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چکيده
رويکرد استراتژيک ،رويکردي نوين در راستاي نظريّهپردازي در برنامهريزي شهري است که از اوايل
دهة هفتاد قرن بيستم ،جايگزين رويکردهايی چون برنامهريزي متمرکز و سيستتمی شتده استت.
رهيافتی چرخهاي ،فرايندي و مشارکتی که به عنوان الگوي مناسب متیتوانتد جتايگزين رويکترد
برنامهريزي جامع متمرکز با ويژگیهاي غيتر قابتل انعطتا و غيتر واقعگرايانتة آن در کشتورهاي
درحالتوسعه ،از جمله کشور ما ،قرار گيرد .براي جمعآوري پيشينه و مبتانی نظتري موضتو متورد
مطالعه ،از اسناد کتابخانهاي و مراجع اصيل مرتبط با موضو مورد پتژوه  ،استتفاده شتده استت؛
همچنين جهت سنج

افکتار و نظترا کارشناستان پتژوه

از روش پيمايشتی بته دو صتور

پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .شايان ذکر است که برخی از نظرسنجیها به صور کتبی
(استفاده از پست الکترونيک) و برخی نيز به صور حضوري انجام شد .پس از مرحلة نظرستنجی و
ويراي

آنها ،نظرا مختلف دستهبندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .جهت تحليتل دادههتاي

پژوه  ،از آزمون آماري  tتکنمونهاي و تحليلهاي رگرسيونی خطّتی و لگتاريتمی استتفاده شتده
است .نتايج پژوه

نشان میدهد عامل نگرشی  -دانشی بر مبناي نظر کارشناستان ،بتا توجّته بته

ميزان اختال  ،از ميانگين مبناي پايين به دست آمده براي آن از اولويّت بيشتري جهت گتراي
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سمت برنامهريزي استراتژيک دارد و ثانياً هر  4مؤلّفة نگرشی  -دانشی ،هنجاري  -رفتاري ،ارتبتایی
و نهادي  -رسمی تأثير مستقيم و معناداري بتر فراينتد تغييتر و پتذيرش رويکترد استتراتژيک در
برنامهريزي شهري ايران دارند.
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مقدّمه
گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکالت خاصّ شهرنشینی ،بیش از پیش توجّه به راهبرد و چارههاای ساودمند
برای بهینهسازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است (ضرابی و قنبری .)1093 ،در همین راساتا ،طار جاام
شهری بیشتر به منظور ترویج ضوابط شهرسازی ،کنترل توسعة شهرها ،گرایش به نظام هماهنگساازی بخاشهاای
مختلف اقتصادی و اجتماعی ،با توجّه به کیفیّت محیطزیست و بر اساس شناخت حوزههای نفوذ طبیعی ،اجتمااعی،
اقتصادی شهرها مطر شد (شیعه)31 :1091 ،؛ ولی متأسّفانه این طر  ،در رسیدن باه اهادا خاود موفّا نباوده
است ،چراکه الگوهای اوّلیّة تمامی این طر ها ،برداشتی از الگوهاا و تجربیاات کشاورهای دیگار اسات (رهنماایی و
شاهحسینی)91 :1091 ،؛ هرچند این طر ها با مقدّمات فنّای و تخصّصای و نیاز صار هزیناههاای زیاادی تهیاه
گردیدهاند و البتّه تأثیرات مثبتی در منطقهبندی کاربریها ،رعایت ضوابط و مقرّرات ساختمان و بهبود نسابی حیاات
شهرها داشتهاند ،اما به دالیل متعدّدی نتوانستهاند به تمام اهدا خود برسند .چنانکه بررسیهای موجود ،حااکی از
آن است که طر های جام در اغلب شهرها ،به کمتر از  %13از اهدا خود رسیدهاند (قدرتی.)1 :1091 ،
با توجّه به ضرورتها و مسائل یادشده در کشور ما نیز ،ها در بعاد طار ریازی توساعة شاهری و ها در بعاد
مدیریتی ،نیاز به تغییرات جدی در راستای پذیرش تحوّل به سمت رویکردهای انعطا مند ،مشاارکتی و اساتراتیی
وجود دارد .با توجّه به رویکرد از باال به پایین ،فرایند بسته سیاساتگاذاری و تصامی ساازی و عادم تصامی گیاری
توسّط نهادهای مستقی مدیریتی در فرایند تحوّالت و توساعة شاهری ،وجاود چشا اندازهای بلندمادّت مبتنای بار
پیشبینی برای طر های توسعة شهری و حالت انحصارگرایی برنامهریزی و مدیریت که هرگونه مشاارکت محلای در
پایینترین سطح را نیز در خود ندارد ،باعث گردیده است تا ضرورت تغییارات رویاهای و عملکاردی و نگرشای را در
راستای گرایش به برنامهریزی استراتیی در کشور ما نیز ،بیش از پیش حس گردد .با این وجود ،در مطالعاه حاضار
سعی گردیده هست به تحلیل مؤلّفههای گرایش به رویکرد استراتیی در فرایند برنامهریزی شهری کشاور پرداختاه
شود.
پیوهش حاضر ضمن ارزیابی چالشها و موان پیش روی فرایندی برناماهریازی شاهری در ایاران ساعی دارد بار
ضرورت بهکارگیری رویکرد استراتیی در فرایند برنامهریازی شاهری در ایاران بپاردازد .بادین معنای در وهلاة اوّل
مؤلّفههای کلیدی برنامهریزی استراتیی مشخّص شده و سپس نقش این عوامل در تحقّ و پیادهسازی برنامهریازی
استراتیی مورد ارزیابی و واکاوی قرار گرفته تا از این منظر برنامهریزان شاهری بتوانناد باا اجتناا از نگارشهاای
سنّتی برنامهریزی شهری رویکرد جدید را فضاهای شهری بکار گیرند.
اوّلین طر جام شهری در ایران از سال  1011شکل گرفت و این خاود نشاان مایدهاد کاه شاهر باه عناوان
عنصری مستقل مورد توجّه قرار گرفته است (حبیبی .)119 :1091 ،ولی سابقه تهیّة طار هاای توساعة شاهری در
سطح جهان به انقال صنعتی بازمیگردد ،به طوری که بعد از رشد ساری شهرنشاینی ،طار هاای توساعة شاهری
برای حلّ معضالت و مشکالت شهری و استفاده از زمین برای فعّالیّاتهاای مختلاف شاهری در قالاب برناماهریازی
توساط کساانی چاون پاتریا گادس 1و لاوئیز ماامفورد 1بنیاان نهااده شاد و در
ّ
جام  ،ابتدا در اوایل قرن بیست
کشورهای انگلستان و آمریکا جنبة قانونی و رسمی پیدا کرد و سپس ،از طریا جنابش شهرساازی مادرن (منشاور
آتن  )1300 -به صورتی فراگیر در جهان به کار گرفته شد (تقوایی و موسوی)1091 ،؛ امّا این طر های تهیّاهشاده،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Patrick Geddes
2- Lewis Mumford

تحليلی بر مؤلّفههاي گرايش به رويکرد استراتژيک در فرايند برنامهريزي شهري در ايران

29

بعد از مدّتی و از اواخر دهة  13هجری شمسی و اوایل دهة  ،13انتقاداتی را متوجّه خود ساخت .طر های جاام  ،از
آنجا که با اف نگاه بلندمدّت تعریف میشوند با تنگناهایی مواجه هستند .تغییر در هنجارهاا و ارزشهاای اجتمااعی
ناشی از تغییر انسان و جامعه در گذر زمان ،از اعتبار و اهمّیّت طر های جام و اصوالً برنامهریزی بلندمادّت شاهری
میکاهد .جایلز کالرک ،1ایرادهایی که بر این نوع برنامهریزی بلندمدّت وارد مایآیاد را چناین ماینویساد کاه ایان
طر ها و این نوع برنامهریزی ،بسیار ایستا است و با سناریوهای متّکی بر رشد آهستة شهری ساازگار شاده اسات .از
دیگر سو ،اشاره میکند که سیست برنامهریزی با ابزارهای نامناسبی نظیر جداسازی مناط برحسب کااربری زماین،
مقرّرات تراک و استانداردهای شهرسازی و ساختمان متّکی است و در اینگونه برنامهریزیها ،تأکید بیش از حاد بار
تهیة طر اعمال شده و توجّه چندانی به اجرای آن نشده است (امکچی.)1091 ،
با این وجود ،از دهة  03قرن بیست  ،گرایش به سامت برناماهریازی اساتراتیی در دساتور کاار برناماهریازی و
مدیریت شهری در غر قرار گرفت .برنامهریزی استراتیی تالشی است سازمانیافته و منظّ برای اتّخاذ تصامیمات
بنیادی و انجام اقدامات اساسی که سرشت و سمتگیری فعّالیّتهای ی ساازمان باا دیگار نهادهاا را در چاارچو
قانونی شکل میدهد (برایسون .)11 :1013 ،1در حقیقت ،ی برناماة اساتراتیی مایتواناد ناه تنهاا درک اعضاا از
اهدا را بیشتر کند ،بلکه تفکّر آیندهگارا را بار مبناای درک مشاترکی از رساالت ساازمان تحریا و ایجااد کناد.
همکاری بین اعضای ی سازمان ،وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهدا مشترک فعّالیّت کنند ،بسایار ماؤثّر و
اثربخش میشود و آنچه در این فرایند باعث جایگزینی برنامهریزی اساتراتیی باا طر هاای ناکارآماد جاام شاده
است ،عبارتند از :مسیر حرکت آتی سازمان و در مفهوم کالنشهر را روشن ساخته و چش اندازی بارای آیناده فاراه
میسازد ،اولویّتهایی را جهت اجرا و به کارگیری مناب برقرار میسازد؛ تصمیمات امروز را برحساب تبعاات آتای آن
اتّخاذ مینماید؛ پایههای منسج و قابل دفاع برای تصمی گیری فراه میساازد؛ مشاکالت عمادة ساازمانی را حال
میکند؛ عملکرد سازمانی را بهبود میبخشد؛ با شرایط بسیار متحوّل و کارا روبهرو میشود؛ شناخت جامعی از زمیناة
برنامهریزی فراه میسازد؛ موجب صرفهجویی در پول و هزینه میگردد؛ موجاب ارتقاای راهباردی و تصامی گیری
فعّال و نیز موجب ارتقای مصالحه و تعهّدات مشترک در خصاوص مقاصاد و فعّالیّتهاا میشاود (مارادی مسایحی،
.)1 :1091
از سوی دیگر ،باید پذیرفت که برای گرایش به برنامهریز اساتراتیی  ،بایساتی تغییراتای را در رویکردهاایی کاه
سنّتی و در قالب فرایند نگرش جام و متمرکز به کار میرود ،اعمال کرد .به اعتقاد بانا جهاانی ،ضاعف فرهنگای،
عدم اعتماد به نگاه مشارکتی و مردمی و وجود نهادهای با ساختار متمرکز و عدم اساتقبال جواما مادنی ،باه علّات
شکل قدرت ،از موان اصلی تغییر رهیافت در مدیریت و برنامهریزی شهری در شاهرهای جهاان ساوّم اسات (بانا
جهانی.)13 :1333 ،0
در این راستا ،یکی از موان موجود در راه پذیرش رهیافتهای مشارکتی همچون ،برنامهریازی اساتراتیی ماان
نگرشی یادشده است .از آنجا که تغییرات شامل حرکت از قلمرویی آشنا باه قلمارو ناآشانا اسات ،بسایاری از ماردم
تغییر را دوست ندارند .افزون بر این ،افرادی که خود را جزئی از سازمان نمیدانند ،به احتمال زیاد بر نتاایج تغییارات
(حقوق و دستمزد ،هزینه و )...تمرکز میکنند .در مقابل ،افرادی که خود را جزئی از ساازمان مایدانناد باه احتماال
بیشتری بر فرایندهای تغییر نسبت به نتایج تغییر متمرکز میشوند .با بسط این مثال در عرصة مادیریتی باه فرایناد
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مدیریت در شهرها ،میتوان متوجّه شد که در بسیاری از کشاورهای درحالتوساعه ،ماان عماده بار سار راه تحقّا
مدیریت مشارکتی ،جامعهمحور و انعطا مند ،ضعف نگرش یا ماان نگرشای اسات (رفیعیاان و حساینپاور:1033 ،
.)00
باور و فرهنگ پذیرش تمرکززادیی و فرهنگ مشارکتمنادی ،خاود مایتواناد راهگشاای بسایاری از مشاکالت
موجود در عرصة مدیریت و برنامهریزی در شهرهای جهان سوّم باشد (سازمان ملال متّحاد .)1333 ،1یکای دیگار از
این موان را بایستی مان رفتاری عنوان کرد .در حقیقت ،در این مؤلّفه که یکی از ابزارهای اصالی تحقّا مادیریت و
برنامهریزی استراتیی و پایدار است ،دارای فرهنگ پذیرش عملکرد خارده مقیااس و محلّای اسات کاه از پاذیرش
رهیافتهای سرمایه اجتماعی و ارتقای فرهنگ فکری و همبستگی جمعی نیز بهرهمند است .در واق  ،پاذیرش رفتاار
مشارکتی ،توجّه به اعتقادات و عالی جامعه در طر ریزی و برنامهریزیها ،ایجاد حسّ مسئولیت برای شاهروندان باا
افزایش اعتماد و مشارکت آنها در سیاستگذاریها و تغییرات رفتاری مدیریتی چون انعطا پاذیری و نقدپاذیری در
برابر خواستها و مشکالت جامعاة شاهری ،کلیادواةة تحاوّالت رفتااری در راساتای تغییارات مادیریت سانّتی باه
استراتیی است (فریدمن.)11 :1339 ،1
در کنار این موان نگرشی -دانشی و هنجاری -رفتاری ،مان نهادی و ارتباطی نیز وجود دارد که میتواناد در ناوع
خود باعث پیچیدگی در فرایند تحقّ و گرایش به سمت برنامهریزی استراتیی باشد .نهادها ،سیست هاای قادرت و
کنترل را ارائه میدهند و بنابراین ،به طور معمول ،مناف غالب در جامعه یا سازمان را بازتا مایدهاد .نقاش عمادة
نهادها در ی جامعه ،کاهش عدم اطمینان از طری ایجاد ی ساختار پایدار برای تعامل انسان است .وجاود قاوانین
و مقرّرات گسترده ،از جمله موان نهادی بر سر راه تغییر است و از سوی دیگر ،تعامال و پاذیرش ارتباطاات دوساویه
در جریان هرگونه تصمیمی برای ارائة ی راهحلّ بهینه با تمامی ذینفعانی که این راهحل در محیط زندگی و کااری
آنها ساری و جاری خواهد بود ،مفهوم تغییرات ارتباطی از شکل بسته و آمرانه را به صورت ارتباطات باز و پویاا ماورد
تأیید قرار میدهد (سازمان همکاری و توسعة اقتصادی.)10 :1339 ،0
در ادامه ،به ضرورت به کارگیری برنامهریزی استراتیی در ایران میپردازی که توجّه به آن بسیار حاائز اهمّیّات
است .طر های توسعة شهری در ایران به عللی چون عدم توجّه به محرّکهای حرکات جمعیّتی (که تحات مکاانیزم
جاذبههای شهری و دافعههای روستایی صورت میگیرد) ،دخالتهای بیاساس مسئوالن در تهیّة طار هاا؛ طاوالنی
بودن زمان تصویب طر ها؛ فقدان نگرش منطقهای در تهیّة طر های توسعة شهری؛ عدم تعریاف و تثبیات جایگااه
شهر در نظام سلسهمراتبی و عدم توجّه به عملکرد غالب شهرها (جهت تعیین گرههای قابل توساعه)؛ ضاعف ضاوابط
قانونی و ...نتوانستهاند راهگشای مناسبی برای حالّ معضاالت شاهری باشاند .در بسایاری ماوارد ،طار هاای شاهر
محصولی وارداتی بوده و برای بومیسازی آنها کوششی انجام نگرفته است .در ی نگاه کلّی ،میتوان چنین اساتنبا
کرد که مه ترین دالیل تغییر نگرش از برنامهریزی شهری سنّتی (غالب بودن طر جام ) باه برناماهریازی شاهری
معاصر (رویکرد استراتیی) سه فاکتور زیر هستند:
الف :محتوای طر ها (عدم همخوانی باا شارایط ایاران ،عادم توجّاه باه امکاناات تولیاد خادمات ،مشاخّص نباودن
سیاستهای ملّی و منطقه ،عدم ارتبا میان مطالعات و طرّاحی ،یکسان بودن شر خدمات و.)...
 :روش بررسی و تصویب (عدم توجّه کافی به روند بررسی و تصویب ،تأکید در ارزشیابی کالبدی ،عدم توجّاه کاافی
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)1- United Nations (UN
2- Friedman
)3- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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به امکانات اجرایی ،فقدان ی نظام مدوّن در نظارت و عدم مشارکت شهروندان).
ج :نارسایی و مشکالت اجرایی (عدم هماهنگی طر های شهری با برنامههای عمرانی بخشی ،کمبود کارکنان فنّای و
اجرایی و .)...گروهی از پیوهشگران ،مه ترین مصادی ناکارآمدی طر های جام را در مطالعاات خاود ماورد کناد و
کاو قرار دادند.
آنها ضمن تشریح نارساییهای موجود در فرایناد طر ریازی و برناماهریازی شاهری کشاور کاه عمادتاً متوجّاه
ناکارآمدی در عرصة هد شناسی ،روششناسی و ضعف در ساختارهای نظری طر های جام میگردد بر چالشهاا
و ضعفهای کشور در پذیرش رویکرد استراتیی به عنوان رویکرد متعالی و مشارکتمناد در فرایناد برناماهریازی و
مدیریت شهری کشور اشاره کردهاند (غمامی1001 ،؛ اطهاری ،1001 ،سعیدنیا1003 ،؛ مهادیزاده1091 ،؛ پوراحماد
و همکاران1091 ،؛ حسینزاده دلیر و همکااران1090 ،؛ حااتمینایاد و فرجای مالیای1033 ،؛ رهنماا و همکااران،
 1031و فیاارورزی و همکاااران .)1031 ،ایان مطالعااات ،لاازوم دسااتیابی و پااذیرش رویکاارد اسااتراتیی در فراینااد
برنامهریزی شهری کشور را لزوم پذیرش تغییرات و اصال در نظام برنامهریزی شهری متمرکز کشور دانستهاند.

معرّفی منطقة مورد بررسی
ایران یکی از کشورهای آسیای جنو غار (خاورمیاناه) در شارق باا افغانساتان و پاکساتان ،در شامال شارقی باا
ترکمنستان ،در بخش میانی شمال با دریای خزر ،در شمال غربی با جمهاوری آذربایجاان و ارمنساتان ،در غار باا
ترکیه و عراق و سرانجام ،در جنو با آ های خلیج فارس و دریای عمان همسایه است .از مه ترین عوامال افازایش
میزان شهرنشینی در ایران ،تبدیل نقا روستایی به شهری است .در ساال  %01/1( 1001شهرنشاینی) در مجماوع
در کشااور 133 ،نقطااة شااهری وجااود داشااته اساات کااه در سااالهای  %03( 1011شهرنشااینی)%10( 1011 ،
شهرنشینی) %11( 1011 ،شهرنشینی) %11/0( 1001 ،شهرنشینی) و  %19/0( 1091شهرنشینی) ،باه ترتیاب ،باه
 111 ،131 ،000 ،101و  1311نقطة شهری افزایش یافته است .افزایش تعداد شهرها تا سال  1001رونادی مالیا
داشته است و به یکباره در سال  1091به شدّت افزایش مییابد ( %11افازایش از ساال  1001تاا  .)1091از دالیال
مه ّ افزایش سری میزان شهرنشینی در سال  ،1091افزایش تعداد شهرهای کشور است .بر اسااس ساالنامة آمااری
سال  ،33تعداد شهرهای ایران به  %01/1رسیده است .باید با ابراز نگرانی این پرسش را مطر سااخت کاه مادیریت
شهری چگونه میخواهند مسئلة رشد جمعیّت را مدیریت کنند تا اینکه نیازهای رشد جمعیّتی را برطار سااخته و
رشد اقتصادی پایدار و شمول اجتماعی را ایجاد کنند؟ چراکه برای دسات یاافتن باه بهتارین شایوة مادّنظر ،هناوز
چالشها و موان زیادی وجود دارند با نگرش فرایند مدیریت و برناماهریازی اساتراتیی باه روناد وضاعیّت موجاود
شهرهای ایران به طور عام و کالنشهرهای آن به طور خاص در ابعاد سرمایههای اقتصادی ،اجتمااعی و طبیعای ایان
واقعیّت را باید قبول کنی که بین وضعیّت موجود و فعلی تا رسیدن به وضعیّت مطلو (حداقل مقایسه با شاهرهای
توسعهیافتة کشورهای درحالتوسعه) فاصلة زیادی مالحظه میشود به همین سبب ،تالش و فعّالیّت بیشاتری بارای
از بین بردن این فاصله به عنوان ضروریات و ملزومات مدیریت و برنامهریزی شهری معاصر ،میطلبد.

مواد و روشها
در مطالعة حاضر ،در مرحلة اوّل ،برای جم آوری پیشینه و مبانی نظری موضوع مورد مطالعه ،از اسناد کتابخاناهای و
مراج اصیل مرتبط با موضوع مورد پیوهش استفاده شده است .در مرحلة دوّم ،جهت سانجش افکاار و نظارات 01
نفر از کارشناسان مرتبط با حوزة مورد پیوهش از روش پیمایشی به دو صورت پرسشنامه و مصااحبه اساتفاده شاده
است که شایان ذکر است برخی از نظرسنجیها به صاورت کتبای (اساتفاده از پسات الکترونیا ) و برخای نیاز باه
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صورت حضوری انجام شد؛ همچنین ،به منظور روایای ابازار تحقیا از نظارات کارشناساان برناماهریازی شاهری و
شهرسازی استفاده شد و از آنها خواسته شد نظرات خود را در خصوص روایی شاخصهای پیوهش بیان نمایناد و در
مرحلة آخر ،پس از نظرسنجی و ویرایش آنها ،نظرات مختلف دستهبندی و با استفاده از نرمافزار  SPSSماورد تجزیاه
و تحلیل قرار گرفت که در ایان پایوهش ،باه منظاور باه دسات آوردن و سانجش دیادگاه کارشناساان نسابت باه
مؤلّفههای ذکرشده (نگرشی  -دانشی ،هنجاری  -رفتاری ،ارتباطی (روابط) و نهادی (رسمی)) در پایوهش و ارزیاابی
میزان اولویّت مؤلّفههای گرایش به رویکارد اساتراتیی در فرایناد برناماهریازی شاهری ایاران از آزماون آمااری T
ت نمونهای استفاده شده است.
همچنین ،جهت تشخیص و آگاهی و تحلیل میزان تأثیرگاذاری مؤلّفاههاای منتخاب بار روی پاذیرش رویکارد
استراتیی در برنامهریزی شهری ایران با استفاده از مدل برازش رگرسیونی به این مها پرداختاه شاده اسات؛ و در
آخر ،بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه ،پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ ،رابطة  1ماورد تأییاد قارار
گرفت؛ بنابراین ،در مجموع روایی و پایایی پرسشنامه در سطح باالیی قرار داشته و قابل اعتماد برای پیوهش میادانی
است .مقادیر آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی برای شاخصها و متغیّرهای تشاکیلدهندة آن در جادول  1آماده
است.

(

رابطة 1

∑ 𝑠𝑗2
𝑠2

(1 −

𝑗
𝑗−1

= 𝛼𝑟

افزون بر این ،جهت ارزیابی «موان تغییر طر جام به برنامهریزی استراتیی در ایران» ،با توجّاه باه مطالعاات
صورتگرفته در این زمینه ،از  1شاخص کلّای نگرشای  -دانشای ،هنجااری  -رفتااری ،ارتبااطی (رواباط) و نهاادی
(رسمی) ،در قالب  11متغیّر استفاده شده که در جدول  1نشان داده شده است .بارای تحلیال دادههاای باه دسات
آمده نیز ،از مدلهای آماری  Tت نمونهای و تحلیلهای رگرسیونی خطّی و لگاریتمی استفاده شده است.

نتايج
جهت ارزیابی و شناسایی مؤلّفههای مؤثّر بر برنامهریزی استراتیی و میزان اولویّت مؤلّفاههاای گارایش باه رویکارد
استراتیی در فرایند برنامهریزی شهری بر مبنای نظرات ی سری از کارشناسان به صورت کتبی (استفاده از پسات
الکترونی ) و برخی نیز به صورت حضوری با استفاده از آزمون آماری  Tو رگرسیونی خطّی و لگااریتمی باه تحلیال
پرداخته شده است .نتایج مربو به مؤلّفة نگرشی و دانشی در جدول  0نشان داده شده است.
نتایج حاصل از ارزیابی شاخصهای مربو به مؤلّفة نگرشی و دانشای نشاان از دغدغاة اصالی در ایان مرحلاه و
دست و پنجه نرم کردن این مقوله با رهیافت متمرکز و آمرانهای است که مبنای نظام برنامهریزی شهری ماا را تا باه
حال تشکیل میدهد .غالب بودن رویکرد جام و کالبدمحورانه در کناار ابهاام در اثااربخشی ایاان رویکارد در برابار
مسائل و چاالشها ،نشان از دغدغاههای نگرشی و دانشی رویکرد برنامهریزی شهری کشور ماا در پذیارش رهیافات
استراتیی است.
جدول  .8ميزان پايايی شاخصهاي منتخب پژوه

بر مبناي آلفاي کرونباخ

شاخص

نگرشی

هنجاري

ارتبایی

نهادي

تعداد گويه

11

11

11

3

ميزان آلفا

3/039

3/010

3/013

3/010

پرسشنامه
3/913
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نگرشی و
دانشی

مؤلّفهها
آمادگی تغییر سازمانهای مرتبط با مدیریت و برنامهریزی شهری ()X1؛ ممانعت نگرش مادیران ،مجریاان و کارفرمایاان نسابت باه تغییار
رویکرد استراتیی ()X2؛ پذیرش تغییر و امکانپذیری از نگرش متمرکز (تمرکزگرا) به نگارش مشاارکتی ()X3؛ غالاب باودن و اثربخشای
نگرش کالبدی ( )X4و نهایتاً نگرش قطعینگرانه در مسائل شهری در نظام برنامهریزی شهری کشور (.)X5

هنجاري
و رفتاري

پاسخگویی نظام فعلی برنامهریزی شهری کشور به مسائل شهری ()X1؛ آمادگی تغییر نظام برنامهریازی شاهری کشاور باه سامت رویکارد
استراتیی ()X2؛ شفافیت ()X3؛ پاسخگویی ()X4؛ انعطا پذیری و کارایی بدنة اجرایی نظام برنامهریزی شهری کشور (.)X5

ارتبایی (روابط)
نهادي
(رسمی)

تحقّ هنر مذاکره و مصالحه باین جامعاة مادنی و بخاش خصوصای باا ساازمانهای ذیرباط ()X1؛ ارتباا باین مسائولین مادیریت و
برنامهریزی شهری در سیست برنامهریزی کشور ()X2؛ تسهیل فنّاوری نوین ارتبااطی و اطّالعااتی میاان ذینفعاان ()X3؛ آماادگی تغییار
مردم در سیست برنامهریزی شهری ()X4؛ بسترسازی توسّط نهادهای سیاستگذار برای عضاویت داوطلباناة مشاارکتکنندگان در عرصاة
برنامهریزی؛ پذیرش نقش گروههای اجتماعی (غیر دولتای) در سلسالهمراتب قادرت و تصامی گیری در نظاام برناماهریازی شاهری کشاور
(.)X5
انعطا پذیری تغییر سیست برنامهریزی شهری کشور ()X1؛ انعطا پذیری تغییار قاوانین ( )X2و پیچیادگی تغییار قاوانین باا توجّاه باه
مجموعه قوانین و مقرّرات ()X3؛ اثربخشی قوانین و مقرّرات برنامهریزی شهری درگذشته ()X4؛ کارآمد بودن اجارای قاوانین و مقارّرات در
کشور و نظارت بر سطح قوانین در نظام برنامهریزی کشور ()X5
جدول  .9ارزيابی ميزان ميانگين و انحرا معيار شاخصهاي مربوط به مؤلّفه نگرشی  -دانشی

تعداد

01

انحرا

فاصلة ایمينان %31

ميانگين اختال

درجة

سطح

آزادي

معنیداري

1/30

13

3/333

X1

13

3/331

X2

3/313

X3
X4
X5

مقدار t

استاندارد

حدّ پايين

حدّ باال

3/111

3/1303

1/311

1/9

3/113

1/333

3/390

1/31

0/01

3/313

1/333

1/103

1/11

1/93

13

1/330

3/339

1/101

1/90

1/33

13

3/330

3/113

1/109

1/933

1/11

1/90

13

3/333

در این بین ،همانطور که مشاهده میشود شاخص امکانپاذیری تغییار از نگارش متمرکاز (تمرکزگارا) باه نگارش
مشارکتی ،در نظام برنامهریزی شهری کشور ،با بااالترین انحارا اساتاندارد بیشاترین ساه را در عادم رغبات باه
برنامهریزی استراتیی به خود اختصاص داده است که نیازمند توجّه جدّی و واکاوی در این حوزه است .ایان مقولاه،
نشان از تردیدها دربارة پذیرش رویکرد اساتراتیی و دغدغاه در پاذیرش تغییارات در رفتاار ساازمانی و در فرایناد
هدایت و راهنمایی طر ها در زمینة گرایش به رهیافات اساتراتیی اسات .مقولاه هنجااری-رفتااری در کشاور ماا
نیازمند اصال در خطّمشیها و نگرش به مقولة مشارکت به طر ریزی توسعة شهری و برناماهریازی شاهری اسات.
همانطور که در جدول  ،1نیز ارزیابی این مؤلّفه نشان داده شده است.
جدول  .4ارزيابی ميزان ميانگين و انحرا معيار شاخصهاي مربوط به مؤلّفة هنجاري  -رفتاري
تعداد

01

انحرا

فاصلة ایمينان %31

استاندارد

حدّ پايين

حدّ باال

1/11
1/100
1/333
1/103
3/331

3/1303
1/333
1/333
3/339
1/109

3/330
1/100
1/33
1/091
1/33

ميانگين اختال
0/00
1/11
0/33
1/33
0/31

مقدار t
0/11
1/33
1/13
1/90
0/10

درجة

سطح

آزادي

معنیداري

13
13
13
13
13

3/333
3/333
3/333
3/333
3/331

X1
X2
X3
X4
X5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مناب مورد استفاده در تدوین شاخصها و متغیّرهای پیوهش عبارتند از :مهدیزاده ()1091؛ پیرزاده ()1090؛ برکپور ( )1093و فاینشاتاین
()1093
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نتایج به دست آمده از تحلیل شاخصهای مرباو باه مؤلّفاه رفتااری و هنجااری نشاان مایدهاد کاه در باین
شاخصها ،آمادگی تغییر نظام برنامهریزی شهری کشور به سامت رویکارد اساتراتیی باا کساب بیشاترین میازان
میانگین ،دارای اهمّیّت بسزایی در مواجهه با مانعی به ناام مؤلّفاة رفتااری و هنجااری اسات .در کناار ایان مسائله،
پاسخگوی بدنة اجرای نظام برنامهریزی شهری کشور نیز ،به بُعاد دیگاری از قضایه کاه هماان مسائولیتپاذیری و
پاسخگویی است ،اشاره دارد .در حقیقت ،تغییار رویکارد باه سامت رهیافات اساتراتیی بایساتی باه یا هنجاار
پذیرفتهشده تبدیل گردیده و در رفتار عملکردی سازمانها و نظام برنامهریزی شهری کشور خود را باروز دهاد .ایان
مسئلهای است که میزان آمادگی برای پذیرش تغییر را میتوان با توجّه به اهمّیّت آن مورد آزمایش قرار داد؛ چراکاه
انعطا پذیری ،پاسخگویی و کارایی جزو مباحثی است که در فرایند مدیریت و برناماهریازی اساتراتیی و در قالاب
مشارکتی آن میتوان پیدا کرد که در شاخصهای مربو به مؤلّفة هنجاری رفتاری نیز ،بیشترین وزنها را باه خاود
اختصاص دادهاند؛ یعنی امر پاسخگویی نظام برنامهریزی فعلی کشور بایستی در زمینة حلّ مسائل متّکی به کاارایی و
خالّقیّت در کنار انعطا پذیری و نقدپذیری باشد که رویههاای هنجااری متعاالی در رویکارد اساتراتیی باه شامار
میآیند .در جدول  ،1ارزیابی میزان میانگین و انحرا معیار شاخصهای مربو به مؤلّفة ارتبااطی نشاان داده شاده
است.
نتایج حاصل از ارزیابی شاخصهای مؤلّفة ارتباطی نشان میدهد که شاخص ارتباا باین مسائولین مادیریت و
برنامهریزی شهری در سیست برنامهریزی کشور ،با کسب بیشترین میزان میانگین ،دارای رتباة اوّل اولویّات در باین
شاخصهای ارتباطی شده است .تحقّ هنر مذاکره و مصالحه بین جامعة مدنی و بخش خصوصای باا ساازمانهاای
ذیربط ،یکی دیگر از شاخصهای مه در بین شااخصهاای مؤلّفاة ارتبااطی اسات کاه وزن بیشاتری را باه خاود
اختصاص داده است .این نتایج نشان میدهد که اولویّت اصلی در بُعد ارتباطی ،ارتباا مفیاد و ارزشامند و دوساویة
بین مسئوالن در سیست برنامهریزی شهری با همدیگر و در مرحلة بعدی ،ارتباا دوساویة مشاارکتی و ماذاکرهای
بین جامعة مدنی ،بخش خصوصی و نهادهای مدیریتی ،به عنوان ساه رأس اصالی مادیریت توساعه و برناماهریازی
است .رویههای متعالی در فرایند ارتباطی ،داشتن مشارکت ،ارتبا دوسویه ،پذیریش رهیافتهای انتقاادی مشاورتی
و آگاهی از نظرات حوزهها و بخشهای دیگر ذینف در مسائل و فرایند توسعة شهری است که مایتواناد در ارتباا
مدیریت با برنامهریزی و همچنین ،مدیریت و برنامهریزی با مردم و احزا و بخاشهاای خصوصای باشاد کاه خاود
باعث پدیداری شفافیت و مسئولیتپذیری مادیریت و برناماهریازی و ارتقاای آنهاا باه سامت حکمروایای خاو و
برنامهریزی استراتیی است .در جدول  1ارزیابی میزان میانگین و انحرا معیار شاخصهای مربو به مؤلّفة نهاادی
 رسمی نشان داده شده است.جدول  .1ارزيابی ميزان ميانگين و انحرا معيار شاخصهاي مربوط به مؤلّفة ارتبایی
تعداد

01

انحرا استاندارد

فاصلة ایمينان %31

ميانگين اختال

درجة

سطح

آزادي

معنیداري

-1/011

13

3/333

X1

13

3/333

X2

3/333

X3
X4
X5

مقدار t

حدّ پايين

حدّ باال

1/111

3/1093

-1/01

1/33

1/13

1/111

-1/190

1/10

1/311

0/10

1/93

1/39

0/31

0/33

13

1/99

-3/093

0/90

1/31

1/113

13

3/333

-3/39

-1/11

1/33

1/93

0/10

13

3/333
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جدول  .6ارزيابی ميزان ميانگين و انحرا معيار شاخصهاي مربوط به مؤلّفة نهادي  -رسمی
تعداد

فاصلة ایمينان %31

انحرا
استاندارد

حدّ پايين

حدّ باال

1/00
-3/113
1/01
-1/99
-3/110

1/093
3/930
1/133
-31/11
-1/00

-1/09
1/39
0/33
1/19
1/11

01

ميانگين اختال
3/333
1/19
1/13
1/111
1/33

مقدار t
-1/90
1/019
0/010
-1/393
-1/99

درجة

سطح

آزادي

معنیداري

13
13
13
13
13

3/330
3/333
3/333
3/333
3/313

X1
X2
X3
X4
X5

نتایج حاصل از ارزیابی شاخصهای مربو به مؤلّفة نهاادی  -رسامی نشاان مایدهاد کاه اثربخشای قاوانین و
مقرّرات مربو به ساختار طر ریزی توسعة شهری کشور در فرایند برنامهریزی شاهری کشاور ،از جملاه مها تارین
دغدغههای مربو به مانعی به نام مؤلّفة نهادی  -رسمی است .از سوی دیگر ،کارآماد باودن اجارای ایان قاوانین از
جمله چالشهای یادشده در این مؤلّفه است .فرایندی که به نظر میرسد با عدم تحقّ پیشبینیهاا در روال اجارا و
تحقّ طر ها بیشتر خود را نشان میدهد و در این قسمت نیز ،بنا به نظرات کارشناسان از مها تارین دغدغاههاای
حال حاضار ماان نهاادی و رسامی اسات .در حقیقات ،هادایت و راهنماایی کاه اماری بسایار تأثیرگاذار در کناار
سیاستگذاری در فرایند برنامهریزی شهری کشور است ،بایستی طوری اقدام به گزارهنگاری و تعیین اهادا در ایان
حوزه گردد که بتواند با واقعیّات موجود جامعه که در اینجا شاهرها و چاالشهاا و نیازهاای مرباو باه آنهاا اسات،
همخوانی داشته و در کنار آن بتوان فرایندی را ترتیب داد که در صورت بروز مشکل بتوان به بازنگری و اصاال آنهاا
اقدام نمود که متأسّفانه چنین فرایندی در برنامهریزی توسعة کشور مشااهده نمایشاود و از جملاه موانا نهاادی -
رسمی در این زمینه است .با ارزیابی میزان اختال از میانگین مبنا بارای  1مؤلّفاة پایوهش ،مایتاوان باه ارزیاابی
اولویّت و اهمّیّت این مؤلّفهها در فرایند گرایش به برنامهریزی استراتیی پی برد .همانطور کاه در جادول  0نشاان
داده شده است.
نتایج به دست آمده از تحلیل نهایی آمارة  tنشان میدهد که بر اساس اختال از میانگین مبنا ،مؤلّفاة نگرشای -
دانشی با کسب بیشترین میزان اختال منفی از میانگین مبنا ،دارای شرایط نامناسبتری در فرایند پذیرش رویکارد
استراتیی است .مسئلهای که آگاهی در مورد هنجارها و رفتارشناسی سازمانها و بدنة سیست برنامهریازی شاهری
ایران را گوشزد میکند؛ چراکه پذیرش رفتارهایی چون انعطا منادی ،مشاارکت ،پاساخگویی ،نقدپاذیری و نظاارت
مداوم و ارتبا دوسویه و چندسویه با ذینفعان شهر ،نیازمند نوعی هنجارشناسی استراتیی در فرایند برناماهریازی
استراتیی است که در برنامهریزی متمرکز کمتر یافت میشود؛ بنابراین ،میتاوان چناین نتیجاه گرفات کاه بارای
پذیرش رویکرد استراتیی  ،قدم اوّل در اصال هنجارها و رفتارهای سازمانی است .در حقیقت ،پذیرش تغییر در
جدول  .7ارزيابی ميزان اولويّت مؤلّفههاي گراي

به رويکرد استراتژيک در برنامهريزي شهري ايران
Test Value = 3

مقدار
T

درجة

سطح

آزادي

معنیداري

%فاصلة ایمينان 31

ميانگين
اختال

حدّ پايين

حدّ باال

نگرشی  -دانشی

-9/111

13

3/333

-1/11111

-1/1131

-3/9133

هنجاري  -رفتاري

-1/991

13

3/333

-3/30119

-1/1111

-3/1131

ارتبایی

-1/111

13

3/333

-3/911

-1/100

-3/111

نهادي  -رسمی

-1/103

13

3/333

-3/01131

-1/3130

-3/1131

جغرافيا و پايداري محيط ،سال ششم ،شمارة  ،82بهار 8931

39

نوع عملکردها سرآغازی بر تحوّل به سمت رویکرد استراتیی است؛ اولویّت مؤلّفههای گرایش به رویکرد اساتراتیی
در برنامهریازی شهری ایاران نیاز در شکل  1نشان داده شده است .بحث مه ّ بعاادی در فرایناد تحلیال دادههاای
پیوهش ،آگاهی از میزان تأثیر مؤلّفههای چهارگانة پیوهش در فرایند پاذیرش رویکارد اساتراتیی در برناماهریازی
شهری ایران است .همانطور که در جدول  9نشان داده شده است.
تحلیل میزان تأثیر مؤلّفههای منتخب بر فرایند پذیرش رویکرد استراتیی در برنامهریزی شهری ایاران نشاان از
تأثیر مثبت و معنادار این مؤلّفههای چهارگانه است .این تحلیل که به صورت رگرسیون خطّی و لگاریتمی انجام شاد،
نشان میدهد در بین مؤلّفهها ،مؤلّفة نهادی و رسمی در قالب رگرسیون خطّی و لگااریتمی ،باه ترتیاب ،باا  3/131و
 3/109میزان  Rتبیین شده ،دارای بیشترین تأثیر در فرایند پذیرش رویکارد اساتراتیی اسات .ایان نتاایج ،نشاان
میدهد که اصال و تقویت مبانی نهادی در بحثهای هدایت ،راهنمایی ،سیاستگذاری و تدوین قوانین تاا حادودی
میتواند در پذیرش و داشتن رهیافت استراتیی در متن برنامهریزی شاهری کشاور تأثیرگاذار و مفیاد باشاد .ایان
مقوله ،نیازمند داشتن نگرش آمایش انسانی ،یعنی به کاربست افراد متخصّص و نخبة علمی در تماامی گارایشهاای
تأثیرگذار در فرایند سیاستگذاری در برنامهریزی شهری ایران است تاا بتاوان درک درساتی از تغییارات و واقعیّاات
موجود و پیچیدة جوام شهری ،در راستای تدوین و ساخت چارچو های قانونی  -اداری و تدوین سیاستهاا بارای
آنها داشت .در ی نگاه کلّی میتوان چنین پنداشت که عوامل متعادّدی در گارایش بار باه کاارگیری برناماهریازی
استراتیی نقش دارند که مصداقترین آنها در این حوزه در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل  .8نمودار اولويّت مؤلّفههاي گراي

به رويکرد استراتژيک در برنامهريزي شهري ايران

جدول  .1تحليل ميزان تأثير مؤلّفههاي منتخب بر روي پذيرش رويکرد استراتژيک در برنامهريزي شهري ايران
بعد
نگرشی  -دانشی
هنجاري  -رفتاري
ارتبایی
نهادي  -رسمی

ميزان F

درجة آزادي

سطح معنیداري

خطّی

3/003

10/339

13

3/333

لگاریتمی

3/013

11/100

13

3/333

خطّی

3/131

19/300

13

3/333

لگاریتمی

3/110

11/311

13

3/333

خطّی

3/113

11/111

13

3/333

لگاریتمی

3/111

11/111

13

3/333

خطّی

3/131

10/030

13

3/333

لگاریتمی

3/109

03/011

13

3/333

ميزان رگرسيون
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بحث
طر های جام شاهری بیشاتر باه منظاور تارویج ضاوابط شهرساازی ،کنتارل توساعة شاهرها ،گارایش باه نظاام
هماهنگسازی بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ،باا توجّاه باه کیفیّات محیطزیسات و بار اسااس شاناخت
حوزههای نفوذ طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی شهرها مطر شد؛ ولی متأسّفانه این طر ها با وجود منضبطسازی روناد
توسعة شهری در رسیدن به اهدا خود موفّ نبود؛ چراکه الگوهای اوّلیّة تمامی ایان طر هاا برداشاتی از الگوهاا و
تجربیات کشورهای غربی بود که در ی آزمون و خطا به ناکارآمدی این طر ها پی برده و در نیمة قرن بیسات ایان
شیوة برنامهریزی و توسعة شهری را کنار گذاشته بودند .هرچند این طر ها با مقدّمات فنّی و تخصّصی و نیاز صار
هزینههای زیادی تهیه گردیدند و البتّه تأثیرات مثبتی در منطقهبندی کاربریها ،رعایت ضوابط و مقرّرات سااختمان
و بهبود نسبی حیات شهرها داشتهاند ،امّا به دالیال متعادّدی نتوانساتهاند باه تماام اهادا خاود برساند .چنانکاه
بررسیهای موجود نشان میدهد که طر های جام در اغلب شهرها ،به کمتر از  %13از اهدا خود رسیدهاند.
این در حالی است که بیش از  1دهه از عمر اوّلین طر های جام در ایران میگذرد ،روند تهیاة ایان طر هاا باا
تغییرات ک و بیش ،هنوز ادامه دارد و در اکثر شهرهای کشور ،نسل سوّم و حتّی چهاارم طر هاای جاام در حاال
تهیه یا اجرا است؛ بنابراین از آنجایی که طر های توسعة جام  -تفصیلی باه شاکل فزاینادهای ،باه لحاا فنّای ،از
مقابله با چالشهای جدید در عرصة شهر و شهرسازی نااتوان هساتند و فرایناد طاوالنی تهیّاه و تصاویب آنهاا نیاز
کاستیها را وخی تر کرده است .این مسئله ،لزوم جایگزینی روش جدید برنامهریزی استراتیی را روشان ماینمایاد.
وییگیهایی که باعث شده در ایران طر استراتیی جایگزین طر جام شود این اسات کاه طار اساتراتیی
میتواند عملکرد سازمان مدیریت شهری را بهبود بخشد .اعضای ی سازمان در البهالی کارهاای وظیفاهای ثابات و
چالشهای روزانه سردرگ میشود و ممکن است جهت اهدا سازمان را گ کنند و بینش خود را نسابت باه آن از
دست بدهند .همچنین برنامهریزی استراتیی میتواند ،ناه تنهاا درک اعضاا از اهادا را بیشاتر کناد بلکاه تفکّار
آیندهگرا را بر مبنای درک مشترکی از رسالت سازمان تحری و ایجاد کند .تفاوت عمادة طار هاای اساتراتیی باا
طر جام  ،در قابلیّت اجرایی فراوان این طر هاست که در آنها ،در هر زمان و بنا به هر ضارورت مایبایسات بارای
انتخا گزینههای مناسب دیگری آمادگی داشت .این نگرش ،در عرصاههاای حفا ساالمت محایط ،حمالونقال،
ساخت و ساز و سرمایهگذاری عمرانی و توسعههای بیرویه ،کاارایی بیشاتری از خاود نشاان مایدهاد و فعّاالتار و
سازندهتر عمل میکند.
با توجّه به مطالعات موجود ،تقریباً از اواخر دهة  13و اوایل دهة  03هجری شمسی انتقادات به شیوة طر ریازی
و برنامهریزی توسعة شهری کشور آغاز شده است (غمامی1001 ،؛ اطهاری 1001 ،و .)...انتقاداتی که باه چالشهاای
موجود در هد شناسی ،روششناسی و چهارچو نظاری ناکارآماد طر هاای توساعة شاهری در قالاب جاام یاا
متمرکز آن وارد شده است و ه زمان تالش برای معرّفی رویکرد استراتیی برای پذیرش آن در مطالعاات متعادّدی
صورت یافته است (سعیدنیا1003 ،؛ مهدیزاده1091 ،؛ مهدیزاده1091 ،؛ پیارزاده 1090 ،و .)...از ساوی دیگار ،ذکار
این نکته ضروری است که بستر الزم برای پذیرش رویکرد استراتیی در کشور ماا فاراه نیسات و در ایان رابطاه،
سخن از نارسایی در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی شهرساازی ،ناهمااهنگی در نظاام برناماهریازی و مادیریت
شهری کشور ،ضعف بنیادهای مربو به حکومت محلّی و عرصههای مربو به مشاارکتگرایای و در نهایات ،ضاعف
در دانش و رویکردهای مبتنی بر علوم پایهای در عرصة برنامهریازی و مادیریت شاهری کشاور مایرود (مهادیزاده،
1091؛ فیروزی و همکاران )1031 ،که این نتایج یادشده را میتوان در یا نگااه هماهجانباه و سلسالهمراتبای باه
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صورت مؤلّفههایی بیان کرد که در مطالعة حاضر ،عرصههایی را دربر میگیرد که چالشهای زیرساختی و روسااختی
پذیرش رویکرد استراتیی را در کشور ما بیان میکند و میتوان اینگونه بیان کرد که ناوعی مقاومات در برابار ایان
تغییرات (مؤلّفههای نگرشی ،هنجاری ،ارتباطی و نهادی) در کشور ما وجود دارد که با رف ایان موانا  ،مایتاوان باه
پذیرش رویکرد استراتیی در فرایند برنامهریزی و مدیریت شهری کشور امیدوار بود .آنچه در مطالعاة حاضار تحات
عنوان مؤلّفههای پیشبرندة رویکرد استراتیی آمد حاصل نتایج مطالعاتی اسات کاه در حادود ساه دهاة اخیار بار
فرایند برنامهریزی و مدیریت شهری کشور در قالب چالشها و ناکارآمدیها بیان و وارد شده است .در این باین ،بایاد
اذعان کرد که دیگر نمیتوان به مانند گذشته با اتّکا به شیوههای سنّتی ،طر های دستوری و تجاویزی باه مادیریت
شهرها و ساماندهی چالشهای فراروی آن پرداخات .از ایان رو ،برناماهریازی اساتراتیی پیشانهاد مناسابی بارای
جایگزینی طر های جام است .اصال نظام برنامهریزی کشور از روند متمرکز به نظام غیرمتمرکاز در جهات ایجااد
سازوکارهای مشارکت مردم ،نهادهای محلّی و متخصّصان در تهیّه و اجارای طار هاا باه جهات آشانایی مسائولین
محلّی و مردم با وییگیهای محیطی ،توانمندیها و اولویّتها ،سناریوسازی ،تصامی ساازی و ...را از طریا  1معیاار
نگرشی و دانشی ،هنجاری و رفتاری ،ارتباطی و مدیریتی و نهادی برای طر های توسعة شهری در ایران میداند کاه
طر های جام از این پتانسیل برخوردار نبودند .برای نهادینهسازی برنامهریازی اساتراتیی بایاد زمیناهساازی الزم
فراه گردد؛ تا بتوان همگام با استراتییهای جهانی ،شاهد شاهرهای کارآماد و پایادار باشای کاه عوامال ماؤثّر بار
گرایش به برنامهریزی استراتیی در شکل  1نیز نشان داده شده است.

نتيجهگيري
برنامهریزی استراتیی میتواند ابازاری کلیادی در رویاارویی باا معضاالت شاهری و دساتیابی باه آینادة بهتار (از
جنبههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و )...محسو گردد .امروزه کالنشهرهای کشورهای پیشارفته
همچون لندن ،نیویورک ،سانفرانسیسکو ،تورنتو ،توکیاو ،لیسابون و ...باه ناوعی از رویکارد ناوین برناماهریازی و یاا
برنامهریزی استراتیی بهره میگیرند .با وجود توجّه جدّی مجاام علمای و ساازمانهاای کشاور باه مبحاث ارائاة
راهحلهای یکپارچه و ایجاد نگرش سیستمی در برناماهریزیهاا و خصوصااً برناماهریازی اساتراتیی  ،در شاهرها و
شهرداریهای ایران و بهوییه مراکز استانها ،اقدام عملی قابل توجّهی در این خصوص صورت نگرفتاه اسات .تادوین
فرایند انجام کار یکی از اقدامات مقدّماتی و اصلی در فرایند طر ریزی و پیادهسازی ی برنامه است به هماین دلیال
است که در تدوین برنامة استراتیی نیز میباید در ابتادای امار در پای کساب یاا تادوین فراینادی مناساب بارای
برنامهریزی استراتیی بود؛ از این رو ،پیوهش حاضر با در نظر گرفتن شرایط و مقدّمات یادشده سعی دارد ضرورت
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گرایش به رویکرد استراتیی در فرایند برنامهریزی شهری در ایران را مورد واکاوی قرار دهد؛ زیرا پیچیدگی سااختار
شهری از نظر دانش برنامهریزی و مدیریت در درجة اوّل اهمّیّت قرار دارد؛ از این رو ،الزم است توجّاه دقیا تری باه
خصوصیّات سیست های شهری معطو گردد .در رویکرد سیستمی میان تمام پدیدههای شهری ارتباا هدفمناد و
قانونمند وجود دارد و ایجاد هر نوع تغییر یا اصال در هر سیست بدون در نظار گارفتن رواباط آن باا سیسات هاای
دیگر عملی نخواهد بود .تفکّر سیستمی بیانگر این حقیقت است که حف تعادل درازمدّت در سیسات هاای پیچیاده
مانند سیست های اقتصادی ،اجتماعی ،مادیریتی و ...تنهاا از طریا همکااری متقابال زیرسیسات ها ممکان اسات؛
بنابراین ،دخالت آمرانه و تصمی گیری متمرکز و از باال ،با طبیعت سیست های شهری در تضاد است .یکای از مظااهر
رویکرد سیستمی در برنامهریزی شهری ،به عنوان «برنامهریزی استراتیی » معرو شده است و به طور کلّای مباانی
نظری برنامهریزی استراتیی در واق از نظریّة سیسات هاا و نظریّاة تصامی ساازی در مادیریت اخاذ شاده اسات.
برنامههای استراتیی ابزاری هستند که با تحلیل شرایط محیطی و ایجاد هماهنگی ،همسویی و ه افزایای ،ساازمان
را در ساختن آیندهای مطلو مطاب نیازهای مخاطبین و ذینفعان یاری مینماید .برنامهریازی شاهری باا رویکارد
استراتیی فراتر از اهدا کالبدی به خواستههای اجتماعی و فرهنگی مردم نیاز توجّاه ماینمایاد بار اسااس نتاایج
مطالعات انجامشده ،هیچی از مدلهای برنامهریزی استراتیی موجاود ،در ادبیاات باه صاورت خااص و جاام باه
تمامی مؤلّفههای الزم برای تدوین برنامة استراتیی در مدیریت و برنامهریزی شهری نپرداختهاند؛ لذا ،هد از ارائاة
این تجربه ،تبیین قدمهای برنامهریازی اساتراتیی جهات پیادهساازی و باه کاارگیری آن در سیسات مادیریت و
برنامهریزی شهری ایران است .نتایج حاصل از پیوهش نشاان مایدهاد کاه پیاادهساازی برناماهریازی اساتراتیی
معیارهای نهادی و مدیریتی (با اختال میانگین  ،)-3/01131معیار ارتباطی (با اخاتال میاانگین  ،)-3/911معیاار
هنجاری و رفتاری (با اختال میانگین  )-3/30119و نهایتاً معیار دانشی  -نگرشی (با اخاتال میاانگین )1/11111
نقش مؤثّری بر کارآمدی برنامهریزی استراتیی دارد که توجّه به آن میتواند به توسعة پایدار شاهری کما نمایاد.
این در حالی است که امروزه شاهد هستی که در کشورهای توسعهیافته ،طار اساتراتیی جاایگزین طار جاام
شده است .داشتن چنین رویکردی ،نیازمند غلبه بر موانعی است که رسیدن به این رویکرد مشاارکتی و از پاایین باه
باال را با چالش مواجه میسازد .در پیوهش حاضر ،چهار بُعد از مؤلّفهها و یا در واق موانعی که بر سار مسایر گارایش
به برنامهریزی استراتیی در فرایند برنامهریزی شهری قرار دارد ،ماورد مطالعاه قارار گرفات .ایان چهاار مؤلّفاه ،باه
صورت نگرشی و دانشی ،هنجاری  -رفتاری ،ارتباطی و نهادی رسمی ،به صورت ارزیابی میزان اولویّت آنهاا در مسایر
گرایش به رویکرد استراتیی در فرایند برنامهریزی شهری ایران و همچنین ،میزان تاأثیر آنهاا بار پاذیریش رویکارد
استراتیی در برنامهریزی شهری ایران ،مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت .نتایج پایوهش نشاان داد کاه اوّالً رویکارد
رفتاری – هنجاری ،با بیشترین میزان اخاتال از میاانگین مبناای منفای ،دارای شارایط نامناسابتاری در فرایناد
پذیرش رویکرد استراتیی از دیدگاه کارشناسان است و متقابالً ،از اولویّت بیشتری نیاز بارای ایان فرایناد برخاوردار
است .از سوی دیگر ،نتایج مربو به تأثیر مؤلّفه در فرایند پذیرش رویکرد استراتیی در برناماهریازی شاهری ایاران
نشان داد که تمامی مؤلّفهها دارای تأثیر مستقی و معناداری در این فرایند هستند.
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قدرتی ،مصطفی ( )1091ارزيابی یرح جامع شهر شيروان با تأکيد بر ابعاد کالبتدي  -فضتايی آن ،رساالة کارشناسای
ارشد رشتة جغرافیا و برنامهریزی شهری ،استاد راهنما :سیمین توالیی ،دانشگاه تربیتمعل تهران ،تهران.
مرادی مسایحی ،واراز ( )1091برنامهريزي استراتژيک و کاربرد آن در شهرسازي ايتران ،نمونتة متوردي کالنشتهر
تهران ،انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری ،وابسته به شهرداری تهران.
مهدیزاده ،جواد ( )1091امکانات و محدودیتهای کاربرد برنامهریزی راهبردی در ایاران ،متديريت شتهري ،)11( 1 ،صاص.
.19-11
مهدیزاده ،جواد ( )1091برنامهريزي راهبردي توسعة شهري ،تجربيا اخير جهتانی و جايگتاه آن در ايتران ،چااپ
سوّم ،انتشارات پیام سیماگران ،تهران.
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