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چکیده
عملکرد طر حهای توسعه شهری ،یکی از مباحث اساسی حوزه نظریه و عمل شهرسازی در ایران است .اما به نظر
میرسد نوع نگاه به مفهوم توسعه شهری ،دست کم دچار نوعی دوگانگی است .تفاوت گفتمانی بازیگران در طر حهای
توسعه شهری ،محصوالت متفاوت و گاه متناقضی را در پی دارد .این مقاله به دنبال آشکارسازی مؤلفههای مؤثر
بر فرایند تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری در سطوح مختلف با تکیه بر تجارب شهر مشهد است .در راستای
دستیابی به این هدف ،پژوهش حاضر از قابلیتهای روش تحلیل موقعیت استفاده خواهد کرد تا با مواجهه روشمند،
تعدد مؤلفههای مؤثر بر طر حها و ایفای نقش جهانهای گفتمانی متفاوت ،در سطوح مختلف آن را به تصویر بکشد.
ابزار جمعآوری داده در این پژوهش میدانی ( 17مصاحبه و مشاهده مشارکتی) و کتابخانهای ( 546گزارش) بوده
و تحلیل دادهها با استفاده از نقشههای موقعیت و عرصه-جهانهای اجتماعی صورت پذیرفته است .مطابق نتایج
پژوهش ،ساختارهای گفتمانی متفاوت در سه عرصه سرمایه سیاسی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در دو مقیاس
ملی و محلی در ایران ایفای نقش میکنند ،که در نتیجه آن دو نوع نگاه متفاوت به ابزارهای تصمیمسازی و شیوه
تصمیمگیری طر حهای توسعه شهری به وجود آمدهاست .بهعنوان مثال گفتمانها در مقیاس ملی بلندمدت ،آرمانگرا
و متمرکز بوده ،اما در مقیاس محلی کوتاهمدت ،پروژهمحور و متأثر از مشارکت بازیگران است.
کلیدواژهها :تحلیل موقعیت ،طر حهای توسعه شهری ،شهر مشهد

* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «شناسایی ،مستندسازی ،انتشار و توسعه دانش طرح جامع و طر حهای تفصیلی»
است که در قالب قراردادی با همین عنوان (به شماره  )326/98/251001مابین شهرداری مشهد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مشهد ،توسط نویسنده مسئول به عنوان مجری طرح طی سالهای  1398و  1399انجام شده است.
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استفاده از طر حهای توسعه شهری به عنوان یکی از شیوههای کاربست برنامهریزی در شهرها ،از دهه 1340
در ایران رواج مییابد .اما با گذشت زمان ،به کارگیری آنها در محیط عمل با چالشهایی مواجه میشود.
بهطوریکه طی دورههای مختلف ،از یک سو ارزیابیهای مختلفی از عملکرد طر حهای توسعه شهری در روند
گسترش شهرها به عمل میآید و از سوی دیگر بنا به مقتضیات زمانی ،راهحلهای مختلفی به منظور اصالح
فرایند تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری در کشور ارائه میشود .عمده ارزیابیها متوجه میزان تحقق
پیشنهادات فضایی-کالبدی طر حها بوده و غالب راهحلها در راستای تغییر شیوه تهیه طر حهای توسعه شهری
ارائه شده است .از جمله این پیشنهادات میتوان به تهیه طر حهای توسعه شهری در قالب قرارداد همسان
تیپ ( 12طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفود و طر حهای تفصیلی) ،برنامههای ساختاری راهبردی ،برنامه
ً
راهبرد توسعه شهری ( )CDSو اخیرا با تأکید بر شراکت و مشارکت همه بازیگران اشاره کرد .این پیشنهادات
اصالح شیوه تهیه طرح را راهحلی برای مقابله با چالشهای موجود در نظام شهرسازی کشور دانستهاند .اما با
به كارگیری پیشنهادات اصالحی  ،به نظر میرسد مشكالت نظام برنامهریزی شهری در ایران همچنان به قوت
خویش باقی است .به اذعان ارزیابیهای صورتگرفته ،مشکالت و نواقص مربوط به فرایند تهیه طرح ،تنها یک
جزء از مجموعه عواملی است که به همراه یکدیگر شبکهای از مسائل را در توسعه شهری ایران شکل میدهند.
پژوهش حاضر تالش میكند با نگاهی تازه به بررسی بخشی از مسائل توسعه شهری ،در ارتباط با فرایند تهیه
و تصویب طر حهای توسعه شهری در ایران بپردازد .هدف پژوهش آشکارسازی مؤلفهها و بیان تأثیر مقیاس
بر تکثر مؤلفهها ،با تکیه بر تجربه شهر مشهد است .به این منظور از یکی از انواع روشهای نظریه زمینهای
با عنوان تحلیل موقعیت استفاده شدهاست .در ابتدا در قالب پیشینه پژوهش مروری بر دستاوردهای مرتبط
در حوزه طر حهای توسعه شهری صورت گرفته است و نوآوری پژوهش حاضر نسبت به سایر مطالعات پیرامون
تهیه طر حهای توسعه شهری در ایران مورد بحث قرار گرفته است .سپس با تشریح روش تحلیل موقعیت ،بر
تواناییهایی این روش در بیان پیچیدگیها و تحلیل گفتمانها تأکید شده است .شناسایی مؤلفههای مؤثر
بر طر حهای توسعه شهری نشان داد که این مؤلفهها در سطوح مختلف واجد ویژگیهای محتوایی متمایزی
هستند .از این رو معرفی مؤلفهها با توجه به دو مقیاس ملی و محلی و با تأکید بر تفاوتهای این دو سطح
در نوع نگاه به فرایند تهیه و تصویب صورت پذیرفت .این یکی دیگر از موضوعاتی است که استفاده از روش
تحلیل موقعیت را به واسطه امکان ترسیم عرصهها و جهانهای اجتماعی در سطوح و رویکردهای مختلف،
موجه مینماید .بررسی سطح محلی در این پژوهش ،با نگاهی بر تجربه تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری
مشهد ،دومین شهر پر جمعیت ایران ،صورت میپذیرد .مشاهده مشارکتی محقق در محیط پژوهش ،فرایند
طوالنی تهیه و تصویب طرح جامع (از  1386تا  )1395و طر حهای تفصیلی (از  1386تا کنون) ،حضور
بازیگران متعدد و وجود قدرتهای متنوع این شهر را از حیث مطالعه به نمونه قابل مالحظهای بدل مینماید.
تحلیل نشانههای مستخرج از دادههای میدانی و اسنادی در این پژوهش ،بر اساس آنچه ادل کالرک در روش
تحلیل موقعیت معرفی میکند با استفاده از نقش ه موقعیت و نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی در دو سطح
ملی و محلی انجام میپذیرد .مقایسه نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی در دو سطح ملی و محلی در ارتباط با
فرایند تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری ،بیانگر تفاوتهای نگاه به توسعه در این دو سطح مؤثر بر فرایند
برنامهریزی شهری در ایران است .تفاوتی که بر ابزارهای موردقبول هر یک از دو سطح ،و شیوه تصمیمگیری
آنها تأثیر میگذارد .بررسی این تفاوتها ضرورت این امر را مشخص میسازد که از یک سو ارائه پیشنهادات
اصالحی در نظام تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری را نباید فارغ از تعدد عوامل تأثیرگذار و پیچیدگی
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رشد سریع شهرنشینی و پیامدهای ناشی از صنعتی شدن از دهههای قبل موجب شد تا از طر حهای جامع و
تفصیلی به صورت ابزاری برای کنترل توسعه شهری در کشورهای مختلف استفاده شود .تهیه طر حهای توسعه
شهری در قالب طر حهای جامع از دهه  1340در ایران رواج یافت .اما پس از گذشت چند دهه ،ناکارآمدی آن
در امر هدایت توسعه شهری و ارتقاء کیفیت محیطی بر تمامی بازیگران حوزه توسعه شهری محرز گردیده و در
پژوهشهای مختلف صورت گرفته در کشور مورد توجه قرار گرفته است .مطالعه طر حهای توسعه شهری در
ایران ،در ارتباط با سوال پژوهش حاضر را در چهار گروه میتوان مورد بررسی قرار داد.
ً
در دسته اول بررسی طر حهای توسعه شهری در قالب ارزیابی میزان تحققپذیری طر حهای توسعه خصوصا
در حوزه کاربری اراضی صورت پذیرفته است .در ارتباط با مطالعات انجام گرفته در حوزه ارزیابی کاربری
زمین در طرح های توسعه شهری می توان به پژوهشهای انجام شده توسط محققانی چون امینزاده و
رودکی ( ،)1396عزیزی و صمدی ( ،)1390عزیزی و آراسته ( ،)1390ضرابی و همکاران ( ،)1389خاکپور
و همکاران ( ،)1390امامی و زبردست ( ،)1393و حسین زاده دلیر و ملکی ( )1386اشاره کرد .بیشتر
این پژوهشها به مقایسه کاربریهای پیشنهادی و کاربریهای موجود در طر حهای توسعه شهری پرداخته
ً
و تحقق کاربریها را به عنوان مؤلفه تأثیرگذار مورد بررسی قرار میدهند .لذا در این پژوهشها ،عمدتا بر
ناکارآمدی و ناتوانی طر حهای جامع و تفصیلی در انطباق با تحوالت پویای شهرها تأکید میشود .این دست از
پژوهشها با تأکید بر ارائه روششناسی تحققپذیری طر حهای شهری در ادبیات جهانی هم تاریخچه طوالنی
دارند (.)Alexander & Faludi, 1989; Kaushal, 2020; Tian & Shen, 2011; Talen, 1996a, 1996b
دسته دوم پژوهشها با هدف بررسی دالیل ناکارآمدی طر حهای توسعه شهری انجام میشوند .از مهمترین
اقدامات صورتگرفته در این زمینه ،طرح ارزیابی برنامههای توسعه شهری در ایران بوده که از سوی سازمان
برنامه و بودجه به مهندسان مشاور زیستا (مهندسان مشاور زیستا )1372 ،واگذار شد .در این طرح  7طرح جامع
شهری (رشت ،بندرعباس ،یزد ،شیراز ،اراك ،مراغه و زاهدان) در زمینه جمعیتی ،اقتصادی ،جهات گسترش،
تراکم ساختمانی ،شبکه معابر و کاربری اراضی مورد ارزیابی قرار گرفته است .مطالعه دیگر تحقیقی است که
توسط مهندسان مشاور شارمند در اواخر دهه  1370انجام شدهاست (شارمند 1378 ،الف1378 ،ب) .این
پژوهش برای سنجش میزان تحقق طر حهای تفصیلی ،چهار شهر اصفهان ،رفسنجان ،قزوین و ملكان را انتخاب
کرده و مواردی نظیر سنجش جهات توسعه شهری ،شبکه معابر ،کاربریهای مختلف شهری و جمعیت را در
آنها مورد بررسی قرار دادهاست .در این پژوهشها عالوه بر میزان تحقق کاربریها ،علل ناکارآمدی طر حهای
توسعه شهری در ایران نیز بررسی شدهاست .در رساله «نگرشی بر الگوی برنامهریزی شهری در ایران» (مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهری )1369 ،نواقص و مشکالت طر حهای توسعه شهری در سه زمینه محتوای طرح
(عدم همخوانی با شرایط ایران ،عدم توجه به امکانات تولید خدمات ،مشخص نبودن سیاستهای ملی و
منطقهای ،یکسان بودن شرح خدمات ،عدم ارتباط میان مطالعات و طراحی و غیره) ،روش بررسی و تصویب
(تأکید بر موضوعات کالبدی ،فقدان نظام مدون نظارت و غیره) و نارسایی و مشکالت اجرایی (عدم هماهنگی
طر حها با برنامههای عمرانی بخشی ،کمبود کارکنان فنی و اجرایی و غیره) طبقهبندی شده است .غمامی
( )1371در مقاله «بررسی و نقد اجمالی طر حهای جامع شهری» در بیان علل نارسایی و عدمکفایت نظام
موجود مدیریت امور شهری ،بهطور اعم و طر حهای جامع شهری بهطور اخص ،از سه عرصه اصلی نامبرده
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پیشینه پژوهش

سال چهاردهم

آنها دانست ،و از سوی دیگر تناسب پیشنهادات اصالحی ،کارآمدی و امکانپذیری استفاده از آن را با توجه به
نیروهای تأثیرگذار بر آن در مقیاسهای مختلف ملی و یا محلی میبایست بررسی نمود.
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است :الف -ناهماهنگی طر حها با طبیعت و ماهیت پویای شهری؛ ب -ناهماهنگی طرح با شرایط جامعه؛
ج -نارسایی در نظام مدیریت امور شهری .اطهاری ( )1373در مقاله «بحران اندیشه در شهرسازی معاصر
ایران» علل بروز بحران در شهرسازی ایران را در دو رده علل عام بحران (ضعف مبانی نظری در فلسفه و علوم
انسانی -عدم وجود نظریه منسجم در رابطه شهرنشینی با توسعه در ایران) و علل خاص بحران (کاستی نظری
در دانش شهرسازی ،سلطه معماران و طراحان در برنامهریزی شهری) طبقهبندی نمودهاست .مهدیزاده
( )1385مجموعه نقایص طر حهای جامع را در سه عرصه نظری ،روششناسی و اجرایی تقسیمبندی نموده
است .مشهودی ( )1385مهمترین عامل عدم موفقیت طر حهای توسعه شهری را عدم انعطاف آنها میداند
و عوامل دیگری چون عدم تأمین منابع مالی ،عدم دخالت نظرات مردم و گروهها را اضافه میکند .بهروز
هادی زنوز ( )1395در مقاله «ارزیابی تحققپذیری طر حهای شهری در تهران» موارد زیر را از علل عدم اجرای
طر حهای توسعه و عمران شهری معرفی میکند:
-1ابهام در قلمرو فعالیت مدیریت محلی در ایران؛ -2نارساییهای موجود در نظام مالی شهرداری؛  -3کیفیت
نازل حکمرانی شهری؛ -4شکست دولت و شهرداریها در برنامهریزی.
رهنما ( ،)1387علل عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی در شهر مشهد را ارائه مجوزهای خالف طرح بهوسیله
مجریان و وقف زمین برای استفادههای خاص میداند .انتقادات و دیدگاههای مطرح شده در ارتباط با تهیه
طرح جامع تهران در قالب سلسله کارگاههای نقد طرح جامع تهران در خبرگزاری ایسنا (منصوری)1395 ،
و مجموعه گزارشات تنظیم شده به سفارش نهاد راهبری و هدایت طر حهای توسعه شهری تهران (عندلیب و
دیگران1388 ،؛ عندلیب و دیگران1389 ،؛ اپور )1384،را نیز در این بخش میتوان مورد توجه قرارداد.
دسته سوم مطالعات مرتبط با هدف این پژوهش را مطالعاتی تشکیل میدهند که با استناد به نظریههای
ی سعی در اصالح فرایند تهیه طرحهای توسعه شهری در ایران دارند .نظریات مورد توجه در
جدید برنامهریز 
ً
این پژوهشها عمدتا شامل توجه به نظریه برنامهریزی ارتباطی ( ،)Forester,1987; 1993برنامهریزی همکارانه
( ،)Healey, 1996; 2007برنامهریزی جامع عقالیی ،برنامهریزی سیستمی و غیره است .در این رابطه پژوهشهای
متعددی در کشور نظریات برنامهریزی مختلفی را مورد مطالعه قرار دادهاند .به عنوان مثال برنامهریزی
استراتژیک (مهدیزاده1385 ،؛ وزارت مسکن و شهرسازی1387 ،؛ مرادی مسیحی1381 ،؛1384؛1389؛
مرادی مسیحی و شهریار1385 ،؛ عبدیدانشپور1382،؛  ،)1387و برنامهریزی ساختاری راهبردی (ماجدی،
1379؛1382؛1383؛1391؛ دانشور و بندرآباد1392 ،؛ دانشور و همکاران.)1398 ،
ً
دسته چهارم پژوهشهایی هستند که مستقیما به بیان ابعاد نظام شهرسازی ایران پرداختهاند و نسبت به
گروههای قبلی موارد کمتری را در برمیگیرند .این تحقیقات با تکیه بر پشتوانههای نظری گوناگون نظام
شهرسازی کشور را مورد بررسی قرار دادهاند .اگرچه عمده تأکیدات بر ساختار مدیریتی کشور معطوف
بودهاست .اما در مواردی نیز مفاهیم جدیدتر مانند فرهنگ برنامهریزی و تأثیر نهادها مورد مطالعه قرار
گرفته است (دانشپور و دیگران1395 ،؛ شریف زادگان و جودیگللر1395 ،؛ کاظمیان و دیگران1392 ،؛
شریفزادگان و ملکپور اصل1394 ،؛ جودیگللر و شریفزادگان1397 ،؛ عبدیدانشپور و ابراهیمنیا،
 .)1394در راستای این پژوهشها در مقیاس جهانی ،به مطالعاتی که بر ضرورت ارتباط نظریه و عمل (Nadin
& Stead, 2008؛ آلمندینگر )1389 ،و ظرفیتسازی نهادی در برنامهریزی ( )Healey, 1992تأکید دارند،
میتوان اشاره کرد .ظرفیتسازی نهادی یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییرات نهادی در فرایند توسعه شهری
است .پتسی هیلی مفسر اصلی نهادگرایی در برنامهریزی ،حکومت محلی را مکانی برای نهادینهسازی ارزشها
و ساخت ایدههای جدید میداند .او مدعی است همزیستی در مکان مشترک ،در ساخت فرهنگ محلی و
قلمرو عمومی مؤثر است .وی این امر را ،محصول نوعی تالش تعاملی و گفتمانی میداند که در نتیجه آن
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ادراکات جدید خلق و ظرفیت نهادی ساخته میشود .هیلی در ساخت ظرفیت نهادی از سه عنصر منابع
دانشی ،منابع ارتباطی و ساخت اجماع نام میبرد ( .)Cars et al., 2002وی در بیان این سه دسته به طور
خاص از طبقهبندی اینز در خصوص سه نوع سرمایه در زمینه حاکمیت تعاملی شامل سرمایه فکری ،سرمایه
اجتماعی و سرمایه سیاسی استفاده میکنند ( .);Innes et al., 1994 Innes & Booher, 1999موضوعی که
در کارهای کازمن در ارتباط با نهادگرایی نیز با همین طبقهبندی مورد توجه قرار گرفتهاست (Kunzmann,
 .)2008این نوع نگاه به ساخت گفتمانها ،الهام بخش این پژوهش در معرفی مقولههای کالن مؤثر بر فرایند
تهیه طر حهای توسعه شهری بوده است.
این چهار دسته پژوهش در ارتباط با تحقیق حاضر ،هرکدام به نوعی به معرفی ابعاد نظام شهرسازی ایران در
حوزه تهیه ،بررسی و تصویب و یا اجرای طر حهای توسعه شهری پرداختهاند .البته در ارتباط با طر حهای توسعه
شهری در ایران پژوهشهایی هم هستند که به مستندسازی تجربیات پرداختهاند .این دست مطالعات بر
آگاهی از روندها ،جریانات و گفتمانهای غالب بازیگران مختلف تأثیرگذار خواهند بود (فریورصدری1393 ،؛
عندلیب1397 ،؛ غمامی1399 ،؛ جلیلی .)1399 ،در مجموع تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین
در توجه به تفاوت در نگاه به مؤلفههای برنامهریزی شهری در مقیاس ملی و محلی در ایران است .استفاده از
ادبیات نظری در این مقاله ،نه به منظور استخراج چارچوب نظری (همانند پژوهشهای کمی) ،بلکه در راستای
دستیابی به ایدههایی جهت ساخت مفاهیم و مقولهها صورت میگیرد.
ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭﻝ :ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ
ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭﻡ :ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻮﻡ :ﻣﺮﻭﺭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ

ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ

ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ

ﮔﺰﺍﺭﺵ

ﻛﺪﻫﺎ

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻈﻢ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﻋﺮﺻﻪ-ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻠﻲ
ﻧﻘﺸﻪ ﻋﺮﺻﻪ-ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻠﻲ

شکل  .1فرایند تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی تحلیل موقعیت به عنوان یکی از روشهای نظریه زمینهای 1است.
روش نظریه زمینهای که توسط گلیزر و استراوس در سال  ۱۹۶۷متولد شد ،سعی در کشف نظریهای از درون
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ
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دادهها بدون تکیه بر فرضیه و یا مفروضات قبلی در قالب فرایندی نظاممند دارد .اما تفاوت در دیدگاههای
فلسفی گلیزر و استراوس باعث شد تا روش نظریه زمینهای در ادامه تغییر کند .در زمان ظهور نظریه زمینهای
اگرچه گلیزر متأثر از سنتهای اثباتگرایانه دانشگاه کلمبیا بود و استراوس از مکتب عملگرا و تعامل نمادین
( )Birks & Mills, 2015پیروی میکرد ،اما به نظر میرسد نسخ ه کالسیک نظریه زمینهای مبتنی بر پارادایم
اثباتگرایانه ،هستیشناسی واقعگرایانه و معرفتشناسی عینیتگرا است ( .)Markey et al., 2014گلیزر در
ارتباط استوار با نسخه اصلی و کالسیک ،بر روش نظریه زمینهای بنیادگرایانه و عینیتگرایانه تأکید میکند که در
آن محقق مشاهدهگری بیطرف است که دادهها را به عنوان یک واقعیت خارجی برای کشف نظریه جمعآوری
میکند ( .)Glaser, 1978; 1992; 1998; 2001; 2013در رویکرد گلیزر به نظریه زمینهای با توجه به اینکه
محقق ناظری بیطرف و از بیرون است ،علیرغم اینکه از دادههای کیفی استفاده میکنند ،پژوهش دارای
اندیشههای اثباتگرایانه است ( )Charmaz, 2014اما استراوس در مدل اولیه تغییر ایجاد میکند بهطوریکه
که در آن تئوریهای بنیادین اصلی ،روشها و ابزارها حفظ میشود ولی چشماندازی نسبیگرایانه برای
پذیرش چندین واقعیت ،به رسمیت شناخته میشود (Corbin & Strauss, 2014; Strauss, 1987 Strauss
 .);& Corbin, 1990عالوه بر این رویکردهای نظریه زمینهای گلیزری و استراوسی ،نظریه زمینهای ساختارگرا
(ساختگرایانه یا ساختنگرا) ،تحلیل موقعیت و تحلیل ابعاد هم معرفی شده است .نظریه زمینهای ساختارگرا
را کیتی چارمز معرفی میکند ،ساختارگرایی ،تعامل نمادین ،نسبیتگرایی و عملگرایی بر اندیشههای او تأثیر
میگذارد .دیدگاه فلسفی وی مشابه استراوس است با این تفاوت که بر ساختارگرایی و نقش محقق در ایجاد
معانی تأکید دارد .چارمز خلق نظریه را در راستای توصیف پدیده از نگاه پژوهشگر معرفی کرده و آن را در ارتباط
با زمینه کسانی که آن پدیده را زیستهاند میداند (رشیدی و فراستخواه .)1397 ،در روش نظریه زمینهای
ساختارگرا ابزارهای تجزیه و تحلیل انعطافپذیر است و روش تنها به منزله راهنمایی برای اجرای پژوهش است
و حکم چارچوبهای تجویزی را ندارد (Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2014; 2017; Charmaz
 .)& Belgrave, 2013; 2019; Charmaz & Bryant, 2016تحلیل موقعیت به عنوان روش پژوهش حاضر بر
اساس آنچه در شکل  2ارائه شده است ،از نظریه زمینهای استراوسی و ساختارگرا تأثیر میپذیرد.
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شکل  .2ارتباط تحلیل موقعیت با سایر انواع روش نظریه زمینهای
منبعMorse, 2009, 17; Clarke et al., 2017, 6 :
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آدل کالرک به عنوان دانشجوی سابق و همکار آنسلم استراوس ،فرم جدیدی از نظریه زمینهای به نام تحلیل
موقعیت  2را در اواسط دهه  1990بنا نهاد و در قرن بیستم آن را توسعه داد (;Clarke, 1991; 2005; 2007
 .)2009; 2019وی پشتوانه فکری تحلیل موقعیت را با تعاملگرایی و کنش متقابل نمادین در مکتب شیکاگو،
جنبههایی از تحلیل گفتمان فوکو ( ،)Foucault, 1972و مفاهیم پیرامون زیروم و مجموعههای ژیل دلوز و
فیلیکس گاتاری ( )Deleuze & Guattari,1987شکل میدهد.
پژوهش حاضر روش تحلیل موقعیت را به توجه به این نگاه چندجانبه آن به موضوعات مختلف انتخاب کرده
است .این روش علیرغم کاستیهای احتمالی که دارد ،برخورد نظاممند با بینظمی ،پیچیدگی ،سیالیت
عوامل مختلف موجود در نظام برنامهریزی شهری در ایران را امکانپذیر میسازد .همچنین بیانگر فضای فکری
پژوهشگر در تعامل با سوال پژوهش خواهد بود .تحلیل موقعیت در شرایطی کاربرد دارد ،که قرار است دادههای
گسترده بررسی شده و سپس چارچوب جامعی ارائه شود که در آن روابط متعدد تأثیرگذار بر فعالیتها مد نظر
قرار میگیرد .در این پژوهش ،عناصر مؤثر بر طر حهای توسعه شهری مورد توجه بوده است .تفاوت تحلیل
موقعیت با سایر انواع روشها در نظریه زمینهای و دلیل استفاده از آن در پژوهش حاضر به شرح زیر است:
	-استفاده از سه نوع نقشه تحلیل :این موضوع امکان به تصویر کشیدن پیچیدگیهای موجود در ارتباط
با طر حهای توسعه شهری در نظام شهرسازی ایران را فراهم ساخته و مقایسه روشمند تفاوتهای
موجود را به همراه بیان بصری آن امکانپذیر میسازد.
	-انعکاس انعطافپذیری پژوهشگر :استفاده از روش تحلیل موقعیت بر امکان وجود برداشتهای
مختلف از موضوع واحد بسته به زمینههای اجتماعی ،مکانی و زمانی پژوهشگر صحه میگذارد .از
این رو مطالعه شهر مشهد فارغ از فرایندهای عام ،به عنوان نمونه محلی در ارتباط با تهیه و تصویب
طر حهای توسعه شهری در ایران معنادار خواهد بود.
	-توجه به تفاوتها و دیدگاههای متنوع در دادهها :این ویژگی از تأثیرگذارترین عوامل بر انتخاب روش
تحلیل موقعیت در پژوهش حاضر بوده است .از روش تحلیل موقعیت امکان استخراج تحلیلهای
مختلف با رویکردهای گوناگون وجود دارد ،که پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن ،این خروجی را در
دو سطح ملی و محلی مورد بررسی قرار داده است.
	-تجزیه و تحلیل گفتمانها :روش تحلیل موقعیت فراتر از بررسی مصاحبهها به تحلیل گفتمانها می
پردازد .که این موضوع در پژوهش حاضر در قالب نمایش تفاوتهای بین جهانهای اجتماعی در دو
نقشه شکل  5و  6مورد توجه بوده است.
	-توجه به قدرت و تجزیه و تحلیل آن از طریق بازیگران درگیر :با توجه به مفهوم برنامهریزی شهری در
عصر حاضر و ارتباط آن با مفاهیم گفتمانی و قدرت ،استفاده از این روش در ارتباط با شناسایی عوامل
مؤثر در تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری در ایران کمک کننده خواهد بود.
	-بازیگران خاموش :شناسایی بازیگرانی که میتوانند نقش داشته باشند اما به بازی گرفته نمیشوند.
کالرک سه گونه نقشه را در ارتباط با تحلیل موقعیت معرفی میکند ،نقشه موقعیت ،نقشه عرصه-جهانهای
اجتماعی و نقشه وضعیت .این نقشهها هسته اصلی فرایند تحلیل را تشکیل میدهند و نمایشی بصری برای
ارائه یافتهها را امکانپذیر میسازند .تحلیل دادهها در این پژوهش با تکیه بر نقشههای موقعیت و عرصه-
جهانهای اجتماعی صورت گرفته است ،که در ادامه مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت .از قابلیتهای انجام
تحلیل در این شیوه امکان استفاده از تحلیلها در مقیاسهای مختلف است که در پژوهشهای سایر حوزههای
علوم مورد توجه قرار گرفته است ( .)Eastwood, 2016 ; Glück, 2018مقیاسهای مورد توجه در این پژوهش
دو مقیاس ملی و محلی است.
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موردپژوهی در این تحقیق ،طرح توسعه و عمران شهر مشهد است .عوامل زیادی شهر مشهد را به یک نمونه
کامل از حیث امکانپذیری انجام تحقیق برای محقق و امکان استفاده از نتایج تالش برای استفاده از رویکردهای
جدید تبدیل ساختهاست .شهر مشهد دومین شهر پر جمعیت و پهناور ایران است ،که در آن به واسطه مشکالت
متعدد شهری ،تهیه سومین طرح توسعه و عمران در دهه  1380با هدایت ،راهبری و نظارت نهاد مطالعات و
برنامهریزی شهر مشهد (به عنوان یک نهاد بین بخشی و محلی) و با دیدگاه استراتژیک در دستور کار قرار گرفت،
هرچند به نظر میرسد در نهایت آنچه به عنوان طرح جامع به استان ابالغ شده است مبتنی بر رویکردهای
جامع سنتی است .همچنین تکثر قدرت و تنوع سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی و نظامی آن بستر ویژهای برای
مطالعه عوامل مؤثر بر تهیه و تصویب طرحها در این شهر فراهم ساختهاست .در این بین آستان قدس رضوی در
شهر مشهد یکی از اصلیترین نهادهای مؤثر در امر توسعه شهری است که نقش گسترده و متنوعی در فعالیت
بخشهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خدماتی ،عمرانی و مالی ایفا میکند.
به منظور جمعآوری داده در این پژوهش از ابزارهای کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .در مرحله اول
کتابها ،مقاالت و گزارشاتی که در پیشینه پژوهش به آن اشاره شد مورد بررسی قرار گرفته است .سپس مرور
نظاممند مجموعه مصاحبههای منتشر شده در ارتباط با طرح توسعه و عمران (جامع) و تفصیلی شهر مشهد
در جراید طی سالهای  1385تا ( 1399از شروع تهیه طرح جامع سوم شهر مشهد تا کنون) صورت پذیرفته
است .جستجوها مبتنی بر کلیدواژههای طرح جامع ،طرح توسعه و عمران ،طرح تفصیلی بوده است و پس از
حذف موارد تکراری و غیر مرتبط در مجموع  135مورد گزارش و مصاحبه در سطح عام 375 ،مورد مصاحبه در
ارتباط با شهر مشهد و  36مورد از مقاالت جهت کدگذاری مورد بررسی قرار گرفته است.
عالوه بر مطالعه اسناد و بررسی متون ،مصاحبه با  17نفر از کارشناسان ،مدیران و مشاوران در ارتباط با موضوع
پژوهش انجام گرفتهاست .این مصاحبهها به صورت نیمه ساختاریافته بوده و بر فرایند تهیه و تصویب طرح
توسعه و عمران اول ،دوم و سوم شهر مشهد متمرکز بودهاست .از جمله مصاحبهشوندگان به شهردار شهر
مشهد ،معاون امور عمرانی استانداری ،معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی ،معاون برنامهریزی و منابع
انسانی شهرداری ،معاون مالی شهرداری ،مدیر کل شهرسازی در شهرداری ،رئیس کمیسیون شهرسازی
شورای اسالمی شهر ،مدیر پروژه طرح جامع شهر مشهد در دفتر محلی مشاور و رؤسای نهاد مطالعات میتوان
اشاره نمود .توجه به این نکته ضروری است که به منظور دستیابی به اشباع نظری ،انجام مصاحبهها همزمان
با تحلیل محتوای متون صورت پذیرفته و سعی شدهاست؛ مصاحبهشوندگان از سازمانهای گوناگون با
دیدگاههای نظری متفاوت انتخاب شوند.
مشاهده مشارکتی ابزار دیگر گردآوری داده در این پژوهش بوده است .طبقهبندی چهارگانه مشاهده مشارکتی
شامل مشارکتکننده کامل ،مشاهدهگر کامل ،مشاهدهگر به عنوان مشارکتکننده (مشاهده بیشتر و مشارکت
کمتر) و مشارکتکننده به عنوان مشاهدهگر (مشارکت بیشتر و مشاهده کمتر) است .در این پژوهش ،حضور
محقق در فرایند  8ساله تهیه ،بررسی و تصویب طرح توسعه و عمران سوم شهر مشهد بر تحلیل یافته و انجام
پژوهش به روش تحلیل موقعیت تأثیرگذار بودهاست .مشارهده مشارکتی در تحقیق از نوع مشارکتکننده به
عنوان مشاهدهگر بوده است.

بحث و یافتههای تحقیق
 .1نقشه موقعیت
شروع فرایند تجزیه و تحلیل دادهها در تحلیل موقعیت مشابه سایر مطالعات نظریه زمینهای است .فرایندی
که در آن دادهها از طریق مصاحبهها ،اسناد و سایر منابعی که در روشن سازی مسئله نقش دارند ،جمعآوری
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میشود .در این پژوهش دادههای کتابخانهای و میدانی کدگذاری شده ،و در نتیجه آن نشانهها در نقشه
موقعیت ساخت نیافته نمایش داده شده و سپس با یکدیگر مقایسه شده و در قالب مفاهیم و مقولهها نقشه
موقعیت منظم را ایجاد میکنند .نقشه موقعیت به بیان استداللها ،ادعاها و سایر عناصر یک موقعیت و ارتباط
بین عناصر کمک میکند (.)Clarke, 2005
تهیه نقشه موقعیت با یک نقشه نامنظم شروع میشود .این نقشه نتیجه این سواالت است که چه موضوعاتی
در رابطه با طر حهای توسعه شهری قرار دارد؟ چه مفاهیمی در این شرایط مهم هستند؟ و چه عناصری در
وضعیت طر حها تغییر ایجاد میکنند؟ پاسخ این سواالت در ابتدا به صورت نامنظم یادداشت شدند تا امکان
تمرکز بر روی ایدهها فراهم شود .کالرک و همکاران در این زمینه تأکید دارند که پژوهشگر نباید خود را محدود
و ملزوم به ارائه فهرستی سازمان یافته نماید .مفیدترین حالت این نقشهها زمانی به دست میآید که محقق
آزادانه و به صورتی وسیع در خصوص پژوهش بیندیشد و تمامی مؤلفههایی را که بر اساس دادهها و بر اساس
دانستههای پیشین به ذهنش خطور میکند ،صرف نظر از اینکه چقدر حاشیهای به نظر میآیند را یادداشت
نماید ( Clarke, 2015؛ باباییساالنقوچ و همکاران .)21 ،1396 ،در مرحله بعد نقشه موقعیت منظم از نقشه
موقعیت نامنظم استخراج میشود.
نقشه موقعیت ساخت نیافته :همانطور که اشاره شد این نقشه شامل تمامی مؤلفههای انسانی ،غیر انسانی،
مادی و نمادین-گفتمانی مربوط به یک موقعیت خاص است (باباییساالنقوچ و همکاران.)21 ،1396 ،
برای ترسیم نقشه ساخت نیافته در ارتباط با فرایند تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری تمامی مؤلفههای
شناسایی شده بر روی نقشه موقعیت ساخت نیافته پژوهش (شکل  )3ارائه شده است.
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شکل  .3نقشه موقعیت ساخت نیافته

نسخه ساخت نیافته نقشههای موقعیت ،مرور ادبیات و وضعیتهای ساخته شده به وسیله گفتمانهای غالب
را امکانپذیر مینمایند تا بتوان در ادامه به بررسی دقیقتر آنها پرداخت .از این نقشه میتوان به عنوان بیانی
برای پیچیدگی و عدم توافقها در حوزه نظریههای برنامهریزی شهری استفاده کرد .بررسی مفاهیم شناسایی
شده و ارائه شده در این نقشه نشاندهنده گستردگی و تنوع عوامل مرتبط با طر حهای توسعه شهری در نظام
برنامهریزی شهری ایران با تکیه بر تجربههای شهر مشهد است.
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نقشه موقعیت منظم :این نقشه ،گفتمانها و مؤلفههایی که پیشتر در نقشه ساخت نیافته ظهور یافته
بودند را چارچوببندی و سازماندهی میکند (باباییساالنقوچ و همکاران .)22 ،1396 ،به منظور انجام
این سازماندهی ،ابتدا نشانههای (کدها) ارائه شده در نقشه موقعیت ساختنیافته ،بر اساس مشابهتها و
تفاوتها ،دستهبندی شده و مفاهیم را شکل دادهاند .از جمله این مفاهیم به تجربیات ،ارزشها ،بازیگران،
قوانین و مقررات میتوان اشاره نمود .در ادامه به منظور ایجاد مقولهها ،در رفت و برگشت بین محیط تحقیق
و ادبیات پژوهش ،از سه مقوله سرمایه اجتماعی ،سرمایه فکری و سرمایه سیاسی استفاده شد .همچنین در
ارتباط با محتوای طر حها ،مقولههای ابزار تصمیم-گیری در طر حهای توسعه شهری و شیوه تصمیمگیری در
آنها تشکیل شده است .با قرارگیری نشانهها ذیل مفاهیم مرتبط ،به نظر میرسد که تفاوتهایی در ماهیت
نشانههای ذیل هر مفهوم و مقوله وجود دارد .به عنوان مثال همانطور که در شکل  4ارائه شده است ،در ارتباط
با مقوله سرمایه سیاسی (با سه مفهوم بازیگران ،عرصه دخالت و قوانین و مقررات) برخی از نشانهها بر تجهیز
توان فنی و کارشناسی سازمانهای دولتی و نیمه دولتی تأکید دارند ،برخی دیگر بر ضرورت تقویت تشکلهای
حرفهای و غیر دولتی میپردازند .و یا در مقایسهای دیگر ،در سرمایه اجتماعی (با سه مفهوم تجربیات ،ارزشها
ی از افراد (چه بر اساس مصاحبهها و چه بر اساس بررسی متون) اولویت
و محیط و عمل تعاملی) ،از نگاه برخ 
در دستیابی به اهداف ملی است در حالیکه از نگاه سایرین توجه به شرایط مختلف اجتماعی ،اقتصادی در
کشور واجد توجه است ،یا اینکه برخی از گفتگوها بر الگوی اقتصادی مبتنی بر صدور نفت در طر حها توجه
دارند و برخی دیگر ،حول محور درآمد شهرداریها قرار میگیرد .سرمایه فکری (با دو مفهوم نظریات جهانی و
الگوهای نظری) هم این دوگانگی را به نوعی تجربه میکند .بهطوریکه برخی با بحث پیرامون الگوهای همه
شمول و فراگیر به دنبال معرفی بهترین راهحل ممکن هستند؛ اما برخی دیگر از کدهای موجود در مصاحبهها
و متون ،امکان ارائه راهکار بسته به شرایط زمانی و مکانی را میسر میدانند .این تفاوتها زمانی ملموستر
میشود که در مییابیم در حوزه ابزارهای تصمیمسازی و شیوه تصمیمگیری هم گفتمانهای متفاوتی وجود
دارد .دستهای از مفاهیم بر انعطافپذیری ،تدوین برنامهها و پروژهها تأکید دارند و از ادبیات مسئله محوری،
چشماندازسازی و غیره استفاده میکنند ،برخی دیگر حول راهکارهای کارآمدی ضوابط و تأمین دسترسی و
خدمات عمومی قرار میگیرند و مفاهیمی مانند طبقهبندی کاربری اراضی و شیوه اصالح آن را مورد توجه قرار
میدهند .با آگاهی از این رویکرد دوگانه نسبت به مؤلفههای مؤثر بر طر حهای توسعه شهری است که در گام
بعدی تحلیل در قالب نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی انجام میپذیرد.
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ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ-ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ

 ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ

 ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ

 -ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ

-ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻲ

 -ﺩﺍﻧﺶ ،ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳـﺰﻱ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻟﻴـﺎﻥ

 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ

ﻣﺤﻠﻲ
 -ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 -ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰ ،ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ

 -ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ

 -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ،ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭﻱ ،ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ

 -ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺣﺮﻓـﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣـﺬﻫﺒﻲ

... -

ﻣﺘﻜﺜﺮ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ

 -ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ

 ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ

 -ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ

 -ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ

... -

 -ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ

 ﻋﺮﺻﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ

 -ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺗﺌﻮﺭﻳﻚ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ

 -ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ

 -ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ

 -ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻮﺭ

 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻪ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ

 -ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ

... -

 ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ... ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
 ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ... -

 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﻳﺸﻲ -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻭ ﺁﻣﺎﻳﺸﻲ

 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ

ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻨﺠﺎﺭﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺧﻄﻮﻁ ﻛﻠﻲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺧﻄﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ -ﻋــﺪﻡ ﺑــﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ ﭘﺎﻳــﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨــﺪ ﻃــﻮﻻﻧﻲ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ -ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 -ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺤﻠﻲ

 -ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ

 -ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺡ

 -ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ

 -ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ

 -ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ

 -ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ

 -ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ

 -ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ

 -ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

 -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺤﻠﻲ

 -ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﺪﺭﺕ

 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ -ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺠﺮﻱ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ

مریم دانشور
آشکارسازی مؤلفههای فرایند تهیه و تصویب طر حهای توسعه
شهری با استفاده از تحلیل موقعیت چند سطحی

 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻫـﺎ ،ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻫـﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  -ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺫﻱ ﻧﻔﻌﺎﻥﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ
 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ... -

 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ... -

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
... -

شکل  .4نقشه موقعیت منظم

 .2نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی در مقیاس ملی و محلی
دسته دوم از نقشههایی که برای کشف یک وضعیت از نظر کالرک مورد استفاده قرار میگیرد ،نقشه عرصه-
3
جهانهای اجتماعی است .نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی ،یا نقشه قلمرو اجتماعی-حوزههای قدرت
ن آن تشکیل میشود .جهانهای اجتماعی به گروهی از
با هدف معرفی بازیگران و عرصههای تعهد و گفتما 
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مردم گفته میشود که به واسطه یک سرمایه مشترک در حوزه فعالیتی مشخص گرد هم میآیند و از فناوریها
و گفتمانهای مشابه برای حل دغدغههای مشترک استفاده میکنند .عرصههای اجتماعی ،عرصهای از
عالیق و نگرانیهای مشترک است که با گذشت زمان چندین جهان اجتماعی را گرد هم میآورد (Clarke
 .)2005سواالتی كه در ارتباط با این نقشه در خصوص طر حهای توسعه شهری پرسیده شد به این شرح است:
الگوی تعهدات جمعی متقابل در جهانهای اجتماعی متفاوت چیست؟ چه موضوعاتی ذیل کدامیک از
این جهانهای اجتماعی (گفتمانهای اجتماعی) قرار میگیرند؟ خصوصیات این جهانها (گفتمانهای)
اجتماعی چیست؟ نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی (شکلهای  5و  )6پس از مطالعه مؤلفههای مؤثر بر
فرایند تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری مشهد در نقشه موقعیت منظم تنظیم شدهاست .در این دو
نقشه در مرحله اول جایگاه مقولههای شناسایی شده نسبت به یکدیگر مشخص شده و در خصوص نقش
آنها به عنوان عرصهها و یا جهانهای اجتماعی تصمیمگیری شد .بهطوریکه سه فرا مقوله سرمایه فکری،
سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی در کنار ابزارهای تصمیمسازی و شیوه تصمیمگیری در طر حها ،به عنوان
عرصههای اجتماعی انتخاب شدند .و مقولههای ذیل آنها جهانهای اجتماعی را شکل دادند .از کنار هم
قرارگیری این مقوالت در جهانهای اجتماعی مختلف ،عرصههای مرتبط با آن معنا و مفهوم مییابد .در مرحله
دوم با توجه به گوناگونی که در نشانههای مستخرج از مصاحبهها و دادههای کتابخانهای مشاهده شده بود،
(مراجعه شود به نقشه موقعیت منظم) مفاهیم ذیل مقولهها ،با دو نوع نگاه مجزا از یکدیگر تفکیک شد.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﺘﻲ

ﺁﺭﻣﺎﻧﮕﺮﺍﻳﻲ

ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻲ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻲ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻔﺘﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ

ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻈﺮﻱ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ-ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﺭﺳﻤﻲ

ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻣﺤﺾ

ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ
ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮﻙ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﻋﺮﺻﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﻛﺰﻱ

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ
ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺭﻭﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺧﻄﻲ )ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻃﺮﺡ(
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺘﻲ

ﺣﺮﻳﻢ ،ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ،ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ

ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

شکل  .5نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی مقیاس ملی
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ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ
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در این دو نقشه با کنار هم قرار دادن مفاهیم دوگانه شناسایی شده در مراحل قبل در دو قالب مقیاس ملی و
مقیاس محلی ،مشخص میشود که با ایفای نقش جهانهای اجتماعی (گفتمانهای) متفاوت در عرصههای
سیاسی ،اجتماعی و فکری ،شیوه تصمیمسازی و تصمیمگیری در طر حهای توسعه شهری دستخوش
تغییر میشود .همچنین مشاهده میشود که تفاوت در رویکرد صاحبنظران ،مدیران و کارشناسان نسبت
به طر حهای توسعه شهری متأثر از عرصههای دیگری است که در این پژوهش به سه دسته سیاسی ،فکری
و اجتماعی تقسیم شدند .به عنوان مثال در مقیاس ملی (شکل  )5کنار هم قرارگیری ارزشهای مبتنی بر
آرمانگرایی ،توجه به تعامل مابین برنامهها ،تأکید بر عقالنیت محض ،مصوبات شورایعالی ،بازیگران رسمی و
نظارت مرکزی در عرصههای سرمایهای ،موجب میشود تا ابزار تصمیمگیری مبتنی بر الگوهای جامع سنتی
باشد و شیوه تصمیمگیری متمرکز و متأثر از قدرتهای رسمی باشد .اما در مقیاس محلی (شکل  )6فردگرایی
و شخصیسازی ،تعامل بین سازمانها ،توجه به عقالنیت ابزاری ،مصوبات شورای اسالمی شهر و بازیگران
غیر رسمیاند که به جهانهای اجتماعی در عرصههای سرمایهای معنا میبخشند و در نتیجهی آن صحبت
ً
در خصوص شیوه تصمیمگیری و ابزار تصمیمسازی متفاوت از مقیاس ملی است .ابزارهای تصمیمسازی غالبا
متمایل به الگوهای راهبردی و شیوههای تصمیمگیری در ارتباط با بازیگران غیر رسمی هستند.
ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺣﻀﻮﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ
ﺭﻭﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ -ﭼﺮﺧﻪ ﺍﻱ

ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ

ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻣﻮﺿﻌﻲ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ

ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ

مریم دانشور
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ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ

ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻲ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ

ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮﻙ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ

ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ
ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻈﺮﻱ

ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ

ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ

ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻘﻼﻳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ
ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﺮﺻﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ-ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻪ

شکل  .6نقشه عرصه/جهانهای اجتماعی مقیاس محلی
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همانطور که در پیشینه پژوهش اشاره شد ،طر حهای توسعه شهری از حوزههای موضوعی مهم پیرامون
برنامهریزی شهری در ایران است .پژوهشهای متعدد انجام شده در خصوص طر حهای توسعه شهری،
گاه بر ارزیابی تحقق پیشنهادات طرح تمرکز کردهاند و گاه به علتیابی دالیل ناکارآمدی طر حها در شهرها
پرداختهاند .در این بین پژوهشهایی هم هستند که به ارائه راهحلهایی برای بهبود وضعیت طر حها متمایل
شدهاند .اما آن دسته از پژوهشهایی که با چارچوبهای نظری متفاوت به معرفی مؤلفههای نظام شهرسازی
ایران پرداختهاند ،به لحاظ محتوا شباهت بیشتری با تحقیق حاضر دارند .با این تفاوت که این مقاله ،بر این
یافته تأکید دارد که با بررسی مفاهیم مستخرج از دادهها ،به گوناگونی در محتوای مفاهیم رسیده است و از این
رو آنها را به جهت تفاوتها ،در دو مقیاس ملی و محلی تنظیم کردهاست .در هر مقیاس جهانهای اجتماعی
موجود در سه عرصه سیاسی ،اجتماعی و فکری ،بر شیوه تصمیمگیری و ابزار تصمیمسازی تأثیرگذار خواهد
بود .بیان تفاوت در نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی در دو مقیاس ملی و محلی به این معنا نیست که تمامی
مصاحبهشوندگان و یا صاحبنظرانی که در وزارتخانهها ،ادارات کل آنها در استانها و یا پایتخت مستقر هستند،
ً
الزاما از زاویه تشریح شده به طر حهای توسعه شهری مینگرند .بلکه این تنها نشانگر نوع نگاهی است که در
یک سطح متفاوت از سطح دیگر نسبت به طر حهای توسعه شهری در ایران وجود دارد .بدیهی است که در
رابطه با مقیاس محلی نیز وضعیت به همین صورت بوده و چارچوبهای ارائه شده به معنی ترسیم مرز نظری
بین دو محدوده جغرافیایی نیست .این پژوهش تنها در تالش است تا نشان دهد با تکیه بر تجربه شهر مشهد،
حداقل دو نوع نگاه نسبت به تهیه طر حهای توسعه شهری در ایران وجود داشته ،که ریشه در جهانهای
اجتماعی ،سیاسی و فکری افراد دارد.

نتیجهگیری
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برنامهریزی از یک سو درون سیستمی پیچیده از گفتمانها میزیید و از سوی دیگر اتخاذ سیاستی است که
بر گفتمانهای آتی تأثیر میگذارد .در پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر فرایند تهیه و تصویب
طر حهای توسعه شهری در ایران ،از روش تحلیل موقعیت به عنوان یکی از انواع روشهای نظریه زمینهای
استفاده شده است .روشی که قابلیت شناسایی بازیگران ،گفتمانها و حوزههای قدرت را در موضوع مورد
پژوهش میسر میسازد و ارتباطات آنها را در قالب نقشههای تحلیلی به تصویر میکشد .به منظور انجام
پژوهش ،جمعآوری دادهها با استفاده از مطالعه متون ،بررسی گزارشات و مصاحبههای منتشر شده در جراید
و انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته از کارشناسان و متخصصان امر صورت پذیرفته است .تحلیل نشانههای
شناسایی شده در قالب نقشههای تحلیل موقعیت نامنظم و منظم ،از یک سو بیانگر گستردگی و پیچیدگی
عوامل مؤثر بر نظام تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری در ایران است و از سوی دیگر بر ضرورت توجه به
سرمایههای مدیریتی-سیاسی ،اجتماعی و فکری در بررسی شیوههای تصمیمگیری و ابزارهای تصمیمسازی
در نظام برنامهریزی شهری ایران تأکید دارد.
تالش برای ترسیم نقشه عرصه-جهانهای اجتماعی در ارتباط با مؤلفههای طر حهای توسعه شهری در ایران،
نشان داد که اگرچه عرصهها و مقولههای کالن در نظام شهرسازی ایران را میتوان ثابت در نظر گرفت ،اما
گفتمانهای موجود در این عرصهها دارای ماهیت مفهومی متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند .امری که باعث
شده است محصول و شیوه برنامهریزی شهری در کشور در سطوح مختلف متفاوت باشد .به بیان دیگر اگرچه
سرمایه سیاسی ،اجتماعی و فکری ،عرصههای اجتماعی مؤثر بر تهیه طر حهای توسعه شهری هستند اما،
در هریک از این عرصههای اجتماعی ،اهداف و منافع جمعی مشترک متفاوتی در سطوح مختلف طر حریزی
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برای بازیگران وجود دارد و در نتیجه آن بسته به نوع رویکرد ،شیوه اقدام متمایز شده است .به بیان دقیقتر،
کدگذاری و استخراج نشانهها از درون دادههای کتابخانهای و میدانی نشان داد که نشانههای متفاوتی
در عرصههای مؤثر بر فرایند تهیه و تصویب طر حهای توسعه شهری در ایران وجود دارد .در نقشه عرصه-
جهانهای اجتماعی در مقیاس ملی و محلی بیان شد که مفاهیم ذیل سرمایه اجتماعی در مقیاس ملی،
آرمانگرا ،مبتنی بر درآمدهای نفتی ،متکی بر تعامل بین برنامهها و هویت ملی است .در حالیکه در مقیاس
محلی ،فردگرایی ،درآمد شهرداریها ،تعامل بین سازمانها و هویت محلی مفاهیم سازنده جهان اجتماعی
مقوله سرمایه اجتماعی هستند .این تفاوت گفتمانی در سرمایه فکری و سرمایه سیاسی هم نمود داشته و
در نتیجه ابزارهای تصمیمسازی و شیوههای تصمیمگیری متفاوتی را رقم زدهاست .در سطح ملی نشانههای
موجود در سرمایهها ،به دنبال خود اقدامات بلندمدت ،متمرکز و مبتنی بر اسنادی مانند نقشه کاربری زمین،
شبکه معابر و غیره را به دنبال دارد .در حالیکه در مقیاس محلی ،نشانههای موجود در سرمایهها ،محتوای
برنامهریزی را کوتاهمدت ،مبتنی بر مشارکت بازیگران و پروژهمحور ترسیم میکند.
تفاوت در نگاه سطوح ملی و محلی به توسعه موجب بروز آسیبهای جدی در فرایند تهیه و تصویب طر حهای
توسعه شهری شده و اثرات سوئی را به دنبال داشته است .از جمله این آسیبها به این موارد میتوان اشاره
کرد .طوالنی شدن فرایند تصویب طر حهای توسعه شهری ،تغییر در رویه و خروجیهای طر حهای توسعه
شهری در مراجع تصویب مختلف ،عدم تناسب اسناد مصوب با نیاز مراجع محلی و غیره  .عالوه بر آگاهی از
چالشهای ایجاد شده در اثر این اختالف گفتمانها ،کاربرد دیگری نیز برای یافتههای این پژوهش میتوان
متصور بود .با پذیرش فرض ضرورت اصالح نظام شهرسازی ایران ،مشخص میشود هرگونه تغییر در روش و
ً
نظری ه برنامهریزی فارغ از تأثیر و تاثرات سطوح ملی و محلی موجب ایجاد مسیرهای بعضا ناصحیحی خواهد
شد که برگشت به شرایط نخست را با هزینههای گران مواجه مینماید .پیشنهادات اصالحی ارائه شده توسط
ً
سطوح ملی که عمدتا در قالب مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه میشود اجرای طر حهای
توسعه شهری در مقیاس محلی را با دشواری مواجه میسازد .همچنین ارائه پیشنهادات اصالحی در مقیاس
محلی (که نمونه بارز آن تهیه برنامههای راهبرد توسعه شهری است) به دلیل عدم ارتباط با ساختار گفتمانی
و جهانهای اجتماعی مقیاس ملی ،زمینهای برای قانونی شدن و به کارگیری توسط سازمانهای مختلف
درگیر در فرایند توسعه شهری نمییابد .بر این اساس پیشنهاد میشود هرگونه اقدام اصالحی در فرایند تهیه و
تصویب طر حهای توسعه شهری با نگاه به تمایزات موجود در عرصه-جهانهای اجتماعی این دو سطح صورت
پذیرد.
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تشکر و قدردانی :این مقاله حاصل طرح پژوهشی است که با موضوع شناسایی ،مستندسازی ،انتشار و
توسعه دانش طرح جامع و طر حهای تفصیلی توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد برای شهرداری مشهد
انجام شده است .از حمایتهای شهرداری مشهد در انجام این طرح قدردانی میشود.

پینوشتها
1. Grounded Theory
2. Situational Analysis
3. Social spheres/power arenas maps
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Abstract

One of the main issues in the field of urban planning in Iran is the performance of urban development projects. Urban
development plans have been prepared in Iran since the 1960s. However, over time, they have encountered some
problems in practice. In order to identify the problems, the performance of urban development projects has been
evaluated in different periods. According to the requirements of the time, various solutions have been presented in order
to improve the process of preparation and approval of urban development plans in Iran. Most of the evaluations have
been done in relation to the physical recommendations of the performance of the plans and most of the solutions have
been presented in order to change the methods of preparing urban development plans. In the global literature today, the
nature of the discourse of planning and decision-making in the public sphere is followed by scholars such as Foucault,
Allmendinger, and Healey. Accordingly, the attitude towards urban development plans in this study has shifted from an
empirical perspective to more flexible and deductive perspectives. In the field of urban development plans, this article
seeks to reveal the components affecting the process of preparation and approval of plans in Iran based on the experiences
of the city of Mashhad. In order to achieve this goal, the present study will use the capabilities of new methods of the
grounded theory called situational analysis. The use of situational analysis could show us that the factors influencing the
preparation and approval of urban development plans in Iran are very diverse, dynamic, and complex. Different factors
affect urban development plans and they are influenced by different discourse worlds at different scales. Data collection
tools in this study include field data and library data. Field data collection includes 17 interviews with specialists. There
were also 546 interviews, reports, and articles published in the press that were used to collect library and documentary
data. Data analysis in this study was carried out by using the proposed method of Adel Clarke using location maps and
arena/social world maps on the national and local scales. The results of this study showed that in different social worlds,
different discourse structures affect the preparation and approval of urban development plans in Iran. Areas affecting the
preparation of urban development plans were divided into three categories: political, intellectual, and social capitals. As
a result of the impact of these three types of capitals, different planning methods and decision-making methods have
emerged. The analysis of the arena-social world map in this study showed that there are content differences in the fields
of social capital, intellectual capital, and political-managerial capital at national and local scales. consequently, planning
tools and decision-making methods are also expressed differently at national and local levels. At the local level, due
to the role of municipalities in urban development plans and their vital relationship with the people, there is a tendency
for short-term, collective, and action-oriented decisions, while at the national level due to centralist approaches and oil
revenues, long-term, governmental, and idealistic measures are in focus.
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