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مقدمه
در دنياي پيچيده کنوني و ارتباطات تنگاتنگ آن ،چالشها و مسائل متعددي روي پيشرفت و سالمت شهرها تاثير مي گذارد.
هم اکنون بيش از نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي کنند که اين ميزان تا سال  2۲1۲نزديك به  7۲درصد افزايش
خواهد يافت (Esri, 2013؛ رصدخانه شهري  .)RMIT1در ايران اين ميزان حدود  77درصد است که به احتمال زياد با تداوم
روند مهاجرت از روستاها به شهرها و نيز تغييرات احتمالي تقسيمات کشوري در آينده افزايش خواهد يافت (مؤسسه مطالعات و
مديريت جامع و تخصصي جمعيت کشور1911 ،؛ مرکز آمار ايران .)1911 ،بر مبناي سرشماري  11هم اکنون در استان و
شهرستان اصفهان به ترتيب حدود  11و  17درصد جمعيت در نواحي شهري ساکن هستند .اين امر ،مسئوليت خطيري را متوجه
مراکز دولتي و متوليان ارائه خدمات به شهروندان خواهد کرد.
پديده رشد شهري تاثيرات مهمي روي افراد و جوامع دارد .فرايند شهرنشيني سريع با ناکافي بودن ظرفيت و گاهي منابع
براي برآوردن نيازهاي توسعه شهري مواجه شده است .در بسياري از مناطق ،شهرنشيني با فقدان زيرساخت هاي مناسب ،اسكان
ضعيف ،طرح هاي نامناسب ،فقدان قوانين موثر و مكانيسمهاي تامين مالي و غيره مشخص مي شود که مانع پيشرفت شهرنشيني
ميگردد .2فهم و درك اين تاثيرات ضروري است و در اين راستا بيشك نيازمند داده و منابع اطالعاتي هستيم.
مي توان گفت مهمترين نقش شهرها فراهم نمودن کيفيت قابل قبولي از زندگي براي ساکنان حال و آينده خود است و
شهرهاي مختلف به درجات گوناگون به اين موفقيت دست مي يابند .از اين رو ،بسياري از شهرها در جهان به منظور پاسخگويي
به نياز مديران و برنامه ريزان شهري به اطالعات صحيح و مفيد ( )UN-Habitat, 2015و همچنين آينده پژوهي روندهاي
شهري اقدام به تاسيس رصدخانه هاي شهري در سطوح مختلف نمودهاند .در اين راستا ،معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه
انساني شهرداري اصفهان ،ايجاد رصدخانه شهري را با هدف استقرار سازوکار پايش مستمر شهري و کمك به برنامه ريزي ها و
سياستگذاري ها در دستور کار خود قرار داده است.

بيان مسئله
اگر شهر را موجودي زنده بدانيم ،ويژگي هاي آن پيوسته در حال تغيير و تحول است .زندگي شهروندي روز به روز پيچيده
تر مي شود و نمي توان ابعاد مختلف زندگي را بدون ارتباط متقابل با يكديگر در نظر گرفت .در واقع همين تحوالت و تاثيرات
متقابل است که شهر را به موجودي زنده تبديل مي سازد که مي تواند رو به تكامل يا افول باشد (معاونت برنامه ريزي ،توسعه
شهري و امور شوراي شهرداري تهران.)1911 ،
نداشتن اطالعات صحيح و دقيق از زمينه هاي بالقوه جمعيت شناختي ،اقتصادي ،فرهنگي ،فيزيكي و زيست محيطي در
شهرها موجب شده بسياري از برنامه ريزان بدون اتكا به شواهد درست و بدون پيش نگري و دورانديشي عمل کنند .شبكه جهاني
رصدخانه هاي شهري در پاسخ به اين چالش شكل گرفت .بر اين اساس ،ضرورت ايجاد رصدخانه هاي شهري را مي توان چنين
برشمرد:
 .1فعاليت موازي سازمانها و نهادهاي مرتبط در حوزه مديرت شهري که هر يك بر اساس ماموريتهاي قانوني خود بخشي
از اختيارات مديريت شهري را در بردارد (عدم يكپارچگي):


اتالف منابع



همپوشاني در تصميم گيري ها
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کاهش اثربخشي



فقدان اطالعات کافي اين دستگاه ها از عملكرد حوزه هاي مختلف مديريتي

 .2عدم وجود شفافيت در اطالع رساني
 .9ويژگيهاي جمعيت شناختي در حال تغيير شهرها
 .7رشد شهرها و ناپديد شدن تقسيم بنديهاي شهري-روستايي
 .1ايجاد نارضايتي ها ناشي از رشد شهري مديريت نشده
 .1مواجهه شهرها با تنوع فزاينده :اين مقوله در عين حال که مي تواند يك مزيت باشد ،غالباً يك چالش محسوب مي
شود .شهرها به طور فزاينده اي محل اسكان گروههاي متنوعي هستند که بر مبناي سطح اقتصادي ،مذهب و فرهنگ
دسته بندي مي شوند .خالقيتي که از اين تفاوتها ناشي مي شود نياز به شكوفاسازي و ارتقا دارد (هورنوِگ 1و همكاران،
.)2۲۲7
با توجه به ضرورت مسئله ،مطالعه حاضر با اين هدف انجام گرفته است که مباني ايجاد رصدخانه شهري اصفهان را بر اساس
مفاهيم بين المللي رصدخانه ها و مطالعات تطبيقي رصدخانه هاي شهري بنيان نهد و از اين رو مطالعه اي درآمدگونه
محسوب مي شود.

اهداف
هدف مطالعه حاضر ،آشنايي با ماهيت ،پيشينه و فهم مباني و ملزومات ايجاد رصدخانه هاي شهري به منظور بهره برداري
از تجربيات جهاني در تاسيس رصدخانه شهري اصفهان است .بر اين اساس اهداف اين مطالعه به شرح زير است:
 بررسي پيشينه رصدخانه هاي شهري
 فهم ماهيت رصدخانه ها(ي شهري)
 انواع رصدخانه شهري
 اهميت ايجاد رصدخانه هاي شهري
 اهداف رصدخانه هاي شهري
 نمونه هاي رصدخانه هاي شهري در جهان
 رويكردهاي تدوين شاخص هاي شهري
 موانع و چالش هاي اجرايي

مباني و پيشينه
الف) چيستي رصدخانه ها
در اين بخش براي پي بردن به اينكه رصدخانه شهري دقيقاً چيست و چه کار مي کند ،در ابتدا مروري بر تعاريف و زمينههاي
کاربرد واژه «رصدخانه» خواهيم داشت و سپس بر اساس تحليل فعاليت رصدخانه ها به توصيف چيستي و ويژگيهاي رصدخانهها
و وجه تمايز آن با ادارات آماري و ساير موسسات پژوهشي اشاره خواهيم کرد.
رصدخانه شهري يا  Urban Observatoryاز ديد سازمانهاي بين المللي مكاني براي بهرهمندي از کلية آمار و اطالعات
و شاخصهاي مورد نياز در حيطة مديريت شهري با بهرهگيري از زيرساختهاي مكان محور است .همچنين مكاني براي همانديشي
Hoornweg

2

1

تمامي اليههاي خدماترسان و تصميم ساز مديريت شهري است (معاونت برنامه ريزي ،توسعه شهري و امور شوراي شهرداري
تهران.)1911 ،
رصدخانه شهري ،مكاني براي ايجاد چرخه توليد و هم افزايي دانش در حيطه مديريت شهري است .مرکز اسكان بشر ملل
متحد رصدخانه شهري را چنين تعريف نموده است« :رصدخانه شهري شبكه اي از ذينفعاني است که مسئول توليد ،تحليل و
انتشار داده ها در مجموعهاي معنادار از شاخص ها هستند که به طور جمعي در اولويت بندي مسائل مربوط به توسعه پايدار
انعكاس مييابند .منابع داده ها و اطالعات توليد شده توسط شبكه محلي براي حمايت از تصميم گيري و شكلگيري سياستهاي
آگاهانهتر استفاده مي شوند .بنابراين ،رصدخانه شهري نقطهاي کانوني براي پايش شهري در سطح محلي ،ملي يا منطقه اي
است» (.)UN-Habitat, 2015
کاربرد واژه «رصدخانه» 1براي توصيف فرايند گردآوري داده ،پايش و انتشار اطالعات در زمينه هاي گوناگون به نظر ميرسد
توسط فرانسويان ابداع شد .آگوستين جرارد 2رئيس پيشين گروه مطالعات و پيش بيني 9وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه از
انتخاب سنجيده اين واژه سخن مي گويد .به گفته وي ،اين نهاد جديد براي قانونگذاري يا کنترل ايجاد نشده است؛ بلكه به رصد،
پايش و ارائه اطالعات مي پردازد .به باور او ،رصدخانه يك نام خوشايند و محل مذاکره و تعامل است نه محل قضاوت (شوستر،7
.)2۲۲2
با تغيير پارادايم از حكومت 1به حكمراني 1و ظهور «حكمراني خوب (مطلوب)» ،7مسئله پايش و ارزشيابي مستمر ،اعتبار
زيادي به دست آورد و به عنوان بخشي محوري از مفهوم پردازي سياست ها (خط مشي ها) و اجراي عمليات ،مطرح شد.
رصدخانهها به عنوان يك عنصر کليدي در اين فرآيند به طور عمده در ارتقاء ظرفيت اين نهادها و تدوين خط مشي هاي 1آنها
نقش دارند (فرح .)2۲11 ،1بر اين اساس ،رصدخانه ها نهادهاي کمكي ،جمعي 1۲و داراي ترکيب هاي متعدد هستند که بايد
اطالعات بهتري را فراهم نموده ،افكار عمومي را مطلع سازند و تصميم گيري مقامات مسئول را تقويت نمايند (مايورانو2۲۲9 ،11؛
به نقل از آلبرنوز و هرشمن.)2۲۲1 ،12
عالوه بر اين منطق عملكردي ،واژه «رصدخانه» توسط بسياري از مراکز تحقيقاتي که بر روي يك موضوع يا قلمروي ويژه
تمرکز دارند ،مورد استفاده قرار گرفته است ،همچون رصدخانه مهاجرت ،19رصدخانه رسانه ،17رصدخانه هاي زيست

محيطي11
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observatory
Augustin Girard
3
Département des Études et de la Prospective
4
Schuster
5
government
6
governance
7
Good governance
حكومت و حكمراني دو الگوي متفاوت در شيوه اداره شهرها هستند .تفاوت اين دو ايده در ميزان قدرت ،نفوذ و صالحيت سه عنصر دولت ،بخش خصوصي
و بخش مردمي (جامعه) است .حكومت ،مجموعه اي از نهادهاي رسمي و حقوقي با قدرت قانوني است و مبين رويكرد سنتي به اداره شهرها است؛ درحالي
که حكمراني نوعي فرآيند است که متضمن نظام به هم پيوسته اي است که هم حكومت و هم اجتماع را در بر مي گيرد.
8
developing policies
9
Farah
10
auxiliary, collective bodies
11
Maiorano
12
Albornoz & Herschmann
13
Immigration Observatory
14
Media Observatory
15
Environmental Observatories
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3

يا رصدخانه هيدرولوژيكي .1در اينگونه موارد واژه رصدخانه ،با تأکيد بر موضوع محوري و دانش «مبنايي»  -برآمده از رصد و
مشاهدات  -پيرامون يك موضوع خاص ،مشروعيت علمي آن مرکز را مورد تأکيد قرار مي دهد (فرح.)2۲11 ،
رصدخانه يك اصطالح فراگير 2است که براي نشان دادن طيف گسترده اي از ساختارهاي مختلف استفاده مي شود .اين
ساختارها در مقياس ،شيوه عملياتي (اجرايي) ،9قلمروي موضوعي و خروجي هاي خود متفاوت هستند؛ با اين حال ،همه آنها در
يك مفهوم محوري که شيوه عملياتي آنها را توصيف مي کند ،مشابهت دارند :همه آنها «رصد مي کنند» و از روش ها و تكنيكهاي
پايش 7استفاده مي نمايند« .رصد» 1کاري است که رصدخانه ها انجام مي دهند .آنها در مورد موضوعات ،مسائل يا مضامين
(تمهاي) 1خاص گزارش مي دهند .هرچند اين فعاليت جديد نيست و ادارات دولتي سالها است در حال انجام سرشماري و تهيه
آمار هستند؛ با اين حال ،در چند دهه گذشته ،سازمان هايي با نام رصدخانه در حال رواج يافتن هستند .وزارتخانه ها ،دولت هاي
ملي و محلي ،موسسات خاص و دانشگاهها در سراسر جهان در حال توسعه رصدخانه هاي مختلف به منظور پايش مستمر
فرايندهاي يك بخش يا يك مسئله معين مانند مهاجرت ،فناوري ،نژادپرستي و  ...هستند (آلبرنوز و هرشمن2۲۲1 ،؛ فرح،
.)2۲11
به گفته شوستر )2۲۲2( 7ترديدي نيست که استعاره رصدخانه استعاره اي قوي است ،حتي اگر در عمل ،محتوا و شيوه
اجرايي رصدخانه ها را به طور کامل بازگو نكند .وي به بيان تمايز ميان داده ،اطالعات و شواهد بر اساس ديدگاه يوگن

بارداخ1

ميپردازد 1و تصريح مي کند که اگر هدف نهايي از گردآوري داده ،محاسبه آمار و انتشار نتايج ،شكل دادن به خط مشي ها و
تاثيرگذاري بر تصميمات است ،بايد موسسه يا نهادي در فرايند معنادهي به داده ها وارد شود و شواهدي را به اين منظور فراهم
نمايد .در اين زمينه ،رصدخانه ها به عنوان واسطه هايي 1۲براي آوردن داده ها و اطالعات مرتبط با خط مشي ها در مرکز توجه
عمل مي کنند.
در مجموع بر اساس تعاريف و تحليل هاي فوق ،مي توان رصدخانه را چنين تعريف نمود« :سازمان يا نهادي که مسئوليت
گردآوري ،تحليل ،پايش و انتشار اطالعات را با استفاده از مجموعه شاخصهاي تعريف شده در يك حوزه معين به منظور
تاثيرگذاري بر خطمشيها بر عهده دارد» .به بيان ديگر ،مي توان ماهيت يا چيستي رصدخانه ها را با توجه به فعاليت هاي آنها
مطابق جدول  1توصيف نمود.
در نگاه اول ،به نظر مي رسد چنين فعاليت هايي را موسسات آماري و پژوهشي نيز انجام مي دهند .در واقع ،وجه تمايز
رصدخانه ها و آنچه موجب پيدايش و گسترش آنها در سراسر جهان شده ،وزن و کيفيت هر يك از اين فعاليتها است.

1

Hydrological Observatory
umbrella term
3
mode of operation
4
Monitoring methods and techniques
5
observation
6
themes
7
Schuster
8
Eugene Bardach
 -9داده :بازنمايي واقعيات جهان است .اطالعات :داده هايي هستند که با محاسبات آماري ،معنادار شدهاند .شواهد :اطالعاتي هستند که روي باورها و
تصميمات افراد تاثير مي گذارند .به بيان ديگر ،شواهد عبارت از اطالعات در خدمت عمل هستند.
10
mediators
2

4

جدول  -1ماهيت رصدخانه ها
رصدخانه چه مي كند؟

رصدخانه چه نمي كند؟

گردآوري داده( 1تشكيل انباره داده)2
پردازش و تحليل داده7
پايش شاخصها1
انتشار اطالعات1

قضاوت9
(/ارزشداوري)1

ارزشيابي
کنترل7
قانونگذاري1

همانگونه که پيش تر اشاره شد ،اهميت پايش و ارزيابي مستمر براي دولتها موجب شكل گيري رصدخانهها و نقش واسطه
گري آنها در اين زمينه از طريق فراهم نمودن اطالعات مرتبط با تدوين خطمشيها شده است (شكل  .)1بر اين مبنا رسالت
نهايي رصدخانه ها اثرگذاري بر خط مشي ها و تصميمات است که با محاسبه آمار صرف خاتمه نمي يابد.

تحليل و ترکيب

پيوند داده ها با

شاخصها

خطمشي ها

نهادهاي
ذينفع و
سياستگذار

رصدخانه شهري

داده ها و اطالعات

شكل  -1نقش واسطه اي رصدخانه در جهت دهي به خط مشي ها
در واقع ،هر يك از فعاليتهايي که در جدول  1ذکر شد ،داراي ويژگي خاصي است که رصدخانه ها را از ساير موسسات مشابه
متمايز مي کند:
 .1گردآوري داده (تشكيل انباره داده) -موسسات آماري داده هاي فراوان و متنوعي را گردآوري مي کنند ،اما
رصدخانهها با توجه به ماموريت و اهداف خود به گزينش و اولويت بندي موضوعات و داده هاي موردنياز در حوزهاي معين
مي پردازند .به بيان ديگر ،داده ها از کليه ارگانهاي مرتبط قبل از ورود به بانك اطالعاتي يا انباره داده غربال مي شوند و
عمدتاً داده هاي مرتبط با خط مشي ها ( )UN-Habitat, 2015مدنظر قرار مي گيرند .اين موضوع در بخش «چارچوب
هاي تدوين شاخص ها» به طور مفصل توضيح داده خواهد شد.

1
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پيش از هر چيز نكته مهمي که الزم است به آن توجه نمود ،اين است که گردآوري داده به عنوان يك وظيفه اوليه و
اصلي ،معموالً به عهده رصدخانه ها نيست ،اما در مواردي که نياز به پويش محيطي 1و ارائه آنها به صورت آنالين و لحظه اي
است ،رصدخانه ناگزير از گردآوري داده ها مي باشد .در اين زمينه مي توان از رصدخانه شهري نيوکاسل نام برد که با نصب
سنسورها در سراسر شهر به گردآوري بيش از  1۲نوع داده مي پردازد.
نكته ديگر آنكه ،موسسات آماري عمدتاً داده هاي ثبتي را گردآوري مي کنند ،در حالي که رصدخانه عالوه بر دادههاي
ثبتي به داده هاي غيرثبتي نيز نياز خواهد داشت .از اين رو در اين مرحله موسسات آماري مي توانند در زمينه تأمين بخشي
از داده هاي رصدخانه و نيز تدوين نظامنامه آماري و شناسنامه شاخصها ايفاي نقش کنند.
مسئله ديگر اين است که فرايند گردآوري اطالعاتي که در بسياري از سازمانهاي دولتي ،سازمان هاي خدماتي ،مراکز
تحقيقاتي و گروه هاي صنعتي وجود دارد ،اغلب غير هماهنگ است (شوستر .)2۲۲2 ،همچنين فرايند گردآوري و پايش
شاخصها در رصدخانه بايستي به صورت مستمر -نه مقطعي -باشد .بنابراين در اينجا بر «استمرار» تأکيد مي شود.
 .2پردازش و تحليل داده -موسسات آماري و پژوهشي غالباً به انباشت داده توجه دارند ،نه به تحليل ها و به همين
علت مورد نقد قرار مي گيرند .در برخي مواقع ،مسئله اصلي کمبود داده نيست ،بلكه کمبود استفاده از داده ها و تحليل
آنهاست .در واقع ،گردآوري و در دسترس بودن داده جايگزين تحليل و پژوهش شده است و در عمل نيز توانايي بسياري از
سازمانها براي کاويدن و تحليل اين داده ها محدود است (شوستر2۲۲2 ،؛ پلبانسيك .)2۲17 ،2تحليل هاي اوليه اي که از
داده ها ارائه مي شود نيز نمي تواند در تدوين سياستها به کار بيايد.
از اين رو يكي از نقشهاي اصلي و تخصصي رصدخانه ها توجه به سطوح مختلف تحليل ها و استفاده از تكنيك هاي داده
کاوي براي ارائه تحليلهاي جامع و عميق ،همچنين اکتفا نكردن به شاخصهاي ساده 9و استفاده از شاخص هاي

ترکيبي7

است .افزون بر آن ،مطالعات «آينده نگري» جايگاه ويژه اي در رصدخانه ها دارند .لذا در حوزه تحليل داده ها ،بهره گيري از
کارشناسان بين رشته اي مرتبط به منظور تهيه گزارش هاي تحليلي متناسب با مأموريت و درخواست ذينفعان مختلف توسط
رصدخانه ميتواند به تدوين و هدايت خطمشيهاي آنان ياري رساند.
 .9انتشار اطالعات -برخي شاخصها به صورت دوره اي (ساالنه ،فصلي و امثال آن) پايش مي شوند ،و برخي ديگر نيازمند
«پايش لحظهاي يا بيدرنگ »1هستند؛ همچون شاخصهاي مربوط به کيفيت هوا يا شاخصهاي ترافيكي؛ در حالي که چنين
انتظاري از موسسات آماري نميرود ،چرا که اساساً فعاليت آنها متفاوت است.
به طور کلي انتشار اطالعات در رصدخانه ها در دو سطح صورت مي گيرد:
الف) سطح عام :اطالعاتي که به صورت باز 1در دسترس عموم مردم قرار مي گيرد و حتي مي تواند شامل داده هاي
ماشينخوان (به صورت فايل اکسل) باشد که ساير افراد از جمله پژوهشگران و دانشجويان نيز بتوانند خود به تحليل داده
ها بپردازند و از آنها به عنوان منبع در پژوهشهاي خود استفاده کنند.
ب) سطح خاص :گزارشهاي تحليلي موضوعي را شامل مي شود که متناسب با مأموريت نهادهاي مختلف يا به سفارش آنها
تهيه ميشود و در برخي موارد مي تواند جنبه محرمانه داشته باشد.
براي نمونه رصدخانه شهري نيوکاسل اطالعات خود را در دو سطح عمومي (داده هاي منتشر شده در پرتال رصدخانه) و
سطح محرمانه (داده هاي مربوط به شخص ثالث) انتشار مي دهد.
1
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همچنين رصدخانه از تكنيك هاي بصري سازي 1براي انتشار داده و اطالعات بهره مي برد که عالوه بر کمك به نمايش حجم
ع ظيمي از اطالعات ،امكان مقايسه ميان شهرها و مناطق مختلف را فراهم مي کند.
 .7ارزيابي مستمر -انجام ارزيابي مستمر ،شامل بازيابي شاخص ها و موضوعات و بازنگري فرايندها و فعاليت ها در
رصدخانه ها حائز اهميت است که در موسسات آماري عمدتاً شامل بازيابي شاخصها مي شود.
براي مقايسه بهتر ميان نقش و فعاليت هاي رصدخانه ها و ادارات آماري ،مطالب فوق در جدول  2به طور خالصه نشان داده
شده اند.
جدول  -2مقايسه فعاليت هاي رصدخانه ها و موسسات آماري
فعاليت
گردآوري داده (تشكيل انباره
داده)

ابعاد فعاليت در رصدخانه ها

ابعاد فعاليت در موسسات آماري

عمدتاً خط مشي محور (در چارچوب
مدل مفهومي شهري)

عمدتاً موضوع محور

داده هاي ثبتي و غيرثبتي

داده هاي ثبتي

تحليل کمي و کيفي
پردازش و تحليل داده

آينده نگري

عمدتاً تحليل کمي

تدوين شاخصهاي ترکيبي
گزارشهاي عمومي دوره اي و لحظهاي
انتشار اطالعات

گزارشهاي تحليلي موضوعمحور

گزارشهاي عمومي دوره اي

استفاده از فنون بصري سازي
ارزيابي مستمر

بازيابي شاخص ها و موضوعات
بازنگري فرايندها و فعاليت ها

بازيابي شاخص ها

با اين حال ،به تصريح پلبانسيك ( )2۲17ارائه يك طبقه بندي شفاف براي تعيين اينكه رصدخانه چه چيزي هست و چه
چيزي نيست ،بسيار دشوار است .زيرا اکثر مدل ها هم از لحاظ شكل سازماني و هم شكل عملكردي به صورت ترکيبي هستند.
همچنين وي ضعيف ترين نقطه عملكرد رصدخانه ها را انتشار اطالعات مي داند.

ب) انواع رصدخانه هاي شهري
با اينكه رصدخانه هاي شهري در سالهاي اخير به عنوان يك پديده جهاني مطرح شده اند ،مطالعات بين المللي اندکي
پيرامون رصدخانه ها به طور عام و رصدخانه هاي شهري به طور خاص صورت گرفته و عمدتاً مطالعات موردي در زمينه ترويج و
مديريت رصدخانه ها انجام شده است .از جمله اين مطالعات ،پژوهشي است که جهاد فرح ( )2۲11در زمينه نوع شناسي
رصدخانههاي شهري با هدف شناسايي ظرفيتها و محدوديت ها و نيز بررسي ارزش افزوده اين مراکز به عنوان ابزارهاي برنامه
ريزي و مديريت صورت گرفته است .دسته بندي ديگري را نيز مرکز اسكان بشر ملل متحد ارائه کرده که در ادامه ذکر ميشود.

visualization
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1

نوع شناسي فرح (:)2111
فرح ( )2۲11از چهار متغير براي دسته بندي رصدخانه هاي شهري استفاده کرده است:
 .1اهداف :در سطح مفهومي ،رصد مستقيماً با دو فعاليت ديگر مرتبط است :نظارت (پايش) و يادگيري .1اين دو مسير
نشان دهنده دو هدف مستقل است و مي توانند به طور مستقل دنبال شوند :ما مي توانيم بدون ساختن يك شبكه

يادگيري2

نظارت کنيم؛ همانگونه که مي توانيم يك شبكه يادگيري بدون اجراي ساختارهاي نظارتي ايجاد کنيم .با اين حال ،اين دو
مسير معموالً به روش هاي مختلف در هم تنيده مي شوند.
وزن هر يك از آنها در فعاليت يك رصدخانه معين مي تواند نمايانگر يك متغير تبييني 9مهم باشد .به اين ترتيب ،هر
چقدر وزن ساختارهاي نظارتي در رصدخانه شهري بيشتر باشد ،رصدخانه بيشتر تالش مي کند تا از طريق استفاده از فناوري
و تكيه بر کارشناسان در تعريف شاخصها ،به خود مشروعيت علمي 7ببخشد .هر چقدر رصدخانه شهري به دنبال ايجاد يك
شبكه يادگيري باشد ،بيشتر به سمت مشروعيت دموکراتيك 1قدم برمي دارد که در آن گفتمان و تبادل دانش فني 1به
عنوان اهرم هاي توانمند سازي ديده مي شود.
 .2مشارکت :7مشارکت ،يك مضمون (تم) تكرارشونده در برخي مستندات است که توسط برخي از رصدخانه هاي شهري
به عنوان يك عنصر مرکزي براي عملكرد آنها ارائه شده است .با اين حال ،اين مورد همواره مصداق ندارد و در مواردي که
مصداق دارد ،منطق زيربنايي و ميزان آن بسيار متفاوت است .براي فهم اين تنوع ،الزم است مسئله مشروعيت علمي شاخصها
 به ويژه در مورد رصدخانه هاي پايش محور  -و مشروعيت منابع را مورد توجه قرار دهيم..9

سطح حرفه اي :توسعه رصدخانه هاي شهري منجر به توسعه مهارت ها و دانش فني خاصي شده است که در برنامه-

ريزي و مديريت شهري و سرزميني اهميت دارد .اين سرمايه دانشي و حرفه اي دو جنبه دارد :تدوين شاخصها و پايش و
ارزيابي مشارکتي.
 .7پايداري :برخي از رصدخانه هاي شهري بيشتر از سايرين تداوم مي يابند .بسياري از آنها با تعريف نقشي فراتر از
انتظارات اصلي خود دوام مي يابند .در واقع ،براي حفظ و تداوم يك رصدخانه شهري شماري از عوامل امنيت بخش بايد
وجود داشته باشند .دو مورد از اين عوامل ،محوري هستند :پايداري سازماني 1و پايداري اجتماعي.1
بر اساس اين متغيرها چهار مدل رصدخانه شهري تعريف مي شود .1 :مدل مشارکت شهر -دانشگاه .2 ،مدل کنشگر دولتي،
 .9مدل شبكه جهاني و  .7مدل ابتكار محلي (جدول .)9

1
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جدول  -3الگوهاي رصدخانه شهري (فرح)2111 ،
متغيرهاي تبييني
مدل رصدخانه شهري

اهداف

مدل مشارکت شهر -دانشگاه
(مثال :برنامههاي رصدخانههاي
شهري (اياالت متحده)

يادگيري محور

مدل کنشگر دولتي (مثال
رصدخانه شهري  FNAUدر
فرانسه ،برخي رصدخانه هاي
شهري در آمريكاي التين و
خاورميانه)

ابتدائاً پايش
9
محور

ضعيف ،عمدتاً براي
اعتبارسنجي انتخابها

مدل شبكه جهاني (مثال:
رصدخانه شهري جهاني مرکز
اسكان بشر ملل متحد)

پايش و يادگيري
به طور همزمان

مهم

در سطح جهاني با شبكه
جديدي از حرفهايها
نسبت به سطح
رصدخانههاي شهري
محلي مهمتر است.

مدل ابتكار محلي

ابتدائاً يادگيري
محور

متغير

متغير

1

مشارکت

سطح حرفهاي

پايداري

ارتباط مكمل شهر و
دانشگاه از نظر کارکردي

بدون پرورش تخصص يا
کارشناسان حرفهاي
2
جديد

ضعيف :دستور کارهاي
مختلف

مهم :توسعه بدنه حرفه-
اي با جهتگيري ايجاد
تكنيسين

پايداري موسسه اي
قوي :تثبيت شده در
يك بخش دولتي پايدار

پايداري سازماني
کاهشيافته ،پايداري
اجتماعي قوي

پايداري موسسه اي و
اجتماعي قوي

نوع شناسي مركز اسكان بشر ملل متحد (:)UN-Habitat
مرکز اسكان بشر ملل متحد ،بر اساس قلمروي جغرافيايي ،رصدخانه هاي شهري را در سه سطح مطابق شكل  2دستهبندي
نموده است ( )UN-Habitat, 2015و رصدخانه شهري جهاني ( 7 )GUOبه عنوان رابط ميان ساير رصدخانه هاي شهري در
پايش جهاني دستورالعمل اسكان بشر فعاليت مي کند.
شبكه رصدخانه هاي شهري:



رصدخانه شهري منطقه اي
رصدخانه شهري ملي

(1)ROU

(1)NUO

1

Learning oriented
 -2توضيح آنكه توليد دانش در اين دسته از رصدخانه ها به صورت يك سويه است؛ دانش توسط دانشگاه توليد شده و براي تصميم گيري به موسسات
شهري انتقال مي يابد .در نتيجه اين مدل منجر به ايجاد مهارتهاي حرفه اي جديد نمي شود .اين رصدخانه ها همچنان ساختار آکادميك دارند که داراي
محدوديت هاي خود مي باشد.
3
Monitoring oriented
4
Global Urban Observatory
5
Regional Urban Observatory
6
National Urban Observatory
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رصدخانه شهري محلي

(1)LOU

شكل  -2سطوح رصدخانه هاي شهري ()UN-Habitat, 2015
رصدخانه شهري جهاني
اهداف رصدخانه شهري جهاني عبارتند از:
 کمك به همه کشورهاي عضو براي پايش و ارتقاء وضعيت و روندهاي شهري
 کمك به همه کشورهاي عضو براي استفاده از داده هاي شهري در فرآيند تصميم گيري مشارکتي در تمامي سطوح
فعاليت هاي کليدي رصدخانه شهري جهاني به شرح زير است:


پايش و گزارش دهي جهاني

-

پايگاه داده شاخص هاي شهري

-

پايش نابرابري هاي شهري

-

مرکز دريافت گزارش هاي مختلف شهري



ظرفيت سازي محلي

-

رصدخانه هاي شهري محلي

-

اطالعات خط مشي هاي محلي



اطالعات شهري (سامانه مديريت اطالعات)



برنامه  GISبراي  1۲۲۲شهر

رصدخانه شهري منطقه اي
رصدخانه هاي شهري منطقه اي در سازمان هاي منطقه اي يا دانشگاهي ميزباني مي شوند تا به ارائه خدمات فني به NUO
و  LUOاز طريق بومي سازي 2ابزارهاي پايش ،ظرفيت سازي و همچنين هدايت خط مشي ها با استفاده از دانش مبتني بر شواهد
بپردازند RUO .همچنين مي تواند از رصدخانه هاي محلي و ملي در استاندارد سازي شاخصها ،داده ها و اطالعات  -نه تنها براي

Local Urban Observatory
localizing
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ارتقاء سازوکار برنامه ريزي سياستهاي محلي ،بلكه براي افزايش هماهنگي منطقه اي (از طريق تحليل شكاف) -پشتيباني کند.
 RUOها دستان فني GUO 1در سطح منطقه اي براي حمايت از  LUOو  NUOهستند.

رصدخانه شهري ملي
شبكه رصدخانه هاي شهري محلي به وسيله رصدخانههاي شهري ملي در صورت لزوم تسهيل مي شوند (شكل  .)9رصدخانه-
هاي ملي شهري مساعدت هاي مربوط به ظرفيت سازي را هماهنگ کرده و به جمع آوري و تحليل داده هاي شهري براي پايش
روندها و تدوين سياستهاي ملي مي پردازند.
رصدخانه شهري محلي
رصدخانههاي شهري محلي عموماً نهادهاي غيردولتي ،مراکز تحقيقاتي و يا موسسات آموزشي هستند که در آنها ابزارهاي
پايش از طريق فرايندهاي مشورتي براي سياست گذاري توليد و استفاده مي شود .يك رصدخانه شهري محلي براي يك شهر يا
شهرستان ،نقطه کانوني براي تدوين و برنامه ريزي سياست هاي شهري است که در آن همكاري ميان سياست گذاران ،کارشناسان
فني و نمايندگان گروه هاي همكار مورد حمايت و تقويت قرار مي گيرد .اين مراکز به توليد ،مديريت و تحليل داده هاي مربوط
به عملكرد شهر در شاخص هاي کليدي شهري و ساير مسائل موضوعي 2مربوط به تصميم گيري محلي و پايش جهاني ميپردازند.

شكل  -3ارتباط ميان رصدخانه شهري ملي و رصدخانه هاي شهري محلي
ج) پيشينه رصدخانه هاي شهري
در سال  1111کنفرانس  Habitat IIپيرامون سكونتگاه هاي انساني در استانبول برگزار و شاخصهاي اسكان بشر با هدف
پايش جهاني براي تدوين خط مشي هاي آگاهانه تر ارائه شد .پس از آن مرکز اسكان بشر سازمان ملل متحد در سال ،1117
رصدخانه شهري جهاني ( )GUOرا با چشم انداز «اطالعات بهتر براي شهرهاي بهتر» به منظور يافتن راه حلي براي بحران
اطالعات شهري بنا نهاد .منشأ توسعه رصدخانه هاي شهري را مي توان به برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2۲۲۲
نسبت داد که موجب شد بسياري از شهرهاي جهان به ايجاد مراکز گردآوري و رصد اطالعات توجه نمايند ( UN-Habitat,
.)2015

technical hand
thematic issues
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هم اکنون حدود  2۲۲رصدخانه شهري در بيش از  1۲کشور دنيا در سطوح مختلف به رصد شهري ميپردازند و در اليه
هاي مختلف مديريت شهري ارائه خدمات مي کنند (معاونت برنامه ريزي ،توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران.)1911 ،
مشخصات برخي از اين رصدخانه ها در جدول  7ارائه شده اند.
جدول  -4نمونه هايي از رصدخانه هاي شهري در جهان
رديف

كشور

عنوان

وابستگي /سطح

.1

کانادا

رصدخانه شهري
تورنتو ()GTUO

.2

کانادا

رصدخانه شهري
2
ونكوور ()RVU

1

مأموريت /اهداف
پايش و ارزيابي وضعيت و روندهاي
منطقهاي و شهري ،فراهم کردن
اطالعات معتبر و بهنگام براي
سياستگذاران ،کسب و کارها ،محققان
و گروههاي شهروندي
پايداري شهري ،پيشرفتهاي منطقه در
راستاي رفع نگرانيهاي شهروندان،
فراهم آوردن دادههاي دقيق و قابل
اعتماد به منظور اثرگذاري در تحرکات
اجتماعي و تصميمگيريها ،نظارت و
هماهنگي بين ارگانهاي مختلف

دانشگاه مرکز
تورنتو /کالنشهر

دانشگاه سايمون

فريزر )/(SFU
منطقه اي

.9

ژاپن

رصدخانه شهري ژاپن
9
()JUO

ملي

اتخاذ رويكرد سه جانبه با هدف گرد
هم آوردن منابع متفاوت شهري در
ژاپن :تحقيق و توسعه ،آموزش و
پرورش ،تدوين سياستها و برنامهها

.7

اسپانيا

رصدخانه مهاجرت
7
(انجمن مادريد)

مرکز مطالعات و
داده ها -وزارت کار-
انجمن زنان و
1
مهاجرت مادريد

مانومتر مهاجرت
بررسي مهاجرت منطقه اي
گزارش هاي جمعيت خارجي

.1

هند

رصدخانه ملي هند

وزارت توسعه
شهري و کاهش
فقر هند /ملي

نظارت بر گرايش ها و شرايط ملي،
تهيه اطالعات براي تصميم گيرندگان
در سطح ملي ،تدوين چارچوب ملي
سياستهاي شهري

قلمروي موضوعي/
شاخصها

شاخصهاي مرکز اسكان بشر

حمل و نقل پايدار ،ريشهکني
فقر؛ توسعه اقتصادي؛
حكمراني شهري ،محيط
زيست ،نظامهاي غذا ،هنر و
فرهنگ
منابع انرژي ،حمل و نقل
پايدار ،حكمراني شهري،
ارزيابي اثرات زيست محيطي،
سياستهاي محلي،
اکوتوريسم ،مديريت زباله
شهري ،منابع آبي
ميزان مهاجرت و پروفايل
هاي آن ،تحليل ادراکات
اجتماعي در مورد مهاجرت،
تحليل روابط همزيستي ميان
فرهنگي ،تحليل ،ارزيابي و
نظارت بر تأثير برنامه هاي
مراقبتي ،کشف استراتژي
هاي جديد اقدام
شاخصهاي مرکز اسكان بشر
در  1حوزه

1

http://www.urbancentre.utoronto.ca/gtuo/
http://www.rvu.ca/
3
http://www.gdrc.org/uem/observatory/
4
www.madrid.org
5
Ministry of Employment, Women and Immigration Comunidad de Madrid
2
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.1

مالزي

رصدخانه شهري
اسكندر مالزي
)(IMUO

سازمان توسعه
منطقه اي
اسكندر )/(IRDA
مقياس محلي

.7

ايران

رصدخانه شهري تهران

سازمان فناوري
اطالعات و
ارتباطات شهرداري
تهران /شهري

.8

عربستان

.1

انگلستان

رصدخانه شهري
دانشگاه نيوکاسل
( Newcastle
University's
Urban
)Observatory

دانشگاه نيوکاسل

.1۲

پاکستان
1111

مرکز منابع شهري
(Urban
Resource
1
))Centre(URC

گروه معماري و
برنامه ريزي کالج
داوود در کراچي .در
حال حاضر موسسه
مستقل است.

همكاري با ذينفعان براي تحليل داده
ها به منظور اثرگذاري بر تصميم گيريها
و خط مشي ها؛ پيشران حكمراني
خوب ،شفافيت و پاسخگو بودن از
طريق به اشتراك گذاري اطالعات و
داده ها؛ ايجاد يك اکوسيستم داده باز
که منجر به نوآوري بخش عمومي و
خصوصي شود.
هدف اصلي :دستيابي به مديريت بهتر

رصدخانه شهري
رياض ()RUO

اداره توسعه رياض

شهري بر مبناي اطالعات حاصل از
اليههاي مختلف عمليات در شهر
اهداف فرعي :فراهم سازي اطالعات
عمومي شهر؛ فراهم سازي اطالعات
تخصصي شهر؛ مساله يابي؛ آينده
پژوهي به عنوان هدف بلندمدت

اهداف توسعه هزاره ،شاخص
توسعه انساني ،شاخص
شهرهاي قابل زيستن،
شاخص کيفيت زندگي

اجتماعي و فرهنگي ،مديريت
و هوشمندسازي ،خدمات
شهري و محيط زيست،
مديريت بحران و ايمني،
شهرسازي ،حمل و نقل و
ترافيك

ايجاد پايگاه داده جامع شهري ،تثبيت
خدمات رصدخانه و توسعه محصوالت و
خدمات آن به بخشهاي اقتصادي رياض

شاخصهاي توسعه اجتماعي و
اقتصادي ،مديريت محلي،
زيرساخت ،زيست محيطي،
حمل و نقل ،مسكن.
( 72شاخص اسكان بشر و
 91شاخص مختص رياض)

اهداف :تاسيس شبكه منحصر به فرد از
«آزمايشگاه هاي شهري» به منظور
پايش و ارزيابي زيرساخت هاي فعلي و
جديد شهرهاي بريتانيا ،توليد دانش،
فناوري و راه حلهاي ديجيتال جديد که
مخاطرات سرمايه گذاري در بخش
زيرساخت را در  1۲سال اينده کاهش
دهد.
چشم انداز :ايجاد سامانه سامانه ها که
موجب انطباق پذيري زيرساخت ملي
در شرايط متغير مي شود.

مديريت و توسعه شهري
(منابع انرژي ،کيفيت هوا،
وضعيت ترافيك ،سطح آب،
آب و هوا و )...

نقش گروه "مراقب" را در صحنه برنامه
ريزي و توسعه شهر بازي مي کند.
جمع آوري و به روز رساني داده هاي
مرتبط
تجزيه و تحليل کليه طرح هاي
پيشنهادي مهم توسعه شهري

* مديريت حمل و نقل و
ترافيك
* مسائل ايمني جاده
* حق دانستن اطالعات
* مديريت ضايعات جامد
* مرگ و مير ناشي از گرما
در کراچي
* ارزيابي اثرات زيست
محيطي ()EIA

http://urckarachi.org/
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.11

آفريقاي
جنوبي

.12

فيليپين

رصدخانه شهري کيپ
تاون
( Cape Urban
)Observatory

رصدخانه مانيال

1

دانشگاه کيپ تاون/
محلي

ايجاد سكونتگاه هاي پايدار
تسهيل تصميم گيري مبتني بر شواهد
بهبود مشارکت و يادگيري با ايجاد پلت
فرم عمومي براي ذخيره ،انتشار و
تحليل اطالعات

زمين ،آب ،آلودگي هوا،
زيستگاه هاي انساني... ،

خصوصي غير
سهامي ،غير
انتفاعي ،موسسه
تحقيقات علمي

رويكرد مبتني بر علم به توسعه پايدار و
کاهش فقر ،متعهد به يك فرهنگ
علمي در زمينه منطقه اي و جهاني
خود از طريق تحقيقات عالي در زمينه
علوم زيست محيطي و قبل از فاجعه

کيفيت هوا؛
آب و هواي منطقه و
رويدادهاي شديد آب و هوا؛
تجزيه و تحليل يكپارچه
خطر براي بالياي طبيعي و
تغييرات اقليمي.

با توجه به جدول  ، 7مي توان گفت عمده رصدخانه هاي شهري در سطح محلي ايجاد شده اند و وابسته به نهادهاي دولتي و
آکادميك (همچون وزارت خانه ها يا دانشگاه ها) هستند .همچنين با توجه به شاخصهاي مورد پايش آنها مي توان دريافت که
عموماً شاخصهاي مرکز اسكان بشر را (که در پيوست ارائه شده است) يا ترکيبي از آن شاخصها و شاخصهاي بومي را مورد استفاده
قرار مي دهند.
معرفي دفتر هبيتات
برنامه اسكان بشر ملل متحد (هبيتات) براي زندگي شهري بهتر تالش ميکند .رسالت هبيتات ترويج و ارتقاء توسعة اجتماعي
و زيستمحيطي ،اسكان بشر و دستيابي به مسكن درخور براي عموم است .هبيتات ميکوشد تا با پيشگامي در فرايند شهريشدن
و ترويج تغيير سياستها ،روشها و نگرشهاي مقابله با نيازهاي توسعة شهري ،رشد شهرها و مناطق روستايي را به فرصتي براي
توسعه تبديل کند؛ فرصتي فراگير براي همة شهروندان.2
فعاليتهاي جاري هبيتات در هفت حوزۀ اصلي و تعدادي از برنامههاي مبتكرانه سازمانيافته است (جدول :)1
جدول  -5حوزه هاي فعاليت دفتر هبيتات
پژوهشهای شهری و توانمندسازی

کاهش خطرپذیری و بازسازی

اقتصاد شهری

خدمات زیربنایی شهری

مسکن و ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی

قانون گذاری شهری ،زمین و حکمروایی

برنامه ریزی و طراحی شهری

موضوعات بين بخشي همچون محيطزيست ،تغييرات اقليمي و نابرابريهاي جنسيتي در همه حوزههاي کاري هبيتات مورد
توجه است.
دفتر هبيتات در ايران
دفتر هبيتات در ايران در سال  1911با تمرکز بر موضوع کاهش آثار خطرات و بالياي طبيعي و بر اساس موافقتنامهاي بين
برنامه اسكان بشر ملل متحد و دولت جمهوري اسالمي ايران تاسيس گرديد .فعاليتهاي دفتر به سمتي فراتر از حوزه کاهش آثار
http://www.observatory.ph
http://unhabitat.org.ir
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خطرات بالياي طبيعي هدايت شده و پرداختن به همه حوزههاي کاري و برنامههاي هبيتات در جهت پاسخگويي مناسب به
مشكالت و چالشهاي اسكان بشر و توسعه شهري پايدار ،در دستور کار قرار گرفت .دفتر هبيتات در ايران در سال  1917حوزه
“فراگيري اجتماعي” را به حوزههاي هفتگانه خود افزود و در صدد است طيف وسيعتري از حوزهها را تحت پوشش قرار دهد.
كميته ملي اسكان بشر
دبيرخانه کميته ملي اسكان بشر به عنوان مرجع ملي برنامه اسكان بشر ملل متحد در جمهوري اسالمي منصوب شده و
پيگيري اجراي موثر دستور کار اسكان بشر در سطح ملي و در قالب سياستهاي مسكن ،سرپناه و توسعه پايدار شهري را برعهده
دارد .مسئوليت نظارت و هدايت اين مرجع ملي را وزارت راهوشهرسازي عهدهدار است و دبير کميته ملي اسكان بشر ،معاون
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي است .وظايف اصلي اين کميته شامل اشاعه دستور کار اسكان بشر ،تدوين گزارشهاي
ملي و انجام هماهنگيهاي بيندستگاهي در بخش دولتي ،خصوصي و غيردولتي است.

اهميت رصدخانه هاي شهري
اهميت ايجاد رصدخانه هاي شهري از چند منظر قابل بحث است که عبارتند از:
 .1شناخت و فهم روندهاي

شهري1

سرعت تغييرات و تحوالت در داخل و ميان شهرها در حال افزايش است .براي ترسيم و فهم روندها ،شاخص هاي شهر بايد
مبتني بر داده هاي پايه (ترجيحاً ساالنه) و به اندازه کافي وسيع باشند تا جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي را دربرگيرند .افزون بر
آن ،شاخص هاي شهر بايد بتوانند روندهاي جهاني شهر را در نظر بگيرند ،همچون:


رقابت براي قرار گرفتن در شمار بهترين شهرهاي جهان :اين امر در برگزاري رويدادهاي بين المللي همچون
رقابتهاي ورزشي و نمايشگاه ها و نيز رونق صنعت گردشگري اهميت دارد.



آگاهي از روند تغييرات جمعيت شناختي  :در بسياري از شهرها درصد جمعيت سالخورده رو به افزايش است که
اين مسئله نياز به ارائه خدمات ويژه اين قشر همچون خدمات رفاهي و بازنشستگي و سالمت را افزايش مي دهد .به
همين ترتيب رشد جمعيت جوانان در يك شهر توجه ويژه به خدمات آموزشي ،فراغتي ،ايجاد اشتغال و فراهم نمودن
تسهيالت ازدواج و مسكن را ضروري مي سازد.



اهميت روزافزون خدمات و صنايع خالق :در شهرها خدماتي همچون تبليغات ،سرمايه گذاري و بانكداري و مشاوره
مديريتي سري عتر از کسب و کارهاي سنتي در حال رشد است که به عنوان بخشي از تغييرات مورد انتظار در ساختار
اقتصادي شهرها در اثر توسعه اقتصادي مي باشد .از جمله عواملي که بر جذب صنايع خالق موثرند کيفيت زندگي،2
قابليت تأمين معاش 9و نيروي کاري تحصيلکرده در شهر است.



افزايش بخشهاي غيررسمي  :اقتصاد غيررسمي در شهرها مقوله مهمي است که حتي مي تواند سريعتر از اقتصاد
رسمي رشد کند .اين امر به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ديده مي شود.



ثبت تغييرات اقليمي  :شاخصهاي شهري نقش مهمي در اجراي برنامه هاي مرتبط با تغييرات آب و هوايي همچون
کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ،مديريت مصرف آب و مديريت بالياي طبيعي ايفا مي کنند.

1
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 .2كمك به تعريف عملكرد

شهري1

سنجش ميزان بروندادها و اينكه با توجه به سطح مشخصي از دروندادها ،چه ميزان خروجي و با چه کيفيتي تحويل داده
مي شود ،به ويژه براي امري پيچيده همچون يك شهر ،دشوار است .در اين راستا ،رصدخانه شهري با توافق درباره آنچه که
خروجي يك شهر را بايد تشكيل دهد ،به تدوين نظام شاخص هايي که عملكرد شهر را اندازه گيري مي کنند ،کمك مي نمايد
(هورنوِگ و همكاران.)2۲۲7 ،

اهداف رصدخانه هاي شهري
رصدخانه شهري در تالش است اطالعات با کيفيت ،به روز شده و بهنگام را در زمينه هاي کليدي مانند جمعيت شناسي ،توسعه
اجتماعي و اقتصادي ،توسعه شهري و مسائل زيست محيطي ارائه دهد .رصدخانه شهري به دنبال ايجاد يك سيستم اطالعاتي
مبتني بر دانش است که در نهايت مي تواند براي حمايت از برنامه ها و سياست هاي شهري بهتر از آن استفاده شود .بر اين
اساس ،اهداف رصدخانه شهري عبارتند از (:)UN-Habitat, 2015


ايجاد سامانه پايش شهري 2در راستاي حمايت از برنامه ريزيهاي محلي ،فرآيندهاي مديريتي و جهت دهي به خط-
مشيها (تبديل داده به خط مشي)؛



تقويت ظرفيت محلي براي تدوين و استفاده از شاخص هاي شهري که گردآوري داده هاي پراکنده را در سطوح
شهري تسهيل مي کند؛



ترويج مالكيت محلي 9سامانههاي شاخص شهري 7و فرهنگ پايش و سنجش در بخش شهري

چارچوبهاي تدوين شاخصهاي شهري
شهرهاي مختلف در سراسر جهان اطالعات را به شيوههاي متفاوتي گردآوري مي کنند و شاخصهاي گوناگوني را مورد
استفاده قرار مي دهند ( .)Esri, 2013تفاوت عمده ميان شاخصها و ساير انواع داده اين است که ارتباط آنها با خط مشي ها
روشن است .در واقع شاخصها عامل ارتباط ميان داده و خط مشي مي باشند .افرادي که شاخصها را تنظيم نموده و اندازه گيري
مي کنند ،اغلب مديران عملياتي و تحليل گران خط مشي هستند تا آماردانها (وست فال و دويال .)1911 ،1روابط ميان داده ها،
آمارها و شاخصها در شكل  7نشان داده شده است.
نمايه ها
شاخص ها
آمارها
داده ها

شكل  -7مثلث داده ها
1
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3
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4
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5
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براي تدوين شاخصها سه رويكرد مفهومي عمده ارائه شده است ،هرچند برخي چارچوبها خارج از اين دسته بندي به کار
رفته اند (وست فال و دويال:)1911 ،
الف) رويكرد خط مشي گرا
اين رويكرد ريشه در جنبش شاخصهاي اجتماعي اواخر دهه  1۲داشته و سپس در برنامه مرکز اسكان بشر سازمان ملل و
بانك جهاني به منظور ايجاد رصدخانه شهري جهاني اصالح گرديد و توسعه داده شد .اين شاخصها داراي ارتباط نزديك با
استراتژي ها و خط مشي هاي شهري ،کل گرا و کثرت گرا هستند.
ب) رويكرد نمايه اي -موضوعي
در برنامه توسعه سازمان ملل متحد ( ) UNDPبراي گزارش گيري از وضعيت محيط زيست مورد استفاده قرار گرفت .اين
رويكرد به جاي توجه به اهداف و خط مشي ،مجموعه اي از موضوعات و مفاهيم را در نظر مي گيرد.
ج) رويكرد سيستمي
در ابتدا توسط سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ( )OECDايجاد شد و به طور گسترده اي در برنامه ( 21کالنشهرها) جهت
سنجش وضعيت محيط زيست و برنامه توسعه پايدار مورد استفاده قرار گرفت .تفاوت اين رويكرد با رويكرد خط مشي گرا اين
است که در آن يك مدل ساده اما روشن از شهر يا سيستم محلي ايجاد مي شود .در اين مدل عوامل مختلف ،پيوندها و روابط
علت و معلولي بين آنها شناسايي مي گردد.
به نظر مي رسد که رويكرد خط مشي گراي برنامه شاخصهاي شهري مرکز اسكان بشر ملل متحد و بانك جهاني مناسبترين
رويكرد است .اين رويكرد قادر به ارائه مجموعه کاملي از شاخصها مي باشد که با خط مشي ها در ارتباط بوده و پس از مشورت
با ذينفعان ايجاد مي گردد .عيب عمده اين رويكرد اين است که چون از طريق مشارکت ايجاد شده است ،به گروه متخصصي که
آنها را انتخاب کرده اند وابسته هستند و روش سيستماتيكي که مبناي انتخاب موضوعات و شاخصها باشد ،وجود ندارد .اما به نظر
مي رسد که اين مورد در رويكرد فعلي چندان مهم نباشد.

موانع و چالش هاي اجرايي


تعامل نامناسب نهادهاي علمي پژوهشي و اجرايي شهري در جمع آوري بهنگام و مستند داده ها و اطالعات موردنياز



تخصيص نامطلوب سرمايه سازماني اعم از نيروي انساني متخصص و مكفي ،امكانات و تجهيزات متناسب ،فضاي مورد
نياز و غيره



فعاليت هاي ناهماهنگ و موازي نهادهاي مرتبط با موضوعات شهري



توسعه متفاوت فناوري در سازمان هاي مرتبط



کم توجهي به ثبت مستمر اطالعات مستند و معتبر در دستگاه هاي مرتبط



چالش هاي مربوط به تدوين و سنجش شاخص ها (هورنوگ و همكاران:)2۲۲7 ،
 تنوع شاخصها تعيين دقيق متغير /سازه مورد اندازه گيري هزينه سنجش شاخصها نفوذ و مالحظات سياسي -تضمين قابليت تكرارپذيري 1و اعتماد به داده

ها2

replicability
reliability
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 شروع و توقف مكرر به علت تنوع در تعهدات سياسي و بودجه -دشوار بودن اندازه گيري جنبه هاي نرم ،به عنوان مثال اعتماد و رفاه

ذهني1

 چالش برانگيز بودن تعيين و ادامه محدوديتهاي سياسي توافق شده -توليد بسياري از داده ها توسط موسسات

غيرشهري2

اصول راه اندازي رصدخانه هاي شهري


داشتن مأموريت و اهداف مشخص؛



برخورداري از پشتيباني سياسي و حمايت مديران ارشد؛



پايداري مالي و پشتيباني سازماني؛



ارتباط شاخص ها با مسائل محلي و بومي؛



محدود نمودن شاخص هاي شهري؛



توليد خروجي هاي آشكار و توسعه راهبرد ارتباطي مناسب؛



هماهنگي بين ذينفعان؛



سرمايه گذاري در زمينه آموزش

ويژگيهاي نهاد ميزبان رصدخانه شهري
نهاد ميزبان رصدخانه شهري الزم است واجد خصوصياتي باشد ،از جمله:


منافع و عاليق بلندمدت و کوتاه مدت آن نهاد در ميزباني از رصدخانه شهري



جايگاه راهبردي آن نهاد از نظر اطالعات ،منابع (نيروي انساني و مالي) و سازوکار و برنامه ريزي سياست ها



پايداري رصدخانه شهري



توانمندي باال جهت مشارکت و هماهنگي ميان ذي نفعان ديگر



تعهد و همكاري سازماني )(UN-Habitat, 2015

توان كارشناسي در رصدخانه شهري
گروه اصلي رصدخانه بايد از ترکيب کارکنان حرفه اي تشكيل شده باشد که شامل آمارگران ،متخصصان  GISو تحليلگران داده،
همراه با خدمات مشورتي و کارشناسان ارتباطات مي شود .تصميم سازان و نمايندگان جامعه مدني بايد جزء کميته راهبري باشند
تا مشارکت و نقش آفريني گسترده فراهم شود .مهارت هاي مورد نياز کارکنان به شرح زير مي باشد (عربان و همكاران:)1911 ،


رصدخانه هايي که بر روي موضوعات چندبخش کار مي کنند ،نيازمند کارکناني هستند که گستره وسيعي از قابليتها
را در هرکدام از حوزه هاي مورد پوشش داشته باشند.



کارشناسان آماري براي جمع آوري و تحليل داده ها مورد نياز مي باشند.



وجود کارشناسان  GISجهت پردازش داده هاي با مرجع جغرافيايي و انجام تحليل هاي مكاني و نيز جهت اداره
کارگاههاي مشارکتي که در آنها از ابزارها و فناوري هاي  GISاستفاده مي شود ،ضروري است.



حضور کارشناسان ارتباطات جهت انتشار نتايج کارها و توليد گزارشاتي با کيفيت ضرورت دارد.



در رصدخانه بايد کارکناني با مهارت هاي اجتماعي باال حضور داشته باشند تا به تسهيل امور کمك نمايند.

subjective well-being and trust
non-city agencies
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