
 يكـى از مهمترين مسـائلى كه سـازمان ها بـا آن مواجه انـد، چگونگى 
شـكل دهى به آينده است تا بتوانند با استفاده از راهبردهايى كه بر اساس 
رويكـرد دانش محـورى در افق معيـن و محيط پيچيده و پويـاى داخل و 
خارج سازمان ها شكل مى گيرد پايدارى و مانايى الزم را بدست آورند. زيرا 
فناورى هاى نوين و نوآورى هاى سازمانى و خالق در جوامع و سازمان ها همه 

روزه باعث بروز تحولى در جهان مى شوند.
براى شـكل دهى به آينده بايد درك عميقى از امروز وجود داشته باشد، 
چرا كه براى رسـيدن به آينده بهتر بايد روندهاى امروزى شـفاف شـده و 
عملكرد سازمان هاى نوآور براى دستيابى به الگوى مناسب مورد توجه قرار 

گيرد.
با توجه به فقدان برنامه ريزى راهبردى يكپارچه و بهنگام. توسعه پايدار 
شـهرى، همواره ضرورت وجود مركـزى كه بتواند به صورت مسـتمر اين 
نقش را براى شـهر تهران ايفا نمايد وجود داشـته است. تقويت بنيان هاى 
تئوريك و اسـتراتژيك فعاليت هاى مديريت شهرى تهران براى پى جوئى 
راه حل هاى كالن مسائل و مشكالت كالنشهر تهران، ايجاد تعامالت درون 
و برون سازمانى و شكل دهى به آينده بصورت نظام مند و مستمر، از الزامات 

مذكور بوده و هست.
از ايـن رو، مركـز مطالعات و برنامه ريزى شـهر تهران بـا هدف كمك به 
مديريت شـهرى تهـران در امر شـكل دهى به آينده و تقويـت بنيان هاى 
تئوريك و استراتژيك آن شكل گرفته است. اين مركز با پذيرش ماموريت ها 
و وظايف نهاد مطالعات و برنامه ريزى شهر تهران و با ايجاد تشكيالت جديد 
كه در سـاختار آن نه (9) مديريت پژوهشى جهت مطالعات و پژوهش هاى 
مورد نياز شـهردارى، منظور شده است بر آن است كه شهردارى تهران را 
در صف شكنى مديريت سنتى و برقرارى مديريتى نوين و خالق و هماهنگ 

با تحوالت روز يارى دهد.
در واقـع صف شـكنى، متدولوژى نظام مندى اسـت كـه مى تواند براى 
رسـيدن به نتايج مطلوب، فوق العاده مفيد باشد. در شكل دهى به آينده، 
رهبـران بايد بر شـرايط موجود غلبه كنند و سيسـتم و فرآيندها را براى 
سرنوشـت جديد تغيير دهند. صف شـكنى چه از لحـاظ ماهيتى و چه از 
لحاظ فنى براى ايجاد اين تغييرات در سـازمان، نقش اساسـى دارد. اينكه 
مدير در چه مرحله اى از چابكى قرار داشته باشد و چگونه بتواند با استفاده 
از توانمندى هاى خود بموقع تغييرات را در سازمان خود اعمال كند، بسيار 

حائز اهميت است.
ضرورت مبتني سـاختن فعاليت هاى شـهردارى، به دستاوردهاي علمي 
و پ  ژوهشـي و بكارگيـرى فناوري هـاي نويـن و بهـره بــردن از نـظــام 
مـديـريـت دانش در جهت تحقق اهـداف آرمـاني و تبـديل شـهردارى 
بـه يك سـازمان دانـايى محـور، چـابك، منعطـف و نتيجه محـور؛ يكى 
از اولويت هاى مـديريت عـالى شـهردارى اسـت. در اين راستـا، مركز با 
فـراهم كردن سازوكارهاى الزم براى سياست گذارى و برنامه ريزى در امر 
مطالعـه و پژوهـش و ايجاد انگيزه و باور عميق به ضـرورت انجام اقدامات 
بر اسـاس نتايج حاصل از مطالعه و پژوهش، با رعايت استاندارها و اولويت 

بندى امور پژوهشى منطبق با نيازهاى شهردارى گام خواهد برداشت.

معرفى مركز مطالعات و برنامه ريزى شهر تهران
سابقـه تأسيس مـركز مطالعـات به سـال 1357، زمـانيكه دبيـرخانه 
شـوراى نظارت بـر گسـترش شـهر تهران در شـهردارى تهـران مستقر 
گـرديد، بـاز مى گـردد. در آن دوره دفتر مطالعات و برنامه ريزى در رابطه 
با مـوضوعـات پـرونده هاى شوراى مـذكـور، بررسى هاى فنى، تخصصى 
و مطالعات كارشناسـى مربوطه را به عهده داشت. در سال 1363 اين دفتر 
از دبيرخانـه شـورا منفك و در سـاختار معاونت هماهنگـى و برنامه ريزى 

شهردارى تهران به كار ادامه داد. 
تحــوالت اواخر دهه 1360 در مـديريت شـهردارى تهران، نقطه عطف 

چشم انداز مركز مطالعات و برنامه ريزى شهرتهران

سرمقاله

66
 شماره14، ارديبهشت و خرداد1390



مهمى در تـاريخچه مـركز به شمار مى رود كه بـازخورد آن را مى توان در 
روند شكل  گيرى محورهاى مطالعاتى شناخت شهر تهران و تهيه برنامه هاى 

عمرانى و راهبردى 5 ساله مشاهده كرد. 
در اجراى توافقنامه همكارى و مشـاركت وزارت مسـكن و شهرسازى و 
شهردارى تهران براى تهيه همزمان طرح هاى جامع و تفصيلى شهر تهران 
در آذرماه 1382، نهاد تهيه طرح هاى جامع و تفصيلى شـهر تهران در اين 
مركز اسـتقرار يافت. در اين دوره با اصالح ساختار سازمانى مركز و انتزاع 
آن از حـوزه معاونت هماهنگى و برنامه ريزى، بعنـوان مجموعه اى واحد و 

تحت نظر مستقيم شهردار تهران به كار خود ادامه داد.
از ابتداي سال1386، رويكرد فعاليت هاي مركز مطـالعات و بـرنامه يـزي 
شـهر تهــران بـر «مطالعـات راهبــردي» و بـا هـدف دسـتيـابى بـه 
مـديـريت و تـوسـعه پايـدار شـهري تهران مبتى بـر دانـايى محـورى 
و طراحــى و كـاربسـت مـدل هاى تـوسـعه پايـدار شـهرى متـمركز 

گـرديد. 
بــه منظور ارتقـاى بهره ورى، رفـع تداخل هاى سـاختارى و روشـى، 
پيش بينى سـازوكارهاى مناسـب براى طراحى راهبردها و تعميق نظارت 
بر اجراى طـرح جامع شـهر تهران، در آبان 1389 شهردار محتـرم تهران 
دستورالعمل اجرايى ادغام نهاد مطالعات وبرنامه ريزى شهر تهران  با مركز 
مطالعات و برنامه ريزى شهر تهران را طـى مصوبـه شمـاره 89/200/42234 
شـوراى عـالى شهرسـازى و معمارى اعـالم كرد. بنابـر اين وظـايف نهاد 
مطالعات و برنامه ريزى توسـعه شهرى از مهر ماه 1389 به شهرداى تهران 

واگذار شد.

مأموريت
ارتقاء بهره ورى و پيشتازى در حل مسائل مديريت شهرى و برنامه ريزى 
توسـعه شـهرى تهران از طريـق مديريت تمامـى فرايندهـاى مطالعاتى 
شهردارى تهران اعم از تفكر، پژوهش، مطالعه، نوآورى و يافتن راه كارهاى 
نوين و اقدامات مناسب براى انجام مأموريت ها و وظايف شهردارى تهران و 
نظارت، ارزيابى و بروز رسانى طرح جامع، با بهره گيرى از نيروهاى متخصص 

و فناورى هاى منطبق و به روز.

چشم انداز مركز
تـأميـن نيـازهاى پژوهشى و برنامه ريزى بـه منظـور پشتيبانى فكرى 
از اقـدامات شـهردارى تهران و كسـب جـايگاه مـرجعيت بـراى سايـر 

شهردارى هاى كشور. 

اهداف اصلى 
شناسايى و  بكار گيرى راه كارهاى جديد و كار آمد از ضرورت هاى اجتناب 

ناپذير مركز براى دستيابى به ابعاد كمى و كيفى اهداف زير مى باشد:

1. اجراى كيفى پروژه هاى مطالعاتى و تسريع در انجام آن ها 
استفاده از روش ها، فناورى ها و مبانى نظرى روزـ  توجه به صالحيت علمى، 
اجرايى، تحليلى و اخالق حرفه اى مجريان پروژه هاـ  حضور موثر كارشناسان 
در محتواى مطالعات و كارفرمـايان در تحويل پـروژه ها ـ سـنجش شاخص 
كارايـى هـا، تنظيم دقيق RFP، پروپوزال و هماهنگى ميان RFP و پروپوزال 
تصويبى از مهمترين دستاوردهاى هدف اول كه همان  اجراى كيفى پروژه هاى 

مطالعاتى و تسريع در انجام آن ها مى باشد، خواهد بود.

2. اثر بخش نمودن نتايج مطالعات در فعاليت هاى شهردارى 
ايجـاد جـايگاه و منزلت سازمانى بـا انتـظارات و چشم انـداز و مأموريت 
مركز، تنظيم برنامه هاى راهبردى، تاكتيكى و عملياتىـ  شناسايى نيازهاى 
شهردارى و تطبيق عملكردها با مديريت دانش بنيانـ  انتخاب اولويت هاى 

پژوهشـى و دقت در زمـان منـاسب بـراى دستيابى بر خروجى هاى مورد 
انتظار و سنجش شاخص بهرورىـ  هـدفمندى در حمـايت از پايان نامه ها، 
پــروژه هاى نخبگان و تحليلى و هـدفمند بودن نشسـت ها، همايش ها و 

سايرتعامالت ازدستاوردهاى اثربخش شدن نتايج مطالعات خواهد بود.

3. هماهنگى، نظارت، برنامه ريزي و ارزيابي تحقق طرح جامع شهر تهران
اسـتقرار و توسـعه نظام نظارت براى تحقق طرح جامع و توسعه شهرى 
تهرانـ  برنامه ريزي و تهيه طرح هاي مربوط به اصالح و تكميل طرح جامع 

و  مديريِت نظارت و ارزيابى تحقق طرح جامع شهر تهران.

4. توسعه تعامالت داخلى و خارجى مركز 
توسعه هدفمند ارتباطات و تعامالت مركز با ساير سازمان هاى شهردارى،  
جوامع علمى و مراكز داخلى و خارجى و شناسـايى فعاليت هاى موازى در 

حوزه مديريت شهرى با ايجاد يك بانك اطالعاتى از ذينفعان.

5. جذب نخبگان و تعامل با صاحب نظران  و فرهيختگان داخلى و خارجى 
ايجـاد و تمركز بر كانالهاى ارتباطى، تعريف جايگاه مناسـب سـازمانى، 
تنظيم نظام نامه ها ومقررات استخدامى به منظور شناسايى، جذب و بهره 

گيرى از توان تخصصى صاحب نظران و نخبگان در فعاليت هاى مركز. 

6. تجهيز و توسعه مركز (منابع انسانى، فيزيكى، مالى و...) 
 اصالح وظايف صفى و ستـادى، منطبق بـا ساختـار سازمانىـ  بكارگيرى 
فـن آورى اطالعات در فعاليت هـا و تكميل پايگاه اطالعات  جامع توجه به 
مشكالت رفاهى، اسـتخدامى و ايجاد انگيزش عمومى در بين كاركنان در 

راستاى اهداف مركز.

راهبردها
- انجام تمام اقدامات و فعاليت ها بر اساس برنامه راهبردى مركز

- مساله محور بودن تحقيقات با توجه به نيازهاى شهردارى
- تمركز بر اصالح فرايندها و تعيين شـاخص هاى سـنجش بهره ورى 

(كارايى و اثربخشى)
- استفاده از نتايج تحقيقات به عنوان راه كارهاى اجرايى

- برقرارى و توسعه ارتباط و تعامل مناسب و وسيع با مديران، معاونين، 
مديران عامل سازمان ها، شـركت ها، كارشناسان و شهروندان تهران و 

ساير شهرها و نيز ساير مراكز مشابه با توجه به اهداف مركز
- ترويج نتايج مطالعات به صورت آزادانه و هدفمند براى استفاده عموم 

شهروندان تهرانى و ساير شهرها در ايران و جهان
- تمركـز بر مفهوم نتيجه محورى در برگزارى نشسـت هاى تخصصى 
با سـطوح مختلف مديران و كارشناسـان در شـهردارى تهران و سـاير 

شهرهاى كشور با توجه به اهداف و برنامه هاى مركز
- تمركز بر جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص

- تبديل مركز به سازمانى دانش محور، چابك و اثربخش
- بهره گيرى از سيسـتم هـاى پرداخت مبتنى بر نتيجه در راسـتاى 

تحقق اهداف 

              دكتر محمود عسگري آزاد 
رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

67


