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سیاستگذاری در بزرگشهر تهران :وا کاوی دوگانۀ
یکپارچگی -غیریکپارچگی *
وحیده ابراهیمنیا** ،1زهره عبدی دانشپور
 1استادیارگروه برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2استاد گروه برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،95/10/5 :تاریخ پذیرش نهایی)95/12/11 :

چکیده
بزرگشــهر (کالنشــهر) تهران ،در معرض تصمیمها و سیاس ـتهای چندگانهای قراردارد :سیاســتهایی
از ســوی عوامــل بخــش دولتــی کــه هریــک در یــک حــوزۀ سیاســتگذاری منفــرد دارای قدرت هســتند،
تصمیمهای افراد و گروهها در بخش خصوصی (و گاه در بخش عمومی) که بهدنبال بیشینهکردن منافع
اقتصــادی خــود هســتند ،و تصمیمهــا و سیاس ـتهای عوامــل سیاســتگذاری مدیریت شــهری در این
بزرگشهر .پیگیری چنین منافع چندگانه و گاه متضادی ،نشان از امکان بالقوۀ بروز ناهماهنگی میان
آنها دارد .پرســش دوگانه این مقاله این اســت که چه عناصر ،وضعیتها و پدیدههایی و هریک چگونه
در شــکلگیری وضعیت سیاس ـتگذاری در بزرگشــهر تهران از دیدگاه دوگانۀ یکپارچگی-غیریکپارچگی
سیاس ـتها اثرگذارند .در فرایند کار مقاله ،در مرحلۀ نخســت دانش موجود سیاســتگذاری یکپارچه در
برنامهریزی بزرگشهرها در جهان با بهکارگیری روش «بازبینی سیستماتیک منابع» ،استخراج شدهاست.
در مرحلۀ دوم دادههای موردنیاز تحلیل با روش «مصاحبه» با متخصصان در بزرگشهر تهران گردآوری،
و با روش «تحلیل موضوعی» تحلیل شــده اســت .دســتاورد مقاله نشــانمیدهد که در بزرگ شهر تهران
شکلنگرفتن توافق جمعی در میان عوامل سیاستگذاری دربارۀ بایستگی استقرار اصول سیاستگذاری
ل عناصر رسمی و غیررسمی سیاستگذاری ،آمیزگری انگاشت
یکپارچه ،نادیدهگرفتن یا کمتوجهی به تقاب 
سیاس ـتگذاری یکپارچه با سیاس ـتگذاری واحد ،و نیز قرارنگرفتن تصمیمگیری در یک فرایند پیوســتۀ
برنامهریزی ،مهمترین عوامل ایجادکنندۀ غیریکپارچگی سیاستگذاری هستند.

واژههای کلیدی
سیاستگذاری یکپارچه ،برنامهریزی فضایی ،برنامهریزی بزرگ شهری ،سیستمهای پیچیده ،تهران.
* ایــن مقالــه مبتنی اســت بر رســالۀ دکتــرای نگارنده اول با عنوان« :سیاســتگذاری یکپارچــه در چارچوب برنامهریزی بزرگشــهر تهران» ،که در
دانشگاه شهید بهشتی و به راهنمایی نگارنده دوم در شهریور  1394دفاع شدهاست.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-29902845 :نمابر.E-mail: v_ ebrahimnia@sbu.ac.ir ،021-22431640 :
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مقدمه
بــا گــذار سیســتمهای ادارۀ بخــش عمومــی (متشــکل از دولت،
یعنی قوۀ اجراییه ،شــامل وزارتخانهها و شــعبههای اســتانی آنها،
قــوۀ قانونگذاری ،قوۀ قضاییه ،مراجع محلی و شــوراهای منتخب
شــهروندان) از حا کمیت سلســلهمراتبی و تمایل بهســوی انگاشت
«جامعیــت» ۱کــه از آرمانهای نخســتین و پابرجــای برنامهریزی در
جهان بهشــمار میآید ،به تمرکززدایی از کارکردهای بخش عمومی
و بهکارگیــری ســازوکارهای بازارگونــه در کشــورهای اروپــای غربــی در
دوران پــس از دهــۀ 1970میالدی ،بخشهای عمومی این کشــورها
به «نمایندگیهای خدماترسانی» ۲چندپارهای تبدیلشدهاند که
در چارچوب «تقسیمهای سازمانی بخشی» ،۳انگیزههای بیشتری
برای دستیابی به مقاصد سازمانی خود دارند تا دستیابی به اهداف
گستردهتر مربوط به کل سیستم بخش عمومی (دانشپور ،ابراهیمنیا
و محمودپور  .)۶۰ ،۱۳۹۳ ،مسیرهای غیریکپارچه در سیاستگذاری
در بخــش عمومی ،بــا چیرگی «ســازوکارهای مشکلگشــایی مبتنی
بــر رهیافتهــای خطی» ۴شــدیدتر نیز میشــود :در ایــن رهیافتها
نادیدهگرفتــن ویژگیهــای سیســتمهای اجتماعــی ،اقتصــادی و
نکــه
محیطــی ،چــون گونا گونــی و تنــوع عناصــر آن سیســتمها و ای 
هریک از این عناصر توســط نهادهای چندگانۀ رســمی و غیررســمی
و در ســطوح فضایــی و زمانی گونا گون در پــی بهرههای فردی خود
هســتند ،بــه تدویــن سیاس ـتهایی منجــر میشــود کــه نهفقط به
تنهایــی قــادر بــه رویارویــی بــا مشــکلهای اجتماعــی ،محیطــی و
اقتصــادی نیســتند ،بلکه اثــرات جانبی ناخواســتهای نیــز دارند که
چرخههای جدیدی از مشــکلها را ایجادمیکنند .اثراتی که چنین
عواملــی بر حکومت شــهری و ســاختار ســازمانی بخــش عمومی --
بهویژه در قلمرو برنامهریزی شهری و فراشهری  --بر چگونگی ادارۀ
شهرها گذاشتهاند ،منجر به دگرگونی نگرش و سازوکار برنامهریزی از
۵
«برنامهریزی کاربرد زمین شهری» به «برنامهریزی فضایی شهری»
شدهاســت تــا بتواند با توســل بــه رویکــردی یکپارچــه و کلیتنگر و
مدیریــت روابــط میــان فعالیتهایی کــه در یک محــدودۀ کالبدی

مشــترک رویمیدهنــد و بــر مکانهــا اثرمیگذارنــد ،بــه گشــودن
مشــکلهای پیچیــده و بینبخشــی اجتماعی -محیطــی ،بپردازد.
در چارچــوب برنامهریــزی فضایــی شــهری و فراشــهری اســت کــه
«سیاس ـتگذاری یکپارچــه» ،بــه یکــی از عرصههــای مهــم پژوهش
شهری و فراشهری تبدیل شدهاست.
بزرگشهر (یا کالنشهر) تهران ۶متشکل از  22ناحیۀ خرد شهری،
بــا موقعیــت اقتصــادی ،فرهنگی و سیاســی مســلط در کل کشــور و
محــل تمرکــز شــدید کارکردهــا و فعالیتها اســت که افــزون بر مکان
تمرکــز تصمیمگیــری دولت( ۷یا قــوۀ مجریــه ،شــامل وزارتخانهها؛
معاونتهــا ســایر نهادهــا) ،دو قــوۀ مقننــه و قضاییــه ،مــکان تمرکز
ســرمایهگذاری و فعالیتهــای اقتصــادی در کشــور نیــز بــه شــمار
میآید .در این بزرگشــهر ،عناصر سیاســتگذاری چندگانه ،شامل
شعبههای استانی عناصر سیاستگذاری بخشی به تولید تصمیم و
سیاست ،و اجرای آنها در حوزههای موضوعی گونا گون میپردازند.
عوامل تصمیمگیری منتخب شــهروندان در این بزرگشــهر ،شامل
شورای شهر تهران و شهرداری شهر تهران هستند که از نظر حقوقی
جایگاهــی ناروشــن و مبهــم در برنامهریــزی و مدیریــت شــهر تهران
دارنــد .عوامــل تصمیمگیــری بخش خصوصــی و برخــوردار از منابع
اقتصــادی در بزرگشــهر تهــران نیــز بــا انگیــزۀ تجمیــع و بهکارگیــری
ســرمایه و افزایش ســود اقتصادی ،منافع و بهرههایی را  -بهویژه در
توسعه و بازتوسعۀ زمین و فضای ساختهشده در بزرگشهر تهران-
پیگیریمیکنند .در چنین وضعیتی است که وجود منافع و اهداف
گونا گون ،امکان ناســازگاری ،ناهماهنگی و تضاد میان تصمیمها و
سیاســتهای این عوامل تصمیمگیری و سیاســتگذاری چندگانه
را ایجاد کردهاســت .کوشــشهایی که از ســوی بخش عمومی برای
قراردادن سیســتم و ساختار سیاستگذاری این بزرگشهر در مسیر
افزایــش ظرفیــت یکپارچگــی سیاســتها انجــام شدهاســت نیــز در
چارچوب یک فرایند پیوســتۀ سیاســتگذاری قرار نگرفته و خود بر
زمینههای ایجاد غیریکپارچگی در این بزرگشهر افزودهاست.

هدف
پرسشــی دوگانه در ایــن مقاله مطرح و مــورد وا کاوی قرارگرفت ه
که در پی یافتن این است که چه عناصر ،وضعیتها و پدیدههایی
در سیاس ـتگذاری بزرگشــهر تهــران اثرگذارند و هریــک چگونه در
شــکلگیری وضعیت سیاس ـتگذاری در بزرگشهر تهران از دیدگاه
دوگانــۀ یکپارچگی-غیریکپارچگــی سیاس ـتها عمــل میکننــد.
در پاســخ ،هــدف ایــن مقالــه تبیین وضعیــت دوگانــۀ یکپارچگی-
غیریکپارچگی در بزرگشــهر تهران تعیین شدهاســت .در پاســخ به
پرســش و دســتیابی به هدف پژوهش پایه در مقاله ،فرایند کار دو

مرحل ـهای بــرای این مقاله طراحی شدهاســت (نمــودار  .)1در این
فرایند ،مرحلۀ نخســت مســیری استنتاجی اســت که با بهکارگیری
روش بازبینی سیســتماتیک منابع ،دانش موجود سیاستگذاری
یکپارچــه در برنامهریــزی بزرگشــهرها ،پژوهشهــای نظــری و
تجربیــات دیگــر بزرگشــهرها در جهــان را اســتخراج نموده اســت.
برونداد این مرحله ،پیشــنهاد زمینههای اصلی تحلیل و نیازهای
اطالعاتــی در ردیابــی وضعیــت بزرگ شــهر تهــران از دیــدگاه دوگانۀ
یکپارچگــی -غیریکپارچگــی در سیاســتگذاری اســت .در مرحلــۀ
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دوم ،نیازهای اطالعاتی تعیینشده در مرحلۀ نخست در مسیری
اســتقرایی بــا بهکارگیــری روش «مصاحبــۀ نیمه-ســاختاریافته»
با افراد کارشــناس در جایگاههای دانشپژوهانه (آ کادمیک) و نیز
تصمیمگیری و سیاس ـتگذاری در بزرگشهر تهران گردآوریشده،
و با روش «تحلیل موضوعی» ۹تحلیل شدهاست .از این روش برای
کشف و صورتبندی الگوهایی که روابط ،رویدادها و وضعیتهای
تکرارشــونده در ســاختار سیاس ـتگذاری در برنامهریزی بزرگشهر
تهران را تبیین میکنند ،اســتفاده شدهاســت .دســتاورد پیمودن
ایــن فراینــد در مقالــه شناســایی ماهیــت چیســتی و چرایــی
سیاس ـتگذاری و اجــرای سیاس ـتها در برنامهریــزی بزرگشــهر
تهران از دیدگاه دوگانۀ یکپارچگی -غیریکپارچگی است.

۸

روششناسی
پژوهش پایۀ این مقاله با اختیار راهبرد «مطالعۀ موردی» انجام
شدهاست .10مطالعۀ موردی یکی از راهبردهای ُ
بازجست رهیافت
کیفـ�ی ( )Creswell, 2009, 16در پژوهشهــای علــوم سیاســی،
جامعهشناســی ،مطالعــات شــهری و ســایر علــوم مرتبط اســت که
وظیفــۀ آن درک منحصرب هفــردی و پیچیدگــی واحــد مــورد تحلیل
اس��ت ( .)Odendaal et al. 2014, 25ایــن راهبــرد زمانــی میتوانــد
ب ـهکار گرفتهشــود کــه در پژوهــش کیفــی پرس ـشهای پژوهــش از
نــوع چرایــی و چگونگی هســتند و بــر تحلیلی عمیــق از یک یا چند
مــورد تمرکزدارند؛ پژوهشــگر بــر موضو عهای معاصــر (و نه تاریخی)
تمرکـ�زدارد ولی بر رویدادهـ�ا کنترلنـ�دارد (�Yin, 2003, 1-5; Mill
 .) er & Salkind, 2002, 5در پژوهــش پایــۀ ایــن مقالــه ،بزرگشــهر
انتخاب اطالعات-سوی مورد 11برگزیده شدهاست.
ش
تهران با رو 
ِ

 -۱سیاســـــــتگذاری در بخـــــــش عمومـــــــی و
انگاشت یکپارچگی
در بررســی روابــط میــان سیاس ـتگذاری بخــش عمومــی و
انگاشت یکپارچگی که مرحلۀ نخست فرایند کار این مقاله است،
انگاش ـتهای اصلــی مرتبط بــا سیاس ـتگذاری یکپارچه در بخش
عمومی و در بزرگشــهرها ردیابی میشــود .این انگاش ـتها شامل
سیاســت و سیاس ـتگذاری در بخــش عمومــی ،سیاس ـتگذاری
بخش عمومی و نظریۀ پیچیدگی ،و یکپارچگی در سیاس ـتگذاری
بخش عمومی است.

 -1-۱سیاست و سیاستگذاری در بخش عمومی و در شهرها
سیاس ـتگذاری در بخــش عمومــی یــا سیاســت عمومــی
مجموعهای از تصمیمهای دارای ارتباط درونی با یکدیگر است که
از سوی بخش عمومی و با درنظرگرفتن اهداف منتخب و ابزارهای
دستیابی به آنها ،و در حوزهای که این عوامل دارای قدرت اثرگذاری
و دســتیابی به این اهداف هســتند ،گرفتهمیشــوند تا اجرای آنها
نتای��ج مش��خص و هدفمن��دی را ایجادکنن��د (Briassoulis, 2004,
.) 9; Howlett, Ramesh, & Perl, 2009, 6; Ranney, 1968, 8-9
بنا بر این تعریف ،عناصر اصلی تشــکیلدهندۀ یک سیاســت ،پنج
14
عنصر اصلی دارد :نخســت) مشــکل سیاســتی ،13عرصۀ سیاست
و موضــوع سیاســتگذاری ،15دوم) عوامــل سیاســتگذاری،
یعنــی عامــان درگیــر در سیاســتگذاری ،ســوم) اهــداف عوامــل
سیاس ـتگذاری کــه بازتابــی از سیســتمهای ارزشــی آنهــا اســت،
چهارم) ســاختارها و فرایندهای در دسترس برای سیاستگذاری،
و پنجــم) ابزارهــای مــورد اســتفاده بــرای دســتیابی بــه اهــداف
تعییــن شــدۀ سیاست(دانشــپور و ابراهیمنیــا.)۹۱-۹۲ ،۱۳۹۴ ،
برنامهریــزی در بخــش عمومی یک فرآیند رســمی تصمیمگیری
اســت کــه بخــش عمومــی بــا بهکارگیــری آن اقدامهــای الزم بــرای
گشودن مشکلهای عمومی را تعیین میکند .سیاستهای شهری،
زنجیرهای از تصمیمها (یا ناتصمیمها)ی اختیار شده توسط مراجع
عمومــی در هریــک از ســطوح ملی ،منطقهای ،فراشــهری و شــهری
هستند که بر نحوه زیست انسانها در شهرها ،مشکلهای شهرها و
کیفیت زندگی در آنها ،اثر میگذارن��د (;Hutchison, 2010, 907-908
 )Coplin, 2007, 7-8و رهبــران سیاســی ،شــهروندان ،فرایندهــای
بوروکراتیــک و تأمیــن خدمــات ،و مــکان جمعیــت و فعالیتهــای
اقتصادی زیرسیســتمهای اصلی و دارای میانکنش آن را تشــکیل
میدهنـ�د ( .)Clark, 1985, 438در سیاســتگذاری شــهری ممکــن
اســت البیهــای سیاســی ،رســانهها ،و گروههــای فشــار خــارج از
ســازوکار رســمی سیاســتگذاری نیز قادر شــوند ترجیحهای خود را
بــدون پیمودن یک فرایند تصمیمگیری ،در سیاس ـتها وارد کنند
(.)Latham, McCormack; McNamara & McNeill, 2008, 142
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 -2-۱سیاستگذاری بخش عمومی و نظریۀ پیچیدگی
ارتبــاط میان سیاســتگذاری بخش عمومــی و نظریۀپیچیدگی
اهمیت دارد زیرا نظریۀ پیچیدگی جهان را متشکل از سیستمهایی
پیچیــده میدانــد کــه پیوســته در حــال ســازش بــا محیــط خــود
و در نتیجــه دگرگونــی هســتند .پذیــرش ایــن نظریــه در مطالعــۀ

مراحل

روشها

بروندادها

مرحلۀ نخست -ردیابی چارچوبهای نظری و تجربی مربوط به
انگاشتهای اصلی تبیینکنندۀ سیاستگذاری یکپارچه

بازبینی
سیستماتیک منابع

پیشنهاد زمینه های اصلی تحلیل سیاستگذاری در بزرگشهر
تهران از دیدگاه دوگانۀ یکپارچگی -غیریکپارچگی

مرحلۀ دوم -ردیابی زمینههای اصلی تحلیل سیاستگذاری
در بزرگشهر تهران از دیدگاه دوگانۀ یکپارچگی-
غیریکپارچگی
نمودار  -1فرایند روش کار برای پاسخ به پرسش و دستیابی به هدف مقاله.

انجام مصاحبههای
نیمه-ساختاریافته
انجام تحلیل
موضوعی

گزارشدهی عناصر ،رویدادها و وضعیتهای اصلی
تبیینکنندۀ سیاستگذاری در برنامه ریزی بزرگشهر
تهران از دیدگاه دوگانۀ یکپارچگی -غیریکپارچگی

18
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۱بهار ۱۳۹۶

سیستمهای اجتماعی و محیطی ،این سیستمها را سیستمهایی
پیچیده و خودسازمانده میشناسد که قواعد جاری میان آنها نه
برپایۀ علیت قطعی (قطعیتگرا) ،16بلکه مبتنی بر علیت غیرقطعی
(غیرقطعیتگرا) 17اســت .ویژگیهای این سیســتمها را میتوان در
زیـ�ر چنین معرفیکرد ( Holland, 1992, 17-20; Man�, 407-410
:)son, 2001
18
نخســت -تکامل مشــترک :سیســتمهای پیچیده با محیط
خــود تکامل پیدامیکنند ،چنانکه با دگرگونی در محیط ،آنها هم
دگرگون میشوند تا بهترین مناسبت را با محیط خود تأمینکنند.
بــا ایــن دگرگونــی ،آنها محیط خــود را نیــز دگرگون میســازند و این
فرایند پیوسته و تکرارشونده در طول زمان ادامه پیدا میکند.
دوم -تنــوع الزم :19در سیســتمهای پیچیــده ،هــر چــه تنــوع
درون سیستم بیشتر باشد ،سیستم بیشتر قادر خواهد بود از این
تنــوع برای پدیدآوردن امکانهای جدید در تکامل با محیط خود
استفاد هکند.
سوم -همپیوندی :20سیستمهای پیچیده برای ماندگاری به
اتصال و ارتباط با دیگر سیستمها وابستهاند؛ یک سیستم پیچیده
بیشــتر بــا روابــط آن تعریفمیشــود تا اجــزای آن و مشــخصههای
گســتردۀ سیســتم نه منتــج از برهم نهادن ویژگیهــای اجزای آن،
بلکه حاصل میانکنش میان آنها است.
21
چهــارم -قرارگیــری در مــرز آشــوب  :لبــۀ آشــوب وضعیتــی
22
اســت که سیســتم در آن توان ایجاد تعادل میان «اتفاقیبودن»
و «حالــت ســکون داشــتن» 23را دارد :سیســتمها در مــرز آشــوب،
بهجای فرســودگی در اثر یک بحران ،میتوانند به «نقطۀ بحرانی»
برســند کــه در آن ســاختار درونــی سیســتم در لبــۀ ســقوط قــرار
میگیرد ،بدون اینکه سقوطکند.
24
پنجم -وابســتگی حساس به شرایط نخستین  :هر دگرگونی
جزیــی و تصادفی ممکن اســت در وضعیت سیســتمهای پیچیده
دگرگونی بزرگی ایجادکند و سیستم را به یک وضعیت تعادل جدید
برساند.25
انتشــار نظریــۀ پیچیدگــی در علــوم طبیعــی ،علــوم اجتماعــی و
نیــز در سیاس ـتگذاری ،درک از مشــکلهای اجتماعــی -محیطی
را غنیکــرده اســت؛ آ گاهــی از ایــن که بــرای مطالعۀ این مشــکلها
و همچنیــن تدبیــر سیاس ـتهای کارآمــد بــرای رویارویــی بــا آنهــا،
نمیتــوان کل را شــناخت و وضعیــت آن را کنتــرل و پیشبینیکرد
( ،)Briassoulis, 2005, 3داللتهای مهمی را در رابطه با چگونگی
درک مشــکلهای سیاس ـتگذاری بههمراه آوردهاســت کــه در زیر
معرفـ�ی شـ�دهاند (�Briassoulis, 2004, 4-7; 2005, 4-8; Green
:)berg, Miller, Mohr, & Vladeck, 1977, 1533
نخست -گونا گونی و تنوع مشکل سیاستی در بخش عمومی:
در سیستمهای اجتماعی و محیطی که سیستمهایی پیچیده ،به
شــمار میروند ،عناصر سیستم در ســطوح فضایی و زمانی متفاوت
در پی بهرۀ فردی هستند .این در حالی است کهاین عناصر نهفقط
از نظــر جنبههــای اجتماعــی -اقتصــادی ،دیدگاههــا ،انگیزههــا،
احســاسها ،دورنماهای آینــده و میزان منابعی کــه در اختیاردارند
تفاوت دارند ،بلکه اهداف آنها نیز مبهم و دارای عدم قطعیت است.

ف مشــکلها و تعیین اهــداف مرتبط با آنها
از ایــن رو اســت کــه تعری 
وابســته به شــرایط و عواملی اســت که این مشکل را تعریفمیکنند
و در مســیر مشکلگشــایی ،با دگرگونــی عوامل ،منابــع و روابط آنها،
تعریــف مشــکل و اهــداف مرتبــط بــا آن نیز تکامــل پیدامیکنــد .به
این دلیل ممکن اســت تعریفهای چندگانهای از مشــکلها وجود
داشتهباشد که با یکدیگر در کشمکشباشند .افزون بر این ،تعیین
روابط ســببی 25در پاسخ به پرسشهای مهم «چه زمانی»« ،چرا» و
«کجا» مشــکلها آغازمیشــوند« ،به چه میانجامند» و «چه زمانی
پایــان خواهندیافت» دارای قطعیت نیســت و بــه مقیاس تحلیل و
میــزان اطالعات در دســترس هریــک از عوامل  --کــه اغلب نا کامل
است  --بستگی دارد.
دوم -پیشبینیناپذیــری اثــرات مشــکل سیاســتی:بازتاب
ویژگــی «وابســتگی حســاس بــه شــرایط اولیــه» در وضعیــت
سیســتمهای اجتماعــی ،اقتصــادی و محیطــی که سیســتمهایی
پیچیــده بهشــمار میآینــد ،این اســت کــه مداخلههای سیاســتی
 -وابســته به مقیاســی که مشکل سیاستی در آن تعریف و درمانمیشــود  --در ســطوح فضایی-ســازمانی گونا گــون ،دارای اثرات
پیشبینیناپذیر و نامعین هستند و ممکناست به جای بهبودی
و یافتــن راه گشــودن مشــکلها ،مشــکل موجــود را بــا مشــکلی یــا
موضوعی دیگر در زمان و فضا جایگزینکنند.
ســوم -نا کارآمدبــودن قواعــد کنتــرل از بــاال بــه پاییــن در
رویارویی با مشــکل سیاستی :یک سیستم پیچیدۀ سازشپذیر
در هــر ســطح فضایــی -زمانــی ،از سیســتمهای کوچکتــری
تشکیلشــده کــه بهطــور سلســلهمراتبی در سیســتمهای بزرگتــر
جایگرفتهاند .مشخصۀ سازماندهی سلسلهمراتبی سیستمهای
پیچیــدۀ ســازشپذیر بــا ســاختارهای از بــاال بــه پاییــن هدایــت و
مهــار همخــوان نیســت ،زیــرا در ایــن سیســتمها هریــک از عناصــر
بــه شــبکههایی چندگانــه تعلــق دارنــد که بــا یکدیگــر ارتباطهایی
غیرخطــی دارنــد .با داشــتن چنیــن ویژگیهایی که سیســتمهای
اجتماعــی و محیطــی را پیشبینیناپذیــر و کنتــرل آنهــا را
دشــوارمیکند ،طراحی سیاســتهای پاســخگو و کارآمــد ،به درک
پیچیدگــی ایــن سیســتمها و عدمقطعیــت ذاتــی مشــکلهای
سیاســتی در آنها و نیز تشــخیص اینکه راهی واحــد و مورد پذیرش
همــگان برای گشــودن این مشــکلها وجود ندارد ،وابستهاســت:
یعنــی ایــن مشــکلها در مقیاسهــای فضایــی و زمانــی چندگانــه
بــا یکدیگــر میانکنــش دارنــد ،در حالیکــه سیاســتهای بخشــی
و تــک مقصــوده برآمــده از بهکارگیــری رهیافــت خطــی در بخــش
عمومــی ،تنهــا جنبههــای ویــژهای از این مشــکلها را مــورد توجه
قــرار میدهنــد و با ایجــاد همپوشــیها و کشــمکشها منبع ایجاد
مشکلهای جدید و اتالف منابع میشوند.
 -3-۱یکپارچگی سیاستگذاری در بزرگشهرها
عوامل تصمیمگیر و سیاستگذار بخش عمومی برای رویارویی با
مشکلهایبخشیخود،برپایهدستورکاری کهتقسیم کاروبرنامههای
ملی برای آنها تعیین کرده اســت ،به سیاس ـتگذاری در بزرگشهرها
میپردازند؛ در حالی که با پایبندی به این دســتورکار بخشــی ممکن

19
سیاستگذاری در بزرگشهر تهران :وا کاوی دوگانۀ یکپارچگی -غیریکپارچگی

اســت برآیندهــای سیاس ـتهای آنهــا ،ناســازگار و حتــی رقیــب دیگــر
سیاس ـتها باشــند« .سیاس ـتگذاری یکپارچــه» در بزرگشــهرها بــا
ت و دســتورکار بهبــود برآمدهــا و درنظرگرفتــن پیامدهــای یک
 -نیــ سیاســت در خــارج از یــک بخــش سیاســتگذاری خــاص  --ارتقای
برهمکنشیها (راهحلهای برد ـ برد) میان بخشهای سیاستگذاری
چندگانۀ بخش عمومی در بزرگشــهرها ،کاهش تکرار در فرایندهای
افقــی و عمــودی سیاس ـتگذاری بخــش عمومــی در بزرگشــهرها،
ارتقــای درک عوامــل سیاســتگذاری از اثــرات سیاســتهای یــک
بخش سیاســتگذاری بر دیگر بخشها و ســازگاری میان سیاستها
در بخشهــای مختلــف (افقــی) و ســطوح مختلــف سیاس ـتگذاری
(عمــودی) در بزرگشــهرها ،و تمرکــز بیشــتر بر دســتیابی اهداف کلی
بخش عمومی بهجای دستیابی به اهداف محدودتر بخشی (Stead
 ،)& Meijers, 2009, 319اســت کــه وارد قلمــرو برنامهریــزی شــهری
دانسته شدهاست .در جمعبندی پژوهشهای این انتظام میتوان
سیاستگذارییکپارچهدر برنامهریزیبزرگشهرهارابرحسبعناصر

اصلی فرایند سیاس ـتگذاری یکپارچه ،یعنی جامعیت دروندادهای
ایــن فراینــد ،تجمیع پیامدها در پــردازش دروندادهــای این فرایند و
ســازگاری بروندادهای این فرایند (دانشــپور و همــکاران-۶۱ ،۱۳۹۳ ،
۶۰؛ دانشــپور و ابراهیمنیــا )۹۳-۹۴ ،۱۳۹۴ ،تفســیرکرد (جــدول .)1
بــا پذیــرش پیچیدگی مشــکلهای بخش عمومی ،شــیوههای
سلســلهمراتبی و اعمــال اقتــدار از بــاال بــه پاییــن بــرای ایجــاد
هماهنگی و یکپارچگی نا کارامد دانستهشـ�ده (�Pollitt & Bouck
 )aert, 2004, 20و ضــرورت بازنگــری در رابطــۀ میــان دولت با دیگر
عوامــل تصمیمگیری در جامعه مطرح شدهاســت؛ تا تصمیمگیری
بــرای شــهرها و بزرگشــهرها بتوانــد برهمکنــش پویاییهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،محیطی و سیاســی -اداری را در
تصمیمگیــری و سیاســتگذاری بــرای بزرگشــهرها ردیابــی کنــد.
پذیــرش این ضرورت یعنــی گذر از الگوی حکومــت در ادارۀ بخش
عمومی ،به سوی حکمروایی ،26که در آن ،سیاستگذاری نهفقط
از سوی دولت ،بلکه با مشارکت فعال دامنهای دربرگیرنده از تمام

جدول -1ماتریس نشاندهندۀ تفسیر عناصر سیاستگذاری یکپارچه در برنامهریزی بزرگشهرها.

عناصر محتوایی سیاستگذاری یکپارچه

تشریح عناصر محتوایی سیاستگذاری یکپارچه در برنامهریزی بزرگشهرها در جهان

فضایی

• مکملبودن سیاستها در محدودههای جغرافیایی-اداری اثرگذار بر یکدیگر ()Kidd, 2007, 166

موضوعی

• سازگار یا مکملبودن سیاستها در بخشهای سیاستگذاری اثرگذار بر یکدیگر ()Briassoulis, 2004, 21
• یافتن دامنۀ مناسبی از مشکلها با وابسنگی درونی که تحت یک چارچوب سیاستی قرارگیرند (�Under
)dal, 1980, 159

• واردشدن دامنۀ وسیعی از اندیشهها ،صداها ،گروههای فرهنگی و قومی و عوامل بیرون مانده از
جامعیت (درونداد
تصمیمگیری در بخش عمومی ()Holden, 2012
ارزشهای و
فرایند سیاستگذاری)
راهنمای تصمیمها • وجود سیستمهای باور ،نظریهها و چارچوبهای شناختشناسانۀ مشترک ،همخوان یا غیرکشمکشی
که بازتاب آن برداشتهایی همخوان از مشکل سیاستگذاری است ()Briassoulis, 2004, 25

تجمیع پیامدهای
سیاستگذاری (عمل
پردازش در فرایند
سیاستگذاری)
سازگاری بروندادها
(برونداد فرایند فعالیت
سیاستگذاری)

چشماندازها و
اهداف

• توافق بر سر اهداف کالن ( :)Christensen, 1999, 94همخوانی آنچه عوامل چندگانۀ سیاستگذاری از
وضعیت مطلوب در ذهن دارند و پایبندی به اهداف کالن مشترک ،مکمل یا سازگار (Briassoulis, 2004,
)22; Christensen, 1999, 67

عوامل
سیاستگذاری

• ارزشگذاری گزینههای سیاستی از دورنمایی کلی و نه دورنمای محدود هریک از عوامل سیاستگذاری
()Underdal, 1980, 161

زمانی
افقی
عمودی

عناصر روندکاری سیاستگذاری یکپارچه
چارچوب کالن سیاستگذاری

• پذیرش یک دیدگاه بلندمدت و ارزشگذاری گزینههای سیاستی نه فقط بر مبنای مزایای کوتاهمدت
آنها ،بلکه همچنین بر مبنای پیامدهایی که در آیندۀ دورتر ُر خ میدهند ()Underdal, 1980, 161
• پیگیری سیاستهای سازگار از سوی عوامل چندگانۀ اجرای سیاست ()Underdal, 1980, 161
ُ
• همخوانی اهداف کالن و خرد سیاستی و نظریههای پشتیبان آنها با روندکارها ،ابزارها و سنجههای
اجرایی سیاستگذاری ()Briassoulis, 2004, 21; Underdal, 1980, 161
تشریح عناصر روندکاری سیاستگذاری یکپارچه در برنامهریزی بزرگشهرها در جهان
• سنت سیاسی و مدیریتی باز ،شفاف و مشارکتی ()Briassoulis, 2004, 21
• وجود ساختارهای افقی تصمیمگیری و سطح محلی سیاستگذاری( (Chris� Briassoulis, 2004, 22
);tensen, 1999, 37

عوامل سیاستگذاری

• روابط همیارانه ،همکارانه ،غیرکشمکشی میان آنها در مراحل گونا گون فرایندهای سیاستگذاری،
بخشهای سیاستگذاری و نواحی جغرافیایی-اداری ()Kidd, 2007, 166

ابزارهای سیاستگذاری

• تدوین چارچوب یکپارچهکننده که در آن دســتورکارهای سیاســتی که باید از سوی عوامل سیاستگذاری
بخش عمومی پیگیری شود ،مشخص شود ()Underdal, 1980, 166-167 ;Holden, 2012 ; Kidd, 2007, 164
• بهکارگیری ابزارهای سیاستگذاری تقویتکنندۀ یکدیگر ،مکمل ،همخوان و غیرکشمکشی (�Brias
)soulis, 2004, 22
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فعــاالن جامعــه انجامشــود و مجموع ـۀ چندگان ـهای از فعــاالن در
بخشهــای ،دولتی ،نیمهدولتی و خصوصــی از تمام مقیاسهای
فضایــی بــا بهرههــا و قــدرت متفــاوت ،بــا مشــارکت در فرایندهای
همکارانــۀ تصمیمگیــری ،اهــداف و خواســتههای خــود را در یــک
سیس�تـم حکمروایـ�ی محل��ی مطر حکنن��د (دانشــپور و ابراهیمنیــا،
 ۹۹-۱۰۰ ،۱۳۹۴؛.)Getimis, 2010, 123

 -3ردیابی دوگانۀ یکپارچگی -غیریکپارچگی
سیاستگذاری در برنامهریزی بزرگشهر تهران
در بزرگشــهر تهــران عوامــل تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری
بخــش عمومــی هریــک  --در چارچــوب دســتورکارها و حوزههای
قــدرت و تصمیمگیری و سیاس ـتگذاری مجزای خود  --تصویری
متفــاوت از مهمتریــن مشــکلها را در نظــر داشــته و اولویتهــای
برنامهریــزی متفاوتــی را (که با حــوزۀ موردعمل خود در بزرگشــهر
تهــران مرتبــط اســت) مبنــای عمــل خــود در بزرگشــهر تهــران
قراردادهانــد .ایــن وضعیــت نشــان از موقعیتی بالقــوه ناهماهنگ
دارد کــه در آن امــکان بــروز تضــاد در دریافتهــا ،برداش ـتها،
ارزشهــای زیــرکار و قواعــد راهنمــای تصمیمهــا و سیاس ـتهای
ایــن عوامــل تصمیمگیری و سیاس ـتگذاری وجــوددارد .در بخش
خصوصــی نیــز توســعهدهندگان زمیــن و فضــای ساختهشــده،
منابع موجود در این بزرگشــهر را وســیلهای برای انباشــت هرچه
بیشــتر و بیشینهکردن ســرمایۀ خود درنظر میآورند و با سودا گری
زمیــن و فضــای ساختهشــده ،از مراجــع شــهری تقاضای پیوســتۀ
دگرگونی در کاربرد و ترا کم فضای ساختهشده و بهزیر توسعهبردن
زمینهــای باقیمانده و تخریب و بازســازی فضاهای جدید در این
بزرگشــهر را  --بــر خالف قوانین و مقررات برنامههای شــهری --
دارند .محصول فرایندهای تصمیمگیری و سیاس ـتگذاری در این
وضعیت ،سیاس ـتهایی غیریکپارچــه یا چندپاره برای بخشهای
گونا گــون در بزرگشــهر تهــران اســت که نمیتــوان آنهــا را همچون
«سیاس ـتهای بزرگشــهری بــرای تهــران» درنظــر آورد؛ یعنــی
سیاس ـتهایی کــه نشــانگر «میثــاق مورد توافــق ،مشــترک و مورد
تعهد» بخش عمومی ،بخش خصوصی ،و شهروندان دربارۀ نقش
این بزرگشهر و نیز تقسیم مسئولیتها و اختیارها در دستیابی به
این نقش باشد .در چنین وضعیت سیاستگذاری ،منابع گونا گون

(شامل منابع مالی ،نیروی انسانی ،زمان و جز آن) نیز در مسیرهای
ف و یا اتالف میشوند.
گونا گون ،هماهنگنشده و گاه رقیب ،مصر 
 -1-۲ردیابــی زمینههــای تحلیــل سیاســتگذاری یکپارچــه در
برنامهریزی بزرگشهر تهران
در این بند از مقاله با ردیابی زمینههای تحلیل سیاس ـتگذاری
یکپارچه در برنامه ریزی بزرگ شهر تهران و انجام عمل تحلیل بر پایۀ
ت تا عناصر ،رویدادها و وضعیتهای
این زمینهها ،کوشش شده اس 
تبیینکننــدۀ چیســتی و چرایــی سیاســتگذاری در برنامهریــزی
بزرگشــهر تهــران  --از دیــدگاه دوگانــۀ یکپارچگــی -غیریکپارچگــی
– گزارششــود .زمینههــای تحلیــل سیاســتگذاری در برنامهریزی
بزرگشهری از این دیدگاه دوگانه ،چارچوبی است که بر پایۀ تلفیق
انگاشتهای تکرارشونده در پژوهشهای نظری و مطالعات تجربی
در جهــان ،بهعنــوان عناصر رونــدکاری سیاســتگذاری یکپارچه در
بند  2-3مقاله پیشــنها د شــد و در جدول 2نیز پرســشهای اصلی
برای سنجش این چارچوب معرفی شدهاست.
 -2-۲گــردآوری داد ه بــرای پاســخ بــه پرســشهای تحلیــل
سیاستگذاری یکپارچه در برنامهریزی بزرگ شهر تهران
دادههــای موردنیــاز در پژوهــش پایــۀ ایــن مقالــه بــرای پاســخ
بــه پرس ـشهای تحلیــل دوگانــۀ یکپارچگــی -غیریکپارچگــی
سیاس ـتگذاری در بزرگشــهر تهــران (کــه در جــدول 2در بنــد 3-1
معرفیشــدند) بــا انجــام «مصاحبههــای نیمه-ســاختاریافته» بــا
افــراد کارشــناس در جایگاههــای دانشپژوهانــه (آ کادمیــک) و
نیــز تصمیمگیــری و سیاســتگذاری در بزرگشــهر تهــران دربــارۀ
وضعیــت ســاختار سیاســتگذاری در برنامهریزی این بزرگشــهر،
بهدست آمدهاســت .روش انتخاب پرسششوندگان ،نمونهگیری
نظــری 27بــوده کــه بــا بهکارگیــری معیارهــای اطــاع از وضعیــت
سیاس ـتگذاری در بزرگشــهر تهران در دورههــای زمانی متفاوت،
ناهمگنی و گونا گونی افراد و در دســترسبودن ،انتخابشــدهاند.
انتخــاب تعــداد آنهــا نیز نــه بهمنظور تشــکیل یــک نمونــۀ نمایا،28
بلکــه بهمنظــور پیشرفتن در مســیری که به آشکارشــدن موضوع
موردمطالع��ه بیانجام��د ( )Flick, 2009, 117-119ادامــه پیداکرده
اســت .بــه همین دلیل در ایــن روش گــردآوری داده حجم نمونه،
بــا رســیدن به دادههای تکراری مشــخص شــده اســت .جدول،3

جدول -2ماتریس نشانگر پرسشهای تحلیل دوگانۀ یکپارچگی -غیریکپارچگی سیاستگذاری در بزرگشهر تهران.

زمینههای تحلیل

پرسشهای تحلیل

چارچوب کالن
سیاستگذاری

آیا در چارچوب کالن سیاستگذاری و میان عوامل سیاستگذاری در بزرگشهر تهران ،سنت همیاری و اعتماد ،عزم و ارادۀ
سیاسی و نیز تعهد و ارادۀ مشترک برای پایبندی به چارچوبهای سیاستگذاری یکپارچۀ موردتواقق وجوددارد؟

عوامل سیاستگذاری

آیا درســاختار سیاســتگذاری در بزرگشــهر تهران عوامل سیاســتگذاری برای هدایت یکپارچگی سیاستهای تدوینشده
در عرصههای سیاســتی بخشــی و محدودههای جغرافیایی-اداری ،اجرای چرخههای فرایبین بازبینی سیســتماتیک تمام
جنبههای اجرا و ثبت مشکلها ،و نیز پاسخگویی دربارۀ دو وظیفۀ باال به دیگر عوامل سیاستگذاری در قلمرو برنامهریزی
شهری ،وجوددارد؟

آیا در س��اختار سیاسـ�تگذاری بزرگش��هر تهران یک چارچوب سیاس��تی الزامآور تدارکدیده شده که تمام عوامل تصمیمگیری
ابزارهای سیاستگذاری به آن پایبند باشند؟
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دســتهبندی از جایــگاه حرف ـهای و آ کادمیــک مصاحبهشــوندگان
را نشــانمیدهد و فراوانــی پرسششــوندگان در میــان عوامــل
تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری گونا گــون بخــش عمومــی نیــز در
جدول 4مشخص شده است.
 -3-۲تحلیــل داد ههــا بــرای پاســخ بــه پرس ـشهای تحلیــل
سیاستگذاری یکپارچه در برنامهریزی بزرگ شهر تهران
در پژوهش پایۀ این مقاله برای تحلیل دادههای گردآوریشده
در پاســخ بــه پرس ـشهای تحلیــل سیاس ـتگذاری یکپارچــه در
برنامهریزی بزرگشــهر تهران از روش «تحلیل موضوعی» استفاده
شــد که روشی اســت برای تعیین ،تحلیل و گزارشدهی الگوها 29و
تمها (یعنی موضوع یک صحبت یا نوشتار) درمیان دادهها(Braun
 )& Clarke, 2006, 79که هر تم نشــانگر ســطحی از الگویابی درون
مجموع��ه دادهه��ا اس��ت ( .)Braun & Clarke, 2006, 81فراینــدی
کــه ایــن روش بــرای تحلیــل و گزارشدهــی الگوها و تمهــا درمیان
دادههــا بهکارمیگیــرد ،بــا برخــی از دیگــر روشهــای کیفــی (چــون
نظریــۀ مبنایی 30و تحلیــل محتوای کیفی) شــباهتهایی دارد اما
در مقایســه بــا ایــن روشهــا دارای دو تفاوت بارز اســت :نخســت)
در چارچوبهــای شناختشناســانۀ گونا گــون قابــل بهکارگیــری
اســت؛ و دوم) قابلیت بهکارگیری هم در مســیری اســتقرایی و هم
در مســیری اســتنتاجی را (بــر خــاف روش نظریۀ مبنایــی که تنها
یپ��ردازد) دارد (& Braun
در مس��یر اس��تقرایی به تحلی��ل دادهها م 
 .)Clarke, 2006,1در ایــن مقاله بهکارگیــری این روش برای یافتن
تمهــای اصلــی تبیینکنندۀ وضعیــت سیاس ـتگذاری یکپارچه در
برنامهریــزی بزرگشــهر تهــران بــا پیمــودن مراحل زیر انجام شــده
است ( و نتایج آن در بند  3-4مقاله معرفی شده است):
مرحلــۀ نخســت -آشــنایی بــا دادههــا :آشــنایی بــا دادهها با

تبدیــل دادههای گفتــاری به دادههــای نوشــتاری (مصاحبهها)،
و یادداش ـتبرداریهایی کلــی دربــارۀ هرآنچــه کــه مرتبــط بــا
زمینههــای تحلیــل پژوهش پایــۀ این مقاله اســت ،و نیز واردکردن
مصاحبههــای تبدیلشــده بــه متــن در نرمافــزار تحلیــل کیفــی
 MAXQDAپیمودهشــد .کاربــرد ایــن نرمافــزار در مقالــه ،کمــک
بــه حفــظ موضــع عینــی پژوهشــگر 31در ثبــت دقیــق آنچــه
پرسششوندگان گفتهاند و بازنمایی تا حد ممکن دقیق آن است.
ُ
مرحلــۀ دوم  -تولیــد کدهــای نخســتین :32در ایــن مرحلــه
موضو عهــای قابلتوجهــی کــه در ارتبــاط با زمینههــای تحلیل در
مصاحبهها بیان شدهاند ،ردیابی ،هریک در دستههایی قرارگرفته
و یک عنوان (برچسب) برای هر دسته درنظر گرفتهشد.
مرحلۀ ســوم -جســتجو برای الگوهای بالقوه :در این مرحله
ُ
کوشششــده روابط میان کدهای نخســتین جستجو شود .روابط
ُ
تکرارشونده در میان کدهای نخستین بهعنوان «الگوهای بالقوه»
تشــکیل دهندۀ تمهای تبیینکنندۀ وضعیت دوگانۀ یکپارچگی-
غیریکپارچگــی در برنامهریــزی بزرگشــهر تهــران ردیابــی شــدند.
این مرحله شــامل حرکت پیوســتۀ روبهجلــو و روبهعقب میان کل
ُ
مجموعــه دادههــا ،کدها و تعییــن الگوها و تمها بــود؛ یعنی برخی
ُ
ُ
از کدهــای نخســتین بــرای تشــکیل یــک کــد جدیــد در یکدیگــر
ادغامشده ،برخی یک الگو و تم جدید را شکلداده ،و برای برخی
کــه امــکان قراردهــی در هیچیــک از الگوها و تمهــای موجود نبود،
الگو و تمی جدید شکلداد ه شد.
-4-۲گزارشدهــی تمهــای اصلــی تبیینکننــدۀ وضعیــت دوگانــۀ
یکپارچگی -غیریکپارچگی سیاستگذاری در بزرگشهر تهران
مرحلــۀ چهــارم بهکارگیــری روش تحلیــل موضوعــی در مقالــه،
گزارشدهی تمهای اصلی تبیینکنندۀ وضعیت دوگانۀیکپارچگی-
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عوامل بخش عمومی

وزارت راه و شهرسازی* وزارت کشور

وضعیت :کنونی یا سابق

کنونی

سابق

تعداد (نفر)

1

2

* با نام قبلی «وزارت مسکن و شهرسازی»

کنونی سابق
2

1

نهاد مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران

شهرداری تهران شورای شهر تهران

سابق

کنونی

کنونی

5

2

1
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غیریکپارچگی در وضعیت سیاس ـتگذاری بزرگ شهر تهران است.
این تمها عبارتند از :الف) روش ـننبودن توزیع قدرت و مســئولیت
میــان ســطوح ملی و محلــی سیاس ـتگذاری در بزرگشــهر تهران،
ب) دس ـتنیافتن عوامــل تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری بــه
کارکــرد یکپارچهکننــدۀ مــورد انتظــار ،و پ) دس ـتنیافتن ابزارهای
سیاستگذاری به کارکرد یکپارچهکنندۀ موردانتظار.
 -1-4-۲روش ـننبودن توزیع قدرت و مســئولیت میان ســطوح
ملی و محلی سیاستگذاری در بزرگشهر تهران
در برنامههای پنجسالۀ توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشــور (قانون برنامۀ پنج ســالۀ پنجم توســعۀ اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اســامی ایران1389 ،؛ قانون برنامۀ پنجسالۀ
چهــارم توســعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی
ایــران 1383 ،و قانــون برنامــۀ پنجســالۀ ســوم توســعۀ اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی جمهوری اســامی ایــران ،)1379 ،به دولت
اختیارهــا و وظایفــی در رابطــه بــا وا گــذاری برخــی امــور شــهری به
ســطوح محلی (که میتوان آن را شامل شهرداری و شورای شهرها
دانســت) داده شدهاســت .در کوش ـشهایی دیگر نیــز میتوان--
مســتقیم و یــا غیرمســتقیم  --ایــن تقاضــا را ردیابــی نمــود؛ امــا
هیچیــک از ایــن کوش ـشها به دگرگونــی در چارچوبهــای قانونی
بــرای شــفافیت در توزیــع قدرت و مســئولیت میان ســطوح ملی و
محلی سیاس ـتگذاری در بزرگشــهر تهران منجر نشدهاست .این
موضوع را میتوان به شــکل نگرفتن ســطح محلی سیاستگذاری
نیــز مربــوط دانســت و اینگونه تفســیرکرد که مجموعــۀ این عوامل
پدیدآورنــدۀ تداخــل وظایــف شــهرداری و قــوۀ اجراییــه یــا دولــت
(متشــکل از دولــت ،یعنــی قــوۀ اجرایــی ،شــامل وزارتخانههــا و
شــعبههای اســتانی آنها) ،در این بزرگشهر بودهاست .سطح ملی
و محلــی در ایــن بزرگشــهر ،وظایف خود را بیشــتر بر پایــۀ رقابت و
تضــاد با یکدیگر انجاممیدهند .فقدان چارچوبی قانونی بههمراه
قواعد و مقررات برآمده از آن که کوششکند سهم و نقش گروههای
متفــاوت در تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری در بزرگشــهر تهران را
مشخصکند ،موجبشده که نیروهای غیرمتشکل ،هدایتنشده
و پرا کنــده ،امــا دارای قــدرت ،کــه در پــی بهدس ـتآوردن منافــع
سیاســی و اقتصــادی در بزرگشــهر تهــران هســتند نیــز جایــگاه و
عملکرد تعیینکنندهای در شهر تهران بیابند و در هریک از این دو
ســطح ،از شــرایط و رقابتهای سیاســی برای اعمال فشــار بر دیگر
عوامل سیاس ـتگذاری و در نتیجه بهدس ـتآوردن قدرت سیاسی
و اقتصــادی بیشــتر بهرهبرنــد .ایــن رویــه کــه در سیســتم متمرکــز
گــردآوری مالیــات ،منابــع مالی بهطــور مــوردی و بهمیــزان متغیر،
بهعنوان «کمکهای دولتی» در اختیار شهرداری بزرگشهر تهران
قرارمیگیــرد نیــز نشــان از نپذیرفتن این اس ـتکه تهــران (همچون
دیگر بزرگشهرها و شهرها در کشور) بهعنوان یک سیستم کارکردی
مســتقل و نیازمند تأمین منابع مالی خود اســت .این وضعیت در
مجمــوع موجبمیشــود از یک ســو سیاس ـتهای برنامهریزی در
بزرگشــهر تهران شفاف ،روشن و قابلســنجش نباشند و از سوی
دیگر ،عامل سیاستگذاری که وظیفۀ نظرخواهی از و پاسخگویی
به شــهروندان دربارۀ سیاستها در برنامهریزی بزرگشهر تهران را

دارد نیز مشخصنباشد.
 -2-4-۲دستنیافتن عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری به
کارکرد یکپارچهکنندۀ موردانتظار
ردیابــی کوشــشهای بخــش عمومــی در کشــور ایــران نشــان
از پایهگــذاری ســاختارهای ســازمانی دارد کــه یــا بهطــور صریــح و
بهعنــوان هدف اصلــی در پی ایجاد یکپارچگی در سیاســتگذاری
بودهانــد ،و یــا بهطــور ضمنی و بهعنــوان هدفی فرعــی دارای توان
بالقــوۀ یکپارچهکننــدۀ سیاســتهای عوامــل سیاســتگذاری
چندگانه در بزرگشــهر تهران بودهاند .در پژوهش پایۀ این مقاله،
«نهــاد مطالعــات و تهیــۀ طر حهــای توسعهشــهری تهــران (کــه در
دورهای از فعالیــت خــود ،به عنوان “نهاد مطالعــات و برنامهریزی
شــهر تهــران” نیــز شــناخته میشــد)» ،و «شــورای شــهر تهــران»
مهمتریــن ایــن عوامــل سیاســتگذاری شــمردهشــدهاند .تحلیل
نقشی که برای هریک از آنها در ایجاد یکپارچگی میان سیاستها
ردیابی شدهاست را در زیر میتوان چنین بیاننمود:
الف -نهاد مطالعات و تهیۀ طر حهای توسعهشهری تهران
دالیــل ردیابیشــده در تببیــن نا کارآمــدی ایــن عامــل
سیاس ـتگذاری به عنوان یکپارچهکنندۀ سیاستها در بزرگ شهر
تهران را میتوان چنین برشمرد:
• نبــود توافــق همگانــی در میــان عوامــل تصمیمگیــری و
ش عمومــی و خصوصــی دربــارۀ
سیاس ـتگذاری در دو بخــ 
نقــش و وظایــف موردانتظــار ازایــن نهــاد :تشــکیل ایــن نهــاد
یکپارچهکنندۀ تصمیمهای و سیاستهای وزارت را ه و شهرسازی
(مســکن و شهرســازی ســابق) ،شــهرداری و شــورای شــهر تهــران
بــه دلیل روشــننبودن گســترۀ قــدرت و اختیــارات ایــن دو بخش
سیاس ـتگذاری در این بزرگشهر ،بهطور ذاتی نشان از پایهگذاری
یک محیط تصمیمگیری و سیاستگذاری برانگیزانندۀ تضاد منافع
دارد .در تشــکیل ایــن نهاد نیز نبــود توافق همگانــی در این زمینه
وجودداشــت؛ یعنــی اینکه عوامل تصمیمگیری و سیاســتگذاری
در دولت ،شهرداری و شورای شهر تهران ،عوامل تصمیمسازی در
شــرکتهای خصوصی تهیهکنندۀ برنامههای شهری در بزرگشهر
تهــران و افراد متخصــص در جایگاههــای دانشپژوهانه ،باورهای
متفاوتــی دربــارۀ بایســتگی شــکلگیری این نهاد و نقــش و وظایف
موردانتظــار از آن داشــتند و یــا دســتکم بــه توافــق نخســتین در
زمــان تشــکیل آن پایبنــد نماندنــد .در طــول دورۀ فعالیتهــای
ایــن نهــاد نیــز نهفقــط چنیــن توافقی شــکل نگرفــت ،بلکــه رقابت
بر ســر دســتیابی به قــدرت اثرگذاری بــر تصمیمها و سیاســتهای
آن نیــز بــه یکــی از ویژگیهای رابطــۀ میان این نهــاد و دیگر عوامل
تصمیمگیری و سیاستگذاری در بزرگشهر تهران تبدیلشد.
• اثرگــذاری عوامــل بیــرون از قلمــرو برنامهریــزی شــهری
بــر نقــش و دســتورکار ایــن نهــاد :در تفاهــم ایجادشــده میــان
شــهرداری شهر تهران ،وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران
(کــه تعهــدی قابل از میانبرداشــتن بــود) نقش موردانتظــار از این
نهــاد ،تهیــۀ برنامههــای توســعۀ شــهری تهــران و عمــل همچــون
یــک ســاختار ســازمانی هماهنگکننــدۀ تصمیمهــا و سیاســتها
بیــان شــد ،در حالــی کــه در مصوبــۀ «شــورایعالی شهرســازی و
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معمــاری ایــران» دربــارۀ شــکلگیری آن (در چارچــوب الزامهــای
اجرایــی «برنامــۀ جامــع شــهر تهــران )»1386 ،ایــن نهــاد بهعنوان
یک ســاختار ســازمانی دارای دســتورکار فرابینی و نظارت بر اجرای
د و نه یک ســاختار ســازمانی
برنامــۀ جامــع شــهر تهــران معرفی ش ـ 
دارای وظایــف یکپارچهکننــدۀ تصمیمهــا و سیاس ـتها در فراینــد
پیوســتۀ سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی در بزرگشــهر تهــران .این
امر نشــان میدهــد آنچه بهطور غیررســمی از شــکلگیری و عمل
ایــن نهــاد انتظارمیرفــت ،در چارچوبهــای قانونــی بیاننشــد و
پیامــد آن اثرگــذاری عوامــل بیــرون سیســتم برنامهریــزی (شــامل
روابط و رقابتهای سیاســی ،انگیزهها و منافع فردی و گروهی) بر
فعالیتهای آن بود.
• نا کارآمــدی ســاختار اداری -ســازمانی تعیینشــده بــرای
این نهاد :ســاختار اداری -ســازمانی این نهاد ،آن را همچون یک
عامــل سیاس ـتگذاری خودکفا ندانســته بود؛ یعنــی نهفقط دارای
اختیارات مســتقل نبود ،بلکه از جنبۀ تعیین سرپرست وابسته به
وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری شــهر تهــران ،و از جنبــۀ تأمین
منابــع مالــی وابســته بــه شــهرداری تهــران بود .ایــن وابســتگی در
حالــی بــود کــه وظیفــۀ اصلی آن نیــز نظارت بــر عملکرد شــهرداری
شــهر تهــران در اجــرای «برنامــۀ جامع شــهر تهــران »1386 ،درنظر
گرفت ـه شــدهبود کــه چنیــن نظارتی بــا وابســتگی اداری و مالی این
نهــاد به عامل سیاس ـتگذاری موردنظارت آن (یعنی شــهرداری)،
در تناقض بود.
ب -شورای شهر تهران :شورای شهر تهران بهعنوان یک عامل
سیاستگذاری منتخب شهروندان میتواند ظرفیت پذیرفتن نقش
یکپارچهکنندۀ تصمیمها و سیاستهای دیگر عوامل تصمیمگیری
و سیاستگذاری بخشهای دولتی ،خصوصی و شهرداری تهران را
بهدستآورد ،در حالی که به دالیل زیر نتوانسته است کارآمدی الزم
را در کسب چنین ظرفیتی داشتهباشد:
• کاســتی قانونــی در زمینــۀ رابطــه شــورای شــهر تهــران بــا
عوامــل سیاس ـتگذاری دولتی :در رابطۀ شــورای شــهر بــا عوامل
سیاستگذاری در دولت ،میان قوانین (قانون تشكیالت ،وظایف
و اختیــارات شــوراهای اســامی كشــور و انتخــاب شــهرداران و
اصالحهای بعدی آن در ســالهای  1386 ،1382 ،1375و )1392
و ســاختارهای موجــود ســازمانی و اداری تصمیمگیــری تناقــض
و ناهمخوانــی وجــود دارد و در عمــل ،ایــن عامــل سیاس ـتگذاری
امکان نظارت بر فعالیتهای نمایندگیهای استانی و شهرستانی
وزارتخانههــای دولــت را در اختیــار نــدارد .افــزون بــر ایــن،
وابســتگیهایی که شورای شــهر بر پایۀ قانون به وزارت کشور دارد
نیــز بــه این منجرمیشــود که شــهروندان نتوانند از شــورای شــهر،
انتظارعمــل بهعنــوان یک «عامــل تصمیمگیری و سیاس ـتگذاری
منتخــب شــهروندان و مســتقل از بخــش عمومی ،بــرای نظارت بر
تمام امور مربوط به شهر و پاسخگویی دربارۀ آنها» را داشته باشند.
• کاســتی قانونــی در زمینــۀ رابطــه شــورای شــهر تهــران بــا
شــهرداری این بزرگشــهر :در رابطۀ شورای شــهر با شهرداری نیز
فقــط در بیانــی کلــی وظیفــۀ انتخاب شــهردار و نظارت بــر عملکرد
شــهرداری بر عهدۀ شــورای شــهر قرار داده شــده ،اما ســازوکارهای

نظــارت (شــامل زمینههــای نظــارت ،معیارهــا و شــاخصهای
نظــارت) بیــان نشدهاســت .مطابــق قانــون ،تنهــا ســازوکار روشــن
برای واردکردن شــورای شــهر تهران در تولید تصمیم و سیاست در
شهرداری این بزرگشهر ،به «طرح سئوال شورای شهر از شهردار»
و «اســتیضاح شــهردار» محدودمیشــود و در شــرایطی که شــورای
شــهر تهران در هریک از موارد مورد اختالف خود با شــهرداری این
بزرگشــهر ،نتواندرویــۀ شــهرداری را تغییردهــد ،تنهــا مســیری که
ـش روی آن قــراردارد ،اســتیضاح شــهردار اســت .تصمیمگیــری
پیـ ِ
و سیاس ـتگذاری شــورای شــهر تهــران در مــورد «منابــع مالــی»
مورداســتفاده در شــهرداری ایــن بزرگشــهر و چگونگــی تخصیص
ایــن منابع مالی برای فعالیتهای گونا گون نیز دچار این کاســتی
است که در بررسی هزینههای شهرداری تهران در شورای شهر نیز
ســازوکارها و ابزارهــای سیاســتگذاری تعهدآوری که شــهرداری را
ملــزم بــه تخصیص منابع مالــی ،مطابق آنچه از پیش در شــورای
شهر بهتصویب رسیده است ،فراهم نشدهاست.
• کاســتی قانونــی در رابطــۀ میــان شــورای شــهر تهــران بــا
شــهروندان این بزرگشــهر :اعضای شــورای شــهر تهران از میان
کاندیداهای معرفیشــده برای کل شــهر تهران توســط شــهروندان
انتخابمیشوند .این امر در حالی است که شوراهای پاییندستی
شورای شهر یا شوراهای محالت (یعنی شورایاریها) نیز جایگاهی
حقوقــی در تصمیمگیــری و سیاســتگذاری ندارنــد تا بتــوان آنها را
تقویتکنندۀ رابطۀ پاســخگویی شورای شــهر تهران به شهروندان
ایــن بزرگشــهر در ســطح محــات شــهری دانســت ،بلکــه فقــط
میتواننــد بهطور داوطلبانه مشــکلهای در زمینههــای گونا گون
تصمیمگیری و سیاســتگذاری در ســطح محله را شناســایی کرده
و آنها را به اطالع اعضای شــورای شــهر بزرگشــهر تهران برســانند و
همیــن محــدوده از اختیارهــا نیــز در دوران پــس از ســال  1384به
تدریج محدود شده است.
 -3-4-۲دســتنیافتن ابزارهــای سیاســتگذاری بــه کارکرد
یکپارچهکنندۀ موردانتظار
در بزرگشــهر تهران اســناد برنامهریزی شــهری اصلی «منشــور
شــهر تهــران ،ســال « ،»1380چشــمانداز و جهتگیریهــای
اســتراتژیک تهــران در افــق  ،1404ســال  ،»1385و «طــرح جامــع
(راهبردی-ســاختاری) تهــران ،ســال  ،»1386کــه  --بــه طــور
صریــح یــا ضمنی--بهعنــوان هدایتکننــده ،هماهنگکننــده و
یکپارچهکننــدۀ تصمیمها و سیاســتهای عوامل سیاســتگذاری
چندگانــه در ایــن بزرگشــهر تولیــد شــدهاند و بــه دالیــل زیــر بــه
کارکــرد مــورد انتظــار از آنهــا در یکپارچگی و هماهنگــی تصمیمها و
سیاستها در این بزرگشهر دست نیافتهاند:
الــف -امــکان اثرگــذاری گروههــای دارای قــدرت سیاســی
و اقتصــادی بــر فرایندهــای تدویــن ،تصویــب و اجــرای اســناد
برنامهر یــزی :امــکان اثرگــذاری افــراد و گروههــای دارای قــدرت
(سیاســی و اقتصــادی) بــر روندکارهــای تدویــن ،تصویــب و اجرای
ی قوانین و مقررات شــهری
ایــن برنامههــا از راه البیگــری ،بهراســت 
را بــه کاالهــای قابــل خریــد و فــروش در ســاختارهای بوروکراتیــک
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برنامهریزی در بزرگشهر تهران ،تبدیل کردهاست.
ب -دربرگیرندهنبــودن فراینــد تولیــد اســناد برنامهر یــزی در
ت دادهشده:
گشــهر تهران از جنبۀ گروههای ذینفع مشارک 
بزر 
در بزرگشــهر تهران ،ســازوکار روشن و ازپیشاندیشیدهشده برای
وار دکــردن عوامل تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری چندگانۀ اثرگذار
بــر برنامهریزی شــهری در بزرگشــهر تهــران (شــامل عوامل بخش
عمومی ،شــهروندان ،و کسبوکارهای بخش خصوصی) در فرایند
تولیــد ابزارهــای سیاس ـتگذاری تدبیــر و بهکارگرفتــه نشدهاســت.
وا گــذاری قدرت تصویــب برنامههای جامع و تفصیلی شــهر تهران
به شــورایعالی شهرســازی و معماری ایران بدون مشــارکت ســطح
محلــی تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری نمون ـهای از ایــن وضعیت
اســت و در معرض بررسی شورای شهر قراردادن برنامههای جامع
و تفصیلی شــهر تهــران نیز فقط جنبۀ تأییدی دارد ،زیرا این شــورا
دارای جایــگاه حقوقــی و قانونــی بــرای تصویــب چنیــن اســنادی
نیســت .اینگونــه اســت کــه اجــرای اســناد برنامهریــزی شــهری
در یــک فراینــد از بــاال بــه پاییــن تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری
انجاممیشود.
پ -تولیــد و بهاشــترا کگذارده نشــدن پیوســتۀ دادههــا،
اطالعــات مــورد نیــاز بــرای تولیــد تصمیمهــا و سیاس ـتها :در
سیاستگذاری و برنامهریزی در بزرگشهر تهران دادهها و اطالعات
دقیــق ،همخــوان و ب ـهروز مربــوط بــه عناصــر گونا گــون سیســتم
شــهری بهطور پیوســته تولیدنشــده و در اختیــار تصمیمگیرندگان
و سیاس ـتگذاران قرارنمیگیــرد تا ابزارهای سیاس ـتگذاری بر پایۀ
چنین دادهها و اطالعاتی ایجادشوند و قابلیت بهروز رسانی بر پایۀ
دگرگونیهای سیســتم شــهری را نیز پیداکند .وجــود فاصلۀ زمانی
آغــاز تهیــۀ برنامه و اجــرای آن 33کــه نشــان از دگرگونیهایی عمده
در وضعیــت پدیدۀ مــورد برنامهریزی دارد نیز اثرگذاری کاســتی در
تولیــد و بهاشــترا کگذاری دادههــا و اطالعــات بهروز بــرای بازبینی
برنامههای شهری در بزرگشهر تهران را تشدید کرده است.
ت -نبود ســازوکار پاسخگویی بخش عمومی به شهروندان
دربــارۀ اجــرای برنامههــا :نبــود ســازوکارهای گزارشدهــی و
پاســخگویی بخــش عمومــی بــه شــهروندان دربــارۀ اجــرای اســناد
برنامهریــزی از ایــن جهــت بــر دس ـتنیافتن ایــن اســناد بــه نقــش
یکپارچهکننــدۀ مــورد انتظــار مربــوط میشــود کــه در نبــود ایــن
ســازوکار ،هریک از عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری در بخش
عمومــی و نیــز بخــش منتخــب شــهروندان قــادرشــدهاند اعمال و
نچــه ایــن اســناد تعییــن
فعالیتهــای خــود را نــه در چارچــوب آ 
کردهاند ،بلکه در مســیر نشاندادن تواناییهای فردی و سازمانی
خــود قــراردهند و اقدامــات و پروژههــای دارای برآمدهای عینی و
کوتاهمدت را پیگیری کنند.

 -۳بحث
برآمــد ســاختار سیاس ـتگذاری در برنامهریــزی بزرگشــهر
تهــران ،مجموعــه سیاس ـتهایی اســت کــه در آن سیاس ـتها و
برنامههــای عوامــل رســمی سیاس ـتگذاری (بخ ـش عمومــی بــا

تصمیمهــای عوامــل غیررســمی تصمیمگیــری (بخــش خصوصــی
و شــهروندان) ناهمخــوان هســتند و در مجمــوع تصمیمهــا و
سیاس ـتهای هماهنگنشــده ،متناقــض و رقیــب در زمینههــای
گونا گــون سیاســتگذاری در برنامهریــزی ایــن بزرگشــهر تهــران
اختیارمیشــود که در نهایــت به اتالف منابع (شــامل منابع مالی،
نیروی انســانی و زمان) منجرمیشود .اهداف ،نیتها ،تصمیمها
و سیاس ـتها در ســاختار سیاســتگذاری ایــن شــهر ،نــه فقــط
فراینــد یکپارچهشــدن را نمیپیماینــد ،بلکه به جای پیشــروی به
ســوی مســیرهایی یکپارچــه ،هماهنــگ و مشــارکتی ،بــه عناصر و
مســیرهایی غیریکپارچه و چندپاره ،ناهماهنگ و متناقض و حتی
رقابتــی تبدیــل شــدهاند .بــا بازبینــی تمهــای اصلــی تبیینکنندۀ
دوگانــۀ یکپارچگی-غیریکپارچگــی در سیاســتگذاری بــزرگ شــهر
تهران میتوان دالیل بنیادین این وضعیت را چنین شرحداد:
نخســت -شــکلنگرفتن توافــق و خواســت جمعــی در میــان
عوامــل سیاســتگذاری گونا گــون (در بخــش رســمی و غیررســمی
تصمیمگیــری) و در ســطوح متفــاوت (از ســطح ملــی تــا ســطح
بزرگشــهری) دربارۀ بایستگی استقرار یک ساختار سیاستگذاری
یکپارچــه در بزرگشــهر تهــران و ارادۀ مشــترک ایــن عوامــل
سیاس ـتگذار در پیمــودن مســیرهایی بــرای پرکردن شــکافهای
حقوقــی ،مانــع یکپارچگــی بــوده و بــه همپوشــانی و تضــاد در
تصمیمها و سیاستها در این بزرگشهر انجامیدهاست.
ل و تضــاد میــان
دوم -نادیدهگرفتــن یــا کمتوجهــی بــه تقابــ 
بخشهــای عمومــی و خصوصــی و عوامــل رســمی و غیررســمی
سیاس ـتگذاری در بزرگشــهر تهــران و گونا گونــی منافــع،
چارچوبهــای فکــری ،اعتقــادی ،و رفتــاری ایــن عوامــل در
مقیاسهــای گونا گــون (از مقیــاس کالن در کل بخــش عمومــی،
ُ
تــا مقیاسهــای خرد  --امــا اثرگذار  --فردی) در بزرگشــهر تهران
کــه برحســب انگیزههــای متفــاوت خــود درک متفاوتــی از ماهیت
ل و راههــای گشــودن و رویارویــی بــا آنهــا در ایــن بزرگشــهر
مشــک 
دارنــد و در عرصۀ تصمیمگیری و سیاســتگذاری شــهری هزینهها
و منفعتهــای از هــم متمایــزی را بــرای خــود متصــور هســتند،
ُ
ُ
ب شدهاســت ایــن عوامل بــا اثرگــذاری خرد-خــرد ،تدریجی
موج ـ 
و پیوســتۀ خــود همچــون مانعی بر ســر راه موفقیت کوشــشهای
ل کنند.
یکپارچهکنندۀ تصمیمها و سیاستها در این بزرگشهر عم 
ســوم -با وجود کوشــشهای گونا گون از سوی بخش عمومی
 -که بهطور صریح و یا ضمنی هدف ایجاد یکپارچگی و هماهنگیدر تصمیمهــا و سیاســتها در بزرگشــهر تهــران را اختیارکردهانــد
 -روشــن نیســت که این هدف ،در دســتورکار کدامیک از عواملتصمیمگیــر و سیاســتگذار در بزرگشــهر تهــران قرارمیگیــرد.
چنیــن اســت کــه کوشــشهای گونا گــون عوامــل تصمیمگیــری و
سیاستگذاری گونا گون در سطح کشور ،استان تهران و بزرگشهر
تهــران ،از یــک ســو در تهیــۀ اســناد برنامهریــزی و تعییــن و تولیــد
اهــداف و راهبردهــای یکپارچهکننــده (کــه اشــاره بــه جنبههــای
محتوایی برنامهریزی دارد )34و از ســوی دیگر در پیشنهاد تشکیل
ســاختارهای ســازمانی یکپارچهکننــده (کــه اشــاره بــه جنبههــای
رونــدکاری برنامهریــزی دارد ،)34همچــون عنصــری تکرارشــونده
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بــرای گشــودن مشــکلهای برنامهریــزی بزرگشــهر تهــران قابــل
ردیابی اســت .در هریک از این کوش ـشها ،عوامل تصمیمگیری و
سیاس ـتگذاری برداش ـتهای متفاوت و گاه متناقضی از انگاشت
یکپارچگی داشــتهاند و بــدون پیمودن فرایندهــای ایجاد توافق و
همرأیی در میان دیگر عوامل سیاستگذاری ،خود را هستۀ اصلی
یکپارچهکنندۀ تصمیمها و سیاستهای آنان دانستهاند.
چه ـ ـ ــارم -تصمیمگی ـ ـ ــری ،سیاسـ ـ ـ ـتگذاری ،برنامهریزی و
مدیریت شهری در بزرگشهر تهران توسط فعالیتهای ناپیوسته
و جستهوگریختۀ عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری گونا گون
انجاممیش ـ ـ ــود ،نه در یک فرایند متوالی و پیوس ـ ـ ــتۀ برنامهریزی
و ب ـ ــــا فراهمکردن محی ـ ـ ــط برنامهریزی و الزامها و س ـ ـ ــازوکارهای
گونا گون موردنیازراهاندازی این فرایند (ش ـ ـ ــامل قوانین و مقررات
پش ـــ ــتیبان تصمیمگیری ،ساختارهای س ـ ـ ــازمانی شکلگرفته بر
پایۀ قوانین و مقررات ،منابع ش ـ ـ ــامل منابع مالی ،نیروی انسانی،
زمان ،و سیس ـ ـ ــتمهای داده و اطالعات پشتیبان تصمیمگیری)
که در آن اهداف تدوینش ـ ـ ــده در دورههای زمانی معین بازبینی
و فرابینیش ـ ـ ــوند و عوامل رس ـ ـ ــمی و غیررس ـ ـ ــمی تصمیمگیری و
سیاستگذاری دارای مسئولیت در دستیابی به آنها نسبت به این
مسئولیت خود ،هم در برابر بخش عمومی و هم در برابر شهروندان
پاسخگو باشند .گویی تهیۀ برنامه همچون وظیفه و دستورکاری
در ساختار بوروکراتیک ادارۀ جامعه در بخش عمومی انجامشده و

رویارویی با مشکلهای گونا گون برنامهریزی شهری ،در مسیری
دیگر ،و از راه تصمیمها و سیاســـــــتهای از پیش اندیشید ه نشده
ت میپذیرد.
صور 
بــا وجــود کاســتیهایی کــه در باال برشــمرده شــد ،فرصتهایی
نیــز در زمینــۀ ایجــاد یکپارچگــی در سیاســتگذاری در بزرگشــهر
تهــران قابلشناســایی اســت :از یــک ســو ،کوشــشهای گونا گــون
(چون الیحۀ نظام جامع مدیریت مجموعههای شــهری کشــور که
در ســال  1378و پیــش نویــس قانون جامع مدیریت شــهری که در
ســال  1392تدویــن شــدهاند) پژوهشــگران در بخــش خصوصــی و
نیز بخش عمومی دربارۀ بایســتگی اندیشــه و سیاس ـتگذاری برای
ایجاد یکپارچگی در بزرگشــهر تهران ،به شــکلگیری و رشــد نسبی
درک این موضوع در عوامل رســمی تصمیمگیری و سیاس ـتگذاری
در کشــور ایــران و بزرگشــهر تهران منجــر شدهاســت .بهگونهای که
تغییرهایــی در ســاختارهای حقوقــی پشــتیبان سیاســتگذاری
یکپارچه ایجاد شدهاســت .از سوی دیگر ،تجربههایی در بزرگشهر
تهــران آغــاز شدهاســت که با گشــودن فضــای بحث و گفتگــو دربارۀ
مشــکلها و سیاســتها در این بزرگشــهر از ســوی اعضای شــورای
شــهر ،ســازمانهای غیردولتــی و تشــکلهای مدنــی ،حساســیت و
نظــارت اجتماعــی شــهروندان را برانگیختهانــد و از این راه مســیری
غیررسمی ،اما اثرگذار در نظارت بر تصمیمها و سیاستهای عوامل
تصمیمگیری دولت و شهرداری بزرگشهر تهران ایجاد شدهاست.

نتیجه
پذی ـ ــرش پیچیدگی مش ـ ــکلهای بخ ـ ــش عموم ـ ــی ،موجب
بهرسمیت شناختن نا کارآمدی شـــــیوههای سلسلهمراتبی از باال
به پایی ـ ــن ایجاد هماهنگ ـ ــی ،و بازنگری در رابط ـ ــۀ میان دولت با
دیگر عوامل تصمیمگیری در جامعه کـــــه هریک فردی یا گروهی،
اهداف ،منافع ،اولویتها و خواســـــتههای خود را در یک سیستم
چندعامل ـ ــه و چندس ـ ــطحی مطرحمیکنند ،ش ـ ــده و تقاضا برای
درکی یکپارچـــــه از از پدیدهها ،علتها ،تأثیرهـــــا و آنچه بهعنوان
مشــ ــکل درکمیش ـ ــود را در جه ـ ــان ایج ـ ــاد کردهاس ـ ــت .محیط
تصمیمگیری و سیاسـ ـ ـتگذاری در بزرگش ـ ــهر تهران نیز محیطی
اس ـ ــت متش ـ ــکل از عوامل تصمیمگیری و سیاسـ ـ ـتگذاری رسمی
و غیررس ـ ــمی ک ـ ــه در س ـ ــطوح فضای ـ ــی و زمانی متف ـ ــاوت در پی
بیشینهکردن منافع فردی و گروهی خود هستند و هریک مطابق
ب ـ ــا دیدگاهها ،انگیزههـــــا و دورنماهایی متفاوتی کـــــه از آیندۀ این
بزرگشـــــهر در نظردارند و نیز میزان منابعی کـــــه در اختیاردارند با
یکدیگر تفـــــاوت دارند و اهداف آنها نیز مبهم و دارای عدمقطعیت
است .یک نتیجه این وضعیت این است که آیندهنگری و تحلیل
و مهار مش ـ ــکلهای برنامهریزی ش ـ ــهری ب ـ ــا راهحلهای از پیش
آمادهشـــــده و در فرایندی از باال به پایین ناممکن و یا دســـــتکم
دشوار اســـــت ،زیرا هریک از عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری
در بزرگشهر تهران معیارهای ارزیابی متفاوتی دارند .این در حالی
است که کوشـــــشهای بخش عمومی در کشور ایران و سیستم و

سازوکار برنامهریزی در بزرگشهر تهران ،را میتوان کوششهایی
دانســـــت که با نادیدهگرفتن این پیچیدگی و گونا گونی در محیط
تصمیمگیری و سیاســـــتگذاری در بزرگشـــــهر تهران ،بر این مبنا
بودهاس ـ ــت که با میتوان بـــــا مجموعهای از فرمانهای رســـــمی
از ب ـ ــاال به پایین ،چگونگی رفتار سیســـــتم در برابر سیاســـــتهای
تگ ـ ــر را پیشبینی کرد .برآمد این تفکر موجبشـــــد ه هرگونه
هدای 
مداخلۀ سیاستی تأثیرهایی پیشبینیناپذیر و نامعلوم در سطوح
جغرافیایی-اداری و سازمانی گونا گون داشتهباشد و گاه به جای
بهبودی ،موجب شکلگیری مشکلهای جدید شده ،دور باطلی
از مش ـ ــکلها بهوجود آینـــــد و پیامدهای نامنتظـــــره و نادلخواهی
ی این بزرگشـــــهر ،هـــــم در کوتاهمدت و هم
بر زیرسیســـــتم فضای 
در بلنـــــد مدت ایجاد شـــــود .این امر در حالی اس ـ ــت که رویارویی
با ای ـ ــن وضعیت نیازمنـــــد اراده و خواســـــت سیاســـــی در محیط
سیاستگذاری بخش عمومی در کشـــــور برای وا گذاری بخشی از
قدرت تصمیمگیری در امور شهرها به عوامل تصمیمگیری محلی
در آنها (شـــــامل شـــــهرداریها ،شـــــهروندان ،نمایندگان منتخب
شهروندان ،تشکلهای مدنی و انجمنهای مردمنهاد) و گشودن
محیط تصمیمگیری و سیاستگذاری بهروی آنان است ،ارادهای
که باور به وجود آن با تردید روبرو است .روابط یکسویه و از باال به
پایین بخش عمومی با دیگر بخشها  --که گویی نشان از باور به
بینیازی نسبی آن از دیگر منابع موجود در جامعه دارد (بهویژه از
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نظر منابع مالی که در مقایسۀ میان درآمد حاصل از صادرات نفت
و فعالیتهای وابسته به آن و منابع مالی که در نزد مردم است و به
شکل مالیات در اختیار ادارهکنندگان جامعه قرار میگیرد ،همواره
مورد نخست ،برتری و اولویت داشته است)  --موجب تداوم این

تفکر شدهاســـــت که عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری در این
بخش میتوانند منافع ،خواســـــتهها و مشـــــکلهای شهروندان را
شناساییکرده و در مســـــیر برآوردن این خواستهها و گشودن این
مشکلها ،به تولید و اجرای تصمیمها و سیاستها بپردازند.

پینوشتها
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 3فعالیتهــای زنجیــرهای عمــودی نهادهــای بخــش عمومــی کــه در
چارچــوب یــک هــدف کالن مشــترک و اتصــال از راه وابســتگی متقابــل در انجام
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« 5برنامهریــزی فضایــی شــهری» ( ،)urban spatial planningیــک فراینــد
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(محیطــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســتی) کــه بــر مکانهــا اثــر
میگذارنــد اهمیت پیدامیکنــد ،در حالی که در برنامهریزی کاربرد زمین (land-
 )use planningتنظیــم کاربــرد و توســعه زمین در محدودههای اداری مشــخص
پیگیریمیشود.
 6در این مقاله «بزرگشــهر» معادل واژۀ انگلیســی " "metropolisو مترادف با
واژۀ «کالن شهر» درنظر آمده است.
 7دولــت ( )governmentیــا قــوۀ اجراییــه همــراه با دو قــوۀ مقننــه و قضاییه،
حکومــت ( )stateدر کشــور ایــران را تشــکیلمیدهند و بههمــراه عوامــل
تصمیمگیــری چــون شــهرداریها و شــوراهای شــهر ،در مجموع بخــش عمومی
( )public sectorرا میسازند.
 8در انجام مصاحبههای نیمه-ساختاریافته ()semi-structured interview
ل تعیینشــده
ش بهتفصی 
بــر خالف مصاحبۀ ســاختاریافته که مجموعهای از پی 
از پرسشها مورد پرسش قرارمیگیرد ،پژوهشگر مصاحبه را با داشتن چارچوبی
از مفاهیــم کــه قصــد تحلیــل آنهــا را دارد آغازمیکنــد و بــر اســاس پاس ـخهای
پرسششــونده بــه ایــن پرس ـشها ،و اندیش ـههای جدیــدی که از این پاس ـخها
دریافتمیکند ،مصاحبه را بهپیش میبرد.
9 Thematic Analysis.
 10راهبردهــای پژوهــش ( )research strategiesانــواع طر حهــا یــا مدلهــای
انجام پژوهش هســتند که جهتگیری خاصی را در انتخاب شــیوههای پژوهش
ترسیممیکنند .در دستهبندی کلی سه دسته راهبردهای کمی ،کیفی و ترکیبی
پژوهــش بیــان شدهاســت .برخــی منابــع ،راهبردهــای پژوهــش را رهیافتهای
ُ
بازجسـ�ت ( )approached to inquiry) (Creswell, 2007یــا روششناس ـیهای
پژوهش ( )research methodologies) (Martens, 1998نامیدهاند.
ش انتخاب اطالعات-سوی مورد» ( (information-led case selection
« 11رو 
یعنــی انتخــاب نمونهای کــه انتظارمیرود بتوان مناس ـبترین اطالعــات را از آن
ـاب تصادفــی (random
بهدســت آورد .گونــۀ دیگــر در انتخــاب مــورد ،رو 
ش انتخـ ِ
 )selectionاست.
12 Public Policy-Making & Public Policy.
 13مشــکل سیاســتی ( )policy problemرا میتــوان بهعنــوان توصیــف تــا
حدممکــن تفصیلــی و عملیاتی تفاوت میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

تعریف کرد(دانشپور و ابراهیمنیا.)۹۴-۹۱ ،۱۳۹۴ ،
14 Policy Area.
15 Policy Subject.
 16علیت قطعیتگرا ( )deterministic causalityاین اندیشــه است که ایجاب
هر رویدادی به رویدادهای مقدم ( )antecedentهمراه با قوانین طبعیت مربوط
است.
 17علیت غیرقطعیتگرا (که علیت نامعین نیز ترجمه شدهاســت) (causality
 )indeterministicنشــانگر ایــن اندیشــه اســت کــه علــت (قطعــی) رویدادهــا،
رویدادهای پیشین یا مقدم نیستند .این اندیشه در برابر علیت قطعیتگرا ،و با
شانس (رویدادهای تصادفی) مرتبط است.
18 Co-Evolution.
 19قانون تنوع الزم ( )requisite variety the law ofبیان میدارد که سیستم
برای رویارویی با مشــکالت متنوع نیاز به مجموعهای از پاســخها دارد که دست
کم به اندازه مشکلی که با آن روبه رو است ،متنوع باشد.
20 Connectivity.
 21در شــرایط تعــادل سیســتم کمتریــن ظرفیــت را بــرای ســازش بــا شــرایط
جدیــد دارد و دارای پویاییهــای درونی نیســت تا بتواند به محیط خود وا کنش
نشــاندهد .در ســوی دیگر ،آشــوب اســت؛ یعنی مجموعهای از روابط که آنقدر
ن وجودندارد و هیچ ســازش و
پرتالطــم هســتند که هیــچ نظــم معن ـیداری در آ 
پاســخی دارای ارزش نیســت .یک سیســتم هم در شرایط تعادل و هم در آشوب
متــر ،مــرز آشــوب ()edge of chaos
کامــل از کارکــرد بازمیمانــد .مرحلــۀ تالطــم ک 
خوانده شده است.
22 Randomness.
23 Stasis.
24 Sensitive Dependence on Initial Conditions.
ّ
 25رابطــۀ ســببی (یــا علــی) ( )causal relationshipرابط ـهای میــان دو متغیــر
اســت کــه یکــی از آن دو (ســبب یــا علــت ( ))causeاثرگــذار در وضعیــت دیگــری
(معلول ( ،))effectو وضعیت معلول وابسته به وضعیت علت باشد.
 26با وجود برداش ـتهای گاه متفاوتی که از حکمروایی ( )governanceبیان
شــده  ،میتوان هســتۀ مشــترک موجــود در این برداش ـتها را «سیاســتگذاری
نهفقط از سوی دولت ،بلکه با مشارکت فعال دامنهای دربرگیرنده از دیگر فعاالن
جامعــه» ردیابــی کــرد؛ الگــوی حکمروایــی همچــون گزین ـهای کــه در پی حذف
حکومــت اســت مطرح نشــده ،بلکه دولت (کــه مهمترین بخش تشــکیلدهندۀ
حکومت اســت) یکی از عناصر اصلی تشــکیلدهندۀ آن ،و بهعنوان یک نهاد در
بین نهادهای بســیار دیگر باقی میماند .حکمروایی حرکتی اســت از شکلهای
سلسلهمراتبی سنتی ادارۀ بخش عمومی به پذیرش شکلهای شبکهای آن ،که
موجــب بازنگری در روابط بین حکومت و جامعۀ مدنی در مســیری مشــارکتیتر
شود (.)Pollitt & Bouckaert, 2004, 20-21
 27نمونهگیــری نظــری ( )theoretical samplingیعنــی انتخــاب منابــع بــرای
گردآوری داده بر اساس ارتباط آنها با زمینههای تحلیل
 28نمونــۀ نمایــا ( )representative sampleیعنــی نمون ـهای کــه نماینــدۀ کل
جمعیت موردمطالعه باشد.
 29الگــو ( )patternنوعــی تــم (یعنــی موضــوع یــک صحبــت یــا نوشــتار) رویداد
( )eventو یا شیئ (یا مادۀ) ( )objectتکرارشونده است که گاه به عنوان عناصر یک
مجموعه (که در رویه ای پیش بینی شدنی تکرار می شوند) به آنها رجوع میشود.
 30نظریــۀ مبنایــی ( )grounded-theoryکــه «روش نظریــۀ داده-محــور» یــا
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«روش نظریــۀ داده-بنیــاد» نیــز نامیدهشــده ،یــک روش پژوهــش اســتقرایی
ُ
اســت کــه دادههــای کیفــی را در س ـ ه مرحلــۀ «کدگــذاری بــاز» (،)open coding
ُ
ُ
«کدگــذاری محــوری» ( )axial codingو «کدگذاری انتخابی» ()selective coding
تحلیلمیکند (.)Flick, 2009, 291-300
ُ
 31کاربــرد ایــن نرمافــزار ،مدیریــت دادههــا ،امــکان اســتخراج کدهــای اولیه
و الگوهــا در یــک پایــگاه داده ،امکان تغییر هوشــمند شــاخهها و زیرشــاخههای
ُ
متشــکل از کدهــای اولیــه و الگوهــا ،امــکان ثبــت یادداش ـتها و گزارشگیــری از
ُ
کدهای اولیه و الگوها است.
ُ
 32کدهــای نخســتین ( .)initial codesتوالــی و محتــوای هریــک از مراحــل
بهکارگرفتهشــده در فراینــد بهکارگیــری تحلیــل موضوعی برگرفتــه از پژوهشهای
پراسـ�تناد معرفیکننـ�دۀ روش تحلیـ�ل موضوعـ�ی ()Braun & Clarke, 2006
هســتند .در برخــی از پژوهشهایــی کــه روش تحلیل موضوعــی را بهکارگرفتهاند
( ،)Kassavou, French, & Chamberlain, 2013از عنوانهــای مراحل مربوط به
روش «نظریۀ مبنایی» نیز استفاده شدهاست.
 ۳۳در تهیــه طرح جامع (راهبردی-ســاختاری) شــهر تهــران ( )۱۳۸۶و طرح
تفضیلی متعاقب آن ( ،)۱۳۹۱این فاصله حدود  ۵سال است.
 34جنبههــای رونــدکاری برنامهریــزی ()procedural aspects of planning
بــه راهاندازی سیســتم و ســازوکار برنامهریــزی میپردازد و جنبههــای محتوایی
( )substantive aspects of planningشــامل تصمیمهــا و چگونگــی اجــرای
آنهــا بــرای گشــودن مشــکلهای برنامهریــزی در چارچــوب سیســتم و ســازوکار
راهاندازیشده است.
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