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چکیده

توجیــه ضرورت سیاســت گذاری یکپارچه در  شــهرها، وجود عرصه های موضوعی سیاســت گذاری و نیز 

کالن شــهری و تولید سیاســت های  سیاســت گذاران چندگانــۀ درگیــر در برنامه ریــزی و سیاســت گذاری 

غیریکپارچه و ناهماهنگ اســت. چنین سیاســت هایی به عناصر و مسیرهایی غیریکپارچه و چندپاره، 

ناهماهنــگ، متناقــض و رقابتــی می انجامنــد. منبعــی مهــم بــرای تنظیم ســازوکارهای مناســب برای 

که یک  دستیابی به یکپارچگی و به پیامدهای مثبت آن، دانش و مدیریت دانش است، با این توجه 

کامــل ، در دســترس و یکپارچه و  کالن شــهری، نبود اطالعات مناســب،  چالــش اصلی سیاســت گذاری 

که سیســتم مورد تصمیم گیری و سیاســت گذاری را احاطه می کند. هدف  وجود نامعلومی هایی  اســت 

کمک بــه تدبیر  کالن شــهر تهران، بــه منظور  ایــن مقالــه، ردیابــی ابعــاد یکپارچگــی در سیاســت گذاری 

چارچوبــی انگاشــتی بــرای تســهیل اثر مدیریــت دانش در دســتیابی بــه سیاســت گذاری یکپارچه - در 

برابر سیاســت گذاری بخشــی، پاره پاره و غیریکپارچه است و برای دستیابی به آن روشی با مسیر دوگانۀ 

توصیفــی- تحلیلــی بــا ردیابــی چگونگــی یکپارچگــی در سیاســت گذاری و تحلیلی- تجویــزی به منظور 

کوشــش  ارتقای یکپارچگی اطالعات، دانش و سیاســت گذاری، اختیار شــده اســت. ارزش این مقاله، 

در پرداختن به و به کارگیری هر دو انگاشت  اصلی این مقاله، یعنی "مدیریت دانش" و "سیاست گذاری 

که پیشینه ای- چه  کالن شهر تهران  کالن شهرهایی چون  یکپارچه" و نیز اتصال این دو در برنامه ریزی 

پژوهشی و چه سیاست گذاری- در این زمینه ندارند، است. 
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مقدمه
توجیه ضرورت یکپارچگی و سیاست گذاری1 یکپارچه در  شهرها 
نامیــده  کالن شــهری"2  یکپارچــۀ  "برنامه ریــزی فضایــی  آن چــه  یــا 
شــده )Kidd, 2007, 161; Meijers & Stead, 2009, 317(، وجــود 
گون سیاست گذاری و نیز سیاست گذاران  گونا زمینه ها و عرصه های 
سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی  فرایندهــای  در  درگیــر  چندگانــۀ 
و  تصمیم هــا  اهــداف،  دارای  هرکــدام  کــه  اســت  کالن شــهری 
گاه متضــاد در پاســخ بــه چشــم اندازها،  سیاســت های متفــاوت و 
دســتورکارها و ماموریت هــای نهــادی خود هســتند. نتیجــه، تولید 
سیاست هایی غیریکپارچه و ناهماهنگ است که مشکالت پیچیده 
)مشــکالتی با عناصــر، روابط متقابل بســیار و نیازمنــد تصمیم های 
گشوده ناشــدنی مرتبــط بــا مدیریــت  گاه  چندگانــه و چندُبعــدی( و 
دانــش، ارتبــاط و انتقــال دانش و اطالعــات را به نمایــش می گذارد: 
یعنی تصمیم ســازان، تصمیم گیرندگان و سیاســت گذاران بی اطالع 
از اهداف، تصمیم ها و سیاست های دیگران باقی می مانند. چنین 
کــه فرایند یکپارچه شــدن را نپیموده اند،  اهــداف و سیاســت هایی، 
به جای پیشروی به سوی مسیرهایی یکپارچه، هماهنگ، همکارانه 
و مشــارکتی، از مســیرهایی غیریکپارچــه و چندپــاره، ناهماهنــگ 
غیریکپارچگــی،  چرایــی  می گذرنــد.  رقابتــی  حتــی  و  متناقــض  و 
بخشــی بودن و چندپارگی سیاســت ها و سیاســت گذاری در  شهرها، 
گاهــی از ضــرورت ایــن امــر و نبود خواســت و عزم تصمیم ســازان،  ناآ
گــون فــردی،  گونا تصمیم گیرنــدگان و سیاســت گذاران - بــه دالیــل 
ک گذاشــتن و شفاف ســازی  گروهــی و جمعی - در به  اشترا نهــادی، 
نبــود  نیــز  و  خــود  سیاســت گذاری  فعالیت هــای  و  سیاســت ها 
کــه یکپارچگی را به دســتورکاری  ســازوکارهای حقوقی الزمی اســت 
بــا ضمانــت حقوقی تبدیل کنــد. منبعی مهــم برای تنظیم ســازوکار 
دســتیابی بــه یکپارچگــی و نیــز دســت یافتن بــه پیامدهــای مثبت 
ناشــی از آن را دانــش و مدیریــت دانــش شــمرده اند و ایــن در حالــی 
کــه چالــش اصلــی فرایندهای سیاســت گذاری کالن شــهری،  اســت 
کــه سیســتم مــورد تصمیم گیــری و  وجــود نامعلومی هایــی اســت 
سیاســت گذاری را احاطه می کند، یعنی نخســت نامعلومی در مورد 
محیــط مــورد برنامه ریــزی یــا نامعلومی اطالعاتــی و نبــود اطالعات 
کــه تصمیم گیرنــده و سیاســت گذار نیــاز بــه  مناســب، در شــرایطی 
اطالعات بیشتر، کامل تر، در دسترس و یکپارچه دارد، دوم نامعلومی 
در مورد ارزش های هدایت کنندۀ تصمیم گیری و برنامه ریزی )یعنی 
نیــاز تصمیم گیرنــده و سیاســت گذار بــه اهــداف و مقــررات روشــن تر 
که  کامل تــر( و ســوم نامعلومــی در مورد تصمیم های مرتبط اســت  و 

نشان از نیاز تصمیم گیرنده و سیاست گذار به هماهنگی بیشتر بین 
گــون دارد. چالــش ناشــی از ایــن ســه  گونا اهــداف و سیاســت های 
دسته نامعلومی به این معنی است که  تصمیمسازی، تصمیم گیری 
ک گذاشــتن دانش  و سیاســت گذاری، نیازمنــد افزایش میل به اشترا
شــهری میــان تصمیم ســازان، تصمیم گیرنــدگان و سیاســت گذاران 
اســت تــا چنــان سیســتم های پشــتیبان تصمیم گیــری یکپارچه ای 
که امکان سیاســت گذاری یکپارچه فراهــم آید. چالش  ایجادشــوند 
و بازدارنــدۀ مهــم و اصلی دیگر در فرایندهای سیاســت گذاری، نبود 
چارچــوب مدیریت دانش شــامل اطالعات درســت، در دســترس و 
یکپارچه است به ویژه در "برنامه ریزی کالن شهری" و در تنش میان 
کارکردی3 و چندپارگی سیاستی و بیشتر به دلیل وجود  "یکپارچگی 

ساختار حکمرانی )شامل مراجع محلی( چندگانه و چندپاره. 
ســطح تحلیــل موردنظــر این مقالــه از نظــر جغرافیایــی-اداری، 
کالن شــهر تهــران اســت، هرچند بــا توجه بــه "بین - وابســتگی های 
غیرشــهری  و  شــهری  نواحــی  و  کالن شــهر  ایــن  میــان  کارکــردی"4 
روابــط  چنیــن  نمی تــوان  کالن شــهری5،  منطقــۀ  در  آن  پیرامــون 
گــون جغرافیایــی-اداری را نادیــده   گونا تودرتــو و بینابیــن ســطوح 
کالن شهر تهران با عوامل تصمیم گیری یا سیاست گذاری  انگاشــت. 
بســیار و زمینه هــا و عرصه هــای سیاســت گذاری چندگانــۀ مرتبط با 
برنامه ریزی و مدیریت تغییر و توســعۀ شــهری یا  آن چه برنامه ریزی 
کــه هریک از  فضایــی نامیده شده اســت، بــا وضعیتــی روبه رو اســت 
عوامل تصمیم گیری یا سیاست گذاری دارای اهداف و تصمیم های 
متفاوت و پاسخگو به دانش، اهداف و امیال متفاوت فردی، گروهی 
و سازمانی خود هستند و در نتیجه تصمیم گیری و سیاست گذاری، 
فرایندهایــی پاره پاره و بخشــی یافته  اند. ایــن چندگانگی به صورت 
پیوســته موجــب تولیــد سیاســت های غیریکپارچــه، ناهماهنــگ، 
ایــن  در  گشوده ناشــدنی  و  جدیــد  مشــکالت  مولــد  گاه  و  متضــاد 
کالن شــهر شده اســت. بــرای چیره شــدن بــر چنیــن وضعیت هــای 
که نیاز به تدبیر  کالن شهر تهران است  ناهماهنگ و غیریکپارچه در 
چارچوبی انگاشتی برای تسهیل اثر مدیریت دانش در دستیابی به 
سیاست گذاری یکپارچه مطرح می شود. پذیرش و اجرای رهیافتی 
کالن شهری و راه اندازی  یکپارچه، جامع و فضایی برای برنامه ریزی 
سازوکار و سیستم پشتیبان متناسب با آن، می تواند نه  فقط کوشش 
در گشودن مشکالت کالن شهر تهران، بلکه زمینه ای برای دستیابی 
به و یا ارتقای یکپارچگی اطالعات، دانش و سیاســت گذاری در این 

کالن شهر نیز باشد. 

هدف

کیــد از برنامه ریزی شــهری ســنتی  ایــن مقالــه اهمیــت تغییر تأ
بــه برنامه ریــزی  شــهری فضایــی و نیز دگرگونــی پایۀ دانشــی متکی 
بــر به کارگیــری اطالعــات رســمی دانــش تخصصــی بــه ســوی یــک 

سیســتم های  از  متشــکل  و  تغییریافتــه  روش شناســی  چارچــوب 
دانش شــهری منطبق بــر اصول مدیریت دانش و سیاســت گذاری 

یکپارچه دانش- پایه را مورد بحث و هدف خود قرارداده است.
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کار روش 

بــرای دســتیابی بــه هــدف ایــن مقالــه، جنبه هــای مختلــف و 
ویژگی هــای یکپارچگــی در برنامه ریزی و سیاســت گذاری کالن شــهر 
تهران که بر پایۀ تعاریف یکپارچگی در برنامه ریزی فضایی کالن شهری 
و هم چنین پیشــنهاد معیارهای تشــخیص یکپارچگی در برابر عدم 
یکپارچگــی برپایۀ تجارب و نظریات موجود جهانــی )که در بند 1 این 
مقاله معرفی می شوند(، قراردارد، توصیف و تحلیل  شده و چارچوبی  
که در پی تســهیل ابعاد مجزای یکپارچگی )که در بند  ارایه  می شــود 
ک گذاری دانش  1-2 این مقاله معرفی می شــوند(، مرتبط با به اشترا
میان سیاســت گذاران و مشــارکت کنندگان اســت. روش اختیارشده 
در این مقاله مبتنی اســت بر یک مســیر دوگانۀ توصیفی- تحلیلی و 
تحلیلی- تجویزی که در مسیر نخست از یک سو به بررسی نظریه ها، 
انگاشــت ها و تجربه هــای جهانی مرتبــط با موضوع و دســتورکار این 
کالن شهر تهران  مقاله و از دیگر سو به ویژگی های سیاست گذاری در 
از منظرهــای دوگانــۀ یکپارچگــی و مدیریــت دانــش پرداختــه  شــده 
کلــی تدبیر و ســاخت   اســت. در مســیر دوم، در دســتیابی بــه هــدف 
چارچوبی انگاشــتی برای تسهیل اثر مدیریت دانش در دستیابی به 
سیاست گذاری یکپارچه، چارچوبی برای تحلیل یکپارچگی سیاست 
در کالن شــهر تهــران- بــه ویژه از منظــر یکپارچگی دانــش و مدیریت 
دانش - پیشنهاد و سپس به کارگرفته می شود. این امر با یک بررسی 
ک گذاشــتن  اولیــه از چگونگــی توافــق بین- ســازمانی بــرای به اشترا
اطالعات مورداســتفاده در فرایندهای تصمیم ســازی، تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری و تحلیــل، ترکیب و ســنتز نتایــج مطالعات ازپیش 
موجــود )شــامل تعــدادی از اســناد سیاســتی و برنامه هــای شــهری 
تــا بتــوان ویژگی هــای یکپارچگــی در  موجــود( انجــام  شــده  اســت 
سیاســت گذاری در کالن شــهر تهــران را بــا اختیــار معیارهــای تحلیل 
برآمــده از مطالعــات نظری انجام شــده در این مقالــه، ردیابی نمود. 
قصد بر این است که بر پایه این تحلیل و در دستیابی به هدف مقاله، 
چارچوبی در اســتقرار مدیریت دانش برای سیاســت گذاری یکپارچه 
که در صورت پیمودن آن و آماده کردن  ترسیم شده و به تصویردر  آید 
سیســتم پشــتیبان الزم، زمینــه ی مناســب دســتیابی بــه و ارتقــای 

یکپارچگــی اطالعــات، دانش و سیاســت گذاری در این کالن شــهر در 
چارچوب یک سیستم برنامه ریزی فضایی، فراهم گردد )نمودار1(. 

دو دســته روش در چارچــوب فراینــد پیشــنهادی ایــن مقالــه، 
گردآوری، پردازش و تحلیل اطالعات به کاررفته اند: )نخست(  برای 
گــردآوری و پــردازش اطالعــات در دو زمینــۀ )الف( اطالعــات ثانویه 
مربــوط بــه چارچوب هــای انگاشــتی و نظــری مرتبــط بــا موضوع و 
دســتورکار ایــن مقالــه بــا مراجعــه به متــون و پژوهش هــای مرتبط 
جهانی و )ب( اطالعات اولیه مربوط به فرایندهای تصمیم سازی، 
کالن شــهر تهران از طریق رجوع  تصمیم گیری و سیاســت گذاری در 
به و بازبینی اســناد سیاســتی و برنامه های شــهری و )دوم( تحلیل 
اطالعات: اختیار روش تحلیل متن کیفی )ن.ک. به: 3-3-1( برای 
ترکیب و سنتز نتایج مطالعات شامل اسناد سیاستی و برنامه های 
که موردنظر بند نخست  کنده  ای  شهری موجود و پژوهش های پرا

است و مرتبط با موضوع و دستورکار این مقاله به شمار آمده اند.

1- چارچوب انگاشتی مدیریت دانش با هدف 
کالن شهرها سیاست گذاری یکپارچه در 

 Briassoulis,( گون از یکپارچه کــردن گونا ســرجمع تعریف های 
 ،)2005, 21; Briassoulis, 2004, 9; Underdal, 1980, 159
عمــل  کارکــردی،  کل  یــک  در  ترکیب کــردن  یــا  هماهنگ کــردن 
کل  آمیختــن، ترکیــب یــا اضافه کــردن بخش هایی برای ایجــاد یک 
یکپارچــه بــر پایــۀ ســه عنصــر ضــروری مشــترک اســت: وجــود یــک 
وضعیــت نخســتین غیریکپارچــه، یــک وضعیت یکپارچــۀ نهایی و 
یــک فراینــد یکپارچگی واســطه. براســاس این تعریف و تفســیرها، 
یکپارچگــی هــم می توانــد به عنــوان یــک فراینــد و هــم به عنــوان 
محصــول و یــا وضعیــت یکپارچه شــدۀ اجــزای پیش از ایــن جدا از 
هــم، انگاشت ســازی شــود. یکپارچگــی سیاســت ها یــا یکپارچگی 
در سیاســت گذاری، شــامل یکپارچگــی افقی، عمودی و ســازمانی 
ک. بــه بنــد 1-2( بــه هماهنگــی فعالیت های سیاســتی مجزا  )ن. 
برای مدیریت بین- وابســتگی ها اشــاره دارد. پژوهشــگرانی )چون 
Briassoulis,، Peters, 1994 2004 و Stead & Meijers, 2009 (کــه 

کالن شهر تهران تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری یکپارچه در 

نمودار1- روش کار اختیارشده برای دستیابی به اهداف مقاله.

*روش کار تفصیلی بخش تحلیلی - تجویزی در بند 4 این مقاله تشریح شده است. 
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کرده اند، مقصود  موضــوع یکپارچگی در سیاســت گذاری را دنبــال 
کمینه کردن هزینه های بیرونی منفی  اصلی یکپارچگی سیاســت را 
سیاســت های بخشــی یــا درون-بخشــی6 بــر یکدیگــر دانســته اند. 
مدیریــت دانــش قــرار اســت در ایجــاد چارچــوب انگاشــتی بــر پایۀ 
رهیافت های سیاســت گذاری و برنامه ریزی فضایــی دانش- پایه، 
گســتره ای از عرصه های سیاست گذاری شهری یکپارچه، نقش  در 
داشته باشــد. چارچــوب نظــری و انگاشــتی مرتبــط بــا موضــوع و 
مشکل مورد پژوهش مقاله، به بحث در موارد مرتبط با یکپارچگی 
سیاست و ارتباط بین دانش و مدیریت دانش با سیاست گذاری و 

برنامه ریزی شهری،  می پردازد.

1-1- فرایند سیاست گذاری در بخش عمومی
دربرگیرنــدۀ  و  گاهانــه  آ عملــی  مســیر  عمومــی،  سیاســت 
مجموعه های گسترده ای از فعالیت های نسبتًا مرتبط که دولت ها 
)به عنوان عنصری از حکومت یا بخش عمومی( برای دستیابی به 
اهداف مربوط به یک مشــکل، عرصه یا زمینۀ سیاست گذاری و به 
قصد تولید نتایج مشــخص، پی گیری می کنند، تعریف شــده است 
)Briassoulis, 2004, 21(. فراینــد یا چرخۀ سیاســت با اجرای یک 
که  یا مجموعه ای تصمیم یا سیاســت تکمیل می شــود. مشکالتی 
گشودن آنها تولیدشــده و به اجرا می رسد،  سیاســت عمومی برای 
اجتماعــی-  بخشــی،  بیــن-  پیچیــده،  ازموضوع هــای  متشــکل 
که در ترکیب با شــرایط  اقتصــادی و اجتماعــی- محیطــی هســتند 
محیطی، اجتماعی- اقتصادی و سیاسی درحال تغییر و دستورکار 
گســتردۀ »پایــداری«، تقاضاهــای جدیدی را برای سیاســت گذاری 
ح  ایجاد می کنند. چنین تقاضاهایی در پاســخ به این مشکل مطر
می شوند که بازار سیاست، ترتیبات رضایت آمیزی را برای رویارویی 
بــا ایــن مشــکالت پیچیــده و شــرایط تغییریافتــه عرضــه نمی کنــد: 
کشمکش هستند و سیستم  سیاســت ها همپوشانی دارند، دارای 

راه حل هایــی  باشــد،  پیچیــده  دلیــل  بــدون  کــه  سیاســت گذاری 
ایجــاد  بــه  خــود  کــه  می کنــد  تولیــد  بی حاصــل  و  ســازمان نیافته 
 Briassoulis, 2004, 2;  Briassoulis,( مشکالتی جدید می انجامد
بــا  به ویــژه  سیاســت  یکپارچگــی  بــرای  جســت وجو   .)2005, 9
که بــه فزونی  چیرگــی رهیافت هایــی در مدیریــت بخــش عمومــی7 
سیاســت گذاری  در  نیمه عمومی-نیمه خصوصــی  ســازمان های 
کارکردهای بخش  گــذاری مســئولیت ها یــا تمرکززدایــی  ناشــی از وا
کاربســت حکومــت رفــاه8 و یــا  عمومــی و دورشــدن از انگاشــت و 
کردند  محدودشــدن آن انجامیدنــد و بخش عمومــی را چندپاره تر 
 Pollitt & Bouckaer, 2011, 9-11; Peters, 1998a, 296; Ling,(
و  ســازمانی  کاســتی های  راه حــل  همچــون   ،)2002, 617-618
ح شده است  )ن.  فراهم کردن امکان دستیابی به توسعۀ پایدار مطر
.)Kidd, 2007, 163-164 و  Stead & Meijers, 2009, 319ک. بــه

1-۲- یکپارچگــی سیاســت و سیاســت گذاری بــرای برنامه ریزی 
کالن شهری فضایی 

آشــفتگی،  بــا  یکپارچگــی سیاســت همــواره  بــا  مرتبــط  بحــث 
و  تفســیرهای چندگانــه  تفــاوت  در معنــی،  تعریف هــای ُسســت، 
بدتفســیری روبــه رو بــوده اســت )Briassoulis, 2004, 9(، هرچنــد 
 Thomas, 2003,(گویا نیز قابل اســتناد اســت: از یک نظــر تعاریفــی 
203-202(   یکپارچگی سیاســت، مدیریت نکته های میان برش در 
که از مرزهای وضع شده برای حوزه های سیاستی  سیاست گذاری9  
گانه فراتر می روند و به مســئولیت های نهادی، اهداف ُخرد و  جدا
کــه در مجموع بخــش عمومی  سیاســت های نهاد هایــی منفــرد - 
را تشــکیل می دهنــد - پاســخگو نیســتند و از دیگــر ســو یکپارچگی 
بــه عنوان »ســازگاری درون یــک چارچوب« با هدف روابط ســازگار 
کــه در آن  گیــر  کالن بخشــی درون یــک چارچــوب فرا بیــن اهــداف 
امکان مصالحه بر ســر برخی موارد وجود دارد، تعریف شــده اســت 

گونه بندی های پاسخ گوی سیاست گذاری و یکپارچگی در سیاست گذاری. جدول 1- ماتریس نشان دهندۀ برابرنهادن 

* در هر محدودۀ جغرافیایی- اداری
) Stead & Meijers, 2004, 3 ، Stead & Meijers, 2009, 320-321، Cowell & Martin, 2003, 161-163،Kidd, 2007, 164-167 ماخذ: )نگارندگان، 139۲، بر پایۀ

گونه های یکپارچگی پاسخگو به گونۀ سیاست گذاری
گونه های سیاست گذاری 

گونۀ سیاست گذاری تعریف یکپارچگی در هر 

سیاست گذاری بخشی یا درون-بخشی و یا 
سیاست گذاری سازمانی

یکپارچگی عرصه های متفاوت سیاست عمومی* یکپارچگی بین- بخشی

یکپارچگی فعالیت های بخش های عمومی، خصوصی و داوطلب* یکپارچگی بین- سازمانی

سیاست گذاری جغرافیایی-اداری یا 
سیاست گذاری مربوط به مقیاس های سرزمین 

و یکپارچگی آن ها 

یکپارچگی میان مقیاس های فضایی متفاوت در برنامه ریزی فضایییکپارچگی عمودی

یکپارچگی فعالیت برنامه ریزی فضایی میان محدوده های مجاور یا یکپارچگی افقی
محدوده هایی با منفعت هایی مشترک 

سیاست گذاری راهبردی شامل 
درون- راهبردی و بین- راهبردی

یکپارچگی راهبردهای برنامه ریزی فضایی با دیگر راهبردها )چه یکپارچگی راهبردی
نافضایی و چه بخشی(* 

کتیکی )عملیاتی( کتیک ها )عملیات( و نیز سازوکارهای تحقق راهبردهای یکپارچگی تا یکپارچگی تا
کتیک های دیگر نهادهای دارای مسئولیت*  برنامه ریزی فضایی با تا

گروه  گروه  یا اجتماع سیاست گذاری در سطح اجتماع /  گروه  یا اجتماع یکپارچگی در سطح  گون در سطح  گونا یکپارچگی اهداف و سیاست های 

کارکردی سیاست گذاری 
کارکردی سیاست ها:  یکپارچگی 
کارکردی کارکردی و بین-  درون- 

کاربردها و فعالیت های دارای میانکنش در یک راهبرد  یکپارچگی 
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کــه  می دانــد  یکپارچــه  را  سیاســتی   ،  UnderdaI)1980, 160( و 
پیامدهــای آن به عنوان مقدمــات »تصمیم« تشخیص داده  شــده 
کلی ارزیابی تجمیع شده و در تمام سطوح سیاستی  در یک فرایند 
گنجانده شــود. در تدقیق تعریف و مقابله  و نهاد های دولتی درگیر 
با آشفتگی های شناختی یکپارچگی سیاست، وی سه پیش شرط 
مهــم زیــر را بــرای توصیــف سیاســت های یکپارچه یا بین-بخشــی 
برمی شــمرد:  درون-بخشــی(  یــا  بخشــی  سیاســت های  برابــر  )در 
)نخســت( جامعیت: به رسمیت شــناختن و تشــخیص پیامدهای 
گســترده تر از جنبۀ زمان، فضــا و عوامل  هــر سیاســت در دامنــه ای 
درگیــر در سیاســت گذاری و اجــرای سیاســت ها، )دوم( انبوهــش: 
)ســوم(  و  کلــی  دورنمایــی  از  سیاســتی  گزینه هــای  ارزش گــذاری 
رســوخ  و  سیاســت گذاری  در  منطقــی  همنوایــی  یکدســت بودن: 
سیاســت در تمــام ســطوح سیاســتی و در روابــط میــان نهاد هــای 
 Shannon ،گــون بخش عمومی. در تکمیــل تعاریف پیش گفته گونا
زمینه هــای  در  سیاســت  یکپارچگــی   ،& Schmidt)2002, 17(
عوامــل  اتصــال  فعالیــت  به عنــوان  را  گــون  گونا سیاســت گذاری 
سیاست گذاری و اجرای سیاست، سازمان ها و شبکه های سیاستی 
که  )یعنــی مجموعــه ای از عوامــل تصمیم گیــری و سیاســت گذاری 
دارای منافع یا ســهمی در یک بخش سیاســتی مورد نظر هســتند 
و می تواننــد در موفقیــت یــا شکســت یــک سیاســت اثــر بگذارنــد 
)Peterson & Bomberg, 1999, 8(، درنظر می گیرند. پژوهشــگرانی 
که  دیگر نیز یا بین ابعاد و جنبه های متفاوت یکپارچگی سیاســت 
پیچیدگی یکپارچگی سیاست ها و سیاست گذاری »بین- بخشی« 
 Stead & Meijers,( می شــوند  قائــل  تمایــز  می دهــد،  افزایــش  را 
2004, 3 ; Stead & Meijers, 2009, 320-321; Kidd, 2007, 164-
167( و یــا همــۀ ایــن ابعــاد یکپارچگی سیاســت بخشــی یــا درون-
  .)Cowell & Martin, 2003, 161-163( بخشــی8 را ترکیب می کنند
کارکردی یک واحد یکپارچۀ فضایی  کالن شهری از نظر  منطقۀ 
کــه می توانــد تــا محدوده هــای اداری در منطقــۀ  را شــکل می دهد 
که دارای مراجع تصمیم گیری بسیاری  کالن شهری و یا پیرامون آن 
 Ambruosi, Baldinelli, Cappuccini, &( گسترده شــود  اســت، 
گــی مهــم اســت زیرا نشــان  Migliardi, 2010, 321-322(. ایــن ویژ
که حاصل »یکپارچگی  از تنــش میان یکپارچگــی و چندپارگی دارد 
کارکردی« و به طور همزمان »چندپارگی سیاســی«10 ناشی از و جود 
 Diamond, 1997,( دولت هــا و یــا مراجــع محلــی چندگانــه اســت
کنــش بــه مشــکالت ناشــی  کالن شــهری در وا 8-7(. برنامه ریــزی 
از نادیده گرفتــن بیــن-  وابســتگی های درونــی و بینابینــی شــهرها 
که بــا تغییرهایی چــون دگرگونی  کالن شــهرها و پس کرانــۀ آنها -  یــا 
گســترش شــهری و رابطه هــای  الگــوی رشــد شــهری،  مقیــاس و 
 ،)Wakstein, 972, 285( فزاینــده میــان ایــن فضاهــا ایجــاد شــده
کالن شهری، فرایندهای ساختاری  شــکل می گیرد. در برنامه ریزی 
گره می زنند، به رسمیت شناخته می شوند،  که این نواحی را به هم 
یعنــی مرزهــای سیســتم تصمیم گیری و سیاســت گذاری نــه بر پایۀ 
مرزهــای اداری میــان نواحی شــهری، حومه ای و روســتایی، بلکه 
کــه  براســاس روابــط اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی 
کن را در یک منطقــه مجزا می کنند، تعیین می شــود  جمعیــت ســا

)Needham & Dieterich-Ward, 2009, 947-948(. در این رابطه 
کالن شــهری  کــه برخــی بــر تولیــد راهبردهــای برنامه ریــزی  اســت 
در چارچــوب برنامه ریــزی فضایــی و سیاســت گذاری یکپارچــه در 

.)Bunker & Searle, 2009, 104( کیدکرده اند کالن شهرها، تأ

1-3- ارتبــاط بیــن دانــش و مدیریت دانش با سیاســت گذاری و 
کالن شهری برنامه ریزی فضایی 

اجــرا،  وظایــف  کــه  کاربــردی  اطالعــات  می تــوان  را  دانــش 
Rubenstein-( مشکل گشــایی و تصمیم ســازی را هدایــت می کنــد
گــر دانــش متفــاوت - امــا  Montano, 2000, 163( تعریــف نمــود و ا
 Pfeffer et al,( گیــرد مرتبــط بــا - داده و اطالعــات موردتوجــه قــرار 
کــه بــه چیزی قابــل درک و قابل  2 ,2001(، آن گاه اطالعاتــی اســت 
به کارگیــری بــرای سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، مشکل گشــایی و 
تصمیم سازی شهری، سازمان یافته و تغییرشکل داده شده است.

 
1-3-1- ارتباط دانش با برنامه ریزی و سیاست گذاری 

اتصــال  دانــش  گاه متضــاد در مــورد  دیدگاه هایــی متفــاوت و 
بــا برنامه ریــزی و سیاســت گذاری شــهری وجــود دارد. دو مکتــب 
فکــری، دیدگاه هــای متفاوتــی از دانــش در برنامه ریــزی را معرفــی 
می کنند )Rubenstein-Montano, 2000, 156(: )نخست( فعالیت 
برنامه ریــزی، دانــش یــا اطالعــات موجــود را بــرای افزایــش درک از 
که برآمد چنین درکی،  دنیای پیرامون مورد اســتفاده قرار می دهد 
توانایــی بیشــتر در دســتیابی به اهداف تنظیم شــده بــرای جامعه 
است و )دوم( برنامه ریزی اشاره به مجموعه ای از فعالیت ها دارد که 
به تولید دانش یا اطالعات منجر می شود: اطالعات تولید می شود 
گرفته شــده توســط تصمیم سازان،  و برای پشــتیبانی تصمیم های 
و  سیاســت گذاری  زیــرکار  مشــکل  یــک  به کار مــی رود.  و  پــردازش 
برنامه ریــزی، تبدیــل اطالعــات بــه دانــش و در دســترس کردن آن 
که در نهایت بتواند تصمیم سازی  به عنوان دانش اســت؛ دانشــی 
Rubenstein-( را تحت تاثیــر قرار دهــد و آن را بــه عمــل ترجمه کنــد

.)Montano, 2000; Rubenstein-Montano et al, 2001, 6

1-3-۲- ارتباط مدیریت دانش با برنامه ریزی و سیاست گذاری
مدیریــت دانــش، زمینــۀ تغییــر تمرکــز از انگاشــت اطالعــات را 
بــه انگاشــت دانــش، سیســتم های اطالعاتی بــه مدیریــت دانش و 
سیســتم های دانش شــهری فراهــم می کند. پــس مدیریت دانش، 
مجموعــه ای از روندکارها، زیرســاخت ها، ابزارهــای مدیریتی و فنی 
ک گذاری و به کارگیری اطالعات  طراحی شــده برای ایجــاد، به اشــترا
Rubenstein-( و دانــش نــه فقــط در درون و پیرامــون یک ســازمان
از  مجموعــه ای  درون  در  بلکــه   ،)Montano, 2000, 163-164
ســازمان ها و نهادهای بخش عمومی و خصوصی و نیز سیستم های 
شــهری و کالن شــهری اســت. بر پایــۀ نظــر  )Klosterman)1997, 47   و 
بــرای  دانــش  مدیریــت   Rubenstein-Montano et al )2001,6(
دربرگرفتن یک روش شناسی کامل که شامل محیط سیستم، فرهنگ، 
دانش هــای صریــح و ضمنی11 باشــد و از یک سیســتم فنی فراتــر  رود، 
مطرح شده است و این که نیاز برنامه ریزی به دانش - به علت ماهیت 

کالن شهر تهران تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری یکپارچه در 
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فضایــی و به ویــژه ماهیــت سیاســی برنامه ریــزی - با سیســتم های 
اطالعاتی ساده، مناسبت ندارد )Klosterman, 1997, 48(. تصدیق 
جنبه هــای فضایــی موضوع هــای برنامه ریــزی )چــون جنبه هــای 
سیاســی، همکارانه و فرهنگی(، اســتفاده از سیستم های اطالعاتی 
را به "مدیریت دانش" در برنامه ریزی شــهری و از زمینۀ فنی صرف، 
گســترده تر تغییر می دهــد و برنامه ریــزی را قادرمی کند  بــه زمینه ای 
کــه ماهیــت فضایــی را نادیــده  نگیــرد و  کــه بــه شــیوه ای پیــش رود 
 .)Rubenstein-Montano, 2000, 163( بتوانــد مهار الزم را به کار برد

1-3-3- فرایند مدیریت دانش 
کــه بتوانــد در عیــن متصل شــدن بــه  فراینــد مدیریــت دانــش 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری شهری، به توان یکپارچگی نیز یاری 
 رســاند، در چهــار مرحلــۀ اصلــی بــه صورت زیر معرفی شــده اســت 

:)Anand & Singh, 2011, 934-935; Otim, 2006, 599-600(
گرفتــن،  مرحلــه نخســت- تولیــد دانــش: فراینــد شناســایی، 
کتســاب و ایجاد دانش با دریافت دانش بیرونی یا با ایجاد دانش  ا

در فرایندهای یادگیری.
فراینــد  دانــش:  نگهداشــت  و  ســازماندهی  دوم-  مرحلــه 
مدون کــردن دانــش صریــح و تبدیــل دانــش ضمنی به یک شــکل 
و  بازیابــی  امــکان  و  دانــش  فراینــد ذخیــرۀ  بــه  همــراه  قابــل درک 

که در دسترس مصرف کنندگان باشد.  نگهداری آن به صورتی 
ک گذاری و انتشار دانش با فرایندی در  مرحله ســوم- به اشــترا
دو شکل دانش ضمنی و دانش صریح: دانش نیازمند دسته بندی 

و ذخیره شدن در چارچوب استاندارد برای باز-استفاده است.
مرحله چهارم- استفاده و به کارگیری دانش12: فرایند این مرحله 
با ســه فرایند دیگر دانش درارتباط بوده و به آنها یاری می رســاند.

۲- بررسی رابطۀ برنامه ریزی فضایی یکپارچۀ 
دانش- پایه و چارچوب های سیاســت گذاری 

کالن شهری شهری و 
گونه هــای سیاســت گذاری یکپارچــه )کــه  در هریــک از ابعــاد و 
در بنــد 1-2 مقالــه تشــریح شــد(، مدیریــت دانــش فعال اســت: در 
پایین ترین ســطح از هماهنگــی و یکپارچگی، عوامل تصمیم گیری 
از  بــرای اجتنــاب  و  فقــط دربــارۀ فعالیــت ســایرین اطــالع دارنــد 
دوبــاره کاری یــا مداخله در تصمیم های دیگــر عوامل تصمیم گیری 
تــالش می کننــد )Peters, 1998b, 7(، در ســطوح باالتر، فرایندهای 
مدیریــت دانــش و یادگیــری از تســلط عقالنیــت فنی و شکســت در 
یادگیــری و تجربــه به ســوی ســازوکاری حرکت می کنند تا سیســتم 
که ظرفیت  گونه هــای دانش  تصمیم گیــری و سیاســت گذاری از آن 
 Holden, 2012,( یادگیــری پیوســته را ایجــاد می کننــد، بهره برنــد
کافــی برای  314-313(. فرایندهــای یادگیــری در تأمیــن محتــوای 
توســعۀ شــبکه های همیاری، چارچوب های انگاشــتی مشترکی را 
که هم برای یکپارچگی در »فرایند سیاست گذاری«  فراهم می کنند 
و هم برای یکپارچگی در »دانش سیاســت گذاری«13 توســط برخی 

)Tsekos, 2003, 4( از پیش نیازهایی ضروری به شمار آمده اند. 

فراینــد پیشــنهادی  به کارگیــری  3- معرفــی و 
در  سیاســت گذاری  در  یکپارچگــی  تحلیــل 

کالن شهر تهران
فرایند پیشــنهادی این مقاله برای تحلیل یکپارچگی سیاست 
که در این مقاله  کالن شــهر تهران، برآمد مســیر نخســتی اســت  در 
کیــد بــر نقــش یکپارچه کننــدۀ مدیریــت  پیموده شده اســت. بــا تأ
دانــش )بــر پایۀ تعریف برنامه ریزی فضایــی یکپارچۀ دانش- پایه و 
کالن شــهری در بند 2( و  چارچوب هــای سیاســت گذاری شــهری و 
یافتن کاستی های چنین چارچوبی در سیاست گذاری در کالن شهر 
گام های زیر اســت: تهــران، چنیــن فراینــدی متشــکل از مراحــل و 
مرحلــه نخســت- ردیابــی پیشــینۀ پژوهــش پیرامــون تحلیل 
کالن شهر  یکپارچگی در سیاست گذاری از منظر مدیریت دانش در 

تهران.
مرحله دوم- ردیابی و مصورنمودن فرایند تولید سیاســت و یا 

کالن شهر تهران. سیاست گذاری و ردیابی اسناد سیاستی در 
در  یکپارچگــی  تحلیــل  روش  معرفــی  ســوم-  مرحلــه 
سیاست گذاری از منظر مدیریت دانش در کالن شهر تهران، شامل:
گام نخســت- معرفی روش ترکیب و ســنتز بیانیه های سیاستی 

کالن شهر تهران. برای تحلیل یکپارچگی در سیاست گذاری در 
گام دوم- معرفی معیار ســنجش پیشــنهادی: ترکیب دو دسته 

معیارهای یکپارچگی سیاست گذاری و مدیریت دانش.
یکپارچگــی  تحلیــل  روش  به کارگیــری  چهــارم-  مرحلــه 
کالن شــهر تهران،  سیاســت گذاری در چارچوب مدیریت دانش در 

شامل:
گام نخســت: تحلیــل متــن اســناد برنامه ریــزی شــهری از نظــر 

پاسخگویی به معیارهای ترکیبی.
در  یکپارچگــی  نبــود  مشــکل  تفســیر  و  ردیابــی  دوم:  گام 

کالن شهر تهران. سیاست گذاری 
به کارگیــری چارچــوب مدیریــت دانــش در تحلیــل  گام ســوم: 

کالن شهر تهران. یکپارچگی درسیاست گذاری 
گام چهارم: ترسیم خطوط کلی تجویز چارچوب مدیریت دانش 
کالن شــهر تهــران. بــرای سیاســت گذاری یکپارچــۀ دانش پایــه در 

مــورد  در  پژوهــش  پیشــینۀ  ردیابــی  نخســت-  مرحلــۀ   -1-3
تحلیل یکپارچگی در سیاست گذاری از منظر مدیریت دانش در 

کالن شهر تهران
مدیریــت  به کارگیــری  زمینــۀ  در  موجــود  انــدک  پژوهش هــای 
کالن شــهری بــر  دانــش در فرایندهــای سیاســت گذاری شــهری و 
کیدنموده  ضــرورت وجــود ســازوکار و چارچــوب مدیریت دانــش تا
کــه  پژوهشــی  در  نپرداخته انــد.  آن  تحلیــل  چگونگــی  بــه  ولــی 
به صــورت ضمنــی به نقــش مدیریت دانــش در بهبــود فرایندهای 
میرعابدینــی،  و  )کاظمیــان  اشاره شــده  شــهری  سیاســت گذاری 
139۰(، بــه زیرســاخت های اطالعاتــی و ارتباطــی به عنــوان یکــی از 
عوامــل موثر بر یکپارچگی سیاســت گذاری اشاره شــده اما نیازهای 
اطالعاتی و دانش شــهر معرفی نشــده اند. پژوهشــی دیگر )شــریف 
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مطــوف، 1389(، نیــاز به ســازوکار مدیریت اطالعات و دانش شــهر 
تصمیم گیــری  عوامــل  میــان  میان کنــش  دانش-پایه بــودن  نیــز  و 
ح می کنــد. در پژوهشــی دیگــر )حســینی، 1390(،  شــهری را مطــر
ک گذاری آن در میان  اهمیــت دانش ضمنی و اســتفاده و به اشــترا
کید بر جنبه های سازمانی  عوامل تصمیم گیری در شــهر تهران با تأ
مدیریــت دانــش، تشــریح شــده اســت. در ایــن پژوهــش عوامــل 
چندگانــۀ درگیر در سیاســت گذاری شــهر تهران در نظرگرفته  نشــده 
و فقــط اهمیــت به کارگیــری مدیریــت دانــش در شــهرداری تهــران 
بــه عنــوان یــک ســازمان مســتقل، ردیابــی شــده اســت. در زمینۀ 
اجرایی، در نهادهای درگیر در تولید سیاســت، چارچوب مدیریت 
دانش در فرایند تولید و مصرف اســناد سیاستی چون مصوبه های 
و معمــاری، مصوبه هــای هیئــت دولــت،  شــورایعالی شهرســازی 
کمســیون مــادۀ 5 وبرنامه های شــهری چــون برنامۀ  مصوبه هــای 
مجموعه شــهری تهران، برنامۀ راهبردی-ســاختاری شــهر تهران، 
برنامه هــای تفصیلــی نواحــی ُخــرد شــهر تهــران و دیگر بســته های 
که زمینه ای برای سیاســت گذاری  گرفته نشــده ای  سیاســتی به کار 
ح شده اســت.  کالن شــهر را فراهــم آورده اند، مطر یکپارچــه در این 
کالن شــهر تهــران چــون راه انــدازی  بــا ایــن وجــود تالش هایــی در 
پایــگاه داده هــای مکانــی در شــهرداری  تهــران و ایجــاد رصدخانــۀ 
کــه با تکیه بــر فنــاوری اطالعات در تالش بــرای رفع  شــهر تهــران - 
گرد آوری داده های مختلف شهری  کمبود اطالعاتی، بستری برای 
که با وجود  در ابعاد و بازه های زمانی متفاوت اســت، انجام شــده 
مدیریــت  راه انــدازی  بــرای  داده  ای  پایگاه هــای   چنیــن  ضــرورت 
دانــش، به دلیل نبود چارچوب و ســازوکاری مناســب، هماهنگ و 
یکپارچــه، فرایند الزم برای ارتقای داده ها به اطالعات و در مرحلۀ 
بعد دانش شــهری پیموده نشده اســت. در نبود چنین چارچوب، 
ســازوکار و فراینــدی، امــکان باز-اســتفاده از دانــش و یادگیــری از 
فرایندهــای  در  یکپارچــه  سیاســت گذاری  بــرای  گذشــته  تجــارب 
کالن شــهر تهــران، فراهم نشده اســت.  سیاســت گذاری شــهری در 
این مقاله می کوشــد - در پاســخ به چنین نارســایی های پژوهشی 
و عملیاتــی - روشــی بــرای تحلیــل یکپارچگــی در سیاســت گذاری 

کید بــر مدیریت دانــش به منظور تســهیل اثر  کالن شــهر تهــران بــا تا
مدیریــت دانش در دســتیابی به سیاســت گذاری یکپارچــه را ابتدا 
پیشــنهادکرده و سپس به کارگیرد. به منظور یافتن مصادیق بود یا 
نبود یکپارچگی، روش به کارگرفته شده در مرحلۀ چهارم به ترکیب و 
سنتز نتایج مطالعات اسناد سیاستی و یا سیاست گذاری موجود در 
ج در ستون نخست در نمودار 2( با استفاده  کالن شهر تهران )مندر
از ترکیــب دو دســته معیار تحلیــل یکپارچگی در سیاســت گذاری و 
کالن شــهر تهران با اســتفاده  حضــور چارچــوب مدیریــت دانش در 
می پــردازد.  شده اســت،  معرفــی  ســوم  مرحلــۀ  در  کــه  روشــی  از 

3-2- مرحلۀ دوم- ردیابی و مصورنمودن فرایند تولید سیاست 
و یا سیاست گذاری و ردیابی اسناد سیاستی در کالن شهر تهران
فراینــد تولیــد سیاســت و یا سیاســت گذاری و اســناد سیاســتی 
کالن شــهر تهــران را می تــوان در پیوســتاری از تولیــد اطالعــات،  در 
کرد )نمودار2(. نهادهای  مصرف اطالعات و تولید سیاست معرفی  
گردآوری و پردازش کرده و به  تولیــد اطالعات، اطالعات موردنیاز را 
تولید اسناد الزم می پردازند. اسناد تولیدشده در اختیار نهادهای 
مصرف کننــدۀ اطالعــات قرارگرفته و اســناد و اطالعات جدید تولید 
و در اختیــار سیاســت گذاران و یــا نهادهــای تولیــد سیاســت قــرار 
می گیــرد. چندگانگــی و پیچیدگــی عوامــل سیاســت گذار، روابــط و 
ارتباطــات متقابــل نهادهــای تولیــد و مصــرف اطالعــات، نشــان از 
پیچیدگــی فراینــد تولیــد سیاســت و نیــز فراینــد بســیار پیچیده تــر 

اجرای سیاست دارد.

یکپارچگـــــی  تحلیـــــل  روش  معرفـــــی   - ســـــوم  مرحلـــــۀ   -3-3
کالن شهر تهران سیاست گذاری از منظر مدیریت دانش در 

کالن شــهر تهــران، از منظــری  تحلیــل یکپارچگــی سیاســت در 
کــه دو دســته معیــار "تحلیــل یکپارچگــی سیاســت" و  برمی خیــزد 
"تحلیــل چارچــوب مدیریــت دانــش در سیاســت گذاری" را بــا هــم 
کالن،  اهــداف  ارزش هــا،  بــر  ایــن منظــر دوگانــه  ترکیــب می کنــد. 
مشــکالت  از  پیوســتاری  )یعنــی  مشــکل   بــا  مرتبــط  نظریه هــای 

کالن شهر تهران. کارکردی میان عوامل و سیاست ها در  نمودار۲- فرایند تولید سیاست، عوامل سیاست گذاری و روابط 

کالن شهر تهران تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری یکپارچه در 

	  

نهاددهايییي توليیدكکنندةۀۀة ااطالعاتت:   
-االف بخش عموميی، چونن:   
• مركکز آآمارر اايیراانن   
• بانكک مركکزيییي اايیراانن  	  
• شهردداارريییي تهراانن  	  
• ووززااررتت ررااهه وو شهرساززيییي.  	  
• ها خانه دديیگر ووززااررتت  	  
-بب :بخش خصوصيی، چونن  	  
• رريیزيییي شركکت هايییي مشاوورربرنامه  	  
-پپ دديیگر، چونن:  	  
• پژووهشگراانن  	  
• نهاددهايییي پژووهشيی مختلف   	  

سيیاستگذاارريییي:بروونداادد وو محصولل   
-االف ااسنادد سيیاستيی، چونن:   
هايییي شورراايیعاليی شهرساززيییي مصوبه • 	  
وو معمارريییي اايیراانن  	  
ايییي هيیئت ددوولت ه مصوبه  • 	  
	 5كکميیسيیونن ماددهه هايییي  مصوبه •  

شهردداارريییي تهراانن 	  
يییي شورراايییي شهر تهراانن ها مصوبه • 	  
-بب  • هايییي شهريییي، چونن: برنامه   

برنامه مجموعه شهريییي تهراانن •  
برنامه ررااهبردديییي • ساختارريییي شهر تهراانن-  
هايییي تفصيیليی نوااحيی خُردد  برنامه • 	  

شهر تهراانن 	  
پپ هايییي سيیاستيی دديیگر بسته -  

هايییي توليید ااطالعاتت: ررووشش  
ها گيیريییي ها وو نمونه سرشمارريییي •  
اايییي هايییي هواايیيی/ ماهوااررهه نقشه •  
ها نظرسنجيی •  
هايییي كکالبديییي  هايییي وويیژگيی برددااشت •

وو فعاليیتيی فضاها وو مجرااها  	  
ها  دديیگر ررووشش •  

هايییي توليید ددااددهه وو ااطالعاتت:  ززميینه   
فعاليیت  عوااملهايییي  وويیژگيی •

هايییي كکالبديییي فضاها وو مجرااها وويیژگيی  
وو مجرااها هايییي فعاليیتيی فضاها وويیژگيی • 	  
ها دديیگر وويیژگيی • 	  

ااطالعاتت: ةۀۀةكکنند نهاددهايییي مصرفف  
-االف بخش عموميی، چونن:   
شهردداارريییي تهراانن •  
ووززااررتت ررااهه وو شهرساززيییي •  
ووززااررتت كکشورر •  
ساززمانن ميیرااثث فرهنگيی،  •

ددستيی وو گرددشگريییي صنايیع  
ووززااررتت نيیروو •  
ووززااررتت ااررتباطاتت وو فناوورريییي ااطالعاتت •  
-بب بخش خصوصيی، چونن:   
رريیزيییي هايییي مشاوورر برنامه شركکت •  
-پپ دديیگر عواامل، چونن:    
پژووهشگراانن •  
نهاددهايییي پژووهشيی مختلف •  

گرددآآوورريییي وو توليید ااطالعاتت  پرددااززشش وو مصرفف ااطالعاتت 
توليید دداانش  

  

توليید سيیاست  
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توانمندی هــای  منابــع،  سیاســت ها(،  اجــرای  و  سیاســت گذاری 
و  سیاســت گذاری  عوامــل  چندگانــۀ  عضویــت  و  دانــش  مدیریــت 
اجــرا، وظایــف و دســتورکارهای آنهــا در موقعیت های عمــل ویژه و 
کید  که آنها منافع خود را پی گیری می کنند، تأ شیوه های متفاوتی 
کالن شــهر  دارد. بــرای تحلیــل وضعیــت یکپارچگــی سیاســت در 
سیســتم  در  دانــش  مدیریــت  چارچــوب  تحلیــل  روش  تهــران، 
کالن شــهر تهران )یعنــی سیاســت گذاری یکپارچۀ  سیاســت گذاری 
دانش-پایــه(، بر پایــۀ تعریف و انتخــاب مجموعــه ای از معیارهای 

مناسب منتج از مطالعات پایه و نظری این مقاله، قراردارد.

گام نخســت- معرفــی روش ترکیب و ســنتز بیانیه های   -1-3-3
در  سیاســت گذاری  در  یکپارچگــی  تحلیــل  بــرای  سیاســتی 

کالن شهر تهران
برای تحلیل اطالعات، نتایج مطالعات از پیش موجود )شامل 
کالن شــهر تهران، ترکیب و  اســناد سیاســتی و برنامه های شــهری( 
سنتز  شده اند. از میان اسناد سیاستی و برنامه های شهری مرتبط 
با موضوع و دستورکار این مقاله، تکیۀ اصلی بر برنامه های شهری 
اصلــی )یعنــی برنامه مجموعه شــهری تهــران، ســال1382، برنامه 
راهبردی-ساختاری شهر تهران، سال 1386و برنامه های تفصیلی 
نواحی ُخرد شــهر تهران، ســال های1384 و پس از آن( اســت. این 
کیفی14 و اختیار معیارهایی  امر با به کارگیری روش تحلیل محتوای 
کــه در پژوهش پایۀ این مقاله برای ســنجش وضعیت  انجام یافتــه 
یکپارچگــی/  دوگانگــی  نظــر  از  تهــران  کالن شــهر  سیاســت گذاری 
عــدم یکپارچگــی و حضــور/ عدم حضــور مدیریت دانــش مبتنی بر 
گستردۀ مسیر نخست مقاله پیشنهادشده و در جدول2  مطالعات 
کیفی در  به صورتی فشــرده معرفی شده اند . روش تحلیل محتوای 
 Gillham, 2000, 13-18( پــی یافتــن بیانیه هــای محتوایــی اســت
Kohlbacher, 2006, 29-33 ;( و در پژوهــش روشــی اســت بــرای 
توصیف هدفمند و سیســتماتیک محتــوای متون یا پژوهش های 
از پیــش موجــود. با توجه بــه این که بســیاری از روش های موجود 
کّمی بودن  ترکیــب و ســنتز پژوهش های موجــود میل به حرکــت از 
کلی اســتفادۀ  کیفی بــودن دارنــد، اما این امــر و نیز اصل  بــه ســوی 
سیســتماتیک از این گونــه روش هــا، دارای قیــود و بازدارنده هایــی 
چنــد نیز هســت. یــک بازدارندۀ اصلــی در به کارگیــری این روش ها 
کّمــی - در پژوهــش پایــۀ ایــن مقالــه،  کیفــی و  - در هــردو جنبــۀ 
پیروی ننمودن اسناد سیاستی و برنامه های شهری موجود تهران 
)چه برنامه های شهری که به صورتی مستقیم در تحلیل به کاررفته 
که غیرمســتقیم و فقط بعنوان اطالعات پشــتیبان  و چه آن دســته 
و شــهودی نویســندگان( به کارگرفته شــده اند، از اصــول پژوهشــی 
که موردنظر چنین روش های پژوهشــی قراردارد. این نکته،  اســت 
را  آمــاری  تــا حــدی امکان پذیــرِی به کارگیــرِی چنیــن روش هــای 
مخدوش می کند مگر آن که کوششی در راستای مناسب سازی این 
که در  گی های اســناد سیاســتی موجود تهران بشــود  روش ها با ویژ
پژوهش های مرتبط با این مقاله به این امر پرداخته شده است15. 
در واقع، انتخاب اسناد سیاستی برای انجام فرایند اصلی ترکیب و 
کنده ولی مرتبط با این  سنتز و نیز واردکردن نتایج بررسی اسناد پرا

گونه های مختلف روش  دســتورکار، با درنظر گرفتن ســه جنبۀ مهم 
کیفی بوده اســت: )الف( بررســی محتوای آشــکار  تحلیــل محتــوای 
که  متــون، )ب( بررســی محتوای نهان متون و )پ( بررســی آن چه 
ح نشده اما ضرورت  آن توسط پژوهشگر به تشخیص  در متون مطر
درمی آید، به قصد رویارویی با چنین مشــکالتی بوده اســت. روش 
ترکیــب و ســنتز اســناد سیاســتی و برنامه هــای شــهری تهــران در 
ایــن مقالــه برپایــۀ ردیابی دوگانگــی یکپارچگــی/ عــدم یکپارچگی 
در سیاســت های پیشــنهادی برنامه هــا و اثــرات درنظر آمــده برای 
کالن شــهر قرارگرفته اســت.  مدیریــت دانــش در برنامه ریــزی ایــن 
معیارهــای تحلیــل این مقاله شــامل دو دســته معیار پیشــنهادی 
کالن شــهر تهــران از نظــر  بــرای ســنجش وضعیــت سیاســت گذاری 
دوگانگی یکپارچگی/ عدم یکپارچگی و تحلیل چارچوب مدیریت 
کالن شهر تهران است.. نتایج ترکیب و سنتز معیارها  دانش در این 
و ترکیــب و ســنتز اطالعات، بــا به کارگیری روش تحلیــل یکپارچگی 
کالن شهر تهران با استفاده از چارچوب تحلیل  سیاســت گذاری در 

گام سوم همین مرحله معرفی شده است.  مدیریت دانش در 

دو  ترکیــب  پیشــنهادی:  ســنجش  معیــار  دوم-  گام   -۲-3-3
دسته معیارهای یکپارچگی سیاست گذاری و مدیریت دانش

کالن شهر تهران )که  ردیابی و یافتن مشــکل نبود یکپارچگی در 
در مرحلــه چهــارم فرایند پیشــنهادی تحلیل یکپارچگی سیاســت 
کالن شهر تهران در این مقاله انجام شده  است(، نیازمند یافتن  در 
کالن شــهر اســت.  ابعــاد چندپارگــی و یــا نبــود یکپارچگــی در ایــن 
 Underdal, 1980, کارهــای برپایــۀ مطالعــات انجام شــده در مــورد 
160-162، Kidd, 2007, 167، Stead & Meijers, 2009, 320-
Briassoulis, 2005, 29-31  ،321و  Bornemann, 2007, 6-8، در 
پژوهــش  پایۀ این مقاله، فهرســتی از معیارهای ســنجش وضعیت 
تعیین شــده  تهــران  کالن شــهر  در  سیاســت گذاری  در  یکپارچگــی 
کــه در ســه زمینــۀ اصلــی و ابعاد فرعــی آنها قــرارداده  شده اســت16. 
ترکیب دو دســته معیار پیشــنهادی تحلیل یکپارچگی سیاست ها 
کالن شــهر تهران )که بر پایۀ  و معیارهــای حضور مدیریت دانش در 
چارچوب های نظری هدایت کنندۀ این دو مسیر تحلیل موازی در 

این مقاله قراردارند(، در جدول 2 معرفی شده است.

یکپارچگــی  تحلیــل  روش  به کارگیــری  چهــارم-  مرحلــۀ   -4-3
سیاست گذاری در چارچوب مدیریت دانش در کالن شهر تهران
روش به کارگیــری چارچــوب پیشــنهادی تحلیــل یکپارچگی در 
کالن شــهر تهــران در ایــن مقالــه یــا "روش ترکیــب  سیاســت گذاری 
و ســنتز اســناد سیاســت گذاری" بــا به کارگیــری معیارهــای دوگانــه 
تحلیــل یکپارچگــی و حضور مدیریت دانش در برنامه های شــهری 
کارکردی  اثرگــذار بر ســاختار فضایی و فعالیتــی و فرایندهــا و روابط 
کالن شــهر، در ســه ســطح  میــان عوامــل سیاســت گذاری در ایــن 
که در جدول3 معرفی شــده ، درنظرآمده16: )نخســت( در  به صورتی 
کالن شــهر تهران با ســکونت گاه های  کارکــردی میان  ســطح روابط 
پیرامونــی آن: برنامــۀ مجموعه شــهری تهران، ســال 1382، )دوم( 
کالن شــهر تهــران: برنامــه راهبــردی - ســاختاری شــهر  در ســطح 
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ترکیب دو دسته معیار: ارتباط سیاست گذاری یکپارچه و مدیریت دانش سیاست گذاری یکپارچه

تعریفابعاد

زمان
پذیرش دیدگاهی بلندمدت: ارزش گذاری 	 

کوتاه  گزینه، هم بر پایه منافع  سیاست های 
مدت و هم پیامدهای بلند مدت. 

گذشته برای آینده نگری پیامدهای 	  وجود یک پایۀ دانش در مورد پیامدهای تصمیم ها در 
تصمیم ها در آینده.

تغذیۀ پایه دانش از داده ها و دانش تولیدشده در عملیات روزانه برای بهبود پیوستۀ پایۀ دانش.	 

فضا

یکپارچگی عرصه های سیاست عمومی*. 	 
یکپارچگی سیاست*.	 
یکپارچگی سیاست میان نهادهای بخش 	 

عمومی در محدوده های مجاور یا دارای 
منافع مشترک.

ایجاد فرایندی یکپارچه برای تصمیم سازی دانش-پایه برای همۀ زمینه های سیاستی.	 
ایجاد ساختارهای داده ای قابل استفاده )از نظر همخوانی واحدهای تولید و تحلیل داده، 	 

دوره های زمانی تولید و بروزرسانی داده( برای همۀ عوامل سیاست گذاری و اجرای سیاست.
ایجاد سازوکاری برای تبادل دانش بین تمام سطوح حکمرانی یا جغرافیایی-اداری.	 

فعاالن

یکپارچگی میان عوامل سیاست گذاری 	 
و اجرای سیاست های بخشی یا درون-

بخشی )شامل یکپارچگی بین-سازمانی و 
درون-سازمانی(.

یکپارچگی افقی میان عوامل سیاست گذاری 	 
و اجرای سیاست*.

گاهی سیاست گذاران از 	  تبادل دانش، اطالعات و داده میان بخش های سیاست گذاری: آ
مشکالت، تصمیم ها و سیاست ها در بخش های مختلف.

که مواردی چون انگاشت ها و معیارهای ارزشگذاری را 	  ایجاد پایۀ دانش مشترک یا مکمل 
ترکیب و یکسان سازی می کند.

گسترده.	  وجود تجارب 
وجود پایۀ دانش در مورد منافع همه عوامل سیاست گذاری و اجرای سیاست در زمینه های 	 

گون سیاست گذاری. گونا
گیر دربرگیرنده دانش بخش های عمومی، خصوصی و داوطلب.	  وجود پایۀ دانش فرا

موضوع ها

یکپارچگی درون- بخشی و بین- بخشی 	 
گون. گونا میان حوزه های سیاستی 

کتیکی 	  تا و  راهبردی  سطوح  در  یکپارچگی 
)عملیاتی(.

ارزیابی 
گزینه های 
سیاستی 
از دیدگاه 

تمام عوامل 
سیاست گذاری و 

اجرای سیاست

یکپارچگی پایه های دانش و فرایندهای 	 
یادگیری، یکپارچگی ارزش ها، دستورکارها، 

اهداف.

تولید معیارهای یکپارچه ارزش گذاری.	 
توجه به ظرفیت های یادگیری برای توسعه شبکه های همیاری.	 
برای 	  مشترک  دانش  پایۀ  ازیک  سیاست گذاری  عوامل  از  متشکل  کاری  گروه های  استفادۀ 

کارکردی سازوکارهای سیاست گذاری خود. ارزیابی، تحلیل و بازطراحی جنبه های ساختاری و 

همخوانی 
سطوح سیاستی

یکپارچگی تصمیم ها و فرایندهای تولید 	 
سیاست و اجرای سیاست*.

واردکردن دروندادها و بروندادهای سیاست گذاری در پایۀ دانش برای ارزشگذاری ساختارها 	 
و فرایندها در برابر اهداف عوامل سیاست گذاری و اجرای سیاست.

کالن، ُخرد و 	  کردن معیارهای ارزیابی فرایندهای اجرای سیاست )شامل پی گیری اهداف  وارد 
راهبردهای تدوین شده( در پایه دانش مورد استفاده عوامل سیاست گذاری و اجرای سیاست.

کالنشهر تهران. جدول ۲- ماتریس ترکیب دو دسته معیارهای مرتبط با سیاست گذاری یکپارچه و مدیریت دانش مناسب به کارگیری در 

جدول 3- ماتریس تحلیل محتوای برنامه های شهری تهران برحسب معیارهای ترکیبی یکپارچگی مدیریت دانش. 

* در تمام سطوح حکمرانی یا در محدوده های جغرافیایی-اداری مختلف

زمینه های 
دوگانۀ 

یتحلیل متن
ها

یار
مع

ل*
حلی

ن ت
ال

                                        متون مورد تحلیل ک
معیارهای ُخرد

 تحلیل: الف- یکپارچگی
 ب- مدیریت دانش

برنامه مجموعه 
شهری تهران 

)138۲(

برنامه راهبردی-
ساختاری شهر تهران 

)1386(

برنامه های تفصیلی 
نواحی خرد شهر 

تهران )1384 و بعد(

ی
ذار

ت گ
اس

سی
در 

ی 
چگ

پار
تیک

معی
جا

کارشدهکار شدهیکپارچگی پهنه های سیاست عمومی برای تقسیم های سرزمینی کارشدهکم  بسیارکم 

یکپارچگی فعالیت های بخش های عمومی، خصوصی و 
داوطلب در هر محدودۀ جغرافیایی

کار شده کارشدهبسیارکم  کار نشدهبسیارکم 

انسجام سیاستی میان تمام مقیاس ها و سطوح حکمرانی 
یا جغرافیایی- اداری

کار شده بسیارکم 

انسجام سیاستی میان مراجع همجوار در نواحی با دارای 
منافع مشترک

کارشده/ قابل  کم 
پی گیری نبوده

کارشده کار نشدهکم 

کارشده/ قابل یکپارچگی ارزش ها: تولید معیارهای یکپارچه ارزش گذاریتجمیع کم 
پی گیری نبوده

کار نشدهکار نشده

ی
وان

مخ
ه

یکپارچگی در سطح عملیاتی میان عوامل سیاست گذاری 
در تمام سطوح حکمروایی یا جغرافیایی- اداری

کارنشده/ قابل 
پی گیری نبوده

کار نشدهکارنشده

یکپارچگی فرایندهای تدوین و اجرای سیاست
کارنشده/ قابل 
پی گیری نبوده

کارنشدهکارنشده کمی 

کالن شهر تهران تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری یکپارچه در 
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زمینه های 
دوگانۀ 

یتحلیل متن
ها

یار
مع

ل*
حلی

ن ت
ال

                                        متون مورد تحلیل ک
معیارهای ُخرد

 تحلیل: الف- یکپارچگی
 ب- مدیریت دانش

برنامه مجموعه 
شهری تهران 

)138۲(

برنامه راهبردی-
ساختاری شهر تهران 

)1386(

برنامه های تفصیلی 
نواحی خرد شهر 

تهران )1384 و بعد(

ش
دان

ت 
یری

مد

ش
دان

د 
ولی

وجود یک پایۀ دانش در مورد پیامدهای تصمیم ها در ت
گذشته برای آینده نگری پیامدهای تصمیم ها در آینده

کار شده کارشدهبسیارکم  کارشدهکم  بسیارکم 

تغذیه پایه دانش از داده ها و دانش تولید شده در عملیات 
روزانه برای بهبود پیوستۀ پایۀ دانش

کار شده کارشدهبسیارکم  کارشدهکم  کم 

ت 
اش

هد
نگ

 و 
ی 

ده
مان

ساز
ش

دان

وجود ساختارهای داده ای قابل استفاده برای تمام عوامل 
سیاست گذاری و اجرای سیاست

کار شده کارشدهکم  کارشدهکم  کم 

وجود سازوکار تبادل دانش بین تمام سطوح حکمرانی یا 
جغرافیایی-اداری

کارنشدهکارنشدهقابل پی گیری نبوده

استفادۀ عوامل سیاست گذاری ازیک پایۀ دانش مشترک 
برای سازوکارهای سیاست گذاری خود 

کارنشدهکارنشدهکارنشده

ی و
ذار

ک گ
ترا

اش
به 

ش
دان

ار 
ش

انت
ل/

اد
 تب

تدارک برای تبادل دانش، اطالعات و داده میان بخش های 
سیاست گذاری 

کارشدهکار نشده کارنشدهبسیارکم 

که انگاشت ها و  وجود پایۀ دانش مشترک / مکمل 
معیارهای ارزشگذاری را ترکیب و یکسان  سازی  کند

کارنشدهکارنشدهکار نشده

گیر دربرگیرنده دانش بخش های  وجود پایۀ دانش فرا
عمومی، خصوصی و داوطلب

کارنشدهکارنشدهکار نشده

ن و
رد

ارب
ه ک

و ب
ده 

فا
ست

ا
ش

دان
 از 

ده
فا

ست
ازا

ب

توجه به ظرفیت های یادگیری برای توسعه شبکه های 
همیاری

کارشدهکار نشده کارنشدهبسیارکم 

کارشدهکار نشدهوارد کردن بروندادها و برآمدهای سیاست گذاری در پایۀ دانش کارنشدهبسیارکم 

واردکردن دروندادها و بروندادهای سیاست گذاری در پایۀ 
دانش برای ارزشگذاری ساختارها و فرایندها در برابر اهداف 

عوامل سیاست گذاری و اجرای سیاست 

کارشدهکار نشده کارنشدهبسیارکم 

تهــران، ســال 1386 و )ســوم( در ســطح نواحــی ُخــرد: برنامه هــای 
گانــۀ تهــران از ســال 1384 بــه بعــد. در ایــن  تفصیلــی مناطــق 22 
سیاســت گذاری،  اســناد  ســنتز  و  ترکیــب  تحلیــل،  بــرای  مرحلــه 
گام  زیــر پیموده شــده اند: )گام نخســت( تحلیل متن اســناد  چهــار 
برنامه ریزی شــهری از نظر پاســخگویی به معیارهــای ترکیبی، )گام 
دوم( ردیابــی و تفســیر مشــکل نبود یکپارچگی در سیاســت گذاری 
کالن شــهر تهران، )گام ســوم( به کارگیری چارچــوب مدیریت دانش 
کالن شــهر تهــران و )گام  در تحلیــل یکپارچگــی درسیاســت گذاری 
کلی      تجویز چارچوب مدیریت دانش برای  چهارم( ترســیم خطوط 

کالن شهر تهران. سیاست گذاری یکپارچۀ دانش-پایه در 

گام نخســت: تحلیل متن اسناد برنامه ریزی شهری از   -1-4-3
نظر پاسخگویی به معیارهای ترکیبی

ردیابــی هریــک از معیارهــای ترکیب شــده ، در متــن ســه ســند 
برنامه ریزی شــهر تهران، زمینۀ شناســایی مشکل نبود یکپارچگی 
گام دوم همین مرحله( و تحلیل چارچوب  در سیاســت گذاری )در 
گام  )در  تهــران  کالن شــهر  سیاســت گذاری  در  دانــش  مدیریــت 
چهــارم این مرحلــه( را فراهم نمود. در جــدول3، تحلیل محتوای 
برنامه های شــهری تهران برحسب معیارهای ترکیبی یکپارچگی و 

مدیریت دانش معرفی شده است16.

گام دوم: ردیابــی و تفســیر عرصه هــای  مشــکل نبــود   -۲-4-3
کالن شهر تهران یکپارچگی در سیاست گذاری 

کــه مرکز تمــام فعالیت های ملی و اســتقرار  کالن شــهر تهــران  در 
نهادهــای حکومتــی افــزون بــر فعالیت هــای ســطح محلی اســت، 
کــه بــه معنــای سیاســت گذاری و  تصمیم گیــری ملــی و محلــی - 
و  برنامه ریــزی  در  درگیــر  گــون  گونا و  چندگانــه  سیاســت گذاران 
کالن شــهر اســت - درهــم آمیخته اســت. ایــن امــر،  مدیریــت ایــن 
هماهنگی و یکپارچگی اهداف، سیاســت ها و تصمیم های عوامل 
و  عمومــی  بخــش  هــردو  )در  سیاســت  اجــرای  و  سیاســت گذاری 
کالن شــهر تهران را در عین ضــرورت تبدیل به امری  خصوصــی( در 
سیاســت گذاری،  در  یکپارچگــی  تحلیــل  نموده اســت.  پیچیــده 
ابعــاد  و  یکپارچگــی  نبــود  مشــکل  یافتــن  و  ردیابــی  نیازمنــد 
کالن شــهر تهران اســت. مشــکل نبــود یکپارچگی در  چندپارگی در 
کالن شهر تهران با به کارگیری معیارهای ترکیبی  سیاست گذاری در 
پیشــنهادی ایــن مقاله برای ســنجش دوگانگــی یکپارچگی/ عدم 
کالن شــهر از منظر مدیریــت دانش)جدول 2(،  یکپارچگــی در ایــن 
بــا تحلیــل برنامه هــای شــهری و اســناد سیاســتی تدوین شــده از 
ســوی عوامل تصمیم گیری یا سیاســت گذاران بســیار و زمینه های 
کالن شــهر بر اساس این معیارها،  سیاســت گذاری چندگانه در این 
شناســایی و تحلیــل  شده اســت. در معرفــی برونــداد ایــن تحلیل، 
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کالن شــهر  جنبه هــای مختلــف نبــود هماهنگــی و یکپارچگــی در 
تهران را چنین می توان بیان نمود: 

عوامــل  تصمیم هــای  بیــن  هماهنگــی  نبــود  نخســت- 
گــون:  گونا بخش هــای  در  سیاســت  اجــرای  و  سیاســت گذاری 
در بخــش عمومــی در ســطح ملــی، چندگانگــی تصمیم ســازان و 
کــه سیاســت ها را تولیدکــرده، در مــورد آنها تصمیم  تصمیم گیرانــی 
می گیرنــد و آنهــا را اجــرا می کننــد، وجــود دارد. ایــن عوامــل از یــک 
گانــه ای را بــر عهــده دارنــد، و از ســوی دیگــر در  ســو وظایــف جدا
حــوزۀ خاصــی دارای قــدرت بــوده و بــه عمــل می پردازنــد. یعنــی 
برای رویارویی با مشــکالت بخشــی یا درون-بخشــی خود، بر پایۀ 
کار و برنامه هــای ملــی بــرای آنهــا تعییــن  کــه تقســیم  دســتورکاری 
کرده اســت، به سیاســت گذاری و اجرای آن در شــهرها، به ویژه در 
که  کشــور می پردازند. در حالی  کالن شــهر تهران به عنوان پایتخت 
به جز این دســتورکار بخشــی یا درون-بخشــی، دغدغــۀ دیگری در 
مــوارد مرتبــط نداشــته و در نتیجــه ناســازگاری و ناهماهنگــی بین 
کوتاه مدت و بلندمدت  سیاســت های آنها و هم چنین پیامدهای 
کالن شــهر تهــران، نادیده  آنهــا بــر یکدیگــر و نیــز بر ســاختار فضایی 
کــه در اینجا تعریف می شــود، نبود  گرفته  می شــود. عرصۀ مشــکلی 
هر گونــه ســازوکار بــرای همــکاری، ارتبــاط و همیاری عوامــل درگیر 
در تصمیم گیــری، سیاســت گذاری و اجــرای سیاســت و نیــز نبــود 
سیاســت های فضایــی یکپارچه اســت. این ناهماهنگــی در  میان  
تصمیم هــای مراجــع برنامه ریــزی در ســطوح جغرافیایــی-اداری 
پیامدهــای ســاختار  نیــز  کالن شــهری  هم جــوار شــهر در منطقــۀ 
کالن شهر تهران را  کالبدی  گســترش  فضایی نابرابر و   شــدت یافتن 

به همراه داشته است16.
دوم- نبود هماهنگی بین تصمیم ها و سیاســت های محلی 
کالن شــهر تهران بــه عنوان  کالن شــهر تهــران:  و ملــی اثرگــذار بــر 
کشــور در معــرض سیاســت های ملــی و  پایتخــت و شــهر نخســت 
کــه تقاضاهــای  حتــی بین المللــی قــرار دارد. ایــن درحالــی اســت 
منطقــۀ  در  شــهری  نیمــه  و  روســتایی  شــهری،  ســکونت گاه های 
کالن شــهری تهــران، نیازمنــد سیاســت گذاری ویــژه بــرای نیازهــا، 
تقاضاهــا و قیــود داخلــی در ســطح محلــی هســتند. در نبــود یــک 
کالن شهر تهران  سازوکار سازمانی رسمی برنامه ریزی و مدیریت در 
و منطقۀ کالن شهری دربرگیرندۀ آن، تناقض و نبود هماهنگی بین 
سیاســت های ســطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد شده اســت. 
که  این مشــکل بر پایۀ این وضعیت در شــهر تهران معرفی می شود 
تصمیم های شورای شهر تهران )به عنوان تنها عامل سیاست گذار 
که منتخب شــهروندان این شــهر است(، فقط پس  بخش عمومی 
از تأییــد فرمانداری شــهر تهران قابلیت اجراشــدن را پیدا می کنند 
اما ســازوکاری برای هماهنگی تصمیم های فرمانداری شــهر تهران 
و اســتانداری اســتان تهــران )کــه از ســازوکار برنامه ریزی در ســطح 
کالن شــهر و نواحــی فرا و  ملــی پیــروی می کننــد( و شــهرداری ایــن 
کالن شــهر  فــرو شــهری آن در حوزه های سیاســت گذاری محلی در 

تهران، تدبیر و به کارگرفته نمی شود.
سوم- ُسســتی  رهیافت برنامه ریزی اختیار شده: جنبه های 
کالن شــهری و بــا توجــه بــه  نظــری برنامه ریــزی به ویــژه در ســطح 

کارکــرد برنامه ریــزی در ســطوح ملــی و محلــی بــر ایــن  اثــر نقــش و 
تهــران  کالن شــهر  در  سیاســت گذاری  در  برنامه ریــزی،  ســطح 
نادیده گرفتــه شده اســت. ایــن واقعیــت بــر اختیــار مســتدل یــک 
که توســط  رهیافت برنامه ریزی یکپارچه و شــفاف )یعنی رهیافتی 
ســازوکارهای پشــتیبان برنامــه ریــزی تحکیم شده باشــد و دارای 
کالن شهر تهران باشد(  کشور ایران و  مناســبت با شرایط حکمرانی 
کــه برنامه ریــزی فراینــدی  گاهــی پیش رونــده در ایــن مــورد  و نیــز آ
که فقط  اســت پیوســته، ســازش پذیر و دانش-پایــه و نــه فعالیتــی 
بــه تولید برنامــه برای وضعیت پایانی سیســتم مــورد برنامه ریزی، 
کیــد دارد. ایــن عرصــۀ مشــکل خــود نشــان از تناقض بیــن رفتار  تأ
کاربست  سیاســی و سیاست گذاری نیز دارد، یعنی اختیار التقاطی 
برنامه ریزی در تهران، بدون هرگونه تفکر منطقی و عقالنی در مورد 
کالن شهر تهران و نیز سیستم های  کشور ایران و  شــرایط حکمرانی 

پشتیبان مناسب است.

گام ســوم: به کارگیری چارچــوب مدیریت دانش برای   -3-4-3
کالن شهر تهران تحلیل یکپارچگی سیاست گذاری در 

با تعریف چارچوب مدیریت دانش و معیارهای پیشــنهاد شده 
برای سنجش آن، وضعیت به کارگیری چارچوب مدیریت دانش در 
کالن شهر تهران به عنوان یکی از پایه های سیاست گذاری یکپارچه 
با بررسی تحلیلی برنامه های شهری و اسناد سیاستی تدوین شده 
توســط نهادهــای درگیــر در سیاســت گذاری و روندکارهــای تولید و 
که  کالن شــهر تهــران ردیابــی و تحلیل  شــده17  اجــرای سیاســت در 

جدول 4 نتایج این تحلیل را نشان می دهد. 

کلــی      تجویــز چارچــوب  گام چهــارم: ترســیم خطــوط   -4-4-3
مدیریــت دانــش برای سیاســت گذاری یکپارچــۀ دانش-پایه در 

کالن شهر تهران
بــرای دســتیابی بــه سیاســت گذاری یکپارچــه دانش-پایــه در 
کالن شــهر تهــران- بــر پایۀ پژوهش هــای نظری و نتایــج به کارگیری 
چارچــوب تحلیــل مدیریــت دانــش در فراینــد سیاســت گذاری در 
کالن شــهر تهران- با اســتفاده از نتایج تحلیل، ترکیب و ســنتز متن 
اسناد سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری، با ردیابی و به کارگیری 
در  درگیــر  نهادهــای  در  اطالعــات  مصــرف  و  تولیــد  روندکارهــای 
سیاســت گذاری و اجــرای سیاســت و نیــز بــا اســتناد به شناســایی 
کمبودهــای چارچوب مدیریت دانش در سیاســت گذاری  موانــع و 
کالن شــهر و منطقــۀ  بــه عنــوان شــالودۀ یکپارچگــی سیاســت در 

کالن شهری تهران فرایند چهار مرحله ای زیر پیشنهاد می شود:
پایــۀ دانــش یکپارچــه و ســاختار دادۀ  یــک  ایجــاد  نخســت- 
گونه هــای متفــاوت دانــش بــرای زمینه هــای  قابــل انطبــاق بــرای 

گون و اجرای سیاست ها.  گونا سیاست گذاری چندگانه و 
دوم- ایجــاد یک سیســتم یکپارچــۀ پشــتیبان برنامه ریزی )به 
کوشــش مشــترک نهادها و سازمان های تولیدکنندۀ  عنوان نتیجۀ 
کوشش های برنامه ریزی  اطالعات شهری( برای هماهنگ  نمودن 

و سیاست گذاری شهری.  
سوم- تدبیر یک رهیافت برنامه ریزی و سیاست گذاری فضایی 

کالن شهر تهران تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری یکپارچه در 
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کید از برنامه ریزی شهری  این مقاله پس از بیان اهمیت تغییر تأ
ســنتی بــه برنامه ریــزی کالن شــهری فضایی، اهمیــت رعایت نقش 
مدیریت دانش در استقرار و به کارگیری یک سیستم سیاست گذاری 
یکپارچــه دانش- پایــه را مــورد بحــث قــرار داد. ایــن تغییــر، رهیافت 
بــه  را  کالن شــهری  فضایــی  برنامه ریــزی  بــه  ســنتی  برنامه ریــزی 
که سیســتم های دانش شــهری سازگار با  گســترش می دهد  صورتی 
اصــول مدیریــت دانــش و سیاســت گذاری دانش- پایــه نیازمنــد آن 
اســت. برپایــۀ تعریــف انگاشــت یکپارچگــی در برنامه ریــزی فضایــی 
کالن شــهری و همچنیــن معیارهــای تشــخیص یکپارچگــی در برابــر 
عدم یکپارچگی از یک سو و چارچوب مدیریت دانش از سوی دیگر، 
چارچوبــی بــرای ردیابی یکپارچگی در سیاســت گذاری و پایۀ دانش 
کالن شهر تهران بر پایۀ چارچوب تحلیل  موجود در سیاســت گذاری 

پیشــنهادی این مقاله - یعنی تحلیــل چارچوب مدیریت دانش در 
کالن شــهر تهران - فراهم شد. به کارگیری  فرایند سیاســت گذاری در 
کالن شهر  کاستی ها و موانع فرایند سیاست گذاری در  این چارچوب 
تهــران را در به کارگیــری چارچــوب مدیریــت دانــش و دســتیابی بــه 
سیستم سیاست گذاری یکپارچۀ دانش-پایه مشخص می کند که بر 
پایۀ آن، در این مقاله فرایندی بر ای استقرار سیستم سیاست گذاری 
یکپارچۀ دانش پایه در کالن شهر تهران معرفی  شد که این را می توان 
کوششــی در راســتای پرداختن به و به کارگیری هریک از دو انگاشت  
یعنــی »مدیریــت دانــش« و »سیاســت گذاری  ایــن مقالــه،  اصلــی 
برنامه ریــزی  در  انگاشــت  دو  ایــن  اتصــال  نیــز  و  یکپارچــه« 
که پیشینه ای - چه پژوهشی  کالن شهرهایی چون کالن شهر تهران 
آورد.  به شــمار  ندارنــد،  زمینــه  ایــن  در   - سیاســت گذاری  چــه  و 

نتیجه

کالن شهر تهران18 و راهبردی یکپارچۀ دانش-پایه مناسب شرایط 
چهــارم- اســتقرار یــک ســاختار ســازمانی یکپارچــه، مبتنــی بــر 

چارچــوب مدیریــت دانــش در سیاســت گذاری و مناســب شــرایط 
گون برنامه ریزی و سیاست گذاری. کالن شهر تهران18برای مراحل گونا

فرایند 
مدیریت 

دانش

کالن شهر تهران تحلیل فرایند مدیریت دانش در فرایند سیاست گذاری در 
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تکیه بر دانش تخصصی و صریح و نادیده گرفتن دانش 	 
ضمنی.

کمبود و نبود اطالعات معتبر و هماهنگ. 	 
نبود پایۀ دانش یکپارچه با ساختار مشترک و یکی شده 	 
تبدیل نشدن اطالعات موجود به دانش موردنیاز 	 

سیاست گذاری. 
ناهماهنگی داده های تولیدشده با نیازهای عوامل تولید 	 

و اجرای سیاست. 
نبود پایۀ دانش دربرگیرندۀ تجربه های پیشین 	 

برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرا. 
بهره نگرفتن از همۀ ظرفیت های اطالعاتی موجود. 	 

نبود دستورکارها و ابزار یکپارچه  کنندۀ تولید اطالعات و دانش.	 
عدم هماهنگی تمام عوامل سیاست گذاری و اجرای سیاست در تولید پایۀ دانش )از نظر 	 

همخوانی واحدهای جغرافیایی تحلیل، دوره های زمانی تولید و بروزرسانی داده(. 
نبود سیستم پشتیبان برای هماهنگ کردن و یکی سازی اطالعات و دانش تولیدشده. 	 
نبود سازوکاری سیستماتیک برای ورود ارزش های زمینه   ای به فرایند سیاست گذاری. 	 
درگیرنشدن تمام عوامل تولید و اجرای سیاست در تولید و تبادل دانش. 	 
وجود مشکالت و موانع مالی و فنی عوامل تولید و اجرای سیاست در برآورده کردن 	 

نیازهای اطالعاتی الزم برای سیاست گذاری شهری.
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 نبود پایۀ دانش با ظرفیت به روزرسانی پیوسته. 	 
نیود سیستم های فرابینی و ارزیابی پایۀ دانش برای 	 

پی گیری اهداف سیاست گذاری. 
تکیه بر دانش و تخصصی و در نظر نگرفتن دانش ضمنی.	 

نبود پایۀ دانش ویژه سیاست گذاری )منطبق بر نیازهای سیاست گذاری( به عنوان پایۀ 	 
کار همۀ عوامل تولید و اجرای سیاست. 

کالبدی، فعالیتی( به 	  وجود دوباره کاری در تولید داده ها و اطالعات )چون اطالعات 
ک گذارده نشدن آن ها. دلیل به اشترا

نبود سازوکار سنجش اعتبارو درستی داده های تولیدشده و هماهنگ کردن آنها. 	 

 و 
ی

ذار
ک گ

ترا
اش

ه 
ب

ش*
دان

ار 
ش

انت

ک گذاری 	  در نظر نگرفتن پیش شرط های موردنیاز به اشترا
گونه های مختلف  و تبادل دانش )شامل شناسایی 

دانش، فرایند مشارکتی و زیر ساخت فنی(. 

ک گذاری دانش. 	  نبود دستورکار قانونی الزام آور و مشترک برای به اشترا
ک گذاری شده میان عوامل سیاست گذاری 	  گسترۀ دانش به اشترا گونه و  مشخص نبودن 

و اجرای سیاست و سهم هر نهاد در تولید دانش.
ک گذاری  و تبادل اطالعات. 	  نبودزیرساخت ها سیستم های پشتیبان برای  به اشترا

ده
فا

ست
ازا

و ب
ده 

فا
ست

ا
ش*

دان
از 

گاهی در 	  وجود سیاست های غیریکپارچه و ناهماهنگ و 
**رقابت با یکدیگر.

کالنشهر تهران. جدول 4- ماتریس تحلیل فرایند مدیریت دانش در فرایند سیاست گذاری در 

گی های روندکاری سه مرحلۀ پیشین فرایند مدیریت دانش  کالنشهر تهران             ** ترکیب ویژ * در 
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پی نوشت ها    

 ،politics و متفــاوت با policy 1 در ایــن مقالــه، سیاســت )یا خط    مشــی( برابر 
 policy-makers سیاست گذاران برابر با ،policy-making سیاست گذاری برابر با

و سیاست عمومی برابر با public policy قرارگرفته است.
 2 در ایــن مقاله "کالن شــهر" برابــر با واژۀ انگلیســی metropolis و مترادف واژۀ 
کالن شــهری/ برنامه ریزی بزرگ شهری" برابر  فارســی " بزرگ شــهر" و "برنامه ریزی 
با واژۀ انگلیسی metropolitan planning درنظر آمده است )در دو رسالۀ دکترایی 
گان فارسی "بزرگ شهر" و برنامه ریزی  که این مقاله فصل مشــترک آنها اســت، واژ

بزرگ شهری" به کاررفته است(.
3  Functional Integration. 
4 Functional Interdependencies.

 metropolitan کالن شــهری« برابر بــا واژۀ انگلیســی  5 در ایــن مقالــه »منطقۀ 
 urban( و مترادف با »منطقۀ بزرگ شهری«، متشکل از انباشتگی شهری region
 peri-urban ( و نواحــی پیرامونــی )یعنی محیط پیرا-شــهری یــاagglomeration
environment( آن شــامل فضاهــای طبیعــی و فضاهــای طبیعــی، دربرگیرنــدۀ 
فعالیت هــای  دیگــر  و  آن  جــز  و  صنعتــی  مســکونی  کشــاورزی،  فعالیت هــای 

مکان یافته همراه با انواع زیرساخت ها، درنظر آمده است.
 sectoral or inter-sectoral( درون-بخشــی  یــا  بخشــی  سیاســتگذاری   6
sectoral or inter-( و سیاســت های بخشــی یا درون-بخشــی )policy-making
کــه بــه معنــای بیانیه هــای هدایت کننــدۀ اهــداف و احــکام   )sectoral policies
نهادهای بخشی است و در برابر سیاست ها و سیاستگذاری یکپارچه و یا به بیانی 
دیگــر سیاســت گذاری بین-بخشــی )inter-sectoral policy-making( قراردارد.
7 چــون رهیافــت مدیریــت عمومــی جدیــد )new public management( در 

کشورهای بیشتر توسعه یافتۀ جهان پس از دهۀ 198۰ میالدی بسیاری از 
8  Welfare State.

کــه  موضوع هایــی  cross-cutting issues in policy-making یعنــی   9
سیاســت گذاری دربــارۀ آنها بردیگرموضوع ها تأثیر گذار اســت و موجب وابســتگی  
زیرسیستم های مختلف می شود.                                                                                                                                                                       

10  Political Fragmentation.
11 دانش صریح )explicit knowledge( و دانش ضمنی )tacit knowledge( تعریف 
و گونه بندی دانش - به عنوان اطالعات کارُبردی - که در این مقاله درنظرگرفته شده 
ک و  عبــارت  اســت از: )نخســت( دانــش صریح )کــه می تواند ارایــه، ذخیره، به  اشــترا
گســترش اطالعات  کارآمــد به کارگرفتــه شــود( در برابر دانش ضمنــی )که  بــه صــورت 
کــه بیــان، ارایــه و برقــراری ارتبــاط با آن دشــوار  غیررســمی و دانشــی را در برمی گیــرد 
 )spatial knowledge(  دانش فضایی )( و )دومRubenstein-Montano, 2۰۰۰( )است
)مجموعــه ای از اطالعــات با اشــاره به مکان جغرافیایــی و درک جامع از واقعیت ها، 
ک  به اشــترا و  درک  قابلیــت  کــه  پویایی هــا،  و  ارتباطــات  درونــی،  وابســتگی های 
 .)aspatial knowledge(در برابر دانش نافضایی )گذاشته شدن توسط فرد یا گروه را دارد

 12 Knowledge Utilization.
13 Policy-Making Knowledge.       

qualitative content analysis methods  14 و متفاوت با روش هایی با عنوان 
کّمی.  فرا- تحلیل )meta-analysis methods( با تکیه بیشتر بر اطالعات 

کاری نیاز به انجام پژوهش  هایی پیشــرفته و یا به  که چنین  15 مســلم اســت 
که از دستورکار این مقاله فراتر می رود. زبانی دیگر هوشمندسازی دارد 

16 و به ویژه ناشــی از افزایش پیوســته قیمت های زمین و فضای ساخته شده 
گرایــش )ظاهــرًا همیشــگی(  کالن شــهر تهــران و نیــز  در نواحــی درونــی و بیرونــی 
برای ویران کردن و از نو ســاختن فضاهای ساخته شــده )بیشــتر مســکونی( برای 
کاربردهای مسکونی و غیرمسکونی )بیشتر تجاری و اداری(. تبدیل به ترکیبی از 
که جامعۀ آماری )چون  17 نخست آن که به کارگیری چنین روشی در مواردی 
اسناد سیاستی( هیچگونه تطابقی با اصول پایۀ چنین روش هایی ندارند، بیشتر 
متکی بر عقل سلیم )common sense( است تا استفادۀ ابزاری از روش های آماری 
)چه کمی و چه کیفی(، هرچند کوششی در راستای مناسب سازی روش با شرایط 
موجود شده اســت. دوم آن که به دلیل حجم زیاد، مطالب  مربوط به معیارهای 
گنجانده شــده اســت. دوگانــه از مقالــه حذف شــده اند و تنها معیارهای ترکیبی 
کارُبردی  که تعیین این مناســبت در نتیجۀ انجام پژوهش های موردی و   18

می تواند مشخص  شود.
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