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  ١كيفي مناسبات بين ذينفعان طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا در شهر تهران مطالعه
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  محمد مباركي، عبدالحسين كالنتري، آباديوحيد مزيدي شرف

  
  )15/12/1400تاريخ پذيرش:  ،15/10/1400 دريافت:(تاريخ 

  
  چكيده

بين ذينفعان طرح ترافيك و آلودگي هوا انجام شده اين مطالعه با هدف بررسي مناسبات 
است. روش تحقيق، كيفي و جامعه مورد مطالعه كلية ذينفعان طرح ترافيك و آلودگي هوا در 

ها مصاحبه گيري هدفمند و ابزار گردآوري دادهمحدوده بازار بزگ تهران بودند. روش نمونه
هاي ميداني، سه . با توجه به اسناد و دادهنفر از مطلعان كليدي بود 25ساختاريافته با نيمه

شناسايي شد. اين ذينفعان در مواجهه با طرح » گرقطعي، فرعي و مداخله«سطح از ذينفعان 
  اند كه عبارتند از: ناديدگي و اعراض، ترافيك و آلودگي هوا مناسباتي را اتخاذ كرده

نگرانه، تقابل شاركت آيندهسازي و حداكثرسازي منافع، نگاه دستوري و تجويزي، مجبران
دهد سياست تفاوتي و تماشاگري منفعالنه، اقناع و خشنودسازي. نتايج نشان ميفعاالنه، بي

شهري با ارائه سياست يكسان، نوعي اجبار به اطاعت را بر ذينفعان تحميل كرده است. به 
ست زد تا از اين اي دمنظور كاهش مناسبات منفي بين ذينفعان، بايد به احياء ساختار محله

  سازي ذينفعان اميدوار بود. طريق به همراه
 

اين مقاله مستخرج از بخشي از رساله دكتراي نويسنده است كه در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران انجام شده  1
  است.
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تقابل فعاالنه، تماشاگري منفعالنه، ذينفعان، طرح ترافيك و آلودگي هوا،  واژگان كليدي:

  نگرانه، نگاه دستوري و تجويزي.مشاركت آينده
 

  مقدمه و بيان مسئله
تعارضات  و حل كه مديريت هستند نبين ذينفعا بروز تعارضات هايعرصه از مهمترين شهرها يكي

 قطعيت، مديريت عدم نظير مديريت شهري، ريزانبرنامه اصلي هايدر كنار ساير مأموريت آنها
). از ديد كلي، 1983، 2؛ مينري1985، 1يابد (گريچ و اسميتمي تغيير، ضرورت و مديريت پيچيدگي

هاي شهري بحث ه و اجراي برنامههاي حمل و نقل، اغلب در توسعتحرك و ترافيك شهري و سياست
) كه نيازمند سطوح بااليي از همكاري، هماهنگي و مشورت 5: 2006، 3برانگيزي است (شپردچالش

: 2021، 4اي و ملي است (بيورگن و همكارانبين مناطق و ذينفعان مختلف محلي و نيز مقامات منطقه
با حكمراني شهري در مسائل ترافيكي مسئله  لذا، توجه به مناسبات بين ذينفعان شهر و ارتباط آن ).3

شناسي شهري با آن روبرو است و به منظور غلبه بر اين مشكالت شاهد مهمي است كه امروزه جامعه
ريزي حمايتي و ريزي مشاركتي، برنامهريزي فرايندي، برنامهريزي دموكراتيك، برنامهبرنامه«ظهور 
گرايي و جامعة مدني استوار است و بايد اد و مشاركت، كثرتريزي خرد هستيم كه بر پاية اعتقبرنامه

توسط همة كساني انجام گيرد كه در آن مؤثر و ذينفع هستند و بايد بر اساس عدالت، آزادي و حق 
 ). 98: 1391زاده و همكاران، (ملك» انتخاب شهروندان استوار گردد

ها و است كه در طراحي سياستپروژهاي ترافيك شهري و حمل و نقل تنها هنگامي عادالنه 
تر، در هاي اثرگذار، ذينفعان شهري و افرادي با سطح درآمد و طبقه اجتماعي پاييناتخاذ تصميم

) و توجه به عدالت شهري و كاهش طرد و محروميت 5،2006:12كانون الويت قرار گرفته (ليتمن
) و مسائل 6،2004:585ل (كاپالننقوريزي حملمثابة بخشي جدانشدني از چرخه برنامهاجتماعي به

هاي ترافيكي و توزيع عادالنه امكانات و تسهيالت در محدوده«ترافيك شهري مدنظر قرار بگيرد. لذا، 
توجهي در حكمراني شهري بسط و توسعه خدمات متناسب با نيازهاي واقعي ذينفعان، مسئله قابل

هايي ده طرح ترافيك يكي از روش). ايجاد محدو446: 1394بوشهري و همكاران، (شتاب» است
 
1. Gresch & Smith  
2. Minnery 
3. Shepherd & et al. 
4 .Bjørgen& et al. 
5. Litman 
6. Capllan 
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هاي شهري، در صدد است كه با اعمال محدوديت در استفاده از تمام يا بخشي از شبكه خيابان
هاي ناشي از حمل و نقل شهري و كاهش ترافيك و پيامدهاي ناشي از آن است. مقابله با بحران

در اين مناطق باعث شلوغي  ديدگاه كلي در اين زمينه آن است كه آورندگان وسيله نقليه شخصي
  ). 2004، 1شوند و لذا بايد بهاي آن را نيز بپردازند (ليتمنترافيك مي

ونقل متنوعي عملياتي  و اجرا شده است. در كشور ما هاي حملدر كشورهاي مختلف سياست
هاي ترافيكي متفاوتي انجام شده است كه منجر به دگرگوني در سامانة جغرافيايي و نيز سياست

شده، هاي انجامرسد با گذشت زمان و تداوم طرحاجتماعي جمعيت شهري شده است. اما، به نظر مي
شهر حالتي ناموزون و بدقواره پيدا كرده و مبادالت نابرابري ميان ذينفعان شهري شكل گرفته است. 

ركت هاي مطالعاتي مختلفي در قالب طرح جامع فرمانروايان، طرح شطرح 50و  40هاي طي دهه«
هاي سوفرتو جهت احداث مترو به منظور كاهش بار ترافيكي و آلودگي هواي شهر تهـران و طرح

ديگري كه هر كدام داراي راهكارها و پيشنهادهاي مختلفي بودند اجرا شد و نهايتاً پس از انقالب 
 23جهت رفـع تراكم تردد وسايل نقليه در منطقه مركزي شهر تهران طرحي در يك محدوده 

(درياباري و » لومتر مربعي از شهر به اجرا در آورده شد كه به سيستم طرح ترافيك معروف شدكي
). با گذشت زمان، الگوهاي متعدد محدوديت تردد به اجرا درآمده است كه از 538: 1396حالجيان، 

توان به ايجاد مسير ويژه تردد اتوبوس، ممنوعيت تردد وسايل نقليه تك جمله اين الگوها مي
رنشين، ممنوعيت تردد وسايل نقليه شخصي غيرمجاز در محدوده مركزي شهر (طرح ترافيك) و س

ممنوعيت تردد وسايل نقليه سنگين در بازه زماني معين از شبانه روز اشاره كرد. در حال حاضر، 
دهندة فروكاست عدالت شود كه شواهد نشاننزديك به چند دهه از اجراي اين سياست سپري مي

؛ اكبري و همكاران، 1391شدن حكمراني شهري (عسكري و همكاران، به تبع آن مخدوششهري و 
) هستيم كه با در نظر نگرفتن و منافع 1400؛ محمدي و همكاران، 1390؛ رهنما و ذبيحي،1399

) عدالت فضايي و 1386؛ وارثي و همكاران، 1398ذينفعان و گروههاي مختلف (موسوي و همكاران، 
) كاهش يافته و در عوض و آلودگي 1389در شهر تهران (كامران و همكاران، عدالت اجتماعي 

فيزيكي، تراكم و كيفيت خدمات شهري كاهش يافته است. آنچه مسلم و آشكار است اين است كه 
ونقل در ميان طبقات نظر توزيع و به كارگيري امكانات حملمسائل ترافيك و آلودگي شهري از نقطه

هاي خاصي است مواردي همچون دسترسي به مراكز مختلف حاوي داللتو گروههاي اجتماعي 
گذاري عوارض و وجود گروههاي گوناگون اجتماعي و پذيري، ميزان قيمتپرتردد، جابجايي و تحرك

بازخوردهاي متعددي كه بايد مدنظر قرار گيرند، از معيارهاي اصلي براي ارزيابي ميزان تناسب 
  ا عدالت شهري هستند.هاي ترافيكي باقدامات طرح

 
1 .Litman 
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ها و مناسبات متفاوتي بين آنها شده ها توسط گروهها و ذينفعان مختلف، منجر به بروز كنشاين ارزيابي
هاي متفاوت سعي دارند به نحوي با اين چالش روبرو است. ذينفعان طرح ترافيك و آلودگي هوا با اتخاذ كنش

گيرد. در هاي غيرمشاركتي را دربر ميكتي تا كنشهاي مشارها طيف متفاوتي از كنششوند. اين كنش
مواردي سعي ذينفعان آن است كه با دورزدن قانون طرح ترافيك را ناديده بگيرند. در مورادي با خريد خودرو 

هاي ترافيكي عبور كنند. در مواردي نيز با توسل به رانت و روابط از هاي زوج و فرد از محدودهبا پالك
هاي نامتعارف و مناسبات مبتني بر كنند. در همه اين موارد، با نوعي از كنشستفاده ميهاي تردد اسهميه

نفوذان در راهبرد توسعة اين امر ميزان مشاركت ذينفعان و ذي«سازوكارهاي غيرمسئوالنه روبرو هستيم كه 
در نواحي شهري  ) و منجر به تعارض ذينفعان97: 1391زاده و همكاران، (ملك» شهري تهران را كاهش داده

هاي پرتردد از جمله بازار بزرگ  تهران شده است. اين وضعيت، ) در محدوده1399(متقي و همكاران، » تهران
قدرت انطباق و سازگاري ذينفعان در محدوده بازار بزرگ را كاهش داده و ذينفعان سعي دارند به طرق 

خريد خودروهاي با پالك «، »هاي ممنوعهمحدودهعبور از «، »گرفتن ضوابط قانون ترافيكينايده«مختلف به 
با سياست طرح ترافيك در محدوده بازار بزرگ » هاي ترددتالش به منظور كسب سهميه«و نيز » متفاوت

هاي مكاني و هويتي ها نقش دارد، فقدان توجه به ارزشروبرو شوند. آنچه در بروز اين مناسبات و كنش
اي و خريد و فروش نيست، بلكه يك نماد هويتي زرگ فقط يك مكان مبادلهمحدوده بازار بزرگ است. بازار ب

محور است كه سياست شهري در طرح ترافيك و آلودگي شهري به آن توجه نداشته است. غلبه رويكرد مكان
و خودرومحور در سياست ترافيكي، منجر به كاهش منطقي تردد به اين محدوده نشده است. از آنجايي كه 

كسبه و بازاريان، شهرداري و ساير ذينفعان، تردد روزانه و بعضاً اجباري به اين محدوده دارند،  شهروندان،
توانند خود را بر اساس طرح ترافيكي موجود سازگار كنند. لذا، به منظور غلبه بر اين رويه قانوني و نمي

مدارانه نيست. سياست شهري در كنند كه عمدتاً قانونها و مناسباتي را اتخاذ ميمقررات طرح ترافيك كنش
هاي ناهمسان، نوعي اجبار به اطاعت را بر طرح ترافيك و آلودگي هوا، با ارائه سياست يكسان به موقعيت

تنيدگي ذينفعان اين محدوده تحميل كرده است. در واقع، در اين محدوده سياست ترافيكي موجود، درهم
و فرهنگ، آن را از يك موقعيت صرفاً اداري يا بازاري و يا  اي، تاريخ، گروههاي جمعيتيبازار، هويت محله

هاي متفاوتي دارند و رابطه پيچيده بين از آنجا كه ذينفعان نظرات و هدف«ارتباطي خارج كرده است. لذا، 
؛ كاپولونگو و 2018، 1(بويل و همكاران» هاي ترافيك شهري دارداي بر عملكرد پروژهآنها تأثير عمده

هزينه تواند منجر به حكمراني مشاركتي مطلوب و كم)، درك مناسبات بين ذينفعان مي2019، 2همكاران
). با توجه به مباحث فوق، پرسش اصلي  پژوهش حاضر كه با روش كيفي 2021، 3شود (ژنگ و همكاران

ين انجام شده، اين است كه ذينفعان در بازار بزرگ تهران چه دركي از طرح ترافيك دارند؟ مناسبات ب
ذينفعان شهري در ترافيك شهري و آلودگي هوا در بازار بزرگ تهران چگونه است؟ اين مناسبات ذينفعان را 

  هايي سوق داده است؟ به سمت چه كنش
 
1 .Boyle & et al. 
2. Capolongo & et al. 
3. Zhang & et al. 
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  پيشينه تحقيق
نقل شهري با مشاركت شهروندان در وبيشتر مطالعات حوزه ترافيك شهري، بر رابطه بين حمل

ونقل راحت و پايدار را در مشاركت شهروندان راه نيل به حملاند و مديريت شهري تمركز كرده
)، 1392زاده و همكاران، اند. مثالً، مديريت ترافيك و مشاركت شهروندان در بهبود آن (سيافدانسته

بررسي نقش مشاركت اجتماعي مردمي در مديريت ترافيك شهري به منظور تسهيل در سيستم 
)، بررسي ابعاد اجتماعي مسألة كنترل ترافيك شهري 1394، نقل شهري (ايماني و ايمانيوحمل

)، 1386فر، ريزي شهري (شرفي و رشيدي)، مشاركت مردمي در برنامه1391(افشاركهن و همكاران، 
)، مشاركت 2002، 1(فينگر و فينگر» تواناسازي شهروندان محلي در مشاركت مديريت شهري

ريزي مديريت )، مشاركت شهروندان در برنامه1998 ،2شهروندان در مديريت توسعه شهري (آندريز
)، 2012، 4)، مشاركت شهروندي در طراحي شهري (فرناندز2018، 3ديلهويو و همكاران-شهري (پرز

)، مشاركت شهروندان 2017، 5ريزي و توسعه شهري (دينيل و همكارانمشاركت شهروندان در برنامه
)، مشاركت شهروندان در 2015، 6و باتورواماروسزاك -در مديريت حكمراني شهري (رادزيك

، 8گيري اداري شهر (ايروين) و مشاركت شهروندان در تصميم2012، 7حكمراني شهري (سينگ
) از جمله اين تحقيقات هستند. آنچه در اين مطالعه، مهم و قابل اعتنا است، ذينفعان و 2004

در  هوا در شهر تهران رخ داده است.هاي طرح ترافيك و آلودگي مناسباتي است كه در بحث محدوده
  به برخي از مطالعات داخلي و خارجي اين حوزه اشاره شده است. ادامه

مدل مديريت تعارض ذينفعان بازآفريني «) در پژوهشي به بررسي 1399آريانا و همكاران (
مطلوب دهد كه مديريت هاي تحقيق نشان مييافته اند.پرداخته» شهري برپايه حكمراني همكارانه

نفعان نفعان كليدي، شناسايي تعارضات ذيتعارض ذينفعان بازآفريني شهري، نيازمند شناسايي ذي
در پژوهش ديگري اربابي و  و ارائه راهبردهاي حل تعارض مبتني بر فرآيندهاي همكارانه است.

 ر شهرتحليل ارتباطات ذينفعان در پروژه تقاطع با روگذرهاي غيرهمسطح د«) به 1399همكاران (
- ها نشان مياند. يافتهپرداخته» قدرت و تحليل شبكه اجتماعي -اروميه با استفاده از ماتريس عالقه

 
1 .Finger & Finger 
2 .Andreas 
3. Pérez-delHoyo & etal. 
4. Fernández 
5. Dienel & etal 
6. Radzik-Maruszak & Bátorová 
7. Singh 
8. Irvin 
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شهرداري، مردم، شوراي شهر و سا كنان  قدرت عبارتند از:-دهد كه ذينفعان اصلي در ماتريس عالقه
ن تمامي ذينفعان، بي محلي. همچنين، ذينفعان مردم، شوراي شهر و شهرداري براي برقراري ارتباط

مورد  اي؛مشي عمومي با رويكرد حكمراني شبكهطراحي الگوي تدوين خط«مهمترين نقش را دارند. 
) 1399وند و همكاران (، پژوهشي است كه توسط قيطاسي»مطالعه: حمل و نقل عمومي شهر تهران

نقش ميانجي  اي بااي واسطهانجام شده است. عناصر اصلي در الگوي مورد نظر ساختار شبكه
دولت مركزي از دولت محلي، گردش  شهرداري تهران، مديريت يكپارچه شهري، نقش حمايتي

دهد اطالعات ميان نهادها، مشاركت بخش خصوصي علمي و شهروندان آگاه هستند. نتايج نشان مي
  نهاد در اين زمينه فعال شوند.هاي مردمابتدا بايد جامعه مدني و به خصوص سازمان

تفاوت ادراك و تعارض «اي با عنوان ) مطالعه2021(1محققان خارجي، ژنگ و همكاران در بين
-اند. نتايج نشانانجام داده »2ذينفعان در پروژه بازآفريني شهري: مطالعه موردي نانلوگوكسيانگ

توانند عاري از هاي بازآفريني شهري نميريزان بايد درك كنند كه پروژهدهندة اين است كه برنامه
ريزي و طراحي ريزان شهري از برنامهكننده باشند. با تغيير نقش برنامهنظرات خودمحور هر شركت

ها و كننده و ميانجي، آنها بايد از طريق حاكميت سازماني و مشاركتي، نقشمثابة هماهنگبه
ونقل ريزي مشترك حملنحوه ايجاد مشاركت ذينفعان در برنامه«نيازهاي يكديگر را تشخيص دهند. 

هاي اين ) انجام شده است. يافته2021(3پژوهش ديگري است كه توسط بيورگن و همكاران» شهري
دهد كه آگاهي و ايجاد اجماع به ذينفعان اجازه مي دهد به مرحله پنجم (مشاركت مطالعه نشان مي

اقعي واقعي) در نردبان مشاركت برسند كه در آن قدرت واقعي وكنترل بر امور شهري به معناي و
استراتژي دولت در «) به بررسي 2018( 4رسد. عالوه بر اين، دارابا و همكارانخود به منصة ظهور مي

نقل سريع اتوبوسي در شهر واجراي سياست ترافيك و حمل و نقل: مطالعه موردي برنامه حمل
ننده و مجري كهاي محلي به عنوان تنظيمدهد كه اگرچه دولتاند. نتايج نشان ميپرداخته» ماكسار

گانه كه بر اصول اقتصادي، در اجراي برنامه از موقعيت مركزي برخوردارند، اما اصل اثربخشي سه
گيري ارزش استراتژي عنوان ارزش اساسي و همچنين جهتكارآمد و اثربخشي تاكيد دارد، به
ررسي ب«نقل سريع اتوبوسي حاصل نشده است. در نهايت، وحكمراني، در اجراي برنامه حمل
» هاي توسعه زمين شهري و صنعتي در چين: مورد شانگهايانتظارات مختلف ذينفعان در پروژه

هاي اين پژوهش نشان ) انجام گرفته است. يافته2019(5اي است كه توسط هي و همكارانمطالعه
 
1 .Zhang & et al. 
2 .Nanluoguxiang 
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هاي فاحشي بين انتظارات هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تفاوتدهد از نظر جنبهمي
هاي مهمي بين انتظارات كاربران اصلي زمين در انواع مختلف پروژه هاي مختلف ذينفع و تفاوتهگرو

  شود.ديده مي
بندي و نقد مطالعات پيشين بايد اشاره كرد كه اين مطالعات از چند منظر در خصوص جمع

ريزي مهمورد توجه هستند. اين تحقيقات با وجود اينكه بر مشاركت ذينفعان در مديريت و برنا
كنند كه بايد آنها شده تلقي ميشهري تاكيد دارند، اما همچنان مشاركت شهروندان را امري هدايت

ها هدايت كرد. با وجود اينكه بحث ترافيك در بين ذينفعان به را به سوي نظردهي و تاييد پروژه
در برابر سياست  هايي كه ذينفعانصورت ضعيفي مورد بررسي قرار گرفته است، اما مناسبات و كنش

اند، آشكارا مورد غفلت محققان قرار گرفته است. البته با وجود ترافيك و آلودگي هوا اتخاذ كرده
اينكه در برخي مطالعات، ذينفعان طرح ترافيك (بدون توجه به طرح آلودگي هوا) مورد شناسايي 

قه قرار نگرفته است و نگاهي اند، اما با نگاهي توصيفي، مناسبات بين ذينفعان مورد مداقرار گرفته
انگار نسبت به ترجيحات ذينفعان ارائه شده است. در نهايت، نگاه مديريتي، اقتصادي و فني بر يكسان

دهندة فقر اجتماعي در مناسبات شهري شناختي و اجتماعي غلبه دارد. اين امر نشاننگاه جامعه
  گيرد. شك حق به شهر را ناديده مياست كه بي

  
  چارچوب نظري  مباني و

ها رويكردهاي مختلفي وجود دارد. هاي شهري و ذينفعان اين سياستدر خصوص سياست
رويكردهاي جديد بر محور و مفهوم مشاركت توجه زيادي دارند كه در پيشينه تحقيق نيز اشاره شد 

ه منظور نقل و ترافيك شهري با مشاركت ذينفعان بوكه عمده مطالعات اين حوزه بر رابطه بين حمل
ها بر رويكردهاي مختلفي از جمله حق به ها تاكيد دارند. در اين مطالعهارتقاي كارآيي اين سياست
ريزي مشاركتي، حكمراني مشاركتي و تعامالت بسترمند توجه شده است. شهر، ديدگاه نهادي، برنامه

به توجه به جايگاه ها منوط هاي شهري و در نتيجه پذيرش اين سياستاين مطالعات كارآيي سياست
هاي شهري و ذينفعان در يك رابطه متقابل و هم عرض شده است. لذا، زماني كه ذينفعان در طرح

هاي مختلفي به مناسبات و رفتارهاي ها (در اينجا طرح ترافيك) ديده نشوند، با كنشريزيبرنامه
حق «رد. مثالً، رويكرد سخني چنداني نداآورند كه با سياست موجود هممتعارض و متضادي رو مي

دهندة اين مسئله است كه كاربران فضاي شهري و به تعبيري شهرنشينان، براي به شهر نشان
هاي خود در سطح ها و مسئوليتنظر در خصوص فضاي زندگي و نيز زمان فعاليتمداخله و اعمال

شهر يك حق  ). حق زندگي در515: 2003، 1شهر، داراي حقوق غيرقابل اجتنابي هستند (پرسل
 
1 .Purcell 
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شهروندي است كه در آن ابراز وجود، مطالبه و تقاضا و تجديدنظر در خصوص حقوق اجتماعي 
  ).56: 2012، 1زندگي شهري به منظور تخصيص بهتر فضاهاي شهري نهفته است (ديك وگيلبرت

ز كند؛ اتأكيد مي» تعامل ذينفعان محلي با هم و در ارتباط با سطوح باالدست«ديدگاه نهادي بر 
عنوان بسترساز فرآيندهاي رو، تعاون و همكاري (تشريك مساعي) ذينفعان محلي با هم را بهاين

بيند. از ديدگاه نظريه نهادي، تعامل و همكاري ذينفعان محلي با هم پتانسيل و بازآفريني شهري مي
ا، قوانين و هكند و بر تعديل چارچوبزني محلي را در پيوند با سطوح باالتر مشخص ميقدرت چانه

» ذينفعان بازآفريني شهري«از ديدگاه نهادي،  گذارد.مقررات ملي متناسب با شرايط محلي تأثير مي
- هايي كه منافع متنوعي، در بازآفريني دارند و نيز كساني كه ميعبارتند از افراد، گروهها يا سازمان

هاي بازآفريني، تأثير بگذارند. تحقق هريزي، طراحي، اجرا و استفاده در آينده برنامتوانند روي برنامه
هاي بازآفريني شهري و فرآيند اجراي آن تا حد زيادي از رابطه بين اين ذينفعان مختلف، ويژگي

 پذيردهاي مختلف مشاركت و همچنين قدرت، سازوكار و عملكرد عوامل مختلف تأثير ميحالت
اركتي نيز از ديگر رويكردهاي اين حوزه ريزي مشرويكرد برنامه ).127:  1397(آريان و همكاران،

ناميده  2ريزي مشاركتيريزي اغلب برنامهمشاركت ذينفعان در برنامه«است. از منظر اين رويكرد، 
ريزي شهري، هاي برنامهريزي موثر است كه نسبت به ساير مدلمي شود. اين نظريه يك مدل برنامه

ريزي كند. اين رويكرد مشاركتي، يك مفهوم برنامها ميها را مطابق منافع عمومي توسعه و اجربرنامه
؛ وندوللك 2010، 3ارتباطي است و بر اساس گفتگوهاي جامع ذينفعان استوار است (كالن و همكاران

). اين رويكرد شامل مشاركت همه كساني است كه در تمرين برنامه ريزي مشاركت 2000، 4و يافي
هاي اجماعي از طريق مذاكره تاكيد دارد تيابي به توافق) و بر دس2010، 5دارند(اينس و بوهير
  ). 2019، 6(بيورگن و همكاران

ريزي مشاركتي كه بر مفهوم قدرت و ، بر خالف رويكرد برنامه7رويكرد حكمراني مشاركتي
حكمراني مشاركتي « گفتگوي ذينفعان تاكيد دارد، بر سازوكارهاي همكاري و اجماع متمركز است.

توان اجماع يا تصميمات اكثريت را ها يا فرايندها اشاره دارد كه از طريق آنها مييسمبه برخي مكان
- هاي اجتماعي به وجود آورد. اين فرايند بايد منطقاً شامل نقش ميانجيها و هدفدر مورد اولويت
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يا  2«هاي همكارانهپويايي). «2005، 1شود(پير و پيترزگري باشد كه توسط يك نهاد قانوني اداره مي
از سه مولفه متعامل، شامل درگيري و مشاركت اصولي، انگيزه مشترك و  3اي همكاريتعامل چرخه

ظرفيت اقدام مشترك تشكيل شده است. وجوه همكارانه بر پايه تعامل و تقابل مكرر بين ذينفعان 
ت براي رسيدن به تعهد، درك مشترك و در نهاي» فرايند اعتمادسازي«قرار دارد و شامل يك 

ترين بين ذينفعان، اساسي» وگوي چهره به چهرهگفت«حصول نتايج است. در ميان اين عناصر 
شرط همكاري است كه با ايجاد ارتباط مستقيم موجب به اشتراك گذاشتن ديدگاهها و منافع 

شود تا زمينه مناسبي براي شناسايي و مقابله با مسائل اجتماعي و گوناگون همه ذينفعان مي
). رويكرد ديگر، تعامالت 121: 1399زاده و همكاران، ي موجود مطرح فراهم شود (نيكهاتعارض

ها كامالً متاثر از ايده اصلي در نظريه تعامالت بسترمند اين است كه اجراي سياست«بسترمند است. 
شود. بستر دروني در قالب دو بستر موجود است. بستر به دو بخش بيروني و دروني تقسيم مي

كه اساساً با يكديگر ارتباط متقابل دارند تعريف شده كه يكي كنشگر سازنده(مجري) و  كنشگري
ديگري كنشگر هدف ناميده مي شود هر دو كنشگر در سه عامل انگيزه، شناخت و منبع با يكديگر 

بستر بيروني نيز سه اليه وجود دارد: بستر خاص (ويژه)، بستر كالن و بستر ساختاري  اشتراك دارند.
لين اليه بستر خاص است كه خود به دو بخش (تصميمات گذشته و موقعيت موردي ويژه) تقسيم او

ها مطرح است كه شايد بتوان گفت شبيه تعيين شود. در اين بستر محدوده مكاني اجراي سياستمي
ترين و سومين حجم نمونه و جامعه آماري در پژوهش هاي كمي است. در بستر كالن كه بيروني

شود به موضوعاتي مانند (مسائل عمومي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تكنولوژيكي) قي مياليه تل
اي مستقيم با اجراي يك سياست ارتباطي ندارند اما به هر حال به عنوان پردازد اينها به گونهمي
و سوم اي دورتر در شكل گيري بستر دروني تاثيرگذار باشد. اليه دوم حلقه ارتباط بين اليه اول اليه

ها، تري دارد اين اليه شامل (سطوح و مقياسكنندهشود و شايد بتوان گفت نقش تعيينتلقي مي
پروازانه، استراتژي ها و ابزارها) است كه خود از دو انداز مسائل و اهداف بلندتعامالت كنشگران، چشم

انگيزش به ). 58: 1398(دهقاني، » بخش حكمراني و حقوق مالكيت و مصرف تشكيل شده است
تمايل كنشگران براي اجرا نمودن سياست(مانند حفاظت)، شناخت به درك كنشگران از شرايط 

ترتيب، در موجود و نهايتاً منابع به ميزان توان كنشگران براي اجرا كردن سياست اشاره دارد. بدين
شتر و بستر دروني، هرچه كنشگران موجود (مجري و هدف) داراي شناخت، انگيزش و منابع بي
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توان انتظار داشت كه سياست امكان باالتري براي بهتري نسبت به هدف آن سياست باشند، مي
  ).35: 1396اجرايي شدن دارد (ميركاظمي و باقري، 

حكمراني «شده، چارچوب مفهومي اين پژوهش، متشكل از دو رويكرد با توجه به مباني مطرح
عامالت بسترمند امكان شناسايي و فهم مناسبات است. رويكرد ت» تعامالت بسترمند«و » مشاركتي

گران هدف و سازد. كنششناسي اين وضعيت را براي ما فراهم ميبين ذينفعان متفاوت و آسيب
سازنده طرح ترافيك در كنار بسترها و ساختارهاي كالن، بايد در يك وضعيت مكمل هم قرار بگيرند 

مندي ذينفعان مختلف را فراهم سازند. ي امكان بهرهاهاي شهري بتوانند به طور فزايندهتا سياست
ها دارند. اين مناسبات بين ذينفعان، متكي بر ميزان قدرتي است كه ذينفعان در روند برنامه

جويانه تا مناسبات متخاصم و متعارض باشد. تواند شامل طيفي از مناسبات همكاريمناسبات مي
ني مشاركتي مورد تاكيد قرار دارد، عبارت است از عالوه بر اين، آنچه به طور خاص در حكمرا

گرا و شورايي. به سخن ديگر، رسيدن به گيري جمعي، اجماعشدن فرآيندهاي تصميمنهادينه
گيري، فرايند، اعم از تصميم برد است كه در كلية مراحل برنامه-همرأيي ميان ذينفعان به صورت برد

-رفع تعارض»ها، موجب د در هر مرحله با شناسايي چالشتواناجرا و پيامدها كه مديريت شهري مي
مهم است كه در آن ذينفعان » گيري مشاركتيفرآيند تصميم«شود. لذا، در حكمراني مشاركتي » ها

گيري هاي خود را در فرآيند تصميمحلها، نيازها و راهچندگانه با قدرت متفاوت، مجموعه خواسـته
  دارند.گذاري بيان ميو سياست

  
  روش شناسي

است. از نظر ماهيت اكتشافي و از نوع كاربردي  1»كيفي«روش تحقيق مطالعه حاضر به صورت 
بازار بزرگ «است. جامعة موردمطالعه كلية ذينفعان شهري طرح ترافيك و آلودگي هوا در محدودة 

- ها از طريق مصاحبه نيمهگيري به صورت هدفمند بوده و دادههستند. روش نمونه» تهران
بود. » فرعي«و سواالت » اصلي«ها به دو شكل سواالت ساختاريافته گردآوري شدند. شكل مصاحبه

كنندگان درخواست در سواالت اصلي دامنه و مسئله اصلي پديده را به ميان كشيديم و از مشاركت
ي شد كه كلية مالحظات و تجربيات و نيز دانش خود را در اين خصوص ارائه كنند. در سواالت فرع

شد كه جزئيات بيشتري از موضوع ارائه بدهند. اين سواالت، كنندگان درخواست مياز مشاركت
تري تر و خاصشد كه نياز به اطالعات عميقحالت تكميلي و مكمل داشتند و زماني پرسيده مي

 باشند. مثالً، ميشه مثال بزنيد؟ زماني كه ديدي بقيه به طرح اهميتي نميدن، چطور رفتار كردي؟
اي از طرح برات جالب يا به ميتوني از تجربه خودت در محدوده طرح مثال بياري؟ بيشتر چه جنبه

 
1. qualitative research 
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تعيين شد. بر اين اساس بعد از  1»اشباع نظري«بر اساس معيار  عكس بد بود؟ و غيره. حجم نمونه
» مضمون«ها نيز بر اساس تحليل نفر از ذينفعان اشباع نظري حاصل شد. تحليل داده 25مصاحبه با 

  يا تحليل تماتيك انجام گرفت. 
» هنجاري«با استفاده از رويكرد  الف). الزم به ذكر است كه ذينفعان در دوگام شناسايي شدند:

به شناسايي  ذينفعان پرداختيم. روش هنجاري متمركز بر شناسايي ذينفعان بر اساس ارتباط واقعي 
مينه مشروعيت حضور و مشاركت ذينفعان را در و موثر آنها با پديده موردنظر است كه اين امر ز

كند. در اينجا، به منظور شناسايي ذينفعان به شهرداري منطقه بازار گيري فراهم ميفرآيند تصميم
ها و نهادهايي ها، سازماننام و تهيه اسامي همه افراد، گروهبزرگ مراجعه كرديم. بنابراين، به ثبت

نظر ارتباط داشته يا در حوزه نفوذ آن قرار دارند. به سخن ديگر، پرداختيم كه با سياست و طرح مورد
با استفاده از منابع و اسناد شهرداري منطقه، به شناختي اوليه از ذينفعان هر منطقه و ميدان دست 
يافتيم. در اين مرحله با توجه به منافع و رويكردهاي سازماني شهرداري، سوگيري احتمالي در 

دارد و اين امكان وجود دارد كه هنجارهاي سازماني مانع از اين شود كه تعيين ذينفعان وجود 
توانند بر طرح بندي ذينفعان شامل همه گروهها و افرادي بشود كه به طور بالقوه يا بالفعل ميدسته

  ترافيك و يا آلودگي هوا تاثير بگذارند يا از آن تاثير پذيرند. 
گونه سوگيري خاصي (از نظر در اين پژوهش هيچبا عطف به مورد اول و اين نكته كه  ب).

، به شناسايي شغلي، سازماني، اقتصادي و حتي پژوهشي) وجود نداشت، با استفاده از مصاحبه
گرفتن تر ذينفعان پرداختيم. به تعبيري، به منظور كشف ذينفعان بالقوه و پنهان و ناديدهعميق

منطقه، با استفاده از مصاحبه  ناد و مدارك شهردارياحتمالي برخي افراد يا گروههاي با نفوذ در اس
ها در كنار مصاحبه اصلي دوم انجام گرفت كه به شناسايي ذينفعان دست زديم (اين مصاحبه

هاي ميداني با مطلعان كليدي و از طريق مناسبات بين ذينفعان را كشف كرديم). بر اساس مصاحبه
دند. در واقع، بر اساس تحقيقات درون سازوكاري كه اشاره شد، ذينفعان شناسايي ش

گروهي(گروههاي ذينفع خصوصي، عمومي و دولتي) به سراغ كساني رفتيم كه در هر گروه، عمدتاً 
هاي بيشتري از مطلع كليدي را دارا بودند. در نهايت، سه دسته از ذينفعان نسبت به ديگران شاخصه

ديم كه مورد مصاحبه قرار گرفتند. اينها عبارتند را مورد شناسايي قرار دا 2گراصلي، فرعي و مداخله
، مردم و شهروندان عادي؛ شهرداري، سازمان ميراث فرهنگي، 3دارها، اداره موقوفاتاز: كسبه و مغازه

 
1 .theoretical saturation 

رد مطالعه دارند. هايي هستند كه بيشترين قدرت و نفوذ را در بين ذينفعان موذينفعان اصلي افراد، گروهها و سازمان2
 گر نيز به ترتيب قدرت و نفوذ كمتري دارند.ذينفعان فرعي و مداخله

 درصد از بازار تهران جزء موقوفات است.  50هاي موجود، بيش از برطبق اسناد تاريخي و گزارش 3
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دارها، سازمان نوسازي و زيباسازي هاي فرسوده (اصلي)؛ شوراي شهر، امالكگري بافتدفتر تسهيل
  مستغالت، سازمان مردم نهاد (فرعي). داران فعال حوزه(فرعي)؛ سرمايه

معيار تنوع در  ها، معيارهايي در نظر گرفته شد. اين معيارها عبارتند از:به منظور انجام مصاحبه
در جهت احصاء مناسبات اكثريت گروههاي ذينفع در محدوده مورد  كنندگانانتخاب مشاركت

 حضور داشتند را مورد مصاحبه قرار داديم؛سال در منطقه  5افرادي كه حداقل  معيار زمان:مطالعه؛ 
وآمد داشتند، اگر افراد در طول هفته چهار روز يا بيشتر در ميدان مورد مطالعه رفت معيار ارتباط:

معيار شد؛ ها حذف ميهاي موقتي و گذرا از روند مصاحبهگرفتند. ارتباطمورد مصاحبه قرار مي
مورد بررسي قرار گرفتند كه داراي دانش و آگاهي » مطلعان كليدي«در اينجا  تجربه و دانش:

بر اساس معيار سن افرادي مورد مصاحبه قرار  معيار سن:چندبعدي از محدوده مورد مطالعه بودند؛ 
گرفتند كه تجربه و امكان صحبت و گفتگو را داشته باشند. براي دستيابي به اين هدف، افراد بااليي 

- بندي و سازمانها، با كدگذاري، طبقهت، بعد از اتمام مصاحبهسال را در نظر گرفتيم. در نهاي 18
كد باز و اوليه استخراج شد. در مرحله بعد، آنها را بر اساس اشتراك و  563دهي بين مقوالت، ابتدا 

-مفهوم پايه استخراج شد. در مرحله بعد، با تجميع و طبقه 73بندي كرديم و افتراق معنايي طبقه
بخشي بخش يا فرعي استخراج و در نهايت با غنامضمون انسجام 29ايه، بندي مجدد مفاهيم پ

  مقوله اصلي، احصاء شد.  7مفهومي به مضامين فرعي، 
  

  هاي تحقيقيافته
كنندگان سال است. از نظر سني، اكثر مشاركت 72تا  26كنندگان بين مشاركت دامنه سني

نفر مرد و  18، جنسال قرار دارند. از نظر س 55تا  40سال سن دارند و بين دامنه سني  40باالي 
سال در نوسان بود. بر اين اساس،  30تا  5كنندگان بين مشاركت سابقه سكونتنفر زن هستند.  7
 15الي  10نفر بين  7هاي مورد مطالعه داشتند. سال سابقة سكونت در ميدان 9الي  5نفر بين  9

سال  20الي  16كنندگان اظهار كردند كه بين تنفر ديگر از مشارك 3سال سابقه سكونت داشتند. 
سال در منظقه مورد  30تا  21نفر ديگر اظهار كردند كه بين  6سابقة سكونت دارند و در نهايت 

هستند. يك نفر وضعيت تاهل متاهل نفر  17كنندگان مطالعه سابقه سكونت دارند. در بين مشاركت
است. دو نفر ديگر نيز به دليل طالق به صورت خود را ذكر نكرد. دو نفر همسرشان فوت كرده 

كنندگان به اين ترتيب است كه يك مشاركت تحصيالتكنند. در نهايت، سطح مجردي زندگي مي
نفر  11ديپلم دارند. نفر ابتدايي است. دو نفر ديپلم و دو نفر ديگر در تحصيالت در سطح فوق

يك نفر نيز تحصيالت دكتراي عمومي نفر كارشناسي ارشد و در نهايت  8كارشناسي هستند، 
  (پزشك) دارد.
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  هاي تفسيرييافته

شود، مناسبات بين ذينفعان در محدوده بازار بزرگ مشاهده مي 1همانگونه كه در جدول شماره 
سازي و تهران بر هفت محور استوار است. اين مناسبات عبارتند از: ناديدگي و اعراض، جبران

نگرانه، تقابل فعاالنه، بي تفاوتي و تماشاگري مدارانه، مشاركت آيندهتحداكثرسازي منافع، طرد قدر
  منفعالنه، اقناع و خشنودسازي. 
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  بخش و مضامين فراگير:  مفاهيم پايه، مضامين انسجام1جدول
  مضامين فراگير يا همپوشان  بخشمضامين فرعي يا انسجام

  گرفتن و اعراضناديده  سازيخريب و يكسانتوجهي به منافع ديگران، سانسور و عدم بازنمايي، تبي
  سازي تردد، خريد اتومبيل بيشترخريد طرح ترافيك، اقتصادي

  خريد ملك و زمين، زمانمندساختن تردد
  سازي و حداكثرسازي منافعجبران

  اي نديدن ترافيك  و آلودگيسازي مسائل شهري، شبكهسياسي
  ني ايدئولوژيكغلبه نگاه ساختاري و دستوري، مداخالت سازما

  رويكرد تجويزي و دستوري

  محيطيسازي شهر، توجه به پايداري زيستمثابة سالمهمكاري به
  مثابة بازي برد/بردسازي و نياز اجتماعي، همكاري و مشاركت بهموجه

  نگرانهمشاركت آينده

  سازي سازمانيناپذيري، ائتالفاعتراض و تخريب، قانون
  گري سازمانيالبي

  
  فعاالنهتقابل 

گيري و خودپنداره منفعل، شدگي به وضع موجود، كنارهتقديرگرايي و تسليم
  اعتمادي به آيندهانگاشتن مشاركت، بي ارزشبي

  تفاوتي و تماشاگري منفعالنهبي
  

هاي تشويقي به مردم، ايجاد و بازسازي فضاهاي سبز، اختياردهي به ارائه بسته
  ت به امكانات (خريد) شهريهاي محالت، تجهيز محالشوراياري

  اقناع و خشنودسازي

  
  شده از اين قرار است:تشريح و تفسير مقوالت استخراج

توجهي به منافع ديگران، سانسور و بي«از سه مقوله فرعي » گرفتن و اعراضناديده«مقوله اصلي 
ه معناي اين است گرفتن باستخراج شده است. اعراض و ناديده» سازيعدم بازنمايي و تخريب و يكسان

هاي تنها ارزشكه گروههاي ذينفع عامدانه و آگاهانه به منافع و مضار ساير ذينفعان توجهي ندارند و نه
  گيرند.را ناديده مي هاي قانوني مربوط به ترافيك و آلودگي هوااقتصادي/ اجتماعي، بلكه رويه

   
  گرفتن و اعراض: مقوله ناديده2جدول 
  مضامين فراگير يا همپوشان  بخشجاممضامين فرعي يا انس

توجهي به منافع ديگران، سانسور و عدم بي
  ساالرنهبازنمايي، تفكر فن

  گرفتن و اعراضناديده

  
گرفتن و اعراض از مناسباتي است كه در بين ذينفعان وجود دارد. در اينجا، ذينفعان دست ناديده
بخشي به آن نسبت به يدن منافع خود و اولويتكشزنند و با پيشمي» برساخت از موقعيت«به نوعي 

- كنند. به ميزاني كه انتخاب بر محور گزينشساير ذينفعان، مناسبات خود را تعريف و بازتوليد مي
گرفتن و ها را تعيين كنند، به همان ميزان ناديدههاي خود ذينفعان نباشد و مراجع باال اولويت

ك و آلودگي هوا بيشتر است. در مناسباتي كه بر معيار ها و مقررات طرح ترافياعراض از سياست
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گيرد، ذينفعان مسيرهايي چون عدم تعامل مؤثرتر با ساير ذينفعان گرفتن انجام مياعراض و ناديده
هاي جديد و ارتقاي ميزان مشاركت و دهي همكاريها و شكلكليدي، عدم استفادة بهينه از همكاري

ها و تضادهاي توجهي به سوءتفاهمها و بيبيني مخالفتعدم پيش حمايت آنها از برنامة مداخله،
  هاي اداري خود را جلو ببرند. كنند منافع سازماني و رويهاحتمالي را در پيش گرفته و سعي مي

ما تو شهرداري كار خودمون رو انجام ميدم. نميتونيم منتظر مردم يا فالن گروه باشيم. 
نميتونيم به همه جواب بديم. به خيلي از اين چيزها توجهي  ممكنه هزار نفر نظر بدن ما كه
  نميشه و ناديده گرفته ميشن. 

گيرند، بر اساس گرفتن و اعراض را در پيش ميدر اينجا، ذينفعاني كه مناسبات مبتني بر ناديده
نفع سهمي كه در پديدة طرح ترافيك و آلودگي هوا دارند، با رويكردي از باال به پايين خود را ذي

كنند و ها را بر اساس درگيري حين تدوين و حين اجرا تعريف مياصلي دانسته و ارزش طرح
كنند كه فراگير و همپوشان است. اما، در عمل اين بييند و تعريف ميپيامدها را نيز به صورتي مي

ينفعان كه هاي ساير ذمحور حامي اين ايده، ارزشدهد، زيرا تفكر تكنوكرات و كارشناسيامر رخ نمي
  دهد.اولويت چنداني به آنها نمي پندارد وكنند، را امري ثانويه ميدر بافت اجتماعي زندگي مي

  
  سازي و حداكثرسازي منافعجبران

» سازي تردد، خريد اتومبيل بيشترخريد طرح ترافيك، اقتصادي« مقوله فوق از سه مقوله فرعي
ي تفكر اقتصادي نسبت به اجراي يك سياست مستخرج شده است. اين مقوله به معناي بكارگير

هاي ناشي از ممنوعيت اجتماعي است كه در اثر آن ذينفعان سعي دارند به نحوي موانع و هزينه
تردد خود را جبران و منافع خود را حداكثر سازند. اين نوع رفتار نسبت به طرح ترافيك و آلودگي 

). شهروندان عادي با پايگاه 1رود: ما به كار ميهوا بيشتر از سوي دو گروه از ذينفعان موردنظر 
شود، زيرا كه داراي قدرت اجتماعي و اقتصادي باال و نيز كارمندان و مديران رده باال بكار گرفته مي

  داران و تجار حوزه امالك و مستغالت.). سرمايه2اقتصادي بيشتري هستند. 
  

  سازي و حداكثرسازي منافع: مقوله جبران3جدول 
  مضامين فراگير يا همپوشان  بخشمين فرعي يا انسجاممضا

سازي تردد، خريد اتومبيل بيشتر، خريد طرح ترافيك، اقتصادي
  خريد ملك و زمين، زمانمندساختن تردد

  سازي و حداكثرسازي منافعجبران

  
گيرد. هاي اقتصادي صورت ميسازي و حداكثرسازي منافع خود با اتخاذ مسيرها و كنشجبران

ها شده را اجرا كنند، با قدرت مالي خود از تبصرههاي اعمالبييند بايد سياستراد زماني كه مياف
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هاي زوج و فرد، خود را از موانع تردد به نقاط (خريد محدوده ترافيك) و نيز خريد ماشين با پالك
تراتژي جبران تر از اين طريق دست به نوعي اسرو، افراد متمولسازند. از اينمختلف شهر رها مي

- زنند. مناسبات مبتني بر اين مقوله عمدتاً فردي است كه منافع گروهي را با مخاطره روبرو ميمي
شود سازد. خريد طرح ترافيك و يا خريد اتومبيل بيشتر منجر به استفاده حداكثري از فضاهايي مي

ها صرفاً فرد با جريمه كه در حالت عادي ممنوعيت دارد و در صورت ورود شهروندان به اين محدوده
شود. اما، اين دسته از ذينفعان درصدد جبران برآمده و با نفع شخصي خود، منافع جمعي روبرو مي

كنند. از آنجايي كه اكثر افراد عادي امكان استفاده از اتومبيل دوم را ندارند، را تهديد مي
ي واقع در طرح ترافيك و آلودگي برداري غيرمنطقي و مخرب از نواحآثار و عوارض بهره بنابراين،

- ناپذير اجتماعي، اقتصادي و زيست(عالوه بر نواحي مجاور)، كل جامعه را در معرض خسارات جبران
  كند:كنندگان اظهار ميدر اين راستا، يكي از مشاركت محيطي قرار خواهد داد.

شين خودم يه من زنم ماشين داره. خودمم دارم. پالكها هم زوج و فرد هستن. يه روز ما
  .روز ماشين خانمم. كار ما غيرقانوني هم نيست

سازي و حداكثرسازي منافع دارن و تجار نيز مناسبات خود را بر اساس جبرانسرمايه
هاي كنند. اين دسته از ذينفعان، با رانت اطالعاتي و نفوذ در سازماناقتصادي ساماندهي مي

توانند در زنند. از اين طريق ميو زمين دست مي وساز ملكذيربط، به خريد و فروش و يا ساخت
عنوان يكي از داران و تجار بهقيمت ملك و يا اجاره در يك منطقه نقش بسزايي ايفا كنند. سرمايه

-هاي خود را به مناطقي سوق ميمهمترين ذينفعان اصلي طرح ترافيك و آلودگي هوا،  سرمايه
يا اينكه دسترسي عمومي بهتري داشته باشد. اين هاي مذكور نباشد دهند كه در محدوده طرح

برد. پيامدهاي اين سرريز جمعيت خود به امر تقاضا براي مسكن يا مغازه را در اين مناطق باال مي
  نوعي در ايجاد فشارهاي مضاعف بر ذينفعان غيرسازماني (مردم عادي) مشهود است.

استفاده هم تا ميتونن ميچاپن و سوء دارهااينجا مردم يه خونه ارزون تر ميخرن و سرمايه 
ها هم خوب بود. با ثبت قرارداد ميكنن. هر كسي طوري خودشو جا ميكنه. اتفاقا ًبرا ما امالكي

  خريد و فروش پول خوبي دستمون گرفت. 
  

  ديدگاه تجويزي و دستوري
-اييهسازي مسائل شهري، شبكسياسي«از سه مقوله فرعي » ديدگاه تجويزي و دستوري«مقوله 

تشكيل شده است. اين مقوله بر غلبه مناسبات از » نديدن ترافيك و آلودگي و غلبه نگاه ساختاري
باال به پايين و دستوري نسبت به ساير ذينفعان توجه دارد كه در اثر آن برخي ذينفعان با قدرت 

ند. لذا، نگاه دهخود مانع اجراي قوانين شده و يا از اين طريق قوانين را به سود خود تغيير مي
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افزايي از سويي ذينفعان حول ترافيك و ارز و همهاي همدستوري و تجويزي مانع ايجاد شبكه
  شود.آلودگي هواي شهر تهران مي

 
  : ديدگاه تجويزي و دستوري4جدول 
  مضامين فراگير يا همپوشان  بخشمضامين فرعي يا انسجام

و آلودگي،  اي نديدن ترافيك سازي مسائل شهري، شبكهسياسي
  غلبه نگاه ساختاري

  رويكرد تجويزي و دستوري

  
رويكرد تجويزي و دستوري عمدتاً از سوي ذينفعان اصلي و كالن، همچون وزارت راه و 

رسد كه اين نهادها و گيرد. به نظر ميشهرسازي، شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي صورت مي
اند. در واقع، غلبه كه نقشه راه شهر را ترسيم كرده ها نيز مبلغ دستگاههاي باالدستي هستندسازمان

اثر و اي در نهادهاي اصلي، غلبه منافع اقتصادسياسي، حضور كمطلبي مديريتي و حرفهمنافع برتري
افزايي منافع قدرت ايدئولوژيك (مثالً در تحقق شهر ايراني/اسالمي)، منفعالنه ذينفعان مردمي، هم
مدرانه هستند. نتيجه و برآيند اين وط از مشخصات مناسبات قدرتفضاي منع تامل و تعامل مشر

هاي اتخاذشده) به آنها دادن (مصرف و اجراي سياستمناسبات طرد ساير ذينفعان و جايگاه مصرفي
  كند:كنندگان اشاره مياست. يكي از مشاركت

يد انجام بدن. هاي شهري تو تهران، از باال ارائه ميشه و همه باواقعيت اينه االن سياست
االن شما بگو ببينم كه كجاي اين برنامه ترافيك و آلودگي مردم نظر دادن؟ كجا شوراي شهر 
مستقل عمل كرده؟ من دوستام در شورا شهر در جريانن و ميدونم جريان چيه.[محقق : 
جريان چيه؟] جريان اينه كه همه بايد دستورات چند نفر رو اجرا كنن. ترافيك شهري و زوج 

  فرد بيشتر براي كنترل مردمه تا كاهش ترافيك.و 
در اين وضعيت، مناسبات بين اين ذينفعان با ساير ذينفعان، موجب نوعي انحصارگرايي در 

ريزي است كه نتيجه آن اتخاذ سياست عدم همكاري، اجبار به اجرا، عدم تشريك مساعي و برنامه
است. تمركز قدرت با انحصارگرايي مالي، هاي زيرين و در بافت شهري عدم پذيرش تنوع در اليه

ابزارهاي ارتباطي و اطالعاتي را معطوف به يك كانال خاص كرده كه همه بايد پاسخگوي آن باشند. 
هاي عقالني كمتري دارد. مدارانه، عمدتاً معطوف به ارزش است و كنشافزون بر اين، مناسبات قدرت

وسازها در نقاط خاصي شده و يا موجب ها و ساختكملذا، در مواردي منجر به بارگذاري بيشتر ترا
ارز تخصيص دهند. شده كه بودجه و اعتبارت بيشتري براي برخي نهادها نسبت به ساير نهادهاي هم

هاي خاصي بر عهده ذينفعان مندساختن هژمونيك ذينفعان، قيود و مسئوليتاين وضعيت با ضابطه
  سازي ترافيك و كاهش آلودگي ايجاد نكند.انگذارده كه ممكن است تحول آنچناني در رو
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برنامه و قانون ترافيك و آلودگي هوا با مشاركت و نظرخواهي همراه نبوده و نيست. 
طبيعيه مردم همراهي نميكنن. مردم زماني پاي كار مياند كه در كارها دخالت داده بشند. 

  اقعيته.چند نفر دارند براي يك كشور مثل تهران تصميم ميگرن. اين يه و
  

  نگرانهمشاركت آينده
بيني نسبت هاي اجراشده و خوشنگرانه محصول ارزيابي مثبت ذينفعان از طرحمشاركت آينده

اند نگرانه يعني ذينفعان به اين درك رسيدهبه پيامدهاي مثبت آنها در آينده است. مشاركت آينده
ت كنند و از اين طريق، آينده شهر را كه بايد در كنار هم و با كمك هم ترافيك و آلودگي را مديري

ها منجر به ايجاد شهري سالم، تضمين كنند؛ به اين معنا، همكاري ذينفعان با هم در اجراي طرح
- ها را در مشاركت و همكاري همهپايدار و باكيفيت خواهد شد. اين ذينفعان، راه نيل به اين ارزش

مثابة همكاري به تشكيل شده است كه عبارتند از:دانند. اين مقوله از چهار مقوله فرعي جانبه مي
سازي و نياز اجتماعي، همكاري و مشاركت محيطي، موجهسازي شهر، توجه به پايداري زيستسالم

  مثابة بازي برد/برد. به
  

  نگرانهآينده: مشاركت5جدول 
  مضامين فراگير يا همپوشان  بخشمضامين فرعي يا انسجام

محيطي، سازي شهر، توجه به پايداري زيستمثابة سالمهمكاري به
  مثابة بازي برد/بردسازي و نياز اجتماعي، همكاري و مشاركت بهموجه

  نگرانهمشاركت آينده

  
هاي اجرا اين نوع از مناسبات عمدتاً توسط ذينفعاني مدنظر قرار دارد كه فاعل و مفعول سياست

هرداري، شوراي شهر، سازمان زيباسازي هستند. هاي اجرا شده شاند. براي مثال، فاعل سياستشده
ها نيز شهروندان عادي هستند كه طيف وسيعي از افراد جامعه فارغ از جايگاه پايگاه مفعول سياست

نگرانه، همكاري را محور گيرد. مناسبات مبتني بر مشاركت آيندهاقتصادي/اجتماعي را دربر مي
كت به معناي مشاركت صرف مردم محلي در طرح داند. اين مشاريابي همه ذينفعان ميقدرت

گيرد كه در پيوستاري ترافيك و آلودگي هوا نيست، بلكه سطوح متفاوتي از مشاركت را دررمي
هاي مديريت گويد از آنجايي كه استراتژيمينگارانه سازماني/مردمي قرار دارد. مشاركت آينده

دهند، بهترين عملكردها را بكار قرار ميترافيك و كنترل آلودگي، نيازهاي اجتماعي را هدف 
بنابراين، بايد  كنند.بندند و براي برآورد ميزان پيشرفت، نتايج شفاف و قابل سنجشي را ارائه ميمي

  محور را همكاري و مشاركت قرار بدهيم.



 1400پاييز ، 3 شماره، و دوم مشناسي ايران، دوره بيستمجله جامعه

112 

بنظر من اين داستان ترافيك بايد با هم حل بشه. نه شهرداري تنهايي ميتونه كاري بكنه 
من خودم تا جاي كه بشه سعي ميكنم رعايت كنم و اگه همه رعايت كنيم شهر  نه مردم.

  بهتر قشنگ ميشه.
نگرانه، فرآيندهاي همكارانه شامل يك چرخه در مناسبات مبتني بر مشاركت و همكاري آينده

گانه است كه در آن ذينفعان خواهان مشاركت و درگيري اصولي همه طرفين (حداقل تعاملي سه
اصلي و فرعي)، انگيزه مشترك (دربرگيري انتظارات و عالئق آنها) و ظرفيت عمل مشترك ذينفعان 

  (اجراي قوائد و مقررات طرح ترافيك و آلودگي توسط همه ذينفعان) هستند.
بايد همه فعال باشن و به مقررات توجه كنن. قانون براي همه است و نميشه هر كسي 

تر حل ميشه و ترافيك كمتر ميشه و هوا هم پاكبگه من كاري ندارم. با همكاري مشكالت 
  ميشه. كافيه همه قوانين رو رعايت كنيم.  

  
  تقابل فعاالنه

اعتراض و تخريب، «نگرانه است و از سه مقوله فرعي تقابل فعاالنه، نقطه مقابل مشاركت آينده
، مقاومت در برابر مستخرج شده است. اين دسته از ذينفعان» سازي سازمانيناپذيري و ائتالفقانون
داند. در تقابل ها را مسير برون رفت از اين مشكالت ميهاي ترافيكي و تخطي از دستورالعملبرنامه

سازي و تضاد در روي، خنثيهاي خود را تكفعاالنه، ذينفعان در مقابل هم هستند و راه نيل به هدف
  بيند. برابر ساير ذينفعان مي

  
  نه : مقوله تقابل فعاال6جدول 
  مضامين فراگير يا همپوشان  بخشمضامين فرعي يا انسجام
  ناپذيرياعتراض و تخريب، قانون

  سازي سازمانيائتالف
  تقابل فعاالنه

  
كند و لذا، بايد فعاالنه كنند كه هر ذينفع به سود خود عمل ميقائالن به اين مقوله، استدالل مي

نهادي و نهادي/مردمي در جريان است. مناسبات مبتني /تقابل كرد. اين تقابل عمدتاً در دو سطح نهادي
توجهي سويه، بيهاي يكاعتمادي نهادي ذينفعان سرچشمه گرفته است. رفتارها و كنشبر تقابل، از بي

  هاي تقابل فعاالنه هستند.هاي مشترك از مكانيسمهاي مورداجماع و محدودساختن ميدانبه رويه
ه آگاهانه و عامدانه هستند، مبتني بر هزينه/فايده بوده و عمدتاً هاي مبتني برتقابل فعاالنكنش

بيند كه گيرند. اين مقايسه با ساير ذينفعان است. وقتي يك ذينفع مياي شكل ميدر حالت مقايسه
منافع او در قياس با ساير ذينفعان ناديده گرفته شده و يا اينكه كمتر از آنچه استحقاق آن را دارد، 
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كند از خود مقاومت نشان دهد. اين وضعيتِ تقابل فعاالنه، عامليت و ه است، سعي ميمند شدبهره
هاي ساختاري فراهم ساخته است. اثرگذار ذينفعان را كاهش داده و شرايط را براي بروز تنشهويت

و  هاي محالت تزريق شدهويژه طرح زوج و فرد آلودگي هوا) از خارج از بافت به بافتها (بهاين پروژه
لذا پيوند آنها با موقعيت افراد در رفت و آمد به محل كار/خانه و نيز ارجاع شهروندان به مناطق 
اداري و مراكز خريد پرتردد، ناكام گذارده است. لذا، زماني كه طرح  بدون ارزيابي زمينة شهري در 

  د آن هستيم.مقياس كالن و مقياس محلي، طرح اجرا شود، تقابل امري حتمي است كه امروزه شاه
ها كار خودمونو ميكنيم. در مقابل هر مسئولي كه بگي در ميايم. من كه ما صنف امالكي

ام رو به باد بدم. ما هم مقابله به مثل ميكنيم و نميتونم بخاطر تخيل دو نفر سرمايه
  واميستيم. 

  
  تفاوتي و تماشاگري منفعالنهبي

شدگي به وضع تقديرگرايي و تسليم«ار مقوله از چه» تفاوتي و تماشاگري منفعالنهبي«مقوله 
» اعتمادي به آيندهانگاشتن مشاركت و بي ارزشگيري و خودپنداره منفعل، بيموجود، كناره

شدگي به معناي پذيرش وضع موجود و بكارگيري راهبرد تفاوتي و تسليماستخراج شده است. بي
ارگيري اين مناسبات به اين معنا است كه: انفعال در مناسبات بين خود و ساير ذينفعان است. بك

داده است قابل تغيير نيست. لذا، بايد خود را كنار كشيد و به وضع توان كاري كرد و هرچه رخنمي
  موجود تسليم و قانع بود. 

  
  تفاوتي و تماشاگري منفعالنه: مقوله بي7جدول 

  مضامين فراگير يا همپوشان  بخشمضامين فرعي يا انسجام
گيري و شدگي به وضع موجود، كنارهگرايي و تسليمتقدير

  اعتمادي به آيندهانگاشتن مشاركت، بي ارزشخودپنداره منفعل، بي
  تفاوتي و تماشاگري منفعالنهبي

  
گري او مهم است. برد در كنشدرك موقعيت و نفعي كه فرد، گروه، سازمان و غيره از آن مي

هاي پيشين او در تغيير آن اثربخش نبوده يا افتاده كه كنشبيند چيزي اتفاق ذينفع زماني كه مي
آرود. در تفاوتي روي ميگيري و بياينكه در كل ظرفيت تغيير و رويارويي با آن را ندارد، به كناره

هاي شهري شهرداري را بييند ياراي مقاومت در برابر سياستاينجا، زماني كه ذينفعان محلي مي
ترافيك يا آلودگي هوا هيچ تاثير محسوسي بر زندگي آنها نداشته  ت از طرحندارند و يا اينكه اطاع

برند. در مرحله بعد، شدگي به وضع موجود پناه مياست، انگيزه خود را از دست داده و به تسليم
رسد كه بايد با كمك متقابل پديده را مديريت كرد.كمك ساير ذينفعان ذينفعان به اين ادراك مي
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بيند كه كند. اما، مادامي كه هر ذينفع ميرابر پديده ترافيك و آلودگي هوا منسجم ميآنها را در ب
كند كه يا كمك متقابل به نفع و سود شخصي فرو كاسته شده است، خود را به نحوي بازسازي مي

اي كه در سطور قبلي به آنها پرداختيم) به صورت تقابل فعاالنه و حداكثرسازي و جبران (دو مقوله
شود و به نظاره رخدادهاي تفاوت ميشود و يا اينكه نسبت به خود و ساير ذينفعان بيان داده مينش

تفاوتي و تماشاگري، ارزيابي/عملكرد ذينفعان (كه عمدتاً منفي نشيند. مناسبات مبتني بر بيآتي مي
به سخن ديگر، به دهد. شود) را در رابطه با ترافيك شهري و آلودگي معيار عمل قرار ميارزيابي مي

تواند هايش اثربخشي دارد و رفتارش ميهر ميزاني كه يك ذينفع احساس كند كه رفتارها و كنش
هاي موجب تحقق وضعيت بهتري شود، به همان ميزان از تماشاگري صرف خارج شده و به كنش

  ر بود.اثرگذاتوان شاهد نوعي هويتپردازد. لذا، ميچندبعدي (ارزشي، ديني و عقالني) مي
موقعي كه من ميبينم نه سر پيازم نه ته پياز، عقلم كمه خودمو درگير كنم؟! [محقق: 
شهر براي همه است و همه بايد مسئوليت داشته باشيم]. نه كي گفته مال همه ست؟ يه عده 
ميخورن و شهر رو هر جور بخان اداره ميكنن. بيشتر مردم نفعي نميبرن. كسي كه ده تا 

  ست تا ماشين، اون و من و تو مثل هميم؟خونه داره و بي
  

  اقناع و خشنودسازي
هاي تشويقي به مردم، ايجاد و بازسازي ارائه بسته«از چهار مقوله فرعي » اقناع و خشنودسازي«

» هاي محالت، تجهيز محالت به امكانات خريد شهريفضاهاي سبز، اختياردهي به شوراياري
-نهادي و بين). اقناع و خشنودسازي بين1در جريان است: استخراج شده است. عمدتاً به دو شكل 

ها با ارائه استدالل و گفتگو سعي در اين دارند كه ساير ذينفعان را سازماني كه در آن برخي سازمان
نسبت به وضعت موجود آگاه و اقناع كنند. در مواردي نيز با ارائه منابع مالي به نهاد و سازمان ديگر 

ها (به خصوص ). اقناع و خشنودسازي مردم توسط سازمان2ع او را تامين كنند. سعي دارند كه مناف
زيست) تا هم از تحرك مكاني و جابجايي شهرداري، شوراي شهر، سازمان زيباسازي، سازمان محيط

  كمتري داشته باشند و هم اينكه از مقررات تدوين و اجراشده تخطي نكنند.
  

  : مقوله اقناع و خشنودسازي8جدول 
  مضامين فراگير يا همپوشان  بخشمضامين فرعي يا انسجام

هاي تشويقي به مردم، ايجاد و بازسازي فضاهاي سبز ، اختياردهي به ارائه بسته
  هاي محالت، تجهيز محالت به امكانات (خريد) شهريشوراياري

  اقناع و خشنودسازي  
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هاي موجود فرصتفتن هزينه/اين مناسبات نوعي دادوستد بين ذينفعان به منظور از دست ر
هاي افراد جهت دسترسي به مراكز است؛ به اين معنا كه اين ذينفعان به منظور كاهش جابجايي

ايي و نيز مراكز فرهنگي ها، فروشگاههاي موادغذايي زنجيرهخريد، مراكز فرهنگي، فضاي سبز و پارك
توان اند. ميركز خريد و فضاي سبز كردهها و يا ايجاد مها، سعي بر دادن مجوز به شركتمانند موزه

گفت اين نوع از مناسبات بين ذينفعان، نوعي كنش معطوف به هدف و عقالني است. اقناع و 
مورد تواند بار ترافيكي را كاهش داده و از ترددهاي بيخشنودسازي مردم از منطقه زندگي خود مي

ابزار توليد براي فروش و كسب سود، توليد و  جلوگيري كند. در اينجا، ذينفعان اصلي، فضا را مانند
بازتوليد و خشنودسازي افراد به منظور كاهش تضادها و تقابل فعاالنه در اختيار ساير ذينفعان قرار 

سازي با اين استدالل كنند. اين همراهگرايش پيدا مي» سازيهمراه«داده و از اين طريق به نوعي 
رفت از رفع تعارضات در ترافيك شهري و كاهش ي برونشود كه راهكاري درست براانجام مي

اين  .ريزي به حق مردم برشهر و حقوق شهروندي توجه شودآلودگي اين است كه در فرايند برنامه
  شود. سازي فضاهاي شهري تامين ميحق به شهر نيز از طريق فراهم

من خيلي زيركانه و اين كار نوعي رشوه مثبته كه شهرداري به مردم ميده. البته به نظر 
هوشمندانه است. ميتونه به كاهش ترددها كمك كنه. طرف مركز خريد كنار خونه ش داير 

  ).19كننده شماره شده و ديگه فرد مجبور نيست از اينجا بره جاي ديگه خريد كنه (مشاركت
در آن شود كه تاكيد مي» ايقدرت محله«در مناسبات مبتني بر اقناع و خشنودسازي، بر احياء 

همراه «اي نوعي هاي محلي و منطقهشود. با احياء ظرفيتبه بُعد بازتوليد قدرت در محله توجه مي
دهد. بحث اين است كه اصوالً ساكنان مردم در كنترل ترافيك و كاهش آلودگي رخ مي» ساختن

نكنند، لذا با  محلي و مردم قادر نيستند نيازهاي ضروري خود را براي مدتي به تعويق انداخته و تردد
توان آنها را اقناع كرد كه در آنجا هاي الزم درهر محله و منطقه، ميسازي زيرساختتامين و فراهم

تواند در جهت تنها ميشده است كه نهبمانند و مشاركت آنها در اين خصوص نوعي مشاركت هدايت
- كنندهنيز تامين كند. مشاركتكاهش ضديت آنها با ساير ذينفعان اثربخش باشد، بلكه منافع آنها را 

  كند: گونه اظهار ميخوبي اينبه اي
مردم راضي هستن كه الكي از اين سر شهر به او سر شهر نرن. كسي دوست نداره وقتشو 
توي ترافيك بگذرونه و بخاد بره يه لباس بخره. چند وقت پيش چندتا پاساز خوب اينجا راه 

زهاي كه ميخان رو ميخرن. يا يه شعبه از مركز خريد اندازي شد كه خيلي از مردم اينجا چي
آفريقا آمده اينجا كه لباساي خوبي داره. ديگه با اين امكانات خيلي از رفت و آمدهاي الكي از 

  بين ميره و آلودگي و ترافيك و شلوغي كم ميشه.
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  گيريبحث و نتيجه
ريزان شهري سعي ت و برنامهشهرهاي بزرگ در دنيا اسپديده ترافيك و آلودگي هوا معضل كالن

دارند با سازوكارهاي متفاوتي آن را مديريت كنند. از آنجايي كه در شهرها ذينفعان رسمي و 
هاي يكساني به دنبال ندارند. هاي شهري آثار و واكنشكنند، سياستغيررسمي متنوعي زيست مي

تا عدم مشاركت و تقابل  اي از مشاركت و همكاري فعاالنهتواند طيف گستردهاين مناسبات مي
فعاالنه را دربر بگيرد. با عطف به اين موضوع، در اين مطالعه، نيز بر مناسبات بين ذينفعان شهري در 

  مواجهه با طرح ترافيك و آلودگي هوا در محدودة بازار بزرگ تهران تمركز شد. 
ماعي و اقتصادي آن، محدودة بازار يزرگ تهران به دليل موقعيت تاريخي، فرهنگي، ارتباطي، اجت

اي از افراد و ذينفعان است. اين امر موقعيت خاصي به آن داده است كه محل تجمع طيف گسترده
كنند در آن ذينفعان به منظور احقاق حقوق خود در مواجهه با طرح ترافيك و آلودگي هوا سعي مي

ت فرهنگي، سازمان ميراث كه مناسبات خود را تعريف و ترسيم كنند. محدوة بازار بزرگ از نظر هوي
فرهنگي؛ از نظر ارتباطي و مترو، شوراي شهر؛ از نظر بافت فرسوده، سازمان نوسازي و زيباسازي و 

داران؛ گري؛ از نظر تاريخي، مردم محلي؛ از نظر اقتصادي، بازاريان و مغازهنيز دفاتر نوسازي و تسهيل
طرح ترافيك و آلودگي هوا، شهرداري؛ از نظر  از نظر سكونتي، جمعيت مهاجر؛ از نظر سازوكار اجراي

داران مستغالت؛ از نظر ارزشي، موقوفات؛ و از نظر موقعيت دارها و سرمايهارزش زمين، امالك
هاي مردم نهاد را به ذينفعان جمعيتي و مسائل مربوط به آلودگي و فشارهاي اجتماعي، سازمان

ها و ه در قلمرو طرح ترافيك، با ايجاد مزيتچندگانه مبدل ساخته است. قرارگرفتن اين محدود
فشارهاي ارتباطي هر كدام از ذينفعان را به طرق مختلفي تحت تاثير قرار داده است. اين امر 

سازي و حداكثرسازي منافع، رويكرد گرفتن و اعراض، جبرانناديده«مناسبات آنها را به سوي 
تفاوتي و تماشاگري منفعالنه، اقناع و عاالنه، بينگرانه، تقابل فدستوري و تجويزي، مشاركت آينده

توان دريافت، فقط مقوله مشاركت سوق داده است. همانگونه كه در مقوالت مي» خشنودسازي
جويانه به منظور غلبه بر پديده ترافيك و آلودگي هوا را در نگرانه است كه مناسبات همكاريآينده

كشيدن قدرت، نفوذ، شان، قدرت گر، ذينفعان با پيشكشد. در موارد ديبازار بزرگ به ميان مي
اقناعي و اجتناب از درگيري، سعي دارند كه به نحوي مناسبات خود را تعريف كنند. اين مناسبات 

مدت، بدون توجه به عمدتاً منفي و خطرزا است، زيرا عمدتاً يك سويه، مبني بر نفع شخصي، كوتاه
  يرمشاركتي هستند.الزامات شهري، از باال به پايين و غ

توان گفت كه مديريت شهري در طرح ترافيك و با توجه به مباني مفهومي اين پژوهش، مي
شود كه طبق رويكرد ريزي مشاركتي است. اين امر خود از اين امر ناشي ميآلودگي هوا فاقد برنامه

دروني و بيروني تعامالت بسترمند، فاقد تعامالت ارگانيك و هبسته بين كنشگران مختلف و بستر 
هاي ناهمگرا شكل گرفته كه امكان مشاركت هاي از كنشطرح ترافيك و آلودگي هوا هستيم. اليه
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فعاالنه را از ذينفعان گرفته است. قدرت نهادي برخي از كنشگرا بيروني كه عمدتاً قدرت ساختاري و 
گرفتن، واي اعراض و ناديدهاجرايي دارند، حكمراني مشاركتي را به محاق برده است. بنابراين، در ل

رو، در ها سايه افكنده است. از اينسازي و حداكثرسازي منافع خود است كه بر طرحاين جبران
پذيرد، اما به مناطقي با اسم حكمراني مشاركتي، اقانع و خشنودسازي در برخي از مناطق صورت مي

ها در پيوستار سازماني/مردمي طرح تفاوتي و تماشاگري منفعالنه ذينفعان، شاهد اثربخشيدليل بي
توان گفت نه واجد حكمراني مشاركتي هستيم و هاي مفهومي، مينيستيم. در نتيجه، از حيث داللت

نه تعامالت بسترمندي بين ذينفعان شكل گرفته است، بلكه اين قدرت نهادي با رويكرد تجويزي و 
  مسلط است.   دستوري است كه بر ترافيك و آلودگي هواي تهران حاكم و

هاي مكاني و جمعيتي محدوده بازار آنچه در بروز اين مناسبات مهم است، فقدان توجه به ارزش
بزرگ است. بازار بزرگ فقط يك مكان نيست، بلكه يك نماد هويتي است كه سياست شهري در 

رده است. مثابة امري ثانويه به آن توجه كطرح ترافيك و آلودگي شهري به آن توجه نداشته يا به
هاي ناهمسان، سياست شهري در طرح ترافيك و آلودگي هوا، با ارائه سياست يكسان به موقعيت

تنيدگي بازار، هويت نوعي اجبار به اطاعت را تحميل كرده است. در واقع، در اين محدوده، درهم
اري و يا اي، تاريخ، گروههاي جمعيتي و فرهنگ، آن را از يك موقعيت صرفاً اداري يا بازمحله

ارتباطي خارج كرده است. اين امر مستلزم توجه به بافت چندبعدي آن در طرح ترافيك و آلودگي 
هاي آن با ساير نقاط شهر كه هاي آن تعريف و با احصاء تفاوتهوا است. به اين معنا كه بايد ويژگي

  ها هستند، به بازتوليد آن پرداخت.تحت پوشش اين طرح
راكم جمعيتي و غيرجمعيتي آن، محل تردد خيل انبوهي از شهروندان اين محدوده به دليل ت

است. محدوديت ترافيكي، دسترسي به محدوده را با مشكالتي روبرو ساخته است كه در آن افراد 
بايد در روز خاصي (جمعه) به آنجا تردد كنند يا اينكه بعد از اتمام ساعت ممنوعيت ترافيكي به آنجا 

-يت اقتصادي و اجتماعي آن را با مخاطره روبرو ساخته است. به اين اعتبار، بهبروند. اين امر موقع
واسطة پيامدهاي اقتصادي منفي طرح شاهد تشديد فرسودگي كالبدي محله، تقويت نقش انبارداري 

آور قيمت زمين و مسكن، در و كارگاهي و تضعيف نقش سكونتي آن هستيم كه در تورم سرسام
  توجهي دارد.  شمند اين محدوده نقش قابلبازآفريني موقعيت ارز

به منظور بازتعريف طرح ترافيك و آلودگي » ايقدرت محله«آنچه بايد مدنظر قرار بگيرد، احياء  
است كه در آن به بُعد بازتوليد قدرت در محله » نگرانهمشاركت آينده«شهري در جهت باالبردن 

مردم در كنترل » همراه ساختن«اي نوعي ههاي محلي و منطقشود. با احياء ظرفيتتوجه مي
  دهد.ترافيك و كاهش آلودگي رخ مي
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  منابع
تحليل ارتباطات «)، 1399پور، سحر (اربابي، هاني، عليشاهي، سيامك، صبحيه، محمدحسين، طاهري

قدرت و  -اروميه با استفاده از ماتريس عالقه ذينفعان در پروژه تقاطع با روگذرهاي غيرهمسطح در شهر
  .71-84، ص 27سال دهم، شماره  ،مطالعات شهري فصلنامه، »تحليل شبكه اجتماعي

بررسي ابعاد اجتماعي مسألة كنترل ترافيك «)، 1391افشاركهن، جواد، باللي، اسماعيل، قدسي، علي محمد (
  .90-59، ص 4، سال دوم، شماره مطالعات شهري فصلنامه، »شهري (مورد مطالعه مشهد)

هاي موثر بررسي شاخص«)، 1399اميز، آمنه (حمدي، تقي، معيري، سيده شيوا، صدقاكبري، پرويز، ا
مطالعات  ،  فصلنامه»ونقل شهريترافيك با رويكرد حمل هاي طرحبرعدالت اجتماعي در محدوده

  .104-83، ص 57شماره  ،مديريت ترافيك
مردمي در مديريت ترافيك بررسي نقش مشاركت اجتماعي «)، 1394ايماني، معصومه، ايماني، فاطمه (

پانزدهمين ، »تهران 6ونقل شهري مطالعه موردي منطقه شهري به منظور تسهيل در سيستم حمل
  .، تهرانونقل و ترافيكالمللي مهندسي حملكنفرانس بين

مدل مديريت تعارض ذينفعان بازآفريني «)، 1399آدريان، انديشه، كاظميان، غالمرضا، محمدي، محمود (
، سال نهم، شماره مطالعات شهري فصلنامه،  »آباد اصفهان)ايران (مورد مطالعه: محله همتشهري در 

  .32-117، ص 35
هاي كاهش ترافيك در بررسي اثر بخشي شيوه«)، 1396درياباري، سيدجمال الدين، حالجيان، عليرضا (

، »تهران) 2طقه شهر تهران و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش ترافيك (مطالعه موردي منكالن
  .549-535، ص 49،  سال شانزدهم، شماره مديريت شهري

شناسايي عوامل نهادهاي رسمي تغيير كاربري اراضي مجموعه شهري تهران «)، 1398دهقاني، سارا (
اي، دانشكده ريزي توسعه منطقه، پايانامه كارشناسي ارشد علوم اجتماعي، رشته برنامه»در دو دهة اخير

  ، دانشگاه عالمه طباطبائي.علوم اجتماعي
تحليل توزيع تسهيالت عمومي شهري در راستاي عدالت فضايي «)، 1390رهنما، محمدرحيم، ذبيحي، جواد (

  .5-26، ص 23سال نهم، شماره ،جغرافيا و توسعه فصلنامه،  »با مدل يكپارچه دسترسي در مشهد
ندان در بهبود آن (نمونه موردي: مديريت ترافيك و مشاركت شهرو«)، 1392زاده، عليرضا  (سياف

  ، تهران.اولين همايش ملي شهرسازي و معماري در گذر زمان، »شهرمهاباد)
- انتخاب پروژههاي سرمايه«)، 1394نسب، سيدمحمدرضا، كاظمي، آرزو (شتاب بوشهري، سيدنادر، حسيني

 فصلنامهاصفهان)،  ونقل شهرونقل با توجه به عدالت فضايي (مطالعه موردي: شبكه حملگذاري حمل
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