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ABSTRACT
Introduction: Today, paying attention to the evaluation of projects is an intrinsic part of the decisionmaking process in the urban planning process and has been considered as one of the most important steps
for reviewing urban planning projects.
Objectives: The main purpose of this article is how to evaluate and achieve the comprehensive plan of
Tehran.
Methodology: The research method in this research is documents that were collected and analyzed
according to the review of existing records and resources and with theoretical filing, data and information.
Also, using the semi-structured survey tool, the opinions of experts and officials regarding the validity of
the indicators as well as their weights and coefficients of importance have been used.
Location: Tehran is the capital of Tehran province and the capital of Iran. This city is located between
the cities of Tehran, Rey and Shemiran. The altitude of Tehran starts from about 900 meters above sea
level in the south and reaches about 1800 meters in the north.
Result and Discussion: The analysis of the findings showed that due to the lack of feasibility indicators
in the comprehensive plan document, the three factors of per capita detailed plan services, the amount of
preparation and implementation of thematic and local plans and also the amount of implementation of
feasibility conditions in the comprehensive plan document to Tehran The title of the main factors
influencing the realization was considered. Finally, the results of the study of the realization of service per
capita of the project using Wilcoxon test showed that there was no significant realization of service per
capita. Also, the success rate of thematic and local plans and the conditions for the realization of the
comprehensive plan show similar conditions.
Conclusion: The findings of this study indicate that the new comprehensive plan of Tehran after half its
life has not been successful in achieving the goals and the need to revise this plan based on the influential
factors is evident.
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چکیده
مقدمه :امروزه توجه به ارزيابی طرحها بهعنوان جزئی ذاتی از فرآيند تصمیمسازی درروند برنامهريزی شهری بوده و بهعنوان يکیی از مهیمتیرين
گامها برای بازنگری طرحهای شهرسازی مدنظر قرارگرفته است.
هدف :هدف اين مقاله ،نحوه ارزيابی و میزان تحقق طرح جامع شهر تهران است.
روششناسی :روش تحقیق در این پژوهش اسنادی میباشد که با توجه بهمرور سوابق و منابع موجود و با فیشبرداری نظری ،دادهها و اطالعات جمعآوری
و مورد تحلیل قرار گرفت .همچنین با استفاده از ابزار نظرسنجی نیمه ساختیافته از نظرات متخصصان و مسئوالن در خصوص روایی شاخصها و نیز اوزان و
ضرایب اهمیت آنها استفادهشده است.
قلمرو جغرافیایی :شهر تهران مرکز استان تهران و پایتخت و پرجمعیتترین شهر کشور ایران است .و در محدوده قانونی خود دارای  22منطقه شههرداری
است.
یافتهها :تحلیل يافتهها نشان داد ،توجه به عدم ارائه شاخصهای تحققپذيری در سند طرح جامع ،سه عامل سرانههای خدماتی طرح تفصییلی،
میزان تهیه و اجرای طرحهای موضوعی و موضعی و همچنین میزان پیادهسازی شروط تحققپذيری در سند طرح جامع تهران بیهعنوان عوامیل
اصلی اثرگذار بر تحقق ،مدنظر قرار گرفت.
نتیجهگیری :درنهايت ،نتايج بررسی تحقق سرانههای خدماتی طرح با استفاده از آزمون ويلکاکسون نشاندهنده عدم تحقق معنیادار سیرانههای
خدماتی بوده است .همچنین میزان موفقیت طرحهای موضوعی و موضعی و شروط تحقق طرح جامع نیز شیراي مشیابهی را نشیان میدهید.
يافتههای اين پژوهش نشاندهنده آن است که طرح جامع جديد تهران باگذشت از نیمهعمر خود در دستیابی بیه اهیداف ،موفیق نبیوده و لیزوم
بازنگری اين طرح بر اساس عوامل اثرگذار مشهود است.

کلیدواژه ها:

ارزيابی و نظارت ،تحقق طرحهای توسعه شهری ،طرح جامع تهران ،سرانههای خدماتی
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مقدمه
ازنظر بسیاری از صاحبنظران همچون الکساندر )2009( 1ارزیابی جزئی ذاتی از فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی محسوب شده
است .هدف اصلی فرایندهای ارزیابی ،كمك به تصمیمگیرندگان برای ایجاد سیاستهای اجتماعی جدید و ارزیابی میزان ارزش
برنامههای آینده است .مکانیسم ارزیابی باید بخشی از سند برنامهریزی باشد .مفهوم ارزیابی را كوان )2005( 2بهصورت زیر تعریف
كرده است "بازنگری و تحلیل یك پروژه ،برنامه و سیاست بهمنظور تعیین میزان موفقیت آن و درس گرفتن از تجارب آن"  .در این
میان ،ارزیابی میزان تحققپذیری طرحها در حوزه برنامهریزی ،بسیار قابلتوجه است .علیرغم اینکه رویکرد و روشی استاندارد برای
تدوین یك چارچوب ارزیابی مناسب وجود ندارد ولی در زمینه ارزیابی میزان تحققپذیری طرحها ،بین برنامهریزان و افراد دانشگاهی
یك توافق جامع وجود دارد كه امر مذكور ،راهحل كلیدی برای تعیین موفقیت و پاسخگویی برنامههاست .چراكه عدم موفقیت در
تحقق طرحها مدتهاست كه بهعنوان یك مانع مهم و قابلتوجه دررسیدن به یك برنامهریزی مؤثر مطرح است .گرچه تعداد معدودی
نمونه وجود دارند كه در آنها تحقیق بهطور مستقیم مربوط به تحققپذیری برنامه است ،گزارشهایی از شکست و موفقیت در برنامه
ریزی در ادبیات برنامهریزی ثبتشده است .در كل ،ارزیابی تحققپذیری برنامهریزی بهطور سنتی ،غیرتجربی و حسی انجامشده است.
بهعنوانمثال كالکینز ،)1979( 3الکساندر ( )1985و فالودی )2000(4همگی سعی بر توسعه رویکرد ارزیابی قویتری داشتهاند (ثقفی
اصل.)1395 ،
با ورود مفهوم «ارزیابی» به شهرسازی ،یکی از موضوعاتی كه از ابتدا مطرح شد ،جایگاه این مفهوم در فرآیندهای برنامهریزی
است .برنامهریزان با تعریف فرآیندهای چرخهای ،ارزیابی را بهعنوان یکی از مهمترین گامها در بازنگری در برنامههای شهرسازی
مدنظر قراردادند .نمونههای مختلفی از موقعیت ارزیابی در فرآیندهای برنامهریزی مطرحشده كه میتوان بهتفصیل به هر یك از آنها
پرداخت .عموماً هدف از انجام تحقیقات ارزیابی ،سنجش میزان موفقیت فعالیتها و یا برنامههایی است كه برای كاهش یا رفع مسائل
اعمال میشوند .با ظهور اینگونه تحقیقات ،از آنها برای پیشبینی اثرات برنامهها قبل از اجرا (ارزیابی پیش از اجرا) ،ارزیابی پیشرفت
آنها در ضمن اجرا (ارزیابی حین اجرا) و یا پس از تحلیل نقاط قوت و ضعف برنامهها پس از اجرای آنها (ارزیابی پس از اجرا)
استفادهشده است ( .)Baker,2009از طرفی توجه به ارزیابی در فرآیند برنامهریزی شهری ،بهعنوان یکی از زمینههای اصلی در
دستیابی به مفاهیمی نظیر مشاركت ،توسعهی پایدار و عدالت مطرح است .ارزیابی برنامهها و پروژههای توسعه شهری میتواند در
انجام مقایسه چشماندازهای راهبردی ممکن در توسعهی آینده شهر كمك كند (.)Fusco Girard, 2006
وجود آمار و اطالعات صحیح و قابل استناد و استفاده از آن در برنامهریزیهای خرد و كالن بهعنوان سرمایه اولیه تولید دانش محسوب
میشود و تأثیر عمدهای در استفاده بهینه از نیروی انسانی و تولید گزارشهای مدیریتی در راستای تصمیمگیری و سیاستگذاری بر عهده
دارد .از سوی دیگر ،میزان موفقیت مدیران در اجرای برنامههای موردنظر و حصول نتایج مطلوب و میزان تحقق اهداف یك مجموعه ،با
میزان بهرهگیری از آمار و اطالعات صحیح ،بهروز و اثربخش رابطه مستقیم دارد .كاركرد و اهمیت آمار و اطالعات در سازمان شهرداری
تهران عالوه بر موارد فوق ،از جنبههای دیگر نیز مطرح است .از یكسو ،امکان محاسبه و اندازهگیری شاخصهای عملکرد در مجموعه
و زیرمجموعهها را فراهم میكند و از سوی دیگر ،نیاز به طراحی نظام و الزامات تهیه و تدارک آمارها و اطالعات صحیح ،بهموقع و
مناسب را آشکار میكند .ازاینرو ،تعیین نظام و روش جمعآوری اطالعات و در راستای آن تعیین معیارها و شاخصهای ارزیابی یکی از
مراحل و فرآیندی اساسی در نظام ارزیابی عملکرد تلقی میشود (شکوهی بیدهندی.)1394 ،
ارزیابی تحقق برنامههای توسعه شهری ،بهویژه در برنامههای واجد ماهیت راهبردی بیشتر ضرورت مییابد .پس از حدود  10سال
از زمان تصویب «طرح راهبردی -ساختاری توسعه و عمران شهر تهران (طرح جامع تهران ،)1386 ،اهمیت ارزیابی نتایج حاصل از
آن بهروشنی احساس میشود .این طرح توسط مهندسین مشاور بومسازگان پایدار تهیه شد و در سال  1386به تصویب شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران رسید و در آغاز سال  1387به شهرداران مناطق و معاونان شهردار تهران ابالغ گردید.
اجرای طرح راهبردی -ساختاری (جامع) تهران بهعنوان یك برنامه مستلزم طراحی و بهكارگیری سازوكار نظارتی است ،تا از این
طریق امکان بررسی میزان تحقق طرح و اختالفات میان طرح اجراشده و طرح مصوب قابلبررسی باشد .لذا به همین منظور گام اول
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برای ارزیابی میزان تحقق و یا عدم تحقق طرحهای توسعه شهری ،تعیین چارچوب و روش ارزیابی است كه مطالعه حاضر سعی دارد
به این پرسش پاسخ داده و بر اساس مدل اكتسابی به ارزیابی میزان تحقق طرح جامع تهران بپردازد.
بهصورت سنتی ،مسئله اصلی در طرحهای جامع و تفصیلی ،مربوط به مدیریت زمین ،كاربری اراضی و تأمین خدمات عمومی و
بعد هم حفاظت از اراضی است .در اینجا همه خدمات مطرح نیست بلکه فقط بخشی از آن موردتوجه هستند كه گرایش بازار ندارند.
خدمات منطبق بر گرایش بازار خودبهخود محقق میگردند ).مجموعه نشستهای علمی تخصصی مركز مطالعات و برنامهریزی
تهران(1393 ،
مطالعات بر روی دالیل عدم تحقق طرحهای جامع در كشور نشان میدهد كه نگاه محصولگرا به طرح جامع و عدم تعیین فرآیند
نظارت ،ارزیابی و بازنگری ،موجب عدم انطباق پیشنهادهای طرح جامع با رویدادهای جدید شده است(مجموعه نشستهای علمی
تخصصی .)1393 ،بهعالوه روش و شیوه مناسبی برای تعیین میزان اجراشدن طرح جامع بهطور ساختارمند و مستمر وجود نداشته و
بیشتر ارزیابیهای تحقق طرحهای توسعه شهری بهصورت ارزیابی پس از اجرا انجامشدهاند .به همین منظور موضوع اصلی این
مطالعه تعیین چارچوب ارزیابی تحقق طرح جامع شهر تهران و نه ارزیابی عملکرد سازمانهای دخیل در مدیریت شهری است .از
سوی دیگر موضوع ارزیابی همه تحوالت شهر نیست بلکه متمركز بر ارزیابی طرح جامع شهر خواهد بود.
بهطور كل با توجه به مطالبی كه گفته شد ،مسئله اصلی این است كه چه الگویی برای ارزیابی طرح جامع شهر تهران میتوان
تبیین كرد؟
سوابق مطالعاتی نشان میدهد كه در نمونههای مختلف داخلی و خارجی ،موضوع ارزیابی طرحهای توسعه شهری مدنظر
برنامهریزان شهری قرار داشته است كه خالصه یافتههای تحقیقات مورداشاره ارائه میشود؛

نسل اول تحقیقات در حوزه ارزیابی تحقق برنامهها (دهه  1970میالدی)
این نسل بر روی این موضوع كه چگونه یك تصمیم ساده اقتدارگرایانه اجرایی میشود ،متمركزشده بود .تحقیقات پرسمن و
ویلداوسکی از اولین تحقیقات این نسل است كه بر روی مسائل مرتبط با خطمشیهای اجرایی ـ رابطه عدم قطعیت میان خطمشیها
و برنامههای اجرایی و تبیین معیارهای وسیع در این بخش معطوف میشود .نسل اولیه بیشتر تالشی سیستماتیك برای فهم عوامل
تسهیلكننده یا محدودكننده اجرای خطمشیهای عمومی بوده است .این تحلیل نشان میدهد كه چگونه معیارهای محلی نظیر
اندازه ،روابط بینسازمانی ،تعهد ،ظرفیت و پیچیدگیهای نهادی به خطمشیها پاسخ میدهند .این نسل همچنان كه پیشرو در
مطالعات اجرا بوده اما بهطور گستردهای از جنس مطالعات غیر تئوریك ،غیرقابلتعمیم و غیر انباشتی بوده است.

نسل دوم تحقیقات در حوزه ارزیابی تحقق برنامهها (دهه  1980میالدی)
مطالعات این نسل بر توصیف و تحلیل روابط بین خطمشی و اجرا متمركز میشود .این دوره درسهایی در زمینه اجرای خطمشی
ارائه میكند .مانند :خطمشی همیشه نمیتواند تعیین كند كه چه مواردی در سطح محلی بهعنوان خروجیها اهمیت داشته باشد .در
پاسخهایی كه سطح محلی به اجرای خطمشیها میدهد ،باورها و مشوقهای فردی اهمیت مركزی دارد و اجرای مؤثر نیاز به یك
تعادل راهبردی بین فشار و حمایت دارد .همچنین در این دوران به زمانبندی و دورههای آن اهمیت داده میشود .نسل دوم تحقیقات
اجرا ،تغییرپذیری اجرا را در طول زمان و در میان خطمشیها و واحدهای حکومت به رسمیت شناخت .نکته دیگر آنكه مطالعات این
نسل بر «توسعه چارچوبهای تحلیلی» اجرا متمركزشده بود .بنابراین ساخت این مدلها بهسرعت با تعارض مهم دو رویکرد متفاوت
از باال به پایین و یا از پایین به باال برخورد كرد.
با تركیب دو دیدگاه باال به پایین و پایین به باال ،رویکردی ایجاد میشود كه توجه خود را به موضوع اجرا اختصاص دادهاند.
بااینحال تعارضی بین دو دیدگاه وجود دارد .درواقع هردوی آنها بخشی از واقعیت را نادیده میگیرند .در این زمینه المور 1980( 1و
 )1985تالش كرده است تا دو دیدگاه را تركیب كند .ازنظر وی ،طراحان خطمشی باید ابزارهای خطمشی را برپایه ساختار تشویقی
گروهای هدف انتخاب كنند .دو نوع برنامهریزی میتوان انجام داد :برنامهریزی روبهجلو كه شامل تدوین اهداف دقیق خطمشی،
توضیحات با جزئیات طرحها و مشخص كردن معیارهای روشن خروجیها كه بتوان در هر سطح میزان موفقیت خطمشی را سنجید،
از سوی دیگر برنامهریزی رو از پایین ،شامل بیان دقیق تغییراتی كه باید در پایینترین سطوح انجام شود ،توصیف مجموعهای از
Elmore
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اقدامات كه برای این تغییرات باید انجام شود و تکرار این اقدامات تا به سطوح باالیی برسد .با استفاده از برنامهریزی از پایین ،طراحان
خطمشی ابزارهای مناسبتری ازآنچه در ابتدا انتخاب كرده بودند ،دارند .این فرآیند در نظر گرفتن مالحظات مجریان و گروههای
هدف را در تفسیر مسائل خطمشی و راهحلهای ممکن تضمین میكند .بااینحال این مدل نیز انتقادهایی را به دنبال داشته ازجمله
اینکه این فرآیند فرضیهای ندارد كه بشود آن را آزمایش كرد و درواقع بیشتر بهعنوان یك ابزار كارآمد به آن نگاه میشود تا تئوری
كه قدرت توضیحی داشته باشد.
متلند« )1995( 1مدل تعارض و ابهام» را برای تركیب این دو دیدگاه ارائه كرد .مدل وی پیشنهاد میدهد كه ارزش نسبی آنها
بستگی به میزان ابهام در اهداف و روشهای یك خطمشی و میزان تعارض دارد .چهار پارادایم اجرای خطمشی عبارت است از :ابهام
كم-تعارض كم (اجرای اداری) ،ابهام كم -تعارض زیاد (اجرای سیاسی) ،ابهام زیاد-تعارض زیاد (اجرای نمادی) ،ابهام زیاد -تعارض
كم (اجرای آزمایشی) .او درواقع چگونگی ابهام و تعارض را در اجرای سیاست توضیح میدهد و مدل او رویکرد تئوری زمینهای
بیشتری برای اجرا فراهم میكند .بااینحال انتقادات در این مدل به این سمت است كه چگونه او میتواند خطمشیها را در این چهار
دستهبندی قرار دهد؟
گوگین 2و دیگران ( )1990مدلی را برپایه دیدگاه تئوری ارتباطی توسعه دادند كه در آن متغیرهایی از هر دو دیدگاه از باال به پایین
و از پایین به باال وجود داشت .بنابراین اجرا وابسته به محرکها و محدودیتها در سطح ملی ،منطقهای و محلی است .اگر بخواهیم
درک كنیم كه اجرای خطمشی در محدودههای مشخص چگونه صورت میگیرد میتوان تعامل بین این عناصر را بررسی كرد.
توماس 3و گریندل )1990( 4مدل تعاملی را برای بررسی اجرای خطمشیها ارائه كردند .در این مدل فرآیند اجرای خطمشی بهجای
خطی ،تعاملی دیدهشده است .چارچوب آنها برای مطالعه خطمشی آن بوده كه مشاهده كنند چگونه پیشنهادهای خطمشی در دستور
كار دولت قرار میگرفته ،چه فاكتورهایی بر سیاستگذاران و بر ارتباط بین تنظیم دستور كار و فرآیند سیاستگذاری اثرگذار بوده
است .عنصر اصلی در این مدل آن است كه خطمشی ممکن است در هر مرحلهای با توجه به فشارها و عکسالعملها تغییر یا حتی
عکس شود .بنابراین گروهها و احزاب بر مبنای منافع خود میتوانند در سطوح مختلف برای تغییر خطمشی فشار آورند .درک محدوده
اجرای خطمشی ،قوتها و ریسكها برای تغییر یا معکوس كردن آن خطمشی ،نقطه مركزی برای فهم خروجیهاست .تحلیل از این
نقطه كه مشخصههای خطمشی عمومی در ارتباط با عکسالعملهایی كه تولید میكند ،چیست و پسازآن دولتها باید بسنجند كه
چه منابعی دارند و چگونه میتوانند آنها را بسیج كنند تا اجرای موفقی داشته باشند.
نسل دوم مطالعات نیز خالی از انتقادات نیست .اصلیترین انتقاد آن است كه این رویکرد بر مبنای تعداد زیادی از نمونههای
مطالعاتی است بنابراین اعتبار ،روایی و پایایی آن به حد كافی نیست .همچنین نسل اول و دوم نتوانستهاند تركیب جامع یا رویکردی
یکپارچه برای تحلیل اجرا فراهم كنند.
جدول 1

تفاوتهای میان دو نگرش از باال به پایین و از پایین به باال ازنقطهنظر اجرا
متغیرها

نگرش از باال به پایین

نگرش از پایین به باال

سیاستگذار خطمشی
نقطه آغازین
ساختار
فرآیند
قدرت
ورودی /خروجی
اظهارنظر

سیاستگذاری از سوی دولت
زبان قانونی
رسمی
تماماً اداری
متمركز
تجویزی
مأموران دولتی (از باال به پایین)

مأموران مجری در نهادهای عمومی یا دولتی
معضالت اجتماعی
رسمی و غیررسمی
شبکهای شامل اداری
غیرمتمركز
توصیفی
مأموران دولتی (از پایین به باال)

برگرفته ازRaj Paudel, 2009 :

1

Matland
Goggin
3 Thomas
4 Grindle
2

ارزیابی میزان تحقق طرحهای توسعه شهری / ...ناصر مستوفی و قلمبر دزفولی

نسل سوم مطالعات ارزیابی تحقق برنامهها (دهه  1990به بعد)
گرچه دو نسل پیشین دانش اجرا را ارتقاء دادند اما نسل سوم این تحقیقات (دهه  1990به بعد) چكلیستهای اغلب طوالنی
متغیرهای كه امکان داشت بر اجرا اثرگذارند كه ارزش نسبی این متغیرها نیز مشخص نبود ،موردانتقاد قرار داد .درواقع این مسئله
مانع توسعه تئوری در اجراشده بود .نسل سوم مطالعات با آزمون كردن تئوریهای اجرا بر اساس نمونههای مطالعاتی قابلمقایسه و
مطالعات طراحیشده آماری كه تعداد مشاهدات را افزایش میدهد ،پیشنهاد شد .ویژگیهای مطالعاتی این نسل عبارتاند از :داشتن
مدل نظری روشن ،تعاریف عملیاتی از مفاهیم ،جستوجوی جامع برای شاخصهای قابلاتکا برای اجرا و متغیرهای پیشبینی كننده،
تعیین فرضیههای متکی بر نظریات ،تحلیل دادهها با استفاده از رویههای آماری و كیفی مناسب بهعالوه نمونههای مطالعاتی برای
آزمون آنها .در این نسل از مطالعات ،جهان ماكرو سیاستگذاران با جهان میکرو مجریان یکپارچه شد .بااینحال برخی از پژوهشگران
معتقدند كه نسل سوم در عمل فهمیده نشد .بنابرا ین اگر نسل اول به دنبال شناسایی مسائل و موانع اجرای موفق بود ،نسل دوم بر
توسعه چارچوب تحلیلی اجرا مانند دو دیدگاه از باال به پایین و از پایین به باال متمركز شد تا بتواند با تکیهبر این چارچوبها شکست
یا موفقیت اجرا را توضیح دهد و نسل سوم نیز كه همچنان ادامه دارد بر تئوری سازی در حوزه اجرا متمركزشدهاند.
در نقطه شروع مطالعات اجرای خطمشی ،هیچ تئوری كه با توافق جمعی باشد ،وجود نداشت .بنابراین محققین از پایههای نظری
مختلف و استفاده از متغیرهای متنوع سعی كردند تا نتایج خود را اعتبار ببخشند .بااینوجود ،ادبیات موجود در این زمینه در تالش
بوده تا دالیل مشترک و اصالحات موردنیاز را برای شکست خطمشیها بیابد .ادبیات این حوزه بهشدت تحت سلطه متغیرهای متنوع
قرارگرفته است كه كمبود در این زمینه ،شناسایی متغیرهای اصلی است .بااینوجود تفاوت روشنی میان مطالعات اجرا در كشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه مشاهده میشود .در كشورهای درحالتوسعه موانعی وجود دارد كه نمیگذارد اجرا با موفقیت صورت پذیرد
ازجمله این موارد :ناپایداری سیاسی ،وضعیت بد اقتصادی و كمبود منابع ،تعریف نشدن سازوكار مشاركت در فرآیندهای تصمیمگیری،
مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و اداری مانند سطح آگاهی مردم ،میزان اعتماد به نهادها ،میزان دسترسی به خدمات.
مطالعات «تحلیل تحقق خطمشی» و «ارزیابی برنامهها» كه علت وجودی ،چگونگی و میزان اجرایی شدن خطمشیها و برنامهها
را در واقعیت بررسی میكنند ،توانسته تا تحقیقات متعدد و عمیقی را از زمان شروع آن در اوایل دهه  70كه با كتاب «اجرا» اثر
پرسمن و ویلداوسکی ( )1973كلید خورد ،رقم بزند .درحالیكه تحقیقات در زمینه اجرای طرحها زمان زیادی از محققین حوزههای
مختلف ازجمله علوم سیاسی و علوم مدیریتی را به خود اختصاص داده است ،كمبود محسوسی در مطالعات موازی در حوزه فرآیند
اجرا توسط برنامهریزان مشاهده میشود .این در حالی است كه قطعاً برنامهریزان از توجه نزدیكتر به مطالعات اجرای خطمشیها
سود میبرند .بنابراین برنامهریزی نیاز دارد تا مطالعات خود را در حوزه اجرا و ارزیابی طرحها توسعه دهد .نتیجه عدم توسعه در این
بخش آن است كه برنامهها مرتب بهروز میشوند و برنامههای جدید پشت سرهم میآید بدون آنکه توجهی به شرایط اجرای برنامه
تهیهشده اولیه شود .دلیل این عدم توجه چیست؟ یکی از دالیل میتواند آن باشد كه تنها نگاه مشورتی و اشاره كردن به برنامهها در
سیاستگذاری موضوعیت پیداكرده و نه اجرای آنها و یا به دلیل عدم قطعیت در پیشبینی آینده ،غیرممکن بوده كه بتوان اجرایی
شدن طرح را تعیین كرد .بااینوجود سؤاالتی از قبیل اینکه تا چه حد برنامهها به معنای راهنماهایی برای توسعه آینده شهر اجرایی
شدهاند؟ و آیا مسیر توسعهای كه در برنامهها مشخصشده (صرفنظر از طرح جامع ،راهبردی و سایر موارد) در عمل پیگیری میشود؟
در متن برنامهریزی قرار دارند .بسیاری از ارزیابیهای برنامهریزی متمركز بر اجرای برنامه بهصورت انتزاعی و یا بر اساس ارزیابی
گزینههای پیشنهادی بوده و متمركز بر اجرای واقعی طرحها نیست .برنامهریزی احتیاج دارد كه آگاهی بیشتری نسبت به روشها و
یافتههای تحقیقات اجرا داشته باشد .در حال حاضر مطالعاتی كه در آن سنجش كمّی (عددی) از موفقیت اجرای برنامه صورت گرفته
باشد اندک بوده و این سنجشها محدود به كلیگوییها در این حوزه شده است .این شرایط به این معنا نیست كه هرچقدر فاصله
برنامه و اجرا بیشتر به معنای برنامهی بدتر و یا اینکه برای مسئله اجرا هم یك راهحل ملموس وجود دارد ،باشد بلکه به این معناست
كه برنامهریزی نیاز دارد تا در این حوزه كار كند ( .)Talen,1996
اگر به پنجاه سال پیش و در دهه  70بازگشت شود ،محققان در حوزه خطمشی عمومی و زمینههای مرتبط توجه ویژهای به فهم
معیارهای موفقیت و یا شکست در اجرای خطمشیها داشتهاند .بهطور تاریخی ،توجه كمتری به اجرای برنامهها شده و این مورد را
بهویژه میتوان در طرحهایی كه گرایش فضایی دارند و با محیط مصنوع مرتبط هستند ،مشاهده كرد .این عدم توجه نسبی ،ممکن
است به دلیل آنچه كالینز آن را «سندرم طرح جدید» میداند ،باشد كه در آن انحرافهای مشاهدهشده از برنامهها با تدوین طرح
جدید جبران میشده است تا اینکه ارزیابی چرایی به وجود آمدن انحرافها بررسی شود .از دهه  1980توجه به اینکه چگونه رشته
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برنامهریزی باید به اجرای برنامه نگاه كندرو به افزایش رفت و درنتیجه مجموعهای از مطالعات به سنجش اجرایی شدن طرحها
پرداختند .نکتهای كه در این میان وجود دارد آن است كه اهداف و بهكارگیری طرحها دامنه گستردهای را به خود اختصاص میدهد.
بنابراین نیاز است تا پیش از بررسی اجرای طرحها ،نوعشناسی از اهداف طرحها صورت بگیرد .برای مثال طرحها میتوانند بهعنوان
چشمانداز ،نقشه دقیق ،راهنمای كاربری زمین ،اصالحاتی برای مسائل مشخص ،برای توجیه منابع مالی گرفتن از دولت مركزی،
اقدامات عملی و پاسخ به قانونهای حکومت مركزی تهیه شوند .بنابراین مطالعه در زمینه اجرای این طرحها باید به نوعشناسی آنها
توجه كند (.)Lyles et al,2015
به دلیل پیچیدگی در یافتن رابطه بین ارزیابی و تحققپذیر بودن طرح ،در طرحهای توسعه شهری ابهام نظری وجود دارد .با توجه
به اینکه هر یك به ترتیب در میزان موفقیت یکدیگر تأثیرگذارند ( .)Nutt, 2007در زمینه ارزیابی تحقق ،مطالعهای در سال 2005
توسط دانشگاه فلوریداری جنوبی در حوزه علم اجرا انجام پذیرفته كه توسط شبکه ملی تحقیقات اجرا منتشرشده است .در این مطالعه
تالش شده تا با جمعآوری  1054مقاله و كتاب كه به شکلی با حوزه تحقق مرتبط بودهاند ،ادبیات نظری در این حوزه را مرور كند.
این مطالعه نشان میدهد كه مرور ادبیات چالشبرانگیز بوده زیرا تعاریف مختلفی از اجرا وجود دارد .در برخی از تعاریف اجرا معادل
«استفادهشده» یا «بهكاربرده شده» در حالت كلی گفته میشود و در برخی تعاریف دیگر به مجموعهای از روشها و اصول برای
اجرای یك برنامه یا پروژه گفته میشود .بنابراین كمبود تعاریف مشترک و كمبود مجالتی كه بهطور مشخص بر حوزه مطالعات اجرا
متمركز شوند ،احتماالً بازتابدهنده ادبیات فقیر در این حوزه مطالعاتی است .بااینوجود ،واژه «اجرا» را میتوان اینگونه تعریف كرد.
اجرا به معنای مجموعهای از اقدامات مشخص كه برای عملی كردن یك برنامه در ابعاد مشخص طراحیشده است .بر مبنای این
تعریف ،فرآیندهای اجرا هدفدار و در جزئیات كافی شرح دادهشدهاند بهگونهای كه ناظران مستقل (بیرونی) میتوانند نقاط قوت و
نمایان « مجموعه مشخص از فعالیتها» را در ارتباط اجرا كشف كنند ( .)Fixsen et al, 2005در زمینه انتخاب روش ارزیابی ،یکی
از مالحظات اساسی آن است كه روشی انتخابی در عین انطباق باهدف پژوهش از جامعیت برخوردار باشد (امینزاده.)1396،
ارزیابی اجرا در بسترهای نهادی و فرهنگهای متفاوت بهطور اجتنابناپذیری اشکال متفاوتی به خود میگیرد .این نکته بهویژه در
عصری كه حركت از حکومت به حکمروایی است ،مهم میشود .اجرا در لغت به معنای انجام دادن ،تولید كردن و یا تکمیل كردن
یك وظیفه آورده شده است .پدران علم اجرا ،پرسمن و ویلداوسکی )1973( 1اجرا را در ارتباط با خطمشی تعریف كردهاند .بنابر تعاریف
آنها ،اجرای خطمشی ،فرآیند اثرگذاری متقابل بین هدفگذاریها و اقدامات برای دستیابی به آن اهداف است .اجرای خطمشی
دربرگیرنده اقدامات افراد و گروهها در بخش عمومی و خصوصی بوده كه بر ای دستیابی به اهداف تنظیمشده است .برای دستیابی
به اجرای اثربخش در نظر گرفتن چهار مؤلفه اصلی مهم است:
 .1اهداف و وظایف روشن و مشخص كه دقیقاً بازتابدهنده نیت خطمشی باشد.
 .2برنامه مدیریتی كه وظایف و استانداردهای اجرایی را به واحدهای مجری تخصیص دهد.
 .3ابزارهای عینی كه بتوان با آن عملکردهای واحدهای مجری را سنجید
 .4سیستم مدیریتی كه عملکرد واحدهای مجری را كنترل كنند و ضمانتهای (نظارت) اجتماعی كافی كه این واحدها را در برابر
عملکرد خود پاسخگو كند.
اجرای موفق را نیز میتوان وابسته به میزان دستیابی به اهداف ،دستیابی به معیارهای مشخص موفقیت و پیشرفت در محیط
سیاسی دربرگیرنده برنامه دانست .همچنین موفقیت اجرای خطمشی وابسته به دو موضوع كلیدی است :ظرفیت محلی و اراده .بحث
و مذاكره در مورد انگیزه و تعهد (یا اراده) بازتابدهنده ارزیابی مجری از ارزش یك خطمشی یا متناسب بودن یك راهبرد است.
انگیزه یا اراده مجری نیز عمیقاً تحت تأثیر عوامل ورای آن خطمشی است ،نظیر رقابت مراكز قدرت ،رقابت بر سر اولویتبندیها و
فشارهای موجود در محیطهای اجتماعی و سیاسی .اجرا میتواند بهصورت فرآیندی مفهومسازی شود .بدان معنی كه اجرا ،فرآیندی
است كه در آن مجموعهای از اقدامات برای عملی كردن تصمیمات هدایت میشوند .ویژگی ذاتی فرآیند اجرا در عملکرد زمانمند و
رضایتبخش وظایف موردنیاز مشخص و مرتبط با پیادهسازی قوانین است (.)Raj Paudel, 2009
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مفهوم ارزیابی تحقق طرح جامع شامل پیگیری و اطالع از نحوه اجرایی شدن طرح ،نظارت و كنترل تحقق ،و عملی شدن نتایج
مورد انتظار طرح است .بهمنظور انجام چنین نظارتی الزم است كه یك نظام (سیستم) نظارتی طراحی و ایجاد شود كه بخشهای آن
عبارتند از :ابزار پایش و اندازهگیری؛ ابزار ارزیابی (معیارها و شاخصهای ارزیابی)؛ ابزار اصالح و بازنگری؛ شبکه ارتباطی.
در ارتباط با رویکرد ارزیابی ،با مروری بر متون مرتبط و نظریه های اندیشمندان مختلف نظیر الکساندر )2009( 1سه رویکرد اصلی
انطباق محور 2عملکرد محور 3و سودمندگرا  4برای عمل ارزیابی شناسایی شدند .در یك جمعبندی آنچه به نظر میرسد ،در نسلهای
جدید ارزیابی بررسی اهداف طرح و ارائه شاخصهای تحققپذیری در خود طرح بیشتر مبنای ارزیابی طرحها مدنظر است .در این میان
معیارها و شاخصهای ارزیابی به منظور قیاس وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بسیار حائز اهمیت میباشد .اهمیت تعیین معیارها و
شاخصها در این است كه ناظر میتواند بر مبنای آنها مباحث مطرح در طرحهای جامع و زیربخشهای آن (طرح تفصیلی ،موضوعی
و موضعی) را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.

روش پژوهش
مقاله حاضر از نظر نوع ،توسعه ای و تحلیلی می باشد .در این پژوهش ،گرد آوری اطالعات با روش اسنادی انجام شده كه سعی
دارد با توجه به مرور سوابق و منابع موجود و با فیشبرداری نظری ،دادهها و اطالعات جمعآوری شده ،الگویی را برای ارزیابی تحقق
طرح جامع تهران ارائه می كند .در بخش تحلیل داده ها ،برای ارزیابی میزان تحقق طرحهای موضوعی-موضعی و پیش شروط
تحقق پذیری ،ابتدا از روش گروه كانونی جهت انتخاب كارآمدترین سنجههای ارزیابی تحقق بخشهای مذكور استفاده گردید .بر این
اساس تعداد  5نفر متخصص شامل  2نفر عضو هیات علمی دانشگاه با تخصص های شهرسازی و برنامه ریزی شهری 2 ،نفر مدیر
شهری با تخصص های معماری و شهرسازی و در ذی مدخل در حوزه طرح جامع شهر تهران و یك نفر متخصص حرفه ای با
تخصص طراحی شهری برای تشکیل گروه كانونی دعوت شدند و با حضور این افراد  3جلسه  2ساعته و با تواتر زمانی یك هفته
تشکیل و با كمك گروه كانونی موضوعات و پرسش های اصلی تدوین شد .سپس تحلیل یافته های به روش نظرسنجی نیمه ساختار
یافته از متخصصان و مسئوالن انجام شد .در این بخش ،پس از استخراج طرحهای موضوعی-موضعی و پیش شروط تحقق پذیری
طرح جامع با كمك اسناد موجود ،از كارشناسانی كه در این زمینه صاحب نظر هستند دعوت گردید ،در خصوص روایی شاخصها و
نیز اوزان و ضرائب اهمیت آنها اظهار نظر نمایند .بدین منظور ،پرسشنامهای تهیه شده و با حدود  30نفر از متخصصان (با مدرک
كارشناسی ارشد و دكترا كه در نهادهای مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی ،دانشگاه های آزاد و سراسری ،شهرداری تهران،
شورای اسالمی شهر تهران ،شورای عالی شهرسازی و معماری ،جامعه مهندسان شهرساز و جامعه مهندسان مشاور ایران) مصاحبه و
نظرسنجی انجام شد .این حجم نمونه با روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی و با توجه به محدودیتهای تحقیق انتخاب شد .در روش
های آماری ،توزیع نرمال در نظرسنجی از متخصصان به حجم  30نفر و بیشتر ،دارای نتایج قابل قبول می باشد .همچنین برای
ارزیابی میزان تحقق سرانه های خدماتی از آزمون ناپارامتریك ویلکاكسون معادل تی زوجی جهت مقایسه سرانه وضع موجود و
مطلوب طرح جامع استفاده شده است.
جهت طراحی مدل نظری تحقیق نیاز است كه به ساختار طرح جامع جدید تهران تمركز شود .زیرا رسیدن به الگوی ارزیابی طرح
مذكور نیاز به درک ساختار و محتوای آن دارد .بر اساس مبانی نظری تعیین شاخص ها با توجه به هدف انجام میشود .در طرح جامع
تهران ،چشمانداز توسعه شهر ارائه شده ،اما ابزار سنجش تحقق چشمانداز مشخص نشده است .در نتیجه سنجش تحقق طرح جامع
از طریق سنجش تحقق چشمانداز امکانپذیر نیست و باید به متن طرح رجوع كرد.
در انتهای سند طرح جامع ،سیاستهای منجر به چشمانداز با سه ابزار معرفی شدهاند:
 -1شروط تحققپذیری؛
 -2طرح تفصیلی؛
 -3برنامههای موضوعی و موضعی (طرح جامع تهران)1386 ،
Alexander
Conformance-based Approach
Performance-based Approach
Utilitarian Approach

1
2
3
4
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بر این اساس ،برای طراحی سنجهها (شاخصها)ی طرح جامع میتوان به موارد زیر رجوع كرد:
• سنجههای مبتنی بر چشمانداز طرح جامع
• سنجههای مبتنی بر اهداف طرح جامع
• سنجههای مبتنی بر راهبردها و سیاستهای طرح جامع
• سنجههای مبتنی بر برنامههای طرح جامع
• سنجههای مبتنی بر طرح تفصیلی
• سنجههای مبتنی بر تهیه و تحقق برنامههای موضوعی و موضعی
• سنجههای مبتنی بر الزامات و شرایط تحققپذیری
• سنجههایی سایر اقدامات شهرداری مؤثر در تحقق كه در سند طرح جامع قید نشده
بنابراین ،این پرسش پیش میآید كه كدامیك از مسیرهای فوق ،برای انتخاب سنجههای ارزیابی تحقق طرح جامع كارآمدتر خواهد بود.
برای پاسخ به این سوال ،از روش دلفی استفاده شد .نتیجهی این بررسی نشان داد كه از میان مسیرهای فوق ،سه مسیر زیر میتوانند
مؤثرتر و مفید تر باشند :سنجههای مبتنی بر طرح تفصیلی؛ سنجههای مبتنی بر تهیه و تحقق برنامههای موضوعی و موضعی.
به بیانی دیگر ،سنجههای مبتنی بر الزامات و شرایط تحققپذیری طرح جامع تهران در چارچوب یك طرح راهبردی -ساختاری پس
از بیان چشماندازی متنوع ،اهداف ،راهبردها را ارائه و سپس سیاستهای طرح را در قالب طرحهای موضوعی -موضعی بیان نموده
است .همچنین جهت تحقق طرح پیش شروطی را تحت عنوان شروط تحققپذیری مطرح كرده است .نکته قابلذكر اینکه در اسناد
توسعه شهری در این جایگاه ،معموالً نیاز است كه ابزاری برای سنجش تحققپذیری در سند ارائه شود كه میتواند شامل شاخصهای
كمی باشد .اما متأسفانه چنین بخشی در سند طرح لحاظ نشده و بهجز عدد كلی جمعیتپذیری (مقادیر جمعیتپذیری به تفکیك
مناطق از متن سند حذف شده است) ،مقادیر دیگری ارائه نشده است .همچنین در اسناد پایش طرح تفصیلی نیز مقادیر سرانههای
خدماتی ارائهشده است .در یك جمعبندی باید گفت ،از طریق چشم اندازهای كلی كه شاخصهای سنجش برای آن در سند لحاظ
نشده است نمیتوان به میزان تحقق طرح دست یافت(به دلیل كیفی بودن) .بر این اساس ،ساختاری را كه میتوان برای بررسی
تحقق طرح جامع تهران بر اساس سه ركن طرحهای موضوعی-موضعی ،پیششرطهای تحققپذیری و طرح تفصیلی تبیین نمود در
شکل  1اشاره شده است.

شکل  .1رویکرد ارزیابی ،منبع نگارندگان بر طبق نتایج مبانی نظری

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهر تهران مركز استان تهران و پایتخت كشور ایران است .این شهر در بین شهرستانهای تهران ،ری و شمیران است .از شمال
به رشتهكوه البرز و از جنوب به كویر متصل میشود .ارتفاع شهر تهران از حدود  900متر از سطح دریا در جنوب شروع میشود و به
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حدود  1800متر در شمال میرسد .ازنظر جغرافیایی نیز در  51درجه و  17دقیقه تا  51درجه و  33دقیقه طول خاوری و  35درجه و
 36دقیقه تا  35درجه و  44دقیقه عرض شمالی قرار دارد.
مساحت تهران ،عرصهای است به وسعت تقریبی  615كیلومترمربع دارای  22منطقه شهرداری و برای تأمین نیازهای خدمات
شهری جمعیت ساكن و شاغل (جمعیت روزانه) ،برمبنای جمعیتی معادل  9/1میلیون نفر انجامشده است .ظرفیتپذیری سکونت،
برمبنای حدود  20درصد مازاد بر پیشبینی جمعیت فوق و بهمنظور توسعه ساختوساز و جلوگیری از ركود بازار مسکن ،برای حدود
 10/5میلیون نفر جمعیت تا افق طرح ،تدارک یافته است( .طرح جامع تهران)1386،
مطابق سند طرح جامع ،سازمان فضایی شهر تهران" ،ساختار شبکهای شهر تهران" ،هماهنگ با ساختارهای طبیعی و تاریخی و
نظامهای حركت ،عملکرد و فعالیت ،متشکل از پنج محور شمالی  -جنوبی و سه محور شرقی  -غربی است كه ضمن تسهیل امکان
حركت و جابجایی بهتر در سطح شهر و كاهش تقاضای سفر ،سامان یابی عناصر بزرگمقیاس با كاركردهای شهری و فرا شهری
تهران را فراهم میسازد.
همچنین نخستین طرح جامع این شهر سال  1349تهیه شد و تا به امروز تنها یكبار دیگر این طرح برای تهران تهیه شده است
كه مربوط به آذرماه سال  1386با افق  20ساله میشود در نقشه زیر ،سازمان فضائی شهر تهران نشان داده شده است.

شکل  .2نقشه سازمان فضایی شهر تهران
برگرفته از :طرح جامع شهر تهران ()1386

یافته ها و بحث
این پژوهش بر تحقق طرح جامع تهران منحصراً بر مقیاس نخست ،یعنی «بر میزان تحقق طرح» متمركز است .بنابراین ممکن
است شیوهها و شاخصهایی برای ارزیابی وجود داشته باشند كه برای ارزیابی توسعه یك شهر مناسب باشند ،بااینوجود به دلیل عدم
انطباق با محتوای طرح توسعه شهر ،از بررسی آنان اجتناب شده است .لذا در ادامه فرایند پژوهش سنجههای بخش شروط تحققپذیری
و طرحهای موضوعی-موضعی در قالب جدولی از شاخصهای قابلسنجش طراحی گردید و موردبررسی قرار گرفت.
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در گام بعد پژوهش ،پرسشنامههایی با سؤاالت بسته و ساختاریافته در اختیار متخصصان حوزه شهرسازی قرار گرفت .همانگونه
كه در بخش روش تحقیق اشاره شد جامعهی آماری از میان استادان و متخصصان مختلف صاحبنظر در خصوص برنامههای توسعه
شهری و بهخصوص طرح جامع تهران تعیین گردید .در سؤاالت بسته بهمنظور تبیین روایی و امتیازدهی به آنها ،جدولی تهیه شد
كه در آن بتوان به هر طرح ،ضریب اهمیتی اختصاص داد كه این ضریب اهمیت میتوانست از  1تا  10باشد .بر اساس نتایج حاصل
از بخش ساختاریافتهی پرسشنامه ،امتیازاتی برای هر تعیین ضریب اهمیت هر یك از طرحها مشخص شد .با میانگین گرفتن از این
ضرایب ،جدول ضریب اهمیت نهایی شاخصها ،مطابق آنچه در ادامه آمده تشکیل شد.
جدول2

ارزش و اولویت هر یك از طرحهای ذیل طرح جامع
وزن معیار از  10بر
بخش

برنامه

اساس میانگین

برنامههای موضوعی
برنامههای موضعی
بافت
فرسوده
مناطق

اقتصادی و مدیریت
شهری

ساماندهی و ایجاد پردیس و توسعه فضاهای آموزش عالی و عمومی
ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی ،تفریح و گردشگری
ساماندهی و توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی
ساماندهی پردیسهای حکومتی و حکمرانی و تأسیسات اداری -دولتی و عمومی
ساماندهی و توسعه فضاهای سبز
ساماندهی و ایجاد آرامستانها
ساماندهی و توسعه مراكز كار ،فعالیت و نمایشگاهها
ساماندهی مراكز نظامی و انتظامی
حفاظت و توسعه سامانههای ،آبی و تأسیسات فاضالب
ساماندهی و حفاظت از محیطزیست شهر تهران
ایمنسازی شهر تهران
بهینهسازی مصرف انرژی
بهبود وضعیت شبکههای ارتباطی و نظام حملونقل و مدیریت ترافیکی
ساماندهی و ارتقا هویت معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی در سیما  .منظر شهری
ساماندهی و صیانت از محدوده و حریم
ساماندهی و توسعه امور اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مسکن و افزایش رضایتمندی شهری
ساماندهی نظامات عالیه و مدیریت شهری تهران
ساماندهی فضاهای شهری
ساماندهی عرصهها و محورهای شهری( شرقی -غربی و شمالی -جنوبی)
ساماندهی مراكز شهری
ساماندهی پهنههای ارزشمند تاریخی
ساماندهی پهنههای ارزشمند طبیعی و زیستمحیطی
ساماندهی پهنههای كار و فعالیت و گردشگری
ایجاد و توسعه مجموعههای ورزشی در مقیاس شهری و فراشهری
ساماندهی پهنههای ویژه
ساماندهی حریم پایتخت( تهران)
برنامه ایجاد و توسعه تأسیسات جابجایی و حملونقل
برنامههای ویژه مداخله در بافتهای فرسوده شهری

نظرات
6/4
7/8
5/6
5/75
7/6
3/8
6/2
5/2
6/6
8/6
8/4
6
8/4
6/4
7
6/2
9
7/6
6/6
7/4
7/2
7/2
7/8
6
6/2
8/8
8/8
8/5

حضور قانونی شهردار یا رییس شهر با حق رأی در نهادهای برنامهریزی استان
ایجاد بسترهای قانونی برای تهیه لوایح توسط شورای شهر و شهرداری و تصویب آن
انتقال دستگاههای دولتی و غیردولتی از تهران كه ضرورتی به استقرار آنها در تهران نیست
ساماندهی شهرهای جدید اقماری شهر تهران به شکلی كه باعث كاهش مراجعه به شهر شود
پرداخت مابهالتفاوت كاهش درآمد شهرداری تهران ناشی از اعمال سیاستها و اجرای قوانین

7/8
6/8
6
7/4
5
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وزن معیار از  10بر
بخش

برنامه

دولت و مجلس
قوه قضاییه
الزامات اجرایی
شورای شهر

ایجاد صندوقهای محلی اعتباری مسکن در جهت تأمین مسکن افراد كمدرآمد
ساماندهی قانونی بنگاههای معامالت امالک با تعین جایگاه مناسب شهرداری تهران
انطباق بهرهبرداری از اراضی با ضوابط و مقررات طرحهای مصوب حریم ،جامع و تفصیلی
كمك به بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران با اعمال سیاستهای تشویقی
احیا قوانین مالیات مستغالت و قانون مالیات بر اراضی بایر در اشکال جامعتر
احصا و احیا حق مرغوبیت ،ارزشافزوده و عایدی حاصل از عملیات توسعه و عمران
وضع قوانین جهت ضمانت اجرایی برای پرداخت سهم شهروندی دولت(عوارض شهرداری)
وضع قانون در خصوص نظارت شهرداری تهران بر اتحادیه و صنوف
شفافسازی برنامهها ،درآمد هزینه و عملکرد ساالنه شهرداری
وضع قوانین الزامآور برای شهرداری جهت ارتقا كیفیت ساختوساز و مسکن
ایجاد محمل قانونی برای تصویب قوانین خاص شهر تهران
تصویب قانون جامع مدیریت شهری( جهت یکپارچگی مدیریت شهری تهران)
ایجاد مدیریت یکپارچه اطالعات شهری( زیرسطحی و رو سطحی)
اصالح تقسیمات كشوری شهرستانهای تهران ،ری و شمیرانات
اصالح قانون" تعاریف محدوده و حریم شهرها و "...
بازنگری ،بهنگامسازی و اجرای طرح مجموعه شهری تهران با همکاری وزارت راه و شهرسازی
ساماندهی و بهینهسازی مصرف آب شرب موردنیاز شهر تهران و جلوگیری از هدر رفتن آب
ایجاد سیستم یکپارچه حملونقل شهری تهران و حومه
قرار گرفتن اعتبارات ارزی و ریالی برای حملونقل تهران در بودجههای ساالنه دولت
ارائه و تشریح طرحهای جامع و تفصیلی جدید شهر تهران و دستاوردهای آن
پرهیز از ارائه هرگونه تسهیالت و تأمین تأسیسات و خدمات زیربنایی
رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری طرحهای مصوب توسعه شهری تهران
اصالحات الزم در قانون ثبت بهمنظور تبعیت از قوانین شهرسازی
ایجاد و هماهنگی بین ثبت و شهرداری در تدوین مبانی واحد متراژ ساختمانها
ایجاد و استقرار دادگاه ویژه شهرسازی و مدیریت شهری
صدور اسناد تفکیکی پاركینگ و جلوگیری از خریدوفروش واحد بدون پاركینگ
رعایت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی در برنامههای  5ساله شهرداری تهران
تهیه شناسنامه باغهای باالتر از  500مترمربع
تهیه لوایح موردنیاز جهت شروط تحققپذیری
بازبینی طرح در دورههای  5ساله
ایجاد رسمی و قانونی نهاد مطالعات و تهیه طرحهای توسعه شهری تهران
استفاده از مابهالتفاوت درآمد تغییر كاربری طرح تفصیلی قدیم به جدید در اجرای پروژه
تهیه طرح تجدیدنظر در تقسیمبندی مناطق و نواحی شهر تهران
تهیه برنامه موضوعی تأمین فضاهای خدمات شهری موردنیاز تهران
تأمین فضاهای سبز ،پارکها ،تجهیزات و تأسیسات شهری
تهیه لوایح موردنیاز جهت شروط تحققپذیری

اساس میانگین
نظرات
3/8
5
7/2
7
7
6/6
7/6
4/6
8
6/2
7
5/8
7
5/8
7/4
4/4
6/4
8/4
5
5/6
7/6
7/4
6/6
5/8
6/6
3
7/2
5/8
8/2
6/8
7/6
5/6
3/6
4
7/6
9/5

با نظرسنجی از همان گروه متخصصین ،بر اساس شاخصهای بهدستآمده و تائید شده میزان تحقق طرح جامع بررسی گردید كه
نتایج آن در جدول زیر مشخص میگردد:
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جدول 3

میزان تحقق طرح جامع بر اساس نظرسنجی
وزن معیار

بخش

از  10بر
برنامه

اساس
میانگین
نظرات

برنامههای موضوعی
برنامههای موضعی

 -1سامانـدهی و ایجاد پردیسها و توسعه فضاهای
آموزش عالی و عمومی
 -2ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی ،مذهبی،
ورزشی ،تفریحی و گردشگری
 -3ساماندهی و توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی
 -4ساماندهی پردیسهای حکومتی و حکمرانی محلی
و تأسیسات اداری  -دولتی و عمومی
 -5ساماندهی و توسعه فضاهای سبز
 -6ساماندهی و ایجاد آرامستانها
 -7ساماندهی و توسعه مراكز كار ،فعالیت و نمایشگاهها
 -8ساماندهی مراكز نظامی و انتظامی
 -9حفاظت و توسعه سامانههای ،آبی و تأسیسات
فاضالب
 -10ساماندهی و حفاظت از محیطزیست شهر تهران
 -11ایمنسازی شهر تهران
 -12بهینهسازی مصرف انرژی
 -13بهبود وضعیت شبکههای ارتباطی و نظام
حملونقل و مدیریت ترافیك
 -14ساماندهی و ارتقاء هویت معماری و شهرسازی
ایرانی – اسالمی در سیما و منظر شهری
 -15ساماندهی و صیانت از محدوده و حریم
 -16ساماندهی و توسعه امور اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و مسکن و افزایش رضایتمندی شهروندان
تهران با رویکرد انسانمحوری
 -17ساماندهی نظامات مالیه و مدیریت شهری تهران
 -18ساماندهی فضاهای شهری
 -1ساماندهی عرصهها و محـورهای شهری (شرقی -
غربی و شمالی  -جنوبی)
 -2ساماندهی مراكز شهری
 -3ساماندهی پهنههای ارزشمند تاریخی
 -4ساماندهی پهنههای ارزشمند طبیعی و
زیستمحیطی
 -5ساماندهی پهنههای كار و فعالیت و گردشگری
 -6ایجاد و توسعه مجموعههای ورزشی در مقیاس
شهری و فراشهری
 -7ساماندهی پهنههای ویژه
 -8ساماندهی حریم پایتخت (تهران)
 -9برنامه ایجاد و توسعه تأسیسات جابجایی و
حملونقل

بافت فرسوده مناطق

 -1برنامههای ویژه مداخله در بافتهای فرسوده
شهری

6/4

امتیاز
اقدامی
نشده
()0

طرح

طرح

طرح در

تهیه

مصوب

حال اجرا

شده

شده (25

( 50تا

(تا )25

تا )50

)75

اثربخش
بوده (75
تا )100

0

درصد

درصد

وزنی

تحقق

0

0

117

15

5/6

0

0

0

5/75

0

0

0

7/6
3/8
6/2
5/2

0

418
57
496
0

55
15
80
0

16/5

25

50

430
210
30

50
25
5

45

378

45

6/4

55

352

55

7

55

385

55

186

30

180
152

20
20

297

45

185
0

25
0

0

0

195

25

0

0

0
484

0
55

0

0

212/5

25

15

7/8

55
15
80

6/6

25

8/6
8/4
6

25
5

8/4

30

6/2
20
20

9
7/6

45

6/6
25

7/4
7/2

0

7/2

0
25

7/8
6

0

6/2
8/8

0

8/8

0

8/5

55

25
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اقتصادی و مدیریت شهری
دولت و مجلس

 -1حضور قانونی شهردار یا رییس شورای شهر با حق
رأی در نهادهای برنامهریزی استان
-2ایجاد بسترهای قانونی برای تهیه لوایح توسط
شورای شهر و شهرداری و تصویب آن در مجلس
بهعنوان قانون(نگرش به شهرداری همانند دولت
محلی)
 -3انتقال دستگاههای دولتی و غیردولتی از تهران كه
ضرورتی به استقرار آنها در تهران نیست
 -4ساماندهی شهرهای جدید اقماری شهر تهران به
شکلی كه باعث كاهش مراجعه به شهر تهران شود.
 -5پرداخت مابهالتفاوت كاهش درآمد شهرداری تهران
ناشی از اعمال سیاستها و اجرای مصوبات باالدست(
مانند معافیتهای اقشار آسیبپذیر و بافت فرسوده)
 -6ایجاد صندوقهای محلی اعتباری مسکن در جهت
تأمین مسکن افراد كمدرآمد
 -7ساماندهی قانونی بنگاههای معامالت امالک با
تعیین جایگاه مناسب شهرداری تهران (وضع قوانین
موضوعه)
 -8انطباق بهرهبرداری از اراضی با ضوابط و مقررات
طرحهای مصوب حریم ،جامع و تفصیلی شهر تهران
بهخصوص اراضی دولتی
 -9كمك به بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
شهر تهران با اعمال سیاستهای تشویقی توسط دولت
و مجلس
 -10احیاء قوانین مالیات مستغالت و قانون مالیات بر
اراضی بایر در اشکال جامعتر ( جهت جلوگیری از
بورس بازی)
 -11احصاء و احیاء حق مرغوبیت ،ارزشافزوده و
عایدی حاصل از عملیات توسعه و عمران شهری
-12وضع قوانین جهت ضمانت اجرایی برای پرداخت
سهم شهروندی دولت (عوارض شهرداری) و
هزینههای پایتختنشینی آن به شهرداری
-13وضع قانون در خصوص نظارت شهرداری تهران
بر اتحادیه و صنوف
-14شفافسازی برنامهها ،درآمد هزینه و عملکرد
ساالنه شهرداری
-15وضع قوانین الزامآور برای شهرداری جهت ارتقا
كیفیت ساختوساز و مسکن
-1ایجاد محمل قانونی برای تصویب قوانین خاص
شهر تهران
-2تصویب قانون جامع مدیریت شهری (جهت
یکپارچگی مدیریت شهری تهران)
 -3ایجاد مدیریت یکپارچه اطالعات شهری(
زیرسطحی و رو سطحی)
 -4اصالح تقسیمات كشوری شهرستانهای تهران،
ری و شمیرانات ،بهنحویكه محدوده شهر تهران در
یك شهرستان واقع شود
 -5اصالح قانون "تعاریف محدوده و حریم شهرها
و"...
 -6بازنگری ،بهنگامسازی و اجرای طرح مجموعه
شهری تهران با همکاری وزارت راه و شهرسازی ،كشور
و شهرداری تهران
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قوه قضاییه
الزامات اجرایی
شورای شهر

 -7ساماندهی و بهینهسازی مصرف آب شرب موردنیاز
شهر تهران و جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه توزیع
 -8ایجاد سیستم یکپارچه حملونقل شهری تهران و
حومه (در مجموعه شهری تهران با اولویت حملونقل
ریلی)
 -9قرار گرفتن اعتبارات ارزی و ریالی برای حملونقل
تهران در بودجههای ساالنه دولت و برنامههای  5ساله
 -10ارائه و تشریح طرحهای جامع و تفصیلی جدید
شهر تهران و دستاوردهای آن ،از طریق برگزاری
دورههای خاص آموزشی و كارگاهها برای مهندسین
شهر تهران
 -19پرهیز از ارائه هرگونه تسهیالت و تأمین تأسیسات
و خدمات زیربنایی به كلیه ساختوسازهای غیرقانونی
و برخالف ضوابط دستگاههای دولتی و غیردولتی ( از
قبیل انشعابات آب و برق)
 -1رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
طرحهای مصوب توسعه شهری تهران در صدور
هرگونه آراء توسط قوه قضائیه
 -2اصالحات الزم در قانون ثبت بهمنظور تبعیت از
قوانینی شهرسازی در تفکیك و افراز اراضی و
ساختمان
 -3ایجاد هماهنگی بین ثبت و شهرداری در تدوین
مبانی واحد متراژ ساختمانها
 -4ایجاد و استقرار دادگاه ویژه شهرسازی و مدیریت
شهری
 -5صدور اسناد تفکیکی پاركینگ و جلوگیری از
خریدوفروش واحد بدون پاركینگ
 -1رعایت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی در
برنامههای  5ساله شهرداری تهران
 -2تهیه شناسنامه باغهای باالتر از  500مترمربع
 -3تهیه لوایح موردنیاز جهت شروط تحققپذیری
 -4بازبینی طرح در دورههای  5ساله
 -5ایجاد رسمی و قانونی نهاد مطالعات و تهیه
طرحهای توسعه شهری تهران
 -1استفاده از مابهالتفاوت درآمد تغییر كاربری طرح
تفصیلی قدیم به جدید در اجرای پروژههای عمران
شهری
 -2تهیه طرح تجدیدنظر در تقسیمبندی مناطق و
نواحی شهر تهران
 -3تهیه برنامه موضوعی تأمین فضاهای خدمات
شهری موردنیاز تهران
 -4تأمین فضاهای سبز  ،پارکها ،تجهیزات و
تأسیسات شهری
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7/8

با توجه به میانگین نتایج بهدستآمده درصد تحقق طرحهای ذیل طرح جامع تهران 21/15بوده است كه نتیجه مطلوبی ارزیابی
نمیشود .همچنین برای اینکه مشخص شود اجرای طرح در میزان تحقق سرانههای خدمات غیرانتفاعی یا سرانه خدمات  7گانه و
فضای سبز و پارک محقق شده است به بررسی وضعیت سرانهها در مناطق  22گانه شهر تهران پرداخته شد .لذا برای بررسی تحقق
سرانه مطلوب خدمات  7گانه و فضای سبز در طرح جامع شهر تهران ابتدا مساحت هركدام از این كاربریها در مناطق  22گانه شهر
تهران استخراج شد( رفیعیان و دیگران .)1395 ،سپس با استفاده از جمعیت مناطق شهر تهران سرانه خدمات در هركدام از مناطق
بهصورت جداگانه محاسبه شد (سازمان فنآوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران .)1398 ،سپس این سرانهها با سرانههای
مطلوب طرح جامع شهر تهران (طرح جامع تهران  )1386مقایسه شد.
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با توجه به حجم نمونه ( 22منطقه) و برای تعیین نوع آزمون با استفاده از آزمون كولموگروف ،اسمیرنوف بررسی شد كه آیا دادهها
نرمال هستند و یا خیر ،با توجه به اینکه در كلیه موارد سیگما كوچكتر از  5صدم بود لذا با دادههای نرمال روبرو نبودیم بر این اساس
از آزمون ناپارامتریك ویلکاكسون استفاده شد.
جدول 4
سرانههای خدماتی موجود شهر تهران به تفکیك مناطق (سال)95
پارک و
مناطق
فضای سبز
1 /28
5 /97
تهران
2 /57
3 /96
1
1 /32
3 /97
2
1 /39
4 /88
3
0 /96
8 /76
4
0 /82
5 /67
5
5 /47
3 /23
6
0 /98
0 /64
7
0 /57
0 /65
8
0 /54
1 /16
9
0 /46
0 /70
10
0/80
1/29
11
1 /82
2 /90
12
0 /59
4 /01
13
0 /61
2 /46
14
0 /98
8 /09
15
1 /67
7 /00
16
0 /59
1 /59
17
1 /13
7 /90
18
2 /10
5 /29
19
1 /60
5 /52
20
1 /12
19 /69
21
3 /15
54 /73
22
برگرفته از  :رفیعیان و همکاران ()1395

آموزشی

تأسیسات و
تجهیزات
1 /29
0 /92
1 /46
2 /74
1 /39
4 /54
1 /97
0 /56
0 /81
0 /58
0 /12
0/62
0 /31
0 /62
0 /16
0 /51
1 /40
0 /19
1 /14
0 /30
0 /85
1 /31
0 /91

تفریحی و
توریستی
0/57
1 /35
0/27
4 /87
0 /24
0 /18
0 /33
0 /90
0 /06
0 /36
0 /00
0/08
0 /40
0 /05
0 /04
0 /39
0 /45
0 /03
1 /48
0 /68
0 /51
0 /37
0 /49

درمانی

فرهنگی

ورزشی

مذهبی

0/46
0 /99
0/50
01/39
0 /23
0 /18
1 /54
1 /49
0 /07
0 /16
0 /09
0/71
0 /94
0 /29
0 /08
0 /15
0 /15
0 /15
0 /71
0 /13
0 /57
0 /55
0 /22

0/39
2 /48
0/03
1 /00
0 /7
0 /11
0 /55
2 /18
0 /02
0 /06
0 /03
0/24
0 /75
0 /02
0 /05
0 /19
0 /06
0 /05
0 /11
0 /02
0 /53
0 /26
0 /43

0/57
0/30
0/13
0 /17
0 /15
0 /27
0 /12
0 /21
0 /11
0 /24
0 /06
0/11
0 /10
0 /01
0 /15
0 /06
0 /17
0 /11
0 /23
0 /43
0 /39
0 /62
19 /29

0/20
0/14
0/09
0 /11
0 /11
0 /20
0 /10
0 /06
0 /17
0 /16
0 /14
0/19
0 /83
0 /09
0 /10
0 /15
0 /22
0 /18
0 /24
0 /16
0 /23
0 /43
0 /17

جدول 5

نتایج آزمون ویلکاكسون
مولفه
سرانه وضع موجود و مطلوب كاربری فضای سبز
سرانه وضع موجود و مطلوب كاربری آموزشی
سرانه وضع موجود و مطلوب كاربری تأسیسات و تجهیزات شهری
سرانه وضع موجود و مطلوب سرانه تفریحی و توریستی
سرانه وضع موجود و مطلوب كاربری درمانی
سرانه وضع موجود و مطلوب سرانه فرهنگی
سرانه وضع موجود و مطلوب كاربری ورزشی
مقایسه سرانه وضع موجود و مطلوب كاربری مذهبی

Z
-2/711b
-1/361b
-3/458b
-3/328b
-3/913b
-3/784b
-3/394b
-4/109b

)Asymp. Sig. (2-tailed
0/007
0/001
0/001
0/001
0/000
0/000
0/001
0/000
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برای تفسیر نتایج آزمون ویلکاكسون برای اینکه پی ببریم آیا میزان تحقق سرانه فضای سبز و پارک در زمان آزمون نسبت به
سرانههای مطلوب در طرح جامع چگونه است با توجه به نتیجه آزمون ) Z(-2.711در سطح خطای كوچكتر از  0/01میتوان گفت
كه فرض H0با سطح اطمینان  99درصد رد میشود .لذا میتوان گفت كه سرانه خدمات فضای سبز و پارک وضع موجود در مناطق
 22گانه شهر تهران با سرانه فضای سبز و پارک مطلوب تفاوت معنیداری داشته و هنوز محقق نشده است.
با توجه به نتیجه آزمون Z(-3.361) ،در سطح خطای كوچكتر از  0/01میتوان گفت كه فرض  H0با سطح اطمینان  99درصد
رد میشود .لذا میتوان گفت كه سرانه آموزشی وضع موجود در مناطق  22گانه شهر تهران با سرانه آموزشی مطلوب تفاوت معنی
داری داشته و هنوز محقق نشده است.
از آنجا كه ) Z(-3.458بوده در سطح خطای كوچكتر از  0 /01میتوان گفت كه فرض H0با سطح اطمینان  99درصد رد می
شود .لذا میتوان گفت كه سرانه تأسیسات و تجهیزات شهری وضع موجود در مناطق  22گانه شهر تهران با سرانه تأسیسات و
تجهیزات شهری مطلوب تفاوت معنیداری داشته و هنوز محقق نشده است.
با توجه به جدول  5كه ) Z(-3.328در سطح خطای كوچكتر از  0 /01است میتوان گفت كه سرانه تفریحی و توریستی وضع
موجود در مناطق  22گانه شهر تهران با سرانه تفریحی و توریستی مطلوب تفاوت معنیداری داشته و هنوز محقق نشده است.
سرانه درمانی وضع موجود در مناطق  22گانه شهر تهران با سرانه درمانی مطلوب تفاوت معنیداری داشته و هنوز محقق نشده
است Z(-3.913) .در سطح خطای كوچكتر از  0 /01بوده است.
با توجه به نتیجه آزمون ) Z(-3.784در سطح خطای كوچكتر از  0 /01میتوان گفت كه سرانه فرهنگی وضع موجود در مناطق
 22گانه شهر تهران با سرانه فرهنگی مطلوب تفاوت معنیداری داشته و هنوز محقق نشده است.
در خصوص سرانه ورزشی وضع موجود در مناطق  22گانه شهر تهران نیز است با توجه به نتیجه آزمون ) Z(-3/394با سرانه
ورزشی مطلوب تفاوت معنیداری نشان داده شد
با توجه به نتیجه آزمون ) Z(-4/109در سطح خطای كوچكتر از  0 /01باید گفت كه سرانه مذهبی وضع موجود در مناطق 22
گانه شهر تهران با سرانه مذهبی مطلوب تفاوت معنیداری داشته و هنوز محقق نشده است.
لذا در یك جمعبندی میتوان بیان داشت عالوه بر عدم تحقق شروط تحققپذیری طرح سند طرح جامع و طرحهای موضوعی-
موضعی ،در خصوص تحقق طرح تفصیلی ،تفاوت معنیداری بین ارقام سرانههای خدماتی پیشنهادی طرح جامع تهران و وضع موجود
وجود دارد.

نتیجه گیری
اهداف طرحهای توسعه شهری متنوع است كه شامل مواردی چون جهتگیری توسعه ،اهداف جمعیتی ،شبکه ارتباطات شهری،
طراحی شهری و معماری ،كاربری شهری حفاظت میشود .تحققپذیری طرحهای امروز ایران عمدتاً مرتبط با تحقق خدمات عمومی
هستند .سایر ابعاد ،متأسفانه ،اغلب بهصورت تحقق خودكار فرض میشود .در طرح جامع تهران نیز ،چشمانداز توسعه شهر ارائهشده،
اما ابزار سنجش تحقق چشمانداز مشخص نشده است .درنتیجه سنجش تحقق طرح جامع از طریق سنجش تحقق چشمانداز امکانپذیر
نیست و باید به متن طرح رجوع كرد.
در محتوای سند طرح جامع ،سیاستهای منجر به چشمانداز با سه ابزار معرفیشدهاند:
 -1شروط تحققپذیری؛
 -2طرح تفصیلی؛
 -3برنامههای موضوعی و موضعی.
نتایج ارزیابی نشان داد كه درمجموع ،وضعیت تهیهی برنامههای موضوعی و موضعی و تصویب و اجرای آنها ،امیدواركننده نبوده
است .بااینحال ،میزان تعهد شهرداری به تحقق این برنامهها ،بیشتر از دستگاههای غیر شهرداری است (یا دستكم اظهارات شهرداری
بیشتر از اظهارات دستگاههای دولتی و غیردولتی دیگر ،مبتنی بر مسئولیتپذیری برای تحقق برنامهها بوده است) .درنهایت ،نتایج
مطالعات نشان داد كه درصد تحقق طرح جامع بر اساس میانگین وزنی شاخصها  21 /15درصد بوده است .این درصد به این معناست
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كه بهطور متوسط تهیهی اسناد موضوعی ذیل سند طرح جامع بهصورت كامل انجامنشده است و یا مراحل تصویب و اجرای آن با
اشکال مواجه شده است.
همچنین در سند طرح جامع تهران نیز ،تنها ابزار كمی سازی شده ارائهشده برای سنجش طرح تفصیلی ،جمعیتپذیری و پهنهبندی
و سرانههای خدماتی است .در همین ارتباط ،جمعیتپذیری تهران مدتها است كه از سقف اعالمشده در طرح جامع گذشته است.
بهطور نمونه ،نتایج بررسی بارگذاری منطقه  22بسیار بیشتر از چیزی است كه در طرح اولیه تعریف شده بود .همانگونه كه نتایج
بررسی طرح تفصیلی منطقه  22نشان میدهد" بیشتر كاربریهای پیشبینیشده در طرح مذكور تحققنیافته است و عوامل متعدد
جمعیتی ،قانونی و اقتصادی در این عدم تحقق دخیل بودهاند( .محمد نژاد و همکاران .)1391 ،در خصوص پهنهبندی نیز ،با توجه به
مصوبات كمیسیون ماده  5شهر تهران كه تا پایان آبان ماه سال  1399تعداد  107مصوبه كلی و یا موردی در خصوص پهنهبندی و
یا كاربریهای خدماتی شهر تهران داشته است) .این تغییرات حتی امکان بررسی جمعیتپذیری و پهنهبندی را بر اساس سند طرح
مخدوش كرده است .لذا با استفاده از آزمون آماری ناپارامتریك ویلکاكسون معنیداری فاصله سرانههای خدماتی موجود نسبت به
سرانههای خدماتی مطلوب بررسی و عدم تأمین سرانههای خدماتی در نیمهعمر طرح جامع تهران نشان داده شد .همچنین نتایج این
مطالعه تأییدكننده پژوهش قبلی غمامی است كه بیان میدارد ،بررسی طرحهای جامع شهری و منطقهای تهران در پنج دهه گذشته
انجامشده نشان میدهد كه هنوز هیچیك از  41شرطی كه برای تحقق طرح جامع تعیینشده بود تأمین نشده است(.غمامی)1399 ،
الزم به ذكر است به دلیل اینکه در حال حاضر در نیمه دوم زمان اجرای طرح جامع تهران هستیم بدیهی است این ارزیابی دقیق
نخواهد بود و الزم است در پایان دوره زمانی طرح یعنی سال  1405دوباره ارزیابی صورت گیرد .همچنین با توجه به اینکه آخرین
سرشماری نفوس و مسکن در كشور در سال  1395انجامشده است اطالعات مربوط به جمعیت شهر تهران از آن استخراجشده است
و اطالعات جدیدتری در این خصوص موجود نیست .همچنین در خصوص مساحتهای استفادهشده برای كاربریهای خدمات شهری
و فضای سبز آخرین اطالعات تأییدشده توسط سازمانهای ذیصالح مربوط به سال  1395بوده است ،لذا با توجه به عدم وجود
اطالعات تأییدشده بهروز ،از این منابع در تحقیق استفادهشده است .درنهایت ،بر اساس نتایج این پژوهش میتوان پیشنهادها زیر را
برای بهبود فرایند بیان نمود:
الف -لزوم تعریف و تصویب ابزار و شاخصهای تحققپذیری طرح :همانگونه كه بیان شد یکی از محدودیتهای
این تحقیق عدم وجود ابزار و شاخصهای مشخص برای تحقق طرح جامع در خود سند است .در بسیاری از راهبردهای طرح جامع،
متن سند تأكیدی بر استانداردسازی شاخص ندارد (بهجز موارد معدودی نظیر سرانه  21.8مترمربع خدمات و فضای سبز) .در این موارد
راهبردها عمدتاً با تعابیری نظیر «ارتقاء سطح»« ،توسعه» و یا حتی «ساماندهی» همراه هستند .بر این اساس ،تحلیل و ارزیابی
شاخصها (در غیاب استاندارد) منحصراً میتواند مبتنی بر روندهای افزایشی یا كاهشی آنها صورت گیرد .این ابزار باید در سند بیان
و در سالهای متوالی به اجرا گذاشته شود تا قابلیت سنجش طرح بر اساس آن امکانپذیر شود .پیشنهاد این مطالعه تعریف و تصویب
سازوكار و ابزار سنجش طرحهای توسعه شهری در مراجع قانونی است.
ب -ایجاد پشتوانه حقوقی ،مدیریتی و سیاسی برای نظارت بر تحقق طرح جامع تهران :با توجه به اینکه تا
پیشازاین سامانه نظارت و ارزیابی حین اجرا برای توسعه شهری موردتوجه نبوده است ،نیاز به دستورالعملها و آییننامههای مشتركی
است كه در دو زمینه به انجام ارزیابی منتج گردد -1 :دستورالعملها و رویههایی كه دستگاههای دخیل در توسعه شهری را مجاب به
ارائه اطالعات مربوط به شاخصها نماید -2 .قوانین و بخشنامههایی كه قدرت سیاسی و حقوقی موردنیاز شورای عالی نظارت بر
توسعه شهر تهران را در تصمیمگیری بر اساس نتایج ارزیابی شاخصهای طرح جامع ،تضمین نماید.
ج -پیگیری پیششرطهای تحقق طرح جامع خصوصا راهاندازی واقعی نهاد طرحهای توسعه شهری تهران:
آنچه در سند طرح جامع تهران بهصورت صریح بیانشده بخش شروط تحققپذیری طرح است كه در این میان ایجاد نهاد طرحهای
توسعه شهری تهران است یکی مهمترین اركان آن میباشد .لذا با توجه به نتایج این پژوهش،مشخص شد كه تقریباً هیچیك از
شروط بیانشده محقق نشده است .لذا یکی ارز اولین اقدامات میبایست پیگیری انجام این شروط باشد و سپس به سایر سیاستهای
الزمه وارد شد.
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در انتها پیشنهاد كاربردی این مطالعه ،انجام پژوهشی مستقل دربارهی «ارزیابی تحقق طرح تفصیلی با توجه به بحث جمعیتپذیری
و تغییرات پهنههای تفصیلی از طرح جامع» و دالیل عدم تحقق طرحهای موضوعی و موضع و نیز دالیل عدماصالح قوانین و مقررات
برای ایجاد شرایط تحقق طرح جامع شهر تهران است.
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پروژه های اجراشده در تهران) .معماری و شهرسازی آرمانشهر197-185 ،17 ،
رفیعیان ،مجتبی ،فرزادی ،نگار و قلمبر دزفولی ،راما .)1395( .رصــد وضــعیت شــهرســازی تهران .جلد اول ،نظام قطعه بندی و كاربری زمین.
تهران :سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.
سازمان فنآوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران .)1389( .طراحی شاخصها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران.
سازمان فنآوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران .)1398( .آمارنامه شهر تهران ،سالنامه اماری شهر تهران.
شکوهی بیدهندی ،محمدصالح  .)1393(.ارزیابی عدالت فضایی در برنامههای توسعه شهری ،رساله دكتری دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران.
غمامی ،مجید .)1399( .برر سی طرح های جامع شهری و منطقه ای تهران در پنج دهه گذ شته ( .)1395-1345مركز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران ،ص .572
محمدنژاد ،علی ،لشگری ،علی اصغر و سلیمانی ،منصور .)1391( .ارزیابی تحقق پذیری كاربری زمین در طرح های توسعه شهری مورد :طرح
تفصیلی منطقه  22تهران) .پژوهشهای دانش زمین.111-95 ،12 ،
مركز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران .)1393( .مجموعه نشستهای علمی تخصصی .جلد اول تهران :چاپ فاطرنگار
مركز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران .)1396( .نو شتارهایی در باب مدیریت،برنامهها و طرحهای شهری .تهران :انت شارات مركز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران.
نهاد مطالعات و تهیه طرحهای توسعه شهری تهران .)1386( .طرح راهبردی ساختاری توسعه و عمران شهر تهران (طرح جامع تهران) .تهران:
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
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