالل رای و قدرت داوری؛ متفاوت بودن از همکاران 
از  اندیشه های نو و مسؤلیت پذیری،  ارائه دیدگاهها و  در 
جمله مشخصات افـراد مشارکت جو است )دایر، 1385، 
ص 20(. معموالً چنین افرادی را می توان در سازمان های 

شهری با ویژگی های زیر یافت:
رقابت؛ در آنها رقابت کامل و فشرده است چرا که . 1

مشارکت در سازمان و شهری تحقق می پذیرد که 
رقابت کامل بر آن حاکم باشد.

مدیران . 2 گسترده؛  دانش  به  مدیران  دسترسی 
دانش  که  اعتقادند  این  بر  مشارکت جو  شهر های 
به  خود  و  است  پراکنده  وفور  به  شهر  سطح  در 
راحتی می توانند اندیشه ها و دیدگاه های دیگران را 

مستقیم و بی واسطه دریافت کنند؛
احترام به افراد؛ شهروندان یک شهر بر این باورند . 3

که می توانند همگام با نیازهای شهر رشد کنند؛
و . 4 دهندگان  خدمات  مدت  بلند  و  دائمی  روابط 

دیگر  از  شغلی  امنیت  از  برخورداری  نتیجه  در 
ویژگی های این شهرها ها است؛ 

شهرها . 5 این  در  تغییر؛  عامل  از  مدیران  استقبال 
همه مدیران تغییر را به عنوان تنها عامل پایداری 
می کنند.  استقبال  آن  از  خشنودی  با  و  می دانند 
طبیعی است در چنین سازمان و شهری الزم نیست 
با اندیشه  که مدیر بخش زیادی از وقت خود را 
درباره چگونگی برخورد با تغییرات بگذراند، زیرا 
همه به این باور رسیده اند که تغییر نوعی ارزش 

مثبت است.
از ویژگی های سازمان و شهر مشارکت جو، ساختار . 6

متغیر و تعاملی آن است. در فعالیت های از پیش 
ساختار  ساختار،  ترین  مناسب  شده  برنامه ریزی 
مشارکتی،  شرایط  در  اما  است  مکانیکی  و  سنتی 
ساختار پویا راهگشاتر است و نظام کنترلی کمتر 
آزادی  از  افراد  برقرار می شود. در چنین شرایطی 
که  فرض  این  با  البته  برخوردارند،  بیشتری  عمل 
در شهر تعادل و موازنه برقرار باشد، زیرا اعضای 
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چنین سازمان و شهری نه محیط کار خود را آشفته 
و پر هرج و مرج می خواهند که افراد به هر کاری 
دست بزنند و نه این که می خواهند کنترل مستقیم 
به گونه ای باشد که هیچ جرقه ذهنی متبلور نشود.

شهرها . 7 گونه  این  دیگر  مشخصه  پذیری  انعطاف 
است. در ساختار سازمانی چنین شهر انعطاف پذیر 
تحول گرا، تبادل اطالعات به راحتی انجام می شود 
دارند.  مشارکت  تصمیم سازی  فرایند  در  افراد  و 
سان  به  ـ  مشارکتی  مدیریت  فرهنگ  گسترش 
رویکردی نو و جامع به کل مجموعه ـ بخشی از 
نظام های  بلند مدت مدیریت است که  هدف های 
سازمان  خاص  شرایط  به  توجه  با  را  آن  اجرایی 
با جابجایی  طراحی و به مورد اجرا می گذارند و 

فرد یا بروز اتفاقی خاص، متوقف نمی شود. 

3. محدوده مورد مطالعه 
تهران بزرگ ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران 
نفر   8٬244٬535 آن  جمعیّت  است.  تهران  شهرستان  و 
است و بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت جهان به شمار 
این  این شهر 730 کیلومتر مربّع است.   می آید. مساحت 
از بزرگ ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و  شهر یکی 
هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور 

شهر  شده است.  البرزواقع  رشته کوه  دامنه  جنوب  و  ایران 
رشته کوه  جنوبی  کوهپایه های  در  ایران،  شمال  در  تهران 
البرز در حّد 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 بلندترین نقاط شمال به 
حدود 2000 متر و در جنوبی ترین نقاط به 1050 متر از 
سطح دریا می رسد. تهران از شمال به نواحی کوهستانی، 
در  نتیجه  در  منتهی شده،  کویری  نواحی  به  از جنوب  و 
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.

وضعیت كنوني مدیریت و برنامه ریزي شهر تهران
 36 عهده  به  تهران  شهري  مجموعه  امور  اداره  امروزه 
شهرداري و 12 فرمانداري و تعداد زیادي بخشهاي اجرایي 
است که هماهنگي سازمان یافته در میان آنها وجود ندارد و 
سایت راهبرد کلي که براساس مسائل مجموعه شکل گرفته 
موجود،  در وضع  است.  حاکم  آنها  عمل  و  کار  بر  باشد 
فضاهاي  کل  تفکیک  و  آنها  حریم  و  شهري  مدیریت 
جغرافیایي به عهده شهرداریها و در خارج از حریم شهرها 

نمودار 1. مدل مفهومي تحقیق؛ منبع: یافته های پژوهش
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و  )فرمانداریها  تابعه  واحدهاي  و  استانداریها  به عهده 
بخشها  نمایندگان  از  مرکب  کمیسیون هاي  و  بخشداریها( 
قرار دارد. همچنین، در نظام موجود، کل فضاي جغرافیایي 
کشور را )که جزو شهر است و خارج از شهر نیست( به 
مي دهد  قرار  پوشش  تحت  زمین  کاربري  مدیریت  لحاظ 
اما مشکل از آنجا ناشي مي شود که در چارچوب فوق، 
با یکدیگر عمل  ارتباط  بدون  نیز مستقل و  آنها  مدیریت 
در  است  ممکن  که  وضعیتي  حریم(  از  )خارج  کنند  مي 
یکدیگر،  از  بسیار  فاصله  با  و  کوچک،  شهرهاي  مورد 
اما در مجموعه هاي شهري  باشد.  نداشته  چندان مشکل 
مثل تهران، به شدت تحت تأثیر تحوالت رشد »خارج از 

حریم« می باشد. یعني فضاي واقع در اطراف شهر، به بیان 
دیگر در مجموعه شهري که نحوه استفاده از زمین در آن 
به شدت تحت تأثیر شهرها قرار دارد و متقاباًل شهرها را 
تحت تأثیر قرار مي دهد، دیگر، خارج از شهر نیست، بلکه 

مرتبه و درجه اي از فضاي شهري به شمار مي آید.
هماهنگ  و  یکپارچه  و  واحد  باید  مدیریت  بنابراین 
باشد و هم طرحها و برنامه ها و قوانین و ضوابطي که مبنا 
و ابزار اعمال مدیریت هستند باید با توجه به یکپارچگي 
مجموعه شهري و ارتباط متقابل اجزا و عناصر آن تهیه و 

تدوین شوند )مرادی، 1384، ص 200(.

جدول 1. موانع و تنگناهاي موجود در کاربرد الگوي برنامه ریزي مشارکتی شهر تهران؛ منبع: مهدی زاده، 1386، ص 55

موانع و تنگناهاي موجود در كاربرد الگوي 
برنامه ریزي مشاركتی شهر تهران

ویژگی ها

ناپایداري زیرساختهاي اقتصادي - اجتماعي 
شهر

در زمان حاضر دگرگوني وسیعي در کل ساختار جمعیت کشور همراه با تحرک 
کانونهاي  تمام  و  کشور  سراسر  که  شود  مي  مشاهده  فضایي  و  اجتماعي  وسیع 
این  است.  کرده  نوسازي  و  بازسازي  توسعه،  دچار  را  آن  سکونتي  و  فعالیتي 
وضعیت ناپایدار و در حال گذار با چنان تغییرات سریع و پیش بیني ناپذیري در 
عرصه حرکات جمعیت، شیوه سکونت و فعالیت و تغییر مقررات و تشکیالت 
مدیریتي همراه بوده است که هر گونه آینده نگري برنامه ریزي را با تعارضات 

روبه رو کرده است.

ناهماهنگي در نظام برنامه ریزي و مدیریت 
توسعه و عمران

در طول پنجاه سال گذشته به تدریج انبوهي از قوانین و مقررات و مجموعه اي از 
سازمانها و نهادهاي مرتبط با توسعه و عمران شهري در ایران به صورت مجزا و 
موازي شکل گرفته است که هر کدام به نحوي در سرنوشت تحوالت شهرسازي 

و مدیریت شهري کشور دخالت دارند.

مشکالت حقوق مالکیت و مقررات کاربري 
زمین

نارسایي، کمبود و ناهماهنگي در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و 
انواع متولیان مختلف، یکي از عوامل اساسي در ناکامي طرحهاي جامع – تفصیلي 

و عدم تحقق کاربري ها و سرانه هاي پیشنهادي آنها به شمار مي آید

برنامه  و  شهري  مدیریت  بنیادهاي  ضعف 
ریزي محلي

در زمان حاضر، اگر چه نقش شهرداریها و شوراهاي اسالمي شهر، به عنوان ارکان 
اصلي مدیریت شهري، در عرصه توسعه و عمران محلي فعال تر شده است ولي 
به دلیل فقدان تجربه کافي و وجود سوابق ریشه دار مدیریت متمرکز دولتي، هنوز 
جایگاه مدیریت شهري در برنامه ریزي محلي به صورتي نهادینه و قانونمند در 

نیامده است

ضعف بنیادهاي مشارکت در توسعه و عمران 
شهري

در روال کنوني نقش بخش خصوصي و نحوه مشارکت آن در طرحهاي توسعه و 
عمران شهري به درستي تعریف و مشخص شده است و به همین دلیل در اغلب 
موارد اقدمات آن در تعارض با اقدامات بخش عمومي قرار مي گیرد. همچنین 
تشکلهاي حرفه اي چون انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز فقط موظف به 
تهیه طرحها در چارچوب قراردادهاي همسان اند و نقش چندان مؤثري در تصمیم 

سازي، مدیریت اجرایي، پیگیري و نظارت بر عهده ندارند .



130

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 50 بهار 1397
No.50 Spring 2018

4. روش تحقیق
نظر  از  و  است  کاربردي  هدف،  نظر  از  تحقیق  نوع 
براي  می باشد.  تحلیلی  توصیفی-  تحقیق  روش  نوع 
کتابخانه ای  مطالعات  پژوهش،  اطالعات  جمع آوري 
میدانی،  مطالعات  ابزارهای  که  گرفته  انجام  میدانی  و 
است.  بوده  نامه  پرسش  و  مصاحبه  مشاهده،  شامل 
عالی  مدیران  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 
با  و  می باشد  تهران  شهرداری  به  وابسته  سازمان های 
امکان  نبودن  میسر  و  آماری  به گستردگی جامعه  توجه 
نمونه  روش  از  جامعه،  کل  روی  بر  تحقیق  اجرای 
شده  استفاده  مرحله ای  چند  خوشه ای  تصادفی  گیری 

از روش های  استفاده  با  آمده  بدست  اطالعات  و  است 
است. تحلیل شده  تاپسیس   معیاره  چند  تصمیم گیری 

پژوهش یافته های   .5
با توجه به عملکرد مشارکت در مدیریت و برنامه ریزی 
اطالعات  اساس  بر  معیار   9 تهران  شهر  کالن  توسعه 
و  مدیریت  وضعیت  از  نامه  پرسش  از  شده  استخراج 
به  که  است  شده  استخراج  تهران  شهر  در  برنامه ریزی 
پرداخته شده  تاپسیس،  در مدل های  معیارها  بندی  رتبه 

است.

جدول 2. توصیف آماري سؤاالت پرسشنامه

منبع: یافته های پژوهش،1396
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جدول 3. معیارهای استخراج شده از پرسش نامه

منبع: یافته های پژوهش،1396
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تاپسیس  تکنیک  اساس  بر   )5( شماره  جدول  نتایج 
حاکی از آن است در معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی 
در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران برقراری ارتباط بین 
مردم و طرح، کاهش هزینه و زمان اجرای طرح ها با کسب 
امتیاز 6842 .0 توانسته است در صدر مسائل مورد بررسی 
به خود اختصاص دهد.  را  بگیرد و جایگاه نخست  قرار 
در همین راستا شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت 

دوم  جایگاه  توانست   0.  59910 امتیاز  کسب  با  خویش 
را در بین مسایل مورد بررسی به خود اختصاص دهد و 
مسئله ای که جایگاه سوم را به خود تخصیص داد می توان 
به ارتقای حس تعلق به جامعه، مسئولیت و حقوق خود به 
عنوان عامالن فعال طرحها در شهر اشاره کرد و در نهایت 
اینکه مسائلی مانند عد تحقق برنامه ریزی از پایین به باال، 
تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران و غیره اشاره کرد که 

جدول 4. معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران؛ منبع: یافته های پژوهش،1396

جدول 5. رتبه بندي هریک از معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران؛ منبع: یافته های پژوهش، 1396

معیارهای عملکرد مدیریت مشاركتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر ردیف
تهران

+Di-Di

0,0263920,014016آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران1

0,0353610,006543تقویت سازمان های غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی2

0,0207760,025837تحقق برنامه ریزی از پایین به باال3

0,0275360,13842ماهیت اقتصادی شهر تهران و کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار4

0,0214210,022008تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری5

0,196520,029674شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش6

0,226870,19692تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران7

0,152120,32972برقراری ارتباط بین مردم و طرح، کاهش هزینه و زمان اجرای طرح ها8

0,181610,026082ارتقای حس تعلق به جامعه، مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها9

CLiTOPSISمعیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران

0,3468637آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در برنامه ریزی جهت توسعه تهران
0,2969369تقویت سازمان های غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی

0,5042795تحقق برنامه ریزی از پایین به باال
0,334338ماهیت اقتصادی شهر تهران و کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار

0,5067344تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف مدیریت و تصمیم گیری
0,5991772شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

0,4641916تمرکز زدایی مدیریت شهری تهران
0,6542861برقراری ارتباط بین مردم و طرح، کاهش هزینه و زمان اجرای طرح ها

0,589523ارتقای حس تعلق به جامعه، مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال طرحها
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به ترتیب در پایین ترین رتبه قرار دارند.

6. نتیجه گیری و جمعبندي
برنامه ریزی شهری به دلیل ماهیت و کارکرد خود همه ی 
اعضای یک جامعه را به شکل های گوناگون و به میزانی 
به  فضا  و  زمین  تخصیص  با  زیرا  می کند  متأثر  متفاوت 
تغییرات آن در طی زمان،  فعالیت های مختلف و هدایت 
ساز و کار برنامه ریزی نه فقط می تواند بر ارزش زمین و 
فضا بلکه بر پخش و باز پخش ثروت نیز اثر بگذارد. به 
همین دلیل در برنامه ریزی همواره پرده ای از رازداری در 
گزینه  راهبردهای  بین  انتخاب  و  برنامه ها  تهیه  کار  مسیر 
آشکار  چیز  همه  نهایی  تصمیم  یک  در  که  مرحله ای  تا 
از  برنامه ریزی  در  .موضوع مشارکت  دارد  می شود وجود 
جمله مباحثی است که محققان بسیاری به آن پرداخته اند 
و با نگاهی تاریخی به این موضوع در می یابیم که صرف 
نظر از برخی فعالیت های مشارکت جویانه که در فرهنگ 
ایرانیان وجود دارد متأسفانه در سده های اخیر، مشارکت 
شهروندان در سطح پایینی آن قرار داشته است. در اولین 

قدم در جلب مشارکت آگاهانه شهروندان ایرانی پس  از 
انقالب، تشکیل شوراهای شهر و روستا در کشور و پس 
از آن اقدام شورای اسالمی شهر تهران و به تبع آن برخی 
شهرهای دیگر به تشکیل شورایاری ها به وسیله برگزاری 
طرح  این  کرد.  پیدا  بروز  محالت،  در  مستقیم  انتخابات 
شورایار  از3400  بیش  انتخاب  به  تهران  محله   374 در 
شهر تهران منجر شد که به عنوان بازوان نظارتی شورای 
اسالمی شهر تهران در مناطق، نواحی و محالت اقدام به  
فعالیت داوطلبانه نمودند. با توجه به تجربه جدیدی که در 
شورایاری ها حاصل شد و نوا قصی که این طرح داشت، 
توجه شهرداری تهران به ایجاد طرحی با عنوان مدیریت 
محله معطوف گشت که با جلب نظر شورای اسالمی شهر 

تهران از سال 1388 جنبه عملی به خود گرفت.
افزایش شفافیت، گشادگی و دموکراسی در برنامه ریزی 
با وجودی که مشارکت همه سویه، گسترده  تهران،  شهر 
مدیریت  و  برنامه ریزی  فرآیندهای  در  مردم  پیوسته ی  و 
که  است  هایی  خواسته  از  است،  دشوار  بسیار  شهری 
افزایش  برای  برنامه ریزی  نظران  و صاحب  مردم  همواره 

نمودار 2. رتبه بندی معیارهای عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهر تهران؛ منبع: یافته های پژوهش، 1396
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کارآمدی سیستم برنامه ریزی ابراز کرده اند. با توجه به نقش 
تنظیم  ابزاری چون  توسط  منابع  درباز پخش  برنامه ریزی 
کاربرد زمین، تأمین خدمات رفاهی، تسهیالت عمومی و 
تأسیسات زیر بنایی شهری که در اختیار دارد، هر گاه این 
نقش گسترش یابد، ضرورت گشودن برنامه ریزی در برابر 
فشارهای دموکراتیک نیز بیش از پیش مطرح می شود. البته 
برنامه ریزی  که وجود یک سیستم  نیست  معنا  آن  به  این 
منابع شود،  باز پخش  مشارکتی می تواند موجب سهولت 
است  ممکن  برنامه ریزی  در  مردم  درگیری  افزایش  بلکه 
مبتنی  برنامه ریزی  سیستم  درون  در  کشمکش  افزایش  به 
توسط  که  هایی  تصمیم  که  است  آن  مردم  مشارکت  بر 
فشار  گروههای  یا  و  اجرایی  مدیران  و  سیاستمداران 
گرفته می شود، به چالش خوانده شود، حتی اگر هیچ گونه 
جابجایی منابع به نفع گروههای محروم نیز انجام نگیرد. 
در  توسعه  به  دستیابی  جهت  تهران  شهر  مدیریتی  ارکان 
و  تمرکزگرا  ماهیت  دلیل  به  مشارکتی  برنامه ریزی  تحقق 
عدم تقسیم قدرت بین سازمان ها، کاربست برنامه ریزی از 
باال به پایین در تدوین و اجرای طرح ها و برنامه ها و عدم 
نبوده  موفق  محلی(  )جوامع  مردمی  مشارکت  از  استفاده 
اقتصادی و  ناکارآمدی سیاست های کالن  است. همچنین 
زمینه های  در  بویژه  زمینه ها  از  بسیاری  در  تمرکزگرایی 
شهری  مدیریت  باالخص  و  مدیریت  ضعف  اقتصادی، 
از  است.  در شهرها شده  نابرابری  زمینه های  ایجاد  باعث 
معیار  ترین  اصلی  شهر  یافتگی  توسعه  میزان  که  آنجایی 
توسعه پایدار و متوازن محسوب می گردد بنابراین می توان 
هدف  این  به  شهری  مدیریت  نظام  ارتقاء  و  اصالح  با 
نزدیکتر شد. این امر، مستلزم تقسیم وظایف برنامه ریزی 
)ملی،  تصمیم گیری  و  مدیریت  مختلف  سطوح  میان 
و  نیازمند مشارکت  از طرفی  و  است  منطقه ای و محلی( 
همکاری همه نیروهایی است که در حیات شهری دخالت 
دارند. از طرفی با تمرکز زدایی و انتقال قدرت و اختیارات 
مقامات  به  از دولت مرکزی  برنامه ریزی و تصمیم گیری 
محلی و واحدهای تابعه دولت، شرکت های عمومی نیمه 
بهبود  در جهت  گامی  می توان  اجرایی  مقامات  و  مستقل 
که  است  طریق  این  از  واقع  در  برداشت.  مدیریتی  نظام 
اهداف و روش های برنامه ریزی با نیازها و امکانات واقعی 
و  برنامه ریزی  روندهای  میان  و  می یابد  انطباق  محل  هر 

روندهای اجرایی هماهنگی و وحدت برقرار می گردد.

ارایه پیشنهادات
طریق  از  تهران  شهری  مدیریت  نظام  از  تمرکززدایی 
تقسیم قدرت بین سازمانها از حیث عمودی و افقی و در 

سطوح مختلف
داشتن  اختیار  در  مردمی  مشارکت  تحقق  الزمه 
حکومت های محلی و شورای شهر بوده که می تواند سبب 

تحقق هدف مذکور شود
تعریف نقش سازمان های اثر گذار در امور محله ای پس 
از توافقات بین مدیریت شهری )شورای شهر و شهرداری(
بر  تاکید  با  باال  به  پایین  از  توسعه  شیوه  کاربست 

سازمان های غیر دولتی و مردمی
با  مردم  بهتر شدن مشارکت  برای  نظر شهروندان،  از 
روابط  برقراری  و  خواهی  نظر  سایت  طراحی  شهرداری 
شهرداری های  طرف  به  کردن  حرکت  و  الکترونیکی 

الکترونیکی می تواند یکی از عوامل مثبت قلمداد شود
نظر  شهروندان  از  شهری  طرح های  اجرای  از  قبل 

خواهی شود
از  شهروندان  و  دولتی  غیر  سازمان های  اعتماد  جلب 

طریق مشارکت دادن آنها در تدوین طرح ها و برنامه ها
مناسب بودن طرح و برنامه متناسب با فرهنگ مردم، 

باعث همکاری بیشتر شهروندان شهر تهران می شود
شفاف سازی هزینه کرد طرح ها و برنامه ها ی پروژه های 

شهری
شقوق  تعیین  شهری،  اطالعات  به  دسترسی  افزایش 
و  شهروندان  ونیازهای  اولویتها  تعیین  شهری،  توسعه 

کوشش جمعی برای اجرای پروژه توسعه شهری
منابع و ماخذ

نوین  مفاهیم  به  دریچه ای   ،)1386( خدایار  ابیلی، 
مدیریتی، تهران، انتشارات سارگل.

در  مردمی  مشارکت  نقش   )1380( اصغر  ارجمندنیا، 
حفاظت  سازمان  پایدار،  توسعه  ملی  کمیته  پایدار  توسعه 

محیط زیست، شمارة
عصر   ،)1377( وکریستونل  گالن  پاتریشیامک 
مشارکت، ترجمه مصطفی اسالمیه، انتشارات پژوهش های 

فرهنگ ها. 
اجتمـاعي  مشـارکت   )1382( غالمعبـاس،  توسلي،   
در شـرایط جامعـه آنومیـک، مؤسسـه چـاپ و انتشارات 

دانشگاه تهران، تهران
فرهنگ  مشارکتی،  مدیریت   ،)  1380( فریبا  حنیفی، 

مشارکت، شماره 29، تهران. 
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وظایف  و  مدیریت  اصول   ،)1381( حسین  خنیفر، 
فرهنگی  مؤسسه  انتشارات  تهران:  اول،  چاپ  مدیران، 

دانش و اندیشه معاصر 
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مدیریت دولتی.
در  مشارکت  موانع  بررسی   )1385( حسین  زراعی، 
نظام اداری ایران، مجله اداری، دورة ششم، شمارة 10 و 11
کردن  )1385(عملیاتي  هادي،  رضواني،  سعیدي 
شهرسازي مشارکتي در شرایط ایران؛ نمونـه قلعـه آبکوه 

مشهد، نشریه هنرهاي زیبا، شماره 28.
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مشارکت  و  مدیریت   )1379( علی  محمد  طوسی، 

کارکنان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی. 
در  اساسی  مبانی  محمد)1376(،  زادگان،سید  عباس 

سازماندهی و رهبری، تهران: انتشارات شرکت سهامی.
عبدی دانشپور، زهره؛ )1387( درآمدی بر نظریه های 
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دانشگاه شهید بهشتی
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