
 

 
 

 

 
 

 75-31 صفحات ،1931، بهار  1 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه
 

 

سیاستگذاری عمومی در فرایندواکاوی   

(7939-7931)مدیریت شهری تهران   

 1علیرضا علی احمدی

  صنعت تهرانیریت دانشگاه علم و مد استاد

 سیده زهره میرعابدینی

 گیری دانشگاه علم و صنعت تهران سیاستگذاری و تصمیم دانشجوی دکتری

 

 (02/11/97تاریخ پذیرش:  - 7/9/97)تاریخ دریافت:  

 چکیده

  ها بند تبه د  تهرانش  هر جایگاه پایین  .اس  ت یزندگ یفیتک  ش  هر یاس  تگرا  تبعات س   ینتراز مهم
مدیریت شهر  تهران دا ا  د   یعموم  استگرا یس حاضر حا  د  که ش ود یم س اا   نیامنجر به طرح مربوط، 
با هدف  س   تهیچآن   کژکا کرد ای تیمددود علتو هایی دا د و مراحلی اس   ته چه مددودیت فرایندچه 

ثابه عمل مدوم شهردا   تهران به  ةپنج سال ةتدوین، تصویب، اجرا و ا زیابی برنام ةگویی به سااالت، تجربپاس   
سیاستی بازخوانی  ةویژه انتخاب و مستندساز ، تجربوش نمونه ( با  7937-7931ها  طی س ا  ) س یاس تگرا    

سیاستگرا   د  مدیریت شهر  تهران احصاء و برا  تدقیق د  اختیا   فرایندش د. به کم  تدلیل مدتوا  اسناد،  
شان مشا کت داشتند. نتیجه ن فرایندنفر از اعضا  شو ا، مدیران، کا شناسان و خبرگانی قرا  گرفت که د  این  22

داد که د  حا  حاض ر س یاس تگرا   د  مدیریت ش هر  تهران ش امل مراحل انتخاب مس  اله، س  یاست، اجرا       
وابس  تگی به  ةهایی وجود دا د که بر مبنا  نظریس  یاس  ت و ا زیابی اس  تد اما د  اجرا  این مراحل مددودیت 

 شود.ها  سیاستی مطرح میمسیر، تدلیل و توصیه

 هردا  ش دوم سالهپنج برنامة یاستی،س ةتجرب مس تندساز   ش هر ،  عمومی س یاس تگرا     واژگان کلیدی:
 .مسیر به وابستگی ةنظری ،(7939-7931) تهران
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 مقدمه

 ةشیوو   خدمات شهرها، زیرساخت کیفیت ا تقاء و حفظ د  مدلی و ملی ها سیاست
ا هسیاستگرا   شهر  از این جهت است که دولتاهمیت . نقش مهمی دا ند تغییرات با مواجهه

 ونچ موضوعاتی خصوصد   یاستگرا  و س ینقوان یجادا یقاز طر توانندمی )مدیریت شهر (
 ،یمال  ابزا ها یمعرف یاو ها ، ندوه تأمین زیرساختو عوا ض مالیات د یافت زمین،  کا بر
 شهر  سیاست و برنامه(. 2172د،)هالن کنند یتهدابه سمت و سو  مشخصی شهرها  ا  ةتوسع

 کوهن، و  ینالدز) (2113یر،)گاست منافع و قد ت دا ا  متفاوت ها گروه اند کنش مدصو 
ها نقش مهمی د  چرایی انتخاب مسائل شهر  و نهایتاً هدایت ها و برنامهو این سیاست (2172

)مدیریت شهر ( گفت چه ها توان به دولتمنافع و منابع به سمت صاحبان قد ت دا د. می
 داختنکنند. پرها د  سیاستگرا   چه مراحلی  ا طی میکا   باید بکنند که د  ابتدا بدانیم آن

ران، اما شناسایی بازیگ است ید جد نسبتاً  ویکرد شهر یریتد  مد یعموم یاستگرا  س به
 اذ( ی  سیاست د ها  سیاستگرا   د  شفاف شدن چرایی إتخاذ )یا عدم إتخفرایندها و  ویه

و   شهردا  ینقوان د  ینکها وجود با شهر )به مثابه موجودیتی سیاسی( حائز اهمیت است.
  دکه  آنچه عمالًاست اما  نشده «عمومی سیاستگرا  »به  یمیمستق ةاشا ما  کشو   شو اها

  هرش ةپیچید مسائل با مواجهه منظو  به سایرین و شو ا شهردا  ، بینماسازمانی تعامالت 
هدف از این مطالعه آن است که به این ساا   است. یاستگرا  از جنس عمل س افتدمی اتفاق

مدیریت شهر  تهران دا ا  چه د   یعموم  استگرا یس حاضر دو ان د »پاس  داده شود که 
 مند یکی از تجا ب مدیریت شهر  تهراناز این  و با انتخاب  وش« و مراحلی استه فرایند

اجرا  و یبتصو تدوین، 7931الی 7937ها  سا  یتهران که ط  دوم شهردا  ةسالنجپ ةبرنام)
( ضمن مستندساز  سیاستی این تجربه، بر اساس اطالعات موجود د  اسناد، اقدامات است شده

انجام شده د  این تجربه با مراحل سیاستگرا   عمومی مقایسه و میزان تدقق هر مرحله و 
انتقاد  و با فراتر  فتن از آنچه که د  منظر  شده است. همچنین از ها  آن احصاءمددودیت

 هاییحلها  سیاستگرا   د  مدیریت شهر  تدلیل و  اهعمل اتفاق افتاده است مددودیت
 ا ائه شد. 

 مطالعات پیشین

با توجه به گستردگی اختیا ات مدیریت شهر  د  انگلستان و آمریکا )با بیشترین تولید 
 یز  از سطح ملی تا مدلی، مچنین وجود سلسله مراتب سیاستگرا   و برنامهمدتوا( و ه

دولت مرکز /مدلی د  موضوعاتی چون زمین  ةمطالعات غالباً بر ندوه انتقا  سیاست و یا مداخل
نفعان نقلی، تعا ضات، توزیع قد ت و منابع و تعامالت ذ وها  حملو مسکن، زیرساخت
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د  سیاستگرا    2شهر کالن  یز ها  برنامه( نقش سازمان1712شهر  متمرکز است. کمبل )
( به منظو  تدلیل نقش کنشگران 2172شهر  د  کانزاس آمریکا  ا بر سی کرده است.  ینالد  )

ها  اتدادیه ا وپا د  خصوص برنامه توسعه مدلی ساز  سیاستها  مدلی د  پیادهو سازمان
، برنامه 2179الی  2111ها  دها د  سه دو ه زمانی طی سا ا  و تدوام ائتالف این نهاو منطقه

استراتژی  سیسیل  ا به صو ت مو د  بر سی کرد. د  کشو  ما با توجه به کامل نبودن سلسله 
حکومت ملی تا مدلی، هموا ه ابهاماتی د  - یز  و مدیریت شهرها از سطح دولتمراتب برنامه

دولتی و مدیریت شهر  د  -نی حکومتیخصوص سهم و اختیا  دولت، واحدها  استا
رین ت یز  و اجرا د  شهرها خصوصاً تهران وجود داشته است. یکی از مهمسیاستگرا  ، برنامه

ها  شهر  گیر تصمیم فرایندها  مدیران و پژوهشگران شهر ، شناسایی مدیط و دغدغه
 ةمطالع :شهرهاکالن ةدولت و توسع»دکتر  خود با عنوان  ة( د   سال7932است. مسلمی )
ه پنج ساله ب ةشهر  نظیر طرح جامع و برنام ةبا بر سی اسناد توسع« شهر کرمانمو د  کالن

رسیم نفعان کلید   ا تمیان سیاستگرا   شهر  و قد ت ذ  ةعنوان اسناد سیاستی شهر ،  ابط
کپا چه د  سیاستگرا   ی»دکتر  خود با موضوع  ة( نیز د   سال7932نمود. ابراهیم نیا )
 یز  د  جهت کا گیر   هیافت همکا انه د  برنامهبه« شهر تهران یز  بز گچا چوب برنامه

ا شد کا شناسی ةنام( د  پایان7932تدقق سیاستگرا   یکپا چه  ا تبیین نموده است. جلیلی )
        طرح ةنمون تهراند شهر  مدیریت کالن سیاستگرا   فرایند ا زیابی»خود با عنوان 

             شهربه شناسایی مدیط سیاستگرا   د  کالن« 7911-7931ساختا   شهر- اهبرد 
        حاضر با موا د پیشین د  استفاده از  وشی سیاستی ةتهران پرداخته است. تفاوت مطالع

 یز  سیاستگرا   د  ترین تجربیات برنامه( برا  مستندساز  یکی از مهم7911)اشتریان، 
ه این پژوهش ب ها  اخیر و شناسایی مراحل سیاستگرا   است.ت شهر  تهران طی سا مدیری

 ( است.7911مدیریتی این تجربه )اشتریان، دنبا  کشف جوهرة 

  ینظر یمبان

ا  است. ها  سیاستگرا  ، سیاستگرا   عمومی مرحلهها و مد ترین استعا هاز مرسوم
، اجرا و گیر حل و سیاست، تصمیمدستو کا ، پیشنهاد  اهشامل مراحل تعریف مساله و ایجاد 

 ابهمث به سیاستگرا   ی،کل یکرد  و (، به بیانی دیگر د 2172ا زیابی )هاولت و همکا ان، 
 ریفتعآن  یابیاجرا و ا ز یاست،و س حل اه انتخاب ها،حل اه ییمساله، شناسا یفتعر فرایند

 مدیریت فضا ها د  و علل بروز آن هامددودیت تبیین و منظبه اما(. 7911 یان،)اشتر شودیم

                                                           
2 - Metropolitan Planning Organization 



  1931بهار ،  1 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                     71 

طه  اب  ،شهر یاستگرا  س فرایند  ،شهر یاستس نظر  ها یشهالزم است که به   شهر 
 .بپردازیم نیز  نفعان شهرو ذ  یاستگرا  و س  یز برنامه

  یشهر استیس

وان عنشهر  و به( معتقد است سیاست شهر  د  ا تباط با مدیریت تغییرات 2113گِیر )
 بردا   از آن د  مدیط مصنوعگرا   و بهرهحکومتی به توزیع و هدایت سرمایه-فعالیتی دولت

ها   یز  د  شهرها، با ایجاد چا چوب یز  و بودجهبرنامه فرایندتوان د  پردازد. میشهر می
(. سیاست 2172)هالند، ها  تأثیرگرا  شد مشخصی، موجب هدایت منابع به سمت منافع گروه

. غالباً به شود  مستمر تدوین و به کا  گرفته میفرایندآید بلکه د  با ه بوجود نمیشهر  ی 
ها برا  حل مسائل ا  برا  مسائل شهر  وجود دا د و معموالً طیفی از گزینهحل سادهند ت  اه

(. کاظمیان 2113گیرد )گیر، گیران شهر  قرا  میشهر  د  اختیا  سیاستگرا ان و تصمیم
د بایسیاستگرا   عمومی جوامع است و  ة( معتقد است که سیاست شهر  زیرمجموع7932)

ترین تعریف از سیاست شهر ، تالش برا  انتظام، د  همین چا چوب انجام و تدلیل شود. ساده
است توان سیدهند. همچنین میکنتر  و مدیریت نیروهایی است که نواحی شهر   ا تشکیل می

ریف اقتصاد مدلی تع ةخدمات عمومی و پشتیبانی از توسع ة یز ، ا ائبرنامه ةهر   ا به منزلش
 . (7332من، کرد )بل 

 یشهر یاستگذاریس

 که با موضوعاتی کالن یا ملی سطح او  شوددمطرح می سطح سه سیاستگرا  ، مطالعات د 

میانی، همچنان به  یا نهاد  م سطحدوم، با نا .د  ا تباط است هاایدئولوژ  یا کالن منافع چون
 و نیازها حو  موضوعات این که این تفاوت با پردازددمی نهادها و هاایدئولوژ  منافع، موضوع
(. 2172)فرلیه و انگا و، است مدلی مقیاس د  و بهره ها گروه و مطرح شده مدلی ها دغدغه
 هموا ساز  برا  تصمیمات شودد شاملمی مطرح خرد مقیاس که د  سیاستگرا   سوم سطح

توان به عنوان (. این سطح  ا می7931میرعابدینی، است )کاظمیان و  هاطرح د   اهبردها اجرا 
( د  بیان ضرو ت و اهمیت 7932پو  و مدملی )سطح سیاستگرا   شهر  د  نظر گرفت. قلی

أثیر تست تدتکنند که ممکن اهایی اشا ه میسیاستگرا   شهر  د  مدیریت شهر  به حوزه
( امکان گرایش 7نفعان و صاحبان قد ت شهر  قرا  گیردد نظیر: اعما  قد ت از سو  ذ  فرایند

یر ،   گساز  و تصمیمتصمیم فرایندها د  یا اجتناب مدیریت شهر  نسبت به برخی از گروه
ا و  هها، برنامهگیر  و سیاستگرا  ، از جمله سیاست( تأثیرگرا   بر مدصوالت تصمیم2

 .)کاظمیان وگیر ها  مدیط مو دنظر تصمیم( ساختا  و مالفه9ها  شهر د پروژه

 (7939جلیلی،



 73                                      واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران 
 

 یشهر یاستگذاریس و یزیربرنامه نسبت

عنوان اولین فاز از سیاست شهر  ها  شهر  بهمیالد  د  انگلستان به برنامه 7321 ةاز ده
ترین ابزا ها  ان یکی از مهمتوها  شهر   ا میطرح (.2179)  ،  سمی توجه شد 

ر قرا  تأثیشهر و شهروندان  ا به صو ت مستقیم تدت ةسیاستگرا   شهر  دانست که آیند
شهر ( نیز د  واقع سیاستی د  قالب متن، نقشه و  ة اهبرد  توسع ةدهد. طرح شهر )برناممی

 ود که د  آینده نمودا  است و برا  هدایت اقداماتی د  بخش عمومی و خصوصی به کا  می
ان د  کند. اطالعاتی که به آنگیران تهیه میتأثیرگرا ند. طرح، اطالعات مو د نیاز  ا برا  تصمیم

مدت اجتماعی، اقتصاد  و کالبد  کند که د   شد د ازا  کم  میإتخاذ تصمیمات آگاهانه
موضوعات مرتبط ( معتقدند 2177هی و همکا انش ) (.7932پو ومدملی، )قلیجامعه ماثر است 

( معتقد است 2113 یز  شهر  قرا  دا ند. گیر )با سیاستگرا   د  مرکز مباحث برنامه
 ة( د  تبیین  ابط2172ا  برا  اجرا  سیاست شهر  است.  ینالد  ) یز  شهر  شیوهبرنامه

یده   پیچاها، نقشهتدوین برنامه فرایند یز  شهر  معتقد است که بین سیاست مدلی و برنامه
 .کندنفعان ترسیم میها  میان کنشگران و ذ  ا از همکا  

 یشهر نفعانذی

 یز  شهر  نفعان د  برنامهتدلیل ذ  ة( به افزایش تعداد مطالعات د  زمین2172یانگ )
ا  هگیر نفعان د  تأثیرگرا   بر تصمیماهمیت و نقش ذ  ةدهندکند و آن  ا نشاناشا ه می

بر اساس معیا هایی مانند قد ت نسبی  7331 ةد  ده داند.می شهر   توسعههامرتبط با پروژه
، ا  ، حاشیهآنفع ایدهذ نفعان، چها  تیپ و ا تباط با منابع سازمانی از منظر وابستگی و نفوذ ذ 

نفعان از منظر د  تعریف ذ  (.2172)فیو  و همکا ان،  تعیین شد نفعان ترکیبیذ و  حمایتیغیر
(. نقش و تأثیر 2172شود )یانگ، شهر  به ابعاد مدنی، عمومی و اجتماعی توجه می ةتوسع

 مهمی د  سیاستگرا   شهر  ةسیاستگرا  ، مسال فرایندنفعان د  صاحبان قد ت شهر  و ذ 
ند  باما معیا  مهم دستهنفعان شهر  د  دسترس نیست بند  ذ دسته ةمنابع زیاد  د با است. 
ها  عمومی، خصوصی، داوطلب یا بند  بخشی یا ساختا   )بخشدستهنفعان شهر ، ذ 

 .(2172)فیو  و همکا ان، ترکیبی( است. 
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 پژوهش انجام روش

ها برا  انتخاب ی  تجربه سیاستی، مستندساز  سیاستی و د  این پژوهش ترکیبی از  وش
د  شرایط فقدان (. 7سپس شناسایی مراحل د  ذیل آن از نظر خبرگان استفاده شد. ) ک. نمودا  

     شهر  و ناکا آمد  سطح عالی سیاستگرا   شهر ، شهردا   و شو ا  ةیکپا چمدیریت 
یز  و  ها  مرتبط با برنامهه عالوه بر فعالیتترین عناصر  سمی مدیریت شهر  هستند کمهم

صو  ترین مدپردازند. مهمشهر  نیز میها  مرتبط با سیاستگرا   اجرا، به برخی از فعالیت
د  ذیل  9ویژه ةاز  وش نمون شهر ، مصوبات شو ا هستند. د  این پژوهش ةسیاستی د  حوز

استفاده شد و ی  مصوبه از میان بیش از سه هزا  مصوبه )بر اساس  2هدفمند  ریگنمونه کردی و
 آن جینتا لیتدل میتعم تیقابل که است  انمونه ویژه، ةنمونسامانه مصوبات شو ا( انتخاب شد. 

 نیترشیب وآو ده  دست به  ا اطالعات نیشتریب ادیز احتما  به که  موا د) دا د وجود جامعه به
با توجه  مصوبات شو ا و ةاز بین مجموع (.2111و یو، )تدلی  .(دا ند دانش ةتوسع د   ا ریثأت

 ةسالپنج ةمدت مصوب تعیین شد و د  بین آن برناممیان برنامه و سیاستگرا  ، دو برنامة ةبه  ابط
ترین و یکی از جد دوم که اجرا و ا زیابی شده است، انتخاب شد. الزم به ذکر است که 

ا  هدوم شهردا   تهران است که تدوین آن طی سا  ةبرنام ةو ا، مصوبترین مصوبات شطوالنی
ها  و اجرا و پایش آن طی سا  39، تصویب و ابالغ د  ابتدا  32، دفاع از آن د  سا  32و  37
تدوین، تصویب، اجرا و ا زیابی  فرایند سد که بر سی مینظر از این  و بهاتفاق افتاد.  31الی  39

 یز ، اجرا و ا زیابی د  این برنامه اطالعات کافی و معتبر   ا از  وند سیاستگرا  ، برنامه
اما چگونگی مستندساز  این تجربه و انطباق آن با مد   دهد.مدیریت شهر  تهران به دست می

ومی ها  سیاستگرا   عمتدا مد سیاستگرا  ، نیازمند  وشی قابل اعتماد است. بر این مبنا اب
ها  ها  مقبو  از جهت ترسیم گامعنوان یکی از مد ا  بهموجود بر سی و مد  مرحله

(. 2172سیاستگرا   انتخاب شد. این مد  دا ا  چها  مرحله است )هاولت و همکا ان، 
هایی همرحلسیاستگرا  ، د  ذیل هر مرحله، زیر فرایندهمچنین با هدف افزایش دقت د  تبیین 

اد ها به عنوان معیا   د  تدلیل مدتوا  اسناین زیرمرحله(. 7932توکلی، و یی )بابامنظو  شد 
الب سیاستی د  ق ة( با استناد به مد  اشتریان، مستندساز  تجرب9موجود استفاده شد. )جدو  

د، مدا ک و اسنا ة(. هم7911اکتشاف، تجرید و تنقیح مدنظر قرا  گرفت )اشتریان، ةسه مرحل
به  وش سیستماتی   2دوم شهردا   تهران ةپنج سالة تدوین برنام ةمستندات موجود د  زمین

بازبینی و د  ذیل این مراحل با  وش تدلیل مدتوا کدگرا   و بر سی شد. پس از آن نتیجه د  
                                                           
3 - Critical Case Sampling 
4 - Purposive Sampling 

  حوزه 1 د  برنامه سند ش ناخت،  گزا ش ،ییاجرا العملدس تو   نامه،بخش از اعم س ند  721 از شیباس ناد ش امل    نیا -  2
 رهیغ و  سا 2و گزا ش عملکرد برنامه د   شیبرنامه، اسناد پا ییبرنامه، س ند سازمان اجرا  یبرنامه، س ند کل  دهیال ،یتیمو أم
 شود. یم
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ها  سیاستگرا   عمومی قالب ی  مد  اولیه تجمیع شد. کدها  مو د بر سی شامل سرفصل
است. نتیجه حاصل که مبیّن مد  موجود سیاستگرا   عمومی د  مدیریت شهر  تهران است، 

انی مشا کت زم ةبرفی و با د  نظر گرفتن تخصص، جایگاه سازمانی، بازبا استفاده از  وش گلوله
نفر قرا  گرفت. این افراد شامل  22و د  دسترس بودن د  اختیا   فرایندو میزان د گیر  د  

قت شو ا  اسالمی شهر تهران، مدیران، کا شناسان شهردا   و اساتید  هستند که به اعضا  و
 اند. صو ت مستقیم د  یکی از مراحل مشا کت داشته

 شوندگان بر اساس مراحل تدوین تا ا زیابی برنامهفراوانی مصاحبه - 7جدو  
 مرحلهد مشا کت

 برنامهتدوین

 مرحلهد مشا کت

 برنامهتصویب

 مرحلهد مشا کت

 برنامهاجرا 

 مرحلهد مشا کت

 برنامها زیابی

 7 معاون شهردا  7 مدیرکل 7 عضو شو ا  شهر 7 عضو کمیته علمی

 7 دبیرکمیته شو ا  شهر 7 معاون ادا ه کل 7 دبیر کمیته شو ا  شهر 7 )پیمانکا ( مشاو  تدوین

 7 معاون ادا ه کل 7 معاون شهردا  7 معاون ادا ه کل 7 معاون ادا ه کل

 2  ئیس ادا ه 2  ئیس ادا ه 7  ئیس ادا ه 7 دبیرکمیته شو ا  شهر

 7 کا شناس 7 کا شناس 7 کا شناس 7 کا شناس

 2 مجموع نفر 2 مجموع نفر 2 مجموع نفر 2 مجموع نفر

مد  اولیه با توجه به نظرات و بازخو دها از منظر  وایی تأیید و سپس تدقیق شد. کروسل 
پژوهشگران کیفی باید حداقل از دو  اهبرد برا  افزایش اعتبا  پژوهش خود »معتقد است که 
(. د  این مطالعه  عایت سطح 2111به نقل از کرسو ،  7931) ودساز و همکا ان، « استفاده کنند

ن یگیر  هدفمند از میان آنان و ا ائه نتایج به آنان و د یافت بازخو د د  همتنوع خبرگان، نمونه
 یز  طی  استا انجام شده است. همچنین پژوهشگر خود به عنوان کا شناس و مدیر برنامه

دوم مشا کت داشته و همین امر بر افزایش  برنامه فرایندبه طو  مستقیم د   31الی  37ها  سا 
ست.(. یز  دان گرا د)تنها ی  نفر سیاستگرا    ا بدیل برنامهقابلیت اعتماد به نتایج تأثیر می

توان به عنوان مد  موجود سیاستگرا   عمومی د  مدیریت شهر  خروجی این مرحله  ا می
( د  نظر 7939-7931پنج ساله دوم شهردا   تهران ) ةتدوین برنام فرایندمو د   ةد  نمون
 گرفت.
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 .مطالعه  هایخروج و هاوهیش ها،گام - 1 نمودا 

  تهرانی شهردار دوم ةسالپنج ةبرنام ةتجرب یاستیس یمستندساز

توان تجربه  ا منبعی دانست که د  ترکیبی انداز  وسیع نسبت به دانش بشر  مید  چشم
بخش فرا و  سیاستگرا   عمومی قرا      ها  شناخت،  اهی اطمینانمند با دیگر  وشنظام
ا  به شناسایی عناصر مفهومی اکتشاف، (. د   وش تلفیقی سه مرحله7911دهد. )اشتریان، می

تفاده از پژوهشگر با اس انتقا  دانش ضمنی از تجربه توجه شده است. فرایندتجرید و تنقیح د  
 ةند که سه مرحلکپردازد. اشتریان پیشنهاد میشناسانه، به تجرید تجربه سیاستی میاین ابزا   وش

را و گیر ، اجتصمیمحل، ساله، ا ائة  اهبند  مو تتدلیل د  مراحل سیاستگرا   عمومی )ص
 ةیشینپ بخش اکتشاف یا تشریح مسئله،بازخو د و ا زیابی( ادغام شوند. د  این مطالعه ابتدا د  

ر ساز  مبنی بشده برا  تصمیمانجام ةد  شهردا   تهران و اقدامات اولی  یزانهفعالیت برنامه
مدت شهردا   تهران بر سی میان ةدوین برنامضرو ت تدوین این برنامه و  انتخاب الگو  ت

      تدوین ةسال 21بیش از  ة غم سابقدهد که علیاین تجربه نشان می اکتشاف ةمرحلشد. 
تنها ی  برنامه به صو ت  سمی به تصویب  7937مدت شهردا   تهران، تا سا  ها  میانبرنامه

برا   ا یافتهالغ شده بود که اقدام سازمانشو ا )شو ا  سوم(  سیده و برا  اجرا به شهردا   اب
نشدن اجرا  آن د  شهردا   اتفاق نیفتاد. از این  و با طرح این مساله که یکی از دالیل اجرایی

شناسی تدوین آن بوده است، پژوهش برا  یافتن چا چوب این برنامه، چا چوب نظر  و  وش
شهر  وقت قرا   ةتوسعو  یز  برنامه نظر  مناسب تدوین برنام دوم، د  دستو کا  معاونت

 ویکردها  اصلی  وچا چوب » یز  عملیاتی و ابالغ گرفت. پس از انتخاب الگو  برنامه
تدوین برنامه به  فرایند، 77/2/37، د  تا ی  «عملیاتی شهردا   تهران ةسالپنج ةتدوین برنام

 صو ت  سمی آغاز شد. 



 19                                      واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران 
 

مستندات موجود شامل اسناد پشتیبان، گزا شات کا شناسی، ، با مراجعه به تنقیح ةمرحلد  
ها  عملکرد اجرا  برنامه مصوب، گزا ش ة، برنامو دستو العمل اجرایی ابالغی، الیده نامهنظام

شده، کدگزا   و تدلیل شد. بر سی مستندات موجود از شده و اقدامات انجامو مدتوا  تولید
ی گرفته از ابتدا  تدوین برنامه، سعترین تمهیدات صو تهمدهد یکی از ممنظر تنقیح نشان می

تی اقدامات و  عایت سلسله مراتب فعالی ةبینی، ترسیم و انتشا  همها، پیشدهی فعالیتد  سازمان
ها  تخصصی تنظیم برنامه بوده است.  و ِ دیگر ها و کمیسیونها، کا گروهد  تشکیل کمیته

 غم بیشترین تمرکز بر تولید اسناد و مدتوا بر اساس علی دهدمطالعه این مرحله نشان می
ا و هها، اقدام برخی کا گروهبینی شده،  سمیت مراحل و  عایت دستو العملها  پیشسرفصل

ا، همدتوا  حاصل، چندان منطبق بر دستو العمل نبوده است. برا  مثا  مقر  بود د  همه حوزه
ها  آموزشی متعدد، ن شود. با وجود برگزا   کا گاهاهداف  اهبرد ، عملیاتی و کمی، تدوی

ها  کا گروه اجتماعی و مدیریت، ضعیف بوده و د  مرحله تصویب د  شو ا حرف شاخص
العمل(، فصل مجزایی تدوین نموده و یا با وجود اند. معاونت فنی و عمرانی )برخالف دستو شده

ا هر حکم برنامه، بسیا   از احکام به اجرتشکیل دبیرخانه پایش برنامه و تعیین مساو  اجرا  
ها  تخصصی، د  نیامد. ضعف د  ایجاد فضایی تعاملی برا  طرح مسائل از سو  معاونت

توجهی شهردا  و مدیران ا شد ضعف د  سازماندهی و نهادساز  متناسب با برنامه جدید، کم
 ل توجه است. به برنامه دوم د  عمل و ابهام د  ندوه تعامل مجریان و شو ا قاب

دوم تدلیل شد. بدین منظو   ةسالپنج ةبرنام ةمد  بدست آمده از تجرب تجرید، ةمرحلد  
و  ا د  ذیل مراحل سیاستگرا   عمومی مرحله فرایندگرفته د  این جدولی از اقدامات صو ت

 شده د  طی این تجربه و کیفیت طیها  طیها  آن تنظیم گشت و چا چوبی از گامزیرمرحله
است. همچنین به جهت و تدلیل آن د  ادامه ا ائه شده  2 ةجدو  شما شدن هر گام تعیین شد. 

 ت.گیر  آمده اسآمده د  بخش نتیجهحفظ پیوستگی مطالب، تدلیل انتقاد  مد  به دست 
 
 
 



  1931بهار ،  1 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                                                                                                                       18          

یاستیس  تجربه  مستندساز مد  و یعموم  استگرا یس مراحل با دوم  برنامه نیتدو  تجربه  هاتیانطباق فعال - 2  جدو   

مراحل 

سیاستگذاری 

عمومی 

 فرایندی

یهازیر مرحله  

 سیاستگذاری عمومی

(1931وتوکلی،)بابایی  

 مراحل مستندسازی

 تجربه سیاستی

 (1911)اشتریان، 

 میزان تحقق در تجربه

 برنامه پنج ساله دوم

 )مأخذ: نگارنده(

توضیحات بر اساس تحلیل محتوای مستندات موجود از تجربه 

 تدوین و اجرای برنامه پنج ساله دوم و نظرات خبرگان

)مأخذ: نگارنده(   

انتخاب 

 مساله

 احساس و د ک مساله

 مرحله اکتشاف

شامل شرح و بسط 

 مساله

 متوسط
با توجه به وجود جداو  متعدد شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و 

   ویکرد جامع د  اسناد پشتیبان تدوین این برنامه، گستره فرصت و

یابی نشدند وسیعی از مسائل شناسایی شدند، اما مسائل  یشه  

بند  مشخصی برا  انتخاب مسائل و معیا ها و اولویت  

بینی نشده است. برا  مثا  بسیا   از مسائل تر پیشمهم  

مدلی و ناشیشناسایی شده د  حوزه فراتر از حوزه اختیا    

از خالء مدیریت یکپا چه شهر  وجود داشت.   

 از این  و فهرستی متنوع از مسائل د  دستو کا  برنامه قرا  گرفت.

 د  جداو  متعدد  مدتوا  اسناد باالدستی تدلیل شده بود.

هاشناسایی فرصت  متوسط 

شناسایی مشکالت 

هاوچالش  
 خیلی زیاد

ا  مسالهتعریف  یشه  خیلی کم 

بند  موضوعاتاولویت  کم 

ها ولداظ برنامه  

 اهداف باالدستی
 خیلی زیاد
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انتخاب 

 سیاست

 تعیین اهداف عملیاتی،

 خرد و کالن
 زیاد

ا  بود که به صو ت مشخصی جدو  اهداف دوم تنها برنامه  برنامه

 عنوان هدف کالن(، عملیاتی و اهداف کمی  اهبرد  )به

 عنوان اهداف خرد(  ا ا ائه داده است. )به

 (7939برنامه( )بودجه،  2)د  ذیل ماده

 

 تعیین معیا ها 

انتخاب سیاست   

 کم

ها د  دبیرخانه برنامه و به نامه تدوین برنامه، سیاستبر اساس نظام

ها  مستخرج از اسناد و کم  گروه نخبگان و با استناد به سیاست

  صو ت پیشنهاد اولیه به شده و بهها  باالدست تنظیم طرح

شد د  ها خواسته کا گروه ها  تخصصی پیشنهاد شد و ازکا گروه

ها  جدید  پیشنهاد کنند. اگرچه به احتما  صو ت نیاز، سیاست

 ها  مدنظر سیاست و سپس انتخاب زیاد معیا هایی د  تدوین

  ها مطابققرا  گرفته است )مثل معیا  اجرا  وظایف شهردا  

ها خدماتی( اما معیا  ها یا معیا  افزایش سرانهشهردا  قانون 

 ها و سپس پیشنهاد موا دبرا  تدوین اولیه سیاستمشخصی 

 جدید معرفی نشده است. 
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ها تعیین شاخص  

 پایش و ا زیابی

 

 زیاد

 

ها، برا  پایش و ا زیابی مو د ها شاخصاهداف و بر اساس آن

چند ا تباط مدتوایی د ونی میان اهدافقرا  گرفت. هر  استفاده  

و عملیاتی کامل نبود و د  نتیجه این امکان  کمی و  اهبرد    

تدقق اهداف کمی، به میزان تدقق فراهم نبود که با پایش  

ها  برنامه دست یافت.سیاست اندازها و  اهبردها وچشم   

ها  سیاستتعیین گزینه  

 مرحله تنقیح

شامل شرح و بسط 

فرآیندها  قانونی و 

 اجرایی و

 تفصیل و تنقیح 

هاحل اه  

 زیاد
ها  سیاست د  دبیرخانهنامه تدوین برنامه، گزینهبر اساس نظام  

برنامه و به کم  کمیته علمی و نخبگان معرفی شده و به کم   

ها تکمیل شد. اما میزان ا تباط مفهومی و مدتوایی کا گروه  

انداز با یکدیگر ذیل ی  چشمها  ذیل ی   اهبرد و سیاست  

 به میزان توانمند  کا گروه تخصصی مربوطه وابسته است. 

ها به خوبی برا  مثا  د  حوزه شهرساز  غربالگر  سیاست  

 انجام شده اما د  حوزه اجتماعی ضعف جد  د  تعیین، 

خو د. از این  و ها به چشم میبر سی و غربالگر  سیاست

رگی به صو ت نسبی انجام شد.غربالگر  توسط کمیته خب  

ها توسط بر سی گزینه

حقوقی-تیم علمی  
 زیاد

غربالگر  توسط کمیته 

 خبرگی سکاندا ان
 متوسط
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ا زشیابی توسط تیم 

تدلیلگر و انتخاب گزینه 

 برتر

ها و آمادگی برا  گیر  دیدگاهها  سیاستی، شکلا زشیابی گزینه کم

هایی از جنس مدتوایی و تلفیقی فعالیتمواجهه با نتایج سیاست 

است به ندو  که با لداظ نمودن تأثیرات و پیامدها  بلند مدت و 

ها  ها بر یکدیگر و بر اساس سایر معیا ها و ا زشمتقابل گزینه

ها  سیاستی حرف و یا مو د نظر سیاستگرا ان، برخی از گزینه

ن از غلبه  ویکرد شوند. بر سی برنامه پنج ساله دوم نشاانتخاب می

   خوانی د  میانبخشی بر  ویکرد تلفیقی دا د از این  و ناهم

خو د. برا  نمونه إتخاذ سیاست توسعه ها به چشم میسیاست

، الزام به توسعه 72و2همزمان بز گراهی و حمل و نقل  یلی د  مواد 

و  22ها و همزمان الزام به تهیه طرح توسعه آن د  قالب مواد  ودد اه

برنامه و یا الزام به انجام تکالیفی غیرمرتبط با وظایف شهردا    21

د  حوزه اجتماعی و فرهنگی نشان از عدم ا زیابی هماهنگی د ونی 

دلیل استفاده ها  تلفیقی دا د. بهگیر  دیدگاهها و شکلسیاست

 یز  و سیاستگرا  ، تأثیرات متقابل ناکافی از ابزا ها   برنامه

بینی نشد. حضو  ناکافی ها پیشهم و پیامدها  آنها بر سیاست  

نفعان  سمی و غیر سمی د  این مرحله همچنان مشهود است.ذ   

هاگیر  دیدگاهشکل  کم 

آمادگی برا  مواجهه با 

 نتایج سیاست
 کم
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اجرا  

 سیاست

 یز  اجرا و فراهم برنامه

 کردن زیرساخت ها  آن
 متوسط

انداز  دبیرخانه دائمی پایش برنامه )بودجه، بینی  اهبرنامه و پیش722ماده

  اجرا  برنامه بود. د  مرحله اجرا، ساز  زمینه( د   استا  فراهم7939

ها  اجرایی و استفاده از ابزا ها و نیاز به طراحی سازمان اجرا، مکانیزم

)مانند مشا کت بخشی و عمومی( وجود داشت که غالباً  ها  مشا کت وش

ق نیافتاد. این دبیرخانه غالباً بر پایش عملکرد پس از اجرا متمرکز شده و اتفا

 نتایج گزا شات آن منجر به اصالح و یا بهبود عملکرد نشده است.

 متوسط اجرا و نگهدا   اجرا

 متوسط پایش سیاست

 ا پایش دبیرخانه تدوین برنامه عملکرد اهداف کمی و احکام برنامه  کم ا زیابی فرایند

ها و برنامه مو د ا زیابی نمود اما تأثیرات حاصل از اجرا  سیاست

ها  قرا  نگرفت. با توجه به ا تباط ناکافی میان احکام و سیاست

ها و برنامه، با پایش عملکرد احکام امکان بر سی میزان تدقق سیاست

 بر سی تأثیرات اجرا  آن فراهم نبود.

ا زیابی 

 سیاست

از اجرا  تأثیرات حاصل 

 ی  سیاست

ساز  تجرید و مد 

 سیاست اجرا شده

 کم

 کم ا زیابی پسین

جداو  اهداف کمی به عنوان خروجی و اهداف  اهبرد  و عملیاتی 

توانست به نوعی ا زیابی عنوان پیامد و نتیجه اجرا  برنامه میبه

دلیل حرف برخی از این پریر نماید. اما بهپسین برنامه  ا امکان

ها  تخصصی جداو  د  زمان بر سی الیده برنامه د  کمیسیون

 شو ا  اسالمی شهر تهران، ا زیابی پسین د  حین و پس از اجرا

پریر شد.به صو ت مددود  امکان   
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هر مرحله. ها و مسائلمددودیت و یعموم  استگرا یس  الگو با دوم ساله پنج برنامه با مرتبط  هاتیفعال انطباق زانیم - 2 مودا ن  
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   1931بهار ،  1 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                      38

 های مطالعهیافته

د  حا  حاضر د  مدیریت شهر  »یکی از اهداف پژوهش حاضر پاس  به این ساا  بود که 
ج نتای«. هایی دا دهافتد و چه مددودیت  اتفاق میفرایندتهران سیاستگرا   عمومی د  چه 

سیاستگرا   د  مدیریت شهر  تهران شامل  ةدهد که د  وضع موجود، چرخپژوهش نشان می
انتخاب سیاست، اجرا  سیاست و ا زیابی پسین است و تمام مراحلی که مراحل انتخاب مساله، 

نفعان(، بینی شده )به غیر از مشا کت فعاالنه ذ ا  سیاستگرا   عمومی پیشها  مرحلهد  مد 
ها  بدست آمده و اسناد شود. اما خروجیدوم طی می ةتدوین برنام فرایندبه طو  نسبی د  

و  31تا  39ها  ها  عملکرد اجرا  برنامه طی سا دوم و گزا ش ةمنتشرشده مانند سند برنام
هی توجها  قابلدهد که ضعفنشان می فرایندهمچنین نظرات خبرگان مشا کت داشته د  این 

                ساز  این مراحل وجود دا د. مستندساز  تجربیات سیاستید  کیفیت اجرا و پیاده
                                   خام مدیریتی  ا  ة  مدیریتی شده و تجرببهمنجر به خودآگاهی نسبت به تجر

خام سیاستگرا    ة(. د  موضوع تدوین برنامه شهردا   تجرب7911)اشتریان،  کنداصالح می
ا د  حرف است. ام ها  مشخص برا  تدوین برنامهفرایندبینی تشکیالت و شهر  نشانگر پیش
 سد به دالیل متعدد  چون جرید مد  جا   د  پس این تجربه به نظر میزوائد این تجربه و ت

ناکا آمد  فضا  سیاستی د  حوزه شهر ، غیر متشکل بودن عناصر سیاستگرا  ، عدم وجود 
 اعتماد  برخی مدیران واعتقاد  و بیظرفیت علمی و کا شناسی کافی د  بدنه شهردا  ، بی

ها  فرایند اعتقاد  بهسی موجود، عجله د  تولید مدتوا و بیتیم تدوین برنامه به ظرفیت کا شنا
ا تباط  ها به جهت ایجادتولید مدتوا  تعاملی، د  دسترس نبودن تسهیلگران توانمند د  کا گروه

ا  هتدوین برنامه، استفاده ناکافی از ابزا ها و  وش فرایندکننده د  میان افراد، ضعف نگاه تلفیق
ینی شده بها و تشکیالت پیشفرایندو موا د  از این دست، سبب شدند که   یز پشتیبان برنامه

 اند. مطرح شده 9این موا د د  جدو  با ظرفیت و توان کافی به تولید مدتوا  د خو  نیانجامند. 

 دوم ةسالپنج ةبرنام ةتجرب د  شدهییشناسا مسائل - 9 جدو 

 نوع مسائل برنامه پنج ساله دوممسائل شناسایی شده در تجربه  عمومیسیاستگذاری 

ایجاد دستو کا  و 

 تعریف مشکل

ا  مسائل از ابعاد مختلف به دلیل حضو ناکافی موا د ناشی از عدم تبیین  یشه

مسائل مرتبط با  نفعان شهر  و کنش ضعیف صاحبان  سمی قد ت.طیف ذ 

مدتوا  سیاست 

شهر  و حضو  

 نفعان شهر ذ 

ها و حلپیشنهاد  اه

 هاسیاست

ها   وشن، مو د اجماع و مسائل ناشی از عدم وجود معیا ها و ا زش

بند  مسائل و همچنین ناکا آمد  فضاها  تعامل متناسب برا  اولویت

              ها  مختلف د  گیر  دیدگاهنفعان د  حمایت از شکلذ 

 ها. استا  تبیین و انتخاب سیاست
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 گیر  و اجراتصمیم

      یز  ها و فنون برنامهشی از استفاده ناکافی از ابزا ها،  وشمسائل نا

                    بینی تبعات، اثرات متقابل و لداظ نمودنمنظو  پیشبه

 ها.پریر  اجرایی سیاستامکان

مسائل مرتبط با 

تعامالت نهاد ، 

ساختا ها و 

 ا زیابی ها و ابزا هافرایند
اد  ناکافی و ناقص میان سیاستگرا ان و مسائل ناشی از تعامالت نه

 مجریان  و ا زیابی غیر تعاملی.

  یشهر نفعانذی حضور و یشهر استیس یمحتوا با مرتبط مسائل

 کار و تعریف مشکلایجاد دستور

ند  مسائل با  مسائل به میزان بسیا  کم، اولویتدهد تدلیل  یشههمانطو  که نتایج نشان می
ها به میزان متوسطی انجام شده است. احساس و د ک مساله و شناسایی فرصتبه میزان کم و 

خص دلیل فقدان سپهر سیاستی مشا  مسائل از ابعاد مختلف به سد عدم تبیین  یشهبه نظر می
ی و نفعان شهر  د  شناسایشهر ، توجه ناکافی به نقش ذ برا  بروز  فتا  سیاسی مدیریت 

 دلیل اجتناب از تعا ضات آتی( وبند  و انتخاب مسائل )بهاولویت انتخاب مساله، اجتناب از
دلیل  وا  مرسوم، تأکید زیاد بر مدصو  برنامه و  یز  بخشی بهگرایش به  ویکرد برنامه

  بندعنوان فضایی برا  طرح و اولویت یز  شهر  بهبرنامه فرایندتوجهی به اهمیت کم
ترین مسائل شدن  ویکردها از مهمت و مطرح و شفافها  متفاوموضوعات، برخو د دیدگاه

 یز  ها  معاصر برنامه( شیوه2172دیویدسون و ما تین ) ةمتوجه این مرحله است. به عقید
اند که ها  تخصصی به سیستمی، قانونی شبیهها،  وندها و چا چوبشهر  با تأکید بر  وش

یاسی مدیریت س ةحکومتی  ا بپوشاند. جنب ها  دولتی وگیر کند ماهیت سیاسی تصمیمسعی می
شود و د  چنین فضایی نفعان مختلف شهر  عیان میشهر  تنها د  حضو  کنشگران و ذ 

تعامل و دستیابی به تعادلی بهینه د  تعیین دستو کا  و تعریف مشکل و پس از آن  ةعرص
   دوم،  ةسالپنج ةبرنام دهد که عالوه براخیر نشان می ةشود. مطالعها فراهم میگیر تصمیم
اظ اند.  میزان زیاد لدنفعان شهر  تدوین شدهها  پیشین شهردا   تهران نیز د  غیاب ذ برنامه

مندتر بودن تدوین توان به  وشها  ا میها و اهداف باالدستی و احصاء چالشنمودن برنامه
 برنامه نسبت داد.

 هاها و سیاستحلپیشنهاد راه

ها و هنجا ها  مو دنظر و یا د  بیشتر موا د تعیین استگرا   تدقق ا زشهدف نهایی سی
(. ضعف د  تعیین معیا ها  انتخاب سیاست د  7932حل مسائل موجود است )کاظمیان،  ةشیو

  بنداولویت ها   وشن، مو د اجماع و متناسب برا توان به نبود معیا ها و ا زشبرنامه  ا می
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 ها گیر  دیدگاهنفعان د  حمایت از شکلآمد  فضاها  تعامل ذ موضوعات و همچنین ناکا 
       هر سیاستگرا  ش ةها نسبت داد. فقدان و یا ضعف الیمختلف د  تبیین و انتخاب سیاست

ها  نظر  و مفهومی ها(، ضعف د  بکا گیر  چا چوبفرایندها و )از منظر وجود نهادها، نظام
اجتماعی از سو  متخصصان و ا ائه به زبانی خوانا برا  -تدلیل فضا  سیاسی ةد  حوز

و  اهسیاستگرا ان شهر ، تجربه کم د  تعامل میان کنشگران مختلف شهر  و کمبود نمونه
و ا، ها  شهر  میان شهردا  ، شها و سیاستحلمصادیق دستیابی به توافقاتی پایدا  د  ا ائه  اه

ترین مسائل مطرح د  این مرحله و حتی کنشگران مدنی و اجتماعی از مهمسایر نهادها   سمی 
چگونگی پریرفتن ی  موضوع  ةاز سیاستگرا   شهر  تهران است. د  نتیجه ابهامات د با 

شود ها  شهر  بازتکثیر میحل و سیاستشهر  و چگونگی تولید و إتخاذ  اه ةعنوان مسالبه
ا د  نهایت تعیین هافزاید. البته بر اساس یافتهتگرا   شهر  میو بر ناپایدا   بیشتر فضا  سیاس

ها  سیاستی، معیا ها  پایش، ا زیابی و تعیین اهداف خرد و کالن )به جهت الزام  سمی گزینه
ن دهد که ایبه تولید سند برنامه( به میزان زیاد  انجام شده است اما عملکرد برنامه نشان می

شهر ، به سمت و سو  اد هماهنگی و هدایت مجموعه مدیریتها و اهداف د  ایجسیاست
 مشخص و از پیش اندیشیده شده چندان ماثر نبوده است.

 ابزارها و هافرایند و ساختارها ،ینهاد تعامالت با مرتبط مسائل

 گیری و اجراتصمیم

ام گیر  و اجرا به شکل ضعیفی انجبر اساس نتایج بدست آمده به صو ت میانگین تصمیم
م( ها و آمادگی برا  نتایج سیاست به میزان کگیر  دیدگاهشده است. )انتخاب گزینه برتر، شکل

ا و هناکافی از ابزا ها،  وش ةتوان به مسائل ناشی از استفادترین مشکالت این مرحله میاز مهم
ر  اجرایی ریپبینی تبعات، اثرات متقابل و د  نظر گرفتن امکانمنظو  پیش یز  بهفنون برنامه
مانت بینی ضنفعان اصلی، پیشها  ذ گیر  معطوف به اولویتها، اجتناب از تصمیمسیاست

ها اشا ه کرد. د  شرایط ضعف سطح سیاستگرا   کالنِ  ها و برنامهاجرایی ناکافی برا  سیاست
      یز  و سیاستگرا   شهر  د  اختیا  نهادها  مجر  )غالباً شهردا  ( قراشهر ، برنامه

ی د  تگویی و شفافیمانده و پاس گیرد که د  چا چوب اقتضائات و مالحظات مجریان، باقیمی
صویب ت فراینددهد د  بر سی مدتوایی سند برنامه نیز نشان می قبا  کنشگران شهر  ندا د.

بستگی نسبی احکام برنامه  ا بهم زده و با الیده د  شو ا، تغییراتی اعما  شده است که هم
انداز،  اهبرد و سیاست جایگاهی رف و اضافه احکام و اهداف )که د  سلسله مراتب چشمح

فعالیت  ةوابستگی به مسیر، ادام ةها  ا کاهش داد. همچنین بنابر نظرینداشت( اجراپریر  سیاست
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 ةطواسسازمان د  مسیر موجود دو  از انتظا  نیست و از این  و قد ت ایجاد تغییر و بهبود به
 یابد.ها  جدید کاهش میانتخاب سیاست

 ارزیابی

 و تأثیرات حاصل از اجرا  ی  فرایندها ضعف د  ا زیابی پسین، ا زیابی بر اساس یافته 
ترین مسائل این مرحله از سیاستگرا   د  مدیریت شهر  تهران هستند. سیاست از جمله مهم

( و مجریان)شهردا  (، فقدان یا تعامالت نهاد  ناکافی و ناقص میان سیاستگرا ان)شو ا
ناکا آمد  متولی سیاستگرا   و به تبع آن نظام ا زیابی سیاستی و  ویکرد ا زیابی غیرتعاملی 

ها دانست. د  حا  حاضر د  تهران هیچ نهاد  به صو ت  سمی توان از دالیل این ضعف ا می
ر شو ا نظا ت ب ةوظیف ترینمتولی سیاستگرا   شهر  نیست. بر اساس قانون شو اها، مهم

صرفاً   ا شو ا وظایف اساسی قانون از مضیق تفسیر با نگهبان نیز عملکرد شهردا   است. شو ا 
ها  شهردا   ها و برنامه(. از این  و ا زیابی سیاست7932فرد،کریمیو داند )اشتریانمی نظا تی

ه برنامه نیز، ا زیابی سیاست و شود. د  تجربغالباً پس از تدوین و اجرا توسط شو ا انجام می
برنامه به تهیه گزا ش عملکرد برنامه توسط شهردا   تقلیل پیدا کرد. ناکافی بودن اختیا ات و 

ترین عنصر بالقوه سیاستگرا   مدلی و عنوان عالیوظایف شو ا  اسالمی شهر تهران )به
 آید.شهر ( د  این مرحله به چشم می

 گیریبحث و نتیجه

سیاستگرا   د  مدیریت  ةگویا  آن است که د  حا  حاضر چرخ  به ساا  او  پاسنتایج 
ر بشهر  تهران شامل انتخاب مساله، انتخاب سیاست، اجرا  سیاست و ا زیابی پسین است. 

ها  ابالغی، برا  تدوین و اجرا  برنامه، ساختا ها و سازوکا ها  مشخصی العملاساس دستو 
       فت این برنامه د  مسیر  متفاوت نسبت بهکه انتظا  می بینی شده استد به ندو پیش
ا  پیشین هتر تدوین شود و میزان تدقق آن نسبت به برنامهها  قبلی و با کیفیتی مناسببرنامه

ه انجام بینی شده به صو ت نسبی باین مطالعه، سازوکا ها  پیش ةباالتر باشد. اما بر اساس نتیج
(، 7932نی، فرد، امامی، حسیتولیدشده قابلیت و ظرفیت سیاستی )دانایی ةم سیده و د  نهایت برنا

ز   یبرنامهو  کافی برا  حل مسائل شهردا   تهران  ا نداشته است. دو گزا ش مرکز مطالعات
ها  پیشین شهردا   نیز شناسی این برنامه و برنامه یز  د  خصوص آسیبو معاونت برنامه

      ها برنامه میان مشترک ضعف نقاط( »7932را  مثا  شفیعی )ماید همین امر است. ب
                        فرایند د  مردم کامل د گیر  و حضو  د  ضعف  ا، 32الی  21ها  مرو شده طی سا 

                         سوم شهردا    ةیکی از مطالعات پشتیبان برنام ةداند. نتیجمی« برنامه و فرابینی اجرا تدوین،
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            حدود دوم،  برنامه عملکرد بر اساس ا زیابی»دهدد ( نیز نشان می7212-7931تهران )
 ضعیف، حدود عملکرد د صد 91 حدود ضعیف، خیلی عملکرد   دا ا برنامه کل از د صد 22

       «هستند. بسیا  خوب و خوب عملکرد د صد 23 حدود و متوسط عملکرد د صد 71
ها و کژکا کرد  مدیریت (. ساا  دوم به علت این مددودیت7931سیاستگرا  ، )مدیریت

پرداخت. مساله این بود که چرا با وجود شناسایی نسبی برخی سیاستگرا   می ةشهر  د  حوز
ا  هها )بر اساس یافتهها  گرشته و تالش برا   فع آنها  آن از سا از این مشکالت و نشانه

ها  قبلی تدوین و اجرا شده و اکتشاف( همچنان برنامه دوم د  مسیر مشابه با برنامهمرحله 
ها  رایندفوابستگی به مسیر که د  تدلیل  ة سد نظریدستاو د بیشتر  نداشته استه به نظر می

 ةگیرد د  تبیین این موضوع  اهگشا است. نظریسیاستگرا   عمومی مو د استفاده قرا  می
جداگانه و  ها و اقداماتیفرایندسیر مفهومی ساختا یافته است که با مرتبط نمودن وابستگی به م
ل شده  ا ترسیم و تدلیسیاستگرا   عمومی د  مدت زمانی مشخص، مسیر طی ةتجربی د  حوز

ا  به هها  متوجه مسیر سیاستگرا  ، وابستگیها، موانع و ویژگینموده و با معرفی مددودیت
نماید. بر اساس این نظریه، آنچه که د  سیاستگرا   عمومی د  ی  حوزه مسیر  ا تدلیل می

توان این فرض با تکیه بر این نظریه، می (.2112توانسته اتفاق بیافتد )کا ،اتفاق نیفتاده است، نمی
سیاستگرا  ،  ة  موجود د  عرصفرایندها  ساختا   و  ا مطرح کرد که بر اساس ویژگی

  اتوان انتظا  داشت سیاست و برنامهگیر  د  مدیریت شهر  تهران، نمی یز  و تصمیمبرنامه
ا به هشهر  تدوین و به اجرا د آید. به بیانی دیگر وابستگی ةها  پیشین د حوزکا اتر از برنامه

  یز  شهر برنامه ةکردن مسائل و مشکالت د  حوزمسیر سیاستگرا   موجود امکان برطرف
ها، سیستم سیاستی متشکل از اجزاء متنوعی چون بازیگران، سازمان دهد. ی  ا به دست نمی

ی، ها  سیاستتوان به قوانین بودجه، شبکهمی اهداف و ابزا ها است. از جمله نهادها  سیاستی
ها  مرتبط اشا ه کرد. ها و شرکتها  استاندا د د  واحدها، سازماننامهها و آئینالعملدستو 

سیاستی به عنوان مفهومی وابسته به مسیر، تصمیمات سیاستی پیشین  ةهمچنین د  د ک توسع
دید دهی به تصمیمات جا  د  شکلکنندهکه نقش تعیین عنوان نهادهایی د  نظر گرفت ا باید به

توان د ک (. د  فضا  مدیریت شهر  تهران این مفهوم  ا بدین صو ت می2112دا ند )کا ،
          ، هموا ه نظامی  یز  شهر  د  تهران از منظر نهاد امهکرد که نظام سیاستگرا   و برن

با وجود  بند  شده است. از این  وغیر اولویتنگر، تکنوکراتی ، تفصیلی و مشا کتی، جزئیغیر
ند  با  مشا کتی، با اولویتدوم برا  حرکت به سو  برنامه  تالش متولیان تدوین برنامه

ها  ناشی از العمل منتشر شده(، مددودیتاساس دستو  مشخص و هدفگرا   شده )بر
نظیر  هاییگیر  الگویی جدید  ا نداده استد مددودیتتصمیمات سیاستی قبلی، اجازه شکل

 ة یز  موجود، مکانیزم تعریف دستو کا ها  شو ا و شهردا  ، ساختا  و ندوالگو  برنامه
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 یز  و ادا ات کل،   سازمانی معاونت برنامهها، ساختااجرا و ا زیابی مصوبات شو ا و برنامه
 ویکرد و ندوه ا زیابی و پایش موجود، شیوه تعامل شهردا  ، شو ا و دولت، دانش و تمایل 

 یز  و غیره. به طو  کلی تصمیمات سیاستی د  طو  کا شناسی بدنه شهردا   به عمل برنامه
ا برا  ها  سیاستی مشخص که گزینه ة  افزایشی د  ی  مددودفرایندشوند. زمان انباشته می

(. بر سی الیده برنامه سوم شهردا   2112)کا ،  کندسیاستگرا ان آینده مددود و مددودتر می
 غم اعالم متولیان تدوین برنامه سوم کند که علی( نیز این ادعا  ا تأیید می7931-7212تهران )

  یز  مساله مدو ،ت به سمت برنامه یز  جامع و بخشی و حرکبه اجتناب از  ویکرد برنامه
ها  پیش از آن(  ویکرد  بخشی داشته   دوم و برنامههمچنان الیده تدوین شده )مانند برنامه
 ها  قبلی فراتر  ود. ذکر این نکته ضرو  ها  قبل و برنامهو نتوانسته از مسیر طی شده د  سا 

ر د  میان یست که تبیین کند چرا گزینه برتوابستگی به مسیر چندان به دنبا  آن ن ةاست که نظری
شودد بلکه این نظریه به دنبا  پاس  به این ساا  است که چرا تصمیمات ها انتخاب نمیسیاست

نند ها ایجاد کها  نهاد  آنها  عمومی و پایهتوانند تغییرات اساسی د  سیاستإتخاذ شده، نمی
دوم   تدوین برنامه فرایندا  نمونه از ابتدا  (. بر2113د تو فینگ، 2171)چویی وهمکا ان، 

مقر  شد برنامه با مشا کت بدنه کا شناسی و مدیریتی شهردا   و شو ا تهیه شود اما بر اساس 
این مطالعه، شکل و نوع کنش و مشا کت بدنه شهردا  ، مشا کتی ناقص، مددود و د   ةنتیج

به  مشا کتی است و مشا کت بدنه شو ا، باالغیر یز  متمرکز، غیرتلفیقی و تداوم  فتا  برنامه
توان آن  ا ناشی از ظرفیت سازمانی/اجتماعی و نهاد  پایین و غالباً سیاسی است، امر  که می

پایین برا  ایجاد تدو  د  مدیریت شهر  دانست. تاو   نهادگرایی تا یخی، استفاده از  ویکرد 
وسعه داده است. اخیراً استفاده از این  ویکرد د  ها  سیاستی توابستگی به مسیر  ا د  تدلیل

 ةعنوان نهاد  زیربنایی که خود نتیجشهر  )به یز ها  شهر  و خصوصاً برنامهتدلیل سیاست
ها  زمانی مختلف است(، مو د توجه پژوهشگران قرا  ها  مرتبط طی دو هانباشت سیاست
دهد که مراحلی دوم نشان می برنامه ة(. بر سی تجرب2171و همکا ان، )چویی گرفته است 

وان عناند، اما آنچه که بها ، طراحی و به اجرا د  آمدهمشابه با مراحل سیاستگرا   عمومی مرحله
داد وضعیت نهاد  مدیریت شهر  است. فضا  شود نتیجه و برونجا   می فرایندمدتوا د  این 

نفعان، مبهم و غیرشفاف است. شهر  و فضا  کنش ذ تعامالت نهاد /سیاستی مدیریت
نهادگرایی جدید اعتقاد دا د که نهادها از طریق تعیین مرجع مشروعیت کنشگران، تعداد کنشگران 

شده، تنظیم اقدامات و اطالعات د  اختیا  کنشگران، د  مو د توانایی دیگران  سمیت شناختهبه 
                              کنشگران برا  نیل به اهدافشان تأثیر  ها  منتخببر تأثیرگرا   د  استراتژ 

 سد که ایجاد تدو  د  فضا  نهاد  مدیریت . از این  و به نظر می(7932)کاظمیان،  گرا ندمی
ف شهردا  ، وظای-اطمینانی د  مدیریت شهر ، تعامالت شو اشهر  )افزایش ثبات و کاهش بی
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و توان سیاسی شو ا برا  تعامل با سایر نهادها  ذ  مدخل شهر ، تثبیت و اختیا ات شو ا، بنیه 
        ةا  د  حوزها  سیاستگرا  ، ایجاد و تقویت نهادها  تخصصی، مدنی، مشاو ه ویه
 یز  و مدیریت شهر ، بازآ ایی و تقویت نظام قانونی پشتیبان مدیریت شهر ، تقویت برنامه

و  یابی مشا کتیها  جدید د  مسالها زش سازمانی، خلق تجربه عنوانمدو   بهفرهنگ برنامه
 ها  سیاستی و ...( از ضرو یات بهبود سیاستگرا   د  مدیریت شهر  است.توافق بر سر گزینه

 یشهر یاستگذاریس ةحوز در یاستیس یهاهیتوص

 عنوان هتقویت نهادها  سیاستگرا   شهر  نظیر ا تقاء جایگاه شو ا  اسالمی شهر تهران ب
سیاستگرا  شهر  )د  قالب اصالح قوانین و مقر ات( و یا سایر نهادها  مرتبط نظیر شو ا  

 ... .و شهر کالن یز  منطقه ها، تشکیل شو اها  برنامهعالی استان
 از تفرق  یز  مشا کتی یز  غیرمشا کتی به برنامه یز  شهر  از برنامهتغییر پا ادایم برنامه ،

از   یز  تلفیقی و هماهنگ وسیاستگرا   بخشی به سمت سیاستگرا   و برنامها  و برنامه
  یز  مساله مدو . یز  جامع به برنامهبرنامه

 دهی به سپهر سیاستگرا   شهر ، به  سمیت شناختن و ایجاد فضا  حضو  واقعی و شکل
     ،حکومتی، عمومی، خصوصی، شهروند-نفعان مختلف شهر  )نهادها  دولتیاصیل ذ 

   فرایندمدخالن و...( و توزیع قد ت د  ها  غیر سمی، ذ خبره و متخصص، گروه
  یز .سیاستگرا   و برنامه

 شهر  خصوصاً سیاست ملی شهر ، با تأکید بر ا ائه  ةتدوین سندچا چوب سیاستی د  حوز
 ها   وشن و مو د اجماع.معیا ها و ا زش

  ا   ا  د  سطح سیاستگرها  شهر  و منطقهسیاستالزام به تدوین و تکمیل سلسله مراتب
 و شهر . شهر کالنا ، شهر ، منطقهملی، مجموعه

 .افزودن مفهوم و اصطالح سیاستگرا   شهر  به شرح وظایف نهادها  مرتبط 

  حمایت از تدوین گزا شات سیاستی شهر  به منظو  ترویج و تقویت ادبیات و  ویکرد
 شهر  و شو ا.سیاستگرا   د  میان مدیران 

 ها  سیاستگرا   عمومی د  مدیریت شهر  به ندو  که د  زمان استفاده از ابزا ها و  وش
ا  یوهها  موجود به شجدید و سیاست انتخاب ی  سیاست، تبعات و تأثیرات متقابل سیاست

 علمی و دقیق شناسایی و د  نظر گرفته شود.
 یز  شهر  نظیرسیاستگرا   و برنامهگر مشا کت د  تقویت تعامل با نهادها  تسهیل  

ها  فکر، ها، اتاقها  مردم نهاد و سمنها  شهر ، تشکلشهر ، انجمن ةها  توسعشرکت
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نهادساز  د  این حوزه خصوصاً د  مرحله تعیین مساله و  گرا   مدلی وها  سرمایهشرکت
 دستو کا .

  ا و هظرفیت جامعه مدنی،  سانه گیر  ازسیاستگرا   شهر  برا  بهره فراینداستفاده از
یابی گرایی د  مسالهگو، تعامل و همواحزاب سیاسی و سایر نهادها به منظو  ایجاد فضا  گفت

 بند  مسائل و به تبع آن افزایش پایدا   و عمق د  فضا  سیاست شهر .و اولویت

 ها  دودیتایجاد نظام و اکوسیستم نوآو   د  مدیریت شهر ، شناسایی آن دسته از مد
یز   سیاستگرا   و برنامه فرایند ، عملکرد  و غیره که اجازه تغییر د  فرایندساختا  ، 

عمل و اقدام مدیریت شهر   ا مددود می کندد و ا اده به تغییر، تدو   ةشهر   ا نداده و دامن
   وابستگی به مسیر(.ها )با توجه به نظریهو اصالح زیربنایی و نهاد  این مددودیت

  متعهد شدن مدیریت شهر  تهران به معرفی سازوکا   جهت شناسایی تعداد مشخصی از
آن د   گیر  و اجرا ها و تصمیممسائل د  ابتدا  تشکیل هر دو ه شو ا و دستیابی به سیاست

نفعان به صو ت شفاف و عملی و ا ائه گزا ش آن د  طو  و پایان دو ه از طریق مشا کت با ذ 
 گرفتن و تقویت تجربه عملی سیاستگرا   شهر (.)به جهت شکل ها  مشخصد گاه

 منابع
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