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چکیده

انداز و اجتماعی و از طریق تدوین چشمهنجارهايشهري، مبتنی بر ریزيبرنامهرویکرد امروزین به 
هاي در این قالب، تأکید بر ارزش. راهبردي استریزيبرنامهراهبردهاي توسعه شهري بر اساس الگوي 

گیري تواند جهتشود، میانداز توسعه شهري مطرح میك در هر جامعه که به ویژه در چشممشتر
.ي توسعه شهري را مشخص نمایدهاپیشنهادهاي عملی و اجرایی طرح

به 1348اولین طرح که در سال . ب تهیه شده استکنون سه طرح جامع مصو، تابراي شهر تهران
مشهور به (پس از بیش از دو دهه، طرح دوم . تصویب رسید، به طرح جامع فرمانفرمائیان مشهور است

که موضوع این مطالعه سومین طرح جامع . توسط مهندسان مشاور آتک تهیه گردید) طرح ساماندهی
است که در سال » )تهرانجامعطرح(تهرانشهرعمرانوتوسعهساختاري-هبرديراطرح«نیز، است 
طرح اخیر تالش داشته است بر مبناي الگوي . شوراي عالی شهرسازي و معماري رسیدبه تصویب1386
توان از آنجا که شهر تهران را می. اندازي روشن از آینده شهر تهران ارائه نمایدریزي راهبردي چشمبرنامه

دهی در جهتتواندمیتر به حساب آورد، ارزیابی این طرح الگویی براي توسعه شهري شهرهاي کوچک
.به توسعه شهري آینده کشور نیز کمک نماید

شهريتوسعهجامعطرحتحققکنترلونظارتهايشاخصومعیارهاتدوینبهحاضرمطالعه
.باشدتهرانجامعطرحتحققهايزمینهومیزاندهندهنشانتواندمیهاشاخصاین. پردازدمیتهران
ي روند تحقق طرح است که نشان دهنده) معیار72در فاز اول (معیار 210امل هاي این مطالعه، شیافته

از طریق روش دلفی به وزن دهی به این معیارها اقدام کرده همچنیناین پژوهش . جامع خواهند بود
گیري از این ي اجرایی براي گزارشهاي مربوط به هر معیار، برنامهبه عالوه شناسنامه شاخص. است

افزاري گزارش دهی، تعیین مخاطبان هر گزارش و نیز شروط و الزامات تحقق فرآیند معیارها، سامانه نرم
تواند در حقیقت این مطالعه می. هاي این مطالعه استحقق طرح جامع، از دیگر خروجینظارت و ارزیابی ت

.به عنوان سندي مکمل در اجراي طرح جمع مدنظر قرار گیرد

. طرح جامع تهران، معیار، شاخص، ارزیابی، نظارت:واژگان کلیدي
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7ها و معیارهاي ارزیابی طرح جامع تهران                                                                                       شاخص

مطالعات پایه-1
بیان مسئله-1-1

سازند هاي توسعه شهري، اسناد هدایت نحوه توسعه شهرها هستند که مدیران شهري را قادر میطرح
طرح جامع تهران نیز، سندي . اندازي مطلوب از شهر باشندچشمبر ساختنبا نگاهی بلندمدت، در پی 

نکته حائز اهمیت در این میان، میزان . است که توسعه پایدار شهر تهران را هدف خود قرار داده است
به عبارت طرح جامع تهران، به عنوان یک سند . پیشرفت در مسیر تحقق طرح در هر دوره زمانی است

هایی است که بتوانند نشان دهند در هر لحظه در چه مختصاتی شاخصراهبردي، نیازمند معیارها و
.اندشدهایم و چه میزان از اهداف و راهبردهاي آن محقق انداز طرح قرار گرفتهنسبت به چشم

هاي راهبردي توسعه شهري در خود هاي ارزیابی میزان تحقق طرحبه طور معمول، معیارها و شاخص
گیرد و معیارهایی صورت میفرآیندتیجه سنجش میزان تحقق طرح بر اساس در ن. شوندطرح تعریف می

شهر تهران، سند طرح جامع، معیارها و درخصوصاما . اندکه همزمان با تصویب طرح به تصویب رسیده
به همین . نکرده استپیش نهادهایی را که براي سنجش و ارزیابی تحقق آن مورد نیاز است را شاخص

.یابدهایی ضرورت میالعات تکمیلی براي تعریف چنین سنجهجهت، انجام مط
تحقق طرح جامع توسعه شهري و کنترلنظارت هايشاخصمطالعه حاضر به تدوین معیارها و 

. هاي تحقق طرح جامع تهران باشدتواند نشان دهنده میزان و زمینهها میاین شاخص. پردازدتهران می
:از این کهامع عبارتند ارزیابی طرح جهاي اصلی در پرسش
هایی براي ارزیابی میزان تحقق طرح جامع وجود دارد؟چه شاخص
ها مورد نیاز است؟چه سازوکارهایی براي سنجش این شاخص

یابد این است که در ادامه، اهمیت میآنچه. ش نخست متمرکز استروي پرسصرفاً براین مطالعه 
حقوقی و مدیریتی مورد نیاز براي ارزیابی تحقق طرح جامع مطالعات دیگري براي تدوین سازوکارهاي 

زیرا سند طرح جامع، نیازمند ساختاري میان بخشی و فرابخشی است که بتواند همراهی و . صورت گیرد
.هاي مختلف را در جهت اجراي طرح فراهم سازدهمرأیی دستگاه

اهمیت و ضرورت ارزیابی طرح جامع-1-2
گرا به دهد که نگاه محصولهاي جامع در کشور نشان میعدم تحقق طرحمطالعات بر روي دالیل 

نظارت و ارزیابی و بازنگري، موجب عدم انطباق پیشنهادهاي طرح جامع فرآیندطرح جامع و عدم تعیین 



دانش شهر8

به عالوه روش و شیوه مناسبی براي . شده استها میبا رویدادهاي جدید و ایستایی بیش از حد این طرح
هاي تحقق ان اجرا شدن طرح جامع به طور ساختارمند و مستمر وجود نداشته و عمده ارزیابیتعیین میز

.اندشدههاي توسعه شهري به صورت ارزیابی پس از اجرا انجام میطرح
گرا، نیاز به ارزیابی و بازنگري مستمر دارد، تدوین فرآیندجا که طرح جامع تهران، در نگاهی ناز آ
5هاي در بازنگري طرح جامع در دورهنهایتاًها این شاخص. نمایدنظور ضروري میهایی بدین مشاخص
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 ها در اقداماتمغایرتشناخت
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اصالحات و بازنگري طرح جامع
 ریزيبرنامهاصالح و بازنگري در نحوه و الگوي
براي مدیریت شهريسازيکمک به بهبود شرایط تصمیم
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1388 :3(.
در . به سزایی داردامر نظارت و ارزیابی و جایگاه آن در نظام جمهوري اسالمی ایران اهمیت فرآیند

بدان اختصاص یافته و بر اساس آن در هر یک از قواي سه گانه 174و 90، 88قانون اساسی اصول 
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.)2: 1383هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، (است 

مفهوم نظارت و ارزیابی-1-4-1
است و در اصطالح، » مراقبت توأم با زیرکی و فراست«مهم نظارت و ارزیابی، از مفاهیمیکی 

بر این اساس ناظر عالوه بر . دهدمراقبتی است که ناظر، با زیرکی و دقت بسیار در کار مأمور انجام می
نه، بایست با اعمال مراقبت هوشمنداگیرد، میآن که به واسطه نگاه دقیق، در جریان کار مأمور قرار می

وجودي نظارت در قانون فلسفهریشه و . کار مأمور را مطابق معیارهایی که در اختیار دارد، تنظیم نماید
.)1389مجمع تشخیص مصلحت نظام، (گردد اساسی به امر به معروف و نهی از منکر بر می
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. مطالبی عنوان شده استها و منابع مربوط، از مفاهیم نظارت و ارزیابی و ابعاد آن نامهدر قوانین، آئین
ها و ها، برنامهتوان نظارت و ارزیابی را به معناي میزان انطباق عملکردها با مبانی، سیاستدر مجموع می

هاي ها در راستاي تحقق اهداف کلی تعریف نمود که با تعیین معیارها و شاخصمیزان اثربخشی آن
.پذیرداصالح امور صورت میمنظم عملیاتی جهت پاسخگویی وفرآیندارزیابی در یک 

گیرد و اجرا و عملکرد را از ابتدا تا حصول نتایج در بر میفرآیندمفهوم نظارت، مفهومی کلی است که 
.دهدجریان امور را در همه ابعاد خرد و کالن زیر نظر قرار می

ها و دستاوردها لیتاجرا و عملکرد سروکار دارد و بیشتر به نتایج فعافرآیندمفهوم ارزیابی، کمتر با 
هیئت نظارت و ارزیابی (د هاي معین رشد و توسعه توجه دارشاخصو به ویژهها برنامه. هابر اساس سیاست

.)6: 1383فرهنگی و علمی، 
ها هایی از آنهاي راهبردي وجود دارد که در ادامه به نمونههاي متفاوتی براي ارزیابی طرحروش
.گردداشاره می

روش کارت امتیاز متوازن-1-4-2

این . متوازن، روش از ارزیابی است که بر پیشرفت همزمان ابعاد متفاوت تأکید داردامتیازروش کارت 
روش از مباحث علم مدیریت و به ویژه مدیریت استراتژیک منشاء گرفته است، با این وجود امروزه در 

در حوزه علوم مدیریتی، این روش . ص داردراهبردي توسعه شهري نیز پایگاه و جایگاهی مشخهايطرح
هاي عملکرد سازمان در چهار بعد بدین منظور، شاخص. گیردبراي ارزیابی سازمان مورد استفاده قرار می

توسعه . شوندمیبنديدسته» هاي داخلی و نوآوري و یادگیريفرآیندمشتري، منديرضایتمالی، «
تأکید این روش بر رشد متوازن همه ابعاد . توسعه همزمان باشدتواند به معناي همزمان این چهار بعد می

ها دیگر شاخصقیمت افتهاي مربوط به یکی از این ابعاد به سازمان است و در صورتی که شاخص
.افزایش یابد، این روش نشان دهنده مشکالت و مسائل توسعه نامتوازن سازمان خواهد بود
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توان به جاي چهار جنبه مطرح در مدیریت، حوزه شهر و شهرسازي، میبه منظور تعمیم این روش به 
در حال حاضر بسیاري از . چهار بعد کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و مدیریت شهري را جایگزین نمود

و هاشاخصهاي توسعه شهري از روش کارت امتیاز متوازن به منظور تلفیق تجارب جهانی در تهیه طرح
.کنندها استفاده میآنارزیابی و نظارت بر

ي کیفیت ریاست جمهوري امریکا، مدل تعالی هاي مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، جایزهروش-1-4-3
عملکرد بالدریج و مدل دمینگ

در مقایسه . مباحث مالی تأکید دارندمنحصراً برهاي دیگر ارزیابی هستند که هاي فوق، روشروش
هاي مشکل عدم توجه به جنبه)Balance Score Card(ها با روش کارت امتیاز متوازن این روش

مطرح گردید ) کارت امتیاز متوازن(BSCدر راستاي حل این مشکل، سیستم . کندغیرمالی خودنمایی می
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وعلیا و ابراهیمی سر(دهد که استفاده از معیارهاي مالی را در کنار معیارهاي غیرمالی مورد توجه قرار می

اي، روش هاي دیگري نظیر روش مقایسه بازدهی، روش بودجهروشهمچنین.)13881محسنی شریف، 
هاي دیگر ارزیابی سازمان گیري کارایی و روش ارزیابی به کمک تجزیه و تحلیل مالی نیز روشاندازه

ترین و درآمد و هزینه مهمهستند که در همه این موارد نیز به شکلی مشابه، موضوعات مالی و
هاي توسعه شهري که ماهیتی جامع و به همین دلیل در ارزیابی طرح. ترین وجه ارزیابی هستندپررنگ

ها در مقایسه با روش کارت امتیاز مشکالت این روش. اندشدهچندبعدي دارند کمتر مورد استقبال واقع 
:توان برشمردمتوازن را به صورت زیر می

هابودن آنگذشته نگر
هامدت بودن آنکوتاه
نفعانتأکید بیش از حد بر روي اطالعات مورد نیاز ذي
هابعدي بودن آنانتزاعی و تک
عدم توانایی معیارهاي مالی در ارائه و نمایش اهداف استراتژیک
هاي واحدهاي مختلفعدم انعکاس اثرات ناشی از همکاري
 هاي مالیاطالعات تاریخی صورتازوجود مشکالت ناشی
هاي مختلف حسابداريوجود مشکالت ناشی از به کارگیري رویه
ها و استاندارهاي مربوط به مقایسهمشکالت ناشی از مقایسه نسبت
اثرات تورمی(ها وجود مشکالت ناشی از تغییرات سطح قیمت(
وجود مشکالت ناشی از ظاهرسازي
دهاي نامشهوعدم انعکاس دارایی

در ارزیابی میزان تحقق طرح جامع تهران BSCاز روش عمدتاًبر این اساس، مطالعه حاضر نیز 
.استفاده خواهد کرد

ها هستند که به لحاظ محتوایی هاي ارزیابی میان گزینهنیز وجود دارند که روشANPو AHPهاي دیگري نظیر عالوه بر موارد فوق، روش-1
و Evaluationشود، در زبان انگلیسی با دو واژه متفاوت چه در زبان فارسی با عنوان ارزیابی خوانده میآن.متفاوت هستندبا ارزیابی عملکرد 
Assessmentمفهوم . گیرددو بار مفهومی متفاوت میEvaluation که این مطالعه نیز در پی (به معناي ارزیابی وضعیت یک پدیده است

که مورد نظر این (به معناي ارزیابی براي انتخاب یک گزینه از میان چند آلترناتیو است Assessmentو ) باشدیچنین مفهومی از ارزیابی م
).پردازندبیشتر بدین مقوله میANPو AHPهایی نظیر تحقیق نیست و روش
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تحقق طرح جامعفرآیندجایگاه نظارت و ارزیابی در -1-5
، نیاز به نظارت و ارزیابی مستمر »طرح تحقق طرح جامع تهران«بر اساس مطالعات انجام گرفته در 

.اي استي چرخهفرآینددر قالب 
به معناي نشان دادن هدف، تعیین جهت، )Guiding(در این مفهوم، هدایت و راهبري تحقق .1

در این مرحله کلیه اقدامات الزم در راستاي . ي رسیدن به آن هدف استمشی و شیوهخط
.ردگیسازي، بسترسازي و توانمندسازي براي رسیدن به اهداف سند طرح جامع صورت میظرفیت

) بدون قضاوت(بندي اطالعات آوري و طبقهجمع) Monitoring(و نظارت ي پایش در مرحله.2
شوراي عالی نظارت بر توسعه شهر تهران انجام توسط این مرحله به طور کامل . شودانجام می

هاي شود، با این وجود نیازمند حضور فعال و مستمر شوراي عالی نظارت در همه عرصهمی
.گیري کالن براي توسعه شهر تهران استو تصمیمسازي تصمیم

دار موضوعات، کنترل کارآیی و به معناي مشاهده و پیگیري جهت) Evaluation(مرحله ارزیابی .3
مقایسه با معیارها به عالوه در این مرحله . قضاوت در جهت تحقق اهداف سند طرح جامع است

.باشدراف معیار از اهداف میتعیین انحهمچنینوري، جهت کنترل اثربخشی و بهره
سند طرح جامع پس از دریافت بازخوردهاي ناشی از ) Reforming(به منظور بازنگري و اصالح .4

باشد، اصالح در سه حالت با بازگشت به مرحله اجرا، مرحله تهیه طرح و مرحله اجراي طرح می
.پذیردصورت میگذاريهدف

. هاي انجام شده استمبتنی بر بازنگري)Providing a plan(ي جدیدآخرین مرحله، تهیه برنامه.5
.تحقق طرح جامع تکرار خواهد شدفرآیندبا انجام این مرحله، چرخه 

مدل تحقق طرح جامع

بازنگري و اصالح

تهیه برنامه
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دار موضوعات، کنترل کارآیی و به معناي مشاهده و پیگیري جهت) Evaluation(مرحله ارزیابی .3
مقایسه با معیارها به عالوه در این مرحله . قضاوت در جهت تحقق اهداف سند طرح جامع است

.باشدراف معیار از اهداف میتعیین انحهمچنینوري، جهت کنترل اثربخشی و بهره
سند طرح جامع پس از دریافت بازخوردهاي ناشی از ) Reforming(به منظور بازنگري و اصالح .4

باشد، اصالح در سه حالت با بازگشت به مرحله اجرا، مرحله تهیه طرح و مرحله اجراي طرح می
.پذیردصورت میگذاريهدف

. هاي انجام شده استمبتنی بر بازنگري)Providing a plan(ي جدیدآخرین مرحله، تهیه برنامه.5
.تحقق طرح جامع تکرار خواهد شدفرآیندبا انجام این مرحله، چرخه 

مدل تحقق طرح جامع

هدایت و راهبري

پایش و نظارت

بازنگري و اصالحارزیابی

تهیه برنامه
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تحقق طرح جامعفرآیندجایگاه نظارت و ارزیابی در -1-5
، نیاز به نظارت و ارزیابی مستمر »طرح تحقق طرح جامع تهران«بر اساس مطالعات انجام گرفته در 

.اي استي چرخهفرآینددر قالب 
به معناي نشان دادن هدف، تعیین جهت، )Guiding(در این مفهوم، هدایت و راهبري تحقق .1

در این مرحله کلیه اقدامات الزم در راستاي . ي رسیدن به آن هدف استمشی و شیوهخط
.ردگیسازي، بسترسازي و توانمندسازي براي رسیدن به اهداف سند طرح جامع صورت میظرفیت

) بدون قضاوت(بندي اطالعات آوري و طبقهجمع) Monitoring(و نظارت ي پایش در مرحله.2
شوراي عالی نظارت بر توسعه شهر تهران انجام توسط این مرحله به طور کامل . شودانجام می

هاي شود، با این وجود نیازمند حضور فعال و مستمر شوراي عالی نظارت در همه عرصهمی
.گیري کالن براي توسعه شهر تهران استو تصمیمسازي تصمیم

دار موضوعات، کنترل کارآیی و به معناي مشاهده و پیگیري جهت) Evaluation(مرحله ارزیابی .3
مقایسه با معیارها به عالوه در این مرحله . قضاوت در جهت تحقق اهداف سند طرح جامع است

.باشدراف معیار از اهداف میتعیین انحهمچنینوري، جهت کنترل اثربخشی و بهره
سند طرح جامع پس از دریافت بازخوردهاي ناشی از ) Reforming(به منظور بازنگري و اصالح .4

باشد، اصالح در سه حالت با بازگشت به مرحله اجرا، مرحله تهیه طرح و مرحله اجراي طرح می
.پذیردصورت میگذاريهدف

. هاي انجام شده استمبتنی بر بازنگري)Providing a plan(ي جدیدآخرین مرحله، تهیه برنامه.5
.تحقق طرح جامع تکرار خواهد شدفرآیندبا انجام این مرحله، چرخه 

مدل تحقق طرح جامع
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مروري بر تجارب جهانی-2
مقدمه-2-1

آن را تلفیقی از توانمیرویکردي جدید در تهیه طرح جامع شهر تهران که کارگیريبا توجه به 
فرآیندتوسعه شهري معاصر جهت تکمیل هايطرحراهبردي و ساختاري دانست، بررسی ریزيبرنامه

هايطرحدر همین راستا، تعداد متنوعی از . نمایاندمیتهیه، اجرا و به روزرسانی طرح جامع ضروري 
ین شهرها دریافت و مورد رسمی مدیریت شهري اهايسایتتوسعه شهري مشابه طرح جامع تهران، از 

:به صورت ذیل برشمردتوانمیرا هاطرحتعدادي از این . واکاوي و تحلیل قرار گرفت
 طرح راهبردي شهر کلرادو اسپرینگ)City of Colorado Springs(،2014-2009، ایاالت متحده
 طرح ساختاري لنگشایر)Joint Lancashire Structure Plan( ،2016الی 2001، انگلستان
 طرح جامع استان یوما)(Yuma County ٢٠١٠ Comprehensive Plan ایالت آریزونا ایاالت ،

2010-2001متحده، 
 (لندن) راهبردي(طرح(The London Plan: Spatial Development Strategy for Greater London ،

2004-2016
 طرح راهبردي جده)Jeddah Strategic Plan( ،2009-2029
 طرح راهبردي پراگ)Prague Strategic Plan( ،2009-2015

:به عنوان پایه مطالعات تجارب جهانی انتخاب شدند، سه طرحهاطرحبا توجه به تنوع 
شهريریزيبرنامهرویکردها و فنون طرح لندن، به عنوان شهري توسعه یافته و پیشرو در زمینه
 روشنی را در زمینه اندازچشماخیر هايسالطرح پراگ، به عنوان شهر متوسط اروپایی که در

.شهري خود به تصویر کشیده استریزيبرنامه
 فرهنگی و مذهبی مشابه با شهر هايزمینهطرح جده، به عنوان شهري در منطقه خاورمیانه و داراي

.نمایندمیدو دروازه ورود به جهان اسالم دنبال تهران که اهداف مشابهی را با تهران به عنوان 

تجارب جهانی-2-2
توسعه و یا در حال(اخیر در کشورهاي گوناگون هايسالتوسعه شهري که در هايطرحبررسی 
بخش اصلی جزو اجزاي اسناد ، سههاطرحبیانگر این نکته است، که در این اندشدهتهیه )هتوسعه یافت

.گیرندمیقرارهاطرحاین الینفک مصوب 
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نظارت و ارزیابی طرح لندن-2-2-1
ها و الزامات مدیریتی، حقوقی و مالی فرآیندطرح به تشریح سازيو پیادهسازوکارطور کلی، بخش به

توسعه شهري مورد مطالعه هايطرحبررسی اسناد . پردازدمیهاطرحمورد نیاز جهت تحقق اجزاي 
به عنوان مثال . این هدف با رویکردهاي گوناگونی پیگیري شده استقرارگرفته بیانگر این نکته است که

به تشریح » طرح لندنسازيپیاده«با عنوان ) بخش ششم(در طرح راهبردي لندن آخرین بخش سند 
:پردازدمیموارد ذیل 

طرحاندازچشمبه یابیدست
oذ طرححوزه نفو
oطرحسازيهاي اصلی پیادهفرآیند
oاز آنانهر یکاصلی و نقش نفعانذي
oطرحسازيراهبردهاي دخیل در پیاده

انداز توسعه و اهداف راهبردي هاي ناظر بر اجزاي چشمنظام نظارت و ارزیابی لندن با طراحی شاخص
روشن از چگونگی مدیریت را زمینه الزم جهت پایش و نظارت در مقاطع زمانی مختلف و ارائه تصویري

با تمرکز بر اهداف » طرحروزرسانیپایش و به «در طرح راهبردي لندن، در بخشی با نام . آوردفراهم می
این . هاي ارزیابی عملکرد متناسبی را تدوین نموده استطرح، متناظر بر هر یک از اهداف طرح شاخص

گیري کمی مقادیر متناظرشان بتوان روند تحقق اهداف اند که با اندازهاي تدوین شدهها به گونهشاخص
در . طرح را در مقاطع زمانی مختلف پایش نمود و میزان انحراف از اهداف را دقیقاً مورد محاسبه قرار داد

الزم به تذکر است . شاخص ارزیابی عملکرد تعیین گردیده است25هدف اصلی طرح، 5مجموع براي 
هاي اصلی فرآیندشاخص متناظر با پایش 4ند طرح لندن اقدام به تدوین ها، سکه عالوه بر این شاخص

موضوعاتی که اگرچه به صورت مستقیم در طرح مورد توجه قرار (شاخص موضوعی 14،طرحسازيپیاده
شاخص ناظر بر دیگر 17همچنینو ) گیرند، اما به نحوي با اجراي طرح تحت تأثیر قرار میاندنگرفته

کند که گزارش سالیانه ارزیابی عملکرد طرح، که شامل این طرح تصریح می. ه استاجزاي سند نمود
است باید توسط مدیریت مجموعه شهري ) شاخص60جموعاً م(ها نتایج پایش شده کلیه این شاخص

.لندن تهیه و منتشر گردد
هاي خصعالوه بر این، شهرداري لندن به طور ساالنه گزارش را تحت عنوان گزارش سالیانه شا

در این گزارش، . اي از آن در فصل قبل مشاهده گردیدکند که نمونهتوسعه محلی شهر لندن منتشر می
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هایی شود و براي هر سیاست، شاخصهایی تعریف میمبتنی بر اهداف استراتژیک توسعه لندن، سیاست
. گیردبررسی قرار میهدف موردها در مقایسه با شاخصشوند و اندازه شاخصبه عنوان هدف تعریف می

:برخی از اهداف استراتژیک در این میان عبارتند از
هاي شامل شاخص(المللی مالی و تجاري پیشرو در جهان حفظ موقعیت شهر به عنوان مرکز بین

).هاي تأسیساتی و امنیت و ایمنیمربوط به دفاتر، زیرساخت
شهر برطرف شود، عملکرد تجاري هاي پیش روي پنج منطقه کلیدي اطمینان از اینکه چالش

اصلی شهر تکمیل شود، به ویژگی منحصر به فرد و متمایز آن از دیگر مراکز مالی جهانی توجه 
).هاي مختلف شهرهاي مربوط به موضعشامل شاخص(شود 

هاي پایداري پیشرو اطمینان از اینکه شهر لندن در پاسخ به تغییرات آب و هوایی و سایر چالش
تواند نقش خود را به خوبی ایفا المللی میرسیدن به پایداري زیست محیطی ملی و بینبوده و در

هاي مربوط به توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی، حمل و نقل عمومی و شامل شاخص(نماید 
).ها و پسماندراهپیاده

لم براي ارتقاي اي سااطمینان از تهیه مسکن مناسب و امکانات تفریحی به منظور ایجاد جامعه
ها، خرده فروشی، هاي مربوط به سرگرمی و گردشگاهشامل شاخص(سطح زندگی سالم در جامعه 

).هاي اجتماعیها و فرصتساخت مسکن، زیرساخت

نظارت و ارزیابی طرح پراگ-2-2-2
هدف در شهر پراگ یکی از اجزاي تدوین شده براي هر کدام از اقداماتی که باید انجام گیرد تا 

گزارش پایش و . باشدهاي ارزیابی عملکرد آن اقدام میراهبردي مشخصی از طرح تحقق یابد، شاخص
هاي زمانی مشخص تهیه و در اختیار ارزیابی عملکرد نظام مدیریت شهري پراگ طی سه گزارش در دوره

:گیردمسئولین توسعه شهري پراگ قرار می
 مورد پایش قرار گرفته و گزارش آن 2012اول سال در نیمه2011تا 2009عملکرد انتهاي سال

.گرددمنتشر می
 گرددمورد پایش قرار گرفته و گزارش آن منتشر می2014در نیمه اول سال 2013تا 2012عملکرد سال.
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 مورد پایش قرار گرفته و نتایج آن به عالوه 2016در نیمه اول سال 2015تا 2014عملکرد سال
سازي و لی و نتایج کلی به دست آمده در قالب گزارش نهایی پایش پیادهخالصه دو گزارش قب
.گرددتحقق طرح منتشر می

هايدپارتماناست که با همکاري » مرکز توسعه شهري پراگ«ها پایش و تهیه گزارشمسئول
ها رشتهیه گزافرآیند. مرتبط با موضوع مربوطه در شوراي شهر پراگ اقدام به تهیه گزارش خواهد نمود

این . گیردنیز توسط کارگروهی که مبتنی بر اعضاي شوراي شهرداري پراگ است مورد نظارت قرار می
ها توسط مدیریت شهري پراگ مورد ارزیابی قرار گرفته و از نتایج به دست آمده جهت هدایت گزارش

.ها و تحقق حداکثري اهداف استفاده خواهد گردیدبرنامهسازيمتناسب پیاده
است که با ورود به ايگونهطرح به سازيرویکرد طرح راهبردي پراگ در تعیین سازوکارهاي پیاده

تدوین نموده » طرح راهبردي پراگسازيبرنامه پیاده«را با عنوان ايجداگانهتر، سند جزییات تفصیلی
8طرح با تعیین نمایانگر این موضوع است که سند سازيبررسی هردو سند طرح و برنامه پیاده. است

از . طراحی و تدوین نموده استهاآناز هر یکبه این اهداف را ذیل یابیدست، راهبردهاي اصلیهدف 
همچنینگانه سند طرح، اقدامات و 8از اهداف هر یکطرح، براي سازيسوي دیگر در سند پیاده

ر، محقق گردد را ظدي متناکه باید توسط مدیریت شهري پراگ انجام گیرد تا هدف راهبرهاییپروژه
هاي اصلی موارد ذیل صریحاً تعیین اي که براي هر کدام از اقدامات و پروژهبه گونه. تشریح نموده است
.اندو مشخص گردیده

پاسخگوي انجام اقداممسئول
مشارکت کنندگان اصلی
برآورد اولیه میزان هزینه الزم براي اقدام
هامین هزینهأمنبع ت
اقداممراحل انجام
هاي نظارت بر عملکرد اقدامشاخص
پیش نیازهاي دیگر مورد نیاز جهت انجام اقدام
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نظارت و ارزیابی طرح جده-2-2-3
اي از سند طرح مورد توجه و تحقق طرح، در فصل جداگانهسازيدر طرح راهبردي جده، موضوع پیاده

.کندمیاجزاي سند طرح راهبردي جده را خالصه شکل زیر ساختار و. قرار گرفته است

این . هاي آن خواهد بوديگیربرنامه راهبردي جده سند اصلی راهنماي شهرداري جده براي تصمیم
براي تمام حوزه حکمرانی و حکمرانی راگذاريسرمایهدر موردگیريتصمیم،گذاريسیاستبرنامه نحوه 

:شودمیبه کار گرفتهفنون توسط شهرداري جهت اجراي برنامه راهبردي طیفی از. کندجده مشخص می
مقررات و راهنماهاهاسیاستسازيو پیادهریزيبرنامه:و مقرراتهاسیاست ،
 عمومی -بخش خصوصیمشارکتایجادPPP: ي خالقانه جهت همکاري با هاراهپیدا کردن

هاپروژههزینه مالی و اجراي تأمینبخش خصوصی براي 
و کسب و کارها و جامعههاادارات دولتی، وزارتخانههمکاري با دیگر:همکاري شراکتی
هاي اولویت دارحوزهبر رويگذاريسرمایه:هدفمندگذاريهاي سرمایهبرنامه
مقرراتوهاسیاستاجرا شدن حصول اطمینان از:اجراي قوانین

:اندطرح موارد ذیل تشریح گردیدهسازيدر بخش پیاده
حوزه نفوذ طرح
طرحسازيتضمین موفقیت پیاده
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اي از سند طرح مورد توجه و تحقق طرح، در فصل جداگانهسازيدر طرح راهبردي جده، موضوع پیاده

.کندمیاجزاي سند طرح راهبردي جده را خالصه شکل زیر ساختار و. قرار گرفته است

این . هاي آن خواهد بوديگیربرنامه راهبردي جده سند اصلی راهنماي شهرداري جده براي تصمیم
براي تمام حوزه حکمرانی و حکمرانی راگذاريسرمایهدر موردگیريتصمیم،گذاريسیاستبرنامه نحوه 

:شودمیبه کار گرفتهفنون توسط شهرداري جهت اجراي برنامه راهبردي طیفی از. کندجده مشخص می
مقررات و راهنماهاهاسیاستسازيو پیادهریزيبرنامه:و مقرراتهاسیاست ،
 عمومی -بخش خصوصیمشارکتایجادPPP: ي خالقانه جهت همکاري با هاراهپیدا کردن

هاپروژههزینه مالی و اجراي تأمینبخش خصوصی براي 
و کسب و کارها و جامعههاادارات دولتی، وزارتخانههمکاري با دیگر:همکاري شراکتی
هاي اولویت دارحوزهبر رويگذاريسرمایه:هدفمندگذاريهاي سرمایهبرنامه
مقرراتوهاسیاستاجرا شدن حصول اطمینان از:اجراي قوانین

:اندطرح موارد ذیل تشریح گردیدهسازيدر بخش پیاده
حوزه نفوذ طرح
طرحسازيتضمین موفقیت پیاده
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نظارت و ارزیابی طرح جده-2-2-3
اي از سند طرح مورد توجه و تحقق طرح، در فصل جداگانهسازيدر طرح راهبردي جده، موضوع پیاده
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 عمومی -بخش خصوصیمشارکتایجادPPP: ي خالقانه جهت همکاري با هاراهپیدا کردن
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طرحسازيذینفعان و مشارکت کنندگان اصلی در پیاده
ي اصلی در جهت اجراي راهبردهاي سندهاسازوکار الزم جهت تدوین و اجراي اقدامات و پروژه
طرح در آیندهسازيپیادهبینی تهیه طرحی جهت تدقیق کلیه اقدامات الزم جهتپیش.

از (اي از تجارب مربوط به شهرهاي نزدیک به شرایط شهرهاي ایران تجربه شهر جده به عنوان نمونه
براي بومی بودن موضوع نسبت به ) هاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و مدیریتیحیث ویژگی

به اي کشورهاي منطقه ي و منطقههاي شهرشناخت و تحلیل برنامه. شرایط کشور قابل بررسی است
جامعه (هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مشترکی با ایران دارد کشور عربستان که هم زمینهخصوص
ریزي و مدیریت شهري در کشور را ارتقا بخشیده و اجازه تواند دانش برنامهمی...) اقتصاد نفتی و،اسالمی

.به کارشناسان و مدیران شهري کشور بدهدرا در مسائل مشابههاآناستفاده از تجارب 
اي پایش عملکرد، امکان پایش در هر دوره مدیریت شهري جده، با طراحی سیستم یکپارچه رایانه

این سامانه که بدنه آن متشکل از موضوعات . دهدزمانی را به صورت مکانیزه در اختیار ذینفعان قرار می
هاي ارزیابی تفصیلی شده است، اقدام به طراحی شاخصاي است که در شکل ذیل برشمرده گانه13

.نموده است

ارزیابی جدههايگزارشجدول موضوعات اصلی ارزیابی در 
موضوع اصلی ارزیابی13

زیرساخت. 8قلمرو شهري و الگوي اسکان. 1
کنار دریا. 9اقتصاد محلی. 2
فضاي باز و اوقات فراغت. 10محیط زیست. 3
مسکن. 11اجتماعیخدمات . 4
ریزي نشدهسکونت برنامه. 12فرهنگ و میراث فرهنگی. 5
مدیریت. 13گردشگري. 6
حمل و نقل. 7

مجموعاً (ها اقدام به تلفیق شاخص) BSC(» کارت امتیاز متوازن«این سامانه با استفاده از رویکرد 
ي، آورجمعبه واسطهرصدخانه شهري . اي ارزیابی طرح کرده استو طراحی نظام رایانه) شاخص1465

مداوم به این شهرداري یاري به طورهاي عملکرد براي کارت امتیاز متوازن شهري ادغام و نگهداري داده
گیري و مدیریت عملکرد است که پیشرفت کارت امتیاز متوازن ابزاري قوي براي اندازه. خواهد رساند

.و اهداف راهبردي آن را برآورده خواهد کرداندازچشمبه یابیدستشهرداري در جهت 
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از روش کارت امتیازي متوازن در ارزیابی موضوعات جدهگیريبهره

وضعیت «هایش گزارش سالیانه دهی درباره پیشرفتابزار اصلی مدیریت شهري جده براي گزارش
راهبردي این شهر و نیز دستاوردهاي سال گزارش پیشرفت جده به سوي اهداف . خواهد بود» شهر

کند و بر مبناي آن هاي شهرداري براي سال آینده را ترسیم میگذشته را بیان کرده و خطوط کلی برنامه
.مجدد خواهد شدبندياقدامات برنامه بر اساس این گزارش اولویت
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هاي ارزیابی جدهشکل صفحه اینترنتی دسترسی به گزارش

هاي عملکرد در کارت امتیاز متوازن و برنامه راهبردي، گزارش، شهرداري با مقایسه شاخصدر این 
هاي عملکرد مذکور به عنوان بخشی از اراده شهرداري گیرينتیجه را در گزارش منعکس کرده و اندازه

یک گزارش . سایت شهرداري جده منتشر خواهد شدبراي حرکت به سمت صداقت و شفافیت؛ در وب
یابی نیز جزئیاتی را که کدام قسمت از اهداف و اقدامات برنامه باید مورد تجدید نظر قرار گیرند تا ارز

.بازتابی از شرایط در حال تغییر باشند را بیان خواهند نمود
:طرح راهبردي جده نیز در دو دوره زمانی مورد توجه قرار گرفته استروزرسانیبه 

 کارت «با در مقایسهبانی عملکرد و دستاوردهاي آن ا هدف دیدهبازبینی برنامه ب: یک بارهر سال
»امتیاز متوازن
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 و اقدامات » اهداف راهبردي«بازبینی کامل برنامه و بررسی و به روزرسانی : یک بارسال 5هر
.مشورت دوباره منتشر خواهد شدفرآینداي که بعد از گذر از برنامه و بازنویسی پیش نویس به گونه

:به صورت شکل ذیل به تصویر کشیدتوانمیچرخه حیات طرح راهبردي جده را 
دوباره براي مشورتانتشار فراخوان
 دریافت بازخوردها
 هاآنپردازش، آنالیز و تلفیق
 تبخش اقدامابه خصوص(اصالح برنامه(
دوباره نویسی سند

:یکی یا چندین مورد از موارد زیر را شامل شودتواندمیچرخه اصالح برنامه 
 احتماالً غیرشفافهايقسمترفع ابهام از
موارد از قلم افتاده
احتیاج به بیان جزئیات بیشتر
شناسایی تعارضات
بندي جدیدهاي متفاوت و یا حتی رویکرد اولویتاولویت

گیرينتیجه-2-3
در و شهري ) راگپ(ی ، کمتر توسعه اروپای)لندن(یافته سه شهر توسعه به طور خالصه، جدول ذیل، 

جهت ارزیابی، ها موجود در اسناد طرحهاياز منظر ظرفیترا)جده(توسعه از منطقه خاورمیانه حال
.دهدمیمورد بررسی قرار روزرسانیگزارش دهی و به 

به بینیپیشچارچوب گزارش دهیارزیابی طرحهايشاخصنام طرح
طرحايدورهروزرسانی

طرح راهبردي لندن 
، آخرین به 2004سال (

)2008سال روزرسانی

شاخص ارزیابی براي شش 25تعریف 
در جهت پوشش (هدف اصلی طرح 

)تاصلی ملی دولهايشاخص
)Government’s

Core National
Indicators(

گزارش دهی سالیانه که عالوه بر 
گانه، سه گروه اطالعات 25هايشاخص

:دهدمیدیگر را نیز در اختیار قرار 
4-2شاخص مرتبط با سند، 1-17

شاخص موضوعی14-3يفرآیندشاخص 
)شاخص براي گزارش60مجموعاً(
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به بینیپیشچارچوب گزارش دهیارزیابی طرحهايشاخصنام طرح
طرحايدورهروزرسانی

طرح راهبردي پراگ 
)2008دسامبر (

ارزیابی هايشاخصتعریف 
8جداگانه براي هر یک از 

شاخص براي 28(موضوع طرح 
)هدف راهبردي طرح28

هايشاخصگزارش دهی سالیانه بر اساس 
تعریف شده که ابتدا در اختیار مقامات شهر 

و سپس باید به تصویب گیردمیقرار 
.شوراي شهرداري برسد

.طرح راهبردي جده
2009

ارزیابی هايشاخصتعریف 
13جداگانه براي هر یک از 

تعداد کل (موضوع طرح 
)1456هاشاخص

سیستم کامپیوتري پایش و بینیپیش
گزارش دهی بر اساس الگوي کارت امتیاز 

متوازن

سازوکار -1: لزوم طراحی سه بخشنماید،آنچه نتیجه بررسی تجارب جهانی مرتبط بر آن تاکید می
سازوکار به روزرسانی طرح به عنوان -3نظام نظارت و ارزیابی طرح و-2طرح، سازيتحقق و پیاده

.مرتبط با یکدیگر براي طرح جامع استايمجموعه

شناسایی و مطالعه ساختار سند طرح جامع به منظور تدوین متدولوژي-3
تحلیل و بازخوانی سند طرح جامع-3-1

به 1348اولین طرح که در سال . سه طرح جامع مصوب تهیه شده استتاکنونبراي شهر تهران، 
مشهور به (پس از بیش از دو دهه، طرح دوم . تصویب رسید، به طرح جامع فرمانفرمائیان مشهور است

-طرح جامع راهبردي«سومین طرح جامع نیز، . توسط مهندسان مشاور آتک تهیه گردید) طرح ساماندهی
طرح . به تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري رسید1386ست که در سال ا» ساختاري شهر تهران

اندازي روشن از آینده شهر تهران ریزي راهبردي چشماخیر تالش داشته است بر مبناي الگوي برنامه
به حساب ترکوچکتوان الگویی براي توسعه شهري شهرهاي از آنجا که شهر تهران را می. ارائه نماید
.دهی به توسعه شهري آینده کشور نیز کمک نمایددر جهتتواندمیابی این طرح آورد، ارزی

سند اصلی طرح دهد که نشان می...)انداز، راهبردها و چشم(شناسایی اجزاء سند و ارتباطات اجزاء 
:گردد که عبارتند ازسرفصل تعریف می9جامع توسعه شهري تهران، در 

توسعه شهراندازچشم.1
زیر راهبردهاي توسعهراهبردها و.2
محدوده شهر.3
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حریم شهر.4
بنديو پهنهسازمان فضایی.5
ضوابط و مقررات ساخت و ساز.6
موضوعی و موضعیهايطرح.7
شرایط تحقق پذیري.8
اجراسازوکارهاي.9

و جمعیت شهر نیز در سند ) و راهبردهااندازچشمسطح بین (سرفصل، دو موضوع اهداف 9عالوه بر این 
تواند به ها میهاي این سرفصلشاخص. دهندسرفصل را می11که در مجموع تشکیل اند مصوب قید شده

.ها را به طور مجزا تشخیص دادطور مجزا تعریف و تدوین گردد تا بتوان میزان تحقق هر یک از آن

...)انداز، راهبردها و چشم(شناسایی اجزاء سند و ارتباطات اجزاء -3-2
هاي نماید که معیارها و شاخصرا در پنج سطح تقسیم میطرح جامع سندسرفصل 11مطالعه حاضر، 

.شودنظارتی هر یک از این سطوح به طور مجزا بررسی می

هاي نظارتی در طرح جامع تهرانشکل سطوح تعریف معیارها و شاخص
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معیارها و گردد و به تدوین فوق تنظیم میبنديبر این اساس، مطالعه حاضر بر اساس تقسیم
.نمایدهاي نظارتی براي هر یک از این شش بخش اقدام میشاخص

تدوین روش تحقیق-4
هاتدوین روش استخراج معیارها و شاخص-4-1

,Newman(منطقی و پی بردن به حقیقت یک پدید است فرآیندتحقیق شناخت  ١٩٩٧; Silverman,

١٩٩٣; Mcconel, به طور منطقی انتخاب شوند و ابزار به کار فرآیندبه این دلیل باید مراحل این . )١٩٨٩
گرفته شده براي شناخت نیز طبق معیارهاي منطقی و مورد پذیرش روش شناسی تحقیق به کـار گرفتـه   

تفکـر علمـی،  فرآینـد هماهنگی با )1: توان شاملشناخت را میفرآیندبنابراین معیارهاي گزینش . شوند
ــ )2 ت انطبـــاق بـــر فلســـفه علمـــی و مباحـــث نظـــري و روش شناســـی تحقیـــق مربوطـــه دانسـ
)Newman, .)1377؛ ساروخانی، ١٩٩٧

ارکان در هر پژوهش، مشخص کردن اجزاء و عناصر تشکیل دهنده موضوع و ترینمهمیکی از 
این امر از طریق تعریف . تحقیق استفرآیندتعیین جایگاه و اهمیت سلسله مراتبی هر یک از عناصر در 

و شودمیپذیرامکان)Indicator(ا هشاخصو ) Criteria(، معیارها )Aspect(د ، ابعا)Concept(م مفاهی
به اهداف مورد نظر به وجود یابیدستنهایتاًو هاآناز این راه امکان بررسی فرضیات تحقیق و سنجش 

در این مطالعات نیز پس از بررسی مفهوم هر یک از سطوح تحقق طرح جامع، ابعاد، معیارها و . آیدمی
.شوندمینظارت بر آن تعیین هايشاخص

هاشاخص
معیارها

ابعاد
مفهوم

هاتدوین معیارها و شاخصفرآیند
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هاي نظارتی و کنترل طرح جامعالگوي تدوین شاخص

هاي معیارتعاریف و ویژگی-4-2
:گرددمیاشاره هاآنتعاریف متفاوتی وجود دارد که در این بخش به یکی از ) Criterion(براي معیار 

بنديمنظور فراهم کردن یک رتبه کلی یا ردههاي مختلف یک پدیده را به فرمولی که ویژگی•
,Roy Carr(کندمیترکیب  Paul Chalmers, ٢٠٠٢, ٨(.

تواند ما را در جهت تدوین معیارهاي نظارت و کنترل هاي معیار خوب میعالوه بر این شناخت ویژگی
:بدین ترتیب معیار خوب معیاري است که. تحقق طرح جامع یاري نماید

Accurate: باشدصحیح و دقیق •

Complete: کامل باشد•

Concise: موجز و مختصر باشد•

Logical: منطقی باشد•

Reliable: موثق و قابل اعتماد باشد•

(Usable(:قابل استفاده براي یک بار یا چند بار باشد• and reusable (What is an index, ٢٠٠۵, ۵(

شاخصهايویژگیتعاریف و -4-3
تعاریف متفاوت و زیادي براي شاخص در وجود دارد که در اینجا به چند مورد از این تعاریف اشاره 

.شودمی
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طرح جامع

سطوح پنج گانه

ابعاد هر یک از سطوح

کنترلونظارتمعیارهاي

کنترلونظارتشاخص هاي
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 تا متوجه گردد که در کجاست و به کجا نمایدمیشاخص چیزي است که به یک جامعه یا یک کار کمک
Sustainable Business(باشد فاصله دارد خواهدمیو چقدر از آن چه رودمی Initiative, ٢٠٠۶, ١(.

 ابزاري مناسب براي پردازدمیشاخص نه تنها به عنوان ابزاري توصیفی به بیان وضع موجود ،
.)32، 1383عزیزي، (رودمیسنجش معیارها و ضوابط در روند تحول به شمار 

      ــراهم ــائل فـ ــا مسـ ــرایط یـ ــر شـ ــهودي بـ ــه شـ ــت کـ ــزي اسـ ــاخص چیـ ــیشـ آوردمـ
)Crossroads Resource Center, ١٩٩٩, ١٠(.

 شاخص مقیاسی ویژه است که بازتابی از مجموعه بزرگی از رویدادهاست)Elizabeth Lloyd, ٢٠٠۶, ٣(.
 شاخص بخشی از یک مدرك یا مشخصه است که چیزي در ارتباط با شرایط اطرافمان به ما

آوردمییک شاخص ابزاري است که اطالعاتی پیرامون شرایط سیستم بزرگ فراهم . بگوید
)Estate of Lakes Ecosystem Conference, ٢٠٠۶, ٢(.

در نظر هاآنتوان براي خصوصیاتی نیز میهاشاخصبا توجه به کارکردهاي ذکر شده در ارتباط با 
بدین قرار ) مفید(هاي کارا شاخصهايویژگی. هاي معینی داردیک شاخص خوب ویژگی«. گرفت
»:است
.نمایندمیگیريآنچه را که نیاز به دانستن است اندازههاشاخصاین : )Relevant(منطبق بر موضوع •
.حتی براي مردمی که کارشناس نیستند قابل درك است: )Easy to Understand(ن قابل فهم بود•
.اعتماد کردنمایدمیبر اطالعاتی که این شاخص فراهم توانمی: )Reliable(د قابلیت اتکا و اعتما•
و هافعالیت، )Lead indicators(علت تشخیص:»لعلت و معلو«گیريمشتمل بر اندازه•

را که ممکن است در نهایت به موفقیت یا ایجاد مسئله منجر گردد، و شاخص معلول هاییروش
)Lag indicators( گیردپیشین را اندازه میهايفعالیتاثرات.

شرایطی را اندازه بگیرد که با اقدامات محلی در یک جهت ها وفعالیت: )Actionable(قابل اجرا •
.مثبت تغییر کند

تا هنگامی که هنوز وقت براي : )Based on accessible data(ی هاي قابل دسترسبر پایه داده•
.ي کردآوراطالعات را جمعتوانمیکار وجود دارد، 

قابل کمی کردن غیرعموماًیک شاخص چیزي شبیه معیاري : )Quantifiable(قابل کمی کردن •
,Sustainable Business Initiative(اما واهی نیست  ٢٠٠۶, ١(.
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براي شناخت مفهوم شاخص و . نیز داراستمضراتیاستفاده از شاخص در کنار منافعی که دارد، 
یک تصویر سریع و نگاه هاخصشا«: هاي استفاده از آن نیز توجه شودکاربردهاي آن باید به محدودیت

هاشاخص. دهندنمیدقیقی ارائه کامالً، با وجود این فهم کنندمیپیشنهاد تربزرگاجمالی از شرایطی 
» گیرندنمینهایی را اندازه هايهدف، اما نمایندمیبراي محاسبه میزان تغییر در طول زمان کمک 

)Crossroads Resource Center, ١٩٩٩, همچنین الزم است الزم است ارتباط چیزي که . )١٠
را در بر بگیرند، بلکه هاسنجهنباید همه هاشاخص. با واقعیت مشخص شودگیرندمیاندازه هاشاخص

.وارد شودهاآنالزم است به نمایندگی از 

روش تعیین اوزان و ضرایب اهمیت-4-4
مطالعه، به منظور اعتبارسنجی و تعیین ضرائب هاي مورد نیاز جهت پس از تدوین معیارها و شاخص

ي هاروش دلفی عمدتاً با هدف کشف ایدهيریکارگبه. توان از روش دلفی استفاده نمودها میاهمیت آن
ي فرآیندروش دلفی . استگیريخالقانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطالعاتی مناسب به منظور تصمیم

دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که بنديبقهي و طآورساختار یافته براي جمع
و نظرات دریافتی صورت هاپاسخکنترل شده بازخورددر بین این افراد و هاییپرسشنامهاز طریق توزیع 

,Adler and Ziglio(گیردمی ١٩٩۶(.
1944که از سال هافناوريهآیندبینیپیشمرتبط با هايفعالیترواج به دنبالگسترش روش دلفی 

ايپروژهدر این تاریخ و بنا به سفارش نیروي دریایی ایاالت متحده امریکا، . میالدي آغاز شد، صورت گرفت
دوگالس و با سازيدر شرکت هواپیما) Research and Developmentبر گرفته از عبارت (RANDنام ه ب

بین هايسالحاین پروژه به مطالعه در زمینه . آینده با کاربرد نظامی تعریف شدهايفناوريبینیپیشهدف 
، دو تن از محققان )Rescher(و رشر ) Helmer(میالدي هلمر 1959در سال . فراسطحی پرداختايقاره

، این ایده را مطرح کردند که در »نظریه فلسفی دانش در علوم نادقیق«اي تحت عنوان رند طی مقالهپروژه 
حال . باشدمیتکاء به آراء خبرگان مجاز ، اهایی از علم که در آن هنوز قوانین علمی توسعه نیافته استزمینه
نه با ترکیب چگوالخصوصعلیاین است که چگونه آراي این خبرگان مورد استفاده قرار گیرد و مسئله

به انسانی هايقضاوتاز دیدگاه روش دلفی، . اي سودمند تدوین شودبیانیه،نظرات یک تعداد از خبرگان
خبرگان و متخصصان منفرد بعضاً. باشندمیهابینیپیشمشروع و سودمند براي انجام هاییوروديمثابه
تحت تأثیر توانندمیهاي خبره نیز گروهنگري قرار گیرند ضمن اینکهیک جانبهدر معرض خطر توانندمی
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غلبه بر چنین به منظور. هاي قبلی اکراه داشته باشندتمایالت رهبر گروه، از تجدید نظر بر روي ایده
ي پنجاه و شصت هادر طول دههمندروشهايدستورالعمل، روش دلفی با مبانی نظري و هایینارسایی

عبارت دلفی کنایه از مکانی مقدس در یونان باستان است . توسعه یافت) RAND(رند همیالدي در موسس
به . استشدهمیسخنان خدایان یونانی اعالم ها وبینیپیشکه در آنجا با واسطه گري پیشگویان بلندپایه، 

) Dalkey(و دالکی ) Helmer(ان این روش یعنی هلمر گذاراستفاده از این نام مورد تایید بنیانرسدمینظر

، کلمه دلفی به نوعی القاء کننده وابستگی روش آنان به 1968بنا بر اظهارات دالکی در سال . نبوده است
شده است، روشی است براي ارائهحال آنکه آنچه توسط این دو . اي اسرارآمیز داردبوده و جنبهگوییغیب

.باشدمیاکافی که در اختیار استفاده کامل از اطالعات نبه کمکهابینیپیشبهبود دادن به 
اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر حوزه علمی در مورد 

تحقیق پیمایشی، اعتبار روش دلفی نه هايروشبنابراین برخالف . نظرستترینصائبآینده بینیپیش
به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگی 

حداقل تعداد شرکت کنندگان . شوندنفر را شامل می20تا 5شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از . دارد
.بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد

که تعامل بین اعضاء، توسط رییس یا شودمییی از متخصصان تشکیل ها)پنل(هیئتدر این روش
.شودمیانجام هیئتناظر 

و تمـایالت بـه   هـا بینـی پـیش ناشـناس بـوده و نظـرات،    بـه صـورت  ارتباطات داخلی شـرکت کننـدگان   
.گیردمیانتشار این اطالعات بدون اعالم هویت ارائه دهندگان صورت . شودنمیمنتسب هاآندهندگان ارائه

:اند ازدلفی عبارتٔاولیههايروشعناصر اصلی در 
جریان اطالعاتسازيساختار
باز خورد به شرکت کنندگانٔارائه
عدم افشاي هویت شرکت کنندگان

قابل توجهی که در کاربرد تکنیک دلفی وجود دارد، معموالً تحقیق دلفی با یک هايتفاوتعلیرغم 
شود تري از متخصصان فرستاده میپرسشنامه که توسط یک تیم کوچک طراحی شده و به گروه بزرگ

که این امکان به وجود آید تا مخاطبین ضمن شوندمیبه طریقی تنظیم هاپرسشنامه. شودآغاز می
هاپرسشنامهوقتی . فردي خود را بروز دهندهايواکنشمطرح شده، فهمیدن مسئلهو استنباط کردن
اند مورد بررسی قرار گرفته بیان کردههایشانپاسخو دالیلی که متخصصان براي هاپاسخبرگشت، طیف 
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این تحقیق نباشد حذف و از زمینهدر این مرحله مواردي که مرتبط با اهداف . شوندمیو خالصه نویسی 
اجتناب ) اجتماعیشناسیمرتبط با حوزه روان(طریق از مسایل منفی رایج در تعامالت داخل گروهی 

متخصصان اجازه دارند که . شودپس از آن، گزارش خالصه براي متخصصان فرستاده می. شودمی
.گیردمیققان قرار را بر اساس نتایج تغییر دهند و این نتایج دور دوم مجدداً مورد ارزیابی محهایشانپاسخ

ي مخاطبین با موضوع مطروحه تطابق خواهد هابدین طریق در طول زمان و با پیشرفت کار، دیدگاه
یابد تا اینکه اجماعی در مورد نظرات حاصل شود یا مشخص شود که ادامه میفرآینداین . یافت

.اندنرسیدهمتخصصان به توافق 
ز طبق نظر فاول. هاي متعارف استغلبه بر نکات منفی موجود در کمیته،نکته در روش دلفیترینمهم

)Fowles, ترین مبتنی بر آمار مهمهايپاسخشده و بازخورد کنترل، عدم افشاي هویت، )١٩٧٨
.ي دلفی هستندهامشخصه

:مراحل زیر را پیشنهاد کرده استفاولز
تشکیل تیم اجرا و نظارت بر انجام دلفی.1
معموالً هاهیئتاعضاء این . هافعالیتجهت شرکت در ) پنل(هیئتانتخاب یک یا چند .2

.متخصصان و خبرگان حوزه تحقیق هستند
براي دور اولپرسشنامهتنظیم هايفعالیتراه اندازي .3
)...رفع ابهامات استنباطی و(از نظر نوشتاري پرسشنامهبررسی .4
هاهیئتبه اعضاء پرسشنامهارسال اولین .5
رسیده در دور اولهايپاسختجزیه و تحلیل .6
)مورد نیازهايبازنگريبا (دور دوم پرسشنامهآماده کردن .7
هاهیئتدور دوم براي اعضاء پرسشنامهارسال .8
در هايپاسخپایداري در تا حصول9الی 7مراحل (رسیده در دور دوم هايپاسختجزیه و تحلیل .9

)یابدمییافتی ادامه 
گزارش توسط تیم تحلیلگرسازيهآماد.10

در . روش دلفی از طرف شرکت کنندگان استکارگیريبههايهدف، درك فرآیندنکته در این ترینمهم
پاسخ دهندگان . نا مرتبط از سوي شرکت کنندگان مواجه خواهیم بودهاییپاسخصورت عدم درك صحیح، با 

مورد بحث آشنایی داشته مقولهمربوطه برخوردار بوده و با ادبیات موضوعی حوزهباید از معلومات کافی در 
.مورد نظر نیازي نباشدزمینهولی در عین حال شاید لزوماً به تخصص بسیار بسیار باال در . باشند
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معیارهاي نظارت بر تحقق طرح جامع-5
تبیین مفاهیم و ابعاد مطرح در سند طرح جامع

اندازچشم-5-1
توسعه شهري تهران در قالب اندازچشمشهر تهران، » جامع«ساختاري -مطابق طرح راهبردي

:عبارات زیر تعریف شده است
توسعه بلندمدت شهر تهران، که سیماي مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی براي توسعه اندازچشم

ساله کشور، مبتنی بر بیست اندازچشمپایدار کالنشهر تهران و پایتخت کشور است، هماهنگ با 
:زیر استهايآرمان
شهري که براي رشد و تعالی انسان و (اسالمی -تهران؛ شهري با اصالت و هویت ایرانی : 1-1

)یابدمیحیات طیبه، سامان 
تهران؛ شهري دانش پایه، هوشمند و جهانی: 2-1
وع و گستردهتهران؛ شهري سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومی متن: 3-1
و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانحهاآسیبتهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع : 4-1
تهران؛ شهري پایدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعالیت و فراغت: 5-1
و تأمین هانابرابريمناسب، همراه با تعدیل هايزیرساختتهران؛ شهري روان با رفاه عمومی و : 6-1

عادالنه کلیه حقوق شهروندي
-ي ملی و جهانی و با اقتصادي مدرن و مرکزیت امور فرهنگی هاتهران؛ کالنشهري با عملکرد: 7-1

پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیاي جنوب غربی
16این . انددادهرا تشکیل اندازچشمکلیدواژه وجود دارد که ابعاد اصلی این 16بر اساس عبارات فوق، 

:بعد عبارتند از

–شهر با هویت ایرانی 
شهر جهانیشهر هوشمندشهر دانش پایهاسالمی

شهر امن و مقاومفضاهاي عمومیشهر سرزندهشهر سرسبز
شهر با رفاه عمومیروانشهر شهر منسجمشهر پایدار

شهر برترکالنشهرحقوق شهرونديشهر عادالنه
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:گرددها تعریف میبعد، معیارهایی ذیل آن16در ادامه ضمن تبیین هر یک از این 

شهر با هویت ایرانی اسالمی-5-1-1
بنابراین، . ضعف نظري وجود داردمحسوسیدرخصوص مفهوم شهر با هویت ایرانی اسالمی، به طور 

این مطالعه به بررسی منابع . تعریف معیارهایی مشخص براي این مفهوم با مشکالت زیادي مواجه است
توانند با وضوح بیشتر معیارهاي قابل تعریف هاي آتی میموجود اکتفا کرده است، با این وجود تحقیق

.براي این مفهوم را تبیین نمایند
ن، یا شهرهاي ایجاد شده و توسعه یافته در دوران اسالمی، در اقصی نقاط ممالک شهرهاي مسلمی

از تعلیمات اکثراًنانوشته که غالباًمسلمین، طی قرون متمادي توسط آنان و بر مبناي اصول و معیارهایی 
.)48: نقی زاده، صفات شهر اسالمی در متون اسالمی(شکل یافته بودند اندگرفتهاسالمی نشأت 

از مناطق و محالت ايمجموعهتوانمیاسالمی را هايسرزمینشهرهاي دوره اسالمی و در 
؛ هویت و مذهب و قومیت خود را اندزیستهمیکه در این مناطق هاییگروه. متجانس و همگن دانست

جدایی مابین این مناطق و یا مجموعه محالت در شهرهاي دوره . اندکردههمچنان حفظ هاقرنبراي 
که اهالی آن با زبان مشترك، شدمیاز چند محله تشکیل معموالًاین مناطق . اسالمی بسیار قوي است

توسلی، شهر در (اندکردهمیمذهب، حرفه، فامیل و اصل و نسب واحد و مشترك، کنار یکدیگر زندگی 

.)361: دوره اسالمیهايسرزمین
تعادل میان انسان و طبیعت در تمدن اسالمی به صورتی بسیار مستقیم در شکل محل سکونت 

با در نظر گرفتن مسئله شهرنشینی و . بشري آشکار است، خواه دهکده کوچکی باشد و خواه شهري بزرگ
ه کاندآمدهبی نظمی و منشاء نیروهایی در هايکانوناینکه مراکز شهري در روزگار حاضر به صورت 

و شهرهاي سنتی اسالمی هاشهركمایه بحران بوم شناختی است، باید گفت که طراحی و ساختن 
.)233: نصر، انسان و محیط طبیعی(اهمیت خاص دارد 

که به صورت کنندمیي هویتی یا روح شهر اسالمی بحث هاغربی درباره جنبهنظرانصاحببرخی از 
مان دادن شهروندان در برابر قدرت حاکمه به اتکاي اسالم همبستگی در جامعه شهري و توانایی در ساز

.)359: دوره اسالمیهايسرزمینتوسلی، شهر در (متجلی شده است 
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در . تعریف شوددقیقاًایرانی اسالمی مبتنی بر فقه شیعی هايارزشالزم است مبانی نظري و بنابراین
آوري شده است و توجه مستشرقین نیز اسالمی مبانی نظري قابل توجهی گرد-زمینه شهرهاي عربی

.اسالمی بوده است-بیشتر به معماري عربی
:طرح جامع قابل تعریف استاندازچشمي زیر براي این بعد از در نتیجه سه مؤلفه

محالت متجانس و همگن مبتنی بر اشتراکات فرهنگی و اجتماعی
تعادل انسان و طبیعت
جامعه شهريهمبستگی

دانش پایهشهر -5-1-2
تولید درصد50شهر دانش پایه، شهري است که در آن ارزش افزوده حاصل از دانش به بیش از 

ي باال، خدمات مولد، تحقیق و آوري صنایع با فنهااین ارزش افزوده از رشته. ناخالص به ثمر رسیده باشد
مثال یکی از طوربه. باید حاصل شود... توسعه خدمات مالی، ارتباطات و پردازش اطالعات و 

هاي آن در نشریات علمی تخصصی تعداد مقاالتی است که از دانشگاههاي شهر دانش پایه، شاخص
.)تهران، همشهرياندازچشماطهاري، (د رسمیمعتبر جهان به چاپ 

:شهر دانش پایه عبارتند ازمعیارهايبرخی از 
 و دانشجویاناساتیدوهشی و آموزشی و مراکز آموزشی به لحاظ سطح علمی، پژهادانشگاهتقویت
اتکاء توسعه شهر به صنایع و خدمات مولد با تکنولوژي باال

شهر هوشمند-5-1-3
فضاهاي مجازي و شهرهاي . شهرهاي هوشمند پلی میان دنیاي مجازي و دنیاي فیزیکی هستند

,Komninos(بخشندها اهمیت میگیرند و به آنمجازي در این شهرها شکل می Intelligent Cities

and Globalisation of Innovation Networks: ١١٠-(.
اي از ده اصل موضوعه که چارچوب ارزشی الزم را براي شهرنشینی هوشمند عبارت است از مجموعه

ها، توازن با سنت-2توازن با طبیعت، -1: این اصول عبارت است از. آوردریزي مشارکتی فراهم میبرنامه
،ماتریس فرصت-7هاي انسانی، مقیاس-6کارآمدي، -5فضاي صمیمانه و شاد، -4تکنولوژي مناسب، -3
.)Encyclopedia Of The City(یکپارچگی نهادي -10جایی متوازن، جابه-9اي، یکپارچگی منطقه-8
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قق این توان ذیل عنوان شهر هوشمند و براي نظارت بر تحدر نتیجه، برخی از معیارهایی که می
:انداز در نظر گرفت، بدین قرارندچشم
هاي اطالعاتیتقویت زیرساخت
رسانی، آموزش، ارتباطات و فراغتهاي فضاي مجازي براي تجارت، خدماتگیري از ظرفیتبهره

شهر جهانی-5-1-4
که چگونه دهدمیو جوامع است و نشان هادولتارتباطات متقابل میان فرآیندجهانی شدن بیانگر 

در برداردرویدادها و مسائل یک منطقه براي مردم و جوامع منطقه دیگر جهان پیامدهاي مهمی 
.)24تاب، جهانی شدن و مبارزه براي عدالت اجتماعی، (

هايدولتي اجتماعی، نهادها، هاافزایش روابط افراد، گروهتوانمیدر تعریفی دیگر، جهانی شدن را 
وابستگی متقابل ایجاد کند و تراکم این روابط به حدي هاآنکه میان اياندازهدر جهان به ... ملی و 

باشد که امکان تفکیک اجزا از یکدیگر وجود نداشته باشد و در نتیجه نوعی یکپارچگی ایجاد شود دانست 
.)123فکوهی، در هزار توهاي نظم جهانی، (

انسانی و مجموعه شهر به مثابه یک کل واحد در رویارویی با دیگر بر رفتارهايفرآینداین تأثیر
بسیاري از عملکردهاي شهري . اي تالش در پیشی گرفتن از یکدیگر تبدیل شده استشهرها، به گونه

یابند به منظور کسب سرمایه و ارزش اقتصادي، شاخص شدن و که در شهرهاي جهانی تجلی می
.)Lewis، ٢٠٠٢(موثرند هاآنهاي فرهنگی در رقابت بینارزش
روند تدریجی و رو به گسترش ارتباطات در فشردگی فزاینده فضا زمان درفرآیندبا » جهانی شدن«

هاي کنشتأثیرپذیريو تأثیرگذاريابعاد گوناگون، با در هم تنیدگی جهان و پهناورتر شدن گسترة 
یک رشته . یابدمیواقعیت » ي خواهان جهانی شدنهاشهر«و » شهرهاي جهانی«اجتماعی در بستر 

جهان تأثیر هاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی که بر تمام کارکردهاي ابعاد و عرصههمهتغییرات در 
با از بین رفتن فواصل جغرافیایی، تضعیف . گرددجهانی شدن تعریف میفرآینداست، تحت عنوان گذاشته

شبکهو ابعاد وسیع در یک » هاي مختلفجریان«عمیقی در همه گونه مرزبندي، تحوالت سریع و 
فرآینداین . نمایندجهانی آگاهانه و ناآگاهانه چهره نوینی از جهان ترسیم می-ارتباطی محلیپیچیده

. سازي ساختاري و نهادي جوامع مختلف گشته استفشردگی زمان و فضا، شامل مصادیقی چون همسان
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و تأثیرپذیريالمللی منجر به گیري نهادهاي فراملی و بینات، شکلبا افزایش حجم انواع ارتباط
.)1386،احمدي(ت بر هم در سراسر جهان گشته اسهاانسانتأثیرگذاري

جهانی شدن به معناي یکپارچه شدن جهان در ابعاد سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و ارتباطی و حذف 
در این مفهوم ضمن تغییر و تحوالت اجتماعی از مقیاس محلی به . مرزهاي مصنوعی و قراردادي است

تباط کره زمین از طریق شبکه و پیوندهاي وابسته به هم و نفوذ و ارهايبخشجهانی، سرنوشت تمامی 
رناي شورت و کیم، (ت فراسوي مرزها به هم گره خورده اس» فرهنگی«و » سیاسی«، »اقتصادي«متقابل 

.)13جهانی شدن و شهر، 
، کاهش نقش المللیبینهايصندوقو هاسازمانبا ایجاد توانمیجهانی شدن شهر در بعد سیاسی را 

ملت، کمرنگ شدن مرزها و اهمیت یافتن -ملی و تغییر نوع رابطه دولتهايحکومتمستقیم يمداخله
.مراکز تعریف نمود

مؤسساتچندملیتی و هايشرکتشهر جهانی در بعد اقتصادي محلی است که کارکردهاي فراملی 
تولیدي از اقتصادهايهايبخشجدید عرصه کار جهانی و نیز انتقال بنديبه تقسیمالمللیبیناعتباري 

.توسعه یافته به اقتصادهاي در حال توسعه نایل شده است
جهانی در هویت شهروندان، يالیهگیريبنابراین، جهانی شدن شهر در بعد فرهنگی نیز با شکل

شهر گیريالگوهاي فرهنگی محلی به جهان و شکليارائهو مراکز فرهنگی جهانی، هارسانهایجاد 
.شودیمچندفرهنگی و بینافرهنگی تعریف 

شهر جهانی محل اثرگذاري و اثرپذیري و به طور کلی جریان آزاد در سه بعد اقتصادي، سیاسی و 
.فرهنگی با فراسوي مرزها است

:توسعه تهران عبارتند ازاندازچشمدر نتیجه برخی از معیارهاي قابل تعریف در چارچوب این بعد از 
جریان بدون مرز اقتصادي
مناسبات آزاد سیاسی
روابط متقابل فرهنگی
کاراي ارتباطی و اطالعاتیهايزیرساخت
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شهر سرسبز-5-1-5
هـاي چـوبی،   هـاي سـبز، سـاختمان   بـام از فضاهاي سبز، پشـت برخوردارشهر سرسبز تنها به معناي شهر 

بلکه این مفهوم، متوجه نظام تولیـد و مصـرف در شـهر    . مصرف انرژي و بازیافت منابع آب نیستسازيبهینه
و آگاهی عمومی براي تعریـف دسـتاوردهاي فنـی    همرأییبدین منظور، تغییرات فرهنگی گسترده و . گرددمی

.)Mega, Our city, our future:towards sustainable development in European cities(مورد نیاز است 
ــد          ــوردار باش ــوبی برخ ــاز خ ــه و امتی ــانی از رتب ــی و جه ــاس محل ــد در دو مقی ــبز، بای ــهر سرس ــک ش ی

)Masini, Spaces of Sustainability(.
:برخی از معیارهاي شهر سرسبز عبارتند از

حفظ سطح فضاهاي سبز موجود
استفاده حداکثري از فضاهاي موجود براي گسترش فضاهاي سبز
مصرف انرژيسازيبهینه
کاهش آلودگی صنایع مستقر در شهر
هاي زیست محیطی نظیر افزایشافزایش سطح دغدغهNGOها

شهر سرزنده-5-1-6
کند که به طور خالصه، تعدادي محورهاي کوین لینچ در کتاب یک تئوري شکل شهر چنین اشاره می

:شوندبندي میبه این ترتیب دستهعملکردي در مورد شکل شهر وجود دارد که زیر عنوان سرزندگی
.کفایت مقدار الزم آب، هوا، غذا، انرژي و خدمات مربوط به مواد زائد: بقا)الف
.محیطی، بیماري یا خطراتعدم وجود سموم زیست: ایمنی)ب
میزان هماهنگی بین محیط زیست و نیازهاي انسانی در مورد حرارت داخلی، حرکات : سازگاري)ج

.درك حسی و عملکرد بدنموزون بدن، 
در مورد سایر موجودات زنده تا چه حد سالمتی و تنوع ژنتیکی موجوداتی را که از نظر اقتصادي براي )د

کند، وانسان مفیدند تأمین می
ثبات کنونی و آینده کل جامعه بیولوژیکی)هـ
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ر موارد، گرچه به طور وسیعی شوند، سایرعایت میغالباًضوابط مربوط به موارد الف و ب و د حالی کهدر 
رسد کاربرد ضوابط عمومی بوده و با وجود این، به نظر می. اندمورد بحث قرار گرفته، لیکن ندرتاً کاربرد داشته

.)166: 1376لینچ، تئوري شکل خوب شهر، (باشند ریزي بلند مدت ارزشمند میجهت استفاده در برنامه
نظیر بحران (ها ریزان شهري رفع بحرانشغولیت عمده برنامهدر شرایط ایران، گرچه در حال حاضر م

است، و ممکن است معیارها ...) اي و مسکن، بحران ترافیک، بحران آلودگی هوا، بحران خطرپذیري لرزه
کند، به عنوان نیز اشاره میهاي سرزندگی چندان قریب به ذهن نباشند، اما چنانکه لینچو شاخص

.توان به این مفاهیم نیز پرداختمیانداز توسعه شهري چشم
:بر این اساس، معیارهاي زیر به عنوان معیارهاي شهر سرزنده قابل طرح هستند

تأمین نیازهاي حیاتی نظیر آب، نیرو و انرژي
ها و سمومایمنی در برابر بیماري
سازگاري با محیط زیست و حفظ ثبات اکوسیستم سایر موجودات

میشهر با فضاي عمو-5-1-7
به معناي عمومی و همگانی و در تضاد با خصوصی Publicواژه ) 2010(د آکسفوردر فرهنگ انگلیسی 

در تعریف این واژه ذکر شده است کـه اشـتراکی بـراي همـه و در دسـترس      همچنین. به کار رفته است
متعلق : شماردی مختلف و در عین حال مشترك بر میبراي این لغت سه معنپدیاویکیدانشنامه . همگان

به دولت و بدنه حاکم، متعلق به عموم مردم و براي کاربرد عموم و به عنوان تعریف آخر متعلق به حـوزه  
بنابراین عباراتی مانند فضاي عمومی، مکان عمومی، عرصه یا قلمـرو  . خصوصی اما براي کاربرد عمومی

اسـت  پـذیر امکـان عـه  عمومی، به معناي جـایی اسـت کـه دسترسـی بـه آن بـراي همـه اعضـاي جام        
.)1372وسلی و بنیادي،ت(

فضاهاي عمومی «: کندمیدر تعریفی گسترده فضاي عمومی را به صورت زیر تبیین ) 4: 2008(کارمونا 
هایی از محیط طبیعی یا مصنوع، عمومی یا خصوصی، درونی یا بیرونی، قسمت) در یک تعریف گسترده(

غیرمحصور داشته باشند، لزوماًجائی که مردم در آن آزادي دسترسی هرچند نه شهري یا روستائی، هر
اما تفاوت میان فضاي شهري و عمومی با توجه به نوع رابطه بین اعضاي جامعه انسانی تبیین » .است
ي عمومی، روابط شهروندي و به تبع آن سطح فرهنگ و هابه عبارت دیگر با ایجاد عرصه. شودمی
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ضمن اینکه عرصه عمومی بدون طی چنین مراحلی به فضاي . یابدنی شهروندان ارتقا میمدهايویژگی
.)1388میثاقیان،(د نخواهد ششهري تبدیل 

شویم، اما با توجه به گستردگی ادبیات این موضوع، در این مجال به تفصیل وارد این بحث نمی
:عمومی متنوع و گسترده قابل تعریف هستندمعیارهاي زیر به عنوان برخی از معیارهاي شهر با فضاهاي 

دسترسی آزاد براي همه اعضاي جامعه به فضاي شهري
حفظ و ایجاد روابط شهروندي و حقوق شهروندي
هاي مدنی شهروندانارتقاء سطح فرهنگ و ویژگی

شهر امن و مقاوم-5-1-8
ی ، سیاس)نظیر سیل و زلزله(ی و معضالت طبیعهابحراندر مقابل توانمیشهر امن و مقاوم، را 

.عریف نمودت) ينظیر انفجار و آتش سوز(ي غیرطبیعی ، اجتماعی و حوادث غیرمترقبه)نظیر جنگ و ترور(
.به صورت زیر تعریف نمودتوانمیبر این اساس، برخی از معیارهاي شهر امن و مقاوم را 

 تخریب هاآالیندهنشت (حیطی و زیست م...) سیل، زلزله و (ایمنی در برابر خطرپذیري طبیعی ،
...)محیط زیست و 

 و امنیت اجتماعی...) جنگ، تروریسم و (سیاسی هايبحرانایمنی در برابر
 انفجار، آتش سوزي و (ایمنی در برابر خطرات غیرطبیعی(...

شهر پایدار-5-1-9
به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوبیت و امکانات موجود در طول » پایداري«

.)1376کوهن، (یابدنمیزمان کاهش 
کنونی و آینده از هاينسلتوسعه بین هايفرصتتقسیم عادالنه :پایداري نوعی عدالت توزیعی است

به معناي قدرت بخشیدن به مردم و به همه شمول بودن.ریک سو و همه شمول بودن از سوي دیگ
معناي حمایت و توجه به همه حقوق انسانی اعم از حقوق سیاسی، حقوق اقتصادي، حقوق اجتماعی و 

د دهمیاساس توسعه پایدار را تشکیل هانایمجموعهغیره در تمام سطوح جامعه است که 
)UNDP, ١٩٩۴, p ١٩(.
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سازد، سطح زندگی خود ي است که طی آن یک نسل نیازهاي خود را برآورده میفرآیندتوسعه پایدار 
هاي آتی را براي از منابعی که به نسل آینده تعلق دارد مصرف کند و سرمایهبی آنکهبخشد، را ارتقاء می

,Brundtland)هاي آنی هدر دهدخواستهتأمین ١٩٨٧).
هنوز تصویري واحد و شفاف از آنچه پایداري تلقی شود . پایداري در عمل واجد معانی بسیاري است

تري دارد عبارت از تعادلی است که بین برابري، اقتصاد و ارائه نشده است، اما مفهومی که پذیرش عمومی
,Newman(شود برقرار می)E٣(محیط زیست  ٢٠٠۵(.

سائل شهري بینا ارتباطی و نیاز به توجه به ابعاد اجتماعی پایداري بر موضوع م» کار هبیتاتدستور «
مشخص شد که براي شناسایی کامال1990ًتا اواخر دهه . همتاي ابعاد زیست محیطی تاکید ورزیده است

بهتر توسعه پایدار الزم است تا مباحث اقتصادي اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی، همزمان مورد توجه 
,pugh(قرار گیرند  ٢٠٠٠(.

:بنابراین، برخی از معیارهاي پایداري عبارتند از
 هانسلحفظ محیط زیست براي همه و در همه
ایجاد توسعه اقتصادي و اجتماعی
ایجاد مساوات و برابري

شهر منسجم-5-1-10
انسجام به معنی . اندمعین کردن تعریف کرده) چیزي را(کل «و » جزو جیزي شدن«واژه انسجام را 

انسجام را . با چیزي دیگر استتر و یکی شدنادغام شدن در یک کل و مشارکت در واحدي بزرگ
ي نظم فضایی دانست که واحدهاي دهندهسازمانفرآیند، شناسانجامعهتوان با استناد به تعریف می

».سازدفضایی منفک را به یکدیگر مرتبط می
باشد که در آن روابط متقابل به هم در شهر میي عناصر متنوع وابسته شکل شهر منسجم مجموعه

با مشارکت ضروري و همزمان میان اجزا به طور ذهنی و عینی با هدف ایجاد کل هدفمند، یکپارچه، 
.)177: توالیی، شکل شهر منسجم(د گیرهاي طبیعت صورت میدار و همگرا با روندآراسته، خوانا، معنی

هایی نظیر میدان نقش جهان در اصفهان، با میدان. قدرت استانسجام در شکل کالبدي گاه نمادي از
نمادهاي متحدالشکل، یادمانی کردن برخی از عناصر شهر به صورت یک کل، مجلل کردن مصالح 
ساختمانی، توازن اجزا به جاي اندازه مطلق، استفاده از تدابیري چون قرنیزکاري، و سطوح مداوم دیوار، 
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انسجام . ایجاد پیوستگی بناها براي نمایش قدرت در یک محدوده فضایی استارتفاع و نماي یکسان براي
، »هماهنگی«، »وحدت«شهرسازان سوسیالیستی از . در شکل گاهی نمادي از نفی تمایز طبقاتی است

. گفتند و در صدد بودند تا نظامی از برابري طبقات اجتماعی ایجاد کنندسخن می» برابري«و » آرمانشهر«
ها بر این بود که با فرض سوسیالیست. کردندق برابري اجتماعی را در وحدت شکل تصور میآنان تحق

.)154: توالیی، شکل شهر منسجم(د روتظاهر خارجی یکسان بناها، تمایز طبقاتی از بین می
ریزي، این انسجام را با مدیریت و سازماندهی اشکال کالبدي شهر براي استفاده بهینه در عرصه برنامه

در عرصه اجرایی، انسجام به معناي تولید شکلی با وحدت هدفمند، زیبا، . اندها معنا کردهاز ترکیب آن
هاي نمادین و هویت جمعی تعریف انسجام در حوزه فرهنگی معادل حفظ ارزش. دار استخوانا و معنی

به ترتیب متمرکز است در دو حوزه اجتماعی و اقتصادي نیز، تعاریفی که از شهر منسجم ارائه شده . است
هاي مشترك در شکل شهر و به حداکثر رساندن بازده و تعهد به قواعد و ارزشوفاداريبر دو مفهوم 

.)177: توالیی، شکل شهر منسجم(ترکیب اجزاء شکل شهر 
:توان به موارد زیر اشاره نمودبنابراین، از معیارهاي شهر منسجم می

 هاشهر براي استفاده بهینه از ترکیب آنمدیریت و سازماندهی اشکال کالبدي
دارتولید شکلی با وحدت هدفمند، زیبا، خوانا و معنی
هاي نمادین و هویت جمعیحفظ ارزش
هاي مشترك در شکل شهرو تعهد به قواعد و ارزشوفاداري
به حداکثر رساندن بازده ترکیب اجزاء شکل شهر

شهر روان-5-1-11
مشخص دقیقاًطرح جامع . کلمه روان اصطالحی است که در موارد مختلفی به کار برده شده است

به صورت کاربردي و در فضاي . ننموده است که این کلمه را در چه مفهومی به کار گرفته است
نظیر کمیته (شهرسازي امروز، کلمه روان در مواردي براي ضوابط و مقررات به کار گرفته شده است 

) در مقابل کاغذ بازي و بوروکراسی(، در مواردي براي نظام اداري )سازي ضوابط و مقررات شهرداريانرو
طرح جامع نیز، این کلمه را در ). نظیر ترافیک روان(و در مواردي نیز براي حمل و نقل و شبکه معابر 

تهران؛ «که کنار کلمات دور و نزدیک دیگري در قالب یک عبارت، بدین صورت مطرح کرده است 
و تأمین عادالنه کلیه هانابرابريمناسب، همراه با تعدیل هايزیرساختشهري روان با رفاه عمومی و 
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ها ارجاع دارد، به عدالت و برابري، به رفاه که مشخص نیست کلمه روان به زیرساخت» حقوق شهروندي
انداز توسعه تهران، در رسد در چشمجا که به نظر میبا وجود این، از آن. عمومی و یا به حقوق شهروندي

، در سند طرح جامع نیز باید چنین 1در بعد ترافیکی مطرح شده است80گذشته این عبارت از سند تهران 
هاي نظارتی نیز با این بر این اساس، در مطالعه حاضر، شاخص. مفهومی از شهر روان برداشت گردد

ترین واژه در ادبیات جهانی به دین اعتبار شاید نزدیکب. گردندبرداشت از مفهوم شهر روان تعریف می
.باشد» City with high Mobility«و یا »Interconnected City«شهر روان، 

:برخی از معیارهاي شهر روان عبارتند از
برخورداري از شبکه معابر کارا
برخورداري از سیستم حمل و نقل کارآمد

شهر با رفاه عمومی-5-1-12
دارد که این بحث ، چنین اظهار می»رفاه چیست؟«فیتزپتریک در پاسخ به این پرسش که تونی 

شادکامی، : اندازهاي اصلی رفاه را در موارد زیر خالصه کردتوان چشماما می. اي بس گسترده دارددامنه
فردي با که این مورد آخر مقایسه سطح رفاه (هاي نسبی تأمین، ترجیحات، نیازها، استحقاق و مقایسه

.)20فیتزپتریک، نظریه رفاه، () رفاه دیگران است
این گونهرفاه امري فردي است یا جمعی؟ او اصوالًپردازد که آیا سپس به این پرسش کلیدي می

اي مربوط به جامعه اي فردي دانست، زیرا حتی اگر مقولهکند که رفاه را باید تا حدودي مقولهاستدالل می
ها در دیکتاتوري. کنند جدا کردتوان از راه رفاه افرادي که در آن زندگی میرا نمیباشد، بهبودي جامعه

اند مهارت دارند، و این همه درست در تظاهر به این امر که رفاه اجتماعی را در سطحی باال تأمین کرده
وگانه دیگري که در د. )30فیتزپتریک، نظریه رفاه، (اندفالکت زدهها ي آنوقتی است که اکثر اعضاي جامعه

رفاه هر جامعه از یک . کنار فردي یا جمعی بودن رفاه مطرح است، دوگانه عینی یا ذهنی بودن آن است
.سو باید رفاه عینی باشد و از سوي دیگر الزم است که اذهان افراد جامعه نیز این رفاه را احساس نماید

».هستیمشهريدروننقلوحملویکترافکنترلصدددرما«: معنیبهروانشهردومهدف«: چنانکه در این سند راهبردي آمده است-1
زمانیدربتوانندآنمردمکهاستشهريروان،شهر. استانکارغیرقابلشهروندانبرآنعمومیعوارضوابعادتهران،ترافیکمشکالت

درکلیهاياستراتژي.رسانندانجامبهاستراحتوتفریحومایحتاجتامینبرايیاوکاروسکونتمحلبینراخودشهريدرونسفرهايمناسب
سطحارتقاعمومی،نقلوحملناوگانتجهیزوتوسعهآن،مدیریتوعمومینقلوحملهايسیستمنمودنهماهنگشاملهدفاینبارابطه

.)80-گزارش مطالعه تهران(» استمحیطیزیستعوارضکاهشوکنترلبرتاکیدوآموزشطریقازشهروندانعمومیفرهنگ
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بنابراین . قوله کاالها یا اموال عمومی استمبحثی که با مسئله رفاه اجتماعی ارتباط نزدیک دارد، م
عمومی این است که چه چیزي کاالي سؤالحال . رفاه به تولید و توزیع کاالهاي عمومی مربوط است

ها، دفاع ملی، قانون و نظم؛ اما آیا خیابانهايچراغهواي پاکیزه، : ؟ مصادیق بارز عبارتند ازاست
کاالها این گونهو حفظ سطح حداقل درآمد را نیز باید از شمار بهداشتی و درمانی، آموزشیهايمراقبت

.محسوب داریم
هايزیرساختتهران؛ شهري روان با رفاه عمومی و «طرح جامع موضوع مفهوم را تحت عنوان 

در کنار مفهوم برابري و » و تأمین عادالنه کلیه حقوق شهرونديهانابرابريمناسب، همراه با تعدیل 
.شودها در نمودار زیر قابل نمایش داده میجایگاه این مفهوم. کندیعدالت مطرح م

نتیجه

رفاهبرابري رفاهبرابري منابعمنابع برابري فرصت رفاهیبرابري فرصت دسترسی به منابع
فرصت

)60: نظریه رفاه: فیتزپتریک: مأخذ(نمودار ارتباط دو مفهوم رفاه و برابري 

.توان در موارد زیر تعریف نمودرفاه عمومی را میهايمؤلفهبر این اساس، برخی از 
احساس شادکامی آحاد جامعه
 هاي افرادبه استحقاقیابیدسترفع نیازها و
هاي شهري و هاي دسترسی به کاالهاي عمومی و زیرساختدر دسترس بودن عادالنه فرصت

...)بهداشتی و هاي نظیر آموزش، مراقبت(خدماتی 
کاهش فقر نسبی و عدم وجود احساس نابرابري و تبعیض

شهر عادالنه-5-1-13
روشی که از طریق آن هر نوع سود و «عدالت آرمان بزرگ بشر در طول تاریخ بوده است و آن را 

و عدالت به همین ترتیب مفهوم شهري عدالت. )1381لینچ، (اند تعریف کرده» شودمیزیان بین افراد توزیع 
توزیع مناسب عملکردها، خدمات و دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی، بدون «شهري در 

اساساًعدالت را . )1382سعیدنیا، (خالصه شده است » بین ساکنین یک شهر و منطقهگذاريتبعیض و تفاوت
و فصل دعاوي متضاد به در نظر گرفت که براي حل) اي از اصولیا مجموعه(توان به عنوان اصل می
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نیز در واقع کاربرد خاص این اصول است براي فایق آمدن بر » عدالت اجتماعی«. وجود آمده است
مک الرن، عدالت را در کنار . )1376هاروي، (تعارضاتی که الزمه همکاري اجتماعی براي ترقی افراد است 

کند ار اصل توسعه شهر پیشنهاد میبه عنوان یکی از چه» مشارکت«و » محیط زیست«، »آینده نگري«
.)1384چپ من، (

توان به صورت میعموماًدر رویکردهاي اسالمی به موضوع عدالت اجتماعی، تعریف عدالت را 
شناسان اي از جامعهعده. استقرار هر چیز در جایگاه خود و تحت مفهوم توازن و تعادل مشاهده نمود

ها در آن بر اساس استعباد و ي انساناي است که رابطهی جامعهي تبعیضکنند که جامعهمسلمان بیان می
چه چنان. ساب کار و زحمت افراد دیگرکشی جبري و زندگی افرادي به حاستثمار است؛ یعنی بهره

ي خود، دیگري بر اساس نظر مرتضی مطهري، در این نظام اجتماعی انسان با تحمیل اراده و بسط سلطه
خویش به کار انداخته و محصول کار او را به نفع خویش استفاده هاينیازمنديرا در راه بر طرف کردن

به نظر . موضع طبیعی خودشغیرظلم، واقع شدن شئ است در . در جوامع تبعیضی ظلم رواج دارد. کندمی
مواضعی باشد که براي غیري ابعادش در ي ظالم، نظامی است که همههواداران این رویکرد، یک جامعه

ها، داراي کارآمدي است و یک فرد ظالم، کسی است که استعدادها و وري و رستگاري انسانرشد، بهره
، و جامعه به کمال، به جریان امکانات خود را در جهتی که خدا تعیین کرده، یعنی براي رسید خود

خود را بسیج اندازد و بر عکس، در جهتی که خدا نهی کرده و بر خالف رشد فردي و جمعی امکاناتنمی
.)97: 1377زاده، لهسایی(د کنمی

. شودچنان بیان شده که پراکنش نابرابر ثروت و قدرت در جوامع، سبب اختالل در کارکرد جامعه می
افزون بر . شودثمر میثروتی که در راه بهروزي خلق به جریان نیافتد، در دست ستمگر، خود به خود بی

دهد، ستمگران نیز با جریان هت بهروزي و رستگاري همگان از دست میثروت کارایی خود را در جاینکه
بنابراین . کنندها جلوگیري میانداختن قدرت مادي خود در جهت استضعاف مردم از رشد و ثمربخشی آن

از نظر این اندیشمندان، چنین پراکنش نابرابري از ثروت و قدرت به نحوي که این ثروت و قدرت در 
.مستقر نباشد ظالمانه استموضع حقیقی خود

بر این اساس این دیدگاه به مفهوم عدالت به مثابه به هر کس به اندازه نیازش و از هر کس به اندازه 
ي ضدتبعیض است، نه ضد مدینه فاضله اسالمی، مدینه: گویدمرتضی مطهري می. اندیشدمیاشتوانایی
هاست؛ اما نه تساوي منفی، بلکه تساوي و برادريهاها و برابريجامعه اسالمی، جامعه تساوي. تفاوت
ها براي تساوي منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد و سلب امتیازات اکتسابی آن. مثبت
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تساوي مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوي براي عموم و تعلق مکتسبات هر فرد به ] و[برقراري برابري، 
.)70-69، 1357مطهري، (ه و ظالمانامتیازات موهوم سلبخودش و 

: داردبه نظر عالمه طباطبایی اسالم در نظام آرمانی خود، اختالفات طبقاتی را بدین گونه از میان برمی
براي رفع ثانیاًها را راهبر است، آزادي بدهند، مردم را در جمیع کارهایی که فطرت انسانی آناوالً«

از یک طرف، سطح مادي زندگانی فقرا را باال آورده و از طرف اختالف سطح طبقاتی بین فقیر و غنی،
ها و تظاهر به تجاوز از حد اعتدال آنان رويدیگر، براي پایین آوردن سطح زندگی اغنیا، از اسراف و زیاده

یکم. بنابراین این دیدگاه بر سه معیار اساسی استوار است. )111-112: 1377زاده، لهسایی(» دنمایممانعت می
.آزادي فطري، دوم ارتقاء وضعیت فقرا و سوم جلوگیري از اسراف اغنیا

:بر این اساس، برخی از معیارهاي عادالنه بودن توسعه شهري عبارتند از
حفظ حقوق فردي و آزادي فطري
ارتقاء وضعیت فقرا
جلوگیري از اسراف
فعالیتیتوزیع مناسب عملکردها، خدمات و دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و

حقوق شهروندي-5-1-14
بدین سان حقوق . طبق قانون مدنی انسان به محض زنده متولد شدن متمتع از حقوق مدنی است

) ص(سنت فعلی پیامبر اکرم . قابل انکار حقوق مدنی انسان به مثابه شهروند استغیرشهروندي از اجزاء 
شور و مشورت شهروندان در شاکله شهر و بعدها در ورود به مدینه و در ساخت اولین مسجد اسالمی با 

دخالت همچنین. هاي غیرقابل انکار حقوق شهروندي استي آن از زمینهها در توسعهمشورت با آن
در ساخت شهر نوبنیاد کوفه و انتقال نظامیان به آن توسط خلیفه دوم، جهت رعایت امیرالمؤمنینعملی 

پذیري ناشی از بحران ل آسیبن و کلی شهر و تقلیمعیارهاي هویتی شهروندان در طراحی کال
ها و تشکیالت و فضاهاي هویتی، حمایتی و سازي سازمانهاي قهري در انتقال از جمله شبیههویت

. قابل تردید در تثبیت جایگاه حقوق شهروندي استغیرهاي فعلی و سیره عملی حقوقی از جمله سنت
ي فقه اسالمی دخالت دادن شهروندان در سطح بخشی از هاي قولی و مبنابر مبناي سنتهمچنین

ها، کاروانسراها و فضاهاي شهري جهت عینیت یافتن ، جادههاپلو زکات خود در ساختن هامالیات
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تعلقات دینی ارزشی، تاریخی، بومی و مانند آن در ساخت و شاکله شهر از موارد غیرقابل انکار موقعیت 
.استحقوق شهروندي در فقه اسالمی 

بدین ترتیب خالء قوانین ماهوي ایران و قانون مدنی که مبتنی بر فقه اسالمی و مستند بر مبانی و 
منابع و میراث غنی فقهی اسالمی است، نسبت به فقدان یا حضور حداقلی حقوق شهروندي قابل اغماض 

.نیست
تواند به انداز شهر تهران میبر این اساس، برخی از معیارهاي ایجاد حقوق شهروندي عادالنه در چشم

.صورت زیر تبیین گردد
ایجاد حق انتخاب و تعیین سرنوشت جامعه توسط شهروندان
ایجاد امکان مشارکت اجتماعی
هاي برابر براي خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت و برخورداري از فرصت...
 فردي و انسانی افرادحفظ امنیت شهروندان و جلوگیري از تعرض به حقوق فطري و طبیعی

کالنشهر-5-1-15
کند که داراي جمعیت بسیار زیاد و همجواري با تعداد اي اشاره میعبارت کالنشهري به شهر مرکزي

ها و تولیدات اقتصادي و اجتماعی در این اي دارد و حجم بسیار باالیی از فعالیتزیادي از مناطق حومه
ي براي مشخص کردن کالنشهرها، در طول زمان تغییر کرده استاندارد آمار. شهر مرکزي وجود دارد

اولین استاندارد . شوندهاي اجتماعی و رشد شهري شناخته میهاي حمل و نقل، فعالیتاست و با شاخص
که آخرین ویرایش استشدهتعریف » استاندارد آماري مناطق کالنشهري«تحت عنوان 1949در سال 

100ده تهیه شده که حداقل جمعیت براي یک منطقه کالنشهري را در ایاالت متح1999آن در سال 
هزار 50هزار نفر در نظر گرفته شده که حداقل 75این عدد در انگلستان . هزار نفر در نظر گرفته است

.)Encyclopedia Of The City(د نفر از این جمعیت باید در شهر مرکزي قرار گرفته باش
عالی شهرسازي و معماري نیز، حداقل جمعیت براي شناخته شدن بر اساس آخرین مصوبات شوراي 

هزار نفر تعریف شده است، مشروط به اینکه شهر مرکزي 500هر منطقه به عنوان منطقه کالنشهري، 
.حداقل با شش شهر ارتباط مستقیم، نزدیک و مستمر داشته باشد

.در این خصوص مطرح گردندتوانند بنابراین، معیارهاي زیر برخی از مواردي هستند که می
 هزار نفري در مجموعه شهري500دارا بودن حداقل جمعیتی
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وجود سفرهاي آونگی رفت و برگشتی
ارتباط شهر مرکزي با حداقل شش شهر مجاور
مرکزیت فرهنگی، پژوهشی و سیاسی

بنديو جمعگیرينتیجه-5-1-16
مبانی نظري موجود، معیارهاي زیر قابل ترسیم انداز سند و بر اساس با توجه به ابعاد مطرح در چشم

در نظر ) کمی یا کیفی(الزم است براي سنجش هر یک از این معیارها، یک یا چند شاخص . هستند
.گرفته شود

سطح 
معیارهاابعادمفهومی

شم
چ

ان
هر

ي ت
هر

 ش
عه

وس
ز ت

ندا
ا

شهر با هویت ایرانی اسالمی
فرهنگی و اجتماعیمحالت متجانس و همگن مبتنی بر اشتراکات 

تعادل انسان و طبیعت
جامعه شهريهمبستگی

و دانشجویاناساتیدو مراکز آموزشی به لحاظ سطح علمی، پژوهشی و آموزشی هادانشگاهتقویت شهر دانش پایه
اتکاء توسعه شهر به صنایع و خدمات مولد با تکنولوژي باال

اطالعاتیهاي تقویت زیرساختشهر هوشمند
رسانی، آموزش، ارتباطات و فراغتهاي فضاي مجازي براي تجارت، خدماتگیري از ظرفیتبهره

شهر جهانی

جریان بدون مرز اقتصادي
مناسبات آزاد سیاسی
روابط متقابل فرهنگی

کاراي ارتباطی و اطالعاتیهايزیرساخت

شهر سرسبز

حفظ سطح فضاهاي سبز موجود
استفاده حداکثري از فضاهاي موجود براي گسترش فضاهاي سبز

مصرف انرژيسازيبهینه
کاهش آلودگی صنایع مستقر در شهر

هاNGOهاي زیست محیطی نظیر افزایش افزایش سطح دغدغه

شهر سرزنده
تأمین نیازهاي حیاتی نظیر آب، نیرو و انرژي

ها و سمومایمنی در برابر بیماري
سازگاري با محیط زیست و حفظ ثبات اکوسیستم سایر موجودات

فضاهاي عمومی
دسترسی آزاد براي همه اعضاي جامعه به فضاي شهري

حفظ و ایجاد روابط شهروندي و حقوق شهروندي
هاي مدنی شهروندانارتقاء سطح فرهنگ و ویژگی
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سطح 
معیارهاابعادمفهومی

شهر امن و مقاوم

، تخریب هاآالیندهنشت (و زیست محیطی ...) سیل، زلزله و (ایمنی در برابر خطرپذیري طبیعی 
...)محیط زیست و 

و امنیت اجتماعی...) جنگ، تروریسم و (سیاسی هايبحرانایمنی در برابر 
...)انفجار، آتش سوزي و (ایمنی در برابر خطرات غیرطبیعی 

شهر پایدار
هانسلحفظ محیط زیست براي همه و در همه 
ایجاد توسعه اقتصادي و اجتماعی

ایجاد مساوات و برابري

شهر منسجم

هامدیریت و سازماندهی اشکال کالبدي شهر براي استفاده بهینه از ترکیب آن
دارتولید شکلی با وحدت هدفمند، زیبا، خوانا و معنی

هویت جمعیهاي نمادین وحفظ ارزش
هاي مشترك در شکل شهرو تعهد به قواعد و ارزشوفاداري

به حداکثر رساندن بازده ترکیب اجزاء شکل شهر

برخورداري از شبکه معابر کاراشهر روان
برخورداري از سیستم حمل و نقل کارآمد

شهر با رفاه عمومی

احساس شادکامی آحاد جامعه
هاي افرادبه استحقاقیابیدسترفع نیازها و 

هاي شهري و هاي دسترسی به کاالهاي عمومی و زیرساختدر دسترس بودن عادالنه فرصت
...)هاي بهداشتی و آموزش، مراقبت(خدماتی 

کاهش فقر نسبی و عدم وجود احساس نابرابري و تبعیض

شهر عادالنه

حفظ حقوق فردي و آزادي فطري
وضعیت فقراارتقاء 

جلوگیري از اسراف
دهی و فعالیتیتوزیع مناسب عملکردها، خدمات و دسترسی مناسب به مراکز خدمات

حقوق شهروندي

ایجاد حق انتخاب و تعیین سرنوشت جامعه توسط شهروندان
ایجاد امکان مشارکت اجتماعی

...آموزش، بهداشت و هاي برابر براي خدمات عمومی نظیر برخورداري از فرصت
حفظ امنیت شهروندان و جلوگیري از تعرض به حقوق فطري و طبیعی فردي و انسانی افراد

کالنشهر

هزار نفري در مجموعه شهري500دارا بودن حداقل جمعیتی 
وجود سفرهاي آونگی رفت و برگشتی

ارتباط شهر مرکزي با حداقل شش شهر مجاور
پژوهشی و سیاسیمرکزیت فرهنگی،
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مبانی راهبردي-5-2
توان براي ارزیابی سند طرح جامع مورد توجه قرار داد، هایی که میسطح دوم از معیارها و شاخص

گانه سند توسعه شهر تهران بر اساس سند طرح جامع شامل 17راهبردهاي . سطح مبانی راهبردي است
:باشندموارد زیر می

محدوده و جلوگیري از هر گونه گسترش شهرساماندهی و صیانت از .1
)تهران(ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت .2
ايارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملی، ملی و منطقه.3
توسعه اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعیت.4
توسعه اقتصادي و رونق فعالیت شهر تهران.5
نقل و ترافیکهاي ارتباطی و نظام حمل و بهبود وضعیت شبکه.6
حفاظت از محیط زیست.7
...)زلزله، سیل و (در برابر سوانح طبیعی سازيایمن.8
عامل شهر تهرانغیربهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع .9

تأمین آب مورد نیاز و توسعه و تجهیز شبکه و تأسیسات آب و فاضالب تهران.10
تهرانبهبود و ارتقاء وضعیت و ساماندهی کالبدي شهر.11
بندي نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت و سازکیفیت کارایی محیط شهري با پهنهارتقاء.12
احیاء و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران.13
-ساماندهی و ارتقاء هویت سیما و منظر شـهري در جهـت احیـاء معمـاري و شهرسـازي ایرانـی      .14

اسالمی
، عمومی، تفرجگاهی و گردشگريتوسعه فضاهاي سبز.15
تأمین نیازها و ساماندهی خدمات شهري تهران.16
هاي فرسوده شهر تهرانبهسازي، نوسازي و بازسازي بافت.17
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ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فنی، محیطی و مدیریتی-5-2-1
PESTELبا توجه به مدل 

مـوارد زیـر   شوند که شـامل  سی میبعد برر6الذکر در راهبردهاي فوق1
بعد سیاسی و مدیریتی، بعد اقتصادي و مالی، بعد اجتماعی، بعد فنی و تخصصی، بعد زیسـت  : شودمی

دهد که هر یـک از راهبردهـا در ذیـل کـدام بعـد      جدول زیر نشان می. محیطی، بعد قانونی و حقوقی
:شوندبررسی می

راهبردهاي مرتبطبعد
ايجایگاه شهر تهران در سطوح فراملی، ملی و منطقهارتقاء نقش و بعد سیاسی و مدیریتی
توسعه اقتصادي و رونق فعالیت شهر تهرانبعد اقتصادي و مالی

توسعه اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعیتبعد اجتماعی
احیاء و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران

بعد فنی و تخصصی

محدوده و جلوگیري از هر گونه گسترش شهرساماندهی و صیانت از 
هاي ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیکبهبود وضعیت شبکه

بهبود و ارتقاء وضعیت و ساماندهی کالبدي شهر تهران
بندي نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت و سازکیفیت کارایی محیط شهري با پهنهارتقاء

رجگاهی و گردشگريتوسعه فضاهاي سبز، عمومی، تف
هاي فرسوده شهر تهرانبهسازي، نوسازي و بازسازي بافت

اسالمی-ساماندهی و ارتقاء هویت سیما و منظر شهري در جهت احیاء معماري و شهرسازي ایرانی
تأمین نیازها و ساماندهی خدمات شهري تهران

بعد زیست محیطی
حفاظت از محیط زیست

...)زلزله، سیل و (در برابر سوانح طبیعی سازيایمن
عامل شهر تهرانغیربهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع 

تأمین آب مورد نیاز و توسعه و تجهیز شبکه و تأسیسات آب و فاضالب تهران
)تهران(ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت بعد قانونی و حقوقی

بنديو جمعگیرينتیجه-5-2-2
جدول زیر . توان معیارهاي نظارتی تعریف نمودگانه فوق می6بر این اساس، براي هر یک از ابعاد 

این معیارها . دهدمعیارهاي پیشنهادي در جهت نظارت بر تحقق راهبردهاي توسعه شهري را نشان می
.انداستخراج گردیدهمطرح در هر بعد از دل سند طرح جامعزیر راهبردهايبر اساس راهبردها و 

١- Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Law
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سطح 
معیارهاابعادمفهومی

مع
 جا

رح
ي ط

رد
اهب

ی ر
مبان

بعد سیاسی و مدیریتی
ها و ارتباطات الزمتأمین فضا، زیرساخت

اداري کشور و تمرکززدایی وظایف حکومت مرکزي-تداوم مرکزیت سیاسی 
هاي اقماري کالنشهر تهرانریزي شده شهرتوسعه برنامه

اقتصادي و مالیبعد 

هاي اداره شهرجایگزینی منابع پایدار درآمد براي تأمین هزینه
هاي فعالیترونق اقتصاد شهري در پهنه

جلوگیري از سوداگري و کسب و کار غیرمولد در مسکن و زمین شهري
اداري و تجاري با عملکرد جهانی-ایجاد مراکز خدماتی

هاي فناوريکریدورتأمین فضاي مورد نیاز براي
جایگیري تدریجی صنایع متوسط و کوچک با فناوري باال و پاك

بعد اجتماعی

مترمربع در سطح نواحی5/17به سرانه مسکونی حداقل یابیدست
ها و تأمین خدمات و فضاهاي عمومی مورد نیازتعدیل نابرابري
دوچرخههاي دسترسی مناسب و حرکت پیاده وساماندهی شبکه

محوري، براي اداره شهرحمایت از شوراها و نهادهاي مردمی با رویکرد محله
هاي پیرامونی با ایجاد کمربند سبزحفاظت و ساماندهی کوهساران و کوهپایه

هاي روستایی ارزشمنداحیا بافت
هاي تاریخی و محلیساماندهی آرامستان

ساماندهی، توسعه و تجهیز مساجد

بعد فنی و تخصصی

تثبیت مرز محدوده
تحدید ساخت و سازهاي مسکونی در مجاورت مرز محدوده شهر
توسعه و ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی به ویژه مترو

شهريشهري و درونساماندهی شبکه بزرگراهی برون
تکمیل شبکه بزرگراهی مصوب و عدم گسترش این شبکه

ها در مبادي ورودي شهرپهنه دروازهایجاد 
ها براي دسترسی آسان معلولینها و پایانهسازي راهمناسب

هاي خطوط ریلیها و ایستگاهارائه خدمات عمومی در مراکز شهري، پایانه
در جهت تحقق شهر الکترونیکICTتوسعه 

شهرتوسعه پارکینگ در حوزه میانی و در اطراف رینگ میانی 
جلوگیري از حذف پارکینگ در هرگونه ساخت و ساز

)22و 21مناطق (محدودیت گسترش سکونت در پهنه غربی شهر 
به طرف جنوبهاآنهاي ارزشمند شهر و تداوم ساماندهی رود دره

ايبخشی به کالبد شهر با تأکید بر هویت محلههویت
)سه هسته تاریخی تهران، ري و تجریش(توجه به ساختار پهنه ارزشمند مرکزي

جلوگیري از گسیختگی و دوگانگی فضایی
فضایی-ارجحیت منافع عمومی بر منافع خصوصی و تأمین عدالت اجتماعی 

اولویت به تقویت فضاهاي عمومی در ساماندهی فضایی شهر
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سطح 
معیارهاابعادمفهومی

مع
 جا

رح
ي ط

رد
اهب

ی ر
مبان

تخصصیبعد فنی و 

پاالیش مرکز قدیمی تهران
اي در شهرها و خدمات با عملکردهاي فرامنطقهها، فعالیتتوزیع مرکزیت

استفاده از اراضی ذخیره نوسازي براي رفع کمبودهاي خدماتی و زیرساختی
هاي تشویقی در جهت کاهش سطح اشغال زمیناعمال سیاست

هاي مسکونیتجمیع اراضی به ویژه در بافتهاي تشویقی براي اعمال سیاست
ساماندهی و ارتقاء هویت سیما و منظر شهري تهران

ساماندهی فضاهاي شهري براي پاسخگوئی به نیازهاي روانی و عاطفی شهروندان
هاي هویتی شاخص شهرتقویت نشانه

ساماندهی مبلمان و تجهیزات شهري
ساماندهی نماها

مترمربع سرانه فضاي سبز در شهر تهران با توزیع متعادل10حداقل تأمین 
هاي جنگلیارتقاء عملکرد پارك

ها به ویژه رودخانه کنها و مسیلساماندهی رودخانه
ایجاد تسهیالت الزم براي ارتقاء سطح گردشگري

)سبزمترمربع، عالوه بر فضاي13حدود (افزایش سرانه مجموعه خدمات شهري 
مترمربع سرانه خدماتی در سطوح محالت و نواحی5تأمین حداقل 

مراتبی خدمات شهريساماندهی سلسله
هاي آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی به ویژه در اراضی ذخیرهایجاد مجموعه

هاي حکومتیایجاد پردیس
هاي بزرگ ورزشی، بهداشتی و درمانیایجاد مراکز و مجتمع

تحقیقاتی-هاي فناوري و پژوهشی هاي دانشگاهی و پاركایجاد پردیس
کارگیري نهادهاي مدیریتی مورد نیازها از طریق ایجاد و بهنوسازي بافت

هاي فرسودهنهادسازي براي مداخله در بافت
هاي فرسوده شهرهاي ویژه توسعه یکپارچه براي محالت و بافتتهیه طرح

هاي ذخیره نوسازي در قالب طراحی واحد براي نوسازيبرداري از عرصهبهره
هاي فرسودههاي تشویقی مؤثر براي تجمیع اراضی بافتاعمال سیاست

بعد زیست محیطی

تضمین پایداري مناطق حفاظت شده در محدوده، حریم و مجموعه شهري تهران
به خارج از محدوده شهرهاي حمل بار انتقال مراکز آالینده و پایانه

کاهش آلودگی هوا و صدا
سازي مدیریت پسماندها به ویژه پسماندهاي خطرناكبهینه

هاي اصلی و فرعی شهر تهرانهاي گسلتسریع در شناسایی مشخصات و رفتار
اجراي مقررات ملی ساختمان

بسیار تند به ویژه در هاي هاي مستعد لغزش و شیبوساز در عرصهمحدودیت ساخت
ارتفاعات شمالی تهران

هاي شهروساز مقاوم در کل پهنهاعمال ضوابط و مقررات ساخت
خیز و تدوین ضوابط و مقررات ساخت و سازهاي سیلتعیین محدوده

هاي سطحیتکمیل سیستم انتقال آب
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رح
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اهب

ی ر
محیطیبعد زیستمبان

هاتسریع در تعیین حریم رودخانه
هاي اجرایی آبخیزداريهاي آبخیز باالدست و تهیه طرححفاظت از حوضه

افزایش نفوذ آب باران
کاهش میزان وابستگی حکومت مرکزي به تهران

کالبدي شهر تهران مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل-ساماندهی فضایی
ها و تأسیسات عمومی براي شرایط بحرانها، پارکینگایستگاهها،تجهیز پایانه

هاي امدادنشانی و پایگاهمراتبی مراکز آتشتوسعه و توزیع مناسب و سلسله
کارگیري نیروهاي مردمی با رویکرد محله محوري در مدیریت بحرانبه

هاي آب زیرزمینی تهرانتقویت و تغذیه سفره
هاي زیرزمینیآلودگی منابع آبپیشگیري از 

ها و جلوگیري از مصرف فاضالب خام جهت کشاورزيخانهاحداث تصفیه
آوري فاضالبهاي جمعتکمیل تأسیسات و شبکه

پیشگیري از ساخت و سازها در حریم کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی

بعد قانونی و 
حقوقی

کلیه مراکز جمعیت و فعالیت حریماعمال ضوابط و مقررات هماهنگ براي 
هاي موجود در حریمعدم تعیین حریم جداگانه براي سکونتگاه

جانبه و بدون اغماض با هر گونه تخلف در ساخت و ساز در حریمبرخورد همه
هاي موجود ظرف یک سالهادي روستاهاي بدون طرح و بازنگري طرحتهیه طرح

)تهران(مقررات مربوط و طرح حریم پایتخت تدوین و اجراي ضوابط و 

بستر جمعیتی و جغرافیایی طرح-5-3
و روندهاي هاسرانهبه عنوان استاندارد و روندها مطرح شده است، این هاسرانهدر طرح جامع 

همچنین محدوده شهر با توجه به وسعتی که . دهدمیي را تحت تأثیر قرار پذیرمشخص شده جمعیت
به تواندمیهاآنجمعیتی مستقر در هايکانونبراي شهر در نظر گرفته است و حریم شهر با توجه به 

.باشدگذارتحقق طرح جامع تأثیرايزمینهعنوان عوامل 

بستر جمعیتی-5-3-1
مورد ارزیابی قرار گیرد، بستر تواندمییکی از ابعادي که به عنوان بستر برآورد شده تحقق طرح جامع 

با رشد طبیعی )1405(بر اساس طرح جامع، جمعیت شهر تهران در افق طرح . جمعیتی طرح جامع است
میلیون 7/8معادل ) 1385(جمعیت آن و تجزیه و تحلیل نتایج آخرین سرشماري نفوس و مسکن کشور 

ها براي تأمین نیازهاي خدمات ریزيلیکن این طرح مدعی است که برنامه. بینی شده استنفر پیش
میلیون نفر انجام شده 1/9جمعیتی معادل بر مبناي) جمعیت روزانه(شهري جمعیت ساکن و شاغل 
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5/10رح، براي حدود بینی نیاز در افق طدرصد مازاد بر پیش20بر مبنايپذیري سکونت، است، و ظرفیت
براي ارزیابی میزان تحقق توانمیبر این مبنا، معیارهاي زیر را .میلیون نفر جمعیت تدارك یافته است

.بستر جمعیتی طرح مورد ارزیابی قرار داددرخصوصطرح جامع بینیپیش
آیدمیبه دستاز تقسیم جمعیت کل به تعداد خانوار -بعد خانوار(پذیري سکونت ظرفیت.(
 متر مربع5/17تأمین سرانه مسکونی در سطح نواحی با حداقل
 رشد طبیعی جمعیتNatural Growth Rate (NGR) عبارت از این است که هرسال به ازاي هر

.جمعیت چند نفر به جمعیت اضافه خواهد شدهزار نفر

رشد طبیعی جمعیت شهر:
:Crude Birth Rate(CBR)میزان خام تولد و

دریک ؛سالدر وسطجمعیت برآورد شدههزار نفرتعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازاي هر :تعریف
.سال معین

:Crude Death Rate(CDR)مرگ خاممیزان

منطقه هرسال و در یکدر وسطنفر جمعیت در هزارناشی از کلیه علل هايمرگتعداد :تعریف
.نمعی
میزان مهاجرت به تهران و بالعکس
هاي کنترل مهاجرتگذاريسیاست

بستر جغرافیایی-5-3-2
.شودبستر جغرافیایی طرح شامل حریم و محدوده می

:محدوده
:معیارهاي فنی
تهرانتثبیت و تدقیق مرز محدوده شهر

:معیارهاي زیست محیطی
حفاظت از محیط زیست محدوده شهر و ترازهاي تعریف شده براي آن در شمال شهر

:حقوقیمعیارهاي 
 جهت ساخت و ساز در محدوده شهر تهران5بررسی مجوزهاي ارسالی به کمیسیون ماده
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:حریم
:معیارهاي حقوقی

تعداد مجوزهاي ساخت و ساز در حریم
حریم، نظام مدیریتی حریم، اصالح قوانین مربوط به حریمبنديریزي و اعمال پهنهبرنامه

بنديو جمعگیرينتیجه-5-3-3
مبنا، جدول زیر معیارهاي مرتبط با تحقق بسترهاي برآورد شده توسعه شهري تهران را نشان بر این 

.دهدمی

معیارهاابعادسطح مفهومی

رح
ر ط

ست
ب

بستر جمعیتی

)وجود مسکن براي تمام خانوارها(پذیري سکونت ظرفیت
متر مربع5/17تأمین سرانه مسکونی در سطح نواحی با حداقل 

بینی شدهبا جمعیت پیشرشد طبیعی جمعیت شهرانطباق 
هاي کنترل مهاجرتگذاريسیاست

بستر جغرافیایی

تهرانتدقیق و تثبیت مرز محدوده شهر
حفاظت از محیط زیست محدوده شهر و ترازهاي تعریف شده شمال شهر

هر گونه تغییر در محدوده شهري
تعداد مجوزهاي ساخت و ساز در حریم

حریمبنديریزي و اعمال پهنهبرنامه
تدوین نظام مدیریت یکپارچه حریم

اصالح قوانین مربوط به حریم
تعداد ساخت و سازهاي بدون مجوز در حریم

سازمان فضایی-5-4

این سازمان توانمیاز یک سو . مورد بررسی قرار دادتوانمیسازمان فضایی را از دو جهت مختلف 
از سوي دیگر، . را به عنوان نوعی کانسپت معماري تصور کرد و بیشتر بر جنبه کالبدي آن تأکید داشت

به این سازمان به عنوان نظامی ادراکی توجهی نمود که در ذهن شهروندان سیمایی از شهر را توانمی
، خاطره شهر شودمیاساس آن انجام و شناسایی مسیرها بر یابی، جهتماندمیکه در خاطر کندمیایجاد 

بر این اساس، معیارهاي ارزیابی . و در مجموع زمینه ساز خوانایی شهر استشودمیبر اساس آن تداعی 
.اندشدهسازمان فضایی در دو بعد تعریف 
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بعد مفهومی-5-4-1

حریم و ، مراکز، محدوده و سازمان فضایی شهر تهران شامل محورها) Conceptual(بعد مفهومی 
:بر اساس معیارهاي زیر ارزیابی نمودتوانمیبر این اساس، این بعد را . شودمیهاي شهر دروازه
 شده در طرح جامعبینیپیشانطباق عملکردهاي شکل گرفته در محورها با عملکرد
 شده در طرح جامعبینیپیشانطباق عملکردهاي شکل گرفته در مراکز با عملکرد
 شده در طرح جامعبینیپیشانطباق عملکردهاي شکل گرفته در محدوده و حریم با عملکرد
شده در طرح جامعبینیپیشهاي جغرافیایی هاي جغرافیایی مراکز با حوزهوزهانطباق ح
شده در طرح جامعبینیپیشي جغرافیایی هاحوزهبا هاوروديو هادروازههاي جغرافیایی انطباق حوزه
شده در طرح جامعبینیپیشهاي شکل گرفته با عملکرد انطباق نوع دروازه
 شده در طرح جامعبینیپیشانطباق سطح و مقیاس مراکز با سطح و مقیاس

بعد ادراکی-5-4-2

به خوانایی تصویر و سیماي شهر در ذهن شهروندان عمدتاًسازمان فضایی ) Perceptual(بعد ادراکی 
.به ارزیابی بعد ادراکی سازمان فضایی کمک نمایندتوانندمیدر این چارچوب، معیارهاي زیر . گرددمی
یابیو آدرسیابیوجود عناصر نشانه اي مناسب براي جهت
وجود حس یکپارچگی فضاهاي شهري شهر تهران در اذهان شهروندان
خوانایی شهر و فقدان احساس گم گشتگی
شهروندان از عدالت اجتماعی در دسترسی به مراکزمنديرضایت

بنديو جمعگیرينتیجه-5-4-3

بر اساس موارد فوق، ارزیابی تحقق سازمان فضایی طرح جامع از طریق معیارهاي مندرج در جدول 
.زیر صورت خواهد پذیرفت
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سطح 
معیارهاابعادمفهومی

یی
ضا

ن ف
زما

سا

بعد مفهومی 
)کانسپچوال(

شده در طرح جامعبینیپیشانطباق عملکردهاي شکل گرفته در محورها با عملکرد 
شده در طرح جامعبینیپیشانطباق عملکردهاي شکل گرفته در مراکز با عملکرد 

شده در طرح جامعبینیپیشانطباق عملکردهاي شکل گرفته در محدوده و حریم با عملکرد 
شده در طرح جامعبینیپیشي جغرافیایی هاحوزهي جغرافیایی مراکز با هاحوزهانطباق 

شده در طرح جامعبینیپیشي جغرافیایی هاحوزهبا هاوروديو هادروازهي جغرافیایی هاحوزهانطباق 
شده در طرح جامعبینیپیشي شکل گرفته با عملکرد هادروازهانطباق نوع 

شده در طرح جامعبینیپیشانطباق سطح و مقیاس مراکز با سطح و مقیاس 

بعد ادراکی

یابیو آدرسیابیاي مناسب براي جهتوجود عناصر نشانه
وجود حس یکپارچگی فضاهاي شهري شهر تهران در اذهان شهروندان

خوانایی شهر و فقدان احساس گم گشتگی
شهروندان از عدالت اجتماعی در دسترسی به مراکزمنديرضایت

نحوه استفاده از زمین-5-5
طرح جامع جدید تهران به جاي استفاده از روش کاربري زمین براي نحوه استفاده از زمین از روش 

براي اولین بار در کشور تهیه شده بنديبا توجه به اینکه طرح با روش پهنه. استفاده کرده استبنديپهنه
ي نظارت بر اجراي آن نیز متفاوت هااساسی با روش کاربري زمین است، شیوههايتفاوتاست و داراي 

نمود هاطرحشکل حقوقی سازمان فضایی باشد که در تواندمیبنديپهنه.قبلی خواهد بودهايطرحبا 
از آنجا که .تحقق سازمان فضایی پیشنهادي طرح استکند به عبارت دیگر مدل اجرایی برايپیدا می

باید .درك سازمان فضایی شهر و ساماندهی آن، مستلزم تشخیص و تحلیل وضعیت ساختاري شهر است
.معیارهاي نظارتی آن را نیز شناسایی نمودبنديبا شناسایی عوامل مختلف موثر بر اجراي پهنه

بنديپهنه-5-5-1
:طرح جامع باید معیارهاي زیر را مورد توجه قرار دادبنديدر بررسی تحقق پهنه

رقمی طرح جامع2رقمی طرح تفصیلی با کدهاي 3انطباق کدهاي .1
رقمی طرح تفصیلی3صادر شده با کدهاي يهاپروانهانطباق .2
جمعیتی منفصلهايکانوني حاشیه شهر و نیز هامحدودهي صادره هاپروانهبررسی .3

معابرشبکه -5-5-2
سلسله مراتب شبکهپایش.1
هاي مجاز به استقرارپایش کاربري.2
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تأمین خدمات-5-5-3
یشنهاد شده توسط طرح جامع با پ(هاي خدماتی استاندارد سرانههايکاربريمقایسه سرانه .1

)هاي محقق شدهسرانه

ضوابط و مقررات-5-5-4
پایش ضوابط و مقررات طرح جامع و بررسی اثرات حاصل از تغییرات به عمل آمده در زمان تهیه .1

اصالحات موردي همچنینضوابط و مقررات تهران شمول و ضوابط و مقررات ویژه مناطق و 
.گیردمیبعدي که در آن صورت 

موضوعی و موضعیهايطرح-5-5-5
هايطرحموضوعی و موضعی طرح جامع و انطباق آن با هايطرحبررسی عنوان و شناسنامه . 1

موضعی مناطق
موضعی مناطقهايطرحموضعی طرح جامع و هايطرحبررسی انطباق موقعیت دقیق محدوده .2

بافت فرسوده-5-5-6
هاي مالك عمل و هاي بافت فرسوده مصوب طرح جامع با محدودهبررسی و انطباق محدوده.1

بعديسایر تغییرات اعمال شده

بنديو جمعگیرينتیجه-5-5-7
.دهدبر این اساس، جدول زیر معیارهاي مرتبط با نحوه استفاده از اراضی را نشان می

سطح 
معیارهاابعادمفهومی

ضی
 ارا

ه از
فاد

ست
وه ا

بنديپهنهنح
رقمی طرح جامع2رقمی طرح تفصیلی با کدهاي 3انطباق کدهاي 

رقمی طرح تفصیلی3شده با کدهاي صادر يهاپروانهانطباق 
جمعیتی منفصلهايکانوني حاشیه شهر و هامحدودههاي صادره پروانه

سلسله مراتب شبکهپایششبکه معابر
مجاز به استقرارهايکاربريپایش 

ي هاسرانهیشنهاد شده توسط طرح جامع با پ(ي خدماتی هاسرانهاستاندارد هايکاربريمقایسه سرانه تأمین خدمات
)محقق شده
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سطح 
مفهومی

معیارهاابعاد

ضی
 ارا

ه از
فاد

ست
وه ا

بررسی اثرات حاصل از تغییرات به عمل آمده در زمان تهیه ضوابط و مقررات تهران شمول و ضوابط و ضوابط و مقرراتنح
مقررات ویژه مناطق

هاي موضوعی طرح
و موضعی

هاي موضعی مناطقهاي موضوعی و موضعی طرح جامع و انطباق آن با طرحو شناسنامه طرحبررسی عنوان
هاي موضعی مناطقهاي موضعی طرح جامع و طرحبررسی انطباق موقعیت دقیق محدوده طرح

هاي مالك عمل و سایر هاي بافت فرسوده مصوب طرح جامع با محدودهبررسی و انطباق محدودهبافت فرسوده
تغییرات اعمال شده بعدي

نظام مدیریت و اجرا-5-6
طرح جامع در دو بخش الزامات تحقق و نظام اجرایی، به تدوین چارچوب مدیریتی و حقوقی مورد نیاز 

شوراي ارکان آن است و ترینحیاتیاین بخش از سند، یکی از . براي تحقق این طرح اشاره کرده است
اصالحات تواندمیو ارزیابی مستمر این بخش سازياز طریق پیادهعالی نظارت بر توسعه شهر تهران

.را در نظام شهرسازي ایجاد نمایدتربنیادي
بر مبناي مدل ) که همگی مستخرج از دل سند طرح جامع هستند(معیارهاي مربوط به این بخش 

PESTEL به شش بعد سیاسی)P( اقتصادي)E(ی ، اجتماع)S( فنی و تخصصی ،)T( زیست محیطی ،
)E( و حقوقی)L ( شودمیدر ادامه به هر یک از این ابعاد پرداخته . اندشدهتقسیم.

بعد سیاسی-5-6-1
.شودمیبه ارزیابی معیارهاي زیر پرداخته ) Political(در بعد سیاسی 

غیردولتی و هايتشکلي صنفی، هانظارت شهرداري تهران بر حوزه وظایف و اختیارات اتحادیه
نظامات مهندسی

برنامه و عملکرد سالیانه شهرداريدرخصوصبه موقع و مستمر به شهروندان رسانیاطالع
فراهم نمودن زمینه مدیریت یکپارچه شهري
 تهران، ري و شمیراناتهايشهرستاناصالح تقسیمات کشوري
 طرح مجموعه شهري تهران و تدوین نظام مدیریت آنسازيو به هنگامبازنگري
و وضع عوارض خودروهاي شخصیگذاريکسب نظرات مشورتی شوراي هماهنگی ترافیک در شماره
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بعد اقتصادي و مالی-5-6-2
:در این بعد، معیارهاي زیر مورد توجه خواهد بود

ارجاع مستقیم اعتبارات بودجه مصوب حمل و نقل به شهرداري
 محلی اعتباري مسکنهايصندوقایجاد
 ي تحمیلی به شهرداري توسط دولتهاهزینهپرداخت
 فرسودههايبافتو تسهیالت مالی آسان در هایارانهتشویقی و ارائه هايسیاستاعمال
 ي پایتخت نشینی آن به شهرداريهاهزینهپرداخت سهم شهروندي دولت و

بعد اجتماعی-5-6-3
:پردازدمیبعد اجتماعی در نظام مدیریتی و اجرایی طرح جامع به معیار زیر 

جامع و تفصیلی براي مهندسین شهر تهرانهايطرحي هاي آموزشی و کارگاههابرگزاري دوره

بعد فنی و تخصصی-5-6-4
بر اساس پیشنهاد طرح جامع براي بعد فنی و تخصصی نظام مدیریتی و اجرایی تحقق طرح جامع، 

:به معیارهاي زیر اشاره نمودتوانمی
 شهرهاي با هویت نزدیک تهرانهايزیرساختساماندهی شهرهاي جدید و تقویت
هاآنتی حفظ مدیریسازوکارمتر تدوین و اجرا 500باغات با مساحت حداقل تهیه شناسنامه

حداکثر ظرف یک سال
 فرسوده شهر تهرانهايبافتشده به منظور نوسازي و بازسازي ریزيبرنامهمداخله
 ي هانقشهتهیهGIS در برداريبهرهتأسیسات زیربنائی و اطالعات مکانی شهر تهران به منظور

مدیریت یکپارچه شهري
 اولویت سیستم حمل و نقل ریلییکپارچگی سیستم حمل و نقل تهران و حومه، با
 هاساختمانمتراژ مفید و غیرمفید کلیه درخصوصتدوین مبانی واحد
 ساله5هايدورهبازنگري طرح جامع در
 عمومیهايپارکینگدر ساختمان صدور اسناد تفکیکی پارکینگفرآیندبرقراري
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بعد زیست محیطی-5-6-5
:به معیارهاي زیر اشاره نمودتوانمیدر چارچوب بعد زیست محیطی، 

هاآنمدیریتی حفظ سازوکارمتر تدوین و اجرا 500باغات با مساحت حداقل تهیه شناسنامه
حداکثر ظرف یک سال

مصرف آب شرب مورد نیاز شهر تهرانسازيبهینه

بعد قانونی و حقوقی-5-6-6
:شودمیپیشنهادهاي طرح جامع در نظام مدیریتی و اجرایی و در بعد حقوقی آن شامل موارد زیر 

انجام اصالحات الزم در قانون ثبت امالك و اسناد
 ي پنج ساله و سالیانه شهرداري با طرح جامعهابرنامهانطباق
به بعد1390سال منع خرید و فروش کلیه واحدهاي مسکونی، تجاري و اداري فاقد پارکینگ، از
هاي تخصصی شهرسازيایجاد و استقرار دادگاه
 دیوان عدالت اداري و (مصوب توسعه شهري تهران در صدور آراء قوه قضائیه هايطرحرعایت

)محاکم قضائی
 خودداري از ارائه تسهیالت، تأسیسات و خدمات زیربنائی ساخت و سازهاي غیرقانونی در محدوده

هادستگاهکلیه و حریم پایتخت توسط 
قانون تأسیس شوراي عالی هماهنگی ترافیک در جهت مدیریت ) 5(موضوع ماده نامهاصالح آئین

یکپارچه حمل و نقل شهري
 تعاریف محدوده و حریم شهرها و«اصالح قانون...«
 احصاء حق مرغوبیت، ارزش افزوده و عایدي حاصل از عملیات توسعه و عمران شهري، در اخذ

یاتانواع مال
احیاء قوانین مالیات مستغالت و قانون مالیات بر اراضی بایر
هاي معامالت امالكساماندهی قانونی بنگاه
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بنديو جمعگیرينتیجه-5-6-7
ی نظام مدیریتی و درخصوصبر این اساس، جدول معیارهاي مربوط به تحقق پیشنهادهاي طرح جامع 

.استاجرایی مورد نیاز براي تحقق آن به شکل زیر 

سطح 
معیارهاابعادمفهومی

یی
جرا

 و ا
تی

یری
مد

ام 
نظ

بعد سیاسی

غیردولتی و نظامات مهندسیهايتشکلهاي صنفی، نظارت شهرداري تهران بر حوزه وظایف و اختیارات اتحادیه
برنامه و عملکرد سالیانه شهرداريدرخصوصبه موقع و مستمر به شهروندان رسانیاطالع

نمودن زمینه مدیریت یکپارچه شهريفراهم 
تهران، ري و شمیراناتهايشهرستاناصالح تقسیمات کشوري 

طرح مجموعه شهري تهران و تدوین نظام مدیریت آنسازيو به هنگامبازنگري 
و وضع عوارض خودروهاي شخصیگذاريکسب نظرات مشورتی شوراي هماهنگی ترافیک در شماره

و بعد اقتصادي 
مالی

ارجاع مستقیم اعتبارات بودجه مصوب حمل و نقل به شهرداري
محلی اعتباري مسکنهايصندوقایجاد 

ي تحمیلی به شهرداري توسط دولتهاهزینهپرداخت 
فرسودههايبافتو تسهیالت مالی آسان در هایارانهتشویقی و ارائه هايسیاستاعمال 

ي پایتخت نشینی آن به شهرداريهاهزینهپرداخت سهم شهروندي دولت و 
جامع و تفصیلی براي مهندسین شهر تهرانهايطرحهاي هاي آموزشی و کارگاهبرگزاري دورهبعد اجتماعی

بعد فنی و 
تخصصی

شهرهاي با هویت نزدیک تهرانهايزیرساختساماندهی شهرهاي جدید و تقویت 
حداکثر ظرف هاآنمدیریتی حفظ سازوکارمتر تدوین و اجرا 500باغات با مساحت حداقل شناسنامهتهیه 

یک سال
فرسوده شهر تهرانهايبافتشده به منظور نوسازي و بازسازي ریزيبرنامهمداخله 

در مدیریت برداريبهرهتأسیسات زیربنائی و اطالعات مکانی شهر تهران به منظور GISي هانقشهتهیه 
یکپارچه شهري

یکپارچگی سیستم حمل و نقل تهران و حومه، با اولویت سیستم حمل و نقل ریلی
هاساختمانمتراژ مفید و غیرمفید کلیه درخصوصتدوین مبانی واحد 

ساله5هايدورهبازنگري طرح جامع در 
عمومیهايپارکینگدر ساختمان صدور اسناد تفکیکی پارکینگفرآیندبرقراري 

بعد زیست 
محیطی

حداکثر ظرف هاآنمدیریتی حفظ سازوکارمتر تدوین و اجرا 500باغات با مساحت حداقل تهیه شناسنامه
یک سال

مصرف آب شرب مورد نیاز شهر تهرانسازيبهینه

بعد قانونی و 
حقوقی

اسنادانجام اصالحات الزم در قانون ثبت امالك و 
ي پنج ساله و سالیانه شهرداري با طرح جامعهابرنامهانطباق 

به بعد1390منع خرید و فروش کلیه واحدهاي مسکونی، تجاري و اداري فاقد پارکینگ، از سال 
ي تخصصی شهرسازيهاایجاد و استقرار دادگاه

)دیوان عدالت اداري و محاکم قضائی(مصوب توسعه شهري تهران در صدور آراء قوه قضائیه هايطرحرعایت 
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سطح 
معیارهاابعادمفهومی

یی
جرا

 و ا
تی

یری
مد

ام 
نظ

بعد قانونی و 
حقوقی

خودداري از ارائه تسهیالت، تأسیسات و خدمات زیربنائی ساخت و سازهاي غیرقانونی در محدوده و حریم 
هاکلیه دستگاهپایتخت توسط 

قانون تأسیس شوراي عالی هماهنگی ترافیک در جهت مدیریت یکپارچه ) 5(موضوع ماده نامهاصالح آئین
حمل و نقل شهري

»...تعاریف محدوده و حریم شهرها و«اصالح قانون 
انواع مالیاتاحصاء حق مرغوبیت، ارزش افزوده و عایدي حاصل از عملیات توسعه و عمران شهري، در اخذ 

احیاء قوانین مالیات مستغالت و قانون مالیات بر اراضی بایر
ي معامالت امالكهابنگاهساماندهی قانونی 

وزن دهی به معیارها-6
مقدمه-6-1
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اولپرسشنامه-6-2
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دومپرسشنامه-6-3
تکمیل شده در دور اول، به يهاپرسشنامهي آوردوم پس از جمعپرسشنامهبه منظور تدوین 

به ترتیب » ممتنع«و » الزم نیست در نظر گرفته شود«، »الزم است در نظر گرفته شود«هاي گزینه
از میانگین گرفتن این امتیازات معیارهایی که نمره مثبت داشتند در . داده شد» 0«و » -1«، »+1«امتیاز 

شنهاد شد معیارهاي جدیدي که از سوي کارشناسان پیهمچنین. مطرح شدندمجدداًدور دوم پرسشنامه
در این مرحله ضمن ارائه مأخذ هر معیار، از کارشناسان خواسته شد تا . نیز به فهرست معیارها افزوده شد

.به شکل زیر طراحی شده بودپرسشنامهساختار این . ارائه نمایند) 20از سقف (امتیاز اهمیت هر معیار را 
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سومپرسشنامه-6-4
دوم، با میانگین پرسشنامهبر اساس . سوم تدوین گردیدپرسشنامهپس از انجام دو نظرسنجی اول، 

، ضریب اهمیت هر یک از معیارها انددادهگرفتن از نتایج امتیازاتی که کارشناسان مختلف به معیارها 
.معیار براي ارزیابی طرح جامع تهران دست یافتیم210به جمعاًدر این مرحله . محاسبه گردید

تعداد معیارها
61اندازچشم

85مبانی راهبردي
10بستر طرح

11سازمان فضایی
10نحوه استفاده از اراضی
33نظام مدیریتی و اجرایی

210جمع

هاي احتمالی براي نظارت همه این معیارها، به منظور شناسایی معیارهاي توجه به محدودیت
.سه سطح از معیارها مد نظر قرار گرفت. که باید در اولویت بیشتري قرار گیرندتراستراتژیک

سنجش معیارها با توجه به محدودیت ظرفیت نظارتیبنديفاز

معیارهاي اصلی 1فاز 
Core Criteria)مرکزي(

در طرح جامع، هاآندلیل اهمیت استراتژیک معیارهایی که به
.الزامی استهاگزارشدر تمامی هاآنسنجش 

معیارهاي اکیداً 2فاز 
توصیه شده

Strongly
Recommended Criteria

از توانمیمعیارهایی که اهمیت بسیاري دارند، اما در گام نخست 
.چشم پوشی کردهاآنسنجش 

معیارهاي 3فاز 
Optional Criteriaاختیاري

قابل معیارهاي با اهمیت کمتر که در صورت افزایش ظرفیت نظارتی
.سنجش خواهند بود

درخصوصخواسته شد تا هاآنسوم، ضمن پیشنهاد این سه فاز به پرسش شوندگان، از پرسشنامهدر 
ظرفیت نظارتی اظهار نظر فرمایند و توضیح دهند که در هر فاز، ارزیابی چند معیار در هر بخش از سطوح 

دور دوم نیز پرسشنامه، نتایج پرسشنامهبه پیوست این همچنین. شش گانه سند ضروري و مقدور است
از پرسش شوندگان . سوم به صورت زیر تدوین گردیدپرسشنامهساختار . به پرسش شوندگان ارائه گردید

خالی جدول زیر هايخانهخواسته شد تا تعداد معیارهاي قابل نظارت در هر فاز و در هر بخش را در 
.پیشنهاد نمایند
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اصلی معیارهاي کل معیارها
)مرکزي(

اکیداًمعیارهاي 
معیارهاي اختیاريتوصیه شده

61اندازچشم
85مبانی راهبردي

10بستر طرح
11سازمان فضایی

10نحوه استفاده از اراضی
33نظام مدیریتی و اجرایی

210جمع

پرسشنامهنتیجه سه -6-5

نخست اینکه معیارها به تأیید گروه . الذکر، دو نتیجه اساسی گرفته شدفوقپرسشنامهبر اساس سه 
دوم اینکه تعداد معیارهاي . تعیین گردیدهاآنکارشناسان متخصص رسید و ضریب اهمیت هر یک از 

.قابل ارزیابی در هر فاز به شرح زیر مشخص گردید

کل 
معیارها

:فاز اول
)مرکزي(معیارهاي اصلی 

:فاز دوم
توصیه شدهاکیداًمعیارهاي 

:فاز سوم
معیارهاي اختیاري

61191527اندازچشم
85262138مبانی راهبردي

10541بستر طرح
11434سازمان فضایی

10730نحوه استفاده از اراضی
3311814نظام مدیریتی و اجرایی

210725484جمع

فهرست معیارهاي قابل ارزیابی . معیار پرداخته شود72بنابراین، در فاز اول، الزم است که به ارزیابی 
در هر یک از سه فاز بر اساس وزن معیارها و با حذف موارد مشابه و تکراري در فاز اول مشخص 

.دهدمیان ها را نشو فاز سنجش آنهاآنمعیار، وزن 210فهرست نهایی » الف«پیوست . گردیدند
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هاي طرحخروجی-7
هاتهیه شناسنامه شاخص-7-1

بنديموضوع طبقه23سطح و 6که در (معیار طرح جامع 210تشریح شد، تاکنونبر اساس آنچه 
هاییشاخصدر گام بعدي الزم است که . اندبراي ارزیابی روند تحقق طرح برگزیده شده) شوندمی

، باید هاشاخصهر یک از درخصوصدر این مرحله . متناسب با هر یک از این معیارها در نظر گرفته شود
:موارد زیر مشخص شود

ها و نظرسنجی از شهروندانگیري از دستگاههاي گزارشتهیه کاربرگ-7-2
، بر اساس روش برداشت و استخراج شاخص، حداقل سه شودمیچنانکه در کاربرگ باال مشاهده 

.قابل تدوین هستندالذکرفوقدسته شاخص براي معیارهاي 
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نیز قابل تفکیک )Subjective(و ذهنی) Objective(از سوي دیگر، معیارها به دو دسته عینی 
اما . همه معیارهاي ذهنی از طریق نظرسنجی از شهروندان شهر تهران قابل استخراجند. هستند

که یکی مبتنی بر شودمیمعیارهاي عینی، در اکثر موارد از دو یا سه شاخص استفاده درخصوص
و در صورت موجود بودن بر اساس آمارهاي هادستگاهاز گیرينظرسنجی، دیگري مبتنی بر گزارش

.باشدمی) بانک مرکزي و مرکز آمار ایران(رسمی ساالنه 
که شودمیمشخص دقیقاً، از طریق کدگذاري هاشاخصهر یک از درخصوصدر هر صورت، 

.گانه مربوط است210شاخص به کدام یک از معیارهاي 
مقیاسی تعریف 5به صورت طیف لیکرت هاصشاخمدل، تالش شده است که سازيبه منظور آسان

» موافقمکامالً«گزینه 5هایی مثبت است که داراي ، همگی گویهپرسشنامهمطرح در هايپرسش. شوند
کامالً«و ) امتیاز-1(» مخالفمنسبتاً«، )صفر امتیاز(» نظري ندارم«، )امتیاز1(» مموافقنسبتاً«، )امتیاز2(

از هاشاخصامتیاز . باشدمیمشتق از فهرست معیارها دقیقاًهاگویهاین . باشدمی) امتیاز-2(» مخالفم
.گرددمیتحصیل هاپرسشنامهنتایج گیريطریق میانگین
که شودمینیز، طیف پنج مقیاسی دیگري تعریف گیريو آمارگیريموارد نیازمند گزارشدرخصوص

اطالعاتی در این باره موجود «، »در حال تحقق است«، »محقق شده استکامالً«: به صورت زیر است
.»اقدامی در خالف جهت طرح جامع صورت گرفته است«، »اقدامی نشده است«، »نیست
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هاي ذهنی هاي عینی و شاخصاین سامانه این ظرفیت را داراست که دو گزارش مبتنی بر شاخص
هاي ذهنی کند و شاخصعینی به مستند بودن بیشتر نتایج کمک میهاي دارا بودن شاخص. فراهم آورد

بدین منظور، . دهنده میزان رضایت شهروندان از روند تحقق طرح باشندتوانند نشاننیز در مواردي می
به فرم توانمیها شود که در کنار آنها تهیه میها از دستگاهشاخصگیريهایی براي گزارشکاربرگ

هاي عینی است، اما از توجه به تأکید این مطالعه بر شاخص. روندان نیز استناد نمودنظرسنجی از شه
هاي هاي ذهنی نیز غفلت ننموده و این قابلیت وجود دارد که در صورت مواجهه با محدودیتشاخص
.اي به جاي آن استفاده شودنامههاي پرسشها، از دادهاز دستگاهگیريگزارش

نامهشو پرسگیريهاي گزارشتدوین فرمت-7-2-1
درخصوصاز شهروندان تواندمیکه سؤاالتیدو ویرایش مختلف از تاکنون، پرسشنامهبه منظور تهیه 

از آنجا که ساختار مدل به شکلی طراحی شده . میزان تحقق پیشنهادهاي طرح جامع شود تهیه شده است
، در فاز اول دهدمیهر یک از معیارها، مدل به کار خود ادامه درخصوصکه در صورت ضعف اطالعات 

.قرار دادسؤالرا مورد پرسشنامهمشخص شده در این هايشاخصتنها توانمینظارت 
در پیوست این گزارش ارائه هادستگاهدر ادامه به تفکیک هر یک از هادستگاهاز گیريفرمت گزارش

.خواهد شد

هادادهتهیه برنامه اجرایی گردآوري و تحلیل -7-3
:نیازمند نظرسنجی به شرح زیر استهايشاخصبرنامه سنجش منظم 

دانش شهر68

هاي ذهنی هاي عینی و شاخصاین سامانه این ظرفیت را داراست که دو گزارش مبتنی بر شاخص
هاي ذهنی کند و شاخصعینی به مستند بودن بیشتر نتایج کمک میهاي دارا بودن شاخص. فراهم آورد
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:نیز به شرح زیر خواهد بودگیرينیازمند گزارشهايشاخصبرنامه سنجش منظم 

Reporting Systemافزار اجرایی گزارش دهی طرح نرم-7-4

توسعه هايطرحبا مقایسه مدل پیشنهادي ارزیابی طرح جامع، با تجارب جهانی مشابه در ارزیابی 
با این وجود به . مناسبی داردنسبتاًکه مدل حد و اندازه یابیممیبه این نکته دست ) پیوست ط(شهري 
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دانش شهر70

ارائه بنديبه سطحتوانمیمنظور ساده کردن مدل و قابل درك کردن آن، در عین حفظ جامعیت آن، 
.نتیجه مدل با توجه به مخاطب آن اقدام نمود

ارتباط میان معیارها-7-4-1
، مبانی اندازچشمشامل (در مدل اولیه ارزیابی تنها به ارزیابی سطوح شش گانه سند طرح جامع 

اندیشیده شده ) اراهبردي، بستر برآورد شده، سازمان فضایی، نحوه استفاده از اراضی و نظام مدیریت و اجر
شکل زیر، مدل اولیه ارزیابی . پرداختمیاین مدل به ارزیابی هر یک از این سطوح به شکلی مستقل . بود

.دهدمیطرح جامع را نشان 

مدل مفهومی اولیه ارزیابی طرح جامع

این پرسش مطرح شد که ) در کمیسیون طرح جامع(پس از اخذ نظرات کارشناسی متخصصان 
به عبارت دیگر، ضرورت توجه به . ارتباطات میان این سطوح شش گانه از چه طریقی قابل بررسی است

را ایجاب ارتباطات عمودي و موضوعات مشترك میان سطوح، بازخوانی عمودي سند طرح جامع
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در این چارچوب الزم است که موضوعات مشترك میان سطوح مختلف شش گانه به طور . نمایدمی
.بررسی گردندهمزمان 

. به منظور حل این نقیصه در مدل ارزیابی اولیه، استفاده از ماتریس معیارها مد نظر قرار گرفت
موضوع را که 23، الذکرفوقسطح 6ترکیبی، عالوه بر هايشاخصاز برداريبهرهاین ماتریس با 

ست را مورد توجه پرداخته شده اهاآنمختلف سند به صورت منسجم یا پراکنده به هايبخشدر 
.دهدمیقرار 
:موضوع عبارتند از23این 

دخیل در هايدستگاهتلفیقی، امکان ارزیابی عملکرد هايشاخصموضوع، به شکل 23ارزیابی این 
.دهدمیشکل زیر ساختار این ماتریس را نشان . کندمیتوسعه شهري را نیز فراهم 
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دانش شهر72

مدل مفهومی نهایی ارزیابی طرح جامع

:زیر تشکیل شده استهايستون، ماتریس معیارها از سطرها و شودمیچنانکه مشاهده 
که ارزیابی ) تا نظام مدیریت و اجرااندازچشماز (سطح در سند طرح جامع 6: جدولهايستون

.کندمیبه بازنگري طرح جامع کمک هاآنمیزان تحقق 
هاآنمختلف سند به صورت منسجم یا پراکنده به هايبخشموضوع که در 23: سطرهاي جدول

تلفیقی، امکان ارزیابی عملکرد هايشاخصبه شکل هاآنپرداخته شده است و ارزیابی 
.کندمیدخیل در توسعه شهري را فراهم هايدستگاه

ي شناسایی شده در فصول گذشته گانه210این جدول تعدادي از معیارهاي هايخانهدر هر یک از 
این جدول خالی مانده است که نشان دهنده خالءهاي هايخانهعالوه بر این، برخی از . گیرندمیقرار 

.باشدمیطرح جامع 
:ریس معیارها، با استفاده از روش ارزیابی سریع، سه قابلیت عمده را دارا خواهد بودتما
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تواندمینهایتاًیک از سطوح شش گانه سند که میزان تحقق هر گیريامکان گزارش-الف
.نیازمند بازنگري سند طرح جامع را نشان دهدهايبخش
میزان تحقق هر یک از موضوعات مطرح در سند بر اساس هر یک از بیست گیريامکان گزارش-ب

.کندمیي دخیل در توسعه شهري را فراهم هابر دستگاهتردقیقو سه شاخص تلفیقی که فرصت نظارت 
خالی جدول که در بازنگري هايخانهامکان تشخیص مباحث مغفول مانده در سند بر اساس -ج

.نمایدمیطرح جامع کمک شایانی 
ماتریس معیارها را در کل و در فاز اول هايخانهجدول زیر تعداد معیارهاي قابل ارزیابی در هر یک از 

.دهدمینشان 

.دهدمیاین ماتریس نشان هايخانهمعیار شناسایی شده را در 210پیوست هـ جایگاه 
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دانش شهر74

مخاطبان و سیستم گزارش دهیبنديسطح-7-4-2
ماتریس معیارها گفته شد، جمع معیارها در طول و عرض این درخصوصآنچه پیش از این بنا بر

.و گزارش دهی ایجاد نمایدبرداريبهرهمختلفی را براي هايخروجیتواندمیستون، 
210نتایج برداشت توانمیچنانچه مخاطبان گزارش، کارشناسان و یا دانشجویان تخصصی باشند، 

با این وجود، در صورتی که بخواهیم این گزارش را براي . ها را ارائه نمودذیل آنهايشاخصمعیار و 
ز امتیازات معیارها در هر سطر از ماتریس معیارها، مدیران عملیاتی ارائه نماییم، از طریق میانگین گرفتن ا

اقتصاد شهري، توسعه فرهنگی و (موضوعات مطرح در سند درخصوصشاخص تلفیقی 23توانمی
مدیران میانی در سطوحدر مواجهه با مخاطبانی که . را ارائه کرد...) اجتماعی، نظام مدیریت شهري و 

ماتریس معیارها را ارائه داد که به معنی میزان هايستونمعیارها در میانگین امتیازات توانمیقرار دارند 
، مبانی راهبردي، بستر تحقق طرح، اندازچشم(تحقق هر یک از سطوح شش گانه سند طرح جامع 

منحصراًدر مقابل مدیران عالی نیز، . است) سازمان فضایی، نحوه استفاده از اراضی و نظام مدیریتی و اجرا
به عنوان شاخص میزان تحقق هاآنبه بیان میانگین امتیاز کل معیارها با در نظر گرفتن ضرایب اهمیت 

.طرح جامع اکتفا نمود
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روش گزارش دهی-7-4-3
الزم است که براي گزارش دهی میزان تحقق طرح جامع، مجموعه سیستم گزارش دهی 

)Reporting System( افزارنرمدر قالب یک)هاي ارزیابی افزارنرماز اينمونه. طراحی گردد) تحت وب
KPIدر تصویر زیر قابل مشاهده است.

براي ) نظیر جدول، رنگ، نمودار و داشبورد(هایی از اشکال مختلف بیان تصویري افزارنرمدر چنین 
امکان ارزیابی سریع مدیران هاییقابلیتاستفاده از چنین . شودمیگیريها بهرهبیان وضعیت شاخص

.آوردمیشهري را فراهم 

75ها و معیارهاي ارزیابی طرح جامع تهران                                                                                       شاخص

روش گزارش دهی-7-4-3
الزم است که براي گزارش دهی میزان تحقق طرح جامع، مجموعه سیستم گزارش دهی 

)Reporting System( افزارنرمدر قالب یک)هاي ارزیابی افزارنرماز اينمونه. طراحی گردد) تحت وب
KPIدر تصویر زیر قابل مشاهده است.

براي ) نظیر جدول، رنگ، نمودار و داشبورد(هایی از اشکال مختلف بیان تصویري افزارنرمدر چنین 
امکان ارزیابی سریع مدیران هاییقابلیتاستفاده از چنین . شودمیگیريها بهرهبیان وضعیت شاخص

.آوردمیشهري را فراهم 

75ها و معیارهاي ارزیابی طرح جامع تهران                                                                                       شاخص

روش گزارش دهی-7-4-3
الزم است که براي گزارش دهی میزان تحقق طرح جامع، مجموعه سیستم گزارش دهی 

)Reporting System( افزارنرمدر قالب یک)هاي ارزیابی افزارنرماز اينمونه. طراحی گردد) تحت وب
KPIدر تصویر زیر قابل مشاهده است.

براي ) نظیر جدول، رنگ، نمودار و داشبورد(هایی از اشکال مختلف بیان تصویري افزارنرمدر چنین 
امکان ارزیابی سریع مدیران هاییقابلیتاستفاده از چنین . شودمیگیريها بهرهبیان وضعیت شاخص

.آوردمیشهري را فراهم 



دانش شهر76

مقیاسی استفاده 5ها از طیف از دستگاهگیريو فرم گزارشپرسشنامهبا توجه به اینکه در طراحی 
.رسدمیشده است، بهترین روش، استفاده از داشبورد به نظر 

هاتبیین الزامات و شروط و قیود انجام ارزیابی شاخص-7-5
هاشاخصايدورهسنجش منظم و -الف

هاي مکرر ساالنه سنجیده شوند تا بتوان یابند که در گزارشها زمانی معنا میبسیاري از این شاخص
بنابراین در بسیاري از موارد، سنجش محض شاخص، بدون . ها را تحلیل کردروند افزایش یا کاهش آن

هاي متوالی به اجرا گذارده شود تا این مدل باید در سالدر نتیجه، . کم معناستمقایسه آن با گذشته 
.قابلیت ارزیابی طرح بر اساس آن باال رود

به جز موارد (در بسیاري از راهبردهاي طرح جامع، متن سند تأکیدي بر استانداردسازي شاخص ندارد 
با تعابیري نظیر مدتاًعدر این موارد راهبردها ). متر مربع خدمات و فضاي سبز5/17معدودي نظیر سرانه 

ها این اساس، تحلیل و ارزیابی شاخصبر. همراه هستند» ساماندهی«و یا حتی » توسعه«، »ارتقاء سطح«
.ها صورت گیردتواند مبتنی بر روندهاي افزایشی یا کاهشی آنمیمنحصراً) در غیاب استاندارد(

این، نظارت بر تحقق طرح جامع تهران عالوه بر. (هاستپیشنهاد این مطالعه ارزیابی ساالنه شاخص
).نیازمند پایش مستمر رویدادهاي راهبردي است

مقیاس ارزیابی-ب
در مقیاس نخست، میزان تحقق . نتایج ارزیابی تحقق سند طرح جامع در دو مقیاس قابل ارائه است

گانه شهر قابل 22در مقیاس دوم نیز، این میزان به تفکیک مناطق . گردددر سطح شهر تهران ارائه می
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با توجه به محدودیت ) نواحی و محالت(ترپایینهاي الزم به ذکر است، ورود به مقیاس. ارائه خواهد بود
و شوراي عالی نظارت بر توسعه شهري تهراننگر و نظارت عالیه جایگاه کالنهمچنینها و داده

.ضرورت داشتن نگاهی جامع، لزومی نخواهد داشت
با . خواهد بودیابیدستها در سطح کل شهر تهران قابل طرح، با ارزیابی شاخصهدف اصلی این 

ها اي براي شاخصگیري بهتر، در صورتی که بتوان اطالعات منطقهاین وجود، به منظور امکان تصمیم
.اي را نیز دارا خواهد بودتهیه نمود، این سامانه قابلیت تحلیل در مقیاس محله

وقی، مدیریتی و سیاسی براي نظارت بر تحقق طرح جامع تهرانایجاد پشتوانه حق-ج
با توجه به اینکه تا پیش از این سامانه نظارت و ارزیابی حین اجرا براي توسعه شهري مورد توجه 

هایی براي نظارت نبوده است و در طرح جامع تهران به دلیل ماهیت راهبردي آن براي اولین بار شاخص
هاي مشترکی است که در دو زمینه به نامهها و آیینگرفته، نیاز به دستورالعملبر طرح مورد توجه قرار
:انجام ارزیابی منتج گردد

هاي دخیل در توسعه شهري را مجاب به ارائه اطالعات هایی که دستگاهها و رویهدستورالعمل-1
.ها نمایدمربوط به شاخص

حقوقی مورد نیاز شوراي عالی نظارت بر توسعه شهر هایی که قدرت سیاسی و نامهشقوانین و بخ-2
.هاي طرح جامع، تضمین نمایدگیري بر اساس نتایج ارزیابی شاخصتهران را در تصمیم

به منظور کاربست نتایج ارزیابیریزيبرنامه-د
ها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف، به ها پس از سنجش شاخصدر صورتی که نتایج ارزیابی

هاي محسوس در جهت رفع موانع تحقق طرح جامع منجر نگردد، اهداف نظارت و ارزیابی تایجاد تفاو
هایی که با هایی براي بهبود بخشبر این اساس، الزم است که برنامه. طرح جامع محقق نخواهد شد

.مشکالتی در اجراي طرح جامع مواجه هستند تهیه گردد
اي طرح جامعهاي دورهها مبتنی بر بازنگريآنها و اوزان معیارها، شاخصروزرسانیبه -ـه

هاي دقیق براي گردآوري اطالعات مربوط هاي الزم براي تعریف شاخصبا توجه به فقدان زیرساخت
با این . اندهاي دقیق کمتر مورد توجه قرار گرفتههاي نیازمند دادهبه شهر، در حال حاضر برخی از شاخص

هاي اطالعاتی مورد داراست که متناسب با توسعه تدریجی زیرساختوجود، این سامانه این ظرفیت را
بینی شده براي طرح جامع، ي پیشهاي پنج سالهعالوه بر این، بازنگري. تر شودنیاز، به روز و دقیق

.ها را مبتنی بر این موارد قطعی خواهد ساختها و ضرائب اهمیت آنضرورت به روزرسانی شاخص
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