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چکیده
ارزیابی برنامهریزی کاربری زمین در پژوهشهای مختلف نشــان از عدم موفقیت آنها داشــته اســت و
ضرورت بازنگری در برنامهریزی شــهری را آشــکار میســازد .هدف مقالهی حاضر ،شناسایی علل عدم
تحقق کاربری زمین در طر حهای توســعه شــهری پیشنهادی است .بدین منظور ،روش تحقیق کیفی
از نــوع نظریــه زمین ـهای به کار گرفته شــده تا برخالف مطالعات گذشــته ،از نظرات ســلیقهای اجتناب
شــود .اطالعــات مورد نیاز به صورت مصاحبه عمیق گردآوری شــده و نمونهگیــری به روش هدفمند از
نوع گلولهبرفی و به تعداد  14نفر از مطلعترین افراد در گروههای متنوعی از مدیران شــهری ،مشــاوران
و اســاتید دانشــگاه انجام شده است .نتایج تحلیل نشان از  11علت مؤثر در عدم تحقق کاربریها دارد
که بیش از  50درصد مشــکالت مربوط به ســه علت تصمیمگیریها و عملکرد غیرنظاممند و نادرســت
مدیــران شــهری ،تــراز مالــی منفــی شــهرداریها و عــدم واقعبینــی در برنامهریــزی و ارائه پیشــنهادات
غیرمنطقی میباشد .در نهایت با تقسیم مجموع عوامل به دو بخش اصلی "عدم قابلیت اسناد طرح"
و "مشکالت نظام و تشکیالت شهرسازی" میتوان چنین نتیجه گرفت که  64.06درصد کدها نشان از
مشــکل ســاختار و تشکیالت شهرســازی دارد .در ادامه با استفاده از تئوری زمینهای ،شرایط زمینهای
موثر ،شرایط تداوم روند حاضر و پیامدهای ناشی از ادامه آن شناسایی شده است.

واژههای کلیدی
برنامهریزی کاربری زمین ،طر حهای توسعه شهری ،تحققپذیری ،نظریه زمینهای ،تحقیق کیفی.
*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان" :توانسنجی رویکرد راهبردی -سناریویی در برنامه-ریزی کاربری زمین در طرح های
توسعه شهری ایران" به راهنمایی و مشاوره سایر نگارندگان است.
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مقدمه
برنامهریــزی کاربری زمین شــهری در ایــران در قالب طر حهای
جامــع و تفصیلــی انجــام میگیــرد .تجربه حــدود بیــش از نیم قرن
از برنامهریــزی کاربــری زمیــن در ایــن کشــور ،کــه در مطالعــات
متعــدد مورد ارزیابی قرار گرفته اســت ،نشــان از عــدم موفقیت آن
دارد و آنچــه امــروز شــاهد آن هســتیم ،بحران ناشــی از عدم اجرا و
تحقــق برنامهریــزی کاربــری زمیــن در طر حهای جامــع و تفصیلی
پیشنهادی میباشد (زنگی آبادی و دیگران . )1393 ،این طر حها
هماننــد طر حهــای جامع ســنتی در کشــورهای دیگــر از انطباق با
تحوالت و تصحیح فرآیندها عاجز میباشند ( .)Qian, 2013با این
وجــود آنچــه ضــرورت این پژوهــش را آشــکار میســازد ،ادامه روند
تهیه طر حهای کاربری زمین بر شــیوه جامع ســنتی تا به امروز و با
تغییرات اندکی نسبت به گذشته بوده است.
ً
تقریبــا پس از گذشــت یک دهه از اجرای ایــن طر حها ،با احراز
عــدم موفقیــت آنهــا ،انتقــادات نســبت بــه محتــوا و رویــه آنهــا آغاز
گردیــده و در مطالعاتــی ،علــل عــدم موفقیــت آنها جســتجو شــده

اســت .اولیــن مطالعــه منســجم در ســال  1372از طــرف ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور توســط مهندســین مشــاور زیســتا
صورت گرفته و دومین مطالعه توســط مهندســین مشاور شارمند
ً
در اواخــر دهــه  70انجام شــده اســت .تقریبا در اغلــب پژوهشها،
علــل عدم تحقــق کاربریها بــر مبنای تجربه حرفــهای و تخصصی
محققــان و بــه صــورت عوامــل کلــی مشــخص شــده و فاقــد یــک
روش نظاممنــد بــوده اســت .از طــرف دیگر ،ســهم عوامل مختلف
در بــروز ایــن پدیــده نامشــخص مانده اســت .لــذا در این بررســی،
"عــدم تحقــق کاربریهــای شــهری" بــه عنــوان یــک پدیــده مــورد
شناســایی قرارگرفتــه و بدین منظــور از تئوری زمینهای ۱اســتفاده
شدهاســت .بر مبنای این تئوری" ،شرایط" مؤثر در بروز این پدیده
مشخصشــده تا به این ســوال اساســی پاســخ داده شــود که علل
اصلی عدم تحقق کاربریها چیســت و ســهم هر عامل چقدر بوده
اســت؟ و آیا شناســایی عوامل مؤثر با اســتفاده از تئــوری زمینهای
نتایج متفاوتی نسبت به مطالعات گذشته خواهد داشت؟

توجه به عوامل محرک تغییرات کاربری زمین:
ضرورت برنامهریزی کاربری زمین
کاربــری زمیــن بــه معنــای ارتبــاط انســان و زمیــن و چگونگــی
اســتفاده از این ارتباط مطرح میشــود .بنابراین برخالف گذشــته،
بیشــتر بــه صورت یک فرآینــد و نه محصول مورد توجــه قرار میگیرد
و کاربــری زمیــن بــه مفهومــی پویا کــه نشــان از تعامــات پیچیده و
تغیی��رات حادث ش��ده به م��رور زم��ان دارد ،تبدیل میش��ود (Cruz,
 .)1993, 21-23کیــول ۲نیــز کاربــری زمیــن را نــه یــک کمیــت ایســتا
بلکــه یک الگــوی تکامل تدریجــی ۳معرفی میکند همچنــان که در
نیم قرن اخیر ،کاربری زمین شــاهد بیشترین و کاملترین تغییرات
نسبت به دیگر دورهها بوده است ( .)Kivell, 1993, 3چاپین و کایزر
بر مبنای چنین تعاریفی از کاربری زمین ،هســته اصلی برنامهریزی
کاربری زمین را ،هدایت تغییرات کاربری زمین میدانند و معتقدند
که هدف تمام فعالیتهای برنامهریزی اســتفاده از زمین ،نظارت و
هدایــت مداوم تغییرات و تالش بــرای تاثیرگذاری بر جهت تغییرات
استفاده از زمین است ( .)Chapin & Kaiser,1995, 35-36بنابراین
هدایت تغییرات کاربری زمین مســتلزم شناســایی و تحلیل محیط
پیرامون و محرکهای تغییر موجود در محیط میباشد.
نظریهپــردازان ،عوامــل مختلفــی را بــه عنوان محــرک تغییرات
کاربــری زمیــن معرفــی مینمایند که شــباهتهای زیــادی در بین
آنهــا مشــاهده میشــود .گــراف و دیوولــف ،۴گرایشهــای کالن را
شــامل تغییــرات جمعیتــی ،ویژگیهــای اقتصــادی و اجتماعــی،
ارزشهــای حکومــت محلــی و ســایر بهــرهوران ،قــدرت حکومــت
محل��ی و دسترس��ی به منابع معرف��ی میکنن��د (Graaf & Dewulf,

 .)2010بریاســولیس ،محرکهای تغییر کاربری زمین را شــامل دو
طبقــه محرکهــای بیوفیزیکــی و اجتماعــی -اقتصــادی میدانــد.
محرکهای بیوفیزیکی به طور مســتقیم باعث تغییر کاربری زمین
نمیشــوند بلکه اغلب آنها باعث تغییر پوشــش زمین میشوند که
ممکــن اســت بــر روی تصمیمات کاربــری زمین مالــکان و مدیران
تأثیــر بگذارند (بریاســولیس .)45 ،1388 ،چاپین و کایزر (Chapin
 ،)& Kaiser, 1995بــه ســه عامل به عنــوان مهمترین محرکهای
تغییر کاربری زمین اشاره میکنند و معتقدند که در مدیریت تغییر،
برنامهریــزان محلــی باید با ســه نیــروی قدرتمنــد ارزشهای زمین
مواجــه شــوند که عبارتنــد از :الف) ارزشهــای اجتماعی به مفهوم
امتیــازی که مــردم به ســاماندهی کاربــری زمین به عنــوان مکانی
برای زندگیشان میدهند .ب) ارزشهای بازار به مفهوم امتیازی
کــه مــردم بــه زمیــن بــه عنــوان یــک کاال میدهنــد .ج) ارزشهای
ا کولوژیکــی بــه مفهــوم امتیازی که مــردم به سیســتمهای طبیعی
روی زمیــن میدهنــد .همچنیــن اضافــه میکننــد کــه مؤثربــودن
مدیریــت تغییــر کاربــری زمیــن ،مســتلزم تجمیــع (هماهنگــی)
دیدگاههــای ا کولوژیکــی ،اجتماعــی و اقتصــادی زمیــن در یــک
سیستم متعادل است (.)Chapin & Kaiser, 1995, 42-43
در میــان انــواع محرکهــا ،محققــان بیشــتری بــه تأثیــر عوامل
سیاســی و اقتصادی در برنامهریزی کاربری زمین اشــاره میکنند.
در زمینــه محیــط سیاســی ،ایونــس اشــاره میکنــد کــه "زمانــی که
اغلــب تصمیمــات برنامهریــزی در عمــل بوســیله سیاســتمداران
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شناسایی علل عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی در طر حهای توسعه شهری
ایران با استفاده از نظریه زمینهای

ً
گرفته میشــود ،بنابراین برنامهریــزی مطمئنا چیزی بیش از آنچه
ک��ه برنامهریزان انج��ام میدهند ،میباش��د"( .)Evans, 2004, 9به
طور کلی محققان تأثیر موضوعات سیاسی را در دو عرصه سیاست
کالن کشــور بــه معنــای جهتگیــری دولــت و حکومــت نســبت بــه
کاربری زمین ( )Zhang, Wu & Shen, 2011و روندها و گرایشهای
سیاسی محلی که هیلیر ( )1388آنها را سایههای قدرت مینامد،
بررسی میکنند.
فرهنگ سیاسی کشور ،نتایج متفاوتی را در برنامهریزی کاربری
زمین دارد .در کشــورهایی با استقالل بخش دولت محلی همانند
هلنــد ،آلمــان ،فرانســه ،دانمــارک و کشــورهای اســکاندیناوی،
حکومــت محلــی پیشقــدم اصلــی در ســرمایهگذاری و هدایــت
پروژههای برنامهریزی شــهری هســتند .آنها کنتــرل کاربری زمین
شــهری و قدرت و اختیار فرآیند نظمدهی به اســتفاده از فضا را در
اختیـ�ار دارنـ�د ( .)Albrechts, 2006; Graaf & Dewulf, 2010در
کشــورهای دیگــری چــون مصر ،حکومــت مرکزی اختیــار کلیه امور
و سیاس��تگذاری را در دس��ت دارد ( .)khalifa, 2012در کشورهای
بســیاری نیــز برخــاف کشــورهای بــاال هماننــد آفریقــای جنوبــی،
دولــت در حال تنفیذ اختیارات به بخش خصوصی اســت که تاثیر
مســتقیمی در برنامهریــزی فضایی و برنامهریــزی کاربری زمین در
آن کشورها و مشارکت عمومی در فرآیند برنامهریزی دارد (Todes,
 .)2011, 7برخی کشورهای توسعهیافته نیز سیاست غیرمتمرکز در
برنامهریــزی کاربــری زمیــن را بیش از یک قرن تجربــه و اثرات آن را
منعکس نمودهاند (.)Qian, 2010
در زمینــه تأثیــر محیط اقتصــادی بر برنامهریــزی کاربری زمین
نیز مطالعات بس��یاری انجام شده اس��ت .فاینشتاین (Fainstein,
 ،)2005برنامهریــزی کاربــری زمیــن را در بســیاری از حکومتهای
شــهری ،تابع نظام اقتصادی و توســعه اقتصــادی میداند .تجربه
برنامهریــزی کاربــری زمیــن در کشــورهایی بــا سیســتم اقتصــادی
مختلــف ،نشــاندهندهی یــک دوگانگــی در شــیوه برنامهریــزی
کاربــری زمیــن اســت کــه ایــن دوگانگــی تــا حــد زیــادی منتــج از
نظامهــای دوگانــه اقتصــادی اعــم از سوسیالیســم و لیبرالیســم در
کشــورهای مختلــف اســت .بر مبنــای ایــن دوگانگــی ،برنامهریزان
کاربــری زمیــن دو دیدگاه مخالف را دربــاره رابطه برنامهریزی و بازار
مطرح میکنند (.)Chapin & Kaiser, 1995, 47
بــر مبنــای دیــدگاه لیبرالیســم ،بــازار مکانیسـ ِـم مؤثــری بــرای
ســازماندهی معامــات اســت و دولــت فقــط بوســیله قوانیــن
میبایســت ایــن مکانیســم را تنظیــم و انحرافــات کوچــک آن را
اصــاح نمایــد .بــه ایــن ترتیــب هزینههــا کاهشیافتــه و بهــرهوران
آزادی عمـ�ل بیشـ�تریدارند ( .)Qian, 2010در چنیــن سیســتمی،
نقــش برنامهریــزی محدودتــر شــده و مبتنــی بــر از بینبــردن و یــا
کاهش پیامدهای منفی اسـ�ت ( .)Wu, 2007دیدگاه دیگر (دیدگاه
سوسیالیســم) معتقــد اســت کــه مداخله دولتــی به منظــور توزیع
مجــدد ثروتهــا و فرصتها ،بایــد جایگزین فرآیندهای بازار شــود
و درچنیــن نظامــی ،نقش برنامهریزی کاربــری زمین ،کاربردیتر و
در جهــت تخصیص منطقی امکانــات ،افزایش رفاه و فراهم آوردن
خدم��ات عموم��ی اس��ت ( .)Kim, 2011; Wu, 2007مدیریــت و

برنامهریــزی کاربــری زمین در این سیســتم اقتصــادی ،به معنای
کنتــرل توســعه زمیــن بوســیله ابزارهایــی ماننــد طــرح بلوپرینــت
یــا نقشــه کاربــری زمیــن ،منطقــه بنــدی کاربــری زمیــن و ضوابــط
منطقهبندی میباشد (.)Qian, 2010
برمبنــای ادبیــات موضــوع در عرصــه کاربــری زمیــن ،فشــارها و
روندهــای محیــط کالن در برنامهریــزی کاربــری زمیــن را میتــوان
شــامل محیطهای سیاســی_ قانونی ،۵محیط اقتصــادی ،۶محیط
اجتماعی_ فرهنگی ۷و محیط ا کولوژیکی_ زیست محیطی ۸دانست،
کــه مخفــف آنها را میتوان واژه مخفــف  PESTتعریف نمود .از میان
عوامــل ذکرشــده ،عوامــل سیاســی -قانونــی و عوامــل اقتصــادی،
بیشترین تناوب تکرار در متون را به خود اختصاص دادهاند.

عدم تحقق کاربریهای پیش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهادی در
طر حهای توسعه شهری ایران
برنامهریــزی کاربــری زمیــن شــهری در ایــران ،بخش عمــدهای از
طر حهــای جامــع و تفصیلی اســت .پیشــینه تهیه طر حهــای جامع
به اواســط دهــه  1340و طر حهای تفصیلی به اواســط دهــه  1350باز
میگردد.مبانینظریاینطر حها،منبعثاز نظریاتپاتریس گدسو
نظریات کارکردگرایی منشور آتن است و متکی بر مصوبات شورایعالی
شهرســازی و معمــاری و قانــون تغییــر نــام وزارت آبــادی و مســکن به
وزارت مسکن و شهرسازی ( )1353است (سعید نیا.)120 ،1383 ،
فرآینــد تهیــه این طر حهــا مبتنی بر منطق پوزیتیویســتی یعنی
شناخت ،تحلیل و طرح است (مهندسین مشاور شارمند،1379 ،
 )27و برای تمام شــهرها بر طبق یک روند یکســان تهیه میشود و
از آنجایی که به تولید یک سند روشن و قابل فهم برای همه منجر
میشــود ،ســالهای متمــادی مــورد اســتقبال و توجه قــرار گرفت
ً
(نوریان و شریف .)28 ،1375 ،روند برنامهریزی کاربری زمین ،غالبا
به صورت تعیین میزان نیاز به انواع کاربریها با توجه به جمعیت
پیشبینی شده در افق طرح و سرانههای استاندارد کاربری زمین
ً
انجــام میشــود .عمدتا ســرانه پیشــنهادی بــا اســتفاده از متون و
تجارب خارجی و یا ســایق و تجربیات حرفهای تهیهکنندگان آنها
بــوده اســت (عزیزی .)1392 ،ســپس اقدام بــه مکانیابی قطعی و
ثابــت کاربریهــا و توزیــع آنها در یک نقشــه پیشــنهادی به همراه
گــزارش ضوابــط و مقررات پیشــنهادی میشــود .طرح تهیه شــده
پس از تصویب در اســتان و در شــورایعالی شهرســازی و معماری،
برای اجرا به شــهرداری و سایر ســازمانهای متولی ابالغ میشود.
این روند از ابتدا تا کنون با تغییرات اندکی دنبال شده است.
تجربــه حــدود بیــش از نیــم قــرن از برنامهریــزی کاربــری زمین
در ایــن کشــور ،نشــان از عــدم موفقیــت ایــن شــیوه برنامهریــزی
دارد .مطالعــات متعــددی بــه ارزیابــی تحققپذیــری کاربریهای
پیشنهادی در طر حهای توسعه شهری پرداختهاند .برخی از این
مطالعات جامعتر بوده مانند مطالعات مهندســین مشــاور زیســتا
( )1372و مهندســین مشــاور شــارمند (  ) 1379و پژوهشهــای
دیگــری ،محدودتــر بوده و بر روی یک شــهر یا بخشــی از یک شــهر
ً
و گاهــا بــر روی انــواع محدودتــری از کاربریها انجام شــده اســت.
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در غالــب مطالعــات انجــام شــده ،ایــن نتیجه حاصل شــده اســت
کــه تحققپذیــری کاربریهــای پیشــنهادی طر حهــا بســیار کــم
بوده اســت (عزیــزی و آراســته ;1390 ،ضرابــی )1391 ،و در مواردی
نیــز عــدم تعــادل زیــادی در بیــن انــواع کاربریهــا مشــاهده شــده
اســت (حســینزاده دلیــر و ملکــی1386 ،؛ ســجادی.)1393 ،
بنابرایــن آنچه امروز شــاهد آن هســتیم ،بحران ناشــی از عدم اجرا
و تحقــق برنامهریــزی کاربری زمین در طر حهــای جامع و تفصیلی
پیشــنهادی میباشــد (زنگی آبادی و دیگــران )1393 ،و این طرح
ها همانند طر حهای جامع سنتی در کشورهای دیگر ،از انطباق با
تحوالت و تصحیح فرآیندها عاجز میباشند (.)Qian, 2013
علــت عدم موفقیت طر حهای توســعه شــهری به طــور کلی در
پژوهشهــای مختلفــی بررســی شــده اســت .مهندســین مشــاور
شــارمند ،مشــکالت طر حهای جامع را در دو عنوان"نارساییهای
اجرایــی طــرح" و "نارســایی ناشــی از فرآینــد بررســی و تصویــب
طــرح" بیــان نموده اســت .مهــدیزاده ( ،)1386مجموعه نقایص
طر حهــای جامع را در ســه عرصــه نظری ،روششناســی و اجرایی
تقسیمبندی نموده است .مشهودی ( ،)1386مهمترین عامل در
عدم موفقیت طر حهای توسعه شهری را عدم انعطاف آنها میداند
و عوامــل دیگــری چــون عــدم تأمیــن منابــع مالــی ،عــدم دخالــت
نظــرات مردم و گروهها را اضافه میکند .رهنما ( ،)1387علل عدم
تحقق کاربریهای پیشــنهادی در شــهر مشهد را ،ارائه مجوزهای
خــاف طــرح به وســیله مجریان و وقــف زمین برای اســتفادههای
خــاص معرفــی میکنــد .زنگــی آبــادی و همــکاران( ،)1393عوامل
موثــر در عــدم موفقیت طــرح جامع تبریــز را ،تأ کید بیــش از حد بر
روشهــای کمــی و ایســتا و عــدم توجه بــه ماهیت پیچیده شــهر و
ویژگیهای اجتماعات محلی میداند.
با وجود انجام پژوهشهای ذکر شده ،همچنان کمبود مطالعه
جامــع و نظاممند در خصوص علــل اصلی عدم موفقیت طر حهای
توســعه شــهری در زمینه خاص برنامهریزی کاربــری زمین و تعیین
سهم هریک از عوامل مؤثر در بروز عدم تحقق پیشنهادات بهچشم
میخورد .بنابراین مقاله حاضر به این مهم پرداخته است تا اصالح
فرآیندهای موجود بر مبنای رفع مهم ترین مشکالت و موانع استوار
گردد تا بتواند از جامعیت و کارآیی الزم بهرهمند گردد.

روش تحقیق
هــدف ایــن مقالــه ،شناســایی علــل عــدم تحقــق کاربریهــای
پیشــنهادی در طر حهای توســعه شــهری اســت .به منظــور حصول
بــه ایــن هــدف ،از روش نظریه زمین ـهای که گون ـهای از روش تحقیق
کیفی اســت ،اســتفاده شــده اســت .زیرا مســئله تحقیق ،مســئلهای
چنــد وجهــی ،پیچیــده و فرآیندی اســت و نظریه زمینــهای میتواند
روش مناســبی در درک مجموعه شــرایط و عوامل مؤثر باشــد .نظریه
۱۰
زمینهای ،ابتدا در ســال  1967توســط بارنی گالســر ۹و آلزلم اشتراس
ابــداع شــده و در کتــاب مشــهور آنهــا تحــت عنــوان کشــف نظری ـهی
نگــزاران ایــن نظریــه ،بــه انتقــاد از
زمین ـهای ۱۱منتشــر گردیــد .بنیا 
روشهــای اثبــات گرایــی دهه  ،1960نظریــه خود را بر مبنــای رویکرد

تفســیری بنا کردند .بر خالف تحقیق ّکمی ،نظریه زمینهای با نظریه
موجود یا قیاسی آغاز نمیشود ،بلکه هدف اولیه آن ،کشف نظریه از
طریق تولید روشمند داده است زیرا نظریهای که از دادهها استخراج
شود ،بیشتر به واقعیت نزدیک است (استراوس و کربین.)34،1392،
منطــق نظریــه زمینــهای بــه روشهــای گــردآوری دادههــا و
روشهــای نمونهگیــری آن نیــز جهــت میبخشــد .ارائــه نظریــه
زمینهای ،مستلزم گردآوری دادههای متنی – مصاحبهای عمیق
است زیرا روش مصاحبه عمیق ،مهمترین فن گردآوری دادههای
ً
زمینهای محسوب میشود ( .)Morse, 2001مصاحبه عمیق غالبا
به عنــوان مصاحبه نیمهســاختارمند معرفی میشــود به دلیل آن
کــه محقــق برخی کنترلهــا را بــر روی جهت و محتــوای بحث نگه
میدارد در حالیکه شــرکتکنندگان بر روی شر حدادن و یا انتخاب
جهتهــای جدیــد امــا مرتبــط آزاد هســتند .ســوالهای مصاحبه
براسـ�اس نـ�وع شناسـ�ی سـ�والهای مصاحبـ�های پاتـ�ون (Patton,
 ،)2002از نوع سوالهای معرفتی ۱۲بوده است.
بنابرایــن از آنجایــی کــه دادههــا مهمتریــن عرصــه تحقیــق
محســوب میشــوند ،نمونهگیــری بــر اســاس روش نمونهگیــری
هدفمنــد یــا غیراحتمالی انجام گرفتهاســت و از میــان راهبردهای
نمونهگیـ�ری هدفمنـ�د معرفـ�ی شـ�ده توسـ�ط گال و همـ�کاران
( )Gall et al., 2006و نوعشناســی راهبردهــای نمونهگیــری
هدفمن��د تدل��ی و تش��کری ( ،)Teddlie & Tashakkori, 2009در
۱۳
ایــن پژوهــش از راهبــرد گلولــه برفــی  /زنجیــرهای  /شــبکهای
استفاده شده است و سعی برآن بوده است که نمونه تا حد امکان
متنوع باشــد .بنابراین نمونههای منتخب ،گزینشی از مطلعترین
افراد در ســطح کشــور درخصــوص برنامهریزی کاربــری زمین بوده
اســت و ترکیبــی از گروههــای درگیــر در فرآینــد برنامهریــزی کاربری
زمین در باالترین سطوح کشور را شامل شده است.
بــر مبنــای روش گلولــه برفــی ،ابتــدا بــا ســه مطلــع کلیــدی در
زمینه موضوع مورد مطالعه ،کار آغاز گردید و پس از مصاحبه با هر
نمونه ،این ســوال مطرح شــده اســت که چه افراد دیگری را واجد
شــرایط برای ورود به پژوهش میدانید و بدین ترتیب افراد بعدی
معرفــی و مــورد مصاحبــه و گــردآوری اطالعات قــرار گرفتهاند .پس
از مصاحبــه عمیــق بــا  11متخصص ،اشــباع نظری حاصل شــد اما
به علت اطمینان بیشــتر ،مصاحبهها تــا  14مصاحبه ادامه یافت.
نمونه منتخب در ســه گروه مدیران شــهری ،مهندســین مشــاور و
اســاتید دانشــگاه با میانگین  31ســال و دامنه تغییرات از  20تا 51
سال سابقه کار قرار گرفتهاند.

تحلیل دادهها و یافتهها
بعــد از گــردآوری دادههــای مصاحبــهای و متنــی ،تحلیــل و
کدبنــدی در امتــداد بــا نمونهگیــری آغــاز میشــود .فرآینــد انجــام
کدبنــدی در نظریــه زمینــهای ،مبتنــی بــر روش مقایســههای ثابت
۱۵
اســت کــه در ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز ،۱۴کدبنــدی محــوری
و کدبندی گزینشــی ۱۶صورت میگیرد .در هر یک از این مراحل ،کد
یــا کدهــای الصاق شــده بایــد دادههای مرتبــط با خود را به ســطح
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ایران با استفاده از نظریه زمینهای

اشباع برسانند (استراوس و کربین .)1392 ،نمودار  ،1روند انجام کار
در روش نظریــه زمینهای را نشــان میدهد .برای ایــن کار از ن رمافزار
تخصصی تحقیق کیفی با نام Max qdaکه توســط کوفارتز در ســال
 1995طراحی شــده ،برای مدیریت پیشــرفته دادهها استفاده شده
اســت .وظیفــه عمده این نرمافــزار ،کمک به طبقهبنــدی دادهها و
در ارتبــاط قــراردادن ایــن طبقــات با یکدیگر اســت و امــکان تحلیل
پیشرفتهتر را بر روی دادهها فراهم میآورد (سیلور.)7 ،1393 ،
کدگذاری باز به مفهومبندی تکههایی از دادهها تحت یک نام،
عنــوان یــا برچس ـبهایی که به طور همزمــان هر قطعــه از دادهها را
تلخیص و تش��ریح میکند ،اش��اره دارد ( .)Charmaz, 2006, 43ابتدا
کدهای باز بر مبنای مفاهیم اولیه استخراج شده و سپس براساس
مقایســههای ثابت (شــباهتها و تفاوتها) ،کلیــه کدها در مرحله
کدبندی محوری در قالب مقولههای عمده دستهبندی شده است
کــه  11مقوله در نتیجه فرآیند کدگذاری حاصل شــده اســت .مرحله
نهایی کدبندی گزینشی ،شامل تعریف مقوله هسته است .در این
مرحله ،مقولههای عمده در قالب یک مدل پارادایمی (مدل زمینه
ای) حول مقوله هســته به یکدیگر ارتباط داده شــده است .در واقع
مــدل ترسیمشــده ،بــه توصیف مقوله هســته و تحلیــل و تبیین آن
میپردازد .این فرآیند را ترکیب مقولهها و پاالیش و آراستن سازههای
نظری منتجشده از آن میخوانند( .محمدپور.)341-340 ،1392 ،
مقوله هسته در اینجا ،عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی است که
تمام مقولههای دیگر به آن مرتبط هســتند .نتیجه تحلیل دادهها

نمودار  -1مراحل تحلیل در نظریه زمینهای.

در قالب کدبندی در جدول ،1مشخص شده است .در این جدول،
ستون تناوب تکرار ،فراوانی تکرار مجموع کدهای هر مقوله را نشان
میدهــد که ســتون درصد نشــانگر تأثیر نســبی هــر مقولــه در ایجاد
مقوله هسته میباشد.
شناســایی مقولههــای عمــده با اســتفاده از ایــن روش ،امکان
شناســایی تمــام عوامــل موثــر و تأثیــر نســبی آنهــا را فراهــم آورده
اســت و بــا اســتفاده از مراحل مختلــف کدبندی دادهها ،سلســله
ّ
مراتــب شــبکه علــی بــه وجــود آمــدن این مشــکل مشــخص شــده
اســت .به منظور ایجاد ساختاری شفافتر در جهت رفع مشکالت
موجود ،مقولهها با توجه به محتوای آنها به دو بخش عمده عدم
"قابلیت اســناد طرح" و "مشــکالت نظام و تشــکیالت شهرســازی"
تقســیم شده است .همان طور که در جدول  2مشاهده میشود،
میتــوان چنین نتیجهگیــری کرد که از مجموع  192کد مســتخرج
از مصاحبههــا 69 ،کــد معادل  35/93درصد کدها نشــان از عدم
قابلیــت اســناد طرح و تعــداد  123کد معــادل 64/06درصد کدها
نشــان از مشــکل نظــام و تشــکیالت شهرســازی در کشــور دارد.
بنابرایــن تغییــر محتــوا و فرآینــد تهیــه اســناد طر حهــای توســعه
شــهری ،آنچنــان که تا کنون نیز چند بار تغییــر یافتهاند ،نمیتواند
بــه تنهایــی نقــش مؤثری در افزایش تحقق اســناد داشــته باشــد و
تغییر نظام و تشکیالت شهرسازی ضروری به نظر میرسد.
مشــکالت اســناد طرح شــامل عدم واقعبینی در برنامهریزی و
ارائه پپیشنهادات غیرمنطقی و قطعینگری در برنامهریزی و عدم

10
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۱بهار ۱۳۹۶

جدول -1کدبندی علل عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی با استفاده از نظریه زمینهای.

مقولهها

کدهای باز (علل اولیه)
روش نامناسب برنامهریزی ،استانداردسازی ،بیتوجهی به منافع و نیاز ذینفعان،
عدم توجه به عوامل کالن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ،عدم توجه به مسائل و
مشکالت اصلی شهر ،بیتوجهی به مالکیت زمین ،عدم تطابق با برنامه و توانایی
سازمانهای مجری ،نقص مشاور تهیه کننده طرح
ناپایداری درآمد شهرداریها ،بیانضباطی مالی در شهرداریها ،مدیریت نامناسب
بودجههای شهری عدم هماهنگی بین وظایف و درآمد شهرداری،

تناوب تکرار
فراوانی

درصد

51

26.56

تراز مالی منفی شهرداری

27

14.06

دوران کوتاه مدیریت مدیران شهری ضعف فکری و علمی ،عدم اراده و اعتقاد جدی تصمیمگیریها و عملکرد
به اجرای طرح ،وجود برخی انتصابات نامناسب مدیران و کارشناسان شهری ،امکان غیرنظاممند و نادرست
مدیران شهری
سودجویی و منفعتطلبی ،امکان فساد اداری و ایجاد فرصتهای نابرابر

27

14.06

یکسان بودن متولی اجرا و نظارت ،عدم تخصیص بودجه برای نظارت طر حها،
عدم وجود نظام کنترل اجتماعی و مدنی عدم وجود پشتوانه قانونی نظارت و
ارزیابی طرح ،عدم تداوم نظارت در سیستم مدیریت شهری

نظارت معیوب بر اجرا

19

9.9

تناقض و پرا کندگی قوانین توسعه شهری ،تناقض قوانین توسعه شهری با سایر
قوانین کشور ،خالء قانونی ،منسوخ بودن قوانین ،عدم ضمانت اجرایی قوانین

مشکالت قانونی

14

7.29

مکانیابی مشخص و ثابت کاربریها ،عدم توجه به احتماالت ،ارائه پیشنهادات
جزئی و تفصیلی،

قطعینگری در برنامهریزی

13

6.77

عدم تعهد و مسئولیت بخشهای مختلف به اجرای طرح ،عدم وجود الزام قانونی
بخشها 1۷در اجرای طرح ،عدم برنامهریزی مالی و اداری درون بخشی برای اجرای عدم تبعیت بخشها از طرح
طرح ،عدم وجود نهاد هماهنگکننده بخشها ،عدم هماهنگی درون بخشی

11

5.73

عدم وجود پیامد ناشی از تخلف از طرح پیشنهادی ،تغییر عملکرد کمیسیون ماده ،5
سهولت کسب درآمد از طریق تخلف توسط شهرداری ،صرفه اقتصادی تخلفکردن

نهادینه شدن فرهنگ تخلف

10

5.21

بیاطالعی مردم نسبت به شهرسازی ،عدم آموزش برنامهریزی مالی پروژهها،
فاصله بین آموزش آ کادمیک و محیط واقعی

ضعف آموزش

6

3.13

متفاوت بودن نظریات حرفهمندان و مدیران ،عدم حضور تهیهکننده طرح در
مراحل اجرا

گسستگی فرآیند تهیه،
تصویب ،اجرا و ارزیابی طرح

5

2.6

تعدد ذینفعان در شهر ،عدم همکاری و اعتماد دولت با بخش خصوصی ،عدم
ادرا ک طرح توسط مردم

ممانعت مردم از اجرای طرح

4

2.08

عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی

عدم واقع بینی در
برنامهریزی و ارائه
پیشنهادات غیرمنطقی

مقوله
هسته

جدول  -2تفکیک محتوایی مقولههای عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی.

مقولههای مرتبط با عدم قابلیت
اسناد طرح
مقولهها

مقولههای مرتبط با نظام و تشکیالت شهرسازی

عــدم واقعبینــی در برنامهریــزی و ارائــه ضعف آموزش ،نظارت معیوب بر اجرا ،نهادینه شدن فرهنگ تخلف ،تراز مالی منفی شهرداریها
پیشــنهادات غیرمنطقی  ،قطعینگری در و درآمدزایــی شــهرداریها از طریــق تخلــف ،عــدم تبعیــت بخشهــا از طــرح ،تصمیمگیریهــا و
عملکرد غیرنظاممند و نادرست مدیران شهری ،ممانعت مردم از اجرای طرح ،گسستگی فرآیند
برنامهریزی
تهیه ،تصویب ،اجرا و ارزیابی طرح ،مشکالت قانونی

تناوب
تکرار

69

123

درصد

35/93

64/06

قابلیت انعطاف طرح بوده است که در تضاد با ماهیت پویا و متغیر
شــهر اســت که حتی بــا وجود بهکارگیــری پیشــرفتهترین روشها و
ابزارهــای علمی ،پیشبینی کامل شــهر غیرممکن میگردد و شــهر
به مرور زمان از طرح پیشنهادی ثابت خود فاصله میگیرد.

مهمترین مشــکالت نظام و ساختار شهرسازی شامل تراز مالی
منفــی شــهرداریها و عملکــرد غیرنظاممنــد و نادرســت مدیــران
شــهری بــوده اســت .شــهرداری ،مهمتریــن نهــاد اجــرای طــرح و
نظارت بر اجرای طرح است که به دالیل متعدد امکانات مالی مورد

11
شناسایی علل عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی در طر حهای توسعه شهری
ایران با استفاده از نظریه زمینهای

نیــاز بــرای ایفای نقــش را ندارد .عالوه بــر آن ،اجرای پیشــنهادات
طر حهای توسعه شهری ،نیاز به قدرت مدیریتی بسیار منسجمتر
و مصممتــر نســبت بــه وضعیــت حاضــر دارد .درحالیکه ،سیســتم
ارزیابی بســیار سطحی و مقطعی توسط شــهرداری و سازمانهای
مرتبــط انجــام میشــود کــه ابــزار دقیقــی بــرای مانیتورینــگ طرح
و بازگردانــدن آن بــه وضعیــت ایــدهآل وجــود نــدارد .در حالــی کــه
بــرای اجــرای پروژههــا در محیط پیچیــدهای مانند شــهر با حضور
ذینفعان و ذینفوذان مختلف نیاز به ابزارهای قانونی و حقوقی
گستردهای است که از تخلفات جلوگیری نماید .درصورتیکه تکرار
بســیار اقدامــات توســعهای در خــاف ضوابــط و مقــررات شــهری،
حساسیت و اهمیت اسناد طرح را بسیار کمرنگ نموده است.
عــاوه بــر وجــود بهــرهوران متعــدد کــه نقــش زیــادی در بــروز
رفتارهای غیرقابل پیشبینی دارند ،سیستم برنامهریزی کشور به
طور کلی سیســتمی بخشــی اســت و درخصوص توسعه شهری نیز
بر مبنای سیســتم بخشی عمل میشــود؛ بدین معنا که به منظور
اجــرای یــک پــروژه شــهری نیــاز بــه همــکاری اغلــب ســازمانهای
بخشــی است و هریک ســهمی در اجرای طرح مذکور دارند ،بدون
آنکــه نهــاد هماهنگکننده و الزام قانونیای وجود داشــته باشــد.
بنابرایــن در میــان مراحل مختلف طرح از تهیه تا اجرا و ارزیابی آن
گسستگی وجود دارد و ابزار پیونددهندهای وجود ندارد.

ّ
نمودار  -۲شبکه علی عدم تحقق کاربریهای شهری.

موضوع مورد نظر در این مقاله (عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی)،
دارای ماهیتــی پیچیــده و چندبعــدی اســت .کــه در مصاحبههــا به
روابط بین کدها اشــاره شــده است .بنابراین مقولهها که علل عمده
وقــوع پدیــده هســتند ،مســتقل از یکدیگر نمیباشــند بلکــه برخی از
عوامــل موجب بروز عوامل دیگر شــده و یــا در یک رابطه متقابل تأثیر
یکدیگــر را تشــدید میکننــد ایــن روابط بــرای هر مصاحبه بــه صورت
مــوردی ترســیم شــده و در نهایــت از ترکیــب مجموعــه نمودارهــا،
نمــودار نهایی با محتوای شــبکه علی بروز "عدم تحقــق کاربریها در
طر حهای پیشــنهادی" ترسیم شــده اســت (نمودار  .)2عالوه برعلل
مستقیم در بروز این پدیده ،برخی کدهای ذکر شده در مصاحبهها،
عوامــل غیرمســتقیم امــا مؤثر هســتند .این عوامــل را میتــوان کالن
روندهایــی دانســت کــه خــارج از اختیــار سیســتم مدیریــت شــهری
هستند اما با تأثیر بر علل اصلی (مقولهها) ،محیط برنامهریزی شهری
را تحــت تأثیــر قــرار داده و در نهایــت عــدم تحقق کاربریهــا را موجب
شــدهاند .ایــن عوامــل ،تغییــر شــدید ســبک زندگی ،ضعــف فرهنگ
دموکراســی ،تغییرات جمعیتی زیاد ،محدودیــت اعتبار دولت ،تمرکز
اقتصــاد بر ساختوســاز شــهری ،فقر و پاییــن بودن متوســط درآمد،
نظــام بخشــی برنامهریــزی کشــور هســتند .وجــود چنیــن عواملــی،
گویای ماهیت پیچیده و مبهم شــهر اســت که رویکردی هوشــمند،
منطعــف و دموکراتیــک را در برنامهریزی کاربری زمین طلب میکند.
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ارائه یافتهها به شیوه تدوین تئوری زمینهای
تجربــه حــدود نیــم قــرن تهیــه و اجــرای طــرح کاربــری زمیــن
در کشــور ،نشــان از عــدم تحقــق بســیاری از پیشــنهادات دارد کــه
عوامــل متعــددی در بروز آن مؤثر بودهاند .در این مقاله ،به منظور
شناســایی ایــن عوامل و تعیین ســهم هر عامــل از تئوری زمینهای
اســتفاده شــده اســت .عوامل مؤثر در ایجــاد این پدیــده بر مبنای
نتایج مصاحبه از نخبگان فعال در عرصههای مختلف شــهری در
چنــد عرصه قابل تبیین میباشــد کــه به آنها در تئــوری زمینهای،
"شرایط" یا "بسترها" گفته میشود .بر مبنای نتایج تحلیل دادهها،
ّ
می توان آنها را در چهار ُبعد شرایط علی ،شرایط زمینهای ،شرایط
تــداوم و شــرایط پیامــدی طبقهبنــدی نمــود .نمــودار  ،3مقولــه
هسته را در ارتباط با چهار ُبعد مذکور نشان میدهد.
ّ
شــرایط علی ،همان علل اصلی و مســتقیم هستند که در قالب
مقولههــا پیــش از این معرفی شــده اســت .در مجمــوع میتوان 11
مقولــه عمده را مؤثر دانســت .بیش از  50درصد تأثیر ناشــی از ســه
مقولــه عــدم واقعبینــی در برنامهریزی ،تصمیمگیریهــا و عملکرد
غیرنظاممنــد مدیران شــهری و تــراز مالی منفی شهرداریهاســت
و ســایر عوامــل نیز با شــدتهای مختلــف در بروز ایــن پدیده مؤثر
هســتند .مطالعــات گذشــته در زمینــه شناســایی عوامــل مؤثــر به
عوامــل مختلفــی اشــاره کــرده و تقســیمبندیهای مختلفــی را
براســاس تجارب حرفهای و علمی پژوهشــگران ارائــه نمودهاند اما
چ گونه چارچوب
شناســایی علل مؤثر در این بررســی بر مبنای هی 
از پیــش تعیین شــدهای نبــوده بلکه اطالعات منتــج از مصاحبه و

دادهها و کشف شباهت و تفاوتها با استفاده از نظریه زمینهای،
راهگشــا بــوده اســت .عالوه بــر آن ،میــزان تأثیر نســبی هــر عامل در
عــدم تحقق پیشــنهادات بــر مبنای تنــاوب تکرار آنها تعیین شــده
کــه میتوانــد راهنمــای مفیدی بــرای تغییــر رویکــرد برنامهریزی با
جهتگیری برای رفع مهمترین عوامل باشد.
شــرایط زمینــهای ،مجموعــه شــرایطی را شــامل میشــود که در
محیــط برنامهریــزی تأثیرگــذار بــوده امــا بــه عنــوان کالن روندها در
محیطــی فراتر از محیط برنامه وجود دارند و به طور غیرمســتقیم بر
پدیــده موردنظــر تأثیرگــذار هســتند و برنامهریزان شــهری نیز قدرت
و اختیــار مداخلــه در آن را ندارند و ســطوح تصمیمگیــری آنها ،فراتر
از تصمیمــات برنامهریــزی شــهری هســتند .بنابرایــن ،اســتراتژی
برنامهریزانشهریتازمانحضور شرایط،میبایستدر جهتتطابق
ّ
با آنها پایهریزی گردد .همانطور که در نمودار شبکه علی نشان داده
شــده اســت ،هر یک از عوامل کالن ممکن است بر روی یک یا چند
عامــل اصلــی تأثیرگذار بوده و در نهایت عدم تحقق را موجب شــود.
شــرایط تداوم ،مجموعه عواملی اســت که موجــب تداوم پدیده
حاضــر یعنــی عــدم تحقــق کاربریهــای پیشــنهادی در طر حهــای
توســعه شــهری شــده اســت .بــا آنکــه در ارزیابــی طر حهای توســعه
شــهری و مطالعات متعدد انجام شــده در شهرهای مختلف و انواع
مختلــف کاربریهــا در ســالیان متمــادی ایــن نتیجه حاصل شــده
اســت که :برنامهریزی کاربری زمین در طر حهای توسعه شهری ،از
اهــداف و ایدهآلهای خود فاصله گرفته و بســیاری از پیشــنهادات
آنها اجرایی نشــده اســت ،اما همچنان روند تهیه و اجرای طر حها،
به شــیوه جامع -ســنتی ادامه دارد .لذا اصــاح روند ،نیازمند تغییر

شرایط علّی
ضعف آموزش ،نظارت معیوب بر اجرا ،نهادینهشدن تخلف ،تراز مالی
منفی شهرداریها ،عدم تبعیت بخشها از طرح ،عملکرد غیرنظاممند
مدیران ،ممانعت مردم از اجرای طرح ،قطعینگری در برنامهریزی،
عدم واقعبینی در برنامهریزی ،گسستگی فرآیند ،مشکالت قانونی

شرایط زمینه ای

تغییر شدید سبک زندگی،
ضعف پایههای دموکراسی،
تغییرات جمعیتی زیاد،
محدودیت اعتبار دولت ،تمرکز
اقتصاد بر ساخت و ساز شهری
فقر و پایین بودن متوسط
درآمد ،نظام بخشی برنامهریزی
کشور

شرایط تداوم

عدم تحقق کاربریهای
پیشنهادی شهری

مقاومت در برابر تغییر،
مخالفت با دیدگاههای
جدید برنامهریزی،اولویت
کمتر مسائل شهرسازی،
مبهم بودن و نامشخص-
بودن رویکردهای نوین

پیامدها
نابسامانی فعالیتهای شهری ،افزایش بی-
عدالتی در شهر ،افزایش بیقانونی ،افزایش
سودجویی از زمین
نمودار  -۲تدوین تئوری زمینهای پدیده عدم تحقق
شهری.تئوری زمینهای پدیده عدم تحقق کاربریهای شهری.
هایتدوین
کاربری-2
نمودار
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شناسایی علل عدم تحقق کاربریهای پیشنهادی در طر حهای توسعه شهری
ایران با استفاده از نظریه زمینهای

جدی در این عوامل میباشد و در نهایت بعد پیامدی ناشی از بروز
و ادامــه ایــن پدیــده ،پیامدها و نتایج این تعاملها را شــامل شــده
اســت .ایــن پیامدهــا را میتــوان نابســامانی فعالیتهــای شــهری،

افزایش بیعدالتی در شهر ،افزایش بی قانونی و افزایش سودجویی
از زمیــن دانســت .ایــن پیامدهــا ،ضــرورت بازنگری در شــیوه حاضر
برنامهریزی کاربری زمین را بیش از پیش آشکار میسازد.

نتیجه
برنامهریــزی کاربــری زمیــن شــهری در طر حهــای جامــع و
تفصیلــی بــر مبنــای رویکــرد پوزیتیویســتی انجــام میگیــرد .نتایج
ارزیابی این طر حها در مطالعات و پژوهشهای مختلف ،نشــان از
عدم موفقیت برنامهریزی کاربری زمین و عدم تحقق کاربریها در
این طر حها دارد .علیرغم حدود ســه دهه انتقاد نســبت به محتوا
و رویه برنامهریزی کاربری زمین ،همچنان شیوه مذکور تا به امروز
ادامــه یافته اســت .لذا این مقاله به علل عــدم تحقق کاربریهای
پیشنهادی شهری با استفاده از تئوری زمینهای پرداخته است تا
بتواند راهگشای ایجاد تغییرات در شیوه برنامهریزی حاضر باشد.
تئــوری زمین ـهای بر ضــرورت ورود به عرصه زندگــی واقعی برای
ً
کشــف آنچــه واقعــا در جریــان اســت تأ کیــد دارد و اعتقــاد دارد کــه
پدیدههــا و اعمــال انســانی ،پیچیــده و تنو عپذیرند و انســانها در
پاســخ بــه موقعیتهای چال ـشآور ،نقش فعال به خــود میگیرند.
این تئوری بر روی ماهیت متحول و بازشــونده رویدادها حســاس
میشــود و نســبت به مناســبات متقابل میان شــرایط (ســاختار)،
عمل (فرآیند) و پیامدها آ گاهی کسب میکند (استراوس و کربین،
 .)31 ،1392بنابرایــن پدیــده عــدم تحقــق کاربریهــا ،پدیــدهای
پیچیده ،چند وجهی و متشــکل از افراد انســانی و رویدادهاست و
بهکارگیــری تئوری زمینهای نتایج کاملتر ،عمیقتر و متفاوتتری
را نسبت به سایر پژوهشها در بر داشته است.
یکــی از مهمترین مزایــای تحلیل دادهها در این تئوری ،تعریف
مقولههــا یــا همــان علــل اصلــی بر مبنــای دادههــای خــام و روش
مقایس ـههای ثابــت بیــن دادهها بــه منظور طبقهبندی آنهاســت.
لذا از اعمال نظر شخصی محقق جلوگیری کرده و نظریه برخاسته
از دادههــا میباشــد .بــا بــه کارگیری ایــن روش ،یــازده علت اصلی
و مســتقیم در عــدم تحقــق کاربریهــا اســتخراج شــده اســت کــه
"شــرایط علی" نامیده میشــود کــه مؤثرترین آنها ،عــدم واقعبینی
در برنامهریــزی و ارائه پیشــنهادات غیر منطقی بــا  26.56درصد،
تصمیمگیریها و عملکرد غیرنظاممند و نادرســت مدیران شهری
با  ،14.06تراز مالی منفی شهرداری و کسب درآمد از طریق تخلف
نســبت بــه پیشــنهادات طرح بــا  14.06درصــد تأثیر میباشــند که
طبقهبنــدی ایــن عوامــل نشــان داده اســت کــه  64درصــد موانع
مربــوط به نظام و تشــکیالت شهرســازی اســت کــه در مراحل اجرا
و نظارت بیشــترین ســهم را دارند .با اســتفاده از این روش ،عالوه

ّ
بر شناســایی عوامل مؤثر ،سلســله مراتب شــبکه علــی عدم تحقق
کاربریهــا شناســایی شــده اســت .بر مبنــای این نتایــج ،تغییرات
اساســی در تشکیالت و ساختار شهرسازی ضروری به نظر میرسد
و تغییــرات در محتــوا و روش تهیــه طر حهــا بایســتی مبتنــی بــر
رویکردهای منعطف ،هوشمند و دموکراتیک باشد.
ّ
عــاوه بر شــرایط علی ،شــرایط دیگــری نیز در وقــوع این پدیده
مؤثر بودهاند که شــرایط زمینهای و شــرایط تداوم معرفی شدهاند.
شرایط زمینهای ،به مجموعه عوامل کالن مؤثر که خارج از اختیار
سیســتم مدیریت شهری اســت اطالق میگردد .بنابراین سیستم
مدیریت شــهری در مقابل این عوامل میتواند اســتراتژی ترمیم و
یــا انطبــاق با این شــرایط را اتخاذ نماید .شــرایط تــداوم نیز ناظر بر
مجموعه عوامل مؤثر در تداوم وضعیت حاضر است که میبایست
در جهــت تغییــر آن اقدامات اساســی صورت گیــرد و چنانچه روند
حاضــر ادامــه یابــد ،بــه معنــای تسلیمشــدن در برابــر پیامدهــای
معرفیشده عدم تحقق کاربریها خواهد بود.
در مقایســه یافتههــای مــا با یافتههای ســه پژوهــش دیگر ،یک
تفاوت مهم ،عدم تعریف ساختار از پیشتعیین شده و طبقهبندی
عوامل بر مبنای دادههای زمینهای بوده است .عالوه بر آن ،تعیین
ســهم هر عامــل میتوانــد راهنمــای مناســبی جهــت اولویتبندی
ً
راهکارهــای اصالحی باشــد و ضمنــا روابط بین مقولههــای عمده و
همچنیــن شــرایط زمینهای و شــرایط تــداوم ،برای نخســتین بار در
مقاله حاضر مورد شناسایی قرار گرفته است .در پژوهش شارمند ،دو
طبقه اصلی"نارساییهای اجرایی طرح" و "نارسایی ناشی از فرآیند
بررسی و تصویب طرح" معرفی شده و مهدیزاده ( ،)1386مجموعه
نقایــص طر حهــای جامــع را در ســه عرصه نظــری ،روششناســی و
اجرایی تقســیمبندی نموده اســت که در یافتههای مطالعه حاضر
به علت وجود عوامل مشترک در بین طبقات و کلی بودن آنها ،این
تقســیمبندیها تأیید نشــده است .مشــهودی ( ،)1386مهمترین
ّ
موف ّ
قیت طر حهای توســعه شــهری را عــدم انعطاف
عامــل در عــدم
آنهــا میدانــد و عوامــل دیگری چون عــدم تأمین منابــع مالی ،عدم
دخالت نظرات مردم و گروهها را اضافه میکند .این عوامل ،مشابه
سه مقوله اصلی این تحقیق شامل قطعینگری در برنامهریزی ،تراز
مالی منفی شــهرداری و ممانعت مردم از اجرای طرح میباشــد که
عالوه براینها 8 ،مقوله دیگر نیز معرفی شده است.

پینوشتها
1 Grounded Theory.
2 Kivell.
3 Constantly Revolving Pattern.
4 Graaf.

5 Political- Legal Environment.
6 Economic Environment.
7 Socio-Cultural Environment.
8 Ecologic Environment.
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