
 د

 

 چكیده
هری، ارزیابی بیه مبحثیی   مایه پیچیده و متغییر مسایل شدر پاسخ به ضرورت تفكر جامع و یكپارچه، برای تشخیص و تحلیل ساخت

های شهر به لحاظ تاثیرگیذاری بیر   ریزی شهری تبدیل شده است که هدف اصلی آن، تبیین میزان ارزش برنامهپایه در فرایند برنامه

های قابل توجه در رویكردهای رغم پیشرفتدهی برنامه و اجرای مداخالت اجتماعی و بهبود مدیریت است. علیتوسعه شهری، شكل

های جامع توسیعه شیهری انجیام نشیدهه و همچنیان      تا کنون ارزیابی علمی از وضعیت برنامه ما کشور های ارزیابی، درو روشنتری 

 .اسیت  مواجیه  مشیكل  بیا  آن، با متناسب مساله حل ویژه هایتكنیک یافتن و مساله، شناخت مبنای بر محیطی الزامات به پرداختن

های بسییاری برخیوردار   رزیابی آن به ویژه در تهران، به دلیل بنیان پویای آن، از پیچیدگیهای جامع توسعه شهری و اماهیت برنامه

های مواجهه ارزیابانه با سه برنامه جامعی که تا کنون بیرای پایتخیت تیدوین    های بسیاری پیش روی سامانهقیود و نامعلومیاست و 

های تصمیم، و ساز و کار ه شهری بر اهمیت ساختارهای نهادی، زمینهتوسعهای های ارزیابی برنامهگیرد. برونداد نتریهشده، قرار می

های اصلی در این پژوهش به ارزیابی اند. پرسشهپرداختها برنامههای اصلی ارزیابی چالشبه و  تاکید داشته های ارزیابی محی،روش

های موصوف، های موثر بر سطح ارزش منطقی برنامههای جامع توسعه شهری در تهران، و نیز چگونگی سازوکارارزش منطقی برنامه

. بر این اسا ، نوشتار حاضر که پژوهشی بنیادی است، از نتر نوع هیدف، ارزیابانیه و توصییفی، و پژوهشیی تبیینیی و      معطوف است

 ، و نییز روش شناسیی  رود. نگارنده با اختیار رویكرد فلسفی تفسیرباوری انتقادی و با بكیارگیری رویكیرد کیفیی   انتقادی به شمار می

در گیام نخسیت   هیای پیژوهش پاسیخ دهید. در ایین راسیتا،       ها، کوشیده است تا به پرسیش ارزیابی کمی سطح ارزش منطقی برنامه

ای هیای تحلییل اسینادی اسیتفاده شید، و سیپر راهبیرد و روش نترییه زمینیه         و روش ای موردکاوی و ارزیابی فراینیدگرا راهبرده

اختیار گردید. برونداد تحلیل داده در انطباق با راهبرد ارزیابی فرایندگرا، در این پژوهش نشان داده  گیچگونباور برای پرسش ساخت

های موصیوف  های جامع توسعه شهری تهران بطور جدی با کاستی در ارزش منطقی مواجهند. به عبارت دیگر، برنامهاست که برنامه

گیری، وضعیتی نیمه مطلوب ییا نیامطلوب دارنید. تحلییل     یندهای صحیح تصمیمهای آتی، و نیز محصول فرابه عنوان مبنای تصمیم

هیا، و تحلییل   های جامع توسعه شهری تهران با بكارگیری فنون کدگیذاری، تحلییل یادداشیت   کاستی ارزش منطقی برنامه چگونگی

بیا سیاختار فضیایی پیچییده     تقابیل  "، "اقتصاد سیاسی سازگار بیا سیاخت قیدرت   "شرای، نشان از نقش شش انگاشت کلیدی شامل

برخیورداری از برنامیه بیدون    "، "ریزیکاستی در چارچوب نهادی و ساختاری برنامه"، "ریزی تحت ریسکمحی، برنامه"، "شهرنکال

های جامع مورد مطالعه دارد. هر یک از در کاستی ارزش منطقی برنامه "عدم انطباق نتری و محتوایی برنامه با اقدام"، "ریزیبرنامه

اند، شامل کدهای کانونی هستند کیه شیالوده وهیور ایین     ها که به عنوان کدهای گزینشی در فرایند تحلیل معرفی شدهاین انگاشت

گییری آنهیا، روابی، و    های ناآشیكار میوثر بیر شیكل    ای و الیهدهند. با مقایسه پیوسته این کدها، شرای، زمینهانگاشت را تشكیل می

 "تقابل با پیچیدگی سازمان فضایی کالنشهر"و  "اقتصاد سیاسی سازگار با ساخت قدرت". بطوری که میانكنش میان آنها تبیین شد

ای را شرای، زمینیه  "ریزی تحت ریسکمحی، برنامه"و  "ریزیساختاری برنامه-کاستی در چارچوبهای نهادی"شرای، ساختاری، و 

دلییل   "رییزی برخورداری از برنامه بیدون برنامیه  ". در این بستر، بینندهای جامع تدارک میبرای کاهش سطح  ارزش منطقی برنامه

پیوندد.برونداد این شیرای،،  به وقوع می "عدم انطباق نتری و محتوایی برنامه با اقدام"اصلی این کاستی است، که در واکنش به آن، 

هیا و تشیدید و   بر ثبات آسییب  مبتنی یشهر توسعه جامع برنامه اقتصادى – اجتماعى فایدة –هزینه حیث از جدى مناقشات ایجاد

فعالیتی و ...( است، کیه علییرغم   -فرهنگی، کالبدی و اقتصادی-تهدید مشكالت )پیامدهای فضایی در ابعاد محی، زیستی، اجتماعی

 شود.جامع توسعه شهری در تهران بازنمون می برخورداری از برنامه
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