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مصاحبه دکتر علی اصغر محکی ،با «شهرنگار» درباره طرح رصد کیفیت
زندگی
(مدیرکل سابق مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)  6اردیبهشت 1395

شهرنگار :چشم انداز شهرداری تهران از اجرای طرح رصد و
اجرای آن در سطح محلههای کالنشهر تهران چه بود؟
دکتر محکی :نخست باید به این واقعیت اشاره کنم که
در طول دهه های اخیر ،دگرگونی های شــتابان و همه سویه
در همه ابعاد زیســت انسانی ،ســبک زندگی در کالنشهرها
و از جمله تهران را تحت تاثیر خود قرار داده اســت .در این
شــرایط ،مدیریت کالنشــهرها ،چاره ای جز تصمیم گیری
عقالنــی با بهره گیری از رهیافت های مدیریت دانش بنیان،
ندارند .هوشمندسازی و دسترسی فوری به اطالعات دقیق،
جامع و مناسب ،بخش حیاتی این نوع رهیافت ها است.
زمانــی که مطالعــات تطبیقی متعدد در بــاره ویژگی های
مشــترک مدیریت کامیاب کالنشــهرهای جهان را بررسی
می کردیم ،به این واقعیت مهم دســت یافتیم که روش های
دیرپای گذشــته ،پاسخگوی نیازهای نوشونده کالنشهرهای
امروز نیســتند .از جمله روش های ناکارآمد گذشته ،محدود
بودن شــاخص های مدیریت تغییرات کالنشــهری ،به ابعاد
کالبــدی و خدماتی بــود .دریافتیم که بایــد نگاهی نو به
مدیریت کالنشهر داشــته باشیم .نگاهی که در آن ،مدیران
کالنشــهر ،با بهره گیری از انباشت سرمایه های اجتماعی و
فرهنگی ،تغییرات را مدیریت و با با پیچیدگی های مدیریت
در کالنشهرها رو در رو می شدند .یافته های پژوهشی نشان
می دهد که شــهروندان امروزی ،در مقایســه با گذشتگان،
نسبت به حقوق خود آگاه تر و نسبت به دریافت آن پیگیرترند.
انتظارات غالب شــهروندان کالنشهرها از مدیریت شهری،

اکنون از سطح جمع آوری پسماند ،خدمات شهری و توسعه
حمل و نقل و فضای سبز فراتر رفته و متوجه ابعاد کیفی تری
همچون فضای امن و بانشاط شهری ،نگهداشت زیست بوم
شــهری ،پایداری حیات اجتماعی و فرهنگی ،هویت جویی،
تعالی روحی و معنوی ،تفریحات پربار و ســازنده ،کارآفرینی،
اشتغال مولد و مانند اینها شده است.
شــهرداری تهران ،با توجه به اهمیت مدیریت دانش پایه ،از
آذر ماه ســال  ،1392رصدخانه شــهری تهران را بنا نهاده تا
به مدد دســتاوردهای فناوری اطالعات ،دادههای شهری را
در آن جــا ،تجمیع ،طبقه بندی ،پاالیــش ،بازبینی ،تحلیل و
بهره بــرداری کند .بخش بزرگی از ایــن داده ها ،مربوط به
شــاخصهای اجتماعی و فرهنگی هستند .باتوجه به کانونی
بودن مفهوم کیفیت زندگی در راهبرد کالن مدیریت شهری،
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گردآوری دادههایی که بتواند توصیف درســتی از این مفهوم،
در الگوی بومی کالنشــهر ایران امروز داشــته باشــد ،واجد
اهمیت زیاد اســت .بنابراین طرح جامع و گسترده گردآوری
دادههای رصد کیفیت زندگی در دستور کار شهرداری تهران
قرار گرفت .البته شــورای اسالمی شهر تهران ،در ماده 107
احکام ماموریتی حوزه اجتماعی و فرهنگی برنامه پنجســاله
دوم شــهرداری تهران را موظف کرده تا جهت گیری صحیح
خود را برای ارزیابی بهبود کیفیت زندگی شهروندان ،براساس
پژوهش و لحاظ کردن نتایج آن را در برنامهریزی ساالنه قرار
دهد .در بند «خ» همین ماده ،به رصد نوسانات کیفیت زندگی
شهری شــامل (ســرمایه فرهنگی و اجتماعی ،هنری ،روند
تحوالت سبک زندگی شــهری) ،و گردآوری ،پایش ،تحلیل،
فراتحلیل جامع اطالعات فرهنگی ،هنری و اجتماعی ،تاکید
شده است.
شهرنگار :آیا این طرح در سالهای آینده و به همین شیوه
اجرا خواهد شد؟
دکتــر محکی :از آن جا کــه این طــرح  ،مبتنی بر
تکاپوی علمی درازمدت برای الگوســازی بومی شاخصهای
اندازهگیری کیفیت زندگی اســت ،استمرار آن در سالیان آتی
ضرورت دارد .رونــدی که ما برای گردآوری دادهها و تحلیل
آنها پیشبینی کردهایم ،بر اساس نیاز به روزآمد کردن دادهها
و بــرآورد مدت اعتبار هر داده اطالعاتی از حیث ســودمندی
برای تحلیل و برنامهریزی اســت .پس چــارهای جز تداوم
گردآوری منظم دادههای مربوط از محلههای شــهر تهران و
بهرهبرداری از آنها نداریم.
شهرنگار :به نظر شما این طرح چه کمکی در سیاستگذاری
و برنامهریزی کالن مدیریت شهری دارد؟
دکتر محکی :برنامه راهبردی شهرداری تهران (،)1392
توسعه اجتماعی را یک کل یکپارچه میداند که ابعاد مدیریتی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی دارد.
پژوهشها نشــان میدهند که گســترش روند رشد مسائل و
مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی کالنشهرها،

با توســعه نامتوازن شهرها در دهههای اخیر ارتباط دارد .این
در حالی اســت که آمارها حاکی از افزایش ســطح دسترسی
بــه امکانات و برخــورداری از فرصتهــای گوناگون برای
شهروندان بوده است ،اما عدم تعادل در بهرهگیری از امکانات
و فرصتها ،و توجه نداشــتن به اولویت نیازها ،به نابرابریها
دامن میزند .لذا صحبت از توســعه اجتماعی که میشــود
یک معنــای مهم آن ،برقراری توازن و تعادل در دسترســی
عادالنه به فرصتها و امکانات است .هدف اصلی را در توسعه
اجتماعی ،همچنین باالبردن کیفیت زندگی شهروندان در همه
ابعاد وجودی و نیازهای آنان دانستهاند .پس مدیریت شهری
باید به موازات برنامهریزی و اقدام برای توسعه ظرفیتهای
کالبــدی و زیربنایــی ،در جهــت برابر ســازی فرصتهای
دسترســی و برخورداری از ایــن ظرفیتها نیز برنامهریزی و
تالش داشتهباشد .به همین سبب ،در سیاستگذاری مدیریت
شــهری ،ارتقاء کیفیت زندگی شــهروندان به موازات توسعه
شهری ضروری دیده شدهاست .بنابراین ،میتوان کمک طرح
رصد کیفیت زندگی به حوزههای سیاستگذاری و برنامهریزی
کالن مدیریت شهری را چنین برشمرد:
 .1تامیــن اطالعــات روزآمــد ،کافــی و همه نگــر برای
سیاســتگذاری و برنامهریــزی در راســتای پیاده ســازی
راهبردهای اجتماعی و فرهنگی در مدیریت شهری.
 .2کمک به انجام تحلیل ها ،فراتحلیلها و داده کاویهای
مختلــف اطالعاتی که برنامهریزان و مدیران شــهری را در
تصمیمگیری درست توانمند میســازد .بدین ترتیب یکی از
زمینه الزم برای اجرای برنامههای توســعه اجتماعی بومی،
درونزا و انسانی که ارتقای کیفیت زندگی را هدف اصلی خود
میداند ،فراهم میشود.
 .3برخــورداری از اطالعات پایه مرتبط با ســنجش کیفیت
زندگی ،و بهرهگیری از آنها در برنامهریزی شهری ،به کارایی
مدیریتی و تامین منافع شهروندان منتهی میشود.
 .4ایــن اطالعــات ،بهعنوان بخشــی از نظــام ارزیابی و
بازخورگیری ،هم امکان ارزیابی از اثربخش بودن سیاستها،
برنامهها و فعالیتها را در طول زمان فراهم میســازد و هم
امکان مقایسه پیشــرفت در طول زمان را .همچنین ارزیابی
وضعیت و مقایســه شــاخصهای کیفیت زندگی را با سایر
کالنشهرهای ایران و جهان امکان پذیر می کند.
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گفتگو با دکتر سید مهدی میربد:
معاون پژوهشی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

كيفيت زندگي شهر تهران و مساله مديريت شهري

کيفيت زندگي و زیســت پذیری از آن دست شاخص هایی
است که امروزه در رتبه بندی شــهرها بسیار بدان استناد
می شــود .در اين بين كالنشــهرها به ســبب جايگاه شان
در نظــام اقتصــادي و اجتماعي و سياســي كشــورها و
تأثيرگذاري شــان در ابعــاد ملي ،منطقــه اي و بين المللي
همــواره در كانون توجهات قرار دارند .در ســال هاي اخير
در خصــوص وضعيت تهران-پايتخت ايران اســامي -از
سوي مؤسسات و نهادهاي بين المللي رتبه بندي هايي ارائه
مي شــود كه طيفي از رتبه هاي متفــاوت را در بر مي گيرد.
در يكــي از هميــن ســنجش ها و رتبه بندي هــا وضعيت
كيفيت زندگي شــهر تهران در  5سال اخير رشد مناسبي را
نشــان داده است .براساس گزارشي كه توسط واحد نشريه
بينالمللي اكونوميست منتشر و تهيه شده ،تهران در 5سال
اخير باالترين نرخ رشــد كيفيت زندگي در شهرهاي جهان
را از آن خود كرده است .اين نشريه در مجموع تهران را از
ميان 140شهر جهان در رتبه  ۱۲۶قرار داده اما معتقد است
پايتخت كشورمان در  5سال اخير باالترين نرخ بهبود كيفيت
زندگي را داشته است .يا در يكي ديگر از اين رتبه بندي ها
رتبه شــهر تهران را در بين  181شهر 177 ،و پايين عنوان
شــده اســت .فارغ از چنين رتبه بندي هايي ،قضاوت واقع
بينانه از كيفيت زندگي و زيست پذيري شــهر تهران بايستي
متناســب با ســاختارهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياســي
و محيطــي صــورت گيرد .بر اين اســاس اگــر بخواهيم
تصويــري واقعي تر از تهــران ارائه كنيم بايــد گفت كه
تهــران به رغم همه تالش هــا و برنامه ريزي هاي صورت
گرفته در دهه هاي گذشــته و به ويــژه يك دهه اخير هنوز

گرفتار چالش هايي نظيــر آلودگي هوا ،ترافيك ،بافت هاي
فرسوده و ...هســت و اتفاقا بسياري از شاخص هاي ديگر
در زمينه توسعه شهري تحت شعاع چند چالش اصلي شهر
قــرار دارد .در مقابــل تهران امروز متفاوت از گذشــته در
بهبود سيســتم هاي حمل ونقل عمومــي (بي آر تي و مترو)،
گســترش فضاي سبز ،نظافت و تميزي شهر ،امنيت شهر و
اجراي برخي از پروژه هاي با اســتاندارد جهاني وضعيت به
مراتب بهتري دارد .امروز ســرعت پيشرفت مترو ،تحوالت
در حوزه اجتماعي فرهنگي ،ســامت و ورزش شهروندي،
آموزش هاي همگاني ،تحــوالت عمراني و بزرگراهي همه
در معرض ديد و قضاوت شــهروندان و از سوي نهادهاي
بيــن المللي مــورد تأييد قرار گرفته اســت .در اينجا يك
نكته بســيار مهم و تعيين كننده در بــاب كيفيت زندگي و
زيست پذيري شــهر تهران وجود دارد و آن بحث مديريت
يكپارچه و چالش هاي رويه اي -قانوني در مديريت شــهر
تهران است .به عبارتي كيفيت زندگي و زيست پذيري شهر
تهران تحت الشــعاع مســأله مديريت شهري چندپاره قرار
گرفته اســت .مصداق ملموس چنين خالهايي را مي توان
در حل نشــدن چالش هاي اصلي شــهر نظير آلودگي هوا
و ترافيك ديــد .بعبارتي بيش از اهميــت موضوع كيفيت
زندگي و زيست پذيري شهر تهران بايستي به سراغ عوامل
و زمينه هــاي تنزل دهنده كيفيت زندگي و زيســت پذيري
تهران رفــت .كيفيت زندگي مفهومي فراتر و ابعاد ذهني تر
بســياري دارد .بســياري از وجــوه آن هماننــد ســرمايه
اجتماعي ،اعتماد ،احساس خوشــبختي ،احساس شادي و
تعلق خاطر ،هزينه هاي زندگي ،رفاه و ...موضوعاتي نيستند
كه در سيســتم مديريت شــهري فعلي ما -كه شهرداري
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بعنوان يكي از نهادهاي تاثيرگذار در شــهر و نه مســئول
مديريت شــهري -قابل رديابي و برنامه ريزي باشند .اينجا
بحث حكومت محلي و اعتقاد به نظام مديريت شــهري با
محوريت شــهرداري همانند همه كالنشهرهاي بزرگ دنيا
است .بايد پرســيد كه آيا شــهرداري تنها مسئول كيفيت
زندگي شهري اســت يا اينكه در نظام مديريت شهري ما
نهادهاي مختلفي در اين حوزه نــه تنها تأثيرگذارند ،بلكه
خنثي كننــده برنامه ها و برنامه ريزي ها هســتند .اينگونه
اســت كه شــهرداري تهران با مســائل مديريت يكپارچه
شــهري ،مديريت منطقه كالنشهري ،پذيرفته نشدن سطح
حكومت محلي ،نگاه دولتي ،عدم پايبندي به تعهدات حمل
و نقلــي دولت ها و ده ها چالش قانونــي و رويه اي مواجه
است .بايد ديد نقش نهادهاي دولتي در شاخص هايي نظير

رقابت پذيري شــهري ،برند شــهري ،تصويرسازي مطلوب،
اقتصاد شــهري پويــا و ...كجا و تا چه حد اســت و آنان
در رتبه بندي هاي شــهر تهران چه نقشــي را ايفا كرده و
مي كنند .شهرداري تهران در بعد از دوران دفاع مقدس به
لحاظ ســاختاري تحوالتي را به خود ديده است و در يك
دهه اخير قامت يك شــهرداري توانمند با حوزه عملكردي
گســترده را بر تن كرده است .در يك دهه اخير روندها رو
به بهبود بوده و شاخص ها همانگونه كه از سوي نهادهاي
مختلف مورد تأييد قرارگرفته ،وضعيت بهتري پيدا كرده اند.
اين را مي شــود از جوايز ســال هاي اخيــر در حوزه هاي
مختلف شهری برای شــهر تهران دید که نشان از جهش
و تحول چشــمگير شــهر تهران و ارتقاي كيفيت زندگي و
زيست  پذيري ساكنان شهر تهران دارد.

