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نامۀ معماری و شهرسازی

افزایش یافتن و پیچیدهتر شدن ماهیت مشکلهای شهری ،به اهمیت پرداختن به چگونگی یافتن و گشودن مشکلها
در فرایندهای برنامهریزی شهری اشاره دارد .برنامهریزی و توسعۀ شهرهای جدید در پاسخ به انواع مشکلهای
شهرهای بزرگ و با دستور کاری برای فرار از آن مشکلها ،همواره قصد تکرار نشدن مشکلهای شهرهای بزرگ در
آنها را داشته است ،درحالیکه شهرهای جدید کشورهای مختلف ،با وجود بهدست آوردن موفقیتها و دستاوردهایی
در زمینههایی چند ،در مراحل گوناگون توسعۀ خود با مشکلهایی پیچیده و چندبُعدی روبهرو بودهاند .چنین
مشکلهایی نیاز به راهحلهایی چندبُعدی یا فضایی دارند ،اما رویکردهای رایج توان رویارویی با مشکلهای پیچیده
و چندبُعدی در شهرهای جدید را ندارند .با توجه به این موضوع ،مقاله حاضر به طراحی چهارچوب و یا الگووارهای
مناسب مشکلیابی-مشکلگشایی برای بهکارگیری در شهرهای جدید با تأکید بر شهر جدید هشتگرد پرداخته است.
چهارچوب پیشنهادی مشکلگشایی در این مقاله ،بر پایۀ مقولهبندی مشکلها در دو دستۀ روندکاری و محتوایی و
با استفاده از روشهای خالقانۀ مشکلگشایی و ترکیب عناصری از دو رهیافت مشکلگشایی خالق و مشکلگشایی
عقالنی ،شکل یافت .بر پایۀ الگوواره پیشنهادی مشکلیابی-مشکلگشایی در این مقاله ،شیوۀ مشکلیابی و تحلیل
مشکل با استفاده از روش تحلیل متن و انجام مصاحبههای عمیق ،و شیوۀ مشکلگشایی با استفاده از فرایندی با ماهیت
ترکیبی مشکلسو و هدفسو برای رویارویی با مشکلهای موجود در شهر جدید هشتگرد معرفی شد.
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مقدمه

برنامهریزی از نارضایتی از وضع موجود آغاز میگردد و در پی ایجاد وضعیتی دلخواه مبتنی بر درکی الزم
و کاربُردی از مشکلها است .افزایش مشکلهای شهری و هرچه گستردهتر و پیچیدهتر شدن ماهیت این
مشکلها ،به اهمیت پرداختن به چگونگی یافتن و گشودن آن مشکلها در فرایندهای برنامهریزی شهری
اشاره دارد .شهرهای جدید را راهبردی برای فرار از مشکلهای شهرهای موجود و درمانی برای «تأثیرهای
سرریز جمعیت بزرگشهرها» 1و یا جابجایی جمعیت از شهرهای پرجمعیت و مراکز رشد منطقهای و نیز
سازوکار مهار رشد بزرگشهرها تعریف نمودهاند ( )Thorgeirsdottir, 2010; Adedokun, 2013و بنابراین
پاسخ به انواع مشکلهای شهرهای بزرگ از دستورکارهای برنامهریزی شهرهای جدید به شمار میرود.
شهرهای جدید بهصورت جوامعی خودکفا (از نظر خدمات رفاهی) و متعادل (از نظر برابری اجتماعی-
اقتصادی و دربر داشتن گروههای گوناگون اجتماعی-اقتصادی) برنامهریزی و ایجاد شدند و قصد بر آن
بوده که مشکلهای شهرهای بزرگ در آنها تکرار نشود .شهرهای جدید کشورهای متفاوت ،در طول
دوران توسعه با وجود بهدستآوردن موفقیتهایی ،در مراحل مختلف توسعۀ خود با مشکلهایی چند
برشمرد (de Klerk,
روبهرو بودهاند .پیامد این مشکلها بر ساختار فضایی این شهرها را میتوان چنین
ُ
 :)2006, 7-13کاهش رشد جمعیت؛ اُفت اقتصاد و پیشی گرفتن اقتصاد مبتنی بر خدمات از اقتصاد مبتنی
بر صنعت؛ کاهش فرصتهای شغلی ،محرومیت چندگانه و اُفت شهری برخی نواحی درونی شهرها؛ بروز
مشکلهای نگهداری و تعمیر فضاهای شهری؛ متروکی و در نهایت تخریب فضاهای متروک و فرسوده؛ و
عدم تمایل جمعیت در گروههای درآمدی متوسط و باالتر به سکونت در شهرهای جدید که موجب افزایش
سفرهای روزانۀ از منزل به محل کار و تبدیل شهرهای جدید به شهرهای خوابگاهی شد.
چون مشکلهایی که شهرهای جدید در طول دوران توسعۀ خود با آنها روبهرو میشوند ،چندبُعدی
هستند یعنی به زمینههای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و سازمانی مربوط میشوند ،در نتیجه نیاز
به راهحلهایی پاسخگو یعنی راهحلهایی چندبُعدی یا فضایی 2دارند .مشکلهای چندبُعدی با استفاده از
سازوکار مبتنی بر رهیافتهای سنتی برنامهریزی و تولید راهحلها و برنامههای کالبدی مبتنی بر «جزمیت
کالبدی» 3بدون توجه به دستورکارهای برنامهریزی فضایی و تفکر راهبردی و اختیار رویکرد و فرایندی
مشکلیاب و مشکلگشا که توان ردیابی و گشودن مشکلهای پیچیده را داشته باشد ،امکانپذیر نیست.

مشکل مورد پژوهش در مقاله

با وجود پایان گرفتن برنامۀ ایجاد شهرهای جدید در میانه سدۀ بیستم میالدی  -که در برخی از جوامع بر
پایۀ سیاستهای «حکومت رفاه» 4قرار داشت  -و با چرخش سیاستهای ملی این کشورها به سوی تفکر
نولیبرال و به دور از نظر و عمل برنامهریزی ،ایجاد شهرهای جدید در کشور ایران از نیمۀ نخست دهۀ
 1360شمسی بهعنوان راهکاری برای ایجاد تعادل در شبکۀ شهری کشور در رویارویی با رشد فزایندۀ
جمعیت شهرنشین و کنترلنشدگی گسترش شهرهای بزرگ و نیز ایجاد قطبهای جدید فعالیت اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،در دستورکار ملی قرار گرفت.
با گذشت بیش از  35سال (در سال  )1396از عمر شهرهای جدید کشور ،مشکلهایی در آنها ردیابیشدنی
است .در کوششی اکتشافی 5در این مقاله ،مشکلهای شهرهای جدید ایران ردیابی و در سه دسته
ردهبندی شدند :یک دسته در نتیجۀ الگوبرداری نسنجیده از اصول و شیوۀ برنامهریزی شهرهای جدید
در کشورهای مختلف جهان پدیدار شدهاند؛ یک دسته به ساختار اقتصاد-سیاسی جامعه (از نظر عوامل

هدف ،روش پژوهش و دستاورد مورد انتظار

شکل  .1نمودار روش کار مقاله

مبانی نظری پژوهش

مقصود این مقاله دستیابی به الگووارهای برای ردیابی ،تعریف و علتیابی مشکلها در شهرهای جدید
و بهویژه در شهر جدید هشتگرد است .منظور از الگوواره ،ساختاری نظری ،چهارچوبی پیرویشدنی و
راهنمایی است که موضوعها و مشکلها مهم و آن روندکارها و فرایندهایی که در رویارویی با مشکلهایی
ویژه بهکار میروند را نشان میدهد .در پاسخ به این مقصود ،پایههای نظری مقاله به انگاشتهای اصلی
مرتبط میپردازد.
11
مشکل :در برنامهریزی شهری ،تعریف مشکل بر وجود اختالف ،ناهمسانی و شکاف میان آنچه وجود
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هدف این مقاله ردیابی مشکل در شهرهای جدید بر اساس قیاس تجربههای برنامهریزی و ایجاد شهرهای
جدید در ایران و جهان است تا بتوان به الگوواره یا چهارچوبی نظری برای مشکلیابی ،علتیابی و
نیز مشکلگشایی در این گونه شهرها و بهویژه در شهر جدید هشتگرد دست یافت .برای دستیابی
به دستورکار مقاله یک مسیر توصیفی-تحلیلی و فرایندی مبتنی بر پنج مرحله که پایهای برای تدبیر
چهارچوب مقدماتی مشکلگشایی در شهرهای جدید بوده ،پیموده شد (شکل  .)1دستاورد این مقاله
معرفی الگوواره یا چهارچوبی برای مشکلیابی و مشکلگشایی در شهرهای جدید ایران و بهویژه شهر
جدید هشتگرد است که بر اساس نتایج مطالعات پایۀ این مقاله ،پیشینهای با ماهیت توصیفی-تحلیلی و
نیز تجویزی از آن یافت نشد.

چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید :برنامهریزی ...

شکلدهنده به انواع مشکلهایی که شهرها و شهرهای جدید با آنها روبهرو هستند) مربوط هستند؛ و
دستهای دیگر به شیوههای روندکاری (چهارچوبهای سازمانی؛ قانونی و حقوقی) و به چهارچوبهای
محتوایی (دربردارندۀ «مشکلهای برنامهریزی» 6که بهویژه در شیوۀ «برنامهریزی مشکل-سو» 7مشکلها،
پیچیدگی مشکلها ،شیوههای مشکلیابی 8و مشکلگشایی 9و عدمقطعیتهای 10وارد بر برنامهریزی)،
مربوطشدند .شهر جدید هشتگرد ،قلمروی پژوهش پایۀ این مقاله ،شهر جدیدی است که برای رویارویی
با افزایش جمعیت شهر تهران و با هدف کاهش مهاجرت به این شهر ،برنامهریزی و ایجاد شد .اما با
گذشت زمان ،دارای مشکلهایی است که نه فقط با مقصود ایجاد این شهر سازگار نیست ،بلکه نپرداختن
به آنها شهر جدید هشتگرد را بیش از پیش وارد چرخۀ مشکلهای ناگشودنی خواهدکرد.
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دارد و آنچه دلخواه است ،استوار است .پس هرگاه بتوان تفاوتی آشکار میان آنچه هست (وضعیت موجود)
و آنچه دلخواه است (وضعیت دلخواه) را تشخیص داد ،مشکل ردیابی شدهاست (دانشپور .)7 ،1387 ،هرچند
وجود اختالف میان وضعیت دلخواه و وضعیت موجود ،شرط الزم برای وجود مشکل است ،شرایط دیگری
نیز باید برقرار باشد تا بتوان یک وضعیت را مشکلدار نامید ( .)Robertson, 2001, 56; Smith, 1998چون
چنین مشکلی نیاز به تصمیمگیری برای انتخاب راه گشودن دارد« ،مشکل تصمیم» 12و یا «فرصت تصمیم» 13یا
مانعی که دستیابی به هدفی دلخواه یا مقصودی را دشوار میکند ،بهشمار میآید .دشواری ،به قیودی که مشکل
موجب برانگیختن آنها میشود یعنی قیودی که یا از محیط مشکل به وجود میآیند و یا توسط مشکلگشا بر
فرایند مشکلیابی -مشکلگشایی تحمیل میگردد ( )Robertson, 2001, 56و عدمقطعیتها (نامعلومیها)
مربوط است .در ردیابی مشکل به دشواری مشکلگشایی اشاره میگردد که ناشی از وجود اختیارهای گزینه
و دشواری ارزیابی و انتخاب گزینۀ برتر برای اجرای برنامه است (.)Grünig et al., 2005, 5-6
مشکل شهری :هر وضعیتی در سیستم شهری است که با وضعیت دلخواه اختالف دارد .در هر کوشش
برنامهریزی مشکلسو ،نیاز به تمایز «مشکلهای برنامهریزی شهری» (مشکلهایی که گشودن آنها در دستورکار
سازوکار برنامهریزی شهری قراردارد) از «مشکلهای کلی جامعه» که در شهرها تجلی مییابند ،اما در حیطۀ
عمل سازوکار برنامهریزی شهری قرار ندارد ،وجود دارد .مشکلهای شهری که از نوع «مشکل تصمیم شهری»
هستند ،بدساختاریافته بوده ،دارای نوعی پیچیدگی هستند که بر خالف آن دسته که ساختار تعریفشده و
راههای گشودن ردیابیشدنی دارند ،دستیابی به راه گشودن آنها دشوار است؛ نیاز به اتکا به داوریهای چندگانه
دارند و مشکل شریر 14شمرده میشوند .در نظر نگرفتن پیچیدگیها ،اثرهای متقابل هر مشکل و اثرهای وارد
بر جامعه ،میتواند کل فرایند مشکلگشایی را به شکست بکشاند (.)Rittel and Webber, 1973, 158-59
مشکلیابی :در فرایند گشودن مشکل ،روندکارهایی که در پی رفع اختالف میان وضعیت موجود و
وضعیت دلخواه هستند ،توجه خود را از پرداختن به چیستی مشکل به گشودن آن معطوف مینمایند
( .)Kleindorfer, Kunreuther & Schoemaker, 1993, 23-25در مشکلیابی به روندکارهایی پرداخته
میشود که توسط آنها شناسایی مشکلها بهبود مییابد .اهداف مشکلگشایی شفافسازی ،مدیریت زمان
و اصالح هزینه است و مشکلها برحسب اهمیت گشوده میشوند .مشکلیابی به دو شیوه انجام میگیرد:
( )1مشکلیابی ُکنشپذیر (منفعل) یا وا ُکنشگرایانه :15بر اساس این اصل که ُکنش در پاسخ به یک
وضعیت است و نه آفریدن و یا مهار نمودن آن ،تشخیص مشکل توسط عوامل بیرونی برانگیخته میشود
و مشکلگشا را مجبور به شناسایی وضعیتی مشکلدار مینماید که الزم است عملی در مورد آن انجام داد.
ش ُکنشی :16بر اساس این اصل که پیش از ُرخدادن یک وضعیت مشکلدار
( )2مشکلیابی هدفمند یا پی 
و سپس پاسخ دادن به آن ،باید وضعیتی را آفرید و یا آن را مهار نمود ،به مهمترین مشکلها و روش
گشودن آنها با هدف ارتقای سیستم برای دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده با بهکارگیری تفکر خالق
میپردازد (دانشپور9 ،1387 ،؛ .)Kleindorfer, Kunreuther & Schoemaker, 1993, 23-25
مشکلگشایی :مشکل را وضعیتهایی نادلخواه 17که باید مورد توجه قرارگیرند میداند و بهصورت سلسله
مراتبی از عملیاتی که بهصورتی هدفسو 18قصد دگرگونی و سوق دادن یک وضعیت بهسوی اهدافی از
پیش تعیینشده را دارد ،انجام میشود ( .)Smith, 1998, 1491-92مشکلگشایی را عملی جمعی و یک
فرایند تصمیمگیری چندگانه دانستهاند که در آن فرد یا گروه نمیتواند به تصمیمگیری در زمینههایی که
به جمع مربوط میشود ،بپردازد .زیرا حتی در بخش عمومی نیز سازمانها مرجع رسمی تصمیمگیری در
مورد همۀ عرصهها نیستند و مشروعیت و پشتیبانی کامل و ظرفیت تولید برآمدهای دلخواه از سوی کل
جامعه را ندارند (دانشپور.)10-9 ،1387 ،

فرایندهای کاربردی با نگاه به فضای مشکلهای چندگانه ،مناسب مشکلهای جمعی همچون مشکلهای
شهری هستند ( )Smith, 1998, 14-15و در آنها مشکلگشایی روندکارهایی چندمرحلهای است که همۀ
فعالیتهای الزم برای گشودن مشکل و یافتن و صورتبندی 19مشکل را در خود دارند و به مشکلگشایی
همچون تسلسلی از گامهای روشن با توان بازگشت و تکرار مجدد مینگرند (.)Proctor, 1999, 44-47
در این زمینه دو دسته «روشهای تحلیلی» 20و «روشهای خالقانه» 21بهکار گرفته میشوند.

مرحلۀ نخست -مشکلیابی :در دو حالت ُرخ میدهد :الف) شناسایی مشکل ساده که مستقیم از سوی
تصمیمساز یا مشکلگشا انجاممیگیرد ،و ب) شناسایی مشکل پیچیده که مشکلگشا با توجه به نشانههایی
و اقدامهایی که برای شناسایی انجام میدهد؛ مشکل را مییابد.
مرحلۀ دوم -تعریف مشکل :در پاسخ به پرسش «مشکل چیست؟» صورتبندی پیچیدگیهای مشکل،
ویژگیهای وضعیت مشکلدار و شیوه ارتباط آن با سایر مشکلها تعیین و تفسیر میگردد .این مرحله
نشان از فرایند و نیز از فرآورده (محصول) دارد و به درک دقیق وضعیت مشکلدار منجر میشود و
بههمین دلیل ارزیابی وضعیت نیز نامیده میشود.
مرحلۀ سوم -علتیابی :علت هر مشکل با استوار بودن بر چهارچوب تفکر علیتباور 22که شرایط
بهوجود آمدن مشکل را شکلمیدهد ،شناسایی میشود .فرایند تشخیص علت مشکل از گامهای گردآوری
اطالعات ،تولید و آزمون فرضیه تشکیل میشود.
مرحلۀ چهارم -مشکلگشایی و تولید گزینه :برای درک مشکل ،دستیابی به و پیمودن مسیر مشکلگشایی،
تحلیل وضعیت مشکلدار ،جستجوی گزینهها در فضای مشکل و بر اساس دانش موجود در گشودن
مشکل و نیز بیان علت اختیار گزینهها (با بهکارگیری تفکر تحلیلی )23انجام میشود.
مرحلۀ پنجم -ارزشگذاری ،انتخاب گزینۀ برتر و اجرا :در پی تعیین گزینههای ممکن برای گشودن
مشکل با بهکارگیری سنجههایی درخور ،ارزشگذاری انجام میشود .این فرایند با چالشهایی مرتبط
با عدمقطعیت در برآمدهای حاصل از هر انتخاب ،تعیین میزان مفید بودن یا مفید نبودن یک گزینه و
انتخاب گزینهای با اثرهای جانبی روبهرو است.

فرایند خالقانۀ مشکلیابی -مشکلگشایی
بهکارگیری روشهای تحلیلی در مشکلیابی و تعریف درست مشکل به بررسی اعتبار تحلیلها و راهحلها
بازجست علمی 24میانجامد و در رویارویی با پویایی و دگرگونی
بر اساس شواهد و یافتههای مبتنی بر ُ
مشکلها ،فرایندهای مشکلگشایی با بهکارگیری «روشهای خالقانۀ» متکی بر تفکر راهبردی میپردازند
( ،)Proctor, 1999, 44-47یعنی دو انگارۀ موجود به انگارهای جدید تبدیل و راهحلهایی نوآورانه ایجاد
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فرایند عقالنی مشکلیابی -مشکلگشایی
فرایند عقالنی مشکلیابی -مشکلگشایی با پشتوانۀ رهیافتهای عقالنی ،فرایندی با دروندادها (ارزشهای
حاکم بر جامعه ،انتظارها؛ چشمداشتها؛ محدودیتها و امکانات موجود در جامعه) ،بروندادها (سیاستها
و تصمیمها) و نیز سازوکارهای درونی است که دو عمل اصلی مشکلیابی و مشکلگشایی را بهکار گرفته
( )Proctor, 2002, 24-60; Smith, 1998, 70-72و پنج مرحله دارد:

چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید :برنامهریزی ...

برنامهریزی مشکلسو :فرایندهای کاربردی مشکلگشایی

9
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میشوند .فرایند «مشکلگشایی خالق» با درک اینکه کشف مشکل نیازمند ذهنی پرسوجوگر است،
درک و شناسایی ،صورتبندی مشکل و شناسایی فرصتها را مهمتر از مشکلگشایی میداند .چون
اهداف توان تولید راهبردهایی متفاوت و گزینه  -که از عناصر اصلی مشکلگشایی خالق هستند  -را
دارند ،تعیین اهداف نیز در این فرایند اهمیت دارد .فرایند مشکلگشایی خالق چرخهای و متشکل از
فعالیتها و مراحلی است که در آن ابتدا به «تفکر واگرا» (انگارهها 25یا اهداف و راههای گشودن مشکلها
بدون محدودیت تولید) و پس از رسیدن به سطح پذیرفتنی (یعنی راهحلها از سوی گروه مشکلگشایی
بهکارگرفتنیشدنی باشند) به «تفکر همگرا»( 26راهحلهایی با هدف متکی بودن بر نتایج تفکر واگرا)
پرداخته میشود ( .)Higgins and Reeves, 2004مراحل ششگانۀ فرایند مشکلیابی -مشکلگشایی
مبتنی بر تفکر خالق و اصول «مشکلگشایی خالق» -شامل هدفیابی؛ واقعیتیابی27؛ مشکلیابی؛
انگارهیابی (ایدهیابی)28؛ انجام مرحلۀ راهبردی یا راهحلیابی 29و مرحلۀ عملیاتی با تولید تاکتیکها،
همراه با فنون بهکارگیریشدنی در شکل  2تصویر شده است (.)Proctor, 1999, 63-67

نامۀ معماری و شهرسازی
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* نگاه کنید به پینوشت شماره 30
شکل  .2فرایند و فنون مورد استفاده در مشکلگشایی خالق
منبع :نویسندگان با استفاده از Proctor, 2002

ویژگیهای شهرهای جدید کشورهای جهان با استفاده از روش تحلیل متن بررسی و نتایج آن در جدول
 1ارائه شده است.
جدول  .1ردیابی اصول پایۀ برنامهریزی و توسعه شهرهای جدید جهان
کشور و دورۀ
زمانی

زمينۀ موضوعی
جمعيت
افق
)هزار نفر(

بريتانيا
١٩۶٠-١٩٧۵

٣٠-٢٢٠

فرانسﻪ
١٩٦٠

٧٠-٨٠٠

اياﻻت متحد
آمريکا
١٩٦٠
کانادا
١٩٧٠
اﺳپانيا
١٩٧٠
هندوﺳتان
١٩٥٠
مصر
١٩٧٠

-٢٠٠
١٥٠

اهداف
گشودن ﻣشﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ ،جذب سرريز
جمعيت ،توزيع فضايی جمعيت و
فعاليتهای صنعتی
کاهﺶ جاذﺑﮥ ﻣنطقﮥ پاريس و ﻣناطق
پيراﻣون شهرهای ﺑزرگ

هدفهای اجتماﻋی ﻣﺴﮑﻦ ،تﺄﻣيﻦ فضای
ﻻزم ﺑرای توسعﮥ آينده شهرها،
تمرکززدايی از شهرهای ﺑزرگ
انتقال جمعيت و صنايع ﺑﻪ نواحی
ﻋقﺐﻣانده ،استفادۀ ﺑهينﻪ از ﻣناﺑع

٢٠-٣٠٠

کاهﺶ تمرکز در شهرهای ﺑزرگ ،ايجاد
انگيزه در ﻣناطق توسعﻪ نيافتﻪ

٦٠-٥٠٠

تمرکززدايی از شهرهای ﺑزرگ ،تﺄﻣيﻦ
ﻣﺴﮑﻦ

١٠-١١٠

کﺴﺐ سود ناشی از افزايﺶ قيمت زﻣيﻦ

د.ن
٦٠-١٢٠

د.ن.

ﺳازوکار کنترل ارزش زمين

خريد زﻣيﻦ ﺑﻪ قيمت ﻣوجود
د.ن.
دولتی
ﺑﺨﺶ ﻋموﻣی

تعلق سود ناشی از ارزش ﺑﻪ
جمعيت ساکﻦ
کنترل کاﻣﻞ ﺑر ارزش زﻣيﻦ
د.ن.

ﺑﺨﺶ
خﺼوصی

دولتی/
خﺼوصی

لغو ﻣالﮑيت در صورت ﻋدم
توسعﻪ در ﻣدت ﻣعيﻦ،

خﺼوصی

د.ن.

تﺄﻣيﻦ ﻣﺴﮑﻦ شاغليﻦ صنعتی
د.ن.

تمرکززدايی از شهرهای ﺑزرگ
تﺄﻣيﻦ ﻣﺴﮑﻦ کارﻣندان ،تﺄﻣيﻦ خدﻣات
رفاهی

هدايت سازوکار ﺑرناﻣﻪريزی ﺑﻪسوی
تعادل

د.ن.
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د.ن.
د.ن.

د.ن.

* د.ن =.در دسترس نیست

نوع پژوهش و برونداد پژوهشهایی که در مورد شهرهای جدید ایران انجام شده ،با استفاده از روش
تحلیل متن در پژوهش پایۀ این مقاله ،بررسی و نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2پژوهشهای مرتبط با شهرهای جدید ،ایران
نوع پژوهش

عنوان

برونداد
زمينۀ کار:

همايش و
ﻣﺠموعﻪ ﻣﻘاﻟﻪها

شهرهای جديد ،فرهنگی جديد در شهرنشينی
شرکت مادر تخصصی شهرهای جديد

تﺠربﻪهای ايﺠاد شهرهای جديد در ايران و جهان:
مرکز تحقيقات راه ،مسﮑن و شهرسازی
ارزيابی تطبيقی روشهای مﮑانيابی شهرهای
جديد :فصلنامﻪ باغ ﻧﻈﺮ

ﻣﻘاﻟﻪ

تحليﻞ خوداتﮑايی شهرهای جديد در مناطق
کﻼنشهری :مﺠلﻪ آمايش جغﺮافيايی فضا
بررسی ارتباط شاخﺺهای ﻋينی و ذهنی ،خدمات
ﻋﻤومی و کيفيت زندگی در شهر جديد هشتگرد:
مﺠلۀ ﻧامه معماری و شهﺮسازی

 بررسی تﺠربﻪهای ايﺠاد و چگونگی توسعۀ شهر
 بررسی اثرهای ايﺠاد شهرها در ايران
 بررسی مشﮑﻞهای شهرها در تﺠربﻪهای ايران و جهان
 پيشنهاد دگرگونی شهر
زمينۀ کار:
 بررسی ماهيت و دگرگونی مشﮑﻞهای شهرها در تﺠربۀ ايران و جهان
 بررسی ساختارهای سازمانی ،روند کاری و محتوايی و دستاوردهای شهرها
 ارزيابی مﮑانيابی و روشهای مﮑانيابی شهرها در ايران و شناسايی
مشﮑﻞهای ناشی از مﮑان
 بررسی شيوۀ اشتغال جﻤعيت ساکن
 رديابی مشﮑﻞ خودکفا نبودن شهر جديد پرديس و تﺄمين اشتغال جﻤعيت
ساکن آن در شهر تهران
 سنﺠﺶ شاخﺺهای کيفيت زندگی در شهر جديد هشتگرد
 ساخت مدلی برای تحليﻞ ارتباط ميان شاخﺺهای ﻋينی و ذهنی
 ارائﻪ رهنﻤودهايی برای گشودن مشﮑﻞها

نامۀ معماری و شهرسازی

)کشورهای(
اﺳکانديناوی
١٩٥٠
شوروی )ﺳابق(
١٩٧٠-١٩٥٠
)کشورهای(
اروپای شرقی
١٩٦٠
اﺳتراليا
١٩٥٠

٢٠-٢٥٠

ﺗوﺳعﻪدهنده

نحوۀ ﺗصرف
زمين

چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید :برنامهریزی ...

ردیابی پیشینۀ پژوهش در شهرهای جدید در جهان و در ایران
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ردیابی مشکلهای شهرهای جدید در جهان

مشکلهای شهرهای جدید در این مقاله با توجه به تجربههای جهانی ایجاد شهرهای جدید و تفاوت میان
کشورهای بیشتر و کمتر توسعهیافته و با انجام یک روش «تحلیل متن» 31از متون در دسترس (دانشپور،
82-93 ،1384؛  )Parliament, 2004, 7-8و با در نظر گرفتن عرصههایی که در آنها مشکلی پدید آمده
باشد و با عرصههای مشکلهای شهرهای جدید در ایران تشابه داشته باشند ،ردیابی گردید .نتیجۀ این
بررسی امکان گونهبندی ماهیت مشکلهای شهرهای جدید را در دو دسته مشکلهای بیرونی در سطوح
فرادست یا مشکلهای کل جامعه ،و مشکلهای درونی ویژۀ شهرهای جدید فراهمکرد .سپس ،چنین
مشکلهایی در دو دستۀ نخست) مشکلهای ناشی از فرایند برنامهریزی و دستۀ دوم) ایجاد شهرهای
جدید و چهارچوبهای حقوقی موجود و مشکلهای مورد مواجهه در طول زمان توسط جمعیت ساکن
در شهرهای جدید ،قرار گرفتند (جدول .)3
جدول  .3ردیابی مشکلهای شهرهای جدید ،کشورهای مختلف جهان
دستهﺑﻨﺪی
کﻼنﻣﺸﮑﻞ

رديﺎﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ

دستهﺑﻨﺪی خُردﻣﺸﮑﻞ
دستﻧياﻓﺘﻦ به هدف خودکفايی:
هدف خودکفايی

 در دسﺘرس ﻧبودن ﻓرﺻتهای ﺷﻐﻠی مﺘنوع
 ﺗﺄميﻦ ﻧشدن خدمات رﻓاهی
بازار اﺷﺘﻐال محدود و بيکاری:

دستۀ نخست
ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ

ساخﺘار اﺷﺘﻐال

سکوﻧت خاﻧوارهای کمدرآمد

 ﻧبود ﻓرﺻتهای ﺷﻐﻠی برای گروههای کمدرآمد
 ﺗﻤايﻞ به اسﺘقرار ﺷرکتهای مﻠی در ﺷﻬرهای بزرگ و ﺗﺨﻠيهﺷدن ﺷﻬرهای ﺟديد در دوره
اُﻓت اقﺘصادی
در دسﺘرسﻧبودن امکان سکوﻧت خاﻧوارهای کمدرآمد:
 ﺗشويﻖﻧکردن و ﻧاﺗواﻧی از مﻬاﺟرت گروههای کمدرآمد و ﺟدايی ﻓﻀايی از محﻠهای به محﻠه
ديﮕر و راﻧده ﺷدن گروههای درآمدی ﭘاييﻦﺗر
 ﺟذب ﺟﻤﻌيت با درآمد مﺘوسﻂ و ﺗﻤايﻞ به مﻬاﺟرت از ﺷﻬر ﺟديد با باﻻﺗر رﻓﺘﻦ سﻄﺢ درآمد
 اﻓزايﺶ ماﻟکيت مﻠکی زميﻦ و هزينۀ باﻻی سکوﻧت

ساخﺘار مﺴکﻦ و خدمات رﻓاهی

 ﻓرسودگی کاﻟبدی و ﻧبود امنيت
 دسﺘرسی اﻧدک به ﻓﻀاهای گذران اوقات ﻓراغت
 مشکﻞ ﺣﻤﻞوﻧقﻞ

ﺟنبههای ماﻟی
دستۀ دوم
ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ

ﺟﻤﻌيت اﻓﻖ
مشارکت مردمی
هزينههای زيﺴتمحيﻄی

 ﺗﺄميﻦ ﻧنﻤودن هزينههای ﻻزم
 دست ﻧياﻓﺘﻦ به ﺟﻤﻌيت اﻓﻖ
 موﻓﻖ ﻧبودن سياست ﺷرکتهای ﺗوسﻌه برای ﺟذب ﺟﻤﻌيت
 ﻧبود ﻓرﺻت مشارکت ﺟﻤﻌيت ساکﻦ در برﻧامهريزی ﺗوسﻌه
 ﻧبود مشارکت بﺨﺶهای خصوﺻی يا ﺗﻌاوﻧی در اﺟرای برﻧامههای ﺗوسﻌه
هزينههای زيﺴتمحيﻄی باﻻ چون:
 در ﻧﻈر ﻧﮕرﻓﺘﻦ محيﻂ ﻃبيﻌی برای گذران اوقات ﻓراغت
 اﺗﻼف زميﻦ در محيﻂهای با ارزش ﻃبيﻌی و کشاورزی

منبع :نویسندگان با استفاده از Parliament, 2004, 7-8

معرفی روش طراحی الگووارۀ پیشنهادی برای مشکلیابی-مشکلگشایی در شهرهای جدید

برای دستیابی به دستورکار این مقاله و طراحی و بهکارگیری الگووارۀ پیشنهادی ،روشی بر پایۀ سه اصل
تدبیر شد :نخست) با استفاده از نتایج بررسی چهارچوبهای نظری و مشکلگشایی مبتنی بر عقالنیت و
خالقیت چهارچوبی مقدماتی بهدست آمد؛ دوم) مسیری سهگانه برای ردیابی مشکلهای شهرهای جدید
دربردارنده قیاس تحلیلی تجربههای جهانی و ردیابی مشکل شهرهای جدید بر اساس انحراف از برنامه
و ردیابی مشکلهای جمعیت ساکن در دو دسته مشکلهای عینی و ذهنی طراحی و چارچوبی برای

شکل  .3الگووارۀ پیشنهادی مشکلیابی-مشکلگشایی برای شهرهای جدید

شکل  .4الگووارۀ پیشنهادی مشکلیابی-مشکلگشایی برای شهرهای جدید

نامۀ معماری و شهرسازی

بر پایۀ روشی که برای طراحی الگووارۀ مشکلیابی-مشکلگشایی معرفی شد ،الگووارۀ پیشنهادی در
شهرهای جدید بر اساس اصول برنامهریزی مشکلسو چنین معرفی میشود.
چگونگی طراحی رهیافت پیشنهادی مشکلیابی-مشکلگشایی :این رهیافت از ترکیب دو فرایند
مشکلگشایی عقالنی و مشکلگشایی خالق ،که در شکل  4مقایسه شدهاند ،بهدست آمد .با توجه به
تفاوت این دو شیوه ،عناصری از شیوۀ مشکلگشایی مبتنی بر خالقیت در فرایند مشکلگشایی عقالنی
وارد شد و در آن از سه فن رایج مشکلیابی-مشکلگشایی خالقانه– یعنی فنون پرسش ششکلمهای،
تحلیل استخوانماهی 32و نردبانیکردن مشکل -33استفاده گردید تا امکان استفاده از چنین فنونی در بستر
این چهارچوب آزموده شود.

چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید :برنامهریزی ...

شناسایی مشکلهای شهرهای جدید فراهمگردید؛ و سوم) مشکلهای ردیابیشده پس از تحلیل ،در دو
مقوله مشکلهای محتوایی و روندکاری دستهبندی و چهارچوبی برای گشودن آنها طراحی و پیمودهشد
(شکل .)3

13
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مشکلیابی :در خصوص مشکلیابی مسیری سهگانه پیموده شده است :الف) فرایندهای برنامهریزی
و چهارچوبهای مدیریتی و اجرایی شهرهای جدید ایران بررسی شد و با قیاس تحلیلی تجربههای
برنامهریزی و مشکلیابی-مشکلگشایی شهرهای جدید در جهان ،عدمقطعیت در فرایندهای منجر
به مشکل بر اساس چهارچوب مقدماتی پیشنهادی تحلیل و مشکلهای عینی شهرهای جدید شناسایی
گردید؛ ب) انحراف اجرای برنامه از برنامۀ توسعۀ شهر جدید در سه بُعد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی
تحلیل شد تا دستۀ دیگری از مشکلهای عینی ردیابی گردند؛ و پ) با گردآوری اطالعات در مسیر ذهنی
از جمعیت ساکن در شهرهای جدید ،مشکلهایی که جمعیت ساکن با آن روبهرو شدهاند ،ردیابیگردید و
با توجه به مشکلهای بهکارگیری روشهای خالقانه علتیابی شد.
مشکلگشایی :بیانیۀ نهایی مشکلهای شهرهای جدید از ترکیب مشکلهای ردیابیشده از مسیرهای
سهگانه و با بهکارگیری فنون خالقانۀ تحلیل مشکلها تولید شد .این بیانیه ،مشکلها را بر اساس ماهیت
آنها در دو دسته مشکلهای روندکاری مقولهبندی میکند .دسته اول به دلیل نبود سیستمهای پشتیبانی
الزم چون چهارچوبهای حقوقی و سازمانی بهوجود آمدهاند و پیششرط مشکلگشایی هستند .دسته
دوم یعنی مشکلهای محتوایی مجموعهای از مشکلهایی هستند که در محتوای برنامه و به دلیل نبود
سیاستهای الزم برای رویارویی با چنین مشکلهایی بهوجود آمدهاند .به این ترتیب میتوان فرایند
مشکلگشایی را برای هر دو دسته مشکل طراحی نمود .در دستۀ نخست ،پیشنهادهای روندکاری و در
دستۀ دوم برنامۀ راهبردی کاهش مشکلهای محتوایی ،تهیه میگردد.

بهکارگیری الگووارۀ پیشنهادی در مشکلیابی -مشکلگشایی در شهر جدید هشتگرد

الگووارۀ پیشنهادی در شهر جدید هشتگرد به این صورت مورد آزمون قرار گرفت که ابتدا با پیمودن مسیر
عینی ،به تحلیل محتوای اسناد برنامهای به منظور مشکلیابی جنبههای محتوایی برنامۀ توسعۀ شهر جدید
هشتگرد با توجه به گونهبندی مشکلها و سپس به ردیابی و تحلیل انحراف اجرای برنامه از برنامۀ توسعۀ
شهر جدید هشتگرد 34پرداخته شد .مسیر ذهنی با تحلیل محتوای مصاحبه با جمعیت ساکن در شهر جدید
هشتگرد و ردیابی مشکلهای برگرفته از مصاحبههای عمیق پیموده شد 35که برای انجام آن از شاخهای از
روش «تحلیل متن» با نام «روش تحلیل تِماتیک (یا تحلیل فَر َهشتی)» 36استفاده شد (جدول .)4
جدول  .4بهکارگیری الگووارۀ پیشنهادی مشکلیابی در شهر جدید هشتگرد
دستهﺑﻨﺪی
کﻼنﻣﺸﮑﻞ

زﻣيﻨههای خُرد ﻣﺸﮑﻞ
اهداف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ارﺗبﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪهﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای

ﻣﺸﮑﻞهای
عيﻨی :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﻧﺘخﺎب ﻣکﺎن
آيﻨدهﻧﮕﺮی و ﺑﺮرﺳی و
ﺗحليل ﺳﺎخﺘﺎر اجﺘمﺎعی-
اقﺘصﺎدی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪريزی :ﺳﺎخﺘﺎر
کﺎﻟبدی

ﺗﺸريح ﻣﺸﮑﻞ
 ﻧبﻮد اهداف خﻮدکفﺎيی و ﺗﻌﺎدل
 ﻧبﻮد ارﺗبﺎط ﻣيﺎن اجزای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 دﮔﺮﮔﻮن ﻧمﻮدن ﺗﻌﺮيف ﻣﻨﻄﻘﻪ در هﺮ ﻣﺮحلﻪ از ﺗﻮﻟيد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 اخﺘيﺎر ﻓﺮض ﻣحدود ﺑﻮدن ظﺮﻓيت جمﻌيﺘی ﻓضﺎهﺎی ﺳکﻮﻧﺘی پيﺮاﻣﻮن
 ﺑﻪکﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ روشهﺎی ﺗحليل ﻣﻨﺎﺳبت ﻣحيﻄی







اﺳﺘفﺎده ﻧﻨمﻮدن از روشهﺎی ﻣﻌﺘبﺮ آيﻨدهﻧﮕﺮی
ﺑﻪکﺎرﮔيﺮی پيشﻓﺮضهﺎی غيﺮواقعﺑيﻨﺎﻧﻪ
ﻧپﺮداخﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎخﺘﺎر اجﺘمﺎعی -اقﺘصﺎدی
ﺗﻮﻟيدﻧﻨمﻮدن ﺳيﺎﺳتهﺎ و ﻣﻘﺮراﺗی ﺑﺮای ﺑيﺎن ﺑﺎيسﺘﮕی ارﺗبﺎط ﻣيﺎن ﻣسکﻦ و شغل
در ﻧظﺮ ﻧداشﺘﻦ ويژﮔیهﺎی طبيﻌی زﻣيﻦ در پﺮداخﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎخﺘﺎر کﺎﻟبدی
ﻧبﻮد ﺳيﺎﺳتهﺎيی ﺑﺮای جذب ﻓﻌﺎﻟيتهﺎی ﺗﻌييﻦ شده در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ کﺎﻟبدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺎخﺘﺎر ﻣسکﻮﻧی شهﺮ پس از واﮔذاری زﻣيﻦ

زﻣيﻨههای خُرد ﻣﺸﮑﻞ

ﻣﺸﮑﻞهای
عيﻨی :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از قيﺎس
اﻧحﺮاف اجﺮا از
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺳﺎخﺘﺎر جمﻌيت
ﺳﺎخﺘﺎر اقﺘصﺎد
ﺳﺎخﺘﺎر کﺎﻟبدی
خدﻣﺎت رﻓﺎهی

ﻣسکﻦ
ايمﻨی و اﻣﻨيت










تحلیل و تشخیص علت مشکلها بر پایۀ الگووارۀ پیشنهادی مشکلیابی-مشکلگشایی

برای ردیابی و تحلیل مشکلها در مسیر ذهنی یا بر پایۀ نظر جمعیت ساکن در شهر جدید هشتگرد ،از دو
فن رایج در مشکلیابی-مشکلگشایی یا شیوۀ برنامهریزی مشکلسو استفاده شد و افزون بر مشکلیابی،
کاربردپذیری آن نیز در چنین فرایندی آزمون گردید .به این صورت که در طراحی پرسشنامههای مورد
37
استفاده ،دو فن نوشتاری-تصویری «پرسش ششکلمهای» و «نمودار استخوانماهی» بهکار گرفته شد.
جدول  .5مشکلهای بهدستآمده از بهکارگیری فن پرسش ششکلمهای در شهر جدید هشتگرد
زميﻨﮥ
مﻮﺿﻮﻋﯽ

ﺗﻌﺮيﻒ مﺸﮑﻞ:
مﺸﮑﻞ ﭼيﺴﺖ؟

مﺸﮑﻞ ﭼﻪ زمانﯽ
اﺗفاق مﯽافتد؟

نبود دسترسی
ﺟﻤﻌيﺖ سﺎﮐﻦ ﺑﻪ
خدمﺎت رفﺎهی

از اﺑتدای ايجﺎد شهر،
در هﻤﮥ اوقﺎت و
ﺑيشتر در شبهﺎ

ﺣﻤﻞونقﻞ
ﻋﻤﻮمﯽ

نبود دسترسی
ﺟﻤﻌيﺖ سﺎﮐﻦ ﺑﻪ
شبکﮥ ميﺎن-شهری
ﺣﻤﻞونقﻞ عﻤومی

خدمات
زيﺮﺑﻨايﯽ**

نبود دسترسی
ﺟﻤﻌيﺖ سﺎﮐﻦ ﺑﻪ
آب آشﺎميدنی

در هﻤﮥ زمﺎنهﺎ
)ﺑيشتر در سﺎعﺎت
ﮐﺎری( و از اﺑتدای
ايجﺎد شهر
از اﺑتدای ايجﺎد شهر

خدمات
رفاهﯽ*

ﻋﻠﺖ مﺸﮑﻞ :مﺸﮑﻞ ﭼﺮا
اﺗفاق مﯽافتد؟
 ايجﺎد ننﻤودن خدمﺎت
رفﺎهی
 ﺗﺄميﻦ ننﻤودن منﺎﺑﻊ مﺎﻟی
ﺑرای ايجﺎد خدمﺎت
رفﺎهی
 ﺑﻪﮐﺎرگيری اصول
نﺎدرسﺖ ﺑرنﺎمﻪريزی

مﺸﮑﻞ ﮐﺠا
اﺗفاق
مﯽافتد؟

ﮐﻞ شهر

 ﺗوﻟيد ننﻤودن ﺑرنﺎمﻪ
ﺑرای انتقﺎل آب

* چون آموزشی و درمانی

شرﮐﺖ عﻤران
شهر ﺟديد/
شهرداری

ﮐﻞ شهر

شهرداری و سﺎير
سﺎزمﺎنهﺎی
مسئول

ﮐﻞ شهر

شهرداری و سﺎير
سﺎزمﺎنهﺎی
متوﻟی ﺗوسﻌﻪ

 ﺗﺄميﻦ ننﻤودن منﺎﺑﻊ مﺎﻟی
 مکﺎنيﺎﺑی نﺎدرسﺖ شهر

ﭼﻪ ﻋامﻠﯽ ﺑاﻋﺚ
ﺑﻪوجﻮد آمدن
مﺸﮑﻞ اسﺖ؟

** چون آب ،برق و گاز

ﭼﮕﻮنﻪ ﺑﻪ وجﻮد
مﺸﮑﻞ ﭘﯽ
مﯽﺑﺮيد؟

نبود امکﺎن
استفﺎده از خدمﺎت

دشواری آمدوشد

ﮐيفيﺖ پﺎييﻦ آب
آشﺎميدنی و
ﺑيﻤﺎریهﺎی نﺎشی

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻣﺸﮑﻞهای
ذهﻨی :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻣصﺎحبﻪهﺎی
عميق ﺑﺎ
جمﻌيت ﺳﺎکﻦ

حملوﻧﻘل










عدم دﺳﺘيﺎﺑی ﺑﻪ جمﻌيت اﻓق در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧبﻮد همﺎهﻨﮕی ﻣيﺎن ﺳيﺎﺳتهﺎی جمﻌيﺘی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻓﺮادﺳت
اداﻣﻪ ﻧيﺎﻓﺘﻦ ﺳکﻮﻧت جمﻌيت ﺳﺎکﻦ ﻧخسﺘيﻦ شهﺮ
ﻣغﺎيﺮت ﺑﺎ هدف خﻮدکفﺎيی :ﻧبﻮد ﻓﺮﺻتهﺎی شغلی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای جمﻌيت ﺳﺎکﻦ
ﺗﺄﻣيﻦ ﻧﻨمﻮدن هزيﻨﻪهﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ شهﺮ و ﻓﺮوش زﻣيﻦهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧيﺎﻓﺘﻪ
ﺗحﻘق ﻧيﺎﻓﺘﻦ ﺑسيﺎری از پيشﻨهﺎدهﺎی کﺎﻟبدی
ﻧبﻮد همﺎهﻨﮕی ﻣيﺎن شهﺮ جديد و شهﺮ قديم هشﺘﮕﺮد
يکپﺎرچﻪ و ﻓﺮاﮔيﺮ ﻧبﻮدن ﻓضﺎهﺎی درﻣﺎﻧی ،آﻣﻮزشی ،ورزشی ،خﺮيد ،ﺳبز ،ﮔذران
اوقﺎت ﻓﺮاغت.
ﻧبﻮد ﻓضﺎهﺎيی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟيتهﺎی ﻓﺮهﻨﮕی
ﻧبﻮد  /ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧبﻮدن خدﻣﺎت حملوﻧﻘل عمﻮﻣی درون-شهﺮی و ﺑيﻦ-شهﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧبﻮدن ﻓضﺎهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ حﺮکت پيﺎده
کيفيت پﺎييﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎخت واحدهﺎی ﻣسکﻮﻧی
ﺗﺄﻣيﻦ ﻧشدن خدﻣﺎت رﻓﺎهی و زيﺮﺳﺎختهﺎی ﻣسکﻦ
ﻓﺮﺳﻮدﮔی ﺑﺮخی ﻧﻮاحی ﻣسکﻮﻧی
ﻧﺎرضﺎيﺘی ﻣﺮدم از حضﻮر ﻧيﺮوهﺎی اﻣﻨيﺘی
ﻧبﻮد اﻣﻨيت در ﻧﺘيجﮥ عﻮاﻣل ﻣخﺘلف ﻧﺎشی از رهﺎشدﮔی زﻣيﻦ

چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید :برنامهریزی ...

دستهﺑﻨﺪی
کﻼنﻣﺸﮑﻞ

ﺗﺸريح ﻣﺸﮑﻞ
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در بهکارگیری فن تحلیل استخوان ماهی ،مشکلهایی مشابه نتایج بهکارگیری فن پرسش شش کلمهای
تکرار شد (شکل .)5

شکل  .5جدول اطالعات بهدستآمد ه از بهکارگیری فن تحلیل استخوانماهی در شهر جدید هشتگرد

با جمعبندی پاسخهای دو مسیر ،مهمترین علت بروز مشکل در سه مورد تأمین ننمودن بودجۀ کافی،
مدیریت نادرست منابع و نبود برنامههایی کارآمد برای هدایت تغییر و توسعۀ شهر جدید هشتگرد تعیین شد.

بیانیۀ نهایی مشکلهای شهر جدید هشتگرد بر پایۀ الگوواره پیشنهادی

برای تولید بیانیۀ نهایی مشکلهای شهر جدید هشتگرد که فراهم آوردن بستر مناسب برای مشکلگشایی
است ،ابتدا نیاز به تحلیل و تجمیع مشکلها است که برای این کار از فن «نردبانیکردن مشکل» استفاده
شد .با استفاده از این فن ،همۀ مشکلها در دو سطح روندکاری و محتوایی دستهبندی شدند (جدول .)6
جدول  .6بیانیۀ مشکلهای شهر جدید هشتگرد ،سال 1394
دستهبندی
کﻼنﻣﺸﮑﻞ

زﻣينههای خُرد
رديابی ﻣﺸﮑﻞ

ﻣﺸﮑﻞهای روندکاری :پيششرط ﻣﺸﮑﻞگﺸايی


اهداف و
پيشفرضهﺎ






برناﻣهريزی توسعه

ﺑرنﺎمﻪريزی
اﺟرايی








ﺗﻮﺟﻪ ننمﻮدن ﺑﻪ اهداف خﻮدکفﺎيی و ﺗعﺎدل و
ارﺗبﺎط ميﺎن اهداف ﺑرنﺎمﮥ ﺗﻮسعﻪ شهر ﺟديد
و سﺎير ﺑرنﺎمﻪهﺎ
ﺑﻪکﺎرنﮕرفﺘﻦ پيشفرضهﺎی درست و
واقعﺑينﺎنﻪ
مﺎهيت کﺎلبدی ﺑرنﺎمﻪ
ﺗﻮليد نشدن ﺑرنﺎمﻪهﺎ و سيﺎستهﺎی پشﺘيبﺎن:
ﺑرنﺎمﮥ مﺎلی و اﺟرايی ،سيﺎستهﺎی ﺟذب
فعﺎليتهﺎی اقﺘصﺎدی و ايجﺎد اشﺘغﺎل
مشﺎرکتنيﺎفﺘﻦ ايجﺎدکنندگﺎن و
اسﺘفﺎدهکنندگﺎن
نﺎهمﺎهنﮕی نهﺎدهﺎی مسئﻮل
نﺎهمﺎهنﮕی ﺑرنﺎمﮥ ﺗﻮسعﮥ شهر ﺟديد و شهر
قديم
ﺗﻮليد ننمﻮدن سﺎزوکﺎرهﺎی واگذاری زميﻦ

ﻣﺸﮑﻞهای ﻣحتوايی :پايۀ توليد راهبردها

*




دست نيﺎفﺘﻦ ﺑﻪ ﺟمعيت افق
دست نيﺎفﺘﻦ ﺑﻪ پيشنهﺎدهﺎی کﺎلبدی

خدمﺎت رفﺎهی و
ﺣمﻞونقﻞ

ﺗﻮليد ننمﻮدن راهبردهﺎی مرﺗبﻂ ﺑﺎ سﺎخﺘﺎر
اﺟﺘمﺎعی
ﺗﻮليد ننمﻮدن راهبردهﺎی مرﺗبﻂ ﺑﺎ سﺎخﺘﺎر
اقﺘصﺎدی















ﻓعاليﺖ ﻣﺴﮑونی و
ﻓعاليﺖهای وابﺴته








* مشکل در این دسته ردیابی نشدهاست.

در بیانیۀ مشکلهای شهر جدید هشتگرد دو مشکل ردیابی و تحلیل شد که به دلیل آنکه در فرایند
مشکلگشایی گشودنی نیستند ارائه نشدهاند ،زیرا باید از ابتدا و در آغاز برنامهریزی برای شهرهای جدید
مورد توجه قرارگیرند تا آنها را پس از ایجاد و توسعه ،وارد دور باطلی از مشکلها ننمود .نخست ،مشکل
انتخاب مکان شهر جدید که با توجه به ایجاد شهر جدید هشتگرد و توسعه آن ،امکان تغییر مکان و گشودن
مشکل وجود ندارد؛ و دوم ،نبود سازوکار برنامهریزی و برنامههای منطقهای که در زمان برنامهریزی برای
این شهر و بهجای آن پیشفرضهایی در نظر گرفته شدهاند که تغییر آنها امکانپذیر نیست.

معرفی شیوۀ مشکلگشایی بر پایۀ الگوواره پیشنهادی مشکلیابی-مشکلگشایی

برای رویارویی با مشکلهایی که در بیانیۀ نهایی مشکلهای شهر جدید هشتگرد معرفیگردید و بر پایۀ
الگوواره پیشنهادی برای انجام فرایند مشکلگشایی ،یک برنامۀ راهبردی مشکلسو که جایگزین برنامۀ
توسعۀ موجود است ،در زیر پیشنهاد میشود.
نخست ،پیشنهاد کاهش مشکلهای روندکاری :برای گشودن دستۀ نخست مشکلها و پیششرط
مشکلگشایی در شهرهای جدید ،دربردارندۀ برنامهها وتدبیرهای زیر:
الف -چهارچوب تصمیمهای مالی و اجرایی :در برنامۀ موجود توسعۀ شهر جدید هشتگرد ،پیشنهادی
برای تأمین منابع مالی هزینههای ایجاد شهر جدید و اجرای برنامه ارائه نشده و فقط به فروش زمین اشاره
شده است که در بسیاری موارد ،زمین پس از واگذاری بدون ساخت مسکن رها شده است .این کار با
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مسکﻦ و
زيرسﺎختهﺎ



ﺗﻮليد ننمﻮدن ﺑرنﺎمﻪ ﺑرای ﺗﻮسعﻪ زيرسﺎختهﺎ
و مرﺣلﻪﺑندی ﺗﻮسعﻪ ﺑخش مسکﻮنی و
پﺎيبندنبﻮدن ﺑﻪ اﺟرای ﺑرنﺎمﻪ ﺗﻮسعﻪ فضﺎيی



ﺗﺄميﻦ نکردن خدمﺎت و فضﺎهﺎی رفﺎهی :درمﺎنی،
آمﻮزشی ،ورزشی ،فرهنﮕی و گذران اوقﺎت فراغت،
ﺗمرکز فعﺎليتهﺎ در نﻮاﺣی مرکزی شهر
ﺟذب نشدن فعﺎليتهﺎی درمﺎنی ﺑﺎ مقيﺎس کﺎرکردی
ورای شهر
وﺟﻮد نداشﺘﻦ ﺣمﻞونقﻞ عمﻮمی منﺎسب درون-
شهری و ﺑيﻦ-شهری
منﺎسب نبﻮدن امکﺎنﺎت پيﺎدهروی
ايجﺎد نشدن واﺣدهﺎی مسکﻮنی ﺑﺎ کيفيت منﺎسب در
ﺑرخی نﻮاﺣی شهر
فرسﻮدگی سﺎخﺘﺎرهﺎی مسکﻮنی و غيرمسکﻮنی در
ﺑرخی نﻮاﺣی
سﺎخﺘﻪنشدن واﺣدهﺎی مسکﻮنی و ﺗﻮسعﻪنيﺎفﺘﮕی
ﺑرخی نﻮاﺣی مسکﻮنی
ايجﺎد نشدن زيرسﺎختهﺎ در ﺑرخی نﻮاﺣی مسکﻮنی
ايجﺎد نشدن و نﺎکﺎرآمدی زيرسﺎختهﺎی ﺟمعآوری
زﺑﺎلﻪ و فﺎضﻼب در ﺑخشهﺎی ﺟنﻮﺑی شهر
نبﻮد امنيت و ايمنی در نﻮاﺣی مسکﻮنی و ﺣضﻮر
نﺎکﺎفی نيروهﺎی نظﺎرﺗی

چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید :برنامهریزی ...
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رویۀ ارائه وام و تسهیالت به شرکت عمران شهرهای جدید در جهان متفاوت است چرا که به جلوگیری
از سوداگری زمین منجر میشود .پراکندگی ساختوساز و تکمیلنشدن توسعۀ نواحی مسکونی ،علت
زیربنایی برخی از مشکلهای ردیابیشده در شهر جدید هشتگرد است .برای گشودن چنین مشکلهایی،
این مقاله سه دسته پیشنهاد ارائه کرده است :تأمین منابع مالی ،تأمین هزینۀ استهالک و بازپرداخت منابع
مالی در اختیار شرکت عمران به نحوی تعیین گردد که شرکت عمران به جذب سرمایهها تشویقگردد،
قوانین و سازوکارهای حقوقی ،برای تضمین بازپسگیری زمینهای توسعه نیافته پس از واگذاری ،در
مدت مشخص تدوینگردد و برنامۀ مرحلهبندی که در آن هزینهها و درآمدهای شرکت عمران شهر جدید
برای مرحلهبندی توسعه و تکمیل ساخت نواحی نیمهساختهشده مشخصگردد و واگذاری زمین و آغاز
ساختوساز در سایر نقاط شهر جدید تا زمانی که این نواحی تکمیل نشدهاند ،انجام نشود.
ب -تولید برنامه برای جذب جمعیت و فعالیت :چون همزمانی سیاستهای اشتغال و سکونت جمعیت
از پیششرطهای مهم برنامهریزی شهرهای جدید شمرده میشود ،نیاز به بازنگری و سیاستگذاری در
اشتغال و اندازۀ جمعیت افق و ترکیب جمعیت شهر جدید هشتگرد در عرصههای تصمیمگیری زیر است:
•اشتغال جمعیت ساکن :تولید سیاستهایی که در آن سازوکارهایی برای ایجاد اشتغال برای افراد
ساکن در این شهر در دستیابی به هدف خودکفایی تدبیرگردد.
•جذب جمعیت در گروههای اجتماعی متفاوت :تولید سیاستهای انگیزاننده برای جذب جمعیت
از استانهای تهران و البرز و استانهای پیرامونی با هدف ایجاد تعادل اجتماعی-اقتصادی.
پ -اصالح ساختار تصمیمگیری :پس از پایان یافتن دورۀ توسعۀ شهر جدید هشتگرد و در حالی که
بسیاری نواحی از شهر جدید تکمیلنشده باقی ماندهاند ،برخی از وظایف شرکت عمران به شهرداری
بدون تمهیداتی در راستای هماهنگسازی این دو با یکدیگر و با سازمانهای متولی تأمین خدمات
رفاهی ،واگذار شده است .در رویارویی با این مشکل ،نیاز به سیاستگذاری برای هماهنگسازی بین-
سازمانی است.
دوم ،پیشنهاد کاهش مشکلهای محتوایی :برای گشودن مشکلهای محتوایی از یک فرایند برنامه ریزی
مشکلسو و هدفسو استفاده شد .در این فرایند ،بر پایۀ رابطۀ کارکردی میان عناصر برنامهای یعنی
اهداف کالن و خُ رد یک برنامۀ شهری که بر اساس مشکلهای ردیابیشده در سیستم شهری مورد
برنامهریزی تنظیم میشوند ،دربردارندۀ راهبردهایی که با مقصود هماهنگ نمودن اهداف ،راههای کلی
دستیابی به آن اهداف را شکل میدهند و با تاکتیکها ،پیگیری میشود ،تهیه میشود.
الف -تنظیم هدف و مشکل :هنگامی که مشکلی در برنامهریزی ردیابی شده باشد نشان از آن دارد که
هدفی وجود دارد .بر اساس بیانیۀ نهایی مشکلها که از تحلیل مشکلها در مسیرهای سهگانه استخراج
شده است ،اهدافی که هر یک مبتنی بر یک یا چند مشکل هستند تنظیم و در جدول  7معرفی شدهاند.
ب -تولید بیانیۀ راهبردی برای رویارویی با مشکل :راهبردهای برنامهریزی که ابزار دستیابی به اهداف
هستند و آنها را هماهنگ میکنند ،برای کاهش مشکلها با برگرفتن روشی که در جدول  6بهصورت
فشرده تعریفشد ،تنظی م گردیده و در جدول  7معرفی شده است.

دستهبندی
ﻣﺸﮑﻞ:
ساختارهای

کالبدی

ﺗصﻤيﻢگيری

نتیجهگیری

کﻼن
 ارتقای کيفيت
زندگی
 دستيابی به
خودکفايی در
خدمات رفاهی
 ارتقای امنيت
سﮑونت

 دستيابی به
خودکفايی در
اﺷتغال
 ايجاد تعادل در
ساختار اجتﻤاﻋی
 ارتقای جايگاه
ﺷهر جديد در
محدوده منطقه
پيرامونی

 تﺄميﻦ هزينههای
توسعه و
مديريت ﺷهر
جديد
 افزايش مشارکت

خُرد
 افزايش سطح و
بهبود دسترسی به
خدمات رفاه
ﻋﻤومی
 ارتقای کيفيت
ساختوساز
مﺴﮑﻦ
 افزايش حﻤلونقل
ﻋﻤومی و حرکت
پياده






جذب گروههای
جﻤعيتی متفاوت
جذب فعاليتهای
ﺷهری و
فراﺷهری
بيشينه نﻤودن
حرکت پياده
ايﻤﻦسازی
حرکت پياده

 ايجاد زمينههای
ﻻزم برای افزايش
حس اﻋتﻤاد و
جﻠﺐ مشارکت
مردم در ﺷهر
جديد

خدﻣات رفاه
ﻋﻤﻮﻣی

گذران اوقات
فراغت

کﻼن

خُرد

 سياستگذاری در گﺴترش
فعاليتهای خدمات رفاه ﻋﻤومی
در نواحی و زيرنواحی ﺷهری

 توليد برنامﮥ بازنوسازی فضاهای
موجود ﺷهری

 سياستگذاری در گﺴترش
فعاليتهای فرهنگی-تفريحی
در نواحی و زيرنواحی ﺷهری
توحﺴط دو بخش ﻋﻤومی و
خﺼوﺻی


ﺣﻤﻞونقﻞ




ﻣﺴﮑﻦ

ﺗصﻤيﻢگيری
و ﻣﺸارکت



سياستگذاری برای تﺴريع
فرايند ايجاد مترو
سياستگذاری در ارائه خدمات
حﻤلونقل و راهاندازی سازوکار
نظارت بر توليد و اجرای برنامه
سياستگذاری برای تﺴريع در
توسعه زميﻦهای رهاﺷده
سياستگذاری و راهاندازی
سازوکاری برای الزام به مقررات
مﻠی برای بازرسی و نظارت بر
ساختﻤانها

 سياستگذاری برای تشويق
سرمايهگذاری در توسعﮥ
فعاليتها
 سياستگذاری برای دقيق
وظايف ﺷهرداری و ﺷرکت
ﻋﻤران

 ﺷناسايی فرﺻتهای گﺴترش
فعاليتهای گذران اوقات
فراغت
 تجهيز فضاهای گذران اوقات
فراغت موجود توسط بخش
ﻋﻤومی
 ايجاد زمينه برای جﻠﺐ
سرمايهگذاران بخش خﺼوﺻی







تﮑﻤيل ﺷبﮑه معابر درون-
ﺷهری برای تﺴهيل حرکت
ايجاد پايانهها و ايﺴتگاههای
حﻤلونقل ﻋﻤومی در نواحی و
زيرنواحی ﺷهری
تﺄميﻦ خدمات پشتيبان سﮑونت
در نواحی و زيرنواحی ﺷهری
ارائه وام کمبهره به سازندگان در
برابر ساخت واحدهای مﺴﮑونی
بادوام و استاندارد

 راهاندازی نهادهای محﻠی برای
انتقال مشﮑلهای رديابیﺷده به
تﺼﻤيمگيران
 راهاندازی گروههای محﻠی برای
هﻤﮑاری در اجرای برنامههای
سطح خُرد

این مقاله به مشکلهای شهری ،پرداخت که توسط فرایندهای برنامهریزی شهری گشودنی هستند و از
مشکلهای کلی جامعه متفاوت بهشمار میروند .چنین مشکالتی با مشکلهای ساده نه فقط در جنبههای
ماهوی بلکه در شیوۀ رویارویی نیز تفاوت دارند و دارای نوعی پیچیدگی هستند که با تکیه بر داوریهای
چندگانه ،تدبیر راههای گشودن آنها دشوار است .این مقاله در دستیابی به مقصود خود ،به طراحی و
بهکارگیری الگووارهای مناسب مشکلیابی-مشکلگشایی در شهرهای جدید با تأکید بر شهر جدید
هشتگرد پرداخت و الگووارهای را با بهکارگیری رهیافت ترکیبی مشکلگشایی خالق و مشکلگشایی
عقالنی و استفاده از عناصری از هر دو ،دربردارندۀ فرایندی دو مرحلهای برای مشکلیابی و مشکلگشایی
در شهرهای جدید طراحی و پیشنهاد نمود .در این مقاله با توجه به تجربههای جهانی ایجاد شهرهای
جدید ،مشکلهای ناشی از الگوبرداری نسنجیده از ایجاد چنین شهرهایی در ایران و مشکلهای ناشی
از انحراف از برنامۀ توسعۀ شهر جدید و مشکلهایی که جمعیت ساکن در شهر جدید هشتگرد در طول
سکونت خود در این شهر با آن روبهرو بودهاند ،تحلیل گردید .برخی از چنین مشکلهایی ریشه در اصول
و اهداف نخستین برنامهریزی و جنبههای روندکاری (دربردارندۀ چهارچوبهای مدیریتی و سازوکار
حقوقی) توسعۀ شهر جدید داشته و برخی به جنبههای محتوایی برنامهریزی شهرهای جدید دارند ،چه
ناشی از جنبههای ماهوی برنامۀ توسعۀ شهر جدید و چه مشکلهایی که در طول دوره توسعۀ هر شهر
جدید برای افراد ساکن در این شهرها بهوجود آمدهاند .چهارچوب پیشنهادی مشکلگشایی مقاله ،برگرفته
از مقولهبندی مشکلها در دو دستۀ روندکاری و محتوایی در بستر یک رویکرد برنامهریزی مشکلسو
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اجتﻤاﻋی-
اقتصادی

اهداف

دستهبندی
زﻣينههای
ﻣﺸﮑﻞگﺸايی

راهبردها
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جدول  .7بیانیۀ اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای رویارویی با مشکلهای محتوایی شهر جدید هشتگرد
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و هدفسو انجام گرفت .بر پایۀ یافتههای این مقاله ،مشکلهای محتوایی در مرتبه اهمیت دوم نسبت
به مشکلهای روندکاری قرار دارد و فقط در صورت توجه به پیششرطهای مشکلگشایی در شهرهای
جدید قابل بهکارگیری است .هرچند دستهای از مشکلهای شهرهای جدید مرتبط با مکانگزینی شهرهای
جدید ،بهدلیل ماهیت تغییرنیافتنی آنها نمیتوانند به فرایند مشکلگشایی وارد شوند.

پینوشتها
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.15
.16

.20
.21

«تأثیرات سرریز جمعیت بزرگشهرها» ( ،)metropolitan overspill effectسرریز بزرگشهری در شرایطی اتفاق
میافتد که جمعیت ساکن در بزرگشهر برای رهایی از مشکلهای آن و دستیابی به شرایط زندگی بدون مشکلها
بزرگشهرها به خارج از آن جابجا گردند.
«رهیافتهای فضایی در برنامهریزی شهری» ( )spatial planning approachesدر مقابل رهیافتهای غیرفضایی
( - )aspatialکه فقط به جنبههای مکانی و کالبدی برنامهریزی توجه دارد  -دو جنبۀ فضایی و مکانی را مورد توجه
قرار میدهد ،ارتباط متقابل میان اجزای سیستم را که در فضا اتفاق افتاده و تولید میشوند بررسی مینماید و به عوامل
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی نیز توجه دارد.
«جزمیت کالبدی» ( )physical determinismکه در آن برنامهریزان با استفاده از ابزارهای کالبدی به تأثیرگذاری بر
زندگی اجتماعی میپردازند و فرض بر آن است که مداخلههای کالبدی ،نقش مهمی در شکلدهی به رفتار اجتماعی
اشخاص و جوامع دارد.
«حکومت رفاه» ( ،)welfare stateدر بیشتر زمینههای فعالیت اجتماعی ،حکومت مداخله میکند و به تنظیم روابط و
مقررات ،سازوکار کنترل و تنظیم مقررات میپردازد.
در این کار از شکل سادهشدۀ روش تحلیل محتوای متون با استفاده از نشریات گوناگون که در یک بازۀ زمانی مشخص
( )1390-1360به شهرهای جدید پرداختهاند ،استفاده شد.
«مشکل برنامهریزی» ( )planning problemیعنی مشکلی که در فرایندهای برنامهریزی قابل گشودن و با مشکلهای
کلی جامعه متفاوت است.
«برنامهریزی مشکلسو» ( ،)problem-orientated planningنوعی برنامهریزی عملباورانه است و بر پایۀ واکنش به
مشکل گذشته و کنونی قرار دارد و در این نوع برنامهریزی ،در مورد شکلگیری و پیدایش موضوعها و اهداف از پیش
تصمیمگیری نشده است.
problem-finding/ problem identification/ problem definition/problem formulation
«مشکلیابی و مشکلگشایی» .))problem-finding and problem-solving
عدمقطعیت (نامعلومی)ها ( ،)uncertaintiesنک.Friend and Hickling, 2005 :
11. disparity
12. decision problem
13. decision opportunity
14. wicked problems
«مشکلیابی منفعل» ( )passive problem-findingکه مترادف «مشکلیابی واکنشگرایانه» (reactive problem-
 )findingاست.
«مشکلیابی هدفمند» ( )purposive problem-findingکه مترادف «مشکلیابی پیش ُکنشی» (proactive problem-
 )findingاست.
17. undesired situations
18. goal-directed
19. problem formulation
«روشهای تحلیلی» ( )analytical methodsبه تعریف درست مشکل و به بررسی اعتبار تحلیلها و راهحلها بر مبنای
حقیقت ،بهجای نظرات مشکلگشا میپردازد و در آن از روشهای عقالنی بهره میگیرد.
«روشهای خالقانه» ( )creative methodsفرایند ذهنی خلق راهحل برای یک مشکل است و در آن ،خالقیت به مفهوم
آن است که دو انگارۀ موجود بهصورت یک انگارۀ جدید و مناسبتر با هم ترکیب و راهحلهایی مستقل و نوآورانه
ایجاد شوند.

.23
.24
.25
.26

.30

.31
.32

.33
.34
.35

نامۀ معماری و شهرسازی

.29

چهارچوب ردیابی مشکل در شهرهای جدید :برنامهریزی ...

.22

علیتباور ( )causation thinkingدر این تفکر هر علت ،اثر (یا اثراتی) بهدنبال دارد .در تشخیص مشکل الزم است به
تفاوت میان علت و شرایط بهوجود آمدن مشکل توجه گردد .علت عاملی فعال در بهوجودآوردن یک مشکل است،
درحالیکه شرط الزم در بهوجود آمدن یک اثر است.
«تفکر تحلیلی» ( analytical thinkingکه در آن با خُ رد نمودن مشکلهای پیچیده به مشکلهای کوچک ،برای گشودن
آنها بهصورت گامبهگام کوشش میشود.
منظور روش غیرعلمی است ( )non-scientificکه از دانش غیرعلمی ( )non-scientific knowledgeکه توسط شهود
()intuition؛ حواس؛ هرگونه آشکارسازی و نیز تجربه بهدست آمده استفاده میکند.
انگارهها یا ایدهها (.)ideas
«تفکر واگرا» ( divergent thinkingکه در آن به جستجوی گسترده برای گزینههای تصمیم ،با توجه به مشکلی که پاسخ
منحصربهفردی برای آن وجود ندارد ،پرداخته میشود و تولید گزینهها بر مبنای یافتن ترکیبهای چندگانه از اجزای
مشکل است که دامنۀ گستردهای از پاسخها را ایجاد مینماید .در «تفکر همگرا» (( convergent thinkingفقط پاسخی
منحصربهفرد توسط گامهای از پیش تعیین شده وجود دارد.
27. fact finding
28. idea finding
«مرحلۀ راهبردی برنامهریزی» ( )strategic planningیا «راهحلیابی» ( )solution findingکه در آن بهکارگیری
رهیافت اختیار راهبردی ،برنامههای بلندمدت تولید میگردد.
تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ( ،)SWOTتحلیل ابعاد مشکل ( ،)Problem Dimension Analysisدستیابی
به دیدگاه دربارۀ مشکل ( ،)Getting prespective on problemنردبانی کردن مشکل (،)Laddering the Problem
تعریف مشکل بر مبنای هدف ( ،)Goal-Oriented Problem Definitionآزمون حد و مرز مشکل (Problem
 ،)Boundary Examinationانتزاع استمراری ( ،)Progressive Abstractionپرسش چرا ( ،)Why? Methodماتریس
قابل تجزیه و تحلیل ( ،)Decomposible Matrixنمودار علت و معلول ( ،)Cause and Effect Diagramکنترل آماری
( ،)Statistical Controlاکامز ریزر ( ،)OCAMM’s RAZORتحلیل استخوان ماهی ( ،)Fishbone Analysisنمودار
شش کلمهای ( ،)Six Word Questioningتحلیل مورفولوژیک ( ،)Morphologic Analysisتوفان فکری (Brain-
 ،)Stormingتولید سناریو ( ،)Scenario Writingتحلیل دوکلمهای و قیاس ( ،)Two Word and Analogyنقشههای
ذهنی ( ،)Min Mapچشماندازسازی ( ،)Visioningتحلیل نیرو ( ،)Force Field Analysisدلفی ( ،)Delphiتحلیل
هزینه-منفعت ( ،)Cost-Benefit Analysisفنون نقشه ادراک ( ،)Cognitive Mapپرت ( ،)PERTتحلیل مشکالت
بالقوه ()Potential Proble Analysis-PPA
روش «تحلیل متن» ( )content analysisروش پژوهشی است که به تولید نتیجههای استنباطی معتبر و تکرارپذیر بر
اساس ُکدگذاری و تفسیر سیستماتیک متون پرداخته میشود.
دو فن «پرسش شش کلمهای» ( )six word questionکه در آن با توجه به اهمیت شش پرسش چهچیزی؟ ،چرا؟،
چهزمانی؟ ،چگونه؟ ،کجا؟ و چهکسی؟ به تحلیل مشکل پرداخته میشود و همۀ پرسشهای مرتبط با موضوع در شرایط
خاص مورد پرسش قرار میگیرد و بر شرایط فقدان مشکل ،همزمان با شرایط وجود مشکل و دشواری در گشودن
آن پرداخته میشود« .نمودار استخوان ماهی» ( )fishbone analysisکه در مواردی فن تحلیل علت و معلول نیز نامیده
شده ،پس از تکمیل ،شکلی شبیه به اسکلت ماهی خواهد داشت و وسیلهای برای جداسازی علتها از نتایج است و به
مشکلگشا در نگاه کلی به مشکل یاری میرساند .بدین ترتیب دیدگاه متفاوتی درباره مشکل بهوجود خواهد آمد و در
مواردی برخی علل که اصلی به شمار میرفتهاند با شناسایی سایر علل کلیدی دیگر و اثرات متقابل آنها ،کماهمیتتر
خواهند شد.
فن «نردبانیکردن مشکل» ( )laddering the problemکه در آن با پرسش دربارۀ چرایی و چگونگی شکلگیری و
گشودن مشکل به بازتنظیم بیانیۀ مشکلها پرداخته میشود و مشکلها در دو سطح راهبردی (سطح باالی نردبان در
پاسخ به پرسش چرایی) و سطح عملیاتی (سطح پایین نردبان در پاسخ به پرسش چگونگی) دستهبندی میشوند.
برنامۀ توسعۀ شهر جدید هشتگرد در سال  1371به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده ،در سال
 1360خورشیدی با جمعیت افق  500هزار نفر (باالترین افق جمعیتی شهرهای جدید پیرامون شهر تهران) برنامهریزی
و ایجاد شده است.
«مصاحبۀ عمیق» ( )in-depth interviewکه با افراد ساکن در شهر جدید هشتگرد در سال  1394انجام شد ،قسمتی
از پژوهشی است که به منظور آزمون شیوه مشکلسوی برنامهریزی و ردیابی مشکل از جمعیت ساکن انجام گرفت.
مصاحبهها بر اساس پرسشنامههای از پیشطراحیشده و ساختاریافته و به صورت حضوری در  400مورد انجامگرفت.
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 شاخهای از روشهای،)) (که «تحلیل موضوعی» نیز نامیده شدهthematic analysis( ») «تحلیل ِتمی (تحلیل فَرهشتی.36
 یعنی الگوهایی در،) آزمون و ثبتکردن تِمها (فَر َهشتها،) است که در پی ردیابیcontent analysis( »«تحلیل محتوا
.دادهها و اطالعات در دسترس که برای توصیف فشردۀ پدیدهای که به موضوع مورد پژوهش مرتبط است
، تعداد ده مورد از کل جامعۀ آماری پژوهش پایۀ این مقاله در پاسخ خود،» در بهکارگیری فن «پرسش شش کلمهای.37
.نمودارهای مربوط به این فنون را تکمیل نمودند
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