
 
 

 در استان تهرانمحلی  یحکمران يهامسائل و چالش
 12/04/1401 تاریخ پذیرش: 17/11/1400 تاریخ دریافت:

 ∗ رضا خلیلی

 چکیده
 طیبه مح یبستگکند که یم تیتبع یمشترك و جهان يهاهیاصول و رو يسر کیاز  مطلوب یحکمران
ر از ثأمت یحکمران يهاهیاز اصول و رو یتوجهندارد اما همواره بخش قابل یخاص یمقطع زمان ای ییایجغراف

و  کارامد یحکمران بر این اساس،. ستخاص ا یو مکان یزمان طیبوده و وابسته به شرا یطیمالحظات مح
فرد  خاص و منحصر به يهالفهؤعناصر و م یبررس ممستلز تهران استانتر مانند مقیاسی کوچکمطلوب در 

ر استان د یمحل یحکمران يهامسائل و چالش لیو تحل یمقاله به بررس نیابا این فرض، استان است.  همین
ستان، مسائل ا ییاجرا نیاز مصاحبه باز با خبرگان و مسئول يریگابتدا با بهره ،منظور نیپردازد. بدیم 1تهران

ها الشمسائل و چ نیا يساختار لیمک به تحلکیافزار مشده و سپس با استفاده از نرم راجها استخو چالش
از  یاستان تهران ناش یحکمران يهااز آن دارد که مسائل و چالش تیها حکاافتهیو  جیشود. نتایمپرداخته 

د، ها نقش داشته باشندر آن ماز آنکه مرد شیاست که ب یو ناامن تیمحروم ،یتینارضا ،يچهار حلقه ناکارامد
و  یمل یرانقواعد حکم دیبا زیاز هر چ شیو پ شیمسائل ب نیحل ا يبرا نیهستند و بنابرا هیپاساخته/ دولت
 اصالح شود. یاسیس یو حت یفرهنگ ،یاجتماع ،يکاهش نقش دولت در امور اقتصاد قیاز طر یاستان
  ي.ساختار لیتهران، تحل ت،یمحروم ،یتینارضا ،يناکارامد ،یمحل یحکمران هاي کلیدي:واژه

 Rezakhalili1@khu.ac.ir                                                             روه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی دانشیار گ ∗
لعات است که در پژوهشکده مطا» هاي کشوردر استان تیو امن شرفتیپ یشناسمسئله«هاي پروژه از یافته برگرفتهمقاله  این  1.

 راهبردي به انجام رسیده است.
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 مقدمه
یرانی گران اآید، اکثر تحلیلي نظام اجرایی به میان میکارامدهنگامی که سخن از اداره کشور و 

ها و عملکرد دولت مرکزي تمایل دارند و کمتر دیده شده است که فردي یا حتی به نقد سیاست
ین داري در سطح محلی و استانی باشد. بر همدستگاهی به طور مستقل به دنبال تقویت نظام کشور

هاي کشور نیز تمرکز خود را بر شناخت و تحلیل اساس، اکثر مراکز پژوهش راهبردي و اندیشکده
ي اند و تقریباً هیچ اندیشکده راهبردگذاران مرکزنشین مصروف کردهمسائل راهبردي براي سیاست

 گذاران محلی وازي کشورداري و سیاستدر سطح ملی، دستور کاري براي تقویت و توانمندس
ودن بي و بخردانهکارامدمستلزم  کارامدحالی است که کشورداري  استانی نداشته است. این در

اي هاي اجرایی و کارگزاران در هر دو سطح ملی و استانی است؛ به گونهها، رویهها، تصمیمسیاست
حیح باشند اما کارگزاران و کشورداري ها و تصمیمات دولت مرکزي نیز صکه اگر تمام سیاست

ي ارامدکهاي ملی در بستر محلی را نداشته باشند، سازي سیاستمحلی توانمندي ذهنی و عینی پیاده
 کارامدفرض که کشورداري مؤثر و نظام اجرایی محقق نخواهد شد. پژوهش حاضر با این پیش

ی دارد، به دنبال آن است تا با شناسایي کل نظام جمهوري اسالمی کارامداستانی نقش مستقیمی در 
و تبیین مسائل کشورداري و حکمرانی در استان تهران، گامی براي توانمندسازي نظام کشورداري 

 و حکمرانی امنیت ملی بردارد.
هاي امنیتی استان تهران هاي موردي متعددي در مورد مسائل و چالشبا وجود اینکه پژوهش

پایتخت کشور انجام شده است و ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، ترین استان و به عنوان مهم
فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی مسائل استان به صورت پراکنده و غیرسیستماتیک و عمدتاً به 
صورت مقطعی یا در سطوح و قلمروهاي زمانی و مکانی محدود مورد بررسی قرار گرفته است 

هاي امنیتی استان را مورد بررسی قرار داده باشد وجود اما اثري جامع و کامل که مسائل و چالش
 ندارد.

هاي اساسی استان تهران است با این اوصاف هدف کلی این پژوهش بررسی مسائل و چالش
 صلیا ، علتکدامند تهران استاناساسی مسائل شود به این سؤال پاسخ داده شود که و تالش می

 یاتیعمل ين راهکارهایترمهمبه تبع این پرسش به  ؟دها کدامنآن مسائل چیست و پیامدهاي این
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ت این پژوهش ماهیشود. نیز پرداخته میحل مسائل با توجه به نقاط قوت و ضعف استان  يبرا
ان مسائل استاست.  ج نظام مسائل موجود در سطح استان تهراناستخرا آنهدف اکتشافی دارد و 

ا شوند. جامعه آماري مو نخبگان) شناسایی می ناز طریق مصاحبه عمیق با خبرگان (مدیران استا
کل نخبگان و مقامات اجرایی استان تهران هستند که با توجه به مالحظاتی چون محدودیت زمان 

گیري، روش هدفمند است. سنجش روایی طرح هم از طریق و امکان دسترسی، روش نمونه
تحلیل  .گرفته استدیران استان صورت بازآزمون نظام مسائل در مطابقت با دیدگاه کارشناسان و م

 گیرد. نتایج ومک صورت میافزار میکهاي پژوهش با روش تحلیل ساختاري و با کمک نرمداده
بخش اول به روش گردآوري، تحلیل و  اند:وهش در چهار بخش سازماندهی شدههاي پژیافته

شناختی پژوهش هاي جمعیتبه ویژگیسنجش روایی پژوهش اختصاص دارد. در بخش دوم 
 ،دست آمده استها بهمسائل اساسی استان که از نتایج مصاحبهاشاره شده است. در بخش سوم 

ها و حلهم به ارائه راهکارها و راه خش چهارمگیرند و بمورد بررسی و تحلیل ساختاري قرار می
 هاي سیاستی براي مسائل اساسی استان اختصاص دارد.توصیه

 شناسی پژوهشروش الف)
روش این پژوهش، روش تحلیل ساختاري است. این روش به طور کلی ذیل رهیافت سیستمی 

کمی است. روش تحلیل ساختاري اساساً بر نیمه -کیفیگیرد و روشی آمیخته یا نیمهقرار می
غیرها با تها متمرکز است و نه تنها روابط مستقیم متنیدگی و پیچیدگی روابط بین پدیدهدرهم

 .)Laprospective, 2019( کندها را نیز دنبال مییکدیگر، بلکه روابط غیرمستقیم آن
کردن در تحلیل ساختاري، حداقل سه مرحله مشخص وجود دارد. مرحله اول مشخص

بین متغیرها و مرحله سوم  2ساختن روابطیا مسائل است. مرحله دوم مشخص 1متغیرها
اند از میان متغیرهایی است که از سوي نخبگان تعیین شده 3يساختن متغیرهاي کلیدمشخص

)159 -Villacorta et.al, 2012: 150 .( 

1. Define the relevant variables 
2. Specify the relations between the variables 
3. Identify the key variables 
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همچنان که در مرحله اول این نوع تحقیقات متغیرهاي سیستم از طریق گردآوري دیدگاه 
آیند موجود یا مصاحبه به دست می 3یا مرور ادبیات 2، طوفان فکري1نخبگان یا متخصصین

)1994 Gordon, ،(نفر  123با ساختاریافته هاي نیمهاز مصاحبه هاي این پژوهشدر گردآوري داده
لیل ها به متغیرها یا تحاستفاده شده و براي تبدیل دادهتهران استان  اجرایی و فکري نخبگاناز 

ارتباط با  رد هاي مصاحبه نیز از روش تحلیل محتواي کیفی از نوع عرفی استفاده شده است.یافته
) 84 - 76: 1392ها نیز از میان سه رویکرد کلی کمی، ساختاري و تفسیري (نصر، تحلیل مصاحبه

 .)41: 1395(سالدنا،  از رویکرد تفسیري استفاده شده که اساساً مبتنی بر فرایند کدگذاري است
بندي در ابعاد دستهها با ه از مصاحبهآمددستبه مسئله 201 اولیه باز کدگذاري مرحله در 

محیطی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی کدگذاري اجتماعی، اقتصادي، بهداشتی، زیرساختی، زیست
سائل و مسئولین اجرایی استان تهران مها از دیدگاه نخبگان، خبرگان شدند. بیشترین مسائل و چالش

روي استان را ش هاي پیدرصد چالش73اند که در مجموع مدیریتی بودهاجتماعی، اقتصادي و 
یاسی محیطی، سدرصد باقیمانده به ترتیب مربوط به مسائل فرهنگی، زیست27دهند و تشکیل می

در مرحله نهایی با کمک پنل در مرحله کدگذاري باز ثانویه مسئله  201و بهداشتی است. این 
 ر ابعاد مختلفاگر این مسائل را مانند مرحله قبل بخواهیم دمقوله تقلیل داده شد.  95خبرگی به 

ماعی، بیشترین تأکید بر مسائل اجتکه در نمودار زیر نشان داده شده است، بندي کنیم، همچنان دسته
درصد سهم مسائل استان را به خود اختصاص داده و 72ي و مدیریتی بوده که در مجموع اقتصاد

صد سهم مسائل در28سیاسی و بهداشتی نیز در مجموع محیطی، ابعاد فرهنگی، زیرساختی، زیست
ها استان را به خود اختصاص دادند که تقریباً همانند کدگذاري مرحله اول است و ترکیب کلی داده

 ها تغییري ایجاد نکرده است.در مراحل کدگذاري حفظ شده و فرایند ادغام در ترکیب کلی آن

1. The opinion of several experts 
2. Brainstorming 
3. Literature review 
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ق پنل غیرها از طریترین اقدام در مرحله دوم برقراري ارتباط یا شناسایی ارتباط میان متاصلی

اوالً مشخص شود آیا متغیرهاي احصاشده داراي رابطه هستند یا نه و ثانیاً در خبرگی است تا 
بر این  .)Godet, 2006: 185(صورت تشخیص رابطه، این رابطه داراي چه وزن یا اهمیتی است 

 دهی قرار گرفتوزنمتغیر نهایی مورد بررسی و  95اساس رابطه بین متغیرها در ماتریس مبتنی بر 
لیل افزارها براي تحمک که یکی از پرکاربردترین نرمافزار میکو در مرحله سوم با استفاده از نرم

) متغیرهاي کلیدي مورد شناسایی Ahmed, 2010: 92; Godet, 2006: 185ساختاري است (
 د.ش غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر نیز سنجیدهمستقیم و قرار گرفتند و اثرگذاري 

بررسی شناسایی و در مرحله بعد وارد ماتریس شد ثر در حوزه موردپس از آنکه متغیرهاي مؤ
و میزان ارتباط میان متغیرها از سوي گروهی خبره هم تعیین شد، متغیرها در سطر و ستون چیده 

 & Benjumea et.al, 2016 Zaliسطر بر ستون سنجیده شود ( تأثیرشدند تا بر این اساس 

;f, 2017: 94Motava.(  ذاري گتأثیرات متقاطع چهار نوع رابطه شامل تأثیردر واقع، در این مرحله
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ابعاد مختلف مسائل استان تهران در مرحله کدگذاري
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بررسی و تحلیل  4پذیري غیرمستقیمتأثیرو  3پذیري مستقیمتأثیر، 2گذاري غیرمستقیمتأثیر، 1مستقیم
 شدند.

 شناختی پژوهشهاي جمعیتویژگی ب)
شامل استانداران، معاونان پیشین و حال، جامعه آماري این پژوهش مدیران اجرایی استان 

ها، رئیس سازمان ادارات و سازمان ها، شهرداران، مدیران کلفرمانداران پیشین و حال و معاونان آن
ها، رؤساي ادارات و نیز فعاالن جامعه برنامه و بودجه و مدیران کل این سازمان، رؤساي دانشگاه

نگاران و خبرنگاران، وکال، نهاد، روزنامههاي مردمزمانمدنی، فعاالن سیاسی استان، فعاالن سا
هاي سیاسی، فعاالن محیط زیست و نمایندگان ها، مسئوالن تشکلت علمی دانشگاهئاعضاي هی

، شهرستان تهران هشتها شهرستان است که از میان آن شانزدهاصناف بودند. استان تهران شامل 
 ورامین، پردیس و دماوند مورد مطالعه قرار گرفتند. شهر، شهرري،شمیرانات، شهریار، اسالم

) در 134-136: 1397خواه، (ر.ك: فراست 5گیري هدفمنددر این پژوهش از روش نمونه
 سراغ به ،هاداده گردآوري منظور گیري هدفمند بهها استفاده شد. در نمونهفرایند گردآوري داده

وده ب اطالعات داراي آن از ییهاجنبه یا مطالعه مورد موضوع زمینه در که یا خبرگان رفتیم 6مطلعین
به با مطلعین مصاح ).373: 1389نیومن، (دهند و راجع به موضوع مطالعه به پژوهشگر آگاهی می

 جایی تا گیرينمونه اساس این یا اشباع داده حاصل شود. بر 7که اشباع نظري تا جایی ادامه یافت
 چیز دیگر شویم متوجه که شدند قبلی اضافه يهانمونه به جایی تا افراد وها نمونه و یافت ادامه
 مصاحبه 100 انجام از خالل پژوهش پس ). گرچه در53: 1390بلیکی، (شود نمی کشفاي تازه

عمدتاً  افراد يهاپاسخ و شد اشباع پژوهش يهاسؤال مفهومی شد و فضاي داده حاصلنسبی  اشباع
یدگاه و آشنایی با د بیشتر اطمینان رسید، اما جهتمی نظر به قبل يهامصاحبه مشابه یا تکراري
 .یافت ادامه مورد 123 تاها شهرستان مورد مطالعه، مصاحبه هشتخبرگان 

1. Direct inuence 
2. Indirect inuence  
3. Direct dependence 
4. Indirect dependence 
5. Purposive Sampling 
6. Informants 
7. Theoretical Saturation 
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 ان بر اساس شهرستان دراي، تعداد پاسخگویآمده از متغیرهاي زمینهدستهاي بهبر اساس داده
نفر)، شمیرانات  18درصد (14نفر)، شهریار  20درصد (16شهر اسالمنفر)،  23درصد (19ورامین 

 11درصد (9نفر)، تهران  12درصد (10نفر)، شهرري  12درصد (10نفر)، دماوند  16درصد (13
 دهند.نفر) را تشکیل می11درصد (9نفر) و پردیس 

درصد 10د، فتنکه مورد مصاحبه قرار گر نفر خبرگان، نخبگان و مسئولین اجرایی استان 123از 
درصد) 10نفر ( 12دهند که از این میان نفر) را مردان تشکیل می 99درصد (90نفر) را زنان و  24(

ترین تعداد مصاحبه شوندگان بیش اند.درصد) متأهل بوده90نفر ( 111از پاسخگویان مجرد و 
درصد) در 9رند و کمترین تعداد پاسخگویان (سال تعلق دا 50درصد) به گروه سنی بیش از 39(

درصد تعداد 20سال با  50تا  45هاي سنی گروهساله قرار دارند.  35تا  30گروه سنی 
کدام به میزان هر  40تا  35و  45تا  40هاي سنی شوندگان در رده دوم است و گروهمصاحبه

 نفر به عنوان بیشترین میزان 49ها بر اساس این داده گیرند.هاي بعدي قرار میدرصد در رده16
دو نفر به عنوان کمترین میزان درصد) داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و 40شوندگان (مصاحبه

داراي مدرك  درصد)28نفر ( 35نفر،  123و از مابقی  درصد) داراي تحصیالت دیپلم بوده2(
درصد) داراي مدرك کاردانی 3نفر ( چهاردرصد) داراي مدرك کارشناسی و 27نفر ( 33دکتري، 

 ند.بود
تعداد  دهد که بیشترینشوندگان بر حسب رشته تحصیلی نشان میع فراوانی مصاحبهتوزی

نفر  14هاي علوم انسانی، درصد) داراي تحصیالت در رشته61نفر ( 75پاسخگویان یعنی 
درصد) داراي تحصیالت در  6نفر ( هفتهاي علوم تجربی، درصد) داراي تحصیالت در رشته11(

درصد) در 2سه نفر (مهندسی و  -هاي فنیدرصد) در رشته20فر (ن 24هاي علوم ریاضی، رشته
د که دهشوندگان بر حسب زمینه شغلی نشان میتوزیع فراوانی مصاحبه اند.هاي هنر بودهرشته

نفر)، فعاالن مدنی و کارشناسان فرمانداري (هر کدام  دهها را نخبگان فرهنگی (بیشترین تعداد آن
 پرورش، جهاد و ها به ترتیب رؤساي اداره صمت، آموزشپس از آندهند و نفر) تشکیل می هشت

ندگان نفر)، تولیدکن هفتفرماندار و نخبگان ورزشی ( بهداشت و درمان، معاونین کشاورزي، شبکه
 ربانوان، امو نفر)، کارشناس امور پنجکار ( نفر)، رؤساي اداره ششانتظامی ( و فرماندهان نیروي
جمعه،  ارشاد، ائمه نفر)، رؤساي اداره چهاراجتماعی ( سپاه و مددکاران فرماندهمالیاتی، فرماندار، 
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نفر)  دواي، فعاالن سیاسی و هنرمندان (رسانه نفر) و فعاالن سهشهر و کارآفرینان ( اعضاي شوراي
 گیرند.هاي بعدي قرار میدر رده

 نظام مسائل استان تهران ج)
 95ل از متشکهاي اولیه پس از بازبینیاستان تهران چنانکه گفته شد اندازه ماتریس مسائل 

متغیر در ستون تشکیل شد. با این اوصاف در ماتریس مذکور امکان سنجش  95متغیر در سطر و 
، مکافزار میکآمده از خروجی نرمرابطه میان متغیرها بوده است. از مجموع روابط به دست 9025

درصد به دست آمد 2/20اي، بار چرخش داده با دوآمده براي متغیرها، شاخص پرشدگی به دست
مطابقت  )Laprospective, 2019درصد است (20 که با درجه معتبر پرشدگی ماتریس که معموالً

درصد موارد بر یکدیگر 20شده در بیش از دارد. در واقع این بدان معناست که متغیرهاي انتخاب
اند. ات متقاطع بودهتأثیرداراي ارزش  رابطه 1822 شده،سنجیدهاند و از مجموع روابط داشته تأثیر

درصد داراي ارزش عددي صفر یا به عبارت 8/79شده معادل رابطه سنجیده 7203در این میان، 
ه بر روي اند که ناند. این متغیرها در واقع متغیرهایی بودهتر بدون اثرگذاري و اثرپذیري بودهدقیق

درصد از متغیرها داراي 3/10رابطه یعنی حدود  927اند. هاثر پذیرفتاند و نه از هم هم اثر گذاشته
اند که بر روي سایر متغیرها اثرگذاري یا به عبارت دیگر متغیرهایی بودهبوده ارزش عددي یک 

گذاري متوسط تأثیریا  2درصد از متغیرها داراي ارزش عددي 7/5رابطه یعنی  514د. انضعیفی داشته
درصد از متغیرها هم داراي ارزش عددي 1/4رابطه معادل حدود  372اند. ها بودبر روي سایر متغیره

 ر معادلمتغی نُهاند. همچنین گذاري قوي یا بسیار زیاد بر روي سایر متغیرها بودهتأثیریا داراي  3
 اند.بر روي سایر متغیرها بوده  Pبالقوه یا تأثیردرصد هم داراي 099/0
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 مختصات ماتریس مسائل استان تهران -1 جدول

د ن درص ا ز ی  شاخص م

 ماتریس اندازه 95 -

 چرخش تعداد 2 -

 رابطه بدون 7203 8/79

 1 وزن با رابطه 927 3/10

 2 وزن با رابطه 514 7/5

 3 وزن با رابطه 372 1/4

 رابطه بالقوه 9 099/0

 مجموع 1822 100/0

 پرشدگی درصد 2/20 2/20

 
افزار هم خروجی نرم، دهی به متغیرهاو وزن متقاطع اتتأثیر لیتحل سیماتر تشکیلپس از 

دهد. همچنان که در نمودار زیر مشخص شده را نشان می يدیکل يرهایمتغنوع نظام مسائل و هم 
است. در این نوع نمودار متغیرهاي  L نظام مسائل استان تهران از نوع پایدار و به شکل است

ت سم يفقط در سه بخش نمودار است و گوشه باال رهایمتغ یپراکندگ ندارد و ودووجهی وجود 
شه باال (گو گذارتأثیر يرهایمتغ یستیفقط با وضعیت نیاست. در واقع در ا یراست نمودار خال

و چپ)  (گوشه پایین سمت، مستقل (گوشه پاین سمت راست) وابستهتأثیرپذیر یا  ،سمت چپ)
 :رندیقرار گ لیو تحل یمورد بررسر) (میانه نموداکننده میتنظ
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البته نمودار فوق فقط نشانگر کل نظام مسائل و متغیرهاي مختلف آن است اما اگر بخواهیم 

 آنها را بر اساس میزان تأثیرگذاري ومتقابل رابطه بین متغیرها را  بهتر درك کنیم باید روابط 
ت . گرچه به جهرسیممی به نمودار زیر تأثیرپذیري نیز مورد توجه قرار دهیم که در این صورت

تعداد زیاد مسائل، روابط متقابل بین مسائل به خوبی روشن نیست، اما همین پیچیدگی و درهم 
رو است که تنیدگی خود به معناي آن است که استان تهران با مسائل بسیار متنوع و متفاوتی روبه

 هزینه بسیار است.و صرف وقت و  کارامدها نیازمند مدیریت آن وفصلحل
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 تتدبیر، مشکال و ریزيبرنامه نظام حاکی از آن است که متغیرهاي ضعف داده نمودارهاي فوق
 و گیريتصمیم مراکز گرانی، تعدد و نشینی، فقر و محرومیت، تورممعیشتی، حاشیه -اقتصادي

ی، بازرس و نظارت ن و ضعفقوانی نبودناداري، بیکاري، بازدارنده ساختار يکارامدکاري، ناموازي
الی که ح اند، درگذاري مستقیم در نظام مسائل استان تهران بودهتأثیرمتغیر داراي بیشترین  ده

 يمدکاراکاري، ناموازي و گیريتصمیم مراکز تدبیر، تعدد و ریزيبرنامه نظام متغیرهاي ضعف
انی، گر و جناحی، تورم و سیاسی نظرهايمعیشتی، اختالف -اقتصادي اداري، مشکالت ساختار

متغیر  هدقوانین،  نبودنبازرسی و بازدارنده و نظارت المللی، ضعفبین هايمحرومیت، تحریم و فقر
پذیر تأثیرر مهم متغی دهگذاري غیرمستقیم در بین مسائل استان تهران هستند. تأثیرداراي بیشترین 

 عتمادا عمومی، کاهش نارضایتی زونروزاف مستقیم از مسائل استان به ترتیب عبارتند از: روند
ریزي، گفرهنگی، قانون ناامنی، نابسامانی نشاط، احساس و شادي رسمی، کمبود نهادهاي به عمومی
درحالی که  صنعتی، غیرمجاز وکارهايمعیشتی و کسب -اقتصادي نشینی، بیکاري، مشکالتحاشیه
، نشاط و شادي رسمی، کمبود نهادهاي به عمومی اعتماد عمومی، کاهش نارضایتی روزافزون روند

 ارهايوکنشینی، کسبدزدي، حاشیه و فرهنگی، سرقت گریزي، نابسامانیناامنی، قانون احساس
پذیري أثیرتاصلی داراي  مسئلهمتغیر یا  دهها، ارزش تغییر و گریزيصنعتی و در نهایت دین غیرمجاز

کننده نظیمگریزي و بیکاري نیز نقش تمتغیر قانون دواند. غیرمستقیم در نظام مسائل استان تهران بوده
 دارند.

متغیر با بیشترین وزن در  40نکته جالب توجه در مسائل استان تهران این است که از مجموع 
اشاره از درجه است. در واقع اغلب متغیرهاي موردتکراري  مورد نوزدهچهار نوع متغیر مورد اشاره 

ون نارضایتی افزو در این میان سه متغیر روند روزبرخوردار هستند  پذیريتأثیرگذاري و تأثیرباالي 
ریزي و تدبیر و کاهش اعتماد عمومی به نهادهاي رسمی در عین تکرار عمومی، ضعف نظام برنامه

 باشند.اراي بیشترین اهمیت نیز مید
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 هاي کلیدي استان تهرانمسائل یا چالش. 1
و غیرمستقیم  گذاري مستقیمتأثیرسو  این است که از یکشناسایی مسائل کلیدي استان مستلزم 

ترین مهم .ردیقرار گ لیو تحل یآنها مورد بررس میرمستقیو غ میمستق يریپذتأثیر گرید يو از سو
 ریزيبرنامه ظامن گذاري (مستقیم و غیرمستقیم) عبارتند از: ضعفتأثیرمسائل استان تهران از حیث 

 ساختار يکارامدکاري، ناموازي و گیريتصمیم مراکز شتی، تعددمعی -اقتصادي تدبیر، مشکالت و
 ودننببازرسی، بازدارنده و نظارت نشینی، ضعفمحرومیت، حاشیه و گرانی، فقر و اداري، تورم

ل استان پذیرترین (مستقیم و غیرمستقیم) مسائتأثیرالمللی. در نقطه مقابل بین هايقوانین و تحریم
 رسمی، کمبود نهادهاي به عمومی اعتماد عمومی، کاهش نارضایتی روزافزون هم عبارتند از: روند

ینی، نشدزدي، حاشیه و گریزي، سرقتفرهنگی، قانون ناامنی، نابسامانی نشاط، احساس و شادي
 هدمعیشتی. جدول زیر نشان دهنده  -اقتصادي  صنعتی و مشکالت غیرمجاز کارهاي و کسب
 ذیري هستند:پتأثیرگذاري و تأثیرمتغیرهاي داراي بیشترین  کلیدي استان است که شامل مسئله

 کلیدي استان تهرانهاي یا چالشمسائل  -2 جدول

 میزان تأثیر مسائل نوع تأثیر رتبه

 899 ریزي و تدبیرضعف نظام برنامه تأثیرگذار 1

 683 معیشتی -مشکالت اقتصادي  تأثیرگذار 2

 612 کاريموازيگیري و تعدد مراکز تصمیم تأثیرگذار 3

 567 ناکارامدي ساختار اداري تأثیرگذار 4

 543 تورم و گرانی تأثیرگذار 5

 541 فقر و محرومیت تأثیرگذار 6

 525 نشینیحاشیه تأثیرگذار 7

 464 ضعف نظارت و بازرسی تأثیرگذار 8

 463 بازدارنده نبودن قوانین تأثیرگذار 9

 462 المللیهاي بینتحریم تأثیرگذار 10

 1037 روند روزافزون نارضایتی عمومی تأثیرپذیر 1

 853 کاهش اعتماد عمومی به نهادهاي رسمی تأثیرپذیر 2
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 682 کمبود شادي و نشاط تأثیرپذیر 3

 644 احساس ناامنی تأثیرپذیر 4

 574 نابسامانی فرهنگی تأثیرپذیر 5

 559 قانون گریزي تأثیرپذیر 6

 437 سرقت و دزدي تأثیرپذیر 7

 403 نشینیحاشیه تأثیرپذیر 8

 396 کسب و کارهاي غیرمجاز صنعتی تأثیرپذیر 9

 376 معیشتی -مشکالت اقتصادي تأثیرپذیر 10

 

 گذارتأثیرمتغیرهاي . 2
 گذاري عبارتند از: ضعفتأثیرترین مسائل استان تهران از حیث همچنان که اشاره شد، مهم

کاري، وازيم و گیريتصمیم مراکز معیشتی، تعدد -اقتصادي تدبیر، مشکالت و ریزيبرنامه نظام
زرسی، با و نظارت نشینی، ضعفمحرومیت، حاشیه و گرانی، فقر و اداري، تورم ساختار يکارامدنا

متغیر  هدالمللی. با حذف سایر متغیرها و تمرکز بر این بین هايقوانین و تحریم نبودنبازدارنده
شویم که دو چرخه متفاوت اما کامالً مرتبط با یکدیگر در متوجه می مکافزار میکتر در نرممهم

گشاي بسیاري از این مشکالت و تواند گرهها میمسائل کلیدي استان وجود دارد که تمرکز بر آن
نی ارتباط بسیار معناداري میان سه متغیر مدیریتی یع از یک سوهمچنین سایر مشکالت استان باشد. 

کاري گیري و موازيریزي و تدبیر و تعدد مراکز تصمیماداري، ضعف نظام برنامهي ساختار کارامدنا
به عنوان سه متغیر کلیدي استان وجود دارد که همگی متغیرهاي آن مدیریتی یا مربوط به حکمرانی 

. در بطن این چرخه متغیر گذاریممیي کارامدهستند و به همین دلیل نام این چرخه را چرخه نا
دیگري به نام ضعف نظارت و بازرسی هم وجود دارد که کامالً مرتبط با سه متغیر دیگر و باز هم 

گیري یک مثلث د شکلشاهاي مدیریتی و مربوط به حکمرانی است. در کنار این چرخه مقوله
یت هستیم که و محروممعیشتی و فقر  -نشینی، مشکالت اقتصاديدیگر از ترکیب سه متغیر حاشیه

مسائلی است که مربوط به عموم مردم است و نشانگر ي است، اما کارامدگرچه نتیجه چرخه نا
شود و به همین دلیل افتادن بقا و موجودیت جامعه میاعث کاهش سطح زندگی و حتی به خطرب
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ارتباط دارند . این دو چرخه به طرز معناداري با یکدیگر گذاریممینام چرخه محرومیت را بر آن 
و تا حد زیادي منطبق بر یکدیگر هستند. در بطن این چرخه نیز دو متغیر تورم و گرانی و 

ري و گیها را به عنوان عوامل درونی شکلتوان آنکنند که مینبودن قوانین خودنمایی میبازدارنده
 المللی قراربین هايتداوم این چرخه در نظر گرفت و در خارج از این دو مثلث هم متغیر تحریم

رچه گذار بوده است، گتأثیرگرفته است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر هر دو چرخه 
ک تر است. این متغیر از یتر و بر چرخه محرومیت قويي ضعیفکارامدگذاري آن بر چرخه ناتأثیر

ن طریق اثر یمعیشتی و فقر و محرومیت دارد و از ا -سو رابطه بسیار وثیقی با مشکالت اقتصادي
ار ي ساختکارامدگذارد و از سوي دیگر یک اثرگذاري متوسط بر ناخود را بر چرخه محرومیت می

 ي آشکار کرده است:کارامدخود را بر چرخه نا تأثیراداري دارد و از این طریق 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تواند ما را در حلي و محرومیت بهتر میکارامدهرچند تشخیص مشکل در قالب دو چرخه نا
افی ها کگیري این چرخهها یاري دهد، اما براي یافتن نقطه شروع شکلمشکل و تجویز سیاست

 مک از نقطه شروع تا آخر ادامه دهیم. در واقع برايافزار میکاست ارتباط بین متغیرها را در نرم
 کدیگری مسائل بر گذاريتأثیر جهت و شدت باید هاچرخه تنیدگیدرهم چگونگی و میزان بررسی

 اختارس مسائل شبکه به عبارت دیگر در تحلیل ساختاري اینکه. گیرد قرار نیز مورد بررسی
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 هر گذاريتأثیر همچنین اینکه جهت و است شدهتشکیل  جداگانه هايشبکه از یا دارد پیوستههمبه
د یبا که است مواردي تریناز مهم است میزان چه به آن شدت چگونه و بر مسائل دیگر مسئله
 نمودارهاي مسائل استان تهران نظام شبکه تحلیل بر این اساس براي. گیرد قرار و تحلیلتجزیه  مورد

ي شد تا و به ترتیب کدگذاراستخراج  افزارنرم از غیرمستقیم و مستقیم گذاريتأثیر جهت و شدت
و تبدیل آن به یک چرخه به  مسئلهگیري و تقویت یک از این طریق نقطه شروع و نحوه شکل

گیري چرخه محرومیت، فقر و نقطه شروع شکلبر این اساس  .صورت دقیق مشخص شود
ر بروز بنیز المللی هاي بیننشینی شده است. تحریممحرومیت است که باعث تقویت حاشیه

 اند. هاند و این مشکالت به فقر و محرومیت دامن زدگذار بودهتأثیرمعیشتی  -مشکالت اقتصادي

 پذیرتأثیرمتغیرهاي . 3
، عمومی نارضایتی روزافزون روند مسئله دهمورد بررسی مشخص شد که  مسئله 95از میان 

ی، فرهنگ ناامنی، نابسامانی نشاط، احساس و شادي رسمی، کمبود نهادهاي به عمومی اعتماد کاهش
 صنعتی و مشکالت غیرمجاز کارهاي و نشینی، کسبدزدي، حاشیه و گریزي، سرقتقانون

اند. این مسائل پذیري را در میان مسائل استان تهران داشتهتأثیرمعیشتی بیشترین میزان  -اقتصادي
یشتر گذار که بیشتر مدیریتی و مربوط به حکمرانی بودند، بتأثیریا متغیرها در نقطه مقابل متغیرهاي 

دم استان هستند. با حذف سایر دهنده مشکالت اجتماعی مرجنبه عمومی دارند و در واقع بازتاب
شود که رابطه معناداري میان این مسائل وجود متغیر به خوبی آشکار می دهمتغیرها و تمرکز بر این 

گریزي، روند روزافزون نارضایتی عمومی و شود قانوندارد. همچنان که در نمودار زیر دیده می
یکدیگر دارند و یک مثلث (سبز رنگ) کاهش اعتماد عمومی به نهادهاي رسمی ارتباط متقابل با 

باشد. اند که در کانون مسائل مذکور قرار گرفته است و نقطه اتصال مسائل دیگر میرا تشکیل داده
مماس با قاعده این مثلث شاهد اتصال دو متغیر دیگر یعنی احساس ناامنی و سرقت و دزدي از 

زي هستیم که زمینه ارتباط میان متغیرهاي گریطریق کاهش اعتماد عمومی به نهادهاي رسمی و قانون
کند. همچنین در رأس مثلث شاهد ارتباط میان مذکور را در قالب پنج ضلعی (آبی رنگ) فراهم می

و کمبود  نشینیمعیشتی، حاشیه -چهار متغیر روند روزافزون نارضایتی عمومی، مشکالت اقتصادي
رنگ) باعث تقویت شبکه ارتباط بین یم که در قالب یک چهار ضلعی (زردشادي و نشاط هست
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کارهاي غیرمجاز وبررسی نابسامانی فرهنگی و کسب شود. از میان متغیرهاي موردمتغیرها می
رهاي دیگر تر با متغیمتغیر مهم هستند و ارتباط ضعیف و دهصنعتی در عین حال که از نظر رتبه جز

 ندارند:دارند، اما رابطه معناداري با مسائل یا متغیرهاي دیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مسائل گیري و تکامل چرخهگذار به نحوه شکلتأثیرهمچنان که در بخش متغیرهاي 
یگیري مک از نقطه شروع تا آخر پافزار میکپرداختیم، در این بخش نیز ارتباط بین متغیرها را در نرم

اساس  بر این. مادید قرار را نیز مورد بررسی یکدیگر مسائل بر گذاريتأثیر جهت و شدت کرده و
 غیرمستقیم و مستقیم پذیريتأثیر جهت و بر اساس شدت مسائل استان تهران نظام شبکه تحلیل

طه دهد که نقنشان می ،است و به ترتیب کدگذاري شدهمک استخراج میک افزارنرم مسائل که از
ایتی عمومی شروع مسائل از کمبود شادي و نشاط در جامعه بوده که بر روند روزافزون نارض

نشینی و سرقت و دزدي برقرار شده است و در رابطه اثرگذار بوده است. رابطه دوم بین حاشیه
ریج و این روند به تدگذاشته  تأثیرنشینی بر روند روزافزون نارضایتی عمومی حاشیههم سوم 

 است. تقویت و برجسته شده 
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 پذیرتأثیرگذار و تأثیرمتقابل متغیرهاي  تأثیر. 4
ل به خوبی پذیر به صورت مستقتأثیرگذار و تأثیرجود اینکه بررسی روابط میان متغیرهاي با و

تر تصویر به مراتب دقیق ،هادادن آنتهران است اما از کنار هم قرار گویاي مسائل و مشکالت استان
لکه کند، بها را تبیین میشود که نه تنها مسائل استان و ارتباط میان آنتري ساخته میو جامع

ر بر این اساس اگهاي سیاستی هم باشد. ها و توصیهحلاي براي تجویز و ارائه راهتواند مقدمهمی
ا توجه به اینکه ب را مورد توجه قرار دهیم،پذیر رتأثییا متغیر  مسئله ده وگذار تأثیریا متغیر  مسئله ده

نابراین با در ند، بپذیر هستتأثیرگذار و هم تأثیرمعیشتی هم  -نشینی و مشکالت اقتصاديحاشیه
 مک به تصویرافزار میکمذکور و بازبینی ساختار مسائل در نرممتغیر  هجدهدادن کنار هم قرار

 شود.تر و معنادارتر میائل و متغیرها بسیار دقیقیابیم که ارتباط میان مسجدیدي دست می
توان می هانمودار زیر حاصل بازبینی روابط میان متغیرهاي مذکور است که از تحلیل روابط آن

هاي مختلف مشخص شده است را برجسته کرد. در واقع با اتصال چهار مثلث متداخل که با رنگ
توان به چهار حلقه از مسائل و مشکالت دست ند میگذاري متقابل و قوي دارتأثیرمتغیرهایی که 

ا هتوانیم آنتر بیافت که با توجه به مضمون متغیرها عنوانی براي هر کدام تعیین شده است تا راحت
اري، ضعف کگیري و موازيرنگ که از اتصال تعدد مراکز تصمیمرا درك و تحلیل کنیم. مثلث سبز

ي کارامدگیرد را به عنوان چرخه ناي ساختار اداري شکل میمدکاراریزي و تدبیر و نانظام برنامه
یم که در گوشه باالي سمت راست نمودار قرار گرفته است. از اتصال سه متغیر فقر گذاري کردنام

نشینی مثلث دیگري که با رنگ زرد مشخص معیشتی و حاشیه -و محرومیت، مشکالت اقتصادي
رد که بر آن نام چرخه محرومیت گذاشتیم. حلقه گیشده در گوشه سمت چپ نمودار شکل می

گریزي، کاهش اعتماد عمومی به نهادهاي رسمی سوم ارتباط را با اتصال موقعیت سه متغیر قانون
و روند روزافزون نارضایتی عمومی در میانه نمودار با رنگ آبی مشخص کرده و بر آن نام چرخه 

متغیرهاي سرقت و دزدي، احساس ناامنی و روند  م و در نهایت از اتصال روابطینارضایتی گذاشت
رد که بر آن گیاي در میانه باالیی نمودار شکل میروزافزون نارضایتی عمومی مثلثی به رنگ فیروزه

ر بها هر کدام به صورت مستقل نیز اثر خود را نام چرخه ناامنی نهادیم. با وجود اینکه این چرخه
ها بر ها بر یکدیگر که از تداخل و انطباق آنا اثرگذاري متقابل آناند، اممسائل استان تهران گذاشته
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، ي، محرومیتکارامدشدن وضعیت شده و چرخه باطل ناتر، باعث پیچیدههم نیز قابل درك است
 که گویاي بخش بزرگی از مشکالت استان است. دهدشکل مینارضایتی و ناامنی را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها به مورد آن ، چهاردهمتغیر مورد نظر هجدهشود از همچنان که در نمودار فوق مشاهده می
ه باطل ها به یکدیگر چرخدلیل رابطه متقابل داراي نقاط اتصال به یکدیگر هستند که از اتصال آن

متغیر خارج از این چرخه یعنی  رضایتی و ناامنی شکل گرفته است. چهاري، محرومیت، ناکارامدنا
للی بر المهاي بیننشینی، روند روزافزون نارضایتی عمومی، نابسامانی فرهنگی و تحریمحاشیه
اند و این بدان معناست که با کنترل و دهنده به چرخه مذکور اثرگذار بودهمتغیر شکل چهارده

 تبهر است و آن را بهتر مدیریت کرد.توان از میزان اثرگذاري این چرخه کمدیریت این متغیرها می
توان تهران را در جدول زیر می استان کلیدي مسائل خالص و غیرمستقیم مستقیم، گذاريتأثیر

 مشاهده کرد:
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 گذاري مستقیم، غیرمستقیم و خالص مسائل کلیدي استان تهرانتأثیررتبه  -3 جدول

 شاخص مسائل کلیدي
تأثیرگذاري 

 مستقیم
تأثیرگذاري 

 مغیرمستقی
تأثیرگذاري 

 خالص

 تدبیر و ریزيبرنامه نظام ضعف
 899 447 452 میزان
 1 1 1 رتبه

 معیشتی-اقتصادي  مشکالت
 683 312 371 میزان
 2 4 2 رتبه

 کاريموازي و گیريتصمیم مراکز تعدد
 612 342 270 میزان
 3 2 26 رتبه

 اداري ساختار ناکارامدي
 567 253 314 میزان
 4 7 3 رتبه

 گرانی و تورم
 543 260 283 میزان
 5 6 5 رتبه

 عمومی نارضایتی روزافزون روند
 518 509 527 میزان
 1 1 1 رتبه

 رسمی نهادهاي به عمومی اعتماد کاهش
 425 422 428 میزان
 2 2 2 رتبه

 نشاط و شادي کمبود
 682 367 315 میزان
 3 3 3 رتبه

 ناامنی احساس
 644 342 302 میزان
 4 4 4 رتبه

 نابسامانی فرهنگی
 574 291 283 میزان
 5 6 5 رتبه

 هاي سیاستیها و توصیهحلراه د)
چهار چالش اصلی استان تهران،  ،ها هم مشخص شدهمچنان که در بررسی و تحلیل داده

م پردازیها میي، محرومیت، نارضایتی و ناامنی است که به صورت مجزا به هر کدام از آنکارامدنا
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هاي سیاستی و راهبردها و راهکارهاي حل مسائل و مشکالت استان تهران را در قالب توصیه
 کنیم.تدوین و ارائه می

 هاي سیاستی براي حل مشکل ناکارامديتوصیه. 1
یا متغیرها  گذارترین مسائلتأثیردهد که تهران به خوبی نشان میتحلیل ساختاري مسائل استان 

مربوط به مدیریت یا حکمرانی در سطح ملی و استانی است و بیش و پیش از هر چیز باید نسبت 
گذارترین مسائل استان تهران به ترتیب تأثیرها اهتمام نمود. همچنان که گفته شد به اصالح آن

گیري ممعیشتی، تعدد مراکز تصمی-ریزي و تدبیر، مشکالت اقتصاديهعبارتند از: ضعف نظام برنام
شتر پذیر که بیتأثیري ساختار اداري و تورم و گرانی. برخالف متغیرهاي کارامدکاري، ناو موازي

وزه گذار بیشتر مرتبط با حتأثیرمربوط به برداشت و درك مردم از مشکالت هستند، متغیرهاي 
یا به عبارت دیگر مربوط به شیوه حکمرانی هستند و بنابراین براي  گذاريگیري و سیاستتصمیم

 اصالح و بهبود وضعیت هم باید از نهادهاي رسمی و حاکمیتی شروع کرد.
کاري، ضعف نظام گیري و موازيدر میان متغیرهاي مذکور سه متغیر تعدد مراکز تصمیم

د و یک اي با یکدیگر دارنقابل بسیار قويي ساختار اداري رابطه متکارامدریزي و تدبیر و نابرنامه
نام چرخه  ،ي ساختار اداريکارامدها با نادهند که به دلیل ارتباط همه آنمثلث را تشکیل می

 هاي دیگر اوالًي را بر آن گذاشتیم. در بررسی و تحلیل این چرخه و نسبت آن با چرخهکارامدنا
اً گذارتر است و ثانیتأثیرتر و هاي دیگر قويي از چرخهکارامدالزم است تأکید شود که چرخه نا

ریزي و تدبیر است که حلقه میانی این ترین متغیر، ضعف نظام برنامهدر خود این چرخه نیز مهم
ریزي و تدبیر از یک سو متأثر از شود. در واقع ضعف نظام برنامهچرخه یا زنجیره محسوب می

ي ساختار اداري کارامدکننده ناوي دیگر تشدیدکاري و از سموازي گیري وتعدد مراکز تصمیم
 است.

 گیري وي ابتدا باید مشکل تعدد مراکز تصمیمکارامدبا این اوصاف براي حل مشکل نا
ر ي ساختاکارامدریزي و تدبیر و در نهایت خود ناکاري، سپس مشکل ضعف نظام برنامهموازي

رفع  تان تهران نیستند و در واقع باید براياداري را برطرف کرد. البته این مسائل فقط منحصر به اس
اد حل ایجبهترین راه ،شودها در سطح ملی اقدام کرد، اما تا حدي که مربوط به استان تهران میآن
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یار گرفتن استانداري و اعطاي اختانی است که یا باید با محور قراریک نظام مدیریت یکپارچه است
موازي عملی شود یا با حذف استانداري و واگذاري اختیارات به آن از جانب دولت و سایر نهادهاي 

 آن به شهرداري زمینه تقویت این نهاد به عنوان مسئول مدیریت مسائل استان تهران فراهم شود.
استان  پذیر در نظام مسائلتأثیرگذار و تأثیردادن و مقایسه متغیرهاي کلیدي با مقابل هم قرار

توجهی میان برداشت مردم و برداشت حاکمیت از که شکاف قابلتوان دریافت تهران به خوبی می
مسائل و مشکالت و همچنین مطالبه مردم از کل نظام سیاسی براي حل این مشکالت وجود دارد. 

 فصلوفصل نشوند نه تنها حلودامی که مشکالت ساختاري مذکور حلبه عبارت دیگر تا ما
خواهد بود. گذار نتأثیره حتی اگر این گونه هم بشود گیرد، بلکمشکالت دیگر مورد توجه قرار نمی

ر ها و تعارضات شدید سیاسی دبنديیک نکته مهم در بررسی این مشکل توجه به اثرگذاري جناح
دیده زدگی امور و بروز پاستان تهران به عنوان پایتخت کشور بر مسائل است که باعث سیاست

ي در منازعات سیاسی سطح ملی شده است. براي گذر بردارنمایی برخی مسائل با هدف بهرهسیاه
از این مشکالت پیشنهاد ما شفافیت کامل و بدون چون و چرا در حکمرانی از یک سو و مشارکت 

 هاي استانی یا شهرستانی است، امري که به خصوصگیريمستقیم یا غیرمستقیم مردم در تصمیم
ا حد هاي اجتماعی در فضاي مجازي تز شبکهبا توسعه ارتباطات الکترونیک و گسترش استفاده ا

 پذیر شده است.بسیار زیادي تسهیل و امکان

 هاي سیاستی براي مقابله با چرخه نارضایتیتوصیه. 2
چرخه نارضایتی در عین حال که باید به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد، اما به هیچ 

ي را نادیده گرفت. نارضایتی کارامدچرخه ناهاي دیگر از جمله توان ارتباط آن با چرخهوجه نمی
ت و هاي محرومیي و از سوي دیگر در ارتباط متقابل با چرخهکارامداز یک سو نتیجه بالفصل نا

پذیر مسائل استان عبارتند از: روند تأثیرترین متغیرهاي ناامنی است. همچنان که گفته شد مهم
ه نهادهاي رسمی، کمبود شادي و نشاط، روزافزون نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد عمومی ب

ریزي به گاحساس ناامنی و نابسامانی فرهنگی. از بین این متغیرها ترکیب دو متغیر اول با قانون
ع گیري چرخه نارضایتی شده است. در واقپذیر باعث شکلتأثیرعنوان یکی دیگر از متغیرهاي مهم 

ي، محرومیت و ناامنی و از سوي کارامدنا روند روزافزون نارضایتی عمومی از یک سو متأثر از
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گریزي شده است. در مورد اولین و دیگر باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهاي رسمی و قانون
یشنهاد افزون نارضایتی عمومی چند توصیه سیاستی پتأثیرپذیر استان یعنی روند روز مسئلهترین مهم
 شود:می

ه ها و تحقیقات مرتبط نشان داده نتایج نظرسنجیهمچنان که در بخش قبل هم با استناد ب -
درصد مسائل و مشکالت را ایجاد کرده 60نارضایتی مردم که شاید بیش از ترین دلیل شد، مهم

مسائل و مشکالت اقتصادي از جمله گرانی، بیکاري و درآمد ناکافی است که قاعدتاً براي  ،است
لبته مسائل اقتصادي استان تهران جداي از مسائل ها باید بر مشکالت اقتصادي غلبه کرد. احل آن

اقتصادي کشور نیست و بنابراین براي حل این مشکل باید به فکر حل مشکالت اقتصادي کشور 
گذاران بوده است: یکی بود. در حل مشکالت اقتصادي کشور دو رویکرد همواره مدنظر سیاست

ردم و دیگري اصالح ساختارهاي بخشیدن به ترجیحات روزمره مبرخورد موضوعی و اولویت
اقتصادي در سطح کالن. تجربه حداقل چهار دهه پس از پیروزي انقالب اسالمی به وضوح نشان 

مدت بیشتر به چشم آمده است، اما بعد از مدتی خود داده است که رویکرد اول هرچند در کوتاه
ن براي کرده است. بنابرای هاي بیشتري را به مردم تحمیلبه بخشی از مشکل تبدیل شده و هزینه

شود بر حل بنیادي و اصالح ساختارهاي اقتصادي حل مسائل و مشکالت اقتصادي پیشنهاد می
مدت آزاردهنده هم حداقل براي رفع برخی تمرکز شود، هرچند حل برخی مشکالت کوتاه

ت اي مشکالهها نباید از نظر دور داشته شود. در واقع قاعده کلی باید حل بنیادي و ریشنگرانی
اي نتیجه وبسریع و مؤثر موارد خاص باشد و تغییر این چارچ وفصلحلاقتصادي و استثنا باید 
 کردن وضعیت نخواهد داشت.جز تداوم و حتی بدتر

داخلی اهمیت دارد، براي حل مشکالت اقتصادي به همان میزان که اصالح ساختارهاي  -
ت شدن مشکالها و مضاعفباعث افزایش تحریم المللی کهاي و بینفصل موضوعات منطقهوحل

شده نیز باید در دستور کار قرار گیرد. در واقع همچنان که از نتایج همین پژوهش و تحقیقات 
بر مسائل و  گذارتأثیرالمللی متأسفانه به یکی از عوامل مهم هاي بینتوان دریافت، تحریممشابه می

تی فصل این مشکل حوهران تبدیل شده و بدون حلمشکالت اقتصادي کشور و به ویژه استان ت
اصالح ساختارهاي اقتصادي نیز غیرممکن شده است. بنابراین براي حل مشکالت اقتصادي و 
معیشتی مردم نه تنها در استان تهران، بلکه در سطح کل کشور باید اهتمام جدي به حل این موضوع 
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فصل موضوع نباید دست روي دست وتا حل ربط داشت. بدیهی است کهاز طریق نهادهاي ملی ذي
گذاشت و شاهد تعطیلی صنایع و بیکاري شاغلین بود یا اجازه داد فضاي کسب و کار اقتصادي 

شود با تأسیس اي خاص شود. براي حل این مشکل پیشنهاد میاسیر تمایالت سوداگرانه عده
لف هاي مختشاغلین حوزه به صورت خاص و ویژه به کمک صنایع و »امداد صنعت«کلینیک ویژه 

 وفصللحهاي درمانی باید نسبت به اقتصادي شتافته شود. در این کلینیک به تأسی از کلینیک
و به ویژه با اصالح ساختارهاي اقدام شود مشکالت از طریق مشاوره، درمان و تثبیت وضعیت 

به رفع  کننده نسبتادرکننده داخلی یا صکننده، مصرفرقراري زنجیره ارتباط میان تولیدمالی و ب
 موانع و مشکالت اقتصادي اقدام کرد.

 رشد آنعمومی در گام نخست باید روند روبه براي حل مشکل روند روزافزون نارضایتی -
هاي جبرانی براي تغییر وضعیت اقدام نمود، اما همه این را متوقف کرد و سپس از طریق سیاست

مندي یا نارضایتی مردم اطالعات دقیق و جامع داشته فرایند مستلزم آن است که از میزان رضایت
پذیر نخواهد بود مگر با رصد دقیق و جامع موضوع توسط نهادهاي باشیم و این مهم هم امکان

رسمی استان از جمله استانداري تهران. در واقع استانداري تهران باید ابتدا وضعیت موجود در این 
چه ل اتکا و متقن تحلیل و تبیین کند و سپس باید با مدیریت یکپارهاي قابزمینه را با استناد به داده

و هماهنگ و بر اساس طرحی تدریجی براي تغییر وضعیت اقدام نماید. البته بدیهی است که حل 
بسیاري از مشکالت استان تهران جداي از حل مشکالت کشور نیست و بنابراین هماهنگی 

امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیمات عالی امنیتی در کشور  فرااستانی به ویژه از طریق شوراي عالی
باید در دستور کار قرار گیرد. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که به احتمال بسیار زیاد در 

هاي شهرهاي کشور با وضعیتی مشابهی مواجه باشیم و نارضایتیها یا حداقل کالنبسیاري از استان
حاکی  ،خود را آشکار کرد 1396ماه و قبل از آن در در دي 1398آبان  هايعمومی که در ناآرامی

اي تدارك دیده شود ها باید برنامه ویژهاین ناآرامیکه حداقل براي شهرهاي درگیر در  از آن است
 هاي عمومی کاسته شود.و با رصد مداوم و دقیق از میزان نارضایتی

مشکل نارضایتی عمومی یکی از موارد قابل توجه این است که عالوه بر  وفصلحلبراي  -
مسائل و مشکالت اقتصادي به مسائل و مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز توجه ویژه 
صورت گیرد. در واقع هر چند بخش عمده نارضایتی ناشی از عوامل و دالیل اقتصادي است اما 
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و تحقیقات مرتبط نشان داده شد، بخشی از مشکل هم ها همچنان که به استناد نظرسنجی
گی، مشکالت فرهن وفصلحلهاي اقتصادي باید به حلغیراقتصادي است و بنابراین در کنار راه

 شود ایجاد فضاي باز فرهنگی دراجتماعی و سیاسی نیز همت گماشت. در این راستا پیشنهاد می
ها ل مهاجرت به تهران از طریق تغییر سیاستچارچوب موازین و مقررات قانونی و شرعی، کنتر

هاي نشینی، مدیریت متمرکز و هوشمند آسیبهاي مهاجرفرست، کنترل و مدیریت حاشیهو رویه
ها، احترام به سالیق سیاسی مختلف در گیرياجتماعی، افزایش مشارکت عمومی در تصمیم

ها، از جمله احزاب و سمن چارچوب موازین قانونی، گسترش و تعمیق فعالیت نهادهاي مدنی
دادن به تخصص و اصالح ساختارهاي اداري از طریق اجراي حداکثري دولت الکترونیک، اولویت

ها و موقع از سیاسترسانی دقیق و بهي در عزل و نصب مدیران استان، شفافیت و اطالعکارامد
 تصمیمات در دستور کار همه نهادهاي رسمی استان قرار گیرد.

 هاي سیاستی براي مقابله با چرخه محرومیتتوصیه. 3
افزاي سه متغیر کلیدي یعنی فقر و محرومیت، چرخه محرومیت از روابط متقابل و هم

ل نیز در شود و بنابراین براي رفع این مشکنشینی تشکیل میمعیشتی و حاشیه -اقتصادي مشکالت
همین متغیرها شروع کرد. فقر و هاي دیگر باید از تغییر وضعیت عین توجه به رابطه با چرخه

المللی بوده که اثرات خود را بر وضعیت اقتصادي هاي بینمحرومیت از یک سو نتیجه تحریم
کشور گذاشته و فقر و محرومیت را نه تنها براي مردم استان تهران، بلکه براي کل کشور به دنبال 

ي ساختار اداري نیز این کارامداي از جمله نکارامدداشته است. از سوي دیگر متغیرهاي چرخه نا
مشکل را برجسته و تقویت کرده است. نتیجه این وضعیت تشدید مشکالت اقتصادي و معیشتی 

اي بوده است که در نتیجه افزایش مهاجرت از ها به شهرهاي حاشیهمردم و انتقال بخشی از آن
یشتر سو و تمرکز بسراسر کشور به دلیل تضعیف اقتصادهاي محلی و افزایش بیکاري از یک 

اند. در واقع چرخه محرومیت بیشتر یک چرخه ناقص امکانات در تهران از سوي دیگر شکل گرفته
شدن با مسائل و مشکالت اجتماعی به تدریج به یک کالف و معیوب اقتصادي است که با آمیخته

 امنیتی تبدیل شده است. -سردرگم سیاسی
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عوامل فراملی اثرگذار بر اقتصاد ملی را به  تأثیراین معضل از یک سو باید  وفصلحلبراي 
پوشی و با استناد به مسائل و مشکالت واقعی مردم استان تهران حداقل رساند. بدون تعارف و پرده

 هاي اقتصاد ملی ما را به شماره انداخته والمللی نفسو کل کشور باید گفت تحریم و انزواي بین
و  1396ماه دي، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مانند حوادث ديزمینه بروز مسائل و مشکالت اقتصا

را فراهم کرده است. شاید تحریم براي برخی صنایع داخلی فرصت هم ایجاد کرده  1398آبان 
بوده  المللی اقتصاد و سیاست ایرانها به بهاي انزواي بینباشد، اما واقعیت این است که این فرصت

ها هم آشکار کرده است. قیم اثر منفی خود را بر همان حوزهو در نهایت حتی به صورت غیرمست
هاي توسعه، کاهش تولید ناخالص ملی و کاهش ارزش پول ملی، تضعیف یا حتی تعطیل برنامه

شدن رشد اقتصادي که همه نتیجه افزایش تحریم بوده قطعاً براي هیچ شخص یا گروه یا منفی
هاي زندگی هش درآمد مردم و افزایش تورم و هزینهصنعتی مزیت ایجاد نکرده و در نهایت به کا

د ي گفته شکارامدها هم در این میان به دالیلی که در چرخه ناهمگی منتهی شده است. نقش دولت
 پی چیز دیگري نبوده است.درهاي پیجز مقابله مقطعی با بحران
اداري نه  تصادي والمللی بدون حل مشکالت ساختار سیاسی، اقهاي بینالبته با کاهش تحریم

ي ارامدکشود، بلکه ممکن است تشدید هم شود. بنابراین کاهش تحریم و ناتنها مشکالت حل نمی
زمان مورد توجه قرار گیرند تا چرخه محرومیت تبدیل به بحران امنیتی نشود. باید به صورت هم

فت. ها نباید نادیده گرهمچنین نقش چرخه نارضایتی و ناامنی را نیز در ایجاد اتصال میان این چرخه
 ،بار محرومیت اقتصادي شدهشدن آثار زیانشدن تحریم و برجستهدر واقع آنچه باعث مؤثر واقع

نارضایتی مردم از وضعیت موجود و آمادگی براي مقابله یا مقاومت منفی در مقابل آن است. به 
 ا نارضایتی روزافزون مردمي و محرومیت بکارامدعبارت دیگر در استان تهران کنونی عالوه بر نا

افزایی این عوامل در کنار یکدیگر باعث افزایش ناامنی در قالب نیز مواجه هستیم و ترکیب و هم
 شده است. 1398و آبان  1396ماه حوادثی مانند دي

 هاي سیاستی براي مقابله با چرخه ناامنیتوصیه. 4
یر هاي پیشین و از جهتی نقطه شروع تغیقهتوان حلقه پایانی یا نتیجه حلناامنی را از جهتی می

وضع موجود تلقی کرد. همچنان که گفته شد ناامنی نتیجه نارضایتی و نارضایتی نتیجه محرومیت 
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ه هاي امنیتی مقطعی نها باعث بروز بحراني بوده است و تسلسل و ترکیب این چرخهکارامدو نا
 رخه ناامنی خود نتیجه ترکیب سه متغیر روندتنها در تهران، بلکه در کل کشور شده است. البته چ

روزافزون نارضایتی عمومی، احساس ناامنی و سرقت و دزدي بوده است، اما به صورت غیرمستقیم 
زایش ي قطعاً بر افکارامدپذیرفته است. متغیرهاي چرخه نا تأثیرها و متغیرهاي دیگر نیز از چرخه

 زدن به چرخه نارضایتیو از همین طریق باعث دامن نارضایتی و احساس ناامنی مردم اثرگذار بوده
هاي امنیتی در اند و آنچه ما در قالب بحراناز یک سو و چرخه محرومیت از سوي دیگر شده

ر اي این متغیرها بوده است. بنابراین براي غلبه بنتیجه ارتباط زنجیره ،ایمهاي اخیر شاهد بودهسال
چرخه ناامنی و در واقع براي تغییر در شرایط متغیرهاي مربوط به این چرخه بیش و پیش از هر 

ي امدکارهاي مذکور پرداخت. طبعاً مادامی که مشکالت چرخه ناچیز باید به تغییر وضعیت چرخه
توان امیدوار به کاهش مشکالت مربوط به چرخه نارضایتی و همچنین نمی ،نشوند وفصلحل

توان بر مشکل ناامنی غلبه پیدا کرد. ها قطعاً نمیچرخه محرومیت بود و بدون تضعیف این حلقه
در واقع احساس امنیت یا ناامنی یک فرایند طوالنی است که نقطه شروع و پایانی دارد و در عین 

ه عنوان یک متغیر مستقل مورد توجه قرار گیرد، اما حداقل در تحلیل تواند بحال که خود می
ست و هاي دیگر اساختاري مسائل امنیتی استان تهران یک متغیر وابسته و کامال متأثر از چرخه

 پذیر است.گفته امکانغلبه بر آن فقط با غلبه بر مشکالت پیش
گیري از سرقت و دزدي یا تشدید توان با پیشمدت و به صورت مقطعی میدر کوتاه هرچند

نشینی گریزي و رشد حاشیهکارهاي غیرمجاز صنعتی یا حتی با جلوگیري از قانونونظارت بر کسب
هاي اقتصادي بر احساس ایمنی جامعه افزود یا با بهبود وضعیت اقتصادي و معیشتی مردم بر نگرانی

ممکن است براي  اگرچهدهاي مقطعی ها غلبه کرد، اما واقعیت این است که این گونه برخورآن
تري از هاي گستردهمدتی اثرگذار باشند، اما در نهایت خود به بخشی از مشکل تبدیل شده و موج

مدت به حل هاي مقطعی و کوتاهحلناامنی را دامن خواهند زد. بنابراین بهتر است به جاي راه
ي، نارضایتی و محرومیت به کارامدااندیشی براي نبنیادي و ساختاري مشکل پرداخت و با چاره

 هاي ناامنی پرداخت. اساسی ریشه حل
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 گیرينتیجه
همچنان که در تحلیل ساختاري مسائل امنیتی استان تهران اشاره شد، اگر بخواهیم مسائل 
اساسی استان تهران را در یک تصویر برجسته کنیم آن تصویر چیزي جز چهار مثلث یا چرخه 

، محرومیت و ناامنی که در عین تداخل با یکدیگر ارتباط معناداري با هم ي، نارضایتیکارامدنا
دارند، نیست. در واقع وضعیت موجود حکمرانی در استان تهران به هیچ وجه منطقی، متوازن، 

روز و اثربخش نبوده است و قطعاً باید تغییر کند. براي تغییر در این حوزه باید دو تحول بنیادین هب
بودن یا نبودن ي حکمرانی در عمل است. فارغ از پایینکارامدول اول بهبود صورت گیرد. تح

کیفیت فعلی حکمرانی استان، انتظارات مردم استان از این حکمرانی به مراتب بیشتر از وضعیت 
 ها است. بنابراین در هر حال کیفیتکنونی و طبعاً بسیار بیشتر از انتظارات مردم سایر استان

هایی است که پیرامون حکمرانی ن باید ارتقا یابد. تحول دوم در حوزه پنداشتحکمرانی در استا
در استان وجود دارد. پنداشت مردم استان درباره وضعیت حکمرانی اساساً وضعیت مناسبی ندارد. 

ها در حوزه حکمرانی استان نیازمند این بدان معناست که هم خود حوزه حکمرانی و هم پنداشت
به عبارت دیگر هم واقعیت حکمرانی و هم پنداشت حکمرانی در استان باید به  بهبود جدي است.

 صورت توأمان بهبود یابد.
د ي تا حکارامدتوان بر مشکل نابا تغییر در قواعد حکمرانی و پنداشت مردم درباره آن می

نظر وردمکالت دیگر و در واقع براي پایدارکردن نتیجه تغییرات زیادي غلبه کرد، اما براي حل مش
ترین معیار حکمرانی مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر مندي مردم را به عنوان مهمباید رضایت

 ها باید به صورت مداوممردم باید معیار درستی یا نادرستی حکمرانی در استان باشند و نظر آن
دیهی ی باشد. بمورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد تا نقشه راه تغییرات جدید در ساختار حکمران
بودن بیشتر دستاست که براي مردم همواره مسائل و مشکالت اقتصادي به دلیل ملموس و دم

مورد توجه است و لذا حل این مسائل باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد، اما این هرگز به معناي 
ایت احساس رض توجه بود. بر این اساسهاي مردم بیآن نیست که نباید به دیگر نیازها و خواست

باید جاي نارضایتی و احساس امنیت باید جاي احساس ناامنی را بگیرد و این نیز موضوعی است 
 که باید به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و مبناي تحوالت جدید باشد.
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