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 هچکید

ای انکار ناپذیر است. این امر را می توان از دو منظر تدوین های شهری رایج در کشور مسئلهپذیری طرحسطح پایین تحقق

است و اجرای خوب  استراتژی های کارآمد و اجرای درست استراتژی بررسی نمود. تدوین استراتژی خوب مربوط به برنامه

های تدوین برنامه و ریزی و مدیریت شهری، از یک سو گامباید در فرایند برنامه استراتژی مربوط به مدیریت است. بنابراین

ریزی ها را به عنوان بعد مغفول در فرایند برنامهسازی استراتژیاستخراج راهبردها را بازتعریف نمود و از سوئی دیگر، بحث جاری

ح های شهری در فاز اجرا مورد بررسی قرار گیرد. شیوه طر شود دالیل عدم موفقیتشهری تبیین نمود. در این تحقیق تالش می

در  های مورد استفاده برای گردآوری و تفسیر داده ها به صورت کتاب خانه ای، تحلیل اسناد و دیدگاه های صاحب نظران است.

مل موثر بر شکست برنامه نهایت مدلی با تاکید بر آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری ارائه شده است. در این مدل تالش شده، عوا

 ها لحاظ شود و مواردی که به عنوان موانع تحقق طرح ها شناخته شد پاسخ داده شود.

 تهران. 22واژگان کلیدی: استراتژی، جاری سازی، برنامه ریزی و مدیریت شهری، آینده نگاری، منطقه
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 مقدمه و بیان مسئله

پذیری پایین را مواجه هستند تحقق پذیری و اجرا می باشد. تحقق یکی از چالشهائی که برنامه ریزان و مدیران، با آن

توان در دو بعد ضعف نظام اجرا و عدم توانائی نظریه در تبیین دستاوردهای عملیاتی یا انعطاف پذیری پایین طرح می

های خوب ها در اجرای استراتژیدر شرایط عدم قطعیت بررسی نمود. کاپالن با طرح این مسئله که چرا سازمان

پردازد. ها میهای ارائه شده در سازمانپذیری پایین استراتژیاند؟ به بررسی تحققفرموله شده خود با مشکل مواجه

 (12: 1330داند )کاپالن و نورتون، وی دو ضرورت تفکیک شده را به عنوان الزمه دستیابی به موفقیت می

 خوب یاستراتژ 

 یخوب استراتژ یاجرا 

است و اجرای خوب استراتژی مربوط به مدیریت است. یکی از پارامترهای  خوب مربوط به برنامهتدوین استراتژی 

های فوق الذکر است. راه حل پیشنهادی کاپالن در ها، توجه همزمان به جنبهپذیری طرحمهم در افزایش میزان تحقق

سازی چیزی است که از آن به جاری این مرحله همان باشد.این خصوص، ترجمه استراتژی به اصالحات عملیاتی می

 است. یزیرگام برنامه نیو دشوارتر نیتر مهم گردد. این مرحلهیاد می

ای انکار ناپذیر است. های شهری مسئلهپذیری طرحریزی و مدیریت شهری نیز سطح پایین تحققدر حوزه برنامه

دوین برنامه و استخراج راهبردها را بازتعریف نمود و های تریزی شهری، از یک سو گامبنابراین باید در فرایند برنامه

ریزی شهری تبیین نمود. در این ها را به عنوان بعد مغفول در فرایند برنامهسازی استراتژیاز سوئی دیگر، بحث جاری

یه اجرا ریزی شهری مورد بررسی قرار گیرد. سپس نظرهای برنامهشود جایگاه و فرایند اجرا در نظریهتحقیق تالش می

باشد بلکه شود. الزم به ذکر است، از آنجائی که نظریه اجرا به عنوان یک نظریه مجزا مطرح نمیو ابعاد آن بررسی می

های باشد، در بررسی این بخش از ادبیات نظری و روشها در دل برنامه مطرح میای از سیاستبه عنوان مجموعه

 جتماعی، اقتصاد و مدیریت وام گرفته شده است.ها، از جمله علوم امطرح شده در سایر حوزه

 هاپیشینه تحقیق درباره ارزیابی تحقق پذیری و اجرای برنامه

، پیش بینی جمعیتی، اشتغال، جهت گسترش  1312های جامع در سال بر اساس نتایج اولین گزارش ارزشیابی طرح

ر در زمره مهم ترین مواردی بود که در پیش بینی کالبدی شهری، تراکم ساختمانی، شبکه ارتباطی و ساختار فضائی شه

های تحقق ، در طرح تحقیقاتی شیوه1314در سال  (.1312های طرح ها دچار خطا شده بود )مهندسین مشاور زیستا ،

های شهری شناسائی شد. در این ها و شیوه تهیه طرحپذیری پایین طرحهای توسعه شهری، موانع اصلی، تحققطرح

ی، بودجه ریزی متناسب با پیشنهادات طرح ها، در شهردار ییعدم تمرکز قدرت و امکانات اجرارورت تحقیق، بر ض

و وضع قوانین کارآمد تاکید شده است)مهندسین مشاور  آموزش مردمیی، و سازمان اجرا التیتشکتقویت 

های شهری در کشور و به ، نقدهای اساسی بر روند تهیه طرحپاریــس آتلیه شهرســازی(. در گزارش 1314شارمند،

ریزی، اهداف طرح، محتوی توان در محورهای نظام برنامهطور ویژه طرح جامع شهر تهران ارائه شد. این نقدها می

؛ مرکز مطالعات و 21: 1333ی، منصورطرح، سلسله مراتب طرح ها، روش شناسی، فرایند برنامه ریزی بیان نمود)

.  در بررسی پیشینه تحقیق در سایر کشورها، ابتدا اتیوپی به عنوان کشوری در (15-1: 1333ریزی شهر تهران، برنامه

مشخص برای  شناسیگیرد. یکی از ضعف های برنامه ریزی در اتیوپی، نبود روشحال توسعه مورد بررسی قرار می

دها و ضوابط و ایجاد ها ذکر شده است. برای ارتقا تحقق پذیری برنامه ها و طرح وضع استانداربرنامه اولویت بندی

 .(MWUD, 2553: 4) ریزی اتیوپی، پیشنهاد شده استریزی یکپارچه در سطوح مختلف برنامهنظام برنامه
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ریزی شهری کشور هند بیش از پیش بر روی مدیریت شهری استوار گشته در قرن بیست و یکم تأکیدات نظام برنامه

 بر عدم "یشهر راهبردیریزی برنامه کار گروهی در"زارش . در گ(Batra, 2553: 2-3)ی شهری زیرطرحاست تا 

نامناسب،  یطرح، ساختار سازمان یمنعطف، مشکالت مال ریغ یزیربرنامه ندیفرا ،یزیرجامع در برنامه نگاهی وجود

 Ministry of Housing and Urban Poverty)ی تاکید شده است و اجرائ یفن یهاتیکمبود ظرف

Alleviation, 2511: 1-3). 

ریزی ساختارمند و الگوهای پیشرفته تدوین و تهیه طرح، همچنین شهر کرکلند شهر با وجود برخورداری از نظام برنامه

این  ساله 25ریزی طرح در افق برنامه یاجرا یبراباشد. سازی استراتژی دست به گریبان مشکالتی میاز نظر جاری

وضع  ن،یوضع قوان ،یتیریو مد یاتیعمل یهابرنامه ،یمحل یهابرنامه ،حیاصال ساالنه پیشنهاد شده است: برنامه موارد

 ،یو درون دولت یدرون سازمان یدر حال اتفاق، هماهنگ راتییتغ شی(، پایموضع یها)طرحی اجرائ یپروگرام ها

ورد از موضوعات م کیهر رد ییاجرا فیوظا نییتب ه،یسرما نیو تأم یزیآموزش و مشارکت شهروندان، بودجه ر

. انجمن رسمی شهر ویکتوریا در راستای ارتقا (Kirkland Comprehensive Plan, 2554) هایدر استراتژ دیتأک

 تیریمد ی وگزارش ده ،یابیو ارز شیرهبر، پا یهاپروژه سک،یر یابتحقق پذیری طرح های شهری پنج مسئله ارزی

 CITY OF VICTORIA,OFFICIAL COMMUNITY)دهدی را مورد تأکید قرار میقیتطب

)2512PLAN,( در اجرا تنظیم 4، تحول3، حمایت2، بهبود1. در برنامه استراتژیک شهر دیترویت چهار مرحله )تثبیت

 .(Inland Press, 2513: 35)شده است 

است. این  3ریزی و مدیریت شهریمدل یکپارچه چارچوب برنامه 0ان هابیتات های ارائه شده در یوحلیکی از راه

 داریتوسعه پا یزیربرنامه ،تیموقع لتحلیشامل  UPMFاست.  1ریزی استراتژیک و عملیاتیالگوی برنامه مدل یک

سیتی الیانس در سال  .(UN-HABITAT, 2551: 2) است تیریسازی و مدجاری، داریاقدام پا یزیربرنامهی، شهر

 کپارچه،ی یزیربرنامه، عدم برنامه شنهاداتپی و هاگزاره در های استراتژیک را شامل: ابهامموانع موفقیت برنامه 2515

 ی، ساختار سازمانیگذارضعف قانون ،یزیرسطوح خرد و کالن نظام برنامه انیعدم وجود رابطه دوجانبه و مکمل م

 United)داند می آن یزیرطرح در مرحله برنامه یضعف مشارکت، عدم توجه به الزامات اجرا ،یمجر فیضع

Cities and Local Governments, 2515: 11-13). 

 روش شناسی

شود طرح های شهری بر اساس تأکیدشان بر اجرا مورد واکاوی قرار گیرند. به عبارتی دیگر با در این تحقیق تالش می

بررسی ابعاد مختلف موضوع، دالیل عدم موفقیت طرح های شهری مطالعه می شود و در نگاهی کاربردی معیارهای 

ذهنی گرا و در پی الگویابی و پژوهش حاضر  ،یمیو پارادا یکردینظر رونقطه  ازاستخراج می شود. ریزی عمل برنامه

 نییارائه تب یبرا یو استفهام استقرایی استدالل شناسائی زمینه های تحلیلی در موضوع مورد بررسی است و از منطق

صورت سند گزینی، تحلیل ی و تفسیر داده ها شیوه های مورد استفاده برای گردآورکند.  یاستفاده م دهیاز پد ییها

 نظران است.  های صاحب اسناد و دیدگاه

                                                           
3  . STABALIZE 

3  . IMPROVE 

1  . SUSTAIN 

3 .TRANSFORM 

2 .UN Habitat 

1 .UPMF: The Urban Planning and Management Framework 

3 .Action oriented 
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 مطالعات شناخت

هزار  35و  یهکتار محدوده شهر 3555حدود  یشهر تهران با وسعت یتهران واقع در شمال غرب یشهردار 22منطقه 

 مستعد قطب ی، به عنوان منطقه ا تختیخود در پهنه پا تیو موقع یعیخاص طب یها یژگیو لیبه دل م،یهکتار حر

این منطقه  .(22)پرتال شهرداری منطقه است دهاساس استوار ش نیآن بر ا ندهیشناخته شده و چشم انداز آ یگردشگر

 در شهر تهران و موقعیت نواحی آن را نمایش میدهد. 22موقعیت منطقه  1دارای چهار ناحیه می باشد. نقشه شماره 
 

 
 شهر تهران 22: موقعیت و محدوده منطقه 1نقشه 

 تجزیه و تحلیل

شهر تهران نسبت به  22در این پژوهش برای تحلیل عوامل عدم موفقیت و موانع اجرائی برنامه های شهری در منطقه 

و پرسشنامه و مصاحبه  22رداری منطقه تهیه و تکمیل پرسشنامه و تشکیل پنل در سطح مدیران و دست اندرکاران شه

تن( اقدام شد. عوامل و فاکتورهای مورد پرسش بر اساس مدل  11با خبرگان  و اندیشمندان حوزه مطالعات شهری)

DAFT  بوده است. بدین شرح که برنامه به دو بخش مشکالت شکست استراتژی ها و مشکالت اجرای طرح ها

مورد پرسش قرار  ستمیسو  نفعان یذ، ساختار، فرهنگا بر اساس چهار عامل تقسیم می شود. مشکالت اجرای طرح ه

بررسی شده  ندیفراو  رساختیز، رتیمدی، مالگرفته است. مشکالت شکست استراتژی ها بر اساس عوامل چهارگانه 

 است. بر اساس نقطه نظرات بدست آمده هشت محور اصلی به عنوان عوامل عدم موفقیت طرح های شهری مورد

 مطالعه قرار گرفت. 
 : مشکالت شکست استراتژی ها1جدول 

 موارد زمینه ها

 ضعف نیروی انسانی متخصص در بدنه اجرائی منابع انسانی

 وجود مدیران سیاسی در راس امور

سرزمین(عدم تعریف درست سلسله مراتب طرح ها )از باالترین سطح یعنی طرح آمایش  برنامه ریزی کالن  

 برنامهریزی ناسازگار در انطباق با تحوالت جاری نظام شهری

در مورد یک  عدم تعیین تکلیف و تعیین ماموریت مشخص برای طرح های مختلف)تعدد تصمیم گیری ساختار طرح ها

 مسئله در طرح های مختلف(
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 فقدان مشارکت و حذف مردم در فرایند تصمیم گیری

NGOنبود  و موثر آنها به مفهوم اصلی    

 اهمال نفوذ صاحبان قدرت

 زمانبر شدن طرح ها

 ضرورت اجماع و برنامه ریزی ارتباطی

 آرمانگرائی در طرح ها و عدم توجه به واقعیت ها محتوی طرح ها

 ضعف ارتباطات درونی میان بخش های مختلف انسان،فعالیت و فضا در طرح ها

 مشابهت زیاد طرح های مختلف

ی تکراری که همواره نتایج مشابهی را به همراه دارندساختارها و فرایندها  

 انعطاف پذیری پایین طرح ها

 شرح خدمات تیپ تهیه طرح های شهری

 عدم مطالعات توجیه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی کافی در پروژه های پیشنهادی

 عدم تقارن بین اعتبارات مالی پروژه ها و هزینه ها

طرح هادر نظر نگرفتن اثرات جانبی   

 ضعف در مطالعات آینده نگری و پیش بینی

 تکیه بر منافع به جای مصالح در طرح ها

 کم توجهی به ارزش ها و هنجارها اجتماعی

 سردرگمی در مواجه با عدم قطعیت ها

 ضعف ساختار مدیریت شهری نظام مدیریت

 فقدان مدیریت یکپارچه

 عمر کوتاه مدیریت شهری

نامه ریزی متمرکزنظام بر نظام برنامه ریزی  

 نبود حکومت محلی

 حکومت شهری در مقابل حکمروائی شهری

 ضعف دانش بومی جنبه های تئوریک

 فقدان مبانی نظری منسجم برای برنامه ریزی مشارکتی در کشور

 عدم مطالعه دقیق تجارب سایر کشورها

 وجود بروکراسی شدید قوانین و مقررات

اقضقوانین و مقررات متعدد و بعضا متن  

 برخوردها و تفسیرهای مختلف از قوانین

 

در ادامه امتیاز هریک از شاخص های مورد پرسش بر اساس اهمیتشان در نظر پاسخ گویان محاسبه و ارائه شده 

 یایماف وجودی و اجرائی،  تیریمددر بدنه  یانسان یروین یاموزش ناکافاست. بر این اساس مشخص می شود 

 رانیبودن طرح ها و عمر کوتاه مد زمانبر، طرح ها نییپا یریپذ انعطاف، کشور یزیمه ردر نظام برنا یریگ میتصم

ی مهمترین مواردی هستند که شنهادیاقدامات پ یجانب یامدهایپ لیتحل عدمو  نفوذان یبه ذ یتوجه یبی، دولت

 مورد تاکید قرار گرفته اند. میانگین امتیاز این متغیرها باالتر از میانگین می باشد.

به اجرا در  یتوجه یب، ها تینظر نگرفتن عدم قطع دری، شهر رانیتخصص مد عدمی، منابع مالهمچنین متغیرهای 

ی در حد متوسط ارزیابی شده اند و در نهایت امتیاز رهش یطرح ها هیته ساختار، طرح و برنامه نیتدو ندیفرا

و اجرا و  تیریمد ساختاری اسیرضات و قدرت سبه تعا یتوجه یب مناسب یاستراتژ ارائهی، منابع انسانمتغیرهای 

 یب، لهایدر تحل ینگر جامع ،(یآت نهیفرصت و هز نهیمنفعت)به خصوص هز نهیهز لیتحل عدم، ابالغ طرح ها

 کمتر از میانگین ارزیابی شده است. طرح و برنامه نییپا یفن تیفیکی، رقابت یها تیمز، نفعان یبه ذ یتوجه
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 : امتیاز عوامل موثر بر عدم تحقق طرح های شهری1نمودار 

 
پرداخته می شود. بر  DAFTدر ادامه به بررسی مشکالت اجرای طرح های شهری بر اساس عوامل چهارگانه مدل 

ه امتیازی باالتر از میانگین به این اساس مشخص شد از نظر اجرا عامل ساختار به عنوان مهمترین عامل و تنها عاملی ک

دست آورد شناخته می شود. عامل ساختار بیانگر ساختار سازمانی بدنه اجرائی و شیوه های ارجاع و اجرا، کنترل و 

قانون گذاری است. این بخش در واقع سازوکار سازمان را مورد کنکاش قرار میدهد. اهمیت یافتن این مسئله نشان از 

ر مشکالت معطوف به شیوه تهیه و طراحی طرح های شهری، شیوه اجرا و سازمن اجرائی طرح نیز آن دارد که عالوه ب

 تاثیر قابل توجهی بر کیفیت طرح های شهری دارد.

 پذیری طرح های شهریساختاری در تحقق  : مشکالت2جدول 

فرعیمتغیرهای  متغیر اصلی  تعاریف عملیاتی متغیرها 

های ساختاریفرایند راستای فرایندی که طی آن مجموعه وظایف و مشاغل در  سازماندهی 

.شودمی  اجرای طرح تعریف  

مجموعه سیستم ها و روش ها و فرم هایی که طی آن  روش ها و رویه های عملیاتی

اجرا می شود.و  عملیات طرح   

یری صمیم گفرایندی که طی آن اختیارات مورد نیاز برای ت فرایند تصمیم گیری

 توزیع  می گردد.

د مجموعه استانداردها و روش های سنجشی که میزان عملکر سیستم کنترل

دهد. را با قوانین ، مقررات و اهداف و  استراتژی تطبیق می  

 دستورالعمل ها و

 بخش نامه ها

ز مجموعه دستورات، شاخص های عملیاتی و قوانینی که ا

ار ابالغ     می گردد.مراجع داخل و خارج، جهت انجام ک  

ازی و سیستم ها، روشها و فرایندهایی که تثبیت، ذخیره س سیستم مالی

 بازیابی اطالعات مالی را دربر می گیرد.
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 : امتیاز متغبرهای ساختاری2نمودار 

 

و مالی مورد پرسش قرار گرفت. در این  در مورد مشکالت اجرای طرح نیز چهار عامل زیرساخت، فرایند، مدیریت

میان متغیرهای زیرساخت و فرایند بیشترین امتیاز را کسب کردند. مهمترین زیرساخت های موثر بر شکست استراتژی 

ها عدم دستیابی به اطالعات مناسب و به روز و زمان بر بودن و هزینه بر بودن آن می باشد. فرایندهای تکنولوژی 

اقداماتی را در بر می گیرند که بروکراسی اداری را کاهش داده و سیستم های اطالعاتی و گرداوری اطالعات مجموعه 

داده ها و اطالعات را تسریع می بخشد. یکی از ضعف های شناسائی شده در تحقق طرح های شهری در کشور، 

یکی در راستای برطرف نمودن زمانبر شدن طرح، بروکراسی قوی، ضعف اطالعاتی و... می باشد. فرایندهای تکنولوژ

 این مهم است. این امر در بر گیرنده موارد ذیل است:

 پایگاههای اطالعاتی 

 سیستم های کامپیوتری 

 شبکه و سیستم های اطالعاتی 

 تجهیزات ارتباط از راه دور 

 فرایند معماری اطالعات 

 فرایند اتوماسیون 

 بیانگر فرایند طرح از مرحله پیدایش تا پایش است. دومین دلیل شکست استراتژی فرایندها می باشد. این امر 

 : مشکالت فر ایندی در تحقق پذیری طرح های شهری3جدول 

 تعاریف عملیاتی متغیرها فرعیمتغیرهای  متغیر اصلی

 فرایند انتخاب مشاور طرح انتخاب شکل دهنده طرحفرایندهای 

 فرایند تهیه طرح ها طراحی

 فرایند تصویب  ابالغ و اجرای طرح جراا

نقش پذیری مشاور و مجری در انجام درست طرح و کنترل  کنترل

 آن.

بازنگری در طرح با توجه به تغییرات صورت گرفته در  پایش

 محیط برنامه ریزی
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 : امتیاز متغبرهای فرایند3نمودار 

 
 

 یطرح های شهر تحلیل ساختاری عدم موفقیت

جهت تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر تحقق پذیری طرح های شهری مهمترین موارد شناسائی شده را با استفاده از جدول 

نرم افزار جدید میک مک توسط موسسه نوآوری  نماییم.تحلیل اثرات متقابل با نرم افزار میک مک تحلیل می

قات و راهبرد چشم انداز طراحی شده است. تحلیل ساختاری کامپیوتری فرانسوی تحت نظارت مرکز سازمان تحقی

دهد که با کمک گرفتن از ارتباط ها است. نرم افزار میک مک این امکان را مییکی از ابزارهای ساختاربندی ایده

های اصلی یک سیستم را تشریح کرد. با بررسی این ارتباط، روش مربوطه امکان آشکارسازی ماتریسی همه مؤلفه

دهد. این ممکن است که به تنهایی یا قسمتی از یک فعالیت بسیار یرهای اصلی جهت ارزیابی سیستم را ارائه میمتغ

بینی میک مک به وسیله مایکل گودت اختراع شد.  بینی )سناریوها( مورد استفاده قرار بگیرد. روش پیشپیچیده پیش

 (Godet ,2512: 12-13ه داده است که عبارتند از )بینی به وسیله میک مک را در سه مرحله ارائگودت روش پیش

 : بررسی متغیرها1مرحله

اولین مرحله شامل بررسی همه متغیرهای شناسایی شده در داخل سیستم مورد نظر است )متغیرهای درونی و بیرونی(؛ 

و روش طوفان مغزها ها بایستی توجه شود که به صورت جامع همه متغیرها در نظر گرفته شوند. استفاده از نظر گروه

تر شده و همه بازیگران احتمالی در سیستم مورد نظر مورد توجه قرار گیرند. کند تا مجموعه متغیرها گستردهکمک می

دهد تا استنباط بهتری از ارتباط بین این متغیرها توضیح متغیرهای اصلی با جزئیات ضروری است، این کار اجازه می

 در تحلیل داشته باشیم.

 : بررسی ارتباط بین متغیرها2ه مرحل 

در یک تحلیل ساختاری این امکان وجود دارد که متغیرها در یک جدول دو ردیفی با هم ارتباط پیدا کنند )ارتباط 

شود. عدد صفر به این معنی است که هیچ ارتباطی بین مستقیم(. میزان ارتباط دو تا متغیر به صورت کمی نشان داده می

= ارتباطی وجود  5) توان میزان تأثیر متغیرها را هم با اعداد مربوطه نشان داد رد. و همچنین میدو متغیر وجود ندا

 × Nمتغیر، با  Nمرحله با  = ارتباط بالقوه(. در این P= ارتباط قوی،  3= ارتباط متوسط،  2= ارتباط ضعیف،  1ندارد، 
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N یچ تأثیری سیستماتیک و جامع داشته باشند از دور سؤال مواجه خواهیم بود که برخی از متغیرها بدون اینکه ه

 شوند.خارج می

 : شناسایی متغیرهای کلیدی 3مرحله 

باشد، این کار با کمک گرفتن از طبقه بندی مستقیم و سپس با یک این مرحله شامل شناسایی متغیرهای کلیدی می

 گیرد.طبقه بندی غیر مستقیم انجام می

ها در یک ردیف نشان دهنده اهمیت تأثیر یک متغیر بر کل سیستم است. مجموع یک ططبقه بندی مستقیم: همه ارتبا

 ستون نشان دهنده میزان تاثیرپذیری یک متغیر است )سطح تأثیرپذیری مستقیم(.

های بازخورد مورد دهد تا گسترش تأثیر را به وسیله مسیرها و حلقهطبقه بندی غیرمستقیم: برنامه این امکان را می

 ه قرار داد و سرانجام متغیرها را طبقه بندی کرد. در این پژوهش از طبقه بندی مستقیم استفاده شده است.مطالع

توان دریافت که تأثیر متغیرها با درنظر گرفتن تعداد جهت تحلیل نتایج در نخستین قدم با یک روش ساده می

بر تعداد معدودی از متغیرها اثر دارد،  های ارتباطی در ماتریس تشکیل شده قابل سنجش است. متغیری کهگروه

 توان بر اساستأثیرگذاری اندکی نیز در سیستم دارد. بدین ترتیب تأثیرگذاری بر سیستم و تاثیرپذیری از سیستم را می

. نمودار زیر پالن تأثیرگذاری و (Godet,2553،133)های ماتریس محاسبه نمودجمع امتیازات سطرها و ستون

 دهد.رها در سیستم را نشان میتأثیرپذیری متغی
 : پالن اثرگذاری و اثر پذیری متغیرها4نمودار 

 
 

 : ضریب اثرگذاری غیر مسنقیم متغیرها4جدول 

N °  V A R I A B L E  T O T A L  N U M B E R  O F  R O W S  T O T A L  N U M B E R  O F  C O L U M N S  

 1244 113 منابع انسانی 1

ریزی کالن برنامه 2  1133 2544 

 2431 2531 ساختار طرح ها 3

 2220 2540 محتوی طرح ها 4

 2213 1430 نظام مدیریت 0

 1101 2213 نظام برنامه ریزی 3

 1253 2105 جنبه های تئوریک 1

 1013 2532 قوانین و مقررات 3
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N °  V A R I A B L E  T O T A L  N U M B E R  O F  R O W S  T O T A L  N U M B E R  O F  C O L U M N S  

 Totals 31 31 

 

ساختار طرح ها و برنامه ریزی های کالن به عنوان متغیر  با توجه به نتایج به دست آمده سه متغیر محتوی طرح ها و

های کلیدی شناسائی می شوند. از آنجائیکه تعیین تکلیف در مورد طرح های باال دست و ماموریت آنها و تعریف 

 سلسله مراتب طرح های شهری فراتر از چارچوب و ماموریت این مقاله است از آن صرف نظر می شود.

 بحث

 رح های شهری بحث: ساختار ط

 در مورد ساختار تهیه طرح های شهری دو  محور کلیدی شناسائی شد.

  مشارکت مردم و تقویتNGO ها 

 ضرورت اجماع و برنامه ریزی ارتباطی 

نظام برنامه ریزی کشور نظامی از باال به پایین است حال آنکه برنامه ریزی ارتباطی نیازمند نظامی از پایین به باال است. 

ریزی فرض پایه برنامه ریزی ارتباطی زیر سوال خواهد رفت. نظر به آچه که رفت می توان گفت، نظام برنامه بنابراین

ریزی شهری بر بنیاد گران عرصه برنامهدهی مجدد مناسبات بازیشهری ایران از تهیه طرح تا اجرا، نیازمند سامان

است. بر این اساس ضروری می نماید وظیفه تهیه طرح های هایی منطقی از خِرَدهای ابزاری، ارتباطی و انتقادی نسبت

گیران کالن، شهری متناسب با محیط برنامه ریزی به حکومت های محلی در سطوح پایین سپرده شود و تصمیم

های کلی کشور اکتفا نمایند و سایر همچون ناظران کلی حکومت، تنها به خروج برآیندهای متناسب با سیاست

شود. در این صورت می توان انتظار داشت بروکراسی عاتی تا اجرایی، از شرح وظایف آنان خارج سازوکارهای مطال

 اعمال نفوذ سطوح فوقانی و نیز تفرق عملکردی تعدیل یابد.

برای این منظور در اولین گام ضرورت دارد تغییر در نظام برنامه ریزی شهری کشور نه به عنوان یک اقدام یکباره بلکه 

فرایندی مستلزم زمان مورد توجه قرار گیرد. باید یک تقسیم کار بین حکومت محلی)شهرداری ها( و  به عنوان

هاست به دولت محلی هایی که در حال حاضر در اختیار وزارتخانهحکومت مرکزی صورت گیرد. بسیاری از ماموریت

را، تصمیم گیری، درآمد زائی  و غیره. منتقل شود. شهرداری هم ارز با حکومت محلی نقش ایفا نماید. تهیه طرح، اج

 در این صورت است که می توان دولتی سبک، نظام بر غیردولتی و برنامه ریزی از پایین به باال داشت.

حضور نهادهای مدنی ناممکن و بیهوده است. این نهادها دربرگیرنده شوراهای تمامی این فرآیندها و تغییرات بی

های مردم نهاد هستند که همچون وکالی مردم و به نیابت صنفی و گروهی و سازمان مردمی، احزاب سیاسی، نهادهای

وگو در این عرصه را از همهمه و فریادهای یافته و فضای گفتای به سازماناز آنان، رفتار شهروندان را از صورت توده

رائی به عنوان یکی از وجوه وگوهای روشن، مشخص، آگاهانه و آرام مبدل خواهند ساخت. نهاد گنامفهوم به گفت

اصلی مشارکت مردمی امری است که باید بیش از پیش مورد توجه و البته بازتعریف شود. نهادها و تعریف نقش 

عمومی و مردمی برای آنها و تخصیص بودجه برای تقویت آنها یکی از الزامات برنامه ریزی مشارکتی است. نهادها 

شامل شوند نه اینکه تنها نهادهائی خاص و با زمینه های فعالیتی منتخب مد نظر باید اهداف و جریان های مختلف را 

قرار گیرند.  بنابراین یکی از زمینه های اصلی تقویت مشارکت در نظام برنامه ریزی شهری کشور، تقویت و افزایش 

ص می باشد. نهادها به نهادهای غیر دولتی فعال در تنظیم سیاست ها و طرح ها یکی از گام های موثر در این خصو

عنوان یکی از ذی نفعان مهم در تصمیم گیری های کالنِ شهری محسوب می شوند و خرد جمعی حاکم بر آنها 

 بواسطه خصوصیت گروهی شان می تواند نقش موثری در افزایش میزان مشارکت داشته باشد. 
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 بحث: محتوی طرح های شهری 

 شناسائی قرار گرفت. در مورد محتوی طرح ها نیز نکات ذیل مورد

 انعطاف پذیری باالی طرح ها در پاسخ به عدم قطعیت ها 

 توجه به جاری سازی استراتژی ها در طرح های شهری 

 تعیین محورهای کلیدی و سرمشق های توسعه به جای تعیین تکلیف قطعی در مورد تمامی موارد 

 وش های خبره محور به جای تحلیل روندهاانجام مطالعات آینده نگری و پیش بینی با تاکید بر نخبگان و ر 

نکته مهمی که در فرایند تهیه طرح ها باید بطور ویژه مورد بازنگری قرار گیرد، ضرورت ایجاد انعطاف در تعیین 

موضوعات مورد مطالعه است. بطور سنتی و در قالب مطالعات جامع مطالعات حجیم و زمانبر با پایگاه اطالعاتی جامع 

زیابی طرح های شهری می باشد. اما باید توجه نمود برنامه ریزی استراتژیک تاکید بر شناسائی محورهای از الزامات ار

استراتژیک دارد. نباید انتظار داشت یک طرح شهری بتواند همزمان پاسخگوی نیاز محیط زیست، اقتصاد، اشتغال و... 

محیط برنامه ریزی برای شناسائی محورها و  شهر باشد. بلکه آنچه مهم است در نظر داشتن زمینه های موثر بر

موضوعات استراتژیک است. با توجه به موارد و مطالعات فوق، مدل برنامه ریزی بت رویکرد در تهیه طرح های 

 شهری در کشور پیشنهاد می شود. 

در مدل نکته دیگر، اهمیت بخشیدن به نظارت و پایش در فرایند برنامه ریزی است. چنانچه پیشتر مطرح شد، 

پیشنهادی کمیته های تعامل در نظارت و پایش ایفای نقش می نمایند. بنابراین ضرورت دارد این کمیته ها در طول 

دوره برنامه همچنان قوام یابند. در مورد چگونگی نظاررت و پایش، نگارندگان این مقاله حداقل بر دو نوع پایش 

شده بر اساس زمانبدی اجرای طرح. به عنوان مثال هر سه ماه یا  اصرار دارند. اول؛ پایش های زمانی از پیش تعیین

شش ماه یکبار و مانند آن. دوم پایش هائی که بر اساس پیشرفت های عملیاتی تعیین می شوند. به عنوان مثال پس از 

مشخصی  برای افق تعیین شده برای اجرای هر استراتژی یا برنامه اقدام. بعبارتی دیگر اگر مقرر شده است استراتژی 

 یک دوره چهار ماهه اجرا شود، باید پس از آن چهار ماه نظارت و پایش صورت گیرد.

توان در بررسی ادبیات نظری نشان میدهد بحث ارزیابی نقطه نظرات متعددی ارائه شده است. این نقطه نظرات را می

 چهار قالب تفکیک نمود.

 ریزی(ندیشه برنامهریزی )خاستگاه اارزیابی بر اساس نظریه برنامه 

 ریزیارزیابی بر اساس هدف برنامه 

 ریزیارزیابی بر اساس فرایند برنامه 

 ارزیابی بر اساس عمل 

برای  شود که بتواند به هر چهار مورد پاسخ مناسبی داشته باشد.بطور ایده آل یک برنامه هنگامی در عمل محقق می

پاسخ گوییم: چه کسی در برنامه دخیل است؟ نقش هر کدام  هاسؤالاینکه رویکرد مناسب را انتخاب کنیم باید به این 

و چه منابعی  برندیمچیست؟ چه کسی نقش اصلی و چه کسی نقش مشارکت کننده دارد؟ هر کدام چه نفعی از برنامه 

اهیم ارزیابی خوای از اجرا میکنند؟ چه میزان زمان و منابع برای ارزیابی در اختیار داریم؟ در چه مرحلهرا مصرف می

 .(Bourgeois, 2513: 151)را انجام دهیم؟ 

 بندیجمع

 دهد.ریزی دو ریشه جداگانه را نشان میآسیب شناسی اجرا در برنامه

 قابلیت اجرای برنامه 



  (              المللی انجمن جغرافياي ايرانی و بينجغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهش                     31

 

 چگونگی اجرای برنامه 

سازمانی و  در سطح–دهد. قابلیت اجرا به مفهوم مجموعه اقداماتی قابلیت اجرای برنامه پیش نیازها را توضیح می

نماید. اجرای برنامه، عملیات را است که سازمان و محیط را برای پذیرش، حمایت و اجرای برنامه مهیا می -محیط

 نماید. تشریح می

ریزی کنشی است که تهیه و اجرای بر اساس مباحث مطرح شده دو نگرش باید مد نظر قرار گیرد. اول، مدل برنامه

ریزی، تصمیم گیری، اجرا کند. به طوریکه تمایز مفهومی میان برنامهواحد در هم ادغام میبرنامه را به عنوان یک عمل 

رود. در این قالب ضرورت و شیوه تصمیم گیری مبتنی بر کنش ارتباطی بسیار حائز اهمیت و بازنگری از میان می

ریزی نه به ای که برنامهود. به گونهشریزی میاست. اقبال کنش ارتباطی به حدی است که باعث تغییر در ماهیت برنامه

باشد. اجرا در گرو های حصول اجماع در جامعه میهای مجزا و متوالی بلکه به عنوان شیوهای از گامعنوان مجموعه

 باشد و اجماع نیازمند تبادل نظر و کنش خواهد بود.اجماع می

س آینده پژوهی شهری، محوریت برنامه مرحله اجرا ریزی شهری است. بر اسادوم، ورود آینده پژوهی به عرصه برنامه

گیرد باید الزامات عملیاتی آن مدنظر قرار گیرد. تحت تأثیر این نگرش شیوه باشد. بنابراین هر اقدامی که صورت میمی

یری ای که برگشت پذشود. به گونهریزی دچار تحول میشود. فرایند برنامهو کارآمدتر می مؤثرترهدف گذاری برنامه 

های تحقق های اجرا طرح و راهشود و تأکید بر استخراج شیوهریزی تثبیت می)بازخورد( و انعطاف پذیری را در برنامه

سازی ، جاریهایراهبردریزی. این همان چیزی است که در مباحث پیاده سازی باشد نه خود فرایند برنامهاهداف می

 شود.و... از آن صحبت می

 ی: جایگاه پیشنهادی آینده نکاری در فرایند برنامه ریزی شهر5نمودار 
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