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A B ST R AC T
INTRODUCTION
Managing a city requires planning for it. Decision-making and planning is also
complex process; especially when it is like a city on a larger scale. The city
administration will be successful if the necessary arrangements are made for this.
Doing research in this area will help a lot in the planning process for managing
a city, and the rules and regulations that exist in the field of urban research
need more attention. In the meantime, the two municipal institutions and the
Center for Studies and Planning of Tehran have taken many measures to carry
out projects and plans. Tehran City Studies and Planning Center has an important
role in the management of Tehran and has carried out many research projects by
the municipalities of different regions. The present study examines the existing
laws and regulations related to urban studies and research and creates a legal
basis for them.
MATERIALS AND METHODS
First, by examining the text of these rules and categorizing and summarizing
them, and then using the method of in-depth interviews with experts, the
problems of the rules are identified and suggestions are made to eliminate their
shortcomings. The research method is applied and qualitative. Documentary and
field survey methods have been used to collect information. The tools of data
collection in the documentary method are books and articles, and in the field
survey, in-depth interviews have been used, and the sampling method in the
interview, snowball and its type are structured and a combination of deep open
questions and Likert scale (from 1, very Poor to 5, very good). In total, 12 experts
were interviewed; it should be noted that due to the theoretical saturation and
repetition of the previous content by individuals, it is sufficient to interview the
same number of experts.
FINDINGS
Experts expressed their views on 22 indicators of the desirability of laws, and in
the next section of the questions, they addressed their problems and prioritized
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them, and made recommendations and suggestions to
address these issues. Based on the research findings, the
indicators of considering the interests of the municipality
and the Center for Studies and Planning of Tehran,
openness, compliance with ethics, transparency, and
clarity, and providing the benefits of the center of studies
and the municipality, the most desirable and indicators for
the future, Meeting the needs of the municipality and the
study center, being a leader, being binding, reflecting the
opinion of the majority and the coherence of the text are
the least desirable for experts. In addition, issues such as
the problems of legal documents of the Center for Studies
and Planning in Tehran, prioritization of problems and
shortcomings of legal documents of the Center for Studies,
and recommendations and suggestions of experts to solve
the problems of legal documents of the Center for Studies.

CONCLUSION
According to the existing rules and regulations, it can be
said that the text of the reviewed rules, regulations, bylaws,
and instructions, sometimes has some shortcomings and
problems. The main challenges include some common
shortcomings in the text of these regulations, the uncertainty
of the law enforcement agencies, the law enforcer, the
law-making body (which was considered in the regulation
review, Tehran Studies, and Planning Center), the lack of
precise duties of each one of the actors is the exact date
of notification and approval of the law and the repetition
of some laws with similar titles. Finally, suggestions such
as defining a specific structure and framework for each
of the laws and separating them based on the institutions
addressed by the law and the law enforcer for transparency,
etc. are presented.
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چکیده:

تاریخ های مقاله:
مدیریت یک شهر ،مستلزم برنامهریزی برای آن است .تصمیمگیری و برنامهریزی نیز فرایند پیچیدهای است؛
1400/10/22
تاریخ دریافت:
بهخصوص زمانی که در یک مقیاس بزرگتر همانند شهر باشد .مدیریت شهر در صورتی موفق خواهد بود که
1400/12/17
تاریخ تصویب:
مقدمات الزم برای این امر انجام بگیرد .انجام پژوهش در این زمینه بیشک کمک بزرگی به فرایند برنامهریزی
برای مدیریت یک شهر خواهد کرد و قوانین و مقرراتی که در زمینۀ پژوهشهای شهری وجود دارند ،نیازمند
کلمات کلیدی:
توجه بیشتری هستند .در این میان ،دو نهاد شهرداری و مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در راستای
شهرداری تهران
هم اقدامات بسیاری برای انجام پروژهها و طرحها انجام دادهاند .هدف این تحقیق ،بررسی قوانین و مقررات
حقوقی
مستندات
موجود در رابطه با مطالعات و پژوهشهای شهری و ایجاد یک پشتوانۀ حقوقی برای آنها است .بنابراین،
میزان مطلوبیت
ابتدا با بررسی متن این قوانین و دستهبندی و جمعبندی آنها و سپس ،با استفاده از روش مصاحبه عمیق
با متخصصان ،مشکالت قوانین شناسایی و برای رفع نواقص آنها پشنهادهایی ارائه شدهاست .پرسش اصلی
پژوهش حاضر «مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصان از چه
میزان مطلوبیتی برخوردارند؟» است .بر اساس یافتههای تحقیق ،شاخصهای در نظر داشتن مصالح شهرداری
و مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،علنی بودن ،منطبق بودن با اخالق ،شفافیت و واضح بودن و
تأمینکننده بودن منفعت مرکز مطالعات و شهرداری ،بیشترین مطلوبیت و شاخصهای معطوف به آینده
بودن ،پاسخگویی به نیازهای شهرداری و مرکز مطالعات ،پیشرو بودن ،الزامآور بودن ،منعکسکننده بودن نظر
اکثریت و انسجام متن ،کمترین مطلوبیت را از نظر متخصصان دارند .همچنین ،پیشنهادهایی همچون تعریف
ساختار و چارچوب معین برای هر یک از قوانین و تفکیک آنها بر اساس نهادهای خطاب قانون و مجری قانون
 DOI: 10.22034/UE.2022.03.01.04در جهت شفافیت و ...در انتها ارائه شده است.
مقدمه
روابط انسانی و نظم اجتماعی در جوامع بشری بستر امنیت ،آرامش و
آسایش و رشد است .دولتها و نهادهای اجتماعی و قوای اجرایی در جامعه
همه ابزاری هستند که ضرورت آنها برای تحقق نظم اجتماعی در روابط
انسانی بر همگان روشن است .با مراجعه به متون مختلف که در این زمینه
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نگارش شده ،مشخص میشود که منشأ هر بینظمی و هرجومرج و اختالفی
در تخلف از قانون و بیقانونی است؛ بهخصوص اگر از ناحیۀ مسئوالن امر
باشد [ .]1یکی از راهکارهای قابل بحث برای کاهش شکاف بین وضع
موجود و وضعیت مطلوب در زمینۀ قوانین و مقررات ،فراهم آوردن زمینه
برای اصالحات قوانین مدیریت شهری است .بخش مهمی از تحوالت در
نظام مدیریت شهری و حرکت به سوی مدیریت یکپارچۀ شهری با اتکا
به اصالحات قانونی انجام میشود .در نظامهای سیاسی و اداری ،قوانین و
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مقررات تنظیمکنندۀ روابط میان عناصر مختلف و تعیینکنندۀ ساختار و
ماهیت تشکیالت اجرایی است .همچنین ،با سازمان و تشکیالت کارآمد
میتوان بهرهوری سامانهها را ،حتی در صورت کمبود منابع ،باال برد .در
حالی که با وجود منابع فراوان ،اما بدون سازمان کارآمد ،بهرهوری سامانه
کم خواهد بود [ .]2با مروری بر چند تجربۀ خارجی میتوان گفت که در
کشور استرالیا ،اولین گام در مدیریت هر پروژۀ تحقیقاتی ،معموالً ایجاد
یک پروتکل تحقیقاتی دقیق است .این پروتکل مانند یک برنامۀ عملی
برای پروژه عمل میکند و جزئیات هر مرحله را مشخص میکند .توسعۀ
پروتکل نیازمند تصمیمهای مربوط به تیم است که باید اتخاذ شوند و اگر
برنامۀ اولیه امکانپذیر نباشد ،ممکن است منجر به تغییراتاین پروتکل
شود .هر مطالعۀ تحقیقاتی دارای مراحل مختلفی است .این نوع مطالعه
در کشور استرالیا شامل مراحل مقابل است از جمله .1 :مدیریت دادههای
مطالعه و تعیین اهداف؛  .2جمعآوری و ذخیرۀ دادههای محرمانه و امن؛
 .3نظارت بر جمعآوری دادهها؛  .4مدیریت بودجه؛  .5برآورد اشتباهات
انجام میشود
احتمالی پروژه و ...ک ه این مراحل توسط یک تیم تحقیقاتی 
[ .]3در نیجریه در یکی از پروژههای تحقیقاتی اجرایی ،ایجاد سیستم
اجرای پروژههای عمومی ملی ،چارچوب سازمانی پروژههای عمومی و
دفاتر مدیریت پروژه ،در وزارتخانهها و آژانسها برای پشتیبانی از فرایندها
برای سیستم تحویل پروژههای عمومی بهتر پیشنهاد شده است .رشد هر
کشور توسعهیافته و یا در حال توسعه به برنامهریزی موفق پروژه و اجرای
پروژهها و زیرساختهای توسعه وابسته است [ .]4کامبوج نیز در حال
آمادهسازی سیاستها و قوانین برای افزایش تحقیقات علمی و توسعه ،با
توجه به حفظ تحوالت منطقهای است [.]5
در فرایند برنامهریزی برای توسعۀ پایدار شهر تهران نیز ،برای تقویت
و اصالح طرحها و برنامههای شهری و ارزیابی عملکردها ،به مطالعات و
پژوهشهای پشتیبان نیاز است .در این راستا ،مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،نقش بسیار مهمی در مدیریت پروژههای مطالعاتی در
شهرداری تهران داشته و تا کنون طرحها و پروژههای بسیاری را از این
طریق به انجام رسانده است .بررسی مستندات حقوقی پژوهشهای مرتبط
با شهرداری و مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران نشاندهندۀ وجود
برخی نقصها در آنها است و در واقع ،این قوانین و مقررات و ضوابط
تدوینشده از یک نظام یکپارچه و مطلوب برخوردار نیستند .این وضعیت
باعث ناسازگاری نتیجۀ مطالعات و پژوهشها با نیازهای مدیریت شهری
و از دست رفتن منابع و در نهایت ،عدم تحققپذیری کاربست مطالعاتی
میشود .از آنجا که شهر موجودی زنده است ،قوانین و مقرراتی که برای
ادارۀ امور شهر تدوین میشوند ،باید کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه
باشند .شهرداریها نقش تعیینکنندهای در اداره و مدیریت شهر دارند.
اما در رابطه با این نهاد ،مشکالتی از جمله تعدد قوانین شهری ،تقدم
حقوق عمومی بر حقوق خصوصی افراد ،منسوخ شدن ضوابط و مقررات
شهرداری و منطبق نبودن آن با نیازهای شهر و شهروندان با توجه به
ظهور نیازهای جدید وجود دارد که همۀ اینها باعث عدم برآوردن نیازها
شده است .به اینترتیب ،میتوان گفت که نبود پشتوانۀ حقوقی مناسب

در نظام پژوهشی به عنوان یک مسئله در اینجا مطرح میشود .بنابراین،
هدف پژوهش حاضر ،بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با
مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصان و سؤال آن نیز
به این صورت مطرح میشود که میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط
با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصان چگونه است؟
در این پژوهش تالش شده است قوانین و مقررات موجود در رابطه
با پژوهش و مطالعات در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گیرد تا یک
پشتوانۀ حقوقی در این زمینه ایجاد شود .بنابراین ،مطالب موجود در این
راستا ،در چهار دسته شیوهنامهها ،نظامنامهها ،آییننامهها و دستورالعملها
بررسی و تحلیل شدهاست .به اینمنظور ،ابتدا متن هر یک از آنها مطالعه
و خالصهای از محتوای کلی هر یک و در نهایت ،به بررسی چالشهای
موجود و ارائۀ پیشنهادهایی در این زمینه پرداخته شده است.

مبانی نظری
قانون و مؤلفههای آن
هر چیزی که تنظیمکنندۀ رفتار انسان باشد ،قانون نام دارد .این
قانون میتواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین
اخالقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوۀ
خاص و در جایگاه خاصی وضع کرد ه است [ .]6در حقیقت ،قانون یک
قاعدۀ اجتماعی است ،به این معنا که برای تنظیم روابط میان افراد آمده
است [ .]7سیاستهای کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری در
سال  1398ابالغ شده است.
قانون مطلوب برای انسان ،مشخصاتی دارد و تا قانونگذار از آن
آگاه نباشد ،نمیتواند چنان قانونی پدید آورد .1 :حقمداری عام؛ یعنی
حقوق و تکالیف متعادلی را برای هر یک از افراد و گروههای اجتماعی در
نظر بگیرد؛ نه تنگناهای بیدلیل برای فرد یا قشر خاصی به وجود آورد
و نه مزایای نامعقول برای عدهای فراهم سازد؛  .2فراگیری و شمول؛
قانون باید به سود همۀ افراد ،اصناف و گروهها باشد ،تأمین مصالح هر
شخص یا گروه ،هماهنگ با مصالح دیگران باشد و در تشخیص مهمترین
و صالحترین به هنگام تعارض آنها ،همۀ ابعاد زندگی انسان را در نظر
آورد؛  .3در نظر داشتن مصالح فرد و جامعه؛  .4برخورداری از ضمانت
اجرایی؛  .5در نظر داشتن تکامل معنوی و هدف نهایی از آفرینش انسان
[ .]8پارهای از ویژگیهای قانون که بیانگر کارکردهای آن است ،شامل
ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون هستند .ویژگیهای ذاتی ،در حقیقت
مبین کارکردهای حداقلی قانون هستند که بدون آنها قانون اساساً قانون
نیست .این ویژگیها ،مواردی مثل الزامآور ،عام ،امری ،علنی ،واضح،
مفید قطعیت ،معطوف به آینده و مصوب مرجع ذیصالح بودن را شامل
میشوند .ویژگیهای عرضی ،به کارکردهای حداکثری قانون نظر دارند
که بسته به نظریۀ پشتیبان و زمینۀ اجرای قانون ،متفاوت میشوند .این
ویژگیها ،مواردی مثل پاسخگوی نیازهای جامعه ،منعکسکنندۀ نظر
اکثریت ،تأمینکنندۀ منفعت عموم ،منطبق با اخالق ،معطوف به عدالت،
مستمر ،کارآمد و پیشرو بودن را شامل میشوند [ .]7همچنین ،عالوه بر
51
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یک استراتژی یا برنامۀ روشن پیش ببرد .همسو بودن مدیریت دانش با
استراتژی و برنامۀ سازمان ،راهنمایی برای به فعلیت رساندن الگو ،تشویق
افراد به الگوسازی ،الگوسازی داخلی در راستای استراتژی ،بودجه و منابع
انسانی ،موضوعات دیگری هستند که باید همواره مد نظر باشند [19ـ
 .]22از نظر دراکر ( ،)1991دانش مهمترین منبع تولید ثروت در جوامع
پساسرمایهداری معاصر است .عالوه بر این ،دانش برای موفقیت سازمانها
مهمتر از سرمایه و نیروی کار است [ 23و  .]24تمرکز اصلی در زمینۀ
مدیریت دانش به سمت مفاهیم استراتژیک دانش در سازمانها معطوف
است [ .]24فقدان یک مأموریت ،چشمانداز و راهبرد معنادار معموالً برای
هر سازمانی فلجکننده است و بدون آنها اولویتبندی فعالیتها برای
یک سازمان پژوهش و فناوری بسیار مشکل بوده و اغلب منجر به توزیع
ناکافی و پراکنده منابع پروژهای در سطح سازمان خواهد شد .بهترین
رهیافت ،برداشتن گامهای عملی برای تعریف و پیادهسازی یک راهبرد
است [ .]25بسیاری از این سازمانها در سراسر جهان با چالشهای بزرگ
و متعدد راهبردی و عملیاتی همچون کمبود منابع و افزایش رقابت برای
به دست آوردن منابع و استفادۀ بهینه از منابع کمیاب روبهرو هستند.
برای موفقیت در برخورد با این چالشها ،سازمانهای پژوهش و فناوری
باید با اتخاذ رویکردهای راهبردی با این مسائل مواجه شوند و در صورت
عدم اتخاذ رویکرد راهبردی برای پاسخ مناسب به آنها ،این چالشها
تأثیر نامطلوبی روی کارایی و اثربخشی آنها خواهند داشت [.]25
برای اینکه یک پژوهش موفق باشد ،ابتدا باید استراتژیهای آن تعریف
شوند؛ به این معنا که بر مبنای آن ،منافع محدود انسانی ،مالیـ منابع
طبیعی و دیگر منابع به صورت بهینه ،برنامهریزی شوند [ .]26از جمله
مواردی که زمینهساز پیچیدگی استقرار پروژه در سازمانهای دولتی
در مقایسه با بخش خصوصی میشود ،میتوان به هدفگذاری ،تأمین
مالی ،سیستمهای مشوق ،ساختار سازمانی و تعامالت اجتماعی اشاره
کرد [ .]27در واقع ،میتوان اینگونه بیان کرد که سازمانهای پژوهش
و فناوری به منظور کارآمدی باید با یک رویکرد فرایندی ،مدلی برای
مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری سازمان به منظور آگاهی از الزامات
راهبردی و فرآهمسازی آن تعریف کنند .در این راستا ،آنها میتوانند
پس از طراحی الگوی مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری با استفاده از
انجام مطالعات نظری و گردآوری نظرات خبرگان و اطالعات مورد نیاز،
اعمال اصالحات الزم و اطمینان از عملکرد آن ،مدل مفهومی مورد نظر
را به کار گیرند [.]28

موارد یادشده میتوان به ویژگیهایی همچون انسجام مطالب ،در نظر
گرفتن قوتها و ضعفهای قوانین گذشته هنگام تدوین قوانین جدید و
همخوانی داشتن ضوابط مرتبط با هم اشاره کرد.

مدیریت پژوهش
در گذشته ،نقطۀ اشتراک دو موضوع مدیریت و پژوهش ،در کاربرد
پژوهش برای تبیین مفاهیم و ارائۀ نظریههای جدید در حوزۀ مدیریت بود؛
اما طی سالهای اخیر ،شیوۀ ارتباط این دو موضوع مقداری تغییر یافته
و تبدیل به استفاده از اصول مدیریت در منابع پژوهشی شده است که
از آن به عنوان مدیریت پژوهشی یاد میشود [ .]9بهات ( )2001چرخۀ
مدیریت دانش را شامل فعالیتهای کسب ،ثبت ،انتقال ،خلق و کاربرد
دانش در سازمان میداند .ثبت و مستندسازی دانش شامل مجموعه
فعالیتهایی است که به منظور ثبت دانش موجود در سازمان صورت
میگیرد .فعالیتهایی مانند استفاده از پایگاههای داده برای ثبت دانش
سازمانی ،مستندسازی تجارب موفق و ناموفق از جمله فعالیتهای ثبت
دانش در سازمان هستند [ .]10اصوالً با پژوهش میتوان به آسیبشناسی
مسائل اساسی پرداخت .یافتههای پژوهشی سازمانها را قادر میسازند
مسیر و روند فعالیتهای خود را در هر نقطه مورد بررسی قرار داده و
با کنکاش علمی ،مسائل متعدد و متنوعی را که پیش روی آنها است،
تجزی هوتحلیل کنند [ .]11همۀ فعالیتهای مدیریت دانش به طور مثبت
بر عملکرد تجاری تأثیر میگذارند یا منجر به مزیت رقابتی میشوند.
برای بهکارگیری موفقیتآمیز ابتکارات مدیریت دانش در یک سازمان باید
پارامترهای زیاد و تعامالت آنها در نظر گرفته شود [ 12و  .]13مدیریت
دانش در یک سازمان فرایند آسانی نیست و مستلزم بررسی دقیق انتخاب
استراتژی دانش است که منعکسکنندۀ شکل ترجیحی دانش حاکم بر
سازمان است .این را میتوان از خود سازمان ،استراتژی و اهداف آن
استنباط کرد .پیترا و موهلسکا ( )2015و ماوبوسین ( )2011و همکارانش
آن را به عنوان سرمایهای متشکل از سه جزء سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ
سازمانی و سرمایۀ رابطهای میدانند [ .]14مدیریت دانش را میتوان
به عنوان یک مهارت مدیریتی کلیدی برای مدیران ارشد شناسایی کرد
[ .]15همچنین ،به طور جداییناپذیری مرتبط با سرمایۀ فکری است
[ 14و  .]16مطالعۀ پژوهشگران چه در حوزۀ بخش خصوصی و چه در
حوزۀ بخش عمومی موجب توسعهیافتگی و ارتقای سطح کیفی پروژهای
مدیریت دانش میشود؛ اما ابهامی که در این میان وجود دارد ،این است
که چرا مدلها و روشهای ارائهشده ،منجر به پیادهسازی استراتژیها و
سیاستها نمیشوند []17؟
سازمانهای پژوهشی معموالً با فقدان یک مدل عملیاتی و اجرایی
و همچنین ،تفسیر مدلهای مفهومی با نیازهای خاص خود مواجه
هستند؛ این باعث میشود در فرایند مسئلهیابی دچار مشکالتی شوند
و در عرضۀ تئوری و اجرا به یک خأل برسند [ .]18فعالیتهای مدیریت
دانش سازمانی در ابتدای امر ،با چالشهایی مواجه است؛ بنابراین،
سازمان برای دستیابی به اهداف خویش ،باید این فعالیتها را در جهت

پیشینۀ تحقیق
کبیری ( )1388مدلهاي کاربست يافتههاي پژوهشي و نقش آنها
در مديريت پژوهشي را بررسی کرده است [ .]9بندریان و همکاران ()1391
مدلهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمانهای پژوهش و
فناوری را بررسی کردهاند [ .]25همچنین ،بندریان و همکاران ()1392
در پژوهشی به تبيين لزوم توسعۀ الگوهاي مديريت راهبردي پژوهش
و فناوري پرداختهاند [ .]28فتاحی و همکاران ( )1395طی پژوهشی،
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از نظرات آنها استفاده شده است .درخور یادآوری است به دلیل اشباع
نظری و تکرار مطالب قبل توسط افراد ،به مصاحبه با  12نفر اکتفا
شده است .سمت هر یک از جامعۀ آماری پژوهش ،به این ترتیب است:
مدیر مطالعات و برنامهریزی معماري ،شهرسازي مرکز مطالعات ،معاون
مطالعات و برنامهریزی امور زیرساخت و طرحها در مرکز مطالعات ،معاونت
پشتیبانی و منابع انسانی مرکز مطالعات ،رئیس ادارۀ تشکیالت و بهبود
روشها در شهرداری منطقۀ  4تهران ،مجری پروژه در مرکز مطالعات،
کارشناس مرکز مطالعات ،کارشناس مدیریت مطالعات و برنامهریزی
امور مناطق مرکز مطالعات ،کارشناس مدیریت مطالعات و برنامهریزی
امور مناطق مرکز مطالعات ،مدیریت مطالعات و برنامهریزی امور مناطق
مرکز مطالعات ،معاون برنامهریزی و توسعۀ منطقۀ  4شهرداری تهران،
مدیر مطالعات و برنامهریزی امور فنی و عمرانی ،استانداردسازی و امور
بحران مرکز مطالعات شهرداری تهران ،مدیر مطالعات خدمات شهری
مرکز مطالعات .از مصاحبهشوندگان خواسته شده است تا شیوهنامهها،
نظامنامهها ،آییننامهها و دستورالعملهای مرکز مطالعات را از نظر
شاخصهایی مانند حقمداری عام ،فرگیری و شمول ،در نظر داشتن
مصالح فرد و جامعه (شهرداری و مرکز مطالعات) ،برخورداری از ضمانت
اجرایی ،الزامآور بودن ،امری بودن ،علنی بودن ،شفافیت و واضح بودن،
مفید قطعیت بودن ،معطوف به آینده بودن ،مصوب مرجع ذیصالح بودن،
پاسخگویی به نیازهای جامعه (شهرداری و مرکز مطالعات) ،منعکسکننده
بودن نظر اکثریت ،تأمینکننده بودن منفعت مرکز مطالعات و شهرداری،
منطبق با اخالق بودن ،معطوف بودن به عدالت ،مستمری ،کارآمدی،
پیشرو بودن ،انسجام متن ،در نظر گرفتن قوتها و ضعفهای قوانین
گذشته هنگام تدوین قوانین جدید و همخوانی داشتن ضوابط مرتبط با
هم ،ارزیابی ،و در نهایت ،مشکالت و نواقص مستندات حقوقی و همچنین،
توصیهها و پیشنهادهای خود را برای رفع آنها بیان کنند .این شاخصها
بر اساس مبانی نظری تدوین شده و میزان مطلوبیت قوانین بر اساس آنها
ارزیابی و سنجیده میشود.

راهبردها و برنامۀ عملياتي نظام مديريت پژوهشي در کتابخانهها و مراکز
اطالعرساني را ارائه دادهاند [ .]11پیراننژاد ( )1395در قالب پژوهشی،
به فراتحلیل پژوهشهای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران با
نمونۀ آماری  69مقاله که در سالهای 1385ـ  1394در کشور به چاپ
رسیدهاند ،پرداخته است [ .]27عظیمی ( )1397نیز به موضوع شناخت
عوامل موفقیت مدیریت پژوهشی ( )R&D1دستگاههای اجرایی کشور
پرداخته است [ .]26مقالهای تحت عنوان «تبیین مدل مدیریت راهبردی
پژوهش و فناوری در سازمانهای حمایتکننده از پژوهش و فناوری»
توسط بندریان ( )1397انجام شده است [ .]18همچنین ،پژوهشی تحت
عنوان «ارزشیابی بلوغ مدیریت دانش شرکت برق منطقهای خوزستان
از منظر استراتژیک» توسط زمانی ( )1398صورت گرفته است [.]17
همانطور که مشاهده میشود ،مطالعات انجامشده در رابطه با موضوع
پژوهش حاضر بیانگر این هستند که تا کنون ،قوانین و مقررات مرتبط با
شهرداری بررسی نشدهاند .بنابراین ،در این پژوهش به بررسی مستندات
حقوقی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران که مرتبط با شهرداری
هستند ،پرداخته شده است.
مواد و روشها
روش تحقیق در این پژوهش ،از نوع کاربردی و کیفی است .برای
جمعآوری اطالعات از روشهای اسنادی و برداشت میدانی استفاده
شده است .ابزار جمعآوری اطالعات در روش اسنادی ،کتابها و مقاالت
هستند و در برداشت میدانی نیز ،از مصاحبۀ عمیق استفاده شده و روش
نمونهگیری در مصاحبه ،گلوله برفی و نوع آن نیز ساختاریافته و ترکیبی از
سؤالهای باز عمیق و طیفی لیکرت (از  ،1بسیار ضعیف تا  ،5بسیار خوب)
است .این نوع مصاحبه به دلیل امکان اخذ اطالعات بیشتر نسبت به
پرسشنامه ،ارجح است و به طور کلی ،در مصاحبۀ ساختاریافته ،سؤالهای
مصاحبه از قبل توسط محقق آماده شده و از متخصص خواسته میشود
فقط به سؤالهای مشخصشده پاسخ دهد؛ به این صورت متخصص از
بحث اصلی خارج نشده و اطالعات مورد نیاز محقق گردآوری میشود.
در این پژوهش ،برای تعیین روایی سؤالهای مصاحبه ،از روش روایی
(اعتبار) صوری و روایی محتوایی استفاده شده است .روایی صوری
نوعی اعتبار است که از متخصصان جامعۀ آماری خواسته میشود تا در
مورد مناسب بودن سؤالها نظرات خود را بیان کنند .روایی محتوایی
نیز نوعی اعتبار است که معموالً برای بررسی اجزای تشکیلدهندۀ یک
ابزار اندازهگیری به کار برده میشود .در صورتی که سؤالهای مصاحبه،
ویژگیهایی داشته باشد که محقق قصد اندازهگیری آنها را داشته باشد،
آزمون دارای روایی و اعتبار محتوایی است .در این راستا ،با استفاده از
نظرات متخصصان روایی سؤالهای مصاحبه از نظر صوری و محتوایی
تأیید شد .به اینترتیب ،مصاحبهشوندگان از بین کارشناسان و مدیران
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و شهرداری مناطق انتخاب
شدهاند .در کل ،با  12نفر از متخصصان مصاحبه شده و در روند تحقیق

بررسی شیوهنامهها ،نظامنامهها ،آییننامهها و دستورالعملها
شیوهنامهها
در این قسمت دو شیوهنامه که در دو سال متوالی  1390و 1391
توسط مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران مصوب و ابالغ شده،
بررسی میشود .شیوهنامۀ اول در رابطه با شیوۀ تنظیم درخواست ارائۀ
طرح پیشنهادی است؛ که در آن ،مباحث مربوط به ساختار و چارچوب
 RFP2و مفاهیم کلی آن مطرح شده است .شیوهنامۀ دوم در رابطه با
چگونگی جمعآوری دادههای میدانی است که با هدف اجرای کیفی
پروژههای مطالعاتی و تسریع در انجام آنها تدوین شده است.
طبق شیوهنامه تنظیم درخواست ارائۀ طرح پیشنهادی ()RFP
( ]29[ )1390مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،هنگامی
که یک سازمان برای یک پروژۀ مشخص نیاز به انتخاب مجری داشته
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باشد ،برای آنکه انتخاب مناسب را انجام دهد ،اسنادی را آماده میکند
که مشخصات پروژه و فرایند مورد درخواست در اجرای آن را مشخص
میکند .بر اساس شیوهنامۀ چگونگی جمعآوری دادههای میدانی ()1391
[ ]30مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،صحت شیوۀ
جمعآوری دادههای میدانی و مطابقت آن با موضوع و اهداف مورد نظر هر
پروژۀ مطالعاتی ،از مهمترین عوامل حصول دستاوردهای کاربردی و تحقق
کاربست پروژهها محسوب میشود.

نظامنامهها
در این قسمت سه نظامنامه که در سالهای  1386و  1388ابالغ
شدهاند ،بررسی میشود .دو مورد از آنها مصوب کمیسیون تحقیق و
توسعۀ شهرداری تهران و یک مورد مصوب کميتۀ تبصرۀ  20بودجۀ
شهرداري است .موضوع نظامنامۀ مطالعاتی شهرداری تهران ،تهیه و تدوین
ساختار برنامهریزی ،اجرایی و نظارتی و همچنین ،تهیۀ دستورالعملهای
مربوطه و ایجاد بانک اطالعات فعالیتهای مطالعاتی شهرداری تهران
است .شرح وظایف و تشکیالت کمیسیون تحقیق و توسعۀ شهرداری
تهران ،در راستای تبصرۀ  19بودجۀ مصوب سال  1387و تحقق اهداف
شورای بازنگری ،اصالح و هماهنگی نظامهای برنامهریزی و اجرایی
شهرداری تهران ،به عنوان یکی از کمیسیونهای تخصصی شورای
یادشده به تصویب رسیده است .نظامنامۀ پژوهشي شهرداري تهران نیز،
در راستاي تحقق سند چشمانداز  20ساله و سياستهاي کالن نظام در
حوزۀ مديريت شهري و تبصرۀ  20بودجۀ مصوب ساليانۀ شهرداري تهران
تهیه شده است.
نظامنامۀ مطالعاتی شهرداری تهران ( ]31[ )1386مصوب کمیسیون
تحقیق و توسعۀ شهرداری تهران ،در راستای تحقق سیاستهای شورای
بازنگری ،اصالح و هماهنگی نظامهای برنامهریزی و اجرایی شهرداری
تهران و تبصرۀ  19بودجۀ مصوب سال  1387شهرداری تهران تهیه
شده است .طبق شرح وظایف و تشکیالت کمیسیون تحقیق و توسعۀ
شهرداری تهران ( ]32[ )1386مصوب کمیسیون تحقیق و توسعۀ
شهرداری تهران ،کمیسیون تحقیق و توسعه ،یکی از کمیسیونهای
تخصصی شورای بازنگری ،اصالح و هماهنگی نظامهای برنامهریزی و
اجرایی شهرداری تهران مصوب  1386/6/27شورای اسالمیشهر تهران
است .نظامنامۀ پژوهشي شهرداري تهران ( ]33[ )1388مصوب کميتۀ
تبصرۀ  20بودجۀ شهرداري ،بیان میدارد شهرداري تهران به منظور
ارتقای کيفيت تصميمگيري در زمينۀ استراتژيها و سياستهاي مرتبط
با حوزۀ مأموريتي خود نيازمند انجام مطالعات و پژوهشهاي هدفمند و
کاربردي است.
آییننامهها
در این قسمت سه آییننامه بررسی میشود که در سال  1387ابالغ
شدهاند و مصوب کمیسیون تحقیق و توسعۀ شهرداری تهران هستند.
آییننامۀ تعامل با نخبگان و استعدادهای برتر در شهرداری تهران ،با توجه

به سال «نوآوری و شکوفایی» و تأکید مقام معظم رهبری در استفادۀ
صحیح و مناسب از ظرفیتهای علمی نخبگان در راستای توسعۀ علمی
کشور و به منظور جلب همکاری نخبگان برای رفع نیازهای علمی و
پژوهشی شهرداری تهران تدوین شده است .آییننامۀ کمیتههای مطالعات
راهبردی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،با توجه مأموریتها و
وظایف جدید مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و به منظور منسجم
شدن فعالیت این کمیتهها تدوین شده است .آييننامۀ اجرايي حمايت از
پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي در حوزۀ مديريت شهري  -با تأکید بر
شهر تهران نیز ،در جهت تدوین ساختار و چارچوبی مناسب برای همکاری
با دانشگاهها و سایر مؤسسههای آموزشی و پژوهشی تهیه شده است.
آییننامۀ تعامل با نخبگان و استعدادهای برتر در شهرداری تهران
( ]34[ )1387مصوب کميسيون تحقيق و توسعۀ شهرداری تهران ،به
منظور اجرای مصوبۀ «ایجاد سازوکار تعامل با نخبگان و استعدادهای
برتر در شهرداری تهران» یازدهمین جلسۀ کمیسیون تحقیق و توسعه
و در راستای تحقق اهداف منشور علمی شهرداری تهران در  8ماده و 1
تبصره ،تدوین شده است .طبق آییننامۀ کمیتههای مطالعات راهبردی
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ( ]35[ )1387مصوب کميسيون
تحقيق و توسعۀ شهرداری تهران ،کارگروه کميسيون تحقيق و توسعۀ
شهرداری تهران ،در راستای مأموریتها و وظایف جدید مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،سازوکار جدیدی در قالب «کمیتههای مطالعات
راهبردی» در آن مرکز پیشبینی شده است .آييننامۀ اجرايي حمايت
از پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي در حوزۀ مديريت شهري  -با
تأکید بر شهر تهران ( ]36[ )1387مصوب کميسيون تحقيق و توسعۀ
شهرداری تهران ،در راستاي تحقق «منشور علمي شهرداری تهران» ،به
ساماندهي نيازهاي مطالعاتي و تدوين چارچوبهاي همکاري با دانشگاهها
و ساير مؤسسههای آموزشي و پژوهشي از طريق تدوين آیيننامهها و
دستورالعملهاي اجرايي الزم در  15ماده و  6تبصره تدوین شده است.

دستورالعملها
از بین مقررات مطالعهشده ،در کل 39 ،دستورالعمل بررسی شد؛
که در سالهای  1392 ،1391 ،1390 ،1389 ،1388 ،1386و 1398
ابالغ شدهاند .بیشتر دستورالعملها مربوط به سالهای  1389و 1390
هستند (البته تعداد قابل توجهی ،فاقد تاریخ بودند) .همچنین ،مصوب
کمیسیون تحقیق و توسعۀ شهرداری تهران ،کمیسیون مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران و مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران هستند.
در این دستورالعملها ،دربارۀ مباحث مختلفی همچون عناوین پروژهها،
نشستهای علمیـ تخصصی ،حقالزحمۀ داوران ،فرایند انجام انواع
پروژهها و غیره بحث شده است .در جدول  4به بررسی مفاهیم و محتوای
کلی این دستورالعملها پرداخته شده است.
طبق دستورالعمل اجرایی استفاده از خدمات کارشناسی در پروژههای
مطالعاتی مشمول موضوع بند  4مادۀ  31آییننامۀ معامالت شهرداری
تهران ( ]37[ )1386مصوب کمیسیون مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
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محاسبه و پرداخت حقالزحمۀ ناظران و باال بردن سطح کیفی نظارت در
 2ماده و  3تبصره تدوین شده است .طبق دستورالعمل تشکیل کمیتۀ
تخصصی بررسی پروژههای مطالعاتی ( ]43[ )1389مصوب مرکز مطالعات
و برنامهریزی شهر تهران ،به منظور تسهیل ،سرعتبخشی ،کارآمدی
بیشتر و رفع مشکالت فعالیتهای مرتبط با پروژههای پژوهشی شهرداری
تهران ،کمیتۀ بررسی پروژههای پژوهشی در مرکز مطالعات ایجاد و
دستورالعمل اجرایی آن به شمارۀ  137/995015در قالب  8ماده تدوین
شده است .طبق استانداردهای برگزاری کمیتۀ تخصصی (]44[ )1389
مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،پيرو دستورالعمل اجرايي
كميتۀ تخصصي بررسي پروژههاي پژوهشي ،موضوع نامۀ شمارۀ ،995015
مورخ  1389/10/1و به منظور برگزاري جلسات كميتۀ یادشده در شكل
مطلوب ،اقدام بر اساس این دستورالعمل ،الزامي است .ضرورت انجام
بررسیهای اینترنتی هنگام تهیۀ  RFPو ثبت در سیستم MBO
( ]45[ )1389مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ
 137/1128997در تاریخ  1389/11/4و با توجه به ضرورت بررسی نهایی
 RFPپروژهها قبل از انجام فراخوان و اهمیت احاطۀ جامع مدیران بر
کلیات موضوع مورد تحقیق و اطالع از آخرین وضعیت آن در ایران و
جهان ،تدوین شده است .دستورالعمل حمایت از انجام پایاننامههای
دانشجویی در شهرداری تهران ( ]46[ )1389مصوب مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ  8910/1241655با توجه به ضرورت
حمایت از پایاننامههای دانشجویی در  8بند و  4تبصره تدوین شده است.
بر اساس دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی زیرمجموعۀ کمیتۀ
پژوهشی ( ]47[ )1389مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران،
با توجه به تصویب عناوین تعدادی از کارگروههای تخصصی زیرمجموعۀ
کمیتههای پژوهشی در کمیسیون تحقیق و توسعه و فعال شدن این
کارگروهها ،به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی آنها این دستورالعمل
به شمارۀ  137/1243138در  5بند و  1تبصره تدوین شده است.
استانداردهای بررسی پروژههای مطالعاتی در کمیتۀ تخصصی ()1390
[ ]48مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ
 3637383و در تاریخ  1390/2/10پيرو دستورالعمل اجرايي كميتۀ
تخصصي بررسي پروژههاي پژوهشي ،موضوع نامۀ شمارۀ  ،995015مورخ
 1389/10/1و به منظور برگزاري جلسات كميتۀ یادشده در شكل
مطلوب ،تدوین شده است .دستورالعمل فرایند انجام نظارت بر پروژههای
پژوهشی ( ]49[ )1390مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
بیان میدارد با توجه به مأموریت مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران،
در راستای تهیۀ پروژههای مطالعاتی و پژوهشی ،به منظور ارتقای سطح
کیفی پروژههای این مرکز ،فرایند نظارت این پروژهها در این دستورالعمل
به شمارۀ  137/131802در  4بند و  7تبصره تدوین شده است.
دستورالعمل بهکارگیری کارشناسان متخصص و خبره پارهوقت در
فعالیتهای پژوهشی ( ]50[ )1390مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،در راستای شیوۀ بهکارگیری کارشناسان متخصص و خبره
پارهوقت درفعالیتهای پژوهشی به شمارۀ 137/148463در  4بند و 5

تهران ،در تبصرۀ  19بودجۀ مصوب سال  1387شهرداری تهران مقرر
شده است که پروژهها و اعتبارات مطالعاتی شهرداری تهران پس از تصویب
در کمیسیون تحقیق و توسعۀ شورای بازنگری ،اصالح و هماهنگی
نظامهای برنامهریزی و اجرایی شهرداری تهران و طبق دستورالعملهایی
که از سوی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در این خصوص تهیه
خواهد شد ،اجرا و هزینه خواهند شد .دستورالعمل پیشنهاد ،بررسی و
تصویب پروژههای مطالعاتی شهرداری تهران ( ]38[ )1386مصوب
کمیسیون تحقیق و توسعۀ شهرداری تهران ،به شمارۀ گزارش ،88-259
امانی -پیمانی و بازنگری و اصالح آذر  1388است .دستورالعمل تنظیم و
ثبت گزارشهای پژوهشی ( ]39[ )1388مصوب مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ گزارش  ،88-259امانی -پیمانی و
بازنگری و اصالح آذر  1388است .همچنین ،معاونت پژوهشی مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران تهیهکنندۀ آن است .دستورالعمل
حاضر ،در  6قسمت تنظیم ساختار گزارش ،نگارش و ویرایش فارسی،
مشخصات ظاهری گزارش ،نوع و ترتیب گزارش ،روش ثبت گزارش و
پیوستها تدوین شده است .دستورالعمل شیوۀ محاسبه و پرداخت
حقالزحمۀ داوران آثار علمی ( ]40[ )1388مصوب کمیسیون تحقیق و
توسعۀ شهرداری تهران بیان میدارد از آنجا که استفاده از خدمات
کارشناسی داوری طرحهای پژوهشی ،کتاب و مقاله بیش از هر شاخصی
به قابلیت و تواناییهای تخصصی و حرفهای داوران مرتبط است و
حقالزحمۀ اینگونه خدمات نمیتواند در چارچوب متداول اداری،
قیمتگذاری ،ارزیابی و پرداخت شود؛ مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران اقدام به تدوین این دستورالعمل کرده است .این دستورالعمل به
شمارۀ  137/8947738و دارای  3ماده و  11تبصره است .طبق
دستورالعمل فرایند انجام پروژههای پژوهشی ( ]41[ )1389مصوب مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،فرایند انتخاب مجری پروژههای
مطالعاتی با توجه به آییننامۀ معامالتی شهرداری تهران و تفویض
صورتگرفته از جانب شهردار محترم تهران به رئیس مرکز موضوع نامۀ
شمارۀ  8910/799208مورخ  ،1389/8/8به صورت ترک تشریفات
مناقصه و براساس این دستورالعمل که به تأیید رئیس مرکز رسیده است،
انجام میشود .این دستورالعمل به چگونگی انجام انواع پروژههای مطالعاتی
(بزرگ ،متوسط و کوچکمقیاس) ،به منظور سامانـدهی و بهبود فرایند
انجام پروژهها در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران میپردازد که
دارای  14ماده و  52تبصره است .دستورالعمل شیوۀ محاسبه و پرداخت
حقالزحمۀ ناظران ( ]42[ )1389مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران بیان میدارد که پیرو دستورالعمل فرایند نظارت بر پروژههای
مطالعاتی و پژوهشی مورخ  1390/2/21شمارۀ  137/131802و با توجه
به اهمیت نظارت دقیق و همهجانبه بر روند انجام پروژههای مطالعاتی و
پژوهشی مرکز و نقش مؤثر ناظران در این امر و به موجب اختیارات
تفویضشده از سوی شهردار محترم تهران طی نامۀ شمارۀ 8910/799208
مورخ  ،1389/8/8چارچوب محاسبه و پرداخت حقالزحمۀ ناظران
پروژههای مطالعاتی و پژوهشی با هدف ایجاد وحدت رویه در شیوۀ
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واحدهای سازمانی مرکز مطالعات (دستورالعمل ارزیابی عملکرد واحدهای
سازمانی و نیروی انسانی و تعیین میزان تحقق اهداف مرکز) ()1390
[ ]58مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ
 137/677378به منظور کسب اطمینان از تحقق اهداف و مدیریت بهینۀ
عملکرد مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در  13ماده و  8تبصره
تدوین شده است .مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهدۀ مدیریت
طرح و برنامه و سیاستگذاری امور پژوهشی بوده که موظف است با
همکاری معاونتها و مدیریتهای مرکز ،در چارچوب قواعد و وظایف
تعیینشده ،دو بار در سال (پایان شهریور و اسفند هر سال) ،اقدام و نتیجۀ
ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و نیروی انسانی و تعیین میزان تحقق
اهداف مرکز را ارائه کنید .دستورالعمل انجام پروژههاي مطالعاتي
كوچكمقياس برای مناطق ( ]59[ )1390مصوب مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ  ،137/1256615به منظور مدیریت
بهینۀ پروژههای مطالعاتی مناطق شهرداری تهران و در راستای تحقق
اهداف اجرای کیفی پروژههای مطالعاتی ،تسریع در انجام آنها و توسعۀ
تعامالت داخلی و خارجی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در 4
فصل و  26ماده تدوین شده است .دستورالعمل شیوۀ تنظيم گزارش
پروژههاي مطالعاتي ( ]60[ )1391مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،در قالب  6بند به منظور يکسانسازي شکلي و چارچوب
محتوايي گزارش پروژههاي مطالعاتي مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر
تهران و با اصالحات جزئی روی دستورالعمل شمارۀ 137/3696230
مورخ 1391/2/20تدوین شده است .دستورالعمل تدوین و نشر گزارشهای
علمیـتخصصی ( ]61[ )1392مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران ،به منظور ساماندهی بهینۀ فرایند تعریف ،تدوین ،چاپ و توزیع
گزارشهای علمیـ تخصصی در  5ماده و  12تبصره تدوین شده است.
طبق دستورالعمل تألیف و ترجمۀ کتابها ( ]62[ )1392مصوب مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت
شهری در توسعۀ پایدار شهری و با تأکید بر نقش آثار مكتوب در فرایند
تکاملی علم و غنا بخشیدن به مطالعات تخصصی در امور شهری و با توجه
به سند چشمانداز  1404و دیگر اسناد باالدستی همچون منشور علمیو
نظامنامۀ پژوهشی شهرداری تهران ،دستورالعمل اجرایی تألیف و ترجمۀ
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران به شمارۀ  137/568625با هدف
انسجام بخشی و اولویتبندی به روند تولید و نشر علم و نتایج مطالعات و
پژوهش در حوزۀ مدیریت شهری و تأمین نیاز عالقهمندان و صاحب نظران
و فعاالن این عرصه در  7ماده و  6تبصره تدوین شده است .دستورالعمل
تألیف و ترجمۀ کتابها ( ]63[ )1392مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،به شمارۀ  137/568625در تاریخ  1392/5/23به پيوست
دستورالعمل «تأليف و ترجمه» به انضمام جدول تعرفه حقالزحمههاي
تأليف /تدوين ،ترجمه و ويراستاري؛ به منظور اجرا تدوین شده است.
دستورالعمل تنظیم برنامۀ ساالنۀ ( ]64[ )1392مصوب مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ  137/568596و در تاریخ 1392/5/23
در راستای تحقق چشمانداز مرکز و به منظور تنظیم بهینه و هدفمند

تبصره تدوین شده است .دستورالعمل تمرکز منابع اطالعاتی در مرکز
اسناد ( ]51[ )1390مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،به
شمارۀ  137/178607به منظور جمعآوری و حفظ اسناد ،تولیدات و
انتشارات مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و فراهم آوردن شرایط
و امکانات مناسب برای دسترسی به موارد یادشده در کتابخانۀ فیزیکی،
الکترونیکی و مرکز اسناد در  4ماده و  14تبصره تدوین شده است .طبق
دستورالعمل چگونگی محاسبه و پرداخت حقالزحمۀ ناظران ()1390
[ ]52مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،پیرو دستورالعمل
فرایند نظارت بر پروژههای مطالعاتی و پژوهشی مورخ  1390/2/21شمارۀ
 137/131802و با توجه به اهمیت نظارت دقیق و همهجانبه بر روند
انجام پروژههای مطالعاتی و پژوهشی مرکز و نقش مؤثر ناظران در این امر،
این دستورالعمل به شمارۀ  137/235555با هدف ایجاد وحدت رویه در
شیوۀ محاسبه و پرداخت حقالزحمۀ ناظران و باال بردن سطح کیفی
نظارت در  4بند و  3تبصره تدوین شده است .موافقتنامه و شرایط
عمومی قراردادهای پژوهشی ( ]53[ )1390مصوب مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ  137/235199در قالب  32ماده و 1
تبصره در تاریخ  1390/3/7تدوین شده است .دستورالعمل فرایند انجام
پروژههای پژوهشی (بزرگمقیاس) ( ]54[ )1390مصوب مرکز مطالعات
و برنامهریزی شهر تهران ،به شمارۀ  137/482264در  5ماده و  54تبصره
به چگونگی انجام انواع پروژههای مطالعاتی ،به منظور سامانـدهی و بهبود
فرایند انجام آن پروژهها در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
میپردازد که به طور اخص اقدامی ذیل هدف اصلی مرکز ،تحت عنوان
اجرای کیفی پروژههای مطالعاتی و تسریع در انجام آنها به شمار میآید.
دستورالعمل ارزیابی پروپوزالهای دریافتی و انتخاب مجری ()1390
[ ]55مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران که بیان میدارد
فرایند انتخاب مجری با توجه به آییننامۀ معامالتی شهرداری تهران و
تفویض صورتگرفته از جانب شهردار محترم تهران به رئیس مرکز موضوع
نامۀ شمارۀ  8910/799208مورخ  1389/8/8بر اساس فرایند ترک
تشریفات مناقصه ،انجام میشود .دستورالعمل برگزاری نشستهای علمیـ
تخصصی ( ]56[ )1390مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران،
به شمارۀ  137/628612برای تحقق هدف توسعۀ تعامالت داخلی و
خارجی مرکز و ب ه منظور مدیریت بهینۀ نشستهای علمیــ تخصصی
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،در چهار فصل و در  27ماده و
 19تبصره تدوین شده است .بر اساس دستورالعمل چگونگی تشویق و
تنبیه کارکنان مرکز بر اساس نتایج ارزیابی ( ]57[ )1390مصوب مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،با توجه به دستورالعمل «ارزیابی
عملکرد واحدهای سازمانی و نیروی انسانی و تعیین میزان تحقق اهداف
مرکز» به شمارۀ  137/677378مورخ  ،1390/6/22به منظور ارتقای
پویایی سازمان ،تعیین رابطۀ مشخص میان تالشها ،عملکردها ،آثار ناشی
از نتایج عملکردی و پاداش سازمانی ،شیوۀ پرداخت پاداش و نیز مواجهه
با واحدهایی که از عملکرد ضعیفی برخوردارند ،این دستورالعمل به شمارۀ
 137/925911در  4ماده تدوین شده است .دستورالعمل ارزیابی عملکرد
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مجموعه پروژهها و اقدامات در هر سال ،چارچوب تنظیم برنامۀ ساالنۀ
مرکز در  26ماده و  4تبصره تدوین شده است .دستورالعمل تشکیل
شورای پژوهش و نوآوری در مناطق  22گانه ( ]65[ )1398مصوب مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،معاون هماهنگی و امور مناطق ،در
راستای تحقق نظامنامه پژوهش شهرداری تهران (ابالغی شهردار تهران به
شمارۀ  8810/351032مورخ  )1388 /05 /13و در اجرای مادۀ 37
دستورالعمل اجرایی بودجۀ سال  1398و ردیف یکم از مصوبۀ سومین
جلسۀ کمیتۀ پژوهشی امور مناطق شهرداری تهران به شمارۀ
 137/368022مورخ  ،1398/04/10ابالغ میشود که دارای  2ماده و 9
تبصره است .مادۀ اول به هدف و دامنۀ کاربرد و مادۀ دوم به ارکان (کمیتۀ
پژوهشی امور مناطق ،شورای پژوهش و نوآوری منطقه ،دبیرخانۀ پژوهش
و نوآوری منطقه) میپردازد .دستورالعمل حمایت از انجام پایاننامههای
دانشجویی در شهرداری تهران [ ]66مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،در راستای حمایت از پایاننامههای دانشجویان در  5ماده و 7
تبصره تدوین شده است .دستورالعمل حمایت از تألیف ،ترجمه و چاپ
کتاب [ ]67مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،با هدف
انسجامبخشی و اولویتبندی به روند تولید و نشر علم و نتایج مطالعات و
پژوهش در حوزۀ مدیریت شهری و تأمین نیاز عالقهمندان و صاحبنظران
و فعاالن این عرصه در  7ماده و  9تبصره تدوین شده است .دستورالعمل
برگزاری نشستهای علمیـ تخصصی [ ]68مصوب مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،برای تحقق هدف توسعۀ تعامالت داخلی و
خارجی مرکز و ب ه منظور مدیریت بهینۀ نشستهای علمیــ تخصصی
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در  4ماده و  9تبصره تدوین شده
است .طبق دستورالعمل شیوۀ محاسبه و پرداخت حقالزحمۀ داوران آثار
علمی [ ]69مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،از آنجا که
استفاده از خدمات کارشناسی داوری طرحهای پژوهشی ،کتاب و مقاله
بیش از هر شاخصی به قابلیت و تواناییهای تخصصی و حرفهای داوران
مرتبط است و حقالزحمۀ اینگونه خدمات نمیتواند در چارچوب متداول
اداری ،قیمتگذاری ،ارزیابی و پرداخت شود؛ مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران اقدام به تدوین دستورالعمل شیوۀ محاسبه و پرداخت
حقالزحمۀ خدمات کارشناسی داوری آثار علمی در  2ماده و  11تبصره
تدوین شده است .دستورالعمل تمرکز منابع اطالعاتی در مرکز اسناد
[ ]70مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،به منظور جمعآوری
و حفظ اسناد ،تولیدات و انتشارات مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی به موارد
یادشده در کتابخانۀ فیزیکی ،الکترونیکی و مرکز اسناد در  4ماده و 7
تبصره تدوین شده است .دستورالعمل چگونگی پرداخت حقالجلسات
کارشناسی علمی و پژوهشی [ ]71مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،به منظور اصالح شیوۀ تعیین و پرداخت حقالجلسات
کارشناسی علمی و پژوهشی در  5ماده و  5تبصره تدوین شده است.
دستورالعمل پیشنهاد عنوان پروژههای پژوهشی [ ]72مصوب مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،در راستای شیوۀ پیشنهاد عنوان برای

پروژههای پژوهشی در قالب  6بند تدوین شده است .دستورالعمل تدوین
و نشر گزارشهای علمیـ تخصصی [ ]73مصوب مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران بیان میدارد به منظور تسريع در انجام امور مرتبط
با تهيۀ گزارشهاي علميـ تخصصي و دقت هر چه بيشتر در رصد
فعاليتهاي مرتبط با تدوين ،چاپ و توزيع گزارشهاي علمي  -تخصصي،
اين دستورالعمل در  5ماده و  17تبصره ابالغ و كليۀ دستورالعملهاي
پيشين از تاريخ اين بخشنامه كان لم يكن تلقي ميشود .طبق دستورالعمل
بهکارگیری کارشناسان متخصص و خبره در فعالیتهای پژوهشی []74
مصوب مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،به منظور پیشبرد اهداف
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و فراهم کردن زمینۀ انجام وظایف
و فعالیتهای پژوهشی در چارچوب برنامۀ عملیاتی سالیانۀ مرکز ،هریک
از مدیریتها میتوانند در چارچوب این دستورالعمل نسبت به بهرهگیری
از خدمات پژوهشی و مطالعاتی کارشناسان متخصص و خبره برای تهیۀ
گزارشهای علمیـ تخصصی و شرح خدمات پروژههای مطالعاتی اقدام
کنند .وظایف «ناظر علمی» پروژههای مطالعاتی ـ پژوهشی [ ]75مصوب
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،در  4بند به منظور انتخاب
ناظران علمی پروژهها ،معاونتهای ذیربط مرکز نسبت به بررسی سوابق
افراد واجد شرایط تحصیلی ،تجربی و تخصصی ،اقدام میکنند .ناظر علمی
پروژهها با پیشنهاد معاونت ذیربط و تأیید رئیس مرکز انتخاب میشود.
بدیهی است پس از راهاندازی و بارگذاری بانک اطالعات پژوهشگران مرکز،
انتخاب ناظر علمی از میان افراد ذیصالح آن بانک انجام خواهد شد.
یافتهها
همانطور که در روش تحقیق ذکر شد ،برای بررسی میزان مطلوبیت
مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران ،از
ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است.ابتدا ،متخصصان در رابطه با 22
شاخص مطلوبیت قوانین ،نظرات خود را بیان کردند و در بخش بعدی
سؤالها ،به مشکالت و اولویتبندی آنها و توصیهها و پیشنهادها برای
برطرف شدن این مسائل پرداختند که در این بخش به نتایج حاصل از
این مصاحبهها و موارد یادشده در آنها پرداخته میشود .نتایج بخش اول
سؤالها به شرح جدول  1است:
با توجه به جدول یادشده 5 ،شاخص در نظر داشتن مصالح فرد
و جامعه (شهرداری و مرکز مطالعات) با میانگین  ،4/25علنی بودن با
میانگین  ،4/17منطبق بودن با اخالق با میانگین  ،4/08شفافیت و واضح
بودن و تأمینکننده بودن منفعت مرکز مطالعات و شهرداری با میانگین
 ،4بیشترین مطلوبیت و  6شاخص معطوف به آینده بودن ،پاسخگویی به
نیازهای جامعه (شهرداری و مرکز مطالعات) و پیشرو بودن با میانگین ،3
الزامآور بودن ،منعکسکننده بودن نظر اکثریت و انسجام متن با میانگین
 3/08کمترین مطلوبیت را از نظر متخصصان دارند .در این قسمت نیز به
بخش دوم سؤالها پرداخته میشود:
 مشکالت بیانشده از طرف متخصصان برای مستندات حقوقیمرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران:
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بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با پژوهش در
تهرانﺗﻬﺮان از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
شهرداریﺷﻬﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ﺟﺪول  .1ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
جدول  .1ارزیابی شاخصهای مطلوبیت مستندات حقوقی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران از دیدگاه متخصصان

ردﯾﻒ
1

ﺷﺎﺧﺺ
ﺣﻖﻣﺪاري ﻋﺎم

5

اﻟﺰامآور ﺑﻮدن

2
3
4
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
3.75

ﻣﯿﺎﻧﻪ
4

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
0.72

وارﯾﺎﻧﺲ
0.52

3.08

3

0.28

0.08

ﻓﺮاﮔﯿﺮي و ﺷﻤﻮل
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺷﻬﺮداري و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ

3.82
4.25
3.33

اﻣﺮي ﺑﻮدن

3.5

ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و واﺿﺢ ﺑﻮدن
ﻣﻔﯿﺪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﻮدن
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻮدن
ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺟﻊ ذيﺻﻼح ﺑﻮدن
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺷﻬﺮداري و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(
ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺷﻬﺮداري
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﺧﻼق
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮي
ﮐﺎراﻣﺪي
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮدن
اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻦ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮتﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ

به غیر از موارد اشارهشده در سؤالهای قبلی از جمله حقمداری
عام ،فراگیری و شمول و ...متخصصان به دو مورد نبود ضمانت اجرایی و
پیگیری ضعیف در مناطق شهرداری تهران اشاره کردند.
 اولویتبندی مشکالت و نواقص مستندات حقوقی مرکز مطالعاتاز نظر متخصصان:
در رابطه با اولویتبندی مشکالت و نواقص ،تغییرات مداوم شرح
وظایف مرکز و ورود مداوم پروژههای خارج از چارچوب نظام جاری طرح
پروژهها به مرکز ،دستوپاگیر قلمداد کردن قوانین توسط واحدهای
اجرایی و عدم اجرای آنها به همین دلیل ،واضح نبودن برخی از بندها و
تبصرهها ،تکراری بودن و همپوشانی داشتن برخی از قوانین ،نادیده گرفته
شدن بخش مهم کاربست پروژه ،متضرر شدن مرکز مطالعات به جای
مجریان در مواقع فسخ قرارداد (در حالی که به نظر میرسد باید برعکس
باشد) ،پایین بودن ضمانت اجرایی پروژهها و عدم پاسخگویی مجریان در
این خصوص و افت کیفیت پروژهها گاها به علت قیمت پروژهها اشاره
شده است.
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 توصیهها و پیشنهادهای مطرحشده از طرف متخصصان برایبرطرف شدن مشکالت مستندات حقوقی مرکز مطالعات:
برای رفع مشکالت قوانین ،پیشنهاد شده است شرح وظایف ،متناسب
با میزان پتانسیل در اختیار مدیریتهای مرکز و همچنین ،به صورت
مشخص و الیتغیر تعریف شود ،سازوکاری برای اعتقاد به پژوهش و
فرایندی یکپارچه در مناطق به منظور جاریسازی مسیر تحقیق و توسعه
ایجاد شود ،قوانینی برای الزام مجریان به تدوین پروژههای کاربستمحور
تعریف شود و در صورت مقصر بودن مجری یا هر یک از طرفین قرارداد
یعنی ناظر یا کارفرما الزام به پاسخگویی وجود داشته باشد و یا قوانین
تنبیهی به وجود بیاید و به جای تأکید بر پایین بودن سطح قیمت پروژهها
تأکید ویژه بر کیفیت باال و کاربستمحور بودن آنها کرد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به محتوای هر یک از شیوهنامهها ،نظامنامهها ،آییننامهها
و دستورالعملها که به آنها پرداخته شد ،میتوان گفت که ساختار
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(کميتۀ علمی) ،ترکیب اعضای کمیته علمی آورده شده ،ولی در بخش
شرح وظایف ،فقط به صورت کلی اشارهای به آنها شده است ،بدون اینکه
وظیفۀ هر یک از اعضا مشخص شود و در مادۀ ( 6دفتر) ،به وظایف دفتر
به صورت کلی اشاره شده است؛ در مادۀ ( 2وظایف کمیتۀ کارشناسی)
دستورالعمل اجرائی استفاده از خدمات کارشناسی در پروژههای مطالعاتی
مشمول موضوع بند  4مادۀ  31آییننامۀ معامالت شهرداری تهران ،به
وظایف کمیته به صورت کلی اشاره شده است؛ در دستورالعمل پیشنهاد،
بررسی و تصویب پروژههای مطالعاتی شهرداری تهران ،اشارهای به مادۀ
هشتم نشده است؛ در مادۀ ( 2وظایف) دستورالعمل تشکیل کمیتۀ
تخصصی بررسی پروژههای مطالعاتی ،به وظایف کلی کمیته پرداخته
شده بدون اینکه وظایف دقیق هر یک از اعضای کمیته معین شود و در
مادۀ ( 8زمان برگزاری) ،به زمان (روز و ساعت) تشکیل جلسات اشارهای
نشده است؛ در مادۀ ( 4ارکان) دستورالعمل حمایت از انجام پایاننامههای
دانشجویی در شهرداری تهران ،به وظایف کلی کمیته پرداخته شده ،بدون
اینکه وظایف دقیق هر یک از اعضای کمیته معین شود؛ در دستورالعمل
ارزیابی پروپوزالهای دریافتی و انتخاب مجری ،بدون اینکه توضیحی
داده شود ،به بخشی از تبصرۀ  13اشاره شده که مشخص نیست این
تبصره مربوط به کدام یک از موارد دستورالعملهاست .در دستورالعمل
انجام پروژههاي مطالعاتي كوچكمقياس برای مناطق ،در مادۀ سوم به
اعضای کمیتۀ تخصصی و در موارد بعدی به وظایف هر یک از اعضا به
صورت پراکنده پرداخته شده است .بهتر بود وظایف هر یک از معاونتها
به صورت جداگانه و شفافتری مشخص شود؛ در دستورالعمل تنظیم
برنامۀ ساالنه ،وظایف اعضا به صورت پراکنده هستند .بهتر بود وظایف
هر یک به صورت جداگانه و شفافتری مشخص شود و در نهایت ،در
دستورالعمل چگونگی پرداخت حق الجلسات کارشناسی علمی و
پژوهشی ،اشارهای به مادۀ چهارم نشده است .عالوه بر موارد یادشده و
همچنین ،با توجه به جدول  ،4دستورالعملهایی با عناوین مشابه مشاهده
شدند؛ به عنوان مثال ،دستورالعمل شیوۀ محاسبه و پرداخت حقالزحمۀ
داوران آثار علمی ،دو بار تکرار شده است که نهاد تصویبکننده در هر
یک متفاوت است( .کمیسیون تحقیق و توسعۀ شهرداری تهران و مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران)؛ دستورالعمل شیوۀ محاسبه و پرداخت
حقالزحمۀ ناظران با مطالب مشابه دو بار تکرار شده است؛ اما یک بار در
قالب  4بند و بار دیگر در قالب  2ماده؛ دستورالعمل حمایت از انجام
پایاننامههای دانشجویی در شهرداری تهران با مطالب مشابه ،دو بار
تکرار شده است؛ اما در یکی از آنها ،مباحث تشریح فرایند اجرایی،
شیوۀ اختصاص مبلغ کمک و عقد قرارداد اضافه شده است؛ دستورالعمل
بهکارگیری کارشناسان متخصص و خبره پارهوقت در فعالیتهای
پژوهشی با مباحث شیوۀ استفاده مدیریتهای مركز از خدمات پژوهشي
و مطالعاتي كارشناسان متخصص و خبره پارهوقت ،شرايط بهکارگیری و
ميزان حقالزحمۀ كارشناسان متخصص و خبره پارهوقت ،شیوۀ محول
کردن فعاليت به كارشناسان متخصص و خبره پارهوقت ،فرمهاي اعالم نياز
ارائه و كاركرد ماهيانه كارشناسان و دستورالعمل بهکارگیری کارشناسان

کلی بیشتر مقررات به این صورت است که ابتدا مفاهیم کلی همانند
تعاریف ،اهداف ،ارکان و اعضا و وظایف آنها را دربرگرفته و بهتدریج
مباحث خاصتر و متناسب با موضوع هر یک ،مطرحشده است که موارد
و تبصرههایی را به خود اختصاص میدهند .بررسی این مقررات نشان
میدهد در متن برخی از آنها اشکاالتی وجود دارد که به آنها اشاره
میشود؛ در مادۀ ( 3وظایف کمیسیون) شرح وظایف و تشکیالت کمیسیون
تحقیق و توسعۀ شهرداری تهران ،وظایف کلی کمیسیون آمده ولی اینکه
هر یک از آنها در حیطۀ کاری کدام یک از اعضا است ،مشخص نشده و
مجهول است؛ در مادۀ ( 8معاونتها  /سازمانها و مراکز تابعۀ شهرداري)
نظامنامۀ پژوهشي شهرداري تهران ،به معاونتها ،سازمانها و مراکز تابعۀ
شهرداری به صورت جزئی و دقیق اشارهای نشده و فقط به نقش و وظیفۀ
کلی آنها پرداخته شده است .در مادۀ ( 9عناوين کمیتههای پژوهشي)،
فقط اشارهای به عناوین کمیتهها شده ،ولی به ترکیب اعضا و شرح وظایف
هر یک پرداخته نشده است و در مادۀ ( 11وظايف کمیتههای پژوهشي
موضوعي) ،وظایف کمیتهها به صورت کلی پرداخته شده ،ولی اینکه هر
یک از آنها در حیطۀ کاری چه عضوی است ،مجهول مانده است؛ در مادۀ
( 2هدف) آییننامۀ تعامل با نخبگان و استعدادهای برتر در شهرداری
تهران ،فقط اشارهای به هدف کلی شده و وارد اهداف جزئیتر نشده است.
در مادۀ ( 4کمیتۀ امور نخبگان و ترکیب اعضای آن) ،فقط اعضای کمیتۀ
نامبرده شده ،ولی به وظیفۀ دقیق هر یک از آنها پرداخته نشده است و
در مادۀ ( 5وظیفۀ کمیتۀ امور نخبگان) ،وظایف کلی کمیته آمده ،ولی
اینکه هر یک از آنها در حیطۀ کاری کدام یک از اعضا است ،مشخص
نشده و مجهول است؛ در مادۀ ( 2هدف) آییننامۀ کمیتههای مطالعات
راهبردی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،فقط هدف کلی از ایجاد
کمیتههای مطالعات راهبردی را آورده و اشاره به اهداف جزئیتر نشده
است .در مادۀ ( 3وظایف) ،وظایف کلی کمیتهها آمده ،ولی اینکه هر یک
از آنها در حیطۀ کاری کدام یک از اعضا است ،مشخص نشده و مجهول
است .در مادۀ ( 4عناوین کمیتهها) ،فقط اشارهای به عناوین کمیتهها
شده ،ولی به ترکیب اعضا و شرح وظایف هر یک پرداخته نشده است .در
مادۀ ( 10شیوۀ تشکیل جلسات) ،به زمان (روز و ساعت) تشکیل جلسات
اشارهای نشده است و در مادۀ ( 11مصوبات کمیتهها) ،به موضوع اصلی
یعنی مصوبات کمیته پرداخته نشده؛ به عبارتی به این مورد که کدام
دستورالعمل یا قانونی مورد تصویب این کمیتهها قرار میگیرد ،اشارهای
نشده و فقط چگونگی رسمیت یافتن مصوبات کمیتهها آورده شده است؛
در مادۀ ( 2هدف) آييننامۀ اجرايي حمايت از پاياننامهها و رسالههاي
دانشجويي در حوزۀ مديريت شهري  -با تأکيد بر شهر تهران ،فقط هدف
کلی را آورده و اشاره به اهداف جزئیتر نشده است .در مادۀ ( 3وظایف) ،به
موضوع اصلی یعنی وظایف اعضا پرداخته نشده و فقط اسامی اعضا آورده
شده ،ولی به وظیفۀ دقیق هر یک از اعضا اشارهای نشده است .در مادۀ
( 4کميتۀ سياستگذاري) ،ترکیب اعضای کمیتۀ سیاستگذاری آورده
شده ،ولی در بخش شرح وظایف ،فقط به صورت کلی اشارهای به آنها
شده است ،بدون اینکه وظیفۀ هر یک از اعضا مشخص شود .در مادۀ 5
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متخصص و خبره در فعالیتهای پژوهشی با مباحث شیوۀ بهرهگیری از
خدمات پژوهشی و مطالعاتی کارشناسان متخصص و خبره برای تهیۀ
گزارشهای علمیـ تخصصی و شرح خدمات پروژههای مطالعاتی توسط
مدیریتها ،آنالیز قیمت برای تعیین مبلغ پروژه آمده است؛ دستورالعمل
برگزاری نشستهای علمیـ تخصصی ،دو بار تکرار شده است؛ اما در یکی
از آنها ،وظایف معاونتها دقیقتر و شفافتر بیان شده است؛ دستورالعمل
تمرکز منابع اطالعاتی در مرکز اسناد ،با مطالب مشابه دو بار تکرار شده
است؛ دستورالعمل تدوین و نشر گزارشهای علمیـ تخصصی با همین
عنوان دو بار تکرار شده است که در یکی از آنها به مباحث اهداف
تدوین گزارشهای علمیـ تخصصی ،تعاریف ،بررسی چارچوب مفهومی
گزارشها ،لزوم پاسخگویی واحدهای سازمانی نسبت به مسئولیت واگذار
شده ،فرایند تعیین عنوان؛ تهیه و تأیید فرم معرفی گزارش؛ تهیۀ محتوا؛
داوری؛ چاپ؛ نشر و توزیع و بررسی بازخورها و در دیگری به مباحث
اهداف ،تعاریف ،کمیتۀ بررسی گزارشهای علمی و تخصصی ،فرايند انجام
کار پرداخته شده است .همچنین ،دستورالعمل تدوین گزارشهای علمی
– تخصصی با مباحث تکراری اهداف تدوین گزارشهای علمیـ تخصصی،
تعاریف ،بررسی چارچوب مفهومی گزارشها ،لزوم پاسخگویی واحدهای
سازمانی نسبت به مسئولیت واگذار شده ،فرایند تعیین عنوان؛ تهیه و
تأیید فرم معرفی گزارش؛ تهیۀ محتوا؛ داوری؛ چاپ؛ نشر و توزیع و بررسی
بازخورها آمده است؛ دستورالعمل تألیف و ترجمۀ کتابها ،یک بار با
مباحث تعاریف ،اهداف ،ارکان ،وظایف کمیته ،وظایف دبیرخانه ،وظایف
مدیریتها و معاونتها و تصویب و بار دیگر با مباحث مسئوليت اجراي
دستورالعمل و شیوۀ كسب اطمينان از حسن اجراي دستورالعمل ،دو بار
تکرار شده است.

پیشنهادها
در مجموع ،با توجه به ضوابط و مقررات موجود ،میتوان گفت که
متن شیوهنامهها ،نظامنامهها ،آییننامهها و دستورالعملهای بررسیشده،
گاه دارای نواقص و اشکاالتی است .عمده چالشهای موجود شامل برخی
از نواقص رایج در متن این مقررات ،نامشخص بودن نهادهای خطاب
قانون ،مجری قانون ،نهاد تصویبکنندۀ قانون (که این مورد در بررسی
مقررات ،مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در نظر گرفته شد)،
مشخص نشدن وظایف دقیق هر یک از کنشگران ،تاریخ دقیق ابالغ و
تصویب قانون و تکرار برخی از قوانین با عناوین مشابه هستند .برای
برطرف کردن چنین نارساییهایی ،توجه به موارد زیر پیشنهاد میشود:
 یک ساختار و چارچوب معین برای هر یک از شیوهنامهها،نظامنامهها ،آییننامهها و دستورالعملها و تفکیک آنها بر اساس نهادهای
خطاب قانون و مجری قانون در جهت شفافیت تعریف شود؛
 مورد بازبینی قرار دادن و نظارت بر مقررات توسط نهادهای مرتبط،ایجاد نهادهای مسئول برای نظارت بر اجرای قوانین و بررسی شیوۀ تدوین
قوانین ،ساختار و چارچوب آن در راستای امری بودن ،الزامآور بودن و
برخورداری از ضمانت اجرایی قوانین و مقررات؛

 به انسجام مطالب هنگام تدوین قوانین توجه شود؛ ایجاد چارچوبی منظم برای ارتباط هماهنگ سازمانها و نهادهایمختلف شهری در جهت مقابله با چالش جزیرهای بودن اقدامات
دستگاههای اجرایی و همچنین ،همخوانی داشتن و هماهنگ بودن ضوابط؛
 نیازهای واقعی شهرداری و مرکز مطالعات شناسایی شوند و تدوینقوانین و دستورالعملها با در نظر گرفتن نیازهای جدید مطرحشده باشند؛
 قوتها و ضعفهای قوانین گذشته در حین تدوین قوانین جدیددر نظر گرفته شود؛
 به مصالح شهرداری و مرکز مطالعات هنگام تدوین تدوین ضوابطو قوانین توجه شود؛
 در تدوین ضوابط ،به برخورداری هر یک از عوامل اجرایی و مرتبطسازمان از حقوق و تکالیف متعادل توجه شود؛
 به برخورداری ضوابط و قوانین از فراگیری و شمول ،معطوف بهآینده بودن آنها ،مصوب مرجع ذیصالح بودن ،منعکس کردن نظر
شهرداری و مرکز مطالعات ،انطباق قوانین با اخالق و عدالت ،مستمری و
کارآمدی توجه کافی شود؛
 قوانین برای کارشناسان و عوامل اجرایی سازمان قابل دسترس وشناسایی یاشند؛
 بخشهای مختلف سازمان و عملکرد آنها توسط قواعد و مقرراتحاکم در حد امکان مشخص شوند؛
 بهتر است قوانین طوری طراحی شوند که قابلیت تأمین منافع مرکزمطالعات و شهرداری را داشته باشند؛
 در راستای پیشرو بودن قوانین ،به ارائۀ راه حلها و تدوین ضوابطبرای آنها پیش از اینکه مسئلهای حادث شود توجه شود.
در راستای پاسخ به سؤال پژوهش همانطور که پیشتر هم ذکر
شد ،شاخصهای در نظر داشتن مصالح فرد و جامعه (شهرداری و مرکز
مطالعات) ،علنی بودن ،منطبق بودن با اخالق ،شفافیت و واضح بودن و
تأمینکننده بودن منفعت مرکز مطالعات و شهرداری بیشترین مطلوبیت
و شاخصهای معطوف به آینده بودن ،پاسخگویی به نیازهای جامعه
(شهرداری و مرکز مطالعات) ،پیشرو بودن ،الزامآور بودن ،منعکسکننده
بودن نظر اکثریت و انسجام متن کمترین مطلوبیت را از نظر متخصصان
دارند .در رابطه با مهمترین محدودیتهای موجود در روند پژوهش
میتوان به عدم دسترسی به افراد مد نظر برای انجام مصاحبۀ عمیق و
در نتیجه ،زمانبر بودن جمعآوری دادهها و اطالعات و همچنین ،کمبود
منابع کتابخانهای و در کل ،پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری در رابطه با
موضوع پژوهش و مسائلی از این دست اشاره کرد. برای انجام بررسیهای
عمیقتر در این حوزه توصیه میشود در پژوهشهای آتی به موضوعاتی
مانند آسیبشناسی و تحلیل محتوای قوانین و بررسی خألهای قانونی
برای برطرف کردن مشکالت پژوهش در شهرداری ،بررسی رابطه بین
سازمانهای زیرمجموعه شهرداری در زمینۀ پژوهش و تدوین قوانین
در سطح باالتر از مرکز مطالعات برای مرتبط کردن سازمانهای مرتبط
شهرداری به یکدیگر پرداخته شود.
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