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تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی
3
در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران ()1390 -1378

موضوع این مقاله شناسایی ذینفعان کلیدی ،منافع ،منابع قدرت و نحوۀ تعامل آنان در فرآیند سیاستگذاری
طرح جامع تهران ( )1386است .رویکرد این پژوهش ،رویکرد حکمروایی شهری بوده که در آن امکان
حضور ذینفعان مختلف در فرآیند تصمیمگیری و دستیابی به منفعت جمعی فراهم میشود .مسئله این
تحقیق با توجه به رویکرد مذکور ،برهم خوردن تعادل قدرت میان ذینفعان کلیدی در فرآیند تهیه ،تصویب
و اجرای طرح جامع بوده که ابعاد مختلف کیفیت زندگی در شهر تهران را تهدید کرده است .یافتههای این
پژوهش که از طریق  22مصاحبه نیمهساختاریافته با نخبگان حوزۀ مدیریت شهری در نهادهای مختلف
گردآوری شده ،نشان میدهد که فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران با دو نوع انحصارگرایی مواجه
بوده است )1 :انحصارگرایی نهادی و عملکردی در نهادهای قدرت شهری و عدم تحمل یکدیگر؛ که این نوع
از انحصارگرایی انواع مختلفی را در برمیگیرد نظیر انحصارگراییهای حرفهای ،علمی و دانشی ،اطالعاتی
 )2انحصارگرایی ساختاری (منتج از ساختارهای تحمیلکننده و فرسایشی نظام شهرسازی)؛ این شکل از
انحصارگرایی در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و حقوقی به نهادهای مدیریت شهری تحمیل
میشود بهگونهای که این نهادها باید در درون این ساختار متمرکز و انحصارطلب فعالیت کنند .این دو
نوع انحصارگرایی یکدیگر را تقویت کرده و تبعات آن ،نامتعادل کردن محیط و فرآیند سیاستگذاری کالن
مدیریت شهری تهران و آسیب جدی به منافع عمومی ،سرمایهها و ثروتهای همگانی شهر تهران است.
کلیدواژهها :تحلیل قدرت ذینفعان ،حکمروایی شهری ،طرح جامع تهران ،انحصارگرایی.
 1استادیار مدیریت شهری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،استان تهران ،شهر تهران
E-mail: kazemian@aut.ac.ir

 2کارشناسارشد مدیریت شهری ،دانشکده شهرسازی ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران (نویسنده مسئول
مکاتبات)
E-mail: s.mostafajalili@alumni.ut.ac.ir

 3این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد سید مصطفی جلیلی با عنوان «ارزیابی فرآیند سیاستگذاری کالن
مدیریت شهری تهران؛ نمونه مطالعاتی :فرآیند سیاستگذاری کالن طرح راهبردی-ساختاری (جامع) شهر تهران (-1378
 »)1390به راهنمایی دکتر غالمرضا کاظمیان و دکتر فرشاد نوریان در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران است.
همچنین این پایاننامه با حمایت مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران صورت پذیرفته است.
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مقدمه

برآیند نیروها و کشاکش قدرت میان نهادهای اصلی تصمیمساز و تصمیمگیر تأثیر بهسزایی بر
محیط و فرآیند سیاستگذاری مدیریت شهری دارد .اصلیترین بحث این مقاله تحلیل نقش و تأثیر
ذینفعان مختلف ،میزان قدرت ،منظومه فکری و نحوۀ تعامل آنها در فرآیند سیاستگذاری طرح
جامع تهران ( )1386است .مسئله پیشرو در چارچوب حکمروایی شهری آن است که با برهم
خوردن تعادل قدرت میان ذینفعان کلیدی در فرآیند تهیه ،تصویب و اجرای طرح جامع ،کیفیت
زندگی و کلیت منافع شهر تهران لطمه جدی خورده و ادامه روند موجود ،آینده شهر را نیز تهدید
میکند .همچنین مسئله مذکور باعث شده تا در فرآیند اجرا ،پشتیبانی و نظارت بر سیاستهای
کالن طرح جامع ،مشکالتی که طرح جامع شهر تهران با نیت حلکردن آن تهیه شد همچون آلودگی
شدید هوا ،ترافیک فرساینده ،کاهش آسایش و ایمنی نواحی مسکونی ،آسیبپذیری زیاد در برابر
زلزله ،پراکندگی و ناکارآمدی نواحی کار و فعالیت (بومسازگان )16 ،1385 ،همچنان در اشکال
جدیدتر بهقوت خود باقی مانده باشند.
روش تحقیق در مرحله شناخت و تحلیل نمونه مطالعاتی مقاله ،روش کیفی مصاحبه
نیمهساختاریافته با نخبگان بوده است .در این بخش با در نظر گرفتن مدل تحلیلی تحقیق
سؤاالتی طراحی شد و بر مبنای این روش به مصاحبه با افراد کلیدی در نهادهای دولتی ،عمومی،
خصوصی ،مردمی و نهاد مشترک تهیه طرح جامع تهران (با ماهیت بینبخشی) اقدام شد که در
فرآیند سیاستگذاری طرح راهبردی-ساختاری (جامع) تهران ( )1386اثرگذار بودهاند .بنابراین
از نظرات افراد کلیدی در نهادهای مختلف بهره برده شد و برای مثال در این زمینه با دو تن از
اعضای شورای شهر تهران مصاحبه بهعمل آمد .با این همه ،بهدلیل گستردگی جامعۀ آماری با
استفاده از تکنیک «گلوله برفی» نمونهگیری میان مصاحبهشوندگان انجام شد و در نهایت با  22نفر
از نخبگان حوزه مدیریت شهری مصاحبه صورت پذیرفت که مشخصات پاسخگویان در جدول
 1آورده شده است.
جدول  .1مشخصات مصاحبهشوندگان
ﻧﻬﺎدﻫﺎ
دوﻟﺘﻲ )ﺳﻪ ﻧﻔﺮ(

ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ(

ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ(
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ(

ﻧﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي

ﺗﻬﺮان )ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦﺑﺨﺸﻲ( )ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ(

ﺣﻀﻮر در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي

ﺣﻀﻮر در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان

)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ(

)ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻈﺎرت(











-



-





منبع :نگارندگان

در مرحله استخراج و تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از روش کدگذاری باز استفاده شده است.
روش کدگذاری باز فرآیند تحلیلی است که در آن از طریق بررسی دادهها (نظیر مصاحبهها،
مشاهدهها ،اسناد) ،مفاهیم و یا عبارات مفهومی شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد مفاهیم کشف
میشود (.)Strauss & Corbin, 1998, 101
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قدرت و قدرت شهری

بهطور کلی در مطالعه و تحلیل قدرت و قدرت شهری ،دو مفهوم از آن وجود دارد )1 :قدرت برای
و  )2قدرت بر؛ مفهوم اولی بر توانایی و ظرفیت انجام کاری و مفهوم دومی بر روابط بین مردم و
اعمال قدرت بر یکدیگر داللت میکند ( .)Dovey, 1999, 9در این مقاله مفهوم دومی از قدرت (قدرت
بر) و روابط قدرتی میان ذینفعان بیشتر مد نظر قرار گرفته است .همراه با نظریههای اختصاصی
مطالعه قدرت شهری که در سه دستۀ نظریه انتخاب عمومی ،نظریه مطالعات قدرت در اجتماع
محلی و نظریه اقتصاد سیاسی گنجانده میشود (کاظمیان ،)67 ،1383 ،میتوان سه خط فکری
را در نظریههای قدرت شهری ترسیم کرد که عبارتاند از )1 :دیدگاه مورد قبول جامعهشناسان
پیش از دهه  1960که در این دیدگاه قدرت شهری به نخبگان اقتصادی و اجتماعی شهر منتسب
میشود؛  )2دیدگاه کثرتگرایان که معتقدند هیچ گروهی در شهر وجود ندارد که بهطور کامل
کنترل و هدایت شهر را در دست بگیرد و مدل پیچیدهای از منافع و دادوستد میان گروههای
مختلف گرداگرد تصمیمات و بحثهای سیاسی شهر ،ساختار قدرت شهری را تعریف میکند؛ و
 )3دیدگاه ساختارگرایان و نئومارکسیستها که معتقدند ساختارهای کالن اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی کنترل و فرماندهی شهرها را بر عهده دارد و ساختار قدرت شهری تابع ساختارهای کالن
است (.)Mollenkopf, 1994, 99-103
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موضوعات کلیدی که در فرآیند سیاستگذاری در نیمه دوم قرن بیستم به بعد از سوی متفکران
علم سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است عبارتاند از:
1 .1تشخیص تمامی بازیگران تأثیرگذار بر فرآیند سیاستگذاری و عالئق ،منافع و انتظارات
آنها (تعامل ،بده بستان و تشریک مساعی میان این ذینفعان با منافع همسو و یا متضاد،
موضوع اساسی سیاستگذاری عمومی است).
2 .2دامنه روشها و ابزارهای موجود در اختیار سیاستگذاران در اجرا بهعنوان عوامل
بازدارنده یا محدودکننده تصمیمات آنان
3 .3ارزیابی و نظارت (درسهایی که سیاستگذاران از تجارب پیشین میآموزند ،دیدگاهها و
اقدامات کنونی آنان را شکل میدهد) (هاولت ،رامش 21 ،1380 ،و .)22
سیاستگذاری شهری یکی از الیههای اصلی مدیریت شهری بهحساب میآید و بهمعنای
مجموعه تصمیمات برای هموارسازی اجرای راهبردها و حصول به اهداف توسعه شهر است
(کاظمیان ،میرعابدینی .)30-29 ،1390 ،بنابراین در فرآیند سیاستگذاری شهری باید مراحلی را
طی کرد تا مجموعهای از تصمیمات ،گرفته شده و اجرایی شود .در این زمینه بر مبنای تحقیقات
اندیشمندانی همچون بویر و دلئون ( ،)1983مِی و ویلداوسکی ( ،)1978اندرسون ( )1975و جنکیس
( )1978در خصوص فرآیند سیاستگذاری ،میتوان این فرآیند را در این موارد خالصه کرد :تنظیم
دستور کار( 1تشخیص مسئله و انتخاب موضوع)؛ فرمولبندی سیاست2؛ تصمیمسازی3؛ اجرا4؛
ارزیابی.)Jann & Wegrich, 2007, 43( 5
در نتیجه فرآیند سیاستگذاری شهری نیز شامل گامهای اصلی میشود که عبارتاند از:
تشخیص مسئله یا هدف؛ تدوین سیاست؛ اجرای سیاست؛ نظارت و پشتیبانی در اجرا .قدرت
ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری شهری مؤلفه بسیار تأثیرگذاری است که در ادامه به
مفهوم قدرت و قدرت شهری اشاره شده است.

تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...
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موضوع قدرت شهری بهخصوص بهعنوان زیربخش مطالعات جغرافیای سیاسی ،سیاست
شهری ،اقتصاد سیاسی شهری ،جامعهشناسی سیاسی شهری ،انسانشناسی شهری ،مطالعات
مهاجرات و ...همانند سایر موضوعات فراگیر مطالعات شهری بررسی شده است .با وجود این،
نکته حائز اهمیتی که در میان این تالشهای ذهنی و متنوع بهچشم میخورد این است که پیدا
کردن مقاالت یا فصلهایی مختص مسئله قدرت شهری که بهطور شایسته به آن بپردازد ،بهطرز
غیرقابل انتظاری دشوار است ( .)Parker, 2011, 4با این حال هنگام بحث در مورد اینکه چرا شهرها
دارای ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فضایی خاص خود هستند و چرا در شهرهای
مختلف اختالف بسیار زیادی در سطوح درآمدی ،تبعیض ،امنیت انسانی ،کیفیت محیطی و ...آشکار
میشود ،بهناچار باید به جنبههایی از نظام قدرت شهری ارجاع داد و دالیل این اختالف را در آنجا
یافت ( .)Parker, 2011, 5مطالعه نظام قدرت شهری و تحلیل قدرت ذینفعان در این زمینه میتواند
بر اساس منطق موقعیت و پذیرش تکثر و تنوع ذینفعان ،منابع ،اولویتها ،شیوهها ،حوزهها و
برآیندها صورت پذیرد( .کاظمیان  85 ،1383به نقل از  .)Pacione, 2001یکی از موضوعات کلیدی
در مطالعه نظام قدرت شهری و تحلیل قدرت ذینفعان ،منابع قدرت آنان است .ذینفعان با تکیه بر
منابع قدرت میتوانند در مراحل مختلف فرآیندهای سیاستگذاری شهری نفوذ کرده و اعمال قدرت
کنند .در جدول  2این منابع دستهبندی شده است.
جدول  .2منابع قدرت ذینفعان
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت

ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ

داﻧﺶ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت؛ ﻗﺪرت ﻣﺸﺮوع؛ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﻣﺸﺮوط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان؛ ﺗﺄﺛﻴﺮ

دودﻳﻨﮓ

اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺮوط ﺑﺮ دﻳﮕﺮان؛ ﺷﻬﺮت

ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻤﻨﺪي(
ﻛﻮﭘﺮ

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ،اﺟﺒﺎر و ﻛﻨﺘﺮل(

اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت )ﻣﺜﻞ اﻫﺪاف ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ
و(...

ﻗﺪرت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎداش؛ ﻗﺪرت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ زور؛ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )اﺧﺘﻴﺎر رﺳﻤﻲ(؛ ﻗﺪرت

ﻓﺮﻧﭻ و روان

ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ؛ ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻊ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮي

)دودﻳﻨﮓ،1380 ،
.(93 -87

)ﺣﻘﻴﻘﺖ،1381 ،
 128ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از

(Kupper, 1996
)ﻟﻄﻴﻔﻲ(35 ،1387 ،

ﻓﻀﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ و

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ

ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻠﻪاي ،ﻣﺘﺮادف ﺣﺲ ﻗﻠﻤﺮوﺧﻮاﻫﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ(؛ زﻣﺎن ﻣﺎزاد؛ داﻧﺶ و
ﻣﻬﺎرت؛ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ؛ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﻢ از رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ؛ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(؛ اﺑﺰار ﻛﺎر و

ﻛﺎﻇﻤﻴﺎن94 ،1383 ،

ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

منبع :نگارندگان

حکمروایی شهری

حکمروایی شهری در مقایسه با مدیریت شهری بیشتر فرآیندی سیاسی است که به درنظر گرفتن
تمامی ذینفعان و میزان قدرت و تأثیر آنان در فرآیند سیاستگذاری و مدیریت شهر باز میگردد.
در یک تعریف جامع میتوان حکمروایی شهری را اینگونه معرفی کرد که «حکمروایی شهری،
فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی مدیریت شهری از یک
طرف و نهادهای غیررسمی جامعۀ مدنی یا عرصۀ عمومی از طرف دیگر شکل میگیرد .مشارکت
نهادهای غیررسمی و تقویت عرصۀ عمومی در مدیریت توسعه شهری میتواند به سازگاری
منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود» (برکپور ،اسدی.)191 ،1390 ،

http://Journal.art.ac.ir

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت

ﺣﻜﻤﺮواﻳﻲ

ﺣﻜﻮﻣﺖ

آزادي ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻي دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﺗﺴﻠﻂ دوﻟﺖ آزادي ﻋﻤﻞ اﻧﺪك دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ذيﻧﻔﻌﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﻮذي در دوﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

ذيﻧﻔﻌﺎن ﻧﻔﻮذ ﭘﺮاﻛﻨﺪهاي در دوﻟﺖ دارﻧﺪ

ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺎدل ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان وﺟﻮد دارد.

ﻧﺪارد.

منبع :برکپور ،اسدی 199 ،1390 ،به نقل از .Schwab et al, 2001, 11- 12

ارتباط میان مفاهیم (سیاستگذاری شهری ،قدرت شهری و حکمروایی شهری)

ارتباط میان مفاهیم سیاستگذاری و قدرت شهری با حکمروایی شهری گویای این واقعیت است
که در بستر رویکرد حکمروایی شهری زمینه برای تحقق رویهها و فرآیندهایی شکل میگیرد که
قدرت شهری را به سمت متوازن و شهروندمدار شدن حرکت دهد .برای مثال یکی از رسالتهای
مدیریت شهری در رویکرد حکمروایی شهری ،توانمندسازی گروههایی نظیر گروههای فقیر شهری
است که موقعیت خود را در نظام قدرت شهری ارتقا دهند .بنابراین باید ذینفعان مختلف بر حسب
اهداف و منافع مشروعی که دنبال میکنند با تکیه بر منابع قدرت شهری در فرآیند سیاستگذاری
مدیریت شهری نقش داشته و اعمال نفوذ کنند ،طبیعی است که چالشهای رویهای و محتوایی هر
نظام قدرت شهری به اشکال مختلف مانع از تحقق تصمیمگیری جمعی در مورد مسائل و اهداف
کالن شهری میشود.

http://Journal.art.ac.ir

تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...

جدول  .3مقایسه توزیع قدرت از منظر دو دیدگاه حکومت و حکمروایی

نامۀ معماری و شهرسازی

با توجه به نقش کلیدی واژه نهاد در تعریف مذکور ،نیاز است تا این واژه تعریف شود .نهادها
در واقع مجموعهای از قواعد ،الگوهای رسمی و غیررسمی رفتار هستند که فعالیتهای گروهی
مشخص از افراد را تعریف میکنند .نهادها میتوانند رسمی و بهشدت قاعدهمند باشند و توسط
دیگر نهادها تعریف شوند و یا غیررسمی باشند که توسط دیگر نهادهای جامعه نظیر خانواده
تعیین شوند (ایوانس و همکاران.)36 ،1390 ،
حکمروایی شهری به روش ،شیوه و نظامی مدیریتی اشاره دارد که مرز بین سازمانها و
بخشهای عمومی و خصوصی را نفوذپذیر میکند .بدینترتیب در این چارچوب همه ارکان اثرگذار
شهر با تمام سازوکارهایی که بهسوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند ،بر مدیریت شهری
تأثیر میگذارند .اهداف کالن این رویکرد نیز عبارتاند از بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و
اعتالی بیشتر سازمانها ،نهادها و جوامع محلی؛ کاهش فقر و جداییگزینی اجتماعی ،قومی و
فرهنگی در شهرها؛ افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منفعت در فرآیندهای سیاسی
درون شهر (کاظمیان و دیگران 118 ،1392 ،و .)119
در نتیجه در رویکرد حکمروایی شهری زمینۀ تصمیمگیری جمعی و امکان حضور ذینفعان
مختلف در فرآیند تصمیمگیری مد نظر قرار گرفته است .بستر تصمیمگیری نه در بخش دولتی
و نه در بخش خصوصی تعریف میشود ،بلکه این عرصه عمومی و منافع جمعی است که زمینۀ
اصلی تصمیمگیری محسوب میشود و بدان جهت نیز حضور ذینفعان متعدد را تسهیل میکند.
در نتیجه اصل اساسی و هنجاری رویکرد حکمروایی در توزیع قدرت میان ذینفعان ،منفعت
جمعی و شهروند مدار بودن آن است .جدول  3درخصوص بحث توزیع قدرت به مقایسه دو
رویکرد حکمروایی و حکومت اشاره میکند.
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ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري
ﺷﻬﺮي

ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و
آﻳﻨﺪه ﺷﻬﺮ
ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت

ﺣﻜﻤﺮواﻳﻲ

ﺷﻬﺮي

ﺷﻬﺮي

شکل  .1ارتباط محوری میان مفاهیم کلیدی
منبع :نگارندگان

مدل تحلیلی تحقیق
تحلیل قدرت ذینفعان

6

رویکرد «تحلیل قدرت ذینفعان» همانند تعداد زیادی از ابزارهای مدیریتی از بخش خصوصی
بهدست آمده و ایده آن متعلق به دهه  1960است .این تحلیل ،ابزاری را فراهم میکند که به فهم
چگونگی اثرگذاری مردم بر سیاستها و نهادها و چگونگی اثرگذاری سیاستها و نهادها بر
مردم کمک میکند .تحلیل قدرت ذینفعان بهخصوص برای شناخت برندگان و بازندهها و تأکید
بر چالشهایی در تغییر رفتار ،توسعه ظرفیتها و توانایی حل تدریجی نابرابریها مفید است .از
آنجا که تحلیل قدرت ذینفعان ،فرآیندمدار و روشمند است کمک بسیار مؤثری به پیشبرد این
پژوهش و درک میزان قدرت ذینفعان کلیدی شهری و ارزیابی نقش آنان در فرآِیند سیاستگذاری
طرح جامع تهران میکند.
رویکرد «تحلیل قدرت ذینفعان» در شش گام به شرح زیر انجام میشود:
1 .1توسعه اهداف و رویههای تحلیل و فهم اولیه سیستم
2 .2شناسایی ذینفعان کلیدی
3 .3بهدست آوردن عالئق ،مشخصهها و شرایط ذینفعان (ساختار انگیزشی)
4 .4شناسایی الگوها و زمینههای تعامل بین ذینفعان
5 .5سنجش قدرت و نقشهای (عملکردهای) بالقوه ذینفعان
6 .6سنجش انتخابها (امکانها) و استفاده از دستاوردها برای پیشرفت (.)Mayers, 2005, 2
در این مقاله از این رویکرد برای شناسایی ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری شهری
تهران و تحلیل قدرت آنان در چهار گام استفاده شده و در جدول  4مدل تحلیلی ،ابعاد و مؤلفههای
آن بر اساس مبانی نظری تحقیق ارائه شده است.
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ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
ﺷﻬﺮي

اﺑﻌﺎد
ﻓﺮآﻳﻨﺪ

ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ

اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ،

ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻣﺮدﻣﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ

اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ

ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﻲ و(...

ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻊ ،ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﺎص
را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ )دودﻳﻨﮓ 10 ،1380 ،و (11

)ﻣﺸﺮوع( ،ﻗﺪرت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ زور،
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ،اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،اﺑﺰار ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ،

ﻗﺪرت

ذيﻧﻔﻌﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت

ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮت ،اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻬﺎدي،

اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

و ارﺗﺒﺎﻃﺎت )اﺋﺘﻼف ذيﻧﻔﻌﺎن(،
ﺗﻮان اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ،اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي

ﻛﻠﻴﺪي

ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ

ﻣﺸﺮوط و ﻧﺎﻣﺸﺮوط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ

دﻳﮕﺮان )ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻄﻤﻴﻊ( ،ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ
ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن
ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوط،

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ.

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوط ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺮوط
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ.

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺤﺪود و ﺧﺎص ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ.

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ.

منبع :نگارندگان
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ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

ﻣﺆﻟﻔﻪ »ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ )ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺷﺒﻪدوﻟﺘﻲ،

ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...

جدول  .4مفاهیم ،ابعاد و مؤلفههای مدل تحلیل پژوهش
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شکل  .2مدل تحلیلی تحقیق
منبع :نگارندگان

146

معرفی نمونه مطالعاتی

نمونه مطالعاتی تحقیق حاضر «فرآیند سیاستگذاری برنامه راهبردی-ساختاری (جامع) شهر تهران
( »)1390-1378است .این فرآیند که از مرحله تشخیص مسائل و فرصتهای تهران تا نظارت و
پایش برنامههای توسعه شهری را شامل میشود ،درواقع فرآیند دستیابی به اصلیترین سندهای
سیاستی توسعه و کنترل تحوالت شهر تهران است .در این فرآیند افراد و نهادهای مختلف حوزۀ
مدیریت شهری با منافع و منابع قدرت متفاوت حضور دارند و از این منظر ،اصلیترین بستری
است که میتوان قدرت نهادهای کلیدی را در فرآیند سیاستگذاری کالن مدیریت شهری تهران
تحلیل کرد .تهیه و تدوین طرح جامع تهران توسط نهاد مشترک برنامهریزی و مدیریت شهر تهران
آغاز شد که از سال  1382با انعقاد تفاهمنامهای با امضای شهردار ،رئیس شورای شهر و وزیر
مسکن و شهرسازی انجام گرفت و در سال  1386در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور
به تصویب رسید.

سنجش مدل تحلیلی تحقیق

با توجه به مدل تحلیلی تحقیق حاضر و بر مبنای مصاحبههای انجام شده ،در ادامه میتوان به
تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی مؤثر در فرآیند سیاستگذاری کالن طرح جامع تهران ( )1386در
چهار گام پرداخت .پیش از آن نیاز است تا بازه زمانی  12ساله این تحقیق بر مبنای گامهای اصلی
فرآیند سیاستگذاری و مصاحبههای صورت گرفته به زیربازههای مشخصتری تقسیمبندی
شود .مالک دستهبندیهای تاریخی ،نقاط عطفی است که در این زیربازهها در محیط و فرآیند
سیاستگذاری کالن طرح جامع تهران قابل تحلیل است ،این دستهبندیها عبارتاند از:
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گام اول مشخصکردن ذینفعان کلیدی مؤثر در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران است.
در این فرآیند از هر چهار نهاد دولتی ،عمومی ،خصوصی و مردمی نهادهایی حضور داشته و
تأثیرگذار بودهاند .در جدول  5حضور ذینفعان کلیدی با توجه به سه زیربازه زمانی که پیش از
این توضیح داده شد ،آورده شده است.
جدول  .5شناسایی ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری کالن طرح جامع تهران
دوره زﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺿﻮع

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ
)(1382-1378

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ )وزارت

ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ
)(1386-1382

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ )دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ

)(90 -87

ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﻲ )ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در

ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده  ،(5ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي( ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ( ،ﻧﻬﺎد

ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ( ،ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ

ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻟﺰﻟﻪ ،آب

ﺑﺎزﻧﮕﺮي( ،ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك

ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻣﻬﻨﺪس

)ﺷﻬﺮداري و ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ(،

و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻬﺮور

ﺷﻬﺮﺳﺎز(

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ )22

ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و

ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺷﻬﺮداري و
)داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن( ،ﻧﻬﺎد
ﻣﺸﺎوران ﻣﻌﻤﺎر و

ﻣﻌﻤﺎري ،ﺷﻮراي

اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎوران دوﻟﺘﻲ در
و ،( ...ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ )داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن(،
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎر و

ﺷﻬﺮﺳﺎز( و ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك

منبع :نگارندگان

اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺷﻬﺮداري و

ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻣﺸﺎور ﺗﻠﻔﻴﻖ و
ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح

ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان

ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ
روﺷﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح
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تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...

شناسایی ذینفعان کلیدی

نامۀ معماری و شهرسازی

1 .1تشخیص مسئله ( )1382-1378در این دوران تالش بوده تا با پیبردن به ضرورت تهیه و
تدوین طرح جامع و لزوم پایبندی به آن برای مسائل کالن و خرد شهر تهران برنامهریزی
شود .در این مقطع زمانی باور به همکاری و ائتالف میان قدرتهای شهری برای تهیه طرح
جامع میان نهادهای مختلف شکل گرفته است و تالش میشود برای شهر تهران برنامه بلند
مدتی تدوین شود.
2 .2تدوین سیاست ( )1386-1382در این بازه زمانی ،نهاد تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهر
تهران در چارچوب موافقتنامه مهرماه  1382بین سه نهاد شورای شهر ،وزارت مسکن و
شهرسازی و شهرداری آغاز بهکار میکند و از مشاوران مختلفی در بخش خصوصی و
دولتی برای تهیه طرح جامع و طرحهای تفصیلی کمک میگیرد و در سال  1386نیز طرح جامع
تهران به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری میرسد.
3 .3اجرا و پشتیبانی از سیاست ( )1390-1387در این مقطع زمانی با تشدید رقابت سیاسی
بین دولت و شهرداری تهران ،فرآیند تضعیف و انحالل نهاد مشترک (تصمیمی که به ضرر
مدیریت شهری تهران منجر شد) و عوامل دیگر باعث شد تا در عمل همگرایی تمامی نهادها
در پذیرش طرح جامع بهعنوان میثاق و پیمان مشترک تمامی دستگاهها و نهادهای مدیریت
شهری محقق نشود و اجرا و پشتیبانی از سیاستهای طرح جامع بهشیوه همهجانبه و
یکپارچه صورت نپذیرد.
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در جدول  5نهادهایی که در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران حضور مؤثر داشتهاند،آورده
شدهاند .با وجود این ،نهادهای مردمی و نهادهای صنفی که در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع
تهران حضور مؤثری ندارند و همچنین نهاد بازار زمین و مسکن و نهادهای شبهدولتی ،شبهنظامی
و شبهانتظامی نیز در فرآیند سیاستگذاری کالن و بهخصوص در مرحله اجرا تأثیر بهسزایی در
نظام مدیریت شهری تهران در سالهای مورد بررسی این تحقیق داشتهاند؛ با وجود این ،حضور
و جایگاه آنان در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع چندان روشن نیست.

ساختار انگیزشی ذینفعان کلیدی

نامۀ معماری و شهرسازی

تحلیل ساختار انگیزشی ،مجموعهای از اولویتها ،منافع و انگیزههای ذینفعان کلیدی را نشان
میدهد .بنابراین در گام دوم ،ساختار انگیزشی ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح
جامع تهران مورد بررسی قرار گرفته است .میتوان ساختار انگیزشی ذینفعان را در سه بعد
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دستهبندی کرد ،طبیعی است که هر کدام از نهادها در هر دورهای از
هر سه بعد انگیزشی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند با وجود این ،بر حسب شدت
غلبه هر کدام از این ابعاد بر دیگری در دورهای مشخص و بر مبنای گردآوری نظرات مختلف از
روش مصاحبه در این تحقیق ،در جدول  6ساختار انگیزشی نهادها آورده شده است.
جدول  .6تحلیل ساختار انگیزشی ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران
دورهﻫﺎ
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ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

دوران ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ

دوران ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ

)(1386-1382

)(1382-1378

ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ )وزارت
ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي(

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺷﻬﺮداري



-

-



اﻗﺘﺼﺎدي


دوران اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از
ﺳﻴﺎﺳﺖ )(1390-1387

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
-



-

-



-







-





-

)ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎر و

-

-



-





-





ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ )داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن(

-

-



-

-



-

-



-

-



-



-



و ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ(

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺎز(

ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان )ﺳﺎل
ﺗﺄﺳﻴﺲ(1382 :





ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ )ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎزار زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ،

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺷﺒﻪدوﻟﺘﻲ و

-



-

-



-

-



-

ﺷﺒﻪﺧﺼﻮﺻﻲ(

• •(ساختار انگیزشی غالب)
منبع :نگارندگان

در تحلیل برآیند ساختار انگیزشی ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران
و نتایج آن میتوان در سه زیربازه زمانی مورد مطالعه میتوان گفت:
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منابع قدرت ذینفعان کلیدی

جدول  .7تحلیل منابع قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری کالن طرح جامع تهران
ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت
ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻊ )اﺧﺘﻴﺎرات و اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ

ﺳﺎﺧﺘﺎري وﺳﻴﻊ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ(؛ ﻗﺪرت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﻣﺸﺮوع(؛ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،اﺑﺰار ﻛﺎر و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ؛ ﺗﻮان اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺷﻬﺮت )ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت

دوﻟﺖ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﻗﺪرت در آن اﻣﻜﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺷﻬﺮي را

داراﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ

وﻇﺎﻳﻒ و ﺣﻮزه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ
روﺷﻨﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﻮد.

ﻧﻬﺎد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ(؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ )ﻧﻘﺪ و ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ(؛

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت )ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن
ﺷﻬﺮداري
ﺗﻬﺮان

داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻧﻘﺪ و ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ و اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي

ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(؛ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ؛ ﻗﺪرت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻻي درآﻣﺪزاﻳﻲ و
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﻗﺪرت ﺷﻬﺮداري
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮداري در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮداري
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ(؛ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ

ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت دوﻟﺖ در

ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان

ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﻠﻲ و ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻛﻤﺘﺮ

ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻮراﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ آن

ﻣﻬﺎرت؛ ﺷﻬﺮت )ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ اﻋﻀﺎي

ﺷﻬﺮي ﻛﻤﺘﺮ از آن دو اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ

اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر(؛ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ؛ داﻧﺶ و
ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ(

ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري

دﻻﻳﻞ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻋﻤﺮ ﻛﻢ

ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ،آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از

وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ و...

http://Journal.art.ac.ir
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در جدول  7منابع قدرت ذینفعان کلیدی و تحلیل این منابع بر مبنای مدل تحلیلی تحقیق آورده
شده است .در بررسی این نهادها بهروشنی عدم حضور مؤثر شهروندان بهچشم میخورد ،در
واقع وجه پرسشگری و مطالبهگری شهروندان و نهادهای مدنی ،فشار افکار عمومی و مشروعیت
بخشیدن به اقدامات مدیریت شهری از طریق همراهی و حمایت از جمله منابع قدرت شهروندان
بهحساب میآید .با این حال شهروندان در محیط سیاستگذاری کالن مدیریت شهری تهران قدرت
خود را بیشتر تودهوار ،مقطعی و ضربهای نشان میدهند و این شکل از ظهور و بهرهگیری از
قدرت نشاندهنده کمتر به بازی گرفته شدن شهروندان و نهادهای مردمی در تصمیات کالن شهر
است که به عدم بلوغ مشارکت شهروندان و عدم شکلگیری شهروند مسئول انجامیده است.

تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...

1 .1تشخیص مسئله ( )1382-1378غلبه منافع عمومی و اجتماعی بر منافع سیاسی و اقتصادی گروهی.
2 .2تدوین سیاست ( )1386-1382غلبه منافع برتریطلبی مدیریتی و حرفهای در نهاد مشترک؛
غلبه منافع اقتصاد سیاسی دولت و منافع اقتصادی سازمانی شهرداری در زمان تصویب طرح.
3 .3اجرا و پشتیبانی از سیاست ( )1390-1387تشدید رقابت سیاسی دولت و شهرداری
تهران و غلبه آن بر منافع اجتماعی شهر.
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ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز(

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت

داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ؛ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﻧﻬﺎدي ،ﺗﻮان اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ

ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت؛ ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮت ،اﻧﺴﺠﺎم

داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت؛ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ؛ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي

ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ

)اﻓﺮاد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(

ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت

اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮﻓﻪاي اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت؛ ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮت )اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ
و ﺣﺮﻓﻪاي داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن(؛ ﺗﻮان اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎوران ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت اﻓﺮاد
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ.

ﻋﺪم ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎد

ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت )اﺋﺘﻼف ذيﻧﻔﻌﺎن(؛

ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺗﺮيﻃﻠﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و

اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ

اﻳﻦ ﻧﻬﺎد از »اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻬﺎدي« و »اﺳﺘﻘﻼل

داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت؛ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ؛ ﺗﻮان

ﺣﺮﻓﻪاي در ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻗﺪرت
ﺑﻪﻃﻮر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﻲ و ﺳﻮداﮔﺮ
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ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ ،اﻳﻦ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ )در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮي

ﺑﺎزار ،ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه آن

)ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار

اﺑﺰار ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺴﻜﻦ(

ﻧﺎﻣﺸﺮوط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان )ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻄﻤﻴﻊ(

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي و اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺮر در

ﺑﺨﺶ

ﺧﺼﻮﺻﻲ
زﻣﻴﻦ و

ﻧﻬﺎدﻫﺎي

در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮوت ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت(؛
)اﺋﺘﻼف ذيﻧﻔﻌﺎن(؛ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﻣﺸﺮوط و

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي ﺟﺬب
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻔﺴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي اﺳﻨﺎد
آنﻫﺎ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد داده
اﺳﺖ.

ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺮﺧﻮرداري از راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ(؛
ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ﺷﺒﻪدوﻟﺘﻲ و

ﺷﺒﻪﺧﺼﻮﺻﻲ

اﺑﺰار ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﺠﻬﻴﺰات و
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻓﻨﻲ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر( ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ،

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت )اﺋﺘﻼف ذيﻧﻔﻌﺎن(؛
ﻗﺪرت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ زور؛ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﻣﺸﺮوط و

ﻧﺎﻣﺸﺮوط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان )ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻄﻤﻴﻊ(

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي

ﻻزم را ﻧﺪارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان

ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ و اﺛﺮﮔﺬاري اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را در
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺷﻬﺮي ﺳﻨﺠﻴﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت

ﺷﻬﺮي و در ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي دارﻧﺪ.

منبع :نگارندگان

نحوۀ تعامل ذینفعان کلیدی

ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع ،سطوح مختلفی از نحوه و میزان تعامل با
یکدیگر را داشتهاند و همانطور که در مؤلفههای «نحوۀ تعامل میان ذینفعان کلیدی» در مدل
تحلیلی آورده شده ،میتوان نحوۀ تعامل نهادها با یکدیگر را در چهار دسته منع تعامل ،تعامل
مشروط ،تعامل محدود و تعامل فعاالنه دستهبندی و تحلیل کرد .با وجود این ،بهدلیل تعدد نهادهای
حاضر در فرآیند سیاستگذاری و گستردگی بررسی و تحلیل دو دویی نحوۀ تعامل آنها ،برآیند
کلی نحوۀ تعامل نهادها با یکدیگر در جدول  8آورده شده است.
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ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ذيﻧﻔﻌﺎن دﻳﮕﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي

ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ

در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك و ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ

»ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك،

ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻣﻲﺗﻮان »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود«
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ »ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭘﻲﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ،ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ

ﺗﻬﺮان

ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﻬﺮ »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ«
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺤﻮه از
ﺗﻌﺎﻣﻞ را اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ،

ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻃﻴﻔﻲ از »ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ« ﺗﺎ
»ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود« را در ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد.

در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر و
ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان

»ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﻛﻪ از
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﭘﻴﺶ از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك و در زﻣﺎن وﺟﻮد آن

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز(

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎوران ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و در راﺳﺘﺎي
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از

اﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﺎور )ﻣﺸﺎور ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي(
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.

داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ

)اﻓﺮاد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(

دﺳﺘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ از »ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ« ﺗﺎ »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« را در اﻳﻦ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از

داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻞ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي
»ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ را ﺑﻪﺷﻴﻮه ﻣﻄﻠﻮب

»ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان در ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ.

در ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ،ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ و ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺑﺎﻧﻔﻮذ آن در ﺗﻤﺎﻣﻲ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ

ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎوران ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ» ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« و ﻣﺸﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه و در

ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ را »ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺮوط« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ،ﻧﻬﺎد اﺋﺘﻼﻓﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮده ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺸﻲ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري
و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در

درون ﻧﻬﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎي »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوط و
ﻣﺤﺪود« را ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﺑﻮد.

ﺑﺨﺶ

ﺧﺼﻮﺻﻲ

) ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار

ﻧﻬﺎدﻫﺎي

زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ(

ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ﺷﺒﻪدوﻟﺘﻲ و

ﺷﺒﻪﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﻧﻬﺎد ﺑﺎزار زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ در

اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد از
ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻃﺮح

ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻬﺎﺗﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪﺻﻮرت

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻏﻴﺮﺷﻔﺎف ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ،ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﻴﺰان آن
ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺷﻔﺎف ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﺎن را
ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد.
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ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ از دوﻟﺖ

ﻣﻲرود ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﺑﻪﺧﺼﻮص

و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و در زﻣﺎن اﻧﺤﻼل ﻧﻬﺎد

ﺷﻬﺮداري

ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان» ،ﺗﻌﺎﻣﻞ

تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...

جدول  .8تحلیل نحوۀ تعامل و مشارکت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری کالن طرح جامع تهران
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تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری کالن طرح جامع تهران

همانطور که از مدل تحلیلی تحقیق برمیآید برای تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی از چهار گام
استفاده میشود که در قسمتهای پیشین بهطور تفصیلی به آنها پرداخته شد .در این قسمت با
ترکیب چهار بخش تحلیلی تحقیق تالش بر آن است تا به جمعبندی و نتایجی از بررسی و تحلیل
قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع دست یافت.
جدول  .9جمعبندی از تحلیل روابط قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

)ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
ﻏﺎﻟﺐ(

ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ

ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز(
ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ

)اﻓﺮاد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(

ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻏﺎﻟﺐ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻏﺎﻟﺐ
اﻗﺘﺼﺎدي–اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺑﺨﺶ

ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

)ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار

اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت

ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ذيﻧﻔﻌﺎن

)اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت(

دﻳﮕﺮ

ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

)ﻧﻘﺪ و ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ(
ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

)ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻮراﻫﺎ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر(

داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت )اﻋﺘﺒﺎر
ﺣﺮﻓﻪاي(

داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت )اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ(
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و

ارﺗﺒﺎﻃﺎت )اﺋﺘﻼف ذيﻧﻔﻌﺎن(
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود )ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك(
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ )در زﻣﺎن ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك(

ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ )ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ(

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ )ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ و در زﻣﺎن
ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك(

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود )ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ(
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ )ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ و در زﻣﺎن
ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك(

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود )ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ(
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوط
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ(
ﻧﻬﺎدﻫﺎي

ﺷﺒﻪدوﻟﺘﻲ و

ﺷﺒﻪﺧﺼﻮﺻﻲ

اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و

ارﺗﺒﺎﻃﺎت )اﺋﺘﻼف ذيﻧﻔﻌﺎن(

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
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ارزیابی فرآیند سیاستگذاری کالن طرح جامع تهران از منظر تحلیل قدرت
ذینفعان کلیدی

در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران و در حرکتی پیشرو با ائتالف قدرت ذینفعان کلیدی
در سال  1382و تشکیل نهاد مشترک برنامهریزی و مدیریت شهری طرحهای توسعه شهری،
مدیریت شهری تهران توانست گام بلندی در زمینه همگرایی قدرتها بردارد .با وجود این ،در
سالهای پس از این ائتالف به دالیل مختلفی همچون برهمخوردن تعادل قدرت تصمیمگیری در
نهاد مشترک و میان قدرتهای شهری در بیرون از نهاد مشترک ،فرصت تاریخی بهوجود آمده
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جدول  .10ارزیابی فرآیند سیاستگذاری کالن طرح جامع تهران از منظر تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

دوره زﻣﺎﻧﻲ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ )(1382-1378

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ذيﻧﻔﻌﺎن

ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ )(1386-1382

)(1390-1387

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺣﻀﻮر ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ )دوﻟﺘﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ(
در ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ

ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و ﻛﻢاﺛﺮ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ )داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(؛ ﺑﺎﻗﻲ

ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز در ﺟﺮﻳﺎن اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ؛ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ )(1382-1378

ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذيﻧﻔﻌﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮوﻫﻲ

اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ

ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ )(1386-1382

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﻟﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري در زﻣﺎن

ﻛﻠﻴﺪي

اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺗﺸﺪﻳﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان و ﻏﻠﺒﻪ آن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺳﺎﺧﺘﺎر

ذيﻧﻔﻌﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت
ذيﻧﻔﻌﺎن
ﻛﻠﻴﺪي

)(1390-1387

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ )(1382-1378
ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ )(1386-1382
اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ
)(1390-1387

ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻞ
ذيﻧﻔﻌﺎن
ﻛﻠﻴﺪي

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ )(1382-1378
ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ )(1386-1382
اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ
)(1390-1387

ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺗﺮيﻃﻠﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي در ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك؛ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮ

ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺪرت ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﺋﺘﻼف ﻗﺪرت ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ؛
رﻗﺎﺑﺖ دروﻧﻲ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك

ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻀﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺣﺬف ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ذيﻧﻔﻌﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺪرت ﺧﻮد

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼن و ﺧﺮد ﺗﻬﺮان

ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺸﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي

ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوط در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان

منبع :نگارندگان

بر مبنای نتایج جدول شماره  10میتوان گفت اجماع ساختار انگیزشی ،ابزارها و منابع قدرت و
نحوۀ تعامل فعاالنه میان نهادهای کلیدی در مرحله تعریف و تشخیص مسائل شهر تهران (-1378
 )1382بر رویکرد اجتماعی و منافع اجتماعی شهر تمرکز دارد که در نهایت به تجمیع قدرت نهادهای
مدیریت شهری و شکلگیری نهاد مشترک میانجامد .اما در دو دوره بعدی (دوران تدوین و اجرای
سیاست) ،منافع انحصاری در نهادهای قدرت و همچنین ساختارهای فرسایشی و تحمیلکننده
نظام شهرسازی ،فرآیند سیاستگذاری طرح جامع را به سمت غلبه منافع و اولویتهای سیاسی
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ﻛﻠﻴﺪي

اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻋﺒﺎرات ﻛﻠﻴﺪي

تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...

حاصل از ائتالف قدرتهای مدیریت شهری از دست رفت و نظام مدیریت شهری تهران از تعامل
و یکپارچگی نهادهای قدرت شهری برای پایبندی به توسعه شهری پایدار محروم شد .در جدول
 10میتوان در ارزیابی از فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران از منظر تحلیل قدرت ذینفعان
کلیدی با توجه به نتایج حاصل از سنجش مدل تحلیلی که در جداول باال (جداول  5تا  )9به تفکیک
منعکس شده ،عبارات کلیدی تحلیل را در چهار گام اصلی تعیین کرد.
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و اقتصادی گروهی برده است ،در نتیجه فضای تعامل فعال بین نهادهای مختلف جای خود را به
فضای منع تعامل و تعامل مشروط در مراحل اجرایی و پشتیبانی از فرآیند سیاستگذاری طرح
جامع تهران داده است و نهادهای مختلف از منابع و ابزارهای قدرت خود در مسیر حذف و تخریب
ذینفعان کلیدی دیگر استفاده کردهاند .در نتیجه فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران بهویژه در
دوران اجرا و پشتیبانی از سیاستهای آن ،عرصه رقابتهای ناسالم ،غیرشفاف و آسیبزننده به
منافع عمومی شهر و فضای تقابل بهجای تعامل پایدار شده است ،بهگونهای که امکان همافزایی
قدرتها و حفظ ثروتهای همگانی شهر تهران در این دوران کمتر بهچشم میخورد .دستاورد این
شرایط دستیابی ذینفعان کلیدی به منافع انحصاری (عموم ًا مقطعی) به بهای مخدوش شدن منافع
عمومی شهر و اتالف تدریجی سرمایههای شهر تهران بوده است.

یافتههای اصلی تحقیق

پس از تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران ،در این قسمت سعی
میشود مهمترین معضالت این فرآیند مورد بررسی قرار گیرد .اصلیترین معضل در دو نوع
انحصارگرایی در این فرآیند نهفته است که عبارتاند از:
1 .1انحصارگرایی نهادی و عملکردی در نهادهای قدرت شهری .انحصارگرایی نهادی در این
فرآیند انواع مختلفی به خود گرفته که نتیجه آن اتخاذ مشی عدم همکاری ،عدم تشریک
مساعی و عدم تحمل یکدیگر است .بهنظر میرسد میتوان برای هر کدام از ذینفعان
کلیدی نوع خاصی از انحصارگرایی غالب در آن نهاد را معرفی کرد:
• •ذینفعان کلیدی دولتی :انحصارگرایی دولتی (تمرکز منابع قدرت در دولت با پشتوانه
تاریخی و قانونی)؛
• •ذینفعان کلیدی عمومی :انحصارگرایی مالی (به پشتوانه منابع مالی نقد و غیرنقد و
امکان باالی درآمدزایی و تهاتر)؛
• •ذینفعان کلیدی خصوصی :انحصارگرایی حرفهای و تکنوکراتیک
• •ذینفعان کلیدی دانشگاهی :انحصارگرایی علمی و دانشی
• •ذینفعان کلیدی غیررسمی :انحصارگرایی مالی ،اطالعاتی ،ارتباطی و ابزار تولیدی
2 .2انحصارگرایی ساختاری (منتج از ساختارهای تحمیلکننده و فرسایشی نظام شهرسازی).
این نوع از انحصارگرایی از سوی ساختارهای غالب و جاری برنامهریزی و مدیریت
شهری در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و حقوقی به نهادهای مدیریت
شهری تحمیل میشود و از پشتوانه تاریخی و قانونی محکمی برخوردار است که امکان
تغییر و اصالحات را بسیار مشکل مینماید و نهادهای مدیریت شهری در درون این
ساختار متمرکز و انحصارطلب فعالیت میکنند.
این دو نوع انحصارگرایی همدیگر را تقویت میکنند بهگونهای که انواع انحصارگرایی در
نهادهای مختلف مدیریت شهری در ترکیب و همافزایی با انحصارگرایی ساختاری موجود توسعه
و تحکیم پیدا میکند و خروجی آن به منافع عمومی و سرمایهها و ثروتهای همگانی شهر ضربه
میزد.
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ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎري

تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...

ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎدي

اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻬﺎدي ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي ﺷﻬﺮ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ )اداري ،ﺣﺮﻓﻪاي و
ﺗﻜﻨﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ(

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻋﺪم اﻣﻜﺎن رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي ﺷﻬﺮ در ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺪار در ﭼﺎرﭼﻮب
روﻳﻜﺮد ﺣﻜﻤﺮواﻳﻲ ﺷﻬﺮي

ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻀﺎي ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﻋﺪم
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ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ

ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎ

ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮان اﻗﺘﺪار ﮔﺮا و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺪرت ﺷﻬﺮي در ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان

رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺪرتﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮ
و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺗﺸﺪﻳﺪ روﻧﺪ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

شکل  .3انحصارگرایی ذینفعان کلیدی شهری و تبعات آن در محیط سیاستگذاری شهری کالن مدیریت شهری تهران

منبع :نگارندگان

گامهای مقابله با انحصارگرایی نهادی و ساختاری در نظام مدیریت شهری

در این قسمت تالش شده تا نقشه راه پیشنهادی برای برونرفت تدریجی از این شرایط ارائه
شود .سؤال اصلی در این زمینه آن است که چگونه میتوان با این دو نوع انحصارگرایی در نظام
مدیریت شهری تهران مقابله کرد و رویکردها و اقدامات راهگشا کدام خواهد بود؟
بهنظر میرسد در میان چارچوبها و رویکردهای نظری رویهای و محتوایی برنامهریزی و
مدیریت شهری ،ترکیب دو رویکرد «توسعه ظرفیتهای نهادی» و رویکرد «حکمروایی شهری»
مؤثرتر باشد .رویکرد «توسعه ظرفیتهای نهادی» و میزان ایجاد و یا بهکارگیری این ظرفیتها
در ابعاد مختلف نقش مهمی در استقالل ،خودکفایی و توسعه محلی دارد .ظرفیتهای نهادی را
میتوان بر حسب  5مؤلفه توانایی نهادی ،یکپارچه بودن نهادها ،دانش نهادها ،یادگیری نهادها و
ترتیبات قانونی مناسب دستهبندی کرد (کاظمیان و دیگران .)27 ،1391 ،بهکارگیری کارآمد این
ظرفیتها در نهادهای مختلف میتواند به مقابله و کاهش میزان انحصارگرایی نهادی و ساختاری
بینجامد .از طرف دیگر نهادهای مختلف مدیریت شهری برای اینکه بتوانند از ظرفیتهای واقعی
خود بهره کافی ببرند باید با استقرار و تقویت ساختارها و فرآیندهای حکمروایی شهری در فرآیند
سیاستگذاری شهری ،موانع و ضعفهای ساختاری حقوقی ،سیاسی و فرهنگی را که باعث عدم
حضور تمامی ذینفعان و نهادهای مختلف در فرآیندهای تصمیمگیری شهری میشوند ،مرتفع
سازند .بنابراین هدف آن است که با توسعه ظرفیتهای نهادهای مختلف مدیریت شهری ،ساختار
موجود قدرت به چالش کشیده شده و در فرآیندی تدریجی اصالح شود .در نتیجه میتوان بر دو
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موضوع تمرکز کرد )1 :تمرکز بر نهادها و ظرفیتسازی نهادی و بهرهگیری از این ظرفیتها؛ و )2
اصالح ساختار قدرت موجود در نظام مدیریت شهری تهران.
گامهای اصلی استقرار و تقویت ساختارها و فرآیندهای حکمروایی شهری در فرآیند
سیاستگذاری شهری و توسعه ظرفیتهای نهادی ذینفعان مختلف را میتوان بهترتیب در نظر
گرفت:
 .1فعالسازی و توسعۀ ظرفیتهای مثبت نهادهای مدیریت شهری (عمومی ،خصوصی،
مردمی و دولتی) و سرمایههای نوین شهر (سرمایه نمادین ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه دانشی،
سرمایه فرهنگی و سرمایه تکنولوژیک) .در این گام هرکدام از نهادها میتوانند با فعال کردن
ظرفیتهای مثبت سیاسی ،اجتماعی و فکری خود حتی در مقیاسهای خرد در تغییر فضای موجود
انحصارگرایی مؤثر باشند .برای مثال در زمینه نهادهای عمومی حساس شدن شهروندان تهرانی
و تقویت وجه مطالبهگری آنان در خصوص مسائل و فرصتهای شهری و تمرکز مطالبات بر
منافع عمومی میتواند به تقویت فشار افکار عمومی و رسانهای بر نهادهای اداره کننده شهر
بینجامد .در واقع نقطه قوت نهادهای مردمی در باالرفتن میزان توقعات آنان است که به آن ظرفیت
آرزو نیز گفته میشود .در نهادهای دیگر نیز میتوان بر سرمایه و ظرفیتهای مثبت آنان تکیه
کرد .برای مثال بدنۀ تخصصی سالم نهادهای مختلف نقطه اتکای مهمی بهحساب میآید .شورای
شهر تهران نیز در شرایط کنونی الزم است تا از ظرفیتهای نهادی خود بهره کارآمدیتری ببرد
تا عالوه بر تثبیت جایگاه بهتر در نظام مدیریت شهری به کنترل فضای انحصارگرایی موجود
کمک کند.
 .2مهار قدرت ذینفعان کلیدی شهری .این گام در واقع معلول تحقق گام پیشین است .در
شرایطی که فشار مطالبات و ظرفیتهای مثبت نهادهای شهری به سمت متعادل کردن نظام قدرت
شهری پیش رود ،اتفاقی که در درجه اول میافتد مهار قدرت و جلوگیری از بزرگسری نهادهای
قدرت شهری است .فشار مطالبات میتواند برای مثال جلوی بارگذاری بیشتر تراکم و ساخت و
ساز در نقاط ذخیره و باغات شهر را بگیرد ،تخصیص بودجه برای حملونقل عمومی را افزایش
دهد و شهرسازی انسانمحور را جایگزین شهرسازی سوارهمحور کند .همچنین قدرت ذینفعان
کلیدی در بخش خصوصی و نهادهای غیررسمی را که تنها سود بیشتر مدنظر آنان است با قیود
و مسئولیتهای اجتماعی و الزام رعایت آنها در پروژههای شهری ضابطهمند کند.
 .3دستیابی به فضای گفتوگو ،چانهزنی ،مذاکره و برنامه مشترک میان قدرتهای شهری با
در نظر گرفتن منافع و جایگاه نهادها و با تعریف بازی برد -برد .برای تحقق این گام که به استقرار
و تقویت ساختار و فرآیند حکمروایی شهری در فرآیند سیاستگذاری شهری منجر میشود ،باید
زمینهها و فصل مشترک منافع نهادهای قدرت شهری تقویت شود .این گام پیششرطهایی دارد که
عبارتاند از منافع عمومی شهروندان و شهر در اولویت برنامهها و اقدامات قرار گیرد؛ هر نهاد به
تناسب جایگاه آن به رسمیت شناخته شده و در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری درگیر شود
و باالخره تفاهمها در چارچوبهای رسمی ،قانونی ،همه شمول و شفاف انجام گیرد.
تعریف شدن زمینهها و فصل مشترک میان نهادهای مختلف مدیریت شهری عالوه بر
پیششرطهای عنوانشده نیاز به فرآیند دیگری دارد که در ادبیات حکمروایی شهری به آن
پلزدن 7میان نهادها گفته میشود که زیرساخت ظرفیتی الزم برای اتخاذ تصمیمات دشوار در
حوزه قدرت را فراهم میکند ( .)Nalbandian, 2007, 196فرآیند پلزدن و نزدیککردن قدرتهای
شهری به یکدیگر میتواند در دو بخش بهطور همزمان پیگیری شود که عبارتاند از:
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1. Agenda- setting
2. Policy formulation
3. Decision making
4. Implementation
5. Evaluation
6. Stakeholders Power Analysis
7. Bridging
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تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح ...

پینوشت

نامۀ معماری و شهرسازی

الف) پذیرش فضای متعادل؛ بهمعنای پذیرش فضایی که در آن حضور و منافع نهادهای
مختلف به رسمیت شناخته شود و هرکدام از نهادها بتوانند ظرفیتهای فکری ،سیاسی و اجتماعی
خود را فعال کنند .پذیرش این فضا شرایطی را بهوجود میآورد که در کل از همافزایی نهادهای
مختلف بهطور مستقیم و غیرمستقیم سود بیشتری نصیب هر کدام از نهادها خواهد شد .در
صورت نبود این فضا ،هزینههایی به هر کدام از نهادها وارد میشود و از انرژی و کارآمدی آنها
میکاهد و فضای بیاعتمادی ،فضای افزایش هزینههاست (توسعه ظرفیت نهادی).
ب) مفهومسازی و اشتراک مفاهیم ،نمادسازی و نهادسازی؛ باید برای زمینههای مشترک،
مفهومسازی و نمادسازی شود تا پایبندی نهادها به فصل مشترکها افزوده شود.
 .4نهادسازی (مؤسسهسازی) .نهادهای مشترک چندبخشی و چند کارکردی ابزارهای سازمانی
هستند که بهشرط پذیرش فضای متعادل قدرتهای شهری ،وجود ظرفیت نهادی گفتگوی تعاملی و
فعال میان ذینفعان و برخورداری از پشتوانه قانونی میتوانند در ترویج و تحکیم فضای همگرایی
و تشریک مساعی میان ذینفعان کلیدی شهر ،شکل دهی به ساختار قدرت شهری متوازن ،استقرار
نظام مدیریت شهری توسعه گرا و نظام حکمروایی شهری شهروندگرا مؤثر باشند (تقویت ساختار
و فرآیندهای حکمروایی شهری).
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