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چکیده

کاربری زمین در پژوهش های مختلف نشــان از عدم موفقیت آنها داشــته اســت و  ارزیابی  برنامه ریزی 

ضرورت بازنگری در برنامه ریزی شــهری را آشــکار می ســازد. هدف مقاله ی حاضر، شناسایی علل عدم 

کیفی  ح های توســعه شــهری پیشنهادی است. بدین منظور، روش تحقیق  کاربری زمین در طر تحقق 

گذشــته، از نظرات ســلیقه ای اجتناب  گرفته شــده تا برخالف مطالعات  کار  از نــوع نظریــه زمینــه ای به 

گردآوری شــده و نمونه گیــری به روش هدفمند از  شــود. اطالعــات مورد نیاز به صورت مصاحبه عمیق 

گروه های متنوعی از مدیران شــهری، مشــاوران  گلوله برفی و به تعداد ۱4 نفر از مطلع ترین افراد در  نوع 

کاربری ها دارد  و اســاتید دانشــگاه انجام شده است. نتایج تحلیل نشان از ۱۱ علت مؤثر در عدم تحقق 

که بیش از 5۰ درصد مشــکالت مربوط به ســه علت تصمیم گیری ها و عملکرد غیر نظام مند و نادرســت 

مدیــران شــهری، تــراز مالــی منفــی شــهرداری ها و عــدم واقع بینــی در برنامه ریــزی و ارائه پیشــنهادات 

ح"  غیر منطقی می باشد. در نهایت با تقسیم مجموع عوامل به دو بخش اصلی "عدم قابلیت اسناد طر

کدها نشان از  که ۶4.۰۶ درصد  گرفت  و "مشکالت نظام و تشکیالت شهرسازی" می توان چنین نتیجه 

مشــکل ســاختار و تشکیالت شهرســازی دارد. در ادامه با استفاده از تئوری زمینه ای، شرایط زمینه ای 

موثر، شرایط تداوم روند حاضر و پیامدهای ناشی از ادامه آن شناسایی شده است.
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مقدمه

ح های  کاربری زمین شــهری در ایــران در قالب طر برنامه ریــزی 
جامــع و تفصیلــی انجــام می گیــرد. تجربه حــدود بیــش از نیم قرن 
مطالعــات  در  کــه  کشــور،  ایــن  در  زمیــن  کاربــری  برنامه ریــزی  از 
گرفته اســت، نشــان از عــدم موفقیت آن  متعــدد مورد ارزیابی قرار 
دارد و آنچــه امــروز شــاهد آن هســتیم،  بحران ناشــی از عدم اجرا و 
ح های جامــع و تفصیلی  کاربــری زمیــن در طر تحقــق برنامه ریــزی 
ح ها  پیشنهادی می باشد )زنگی آبادی و دیگران، ۱۳۹۳( . این طر
کشــورهای دیگــر از انطباق با  ح هــای جامع ســنتی در  هماننــد طر
تحوالت و تصحیح فرآیندها عاجز می باشند )Qian, 2013(. با این 
وجــود آنچــه ضــرورت این پژوهــش را آشــکار می ســازد، ادامه روند 
کاربری زمین بر شــیوه جامع ســنتی تا به امروز و با  ح های  تهیه طر

گذشته بوده است. تغییرات اندکی نسبت به 
ح ها، با احراز  گذشــت یک دهه از اجرای ایــن طر تقریبــًا پس از 
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 ۱۳7۲ از طــرف ســازمان 
کشــور توســط مهندســین مشــاور زیســتا  مدیریــت و برنامه ریــزی 
گرفته و دومین مطالعه توســط مهندســین مشاور شارمند  صورت 
در اواخــر دهــه 7۰ انجام شــده اســت. تقریبًا در اغلــب پژوهش ها، 
کاربری ها بــر مبنای تجربه حرفــه ا ی و تخصصی  علــل عدم تحقــق 
کلــی مشــخص شــده و فاقــد یــک  محققــان و بــه صــورت عوامــل 
روش نظام منــد بــوده اســت. از طــرف دیگر، ســهم عوامل مختلف 
در بــروز ایــن پدیــده نامشــخص مانده اســت.  لــذا در این بررســی، 
کاربری هــای شــهری" بــه عنــوان یــک پدیــده مــورد  "عــدم تحقــق 
شناســایی قرار گرفتــه و  بدین منظــور از تئوری زمینه ای۱ اســتفاده 
شده اســت. بر مبنای این تئوری، "شرایط" مؤثر در بروز این پدیده 
که علل  مشخص شــده تا به این ســوال اساســی پاســخ داده شــود 
کاربری ها چیســت و ســهم هر عامل چقدر بوده  اصلی عدم تحقق 
اســت؟ و آیا شناســایی عوامل مؤثر با اســتفاده از تئــوری زمینه ای 

گذشته خواهد داشت؟  نتایج متفاوتی نسبت به مطالعات 

کاربری زمین:  توجه به عوامل محرک تغییرات 
کاربری زمین ضرورت برنامه ریزی 

کاربــری زمیــن بــه معنــای ارتبــاط انســان و زمیــن و چگونگــی 
گذشــته،  اســتفاده از این ارتباط مطرح می شــود. بنابراین برخالف 
بیشــتر بــه صورت یک فرآینــد و نه محصول مورد توجــه قرار می گیرد 
کــه نشــان از تعامــالت پیچیده و  کاربــری زمیــن بــه مفهومــی پویا  و 
 Cruz,( تغییــرات حادث شــده به مــرور زمــان دارد، تبدیل می شــود
کمیــت ایســتا  کاربــری زمیــن را نــه یــک  23-21 ,1993(. کیــول۲ نیــز 
که در  بلکــه یک الگــوی تکامل تدریجــی۳  معرفی می کند همچنــان 
کامل ترین تغییرات  کاربری زمین شــاهد بیشترین و  نیم قرن اخیر، 
کایزر  نسبت به دیگر دوره ها بوده است )Kivell, 1993, 3(. چاپین و 
کاربری زمین، هســته اصلی برنامه ریزی  بر مبنای چنین تعاریفی از 
کاربری زمین می دانند و معتقدند  کاربری زمین را، هدایت تغییرات 
که هدف تمام فعالیت های برنامه ریزی اســتفاده از زمین، نظارت و 
هدایــت مداوم تغییرات و تالش بــرای تاثیرگذاری بر جهت تغییرات 
استفاده از زمین است )Chapin & Kaiser,1995, 35-36(. بنابراین 
کاربری زمین مســتلزم شناســایی و تحلیل محیط  هدایت تغییرات 

پیرامون و محرک های تغییر موجود در محیط می باشد.
نظریه پــردازان، عوامــل مختلفــی را بــه عنوان محــرک تغییرات 
که شــباهت های زیــادی در بین  کاربــری زمیــن معرفــی می نمایند 
کالن را  گرایش هــای  گــراف و دیوولــف4،  آنهــا مشــاهده می شــود. 
گی هــای اقتصــادی و اجتماعــی،  شــامل تغییــرات جمعیتــی، ویژ
ارزش هــای حکومــت محلــی و ســایر بهــره وران، قــدرت حکومــت 
 Graaf & Dewulf,( محلــی و دسترســی به منابع معرفــی می کننــد

کاربری زمین را شــامل دو  2010(. بریاســولیس، محرک های تغییر 
طبقــه محرک هــای بیوفیزیکــی و اجتماعــی- اقتصــادی می دانــد. 
کاربری زمین  محرک های بیوفیزیکی به طور مســتقیم باعث تغییر 
که  نمی شــوند بلکه اغلب آنها باعث تغییر پوشــش زمین می شوند 
کاربــری زمین مالــکان و مدیران  ممکــن اســت بــر روی تصمیمات 
 Chapin( کایزر تأثیــر بگذارند )بریاســولیس، ۱۳88، 45(. چاپین و 
Kaiser, 1995 &(، بــه ســه عامل به عنــوان مهم ترین محرک های 
کاربری زمین اشاره می کنند و معتقدند که در مدیریت تغییر،  تغییر 
برنامه ریــزان محلــی باید با ســه نیــروی قدرتمنــد ارزش های زمین 
که عبارتنــد از: الف( ارزش هــای اجتماعی به مفهوم  مواجــه شــوند 
کاربــری زمین به عنــوان مکانی  که مــردم به ســاماندهی  امتیــازی 
برای زندگی شان می دهند. ب( ارزش های بازار به مفهوم امتیازی 
کاال می دهنــد. ج( ارزش های  کــه مــردم بــه زمیــن بــه عنــوان یــک 
که مــردم به سیســتم های طبیعی  کولوژیکــی بــه مفهــوم امتیازی  ا
کــه مؤثربــودن  روی زمیــن می دهنــد. همچنیــن اضافــه می کننــد 
)هماهنگــی(  تجمیــع  مســتلزم  زمیــن،  کاربــری  تغییــر  مدیریــت 
یــک  در  زمیــن  اقتصــادی  و  اجتماعــی  کولوژیکــی،  ا دیدگاه هــای 

.)Chapin & Kaiser, 1995, 42-43( سیستم متعادل است
در میــان انــواع محرک هــا، محققــان بیشــتری بــه تأثیــر عوامل 
کاربری زمین اشــاره می کنند.  سیاســی و اقتصادی در برنامه ریزی 
که  کــه "زمانــی  در زمینــه محیــط سیاســی، ایونــس اشــاره می کنــد 
اغلــب تصمیمــات برنامه ریــزی در عمــل بوســیله سیاســت مداران 
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ایران با استفاده از نظریه زمینه ای

گرفته می شــود، بنابراین برنامه ریــزی مطمئنًا چیزی بیش از آنچه 
کــه برنامه ریزان انجــام می دهند، می باشــد")Evans, 2004, 9(. به 
کلی محققان تأثیر موضوعات سیاسی را در دو عرصه سیاست  طور 
کشــور بــه معنــای جهت گیــری دولــت و حکومــت نســبت بــه  کالن 
گرایش های  کاربری زمین )Zhang, Wu & Shen, 2011( و روندها و 
که هیلیر )۱۳88( آنها را سایه های قدرت می نامد،  سیاسی محلی 

بررسی می کنند.
 فرهنگ سیاسی کشور، نتایج متفاوتی را در برنامه ریزی کاربری 
کشــورهایی با استقالل بخش دولت محلی همانند  زمین دارد. در 
اســکاندیناوی،  کشــورهای  و  دانمــارک  فرانســه،  آلمــان،  هلنــد، 
هدایــت  و  ســرمایه گذاری  در  اصلــی  پیش قــدم  محلــی  حکومــت 
کاربری زمین  کنتــرل  پروژه های برنامه ریزی شــهری هســتند. آنها 
شــهری و قدرت و اختیار فرآیند نظم دهی به اســتفاده از فضا را در 
در   .)Albrechts, 2006; Graaf & Dewulf, 2010( دارنــد  اختیــار 
کلیه امور  کشــورهای دیگــری چــون مصر، حکومــت مرکزی اختیــار 
کشورهای  و سیاســت گذاری را در دســت دارد )khalifa, 2012(. در 
کشــورهای بــاال هماننــد آفریقــای جنوبــی،  بســیاری نیــز برخــالف 
که تاثیر  دولــت در حال تنفیذ اختیارات به بخش خصوصی اســت 
کاربری زمین در  مســتقیمی در برنامه ریــزی فضایی و برنامه ریــزی 
 Todes,( کشورها و مشارکت عمومی در فرآیند برنامه ریزی دارد آن 
کشورهای توسعه یافته نیز سیاست غیرمتمرکز در  7 ,2011(. برخی 
کاربــری زمیــن را بیش از یک قرن تجربــه و اثرات آن را   برنامه ریــزی 

.)Qian, 2010( منعکس نموده اند
کاربری زمین   در زمینــه تأثیــر محیط اقتصــادی بر برنامه ریــزی 
 Fainstein,(  نیز مطالعات بســیاری انجام شده اســت. فاینشتاین
کاربــری زمیــن را در بســیاری از حکومت های  2005(، برنامه ریــزی 
شــهری، تابع نظام اقتصادی و توســعه اقتصــادی می داند. تجربه 
کشــورهایی بــا سیســتم اقتصــادی  کاربــری زمیــن در  برنامه ریــزی 
برنامه ریــزی  شــیوه  در  دوگانگــی  یــک  نشــان دهنده ی  مختلــف، 
تــا حــد زیــادی منتــج از  کــه ایــن دوگانگــی  کاربــری زمیــن اســت 
نظام هــای دوگانــه اقتصــادی اعــم از سوسیالیســم و لیبرالیســم در 
کشــورهای مختلــف اســت. بر مبنــای ایــن دوگانگــی، برنامه ریزان 
کاربــری زمیــن دو دیدگاه مخالف را دربــاره رابطه برنامه ریزی و بازار 

.)Chapin & Kaiser, 1995, 47( ح می کنند مطر
بــرای  بــازار مکانیســِم مؤثــری  لیبرالیســم،  بــر مبنــای دیــدگاه 
قوانیــن  بوســیله  فقــط  دولــت  و  اســت  معامــالت  ســازماندهی 
را  آن  کوچــک  انحرافــات  و  تنظیــم  را  ایــن مکانیســم  می بایســت 
کاهش یافتــه و بهــره وران  اصــالح نمایــد. بــه ایــن ترتیــب هزینه هــا 
آزادی عمــل بیشــتری دارند )Qian, 2010(. در چنیــن سیســتمی، 
نقــش برنامه ریــزی محدودتــر شــده و مبتنــی بــر از بین بــردن و یــا 
کاهش پیامدهای منفی اســت )Wu, 2007(. دیدگاه دیگر )دیدگاه 
کــه مداخله دولتــی به منظــور توزیع  سوسیالیســم( معتقــد اســت 
مجــدد ثروت هــا و فرصت ها، بایــد جایگزین فرآیندهای بازار شــود 
کاربردی تر و  کاربــری زمین،  و درچنیــن نظامــی، نقش برنامه ریزی 
در جهــت تخصیص منطقی امکانــات، افزایش رفاه و فراهم آوردن 
و  مدیریــت   .)Kim, 2011; Wu, 2007( اســت  عمومــی  خدمــات 

کاربــری زمین در این سیســتم اقتصــادی، به معنای  برنامه ریــزی 
ح بلوپرینــت  کنتــرل توســعه زمیــن بوســیله ابزارهایــی ماننــد طــر
کاربــری زمیــن و ضوابــط  کاربــری زمیــن، منطقــه بنــدی  یــا نقشــه 

.)Qian, 2010( منطقه بندی می باشد
کاربــری زمیــن، فشــارها و  برمبنــای ادبیــات موضــوع در عرصــه 
کاربــری زمیــن را می تــوان  کالن در برنامه ریــزی  روندهــای محیــط 
شــامل محیط های سیاســی_ قانونی5، محیط اقتصــادی۶، محیط 
کولوژیکی_ زیست محیطی8 دانست،  اجتماعی_ فرهنگی7 و محیط ا
کــه مخفــف آنها را می توان واژه مخفــف PEST تعریف نمود. از میان 
عوامــل ذکرشــده، عوامــل سیاســی- قانونــی و عوامــل اقتصــادی، 

بیشترین تناوب تکرار در متون را به خود اختصاص داده اند.

کاربری های پیشـــــــــــــــــنهادی در  عدم تحقق 
ح های توسعه شهری ایران طر

کاربــری زمیــن شــهری در ایــران، بخش عمــده ای از  برنامه ریــزی 
طرح هــای جامــع و تفصیلی اســت. پیشــینه تهیه طرح هــای جامع 
به اواســط دهــه ۱۳4۰ و طرح های تفصیلی به اواســط دهــه ۱۳5۰ باز 
می گردد. مبانی نظری این طرح ها، منبعث از نظریات پاتریس گدس و 
نظریات کارکردگرایی منشور آتن است و متکی بر مصوبات شورای عالی 
شهرســازی و معمــاری و قانــون تغییــر نــام وزارت آبــادی و مســکن به 

وزارت مسکن و شهرسازی )۱۳5۳( است )سعید نیا، ۱۳8۳، ۱۲۰(. 
ح هــا مبتنی بر منطق پوزیتیویســتی یعنی  فرآینــد تهیــه این طر
ح است )مهندسین مشاور شارمند، ۱۳7۹،  شناخت، تحلیل و طر
۲7( و برای تمام شــهرها بر طبق یک روند یکســان تهیه می شود و 
که به تولید یک سند روشن و قابل فهم برای همه منجر  از آنجایی 
گرفت  می شــود، ســال های متمــادی مــورد اســتقبال و توجه قــرار 
)نوریان و شریف، ۱۳75، ۲8(. روند برنامه ریزی کاربری زمین، غالبًا 
کاربری ها با توجه به جمعیت  به صورت تعیین میزان نیاز به انواع 
کاربری زمین  ح و سرانه های استاندارد  پیش بینی شده در افق طر
انجــام می شــود. عمدتًا ســرانه پیشــنهادی بــا اســتفاده از متون و 
تجارب خارجی و یا ســالیق و تجربیات حرفه ای تهیه کنندگان آنها 
بــوده اســت )عزیزی، ۱۳۹۲(. ســپس اقدام بــه مکان یابی قطعی و 
کاربری هــا و توزیــع آنها در یک نقشــه پیشــنهادی به همراه  ثابــت 
ح تهیه شــده  گــزارش ضوابــط و مقررات پیشــنهادی می شــود. طر
پس از تصویب در اســتان و در شــورای عالی شهرســازی و معماری، 
برای اجرا به شــهرداری و سایر ســازمان های متولی ابالغ می شود. 

کنون با تغییرات اندکی دنبال شده است. این روند از ابتدا تا 
کاربــری زمین  تجربــه حــدود بیــش از نیــم قــرن از برنامه ریــزی 
کشــور، نشــان از عــدم موفقیــت ایــن شــیوه برنامه ریــزی  در ایــن 
کاربری های  دارد. مطالعــات متعــددی بــه ارزیابــی تحقق پذیــری 
ح های توسعه شهری پرداخته اند. برخی از این  پیشنهادی در طر
مطالعات جامع تر بوده مانند مطالعات مهندســین مشــاور زیســتا 
پژوهش هــای  و   )  ۱۳7۹ ( و مهندســین مشــاور شــارمند   )۱۳7۲(
دیگــری، محدودتــر بوده و بر روی یک شــهر یا بخشــی از یک شــهر 
کاربری ها انجام شــده اســت.  گاهــًا بــر روی انــواع محدودتــری از  و 
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در غالــب مطالعــات انجــام شــده، ایــن نتیجه حاصل شــده اســت 
کــم  بســیار  ح هــا  طر پیشــنهادی  کاربری هــای  تحقق پذیــری  کــه 
بوده اســت )عزیــزی و آراســته، ۱۳۹۰; ضرابــی، ۱۳۹۱( و در مواردی 
کاربری هــا مشــاهده شــده  نیــز عــدم تعــادل زیــادی در بیــن انــواع 
 .)۱۳۹۳ ســجادی،  ۱۳8۶؛  ملکــی،  و  دلیــر  )حســین زاده  اســت 
بنابرایــن آنچه امروز شــاهد آن هســتیم، بحران ناشــی از عدم اجرا 
ح هــای جامع و تفصیلی  کاربری زمین در طر و تحقــق برنامه ریــزی 
ح  پیشــنهادی می باشــد )زنگی آبادی و دیگــران، ۱۳۹۳( و این طر
کشورهای دیگر، از انطباق با  ح های جامع سنتی در  ها همانند طر

.)Qian, 2013( تحوالت و تصحیح فرآیندها عاجز می باشند
کلی در  ح های توســعه شــهری به طــور  علــت عدم موفقیت طر
پژوهش هــای مختلفــی بررســی شــده اســت. مهندســین مشــاور 
ح های جامع را در دو عنوان"نارسایی های  شــارمند، مشــکالت طر
تصویــب  و  بررســی  فرآینــد  از  ناشــی  "نارســایی  و  ح"  طــر اجرایــی 
ح" بیــان نموده اســت. مهــدی زاده )۱۳8۶(، مجموعه نقایص  طــر
ح هــای جامع را در ســه عرصــه نظری، روش شناســی و اجرایی  طر
تقسیم بندی نموده است. مشهودی )۱۳8۶(، مهم ترین عامل در 
ح های توسعه شهری را عدم انعطاف آنها می داند  عدم موفقیت طر
و عوامــل دیگــری چــون عــدم تأمیــن منابــع مالــی، عــدم دخالــت 
گروه ها را اضافه می کند. رهنما )۱۳87(، علل عدم  نظــرات مردم و 
کاربری های پیشــنهادی در شــهر مشهد را، ارائه مجوزهای  تحقق 
ح به وســیله مجریان و وقــف زمین برای اســتفاده های  خــالف طــر
خــاص معرفــی می کنــد. زنگــی آبــادی و همــکاران)۱۳۹۳(، عوامل 
کید بیــش از حد بر  ح جامع تبریــز را، تأ موثــر در عــدم موفقیت طــر
کمــی و ایســتا و عــدم توجه بــه ماهیت پیچیده شــهر و  روش هــای 

گی های اجتماعات محلی می داند. ویژ
کمبود مطالعه  با وجود انجام پژوهش های ذکر شده، همچنان 
جامــع و نظام مند در خصوص علــل اصلی عدم موفقیت طرح های 
کاربــری زمین و تعیین  توســعه شــهری در زمینه خاص برنامه ریزی 
سهم هریک از عوامل مؤثر در بروز عدم تحقق پیشنهادات به چشم 
می خورد. بنابراین مقاله حاضر به این مهم پرداخته است تا اصالح 
فرآیندهای موجود بر مبنای رفع مهم ترین مشکالت و موانع استوار 

گردد.  کارآیی الزم بهره مند  گردد تا بتواند از جامعیت و 

روش تحقیق

کاربری هــای  هــدف ایــن مقالــه، شناســایی علــل عــدم تحقــق 
پیشــنهادی در طرح های توســعه شــهری اســت. به منظــور حصول 
گونــه ای از روش تحقیق  که  بــه ایــن هــدف، از روش نظریه زمینــه ای 
کیفی اســت، اســتفاده شــده اســت. زیرا مســئله تحقیق، مســئله ای 
چنــد وجهــی، پیچیــده و فرآیندی اســت و نظریه زمینــه ای می تواند 
روش مناســبی در درک مجموعه شــرایط و عوامل مؤثر باشــد. نظریه 
گالســر۹ و آلزلم اشتراس۱۰  زمینه ای، ابتدا در ســال ۱۹۶7 توســط بارنی 
کتــاب مشــهور آنهــا تحــت عنــوان کشــف نظریــه ی   ابــداع شــده و در 
از  انتقــاد  بــه  ایــن نظریــه،  گردیــد. بنیان گــزاران  زمینــه ای۱۱ منتشــر 
گرایــی دهه ۱۹۶۰، نظریــه خود را بر مبنــای رویکرد  روش هــای اثبــات 

کّمی، نظریه زمینه ای با نظریه  کردند. بر خالف تحقیق  تفســیری بنا 
کشف نظریه از  موجود یا قیاسی آغاز نمی شود، بلکه هدف اولیه آن، 
طریق تولید روش مند داده است زیرا نظریه ای که از داده ها استخراج 
شود، بیشتر به واقعیت نزدیک است )استراوس و کربین، ۱۳۹۲، ۳4(.
و  داده هــا  گــردآوری  روش هــای  بــه  زمینــه ای  نظریــه  منطــق 
نظریــه  ارائــه  می بخشــد.  جهــت  نیــز  آن  نمونه گیــری  روش هــای 
گردآوری داده های متنی – مصاحبه ای عمیق  زمینه ای، مستلزم 
گردآوری داده های  است زیرا روش مصاحبه عمیق، مهم ترین فن 
زمینه ای محسوب می شود )Morse, 2001(. مصاحبه عمیق غالبًا 
به عنــوان مصاحبه نیمه ســاختارمند معرفی می شــود به دلیل آن 
کنترل هــا را بــر روی جهت و محتــوای بحث نگه  کــه محقــق برخی 
ح دادن و یا انتخاب  می دارد در حالیکه شــرکت کنندگان بر روی شر
جهت هــای جدیــد امــا مرتبــط آزاد هســتند. ســوال های مصاحبه 
 Patton,( بر اســاس نــوع شناســی ســوال های مصاحبــه ای پاتــون

2002(، از نوع سوال های معرفتی۱۲ بوده است.
تحقیــق  عرصــه  مهم تریــن  داده هــا  کــه  آنجایــی  از  بنابرایــن 
نمونه گیــری  روش  اســاس  بــر  نمونه گیــری  می شــوند،  محســوب 
گرفته اســت و از میــان راهبردهای  هدفمنــد یــا غیراحتمالی انجام 
همــکاران  و  گال  توســط  شــده  معرفــی  هدفمنــد  نمونه گیــری 
نمونه گیــری  راهبردهــای  نوع شناســی  و   )Gall et al., 2006(
تشــکری )Teddlie & Tashakkori, 2009(، در  و  تدلــی  هدفمنــد 
گلولــه برفــی / زنجیــره ای / شــبکه ای۱۳ از راهبــرد   ایــن پژوهــش 
که نمونه تا حد امکان   استفاده شده است و سعی برآن بوده است 
گزینشی از مطلع ترین  متنوع باشــد. بنابراین نمونه های منتخب، 
کاربــری زمین بوده  کشــور درخصــوص برنامه ریزی  افراد در ســطح 
کاربری  گروه هــای درگیــر در فرآینــد برنامه ریــزی  اســت و ترکیبــی از 

کشور را شامل شده است. زمین در باالترین سطوح 
کلیــدی در  گلولــه برفــی، ابتــدا بــا ســه مطلــع   بــر مبنــای روش 
گردید و پس از مصاحبه با هر  کار آغاز  زمینه موضوع مورد مطالعه، 
که چه افراد دیگری را واجد  ح شــده اســت  نمونه، این ســوال مطر
شــرایط برای ورود به پژوهش می دانید و بدین ترتیب افراد بعدی 
گرفته اند. پس  گــردآوری اطالعات قــرار  معرفــی و مــورد مصاحبــه و 
از مصاحبــه عمیــق بــا ۱۱ متخصص، اشــباع نظری حاصل شــد اما 
به علت اطمینان بیشــتر، مصاحبه ها تــا ۱4 مصاحبه ادامه یافت. 
گروه مدیران شــهری، مهندســین مشــاور و  نمونه منتخب در ســه 
اســاتید دانشــگاه با میانگین ۳۱ ســال و دامنه تغییرات از ۲۰ تا 5۱ 

گرفته اند.  کار قرار  سال سابقه 

تحلیل داده ها و یافته ها

و  تحلیــل  متنــی،  و  مصاحبــه ای  داده هــای  گــردآوری  از  بعــد 
کدبنــدی در امتــداد بــا نمونه گیــری آغــاز می شــود. فرآینــد انجــام 
کدبنــدی در نظریــه زمینــه ای، مبتنــی بــر روش مقایســه های ثابت 
محــوری۱5  کدبنــدی  بــاز۱4،  کدگــذاری  مرحلــه  ســه  در  کــه   اســت 
کد  گزینشــی۱۶ صورت می گیرد. در هر یک از این مراحل،  کدبندی  و 
کدهــای الصاق شــده بایــد داده های مرتبــط با خود را به ســطح  یــا 



۹

کار  کربین، ۱۳۹۲(. نمودار ۱، روند انجام  اشباع برسانند )استراوس و 
کار از نر م افزار  در روش نظریــه زمینه ای را نشــان می دهد. برای ایــن 
کوفارتز در ســال  که توســط    Max qdaکیفی با نام تخصصی تحقیق 
۱۹۹5 طراحی شــده، برای مدیریت پیشــرفته داده ها استفاده شده 
کمک به طبقه بنــدی داده ها و  اســت. وظیفــه عمده این نرم افــزار، 
در ارتبــاط قــراردادن ایــن طبقــات با یکدیگر اســت و امــکان تحلیل 

پیشرفته تر را بر روی داده ها فراهم می آورد )سیلور، ۱۳۹۳، 7(.
کدگذاری باز به مفهوم بندی تکه هایی از داده ها تحت یک نام، 
که به طور همزمــان هر قطعــه از داده ها را  عنــوان یــا برچســب هایی 
تلخیص و تشــریح می کند، اشــاره دارد )Charmaz, 2006, 43(. ابتدا 
کدهای باز بر مبنای مفاهیم اولیه استخراج شده و سپس براساس 
کدها در مرحله  کلیــه  مقایســه های ثابت )شــباهت ها و تفاوت ها(، 
کدبندی محوری در قالب مقوله های عمده دسته بندی شده است 
کدگذاری حاصل شــده اســت. مرحله  کــه ۱۱ مقوله در نتیجه فرآیند 
گزینشی، شامل تعریف مقوله هسته است. در این  کدبندی  نهایی 
مرحله، مقوله های عمده در قالب یک مدل پارادایمی )مدل زمینه 
ای( حول مقوله هســته به یکدیگر ارتباط داده شــده است. در واقع 
مــدل ترسیم شــده، بــه توصیف مقوله هســته و تحلیــل و تبیین آن 
می پردازد. این فرآیند را ترکیب مقوله ها و پاالیش و آراستن سازه های 
نظری منتج شده از آن می خوانند. )محمدپور، ۱۳۹۲، ۳4۱-۳4۰(. 
مقوله هسته در اینجا، عدم تحقق کاربری های پیشنهادی است که 
تمام مقوله های دیگر به آن مرتبط هســتند. نتیجه تحلیل داده ها 

کدبندی در جدول۱، مشخص شده است. در این جدول،  در قالب 
کدهای هر مقوله را نشان  ستون تناوب تکرار، فراوانی تکرار مجموع 
که ســتون درصد نشــانگر تأثیر نســبی هــر مقولــه در ایجاد  می دهــد 

مقوله هسته می باشد.
شناســایی مقوله هــای عمــده با اســتفاده از ایــن روش، امکان 
شناســایی تمــام عوامــل موثــر و تأثیــر نســبی آنهــا را  فراهــم آورده 
کدبندی داده ها، سلســله  اســت و بــا اســتفاده از مراحل مختلــف 
مراتــب شــبکه عّلــی بــه وجــود آمــدن این مشــکل مشــخص شــده 
اســت. به منظور ایجاد ساختاری شفاف تر در جهت رفع مشکالت 
موجود، مقوله ها با توجه به محتوای آنها به دو بخش عمده عدم 
ح" و "مشــکالت نظام و تشــکیالت شهرســازی"  "قابلیت اســناد طر
که در جدول ۲ مشاهده می شود،  تقســیم شده است. همان طور 
ج  کد مســتخر که از مجموع ۱۹۲  کرد  می تــوان چنین نتیجه گیــری 
کدها نشــان از عدم  کــد معادل ۳5/۹۳ درصد  از مصاحبه هــا، ۶۹ 
کدها  کد معــادل۶4/۰۶ درصد  ح و تعــداد ۱۲۳  قابلیــت اســناد طر
کشــور دارد.  تشــکیالت شهرســازی در  و  نظــام  از مشــکل  نشــان 
ح هــای توســعه  بنابرایــن تغییــر محتــوا و فرآینــد تهیــه اســناد طر
کنون نیز چند بار تغییــر یافته اند، نمی تواند  که تا شــهری، آنچنــان 
بــه تنهایــی نقــش مؤثری در افزایش تحقق اســناد داشــته باشــد و 

تغییر نظام و تشکیالت شهرسازی ضروری به نظر می رسد.
ح شــامل عدم واقع بینی در برنامه ریزی و  مشــکالت اســناد طر
ارائه پپیشنهادات غیرمنطقی و قطعی نگری در برنامه ریزی و عدم 

نمودار 1- مراحل تحلیل در نظریه زمینه ای.

ح های توسعه شهری  کاربری های پیشنهادی در طر شناسایی علل عدم تحقق 
ایران با استفاده از نظریه زمینه ای



۱۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۱  بهار ۱۳۹۶

که در تضاد با ماهیت پویا و متغیر  ح بوده است  قابلیت انعطاف طر
که حتی بــا وجود به کارگیــری پیشــرفته ترین روش ها و  شــهر اســت 
کامل شــهر غیرممکن می گردد و شــهر  ابزارهــای علمی، پیش بینی 

ح پیشنهادی ثابت خود فاصله می گیرد. به مرور زمان از طر

مهم ترین مشــکالت نظام و ساختار شهرسازی شامل تراز مالی 
منفــی شــهرداری ها و عملکــرد غیرنظام منــد و نادرســت مدیــران 
ح و  شــهری بــوده اســت. شــهرداری، مهم تریــن نهــاد اجــرای طــر
ح است که به دالیل متعدد امکانات مالی مورد  نظارت بر اجرای طر

مقوله 
هسته

تناوب تکرار
مقوله ها کدهای باز )علل اولیه(
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۲۶.5۶ 5۱
عدم واقع بینی در 
برنامه ریزی و ارائه 

پیشنهادات غیر منطقی

روش نامناسب برنامه ریزی، استانداردسازی، بی توجهی به منافع و نیاز ذی نفعان، 
کالن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، عدم توجه به مسائل و  عدم توجه به عوامل 

مشکالت اصلی شهر، بی توجهی به مالکیت زمین، عدم تطابق با برنامه و توانایی 
ح کننده طر سازمان های مجری، نقص مشاور تهیه 

۱4.۰۶ ۲7 تراز مالی منفی شهرداری ناپایداری درآمد شهرداری ها، بی انضباطی مالی در شهرداری ها، مدیریت نامناسب 
بودجه های شهری عدم هماهنگی بین وظایف و درآمد شهرداری،

۱4.۰۶ ۲7
تصمیم گیری ها و عملکرد 

غیر نظام مند و نادرست 
مدیران شهری

کوتاه مدیریت مدیران شهری ضعف فکری و علمی، عدم اراده و اعتقاد جدی  دوران 
کارشناسان شهری، امکان  به اجرای طرح، وجود برخی انتصابات نامناسب مدیران و 

سودجویی و منفعت طلبی، امکان فساد اداری و ایجاد فرصت های نابرابر

۹.۹ ۱۹ نظارت معیوب بر اجرا
ح ها،  یکسان بودن متولی اجرا و نظارت، عدم تخصیص بودجه برای نظارت طر

کنترل اجتماعی و مدنی عدم وجود پشتوانه قانونی نظارت و  عدم وجود نظام 
ح، عدم تداوم  نظارت در سیستم مدیریت شهری ارزیابی طر

7.۲۹ ۱4 مشکالت قانونی کندگی قوانین توسعه شهری، تناقض قوانین توسعه شهری با سایر  تناقض و پرا
کشور، خالء قانونی، منسوخ بودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی قوانین قوانین 

۶.77 ۱۳ قطعی نگری در برنامه ریزی کاربری ها، عدم توجه به احتماالت، ارائه پیشنهادات  مکان یابی مشخص و ثابت 
جزئی و تفصیلی،

5.7۳ ۱۱ ح عدم تبعیت بخش ها از طر
ح، عدم وجود الزام قانونی  عدم تعهد و مسئولیت بخش های مختلف به اجرای طر

ح، عدم برنامه ریزی مالی و اداری درون بخشی برای اجرای  بخش ها۱7 در اجرای طر
ح، عدم وجود نهاد هماهنگ کننده بخش ها، عدم هماهنگی درون بخشی طر

5.۲۱ ۱۰ نهادینه شدن فرهنگ تخلف کمیسیون ماده 5،  عدم وجود پیامد ناشی از تخلف از طرح پیشنهادی، تغییر عملکرد 
کسب درآمد از طریق تخلف توسط شهرداری، صرفه اقتصادی تخلف کردن سهولت 

۳.۱۳ ۶ ضعف آموزش بی اطالعی مردم نسبت به شهرسازی، عدم آموزش برنامه ریزی مالی پروژه ها، 
کادمیک و محیط واقعی فاصله بین آموزش آ

۲.۶ 5 گسستگی فرآیند تهیه، 
ح تصویب، اجرا و ارزیابی طر

ح در  متفاوت بودن نظریات حرفه مندان و مدیران، عدم حضور تهیه کننده طر
مراحل اجرا 

۲.۰8 4 ح ممانعت مردم از اجرای طر تعدد ذی نفعان در شهر، عدم همکاری و اعتماد دولت با بخش خصوصی، عدم 
ح توسط مردم ک طر ادرا

کاربری های پیشنهادی با استفاده از نظریه زمینه ای. جدول 1-کدبندی علل عدم تحقق 

مقوله های مرتبط با عدم قابلیت 
ح مقوله های مرتبط با نظام و تشکیالت شهرسازیاسناد طر

مقوله ها

ارائــه  و  برنامه ریــزی  در  واقع بینــی  عــدم 
پیشــنهادات غیرمنطقی ، قطعی نگری در 

برنامه ریزی

ضعف آموزش، نظارت معیوب بر اجرا، نهادینه شدن فرهنگ تخلف، تراز مالی منفی شهرداری ها 
ح، تصمیم گیری هــا و  و درآمدزایــی شــهرداری ها از طریــق تخلــف، عــدم تبعیــت بخش هــا از طــر
گسستگی فرآیند  ح،  عملکرد غیرنظام مند و نادرست مدیران شهری، ممانعت مردم از اجرای طر

ح، مشکالت قانونی تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طر

تناوب 
691۲3تکرار 

35/9364/06درصد

جدول ۲- تفکیک محتوایی مقوله های عدم تحقق کاربری های پیشنهادی.



۱۱

نیــاز بــرای ایفای نقــش را ندارد. عالوه بــر آن، اجرای پیشــنهادات 
ح های توسعه شهری، نیاز به قدرت مدیریتی بسیار منسجم تر  طر
و مصمم تــر نســبت بــه وضعیــت حاضــر دارد. درحالی که، سیســتم 
ارزیابی بســیار سطحی و مقطعی توسط شــهرداری و سازمان های 
ح  کــه ابــزار دقیقــی بــرای مانیتورینــگ طر مرتبــط انجــام می شــود 
کــه  و بازگردانــدن آن بــه وضعیــت ایــده آل وجــود نــدارد. در حالــی 
بــرای اجــرای پروژه هــا در محیط پیچیــده ای مانند شــهر با حضور 
ذی نفعان و ذی نفوذان مختلف نیاز به ابزارهای قانونی و حقوقی 
که از تخلفات جلوگیری نماید. درصورتی که تکرار  گسترده ای است 
بســیار اقدامــات توســعه ای در خــالف ضوابــط و مقــررات شــهری، 

کم رنگ نموده است. ح را بسیار  حساسیت و اهمیت اسناد طر
کــه نقــش زیــادی در بــروز  عــالوه بــر وجــود بهــره وران متعــدد 
کشور به  رفتارهای غیرقابل پیش بینی دارند، سیستم برنامه ریزی 
کلی سیســتمی بخشــی اســت و درخصوص توسعه شهری نیز  طور 
که به منظور  بر مبنای سیســتم بخشی عمل می شــود؛ بدین معنا 
اجــرای یــک پــروژه شــهری نیــاز بــه همــکاری اغلــب ســازمان های 
ح مذکور دارند، بدون  بخشــی است و هریک ســهمی در اجرای طر
آنکــه نهــاد هماهنگ کننده و الزام قانونی ای وجود داشــته باشــد. 
ح از تهیه تا اجرا و ارزیابی آن  بنابرایــن در میــان مراحل مختلف طر

گسستگی وجود دارد و ابزار پیوند دهنده ای وجود ندارد.

موضوع مورد نظر در این مقاله )عدم تحقق کاربری های پیشنهادی(، 
کــه در مصاحبه هــا به  دارای ماهیتــی پیچیــده و چندبعــدی اســت. 
که علل عمده  کدها اشــاره شــده است. بنابراین مقوله ها  روابط بین 
وقــوع پدیــده هســتند، مســتقل از یکدیگر نمی باشــند بلکــه برخی از 
عوامــل موجب بروز عوامل دیگر شــده و یــا در یک رابطه متقابل تأثیر 
یکدیگــر را تشــدید می کننــد ایــن روابط بــرای هر مصاحبه بــه صورت 
مــوردی ترســیم شــده و در نهایــت از ترکیــب مجموعــه نمودارهــا، 
کاربری ها در  نمــودار نهایی با محتوای شــبکه علی بروز "عدم تحقــق 
طرح های پیشــنهادی" ترسیم شــده اســت )نمودار ۲(. عالوه برعلل 
کدهای ذکر شده در مصاحبه ها،  مستقیم در بروز این پدیده، برخی 
عوامــل غیرمســتقیم امــا مؤثر هســتند. این عوامــل را می تــوان کالن 
کــه خــارج از اختیــار سیســتم مدیریــت شــهری  روندهایــی دانســت 
هستند اما با تأثیر بر علل اصلی )مقوله ها(، محیط برنامه ریزی شهری 
کاربری هــا را موجب  را تحــت تأثیــر قــرار داده و در نهایــت عــدم تحقق 
شــده اند. ایــن عوامــل، تغییــر شــدید ســبک زندگی، ضعــف فرهنگ 
دموکراســی، تغییرات جمعیتی زیاد، محدودیــت اعتبار دولت، تمرکز 
اقتصــاد بر ساخت وســاز شــهری، فقر و پاییــن بودن متوســط درآمد، 
کشــور هســتند. وجــود چنیــن عواملــی،  نظــام بخشــی برنامه ریــزی 
که رویکردی هوشــمند،  گویای ماهیت پیچیده و مبهم شــهر اســت 
کاربری زمین طلب می کند.  منطعــف و دموکراتیــک را در برنامه ریزی 

کاربری های شهری. ی عدم تحقق 
ّ

نمودار ۲- شبکه عل

ح های توسعه شهری  کاربری های پیشنهادی در طر شناسایی علل عدم تحقق 
ایران با استفاده از نظریه زمینه ای
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ارائه یافته ها به شیوه تدوین تئوری زمینه ای 

کاربــری زمیــن  ح  تجربــه حــدود نیــم قــرن تهیــه و اجــرای طــر
کــه  کشــور، نشــان از عــدم تحقــق بســیاری از پیشــنهادات دارد  در 
عوامــل متعــددی در بروز آن مؤثر بوده اند. در این مقاله، به منظور 
شناســایی ایــن عوامل و تعیین ســهم هر عامــل از تئوری زمینه ای 
اســتفاده شــده اســت. عوامل مؤثر در ایجــاد این پدیــده بر مبنای 
نتایج مصاحبه از نخبگان فعال در عرصه های مختلف شــهری در 
کــه به آنها در تئــوری زمینه ای،  چنــد عرصه قابل تبیین می باشــد 
"شرایط" یا "بسترها" گفته می شود. بر مبنای نتایج تحلیل داده ها، 
می توان آنها را در چهار ُبعد شرایط عّلی، شرایط زمینه ای، شرایط 
تــداوم و شــرایط پیامــدی طبقه بنــدی نمــود. نمــودار ۳، مقولــه 

هسته را در ارتباط با چهار ُبعد مذکور نشان می دهد.
که در قالب  شــرایط عّلی، همان علل اصلی و مســتقیم هستند 
مقوله هــا پیــش از این معرفی شــده اســت. در مجمــوع می توان ۱۱ 
مقولــه عمده را مؤثر دانســت. بیش از 5۰ درصد تأثیر ناشــی از ســه 
مقولــه عــدم واقع بینــی در برنامه ریزی، تصمیم گیری هــا و عملکرد 
غیرنظام منــد مدیران شــهری و تــراز مالی منفی شهرداری هاســت 
و ســایر عوامــل نیز با شــدت های مختلــف در بروز ایــن پدیده مؤثر 
گذشــته در زمینــه شناســایی عوامــل مؤثــر به  هســتند. مطالعــات 
را  مختلفــی  تقســیم بندی های  و  کــرده  اشــاره  مختلفــی  عوامــل 
بر اســاس تجارب حرفه ای و علمی پژوهشــگران ارائــه نموده اند اما 
گونه چارچوب  شناســایی علل مؤثر در این بررســی بر مبنای هیچ  
از پیــش تعیین شــده ای نبــوده بلکه اطالعات منتــج از مصاحبه و 

کشف شباهت و تفاوت ها با استفاده از نظریه زمینه ای،  داده ها و 
راه گشــا بــوده اســت. عالوه بــر آن، میــزان تأثیر نســبی هــر عامل در 
عــدم تحقق پیشــنهادات بــر مبنای تنــاوب تکرار آنها تعیین شــده 
کــه می توانــد راهنمــای مفیدی بــرای تغییــر رویکــرد برنامه ریزی با 

جهت گیری برای رفع مهم ترین عوامل باشد. 
که در  شــرایط زمینــه ای، مجموعــه شــرایطی را شــامل می شــود 
کالن روندها در  محیــط برنامه ریــزی تأثیرگــذار بــوده امــا بــه عنــوان 
محیطــی فراتر از محیط برنامه وجود دارند و به طور غیرمســتقیم بر 
پدیــده موردنظــر تأثیرگــذار هســتند و برنامه ریزان شــهری نیز قدرت 
و اختیــار مداخلــه در آن را ندارند و ســطوح تصمیم گیــری آنها، فراتر 
از تصمیمــات برنامه ریــزی شــهری هســتند. بنابرایــن، اســتراتژی 
برنامه ریزان شهری تا زمان حضور شرایط، می بایست در جهت تطابق 
با آنها پایه ریزی گردد. همان طور که در نمودار شبکه عّلی نشان داده 
کالن ممکن است بر روی یک یا چند  شــده اســت، هر یک از عوامل 
عامــل اصلــی تأثیرگذار بوده و در نهایت عدم تحقق را موجب شــود. 
که موجــب تداوم پدیده  شــرایط تداوم، مجموعه عواملی اســت 
کاربری هــای پیشــنهادی در طرح هــای  حاضــر یعنــی عــدم تحقــق 
توســعه شــهری شــده اســت. بــا آنکــه در ارزیابــی طرح های توســعه 
شــهری و مطالعات متعدد انجام شــده در شهرهای مختلف و انواع 
کاربری هــا در ســالیان متمــادی ایــن نتیجه حاصل شــده  مختلــف 
کاربری زمین در طرح های توسعه شهری، از  که: برنامه ریزی  اســت 
گرفته و بســیاری از  پیشــنهادات  اهــداف و ایده آل های خود فاصله 
آنها اجرایی نشــده اســت، اما همچنان روند تهیه و اجرای طرح ها، 
به شــیوه جامع- ســنتی ادامه دارد. لذا اصــالح روند، نیازمند تغییر 

کاربری های شهری. نمودار ۲- تدوین تئوری زمینه ای پدیده عدم تحقق 
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جدی در این عوامل می باشد و در نهایت بعد پیامدی ناشی از بروز 
و ادامــه ایــن پدیــده، پیامدها و نتایج این تعامل ها را شــامل شــده 
اســت. ایــن پیامدهــا را می تــوان نابســامانی فعالیت هــای شــهری، 

افزایش بی عدالتی در شهر، افزایش بی قانونی و افزایش سودجویی 
از زمیــن دانســت. ایــن پیامدهــا، ضــرورت بازنگری در شــیوه حاضر 

کاربری زمین را بیش از پیش آشکار می سازد. برنامه ریزی 

نتیجه
و  جامــع  ح هــای  طر در  شــهری  زمیــن  کاربــری  برنامه ریــزی 
تفصیلــی بــر مبنــای رویکــرد پوزیتیویســتی انجــام می گیــرد. نتایج 
ح ها در مطالعات و پژوهش های مختلف، نشــان از  ارزیابی این طر
کاربری ها در  کاربری زمین و عدم تحقق  عدم موفقیت برنامه ریزی 
ح ها دارد. علیرغم حدود ســه دهه انتقاد نســبت به محتوا  این طر
کاربری زمین، همچنان شیوه مذکور تا به امروز  و رویه برنامه ریزی 
کاربری های  ادامــه یافته اســت. لذا این مقاله به علل عــدم تحقق 
پیشنهادی شهری با استفاده از تئوری زمینه ای پرداخته است تا 
بتواند راه گشای ایجاد تغییرات در شیوه برنامه ریزی حاضر باشد.

تئــوری زمینــه ای بر ضــرورت ورود به عرصه زندگــی واقعی برای 
کــه  کیــد دارد و اعتقــاد دارد  کشــف آنچــه واقعــًا در جریــان اســت تأ
پدیده هــا و اعمــال انســانی، پیچیــده و تنوع پذیرند و انســان ها در 
پاســخ بــه موقعیت های چالــش آور، نقش فعال به خــود می گیرند. 
این تئوری بر روی ماهیت متحول و بازشــونده رویدادها حســاس 
می شــود و نســبت به مناســبات متقابل میان شــرایط )ســاختار(، 
کربین،  کسب می کند )استراوس و  گاهی  عمل )فرآیند( و پیامدها آ
کاربری هــا، پدیــده ای  ۱۳۹۲، ۳۱(. بنابرایــن پدیــده عــدم تحقــق 
پیچیده، چند وجهی و متشــکل از افراد انســانی و رویدادهاست و 
کامل تر، عمیق تر و متفاوت تری  به کارگیــری تئوری زمینه ای نتایج 

را نسبت به سایر پژوهش ها در بر داشته است.
یکــی از مهم ترین مزایــای تحلیل داده ها در این تئوری، تعریف 
مقوله هــا یــا همــان علــل اصلــی بر مبنــای داده هــای خــام و روش 
مقایســه های ثابــت بیــن داده ها بــه منظور طبقه بندی آنهاســت. 
کرده و نظریه برخاسته  لذا از اعمال نظر شخصی محقق جلوگیری 
کارگیری ایــن روش، یــازده علت اصلی  از داده هــا می باشــد. بــا بــه 
کــه  کاربری هــا اســتخراج شــده اســت  و مســتقیم در عــدم تحقــق 
کــه مؤثرترین آنها، عــدم واقع بینی  "شــرایط علی" نامیده می شــود 
در برنامه ریــزی و ارائه پیشــنهادات غیر منطقی بــا ۲۶.5۶ درصد، 
تصمیم گیری ها و عملکرد غیرنظام مند و نادرســت مدیران شهری 
کسب درآمد از طریق تخلف  با ۱4.۰۶، تراز مالی منفی شهرداری و 
که  ح بــا ۱4.۰۶ درصــد تأثیر می باشــند  نســبت بــه پیشــنهادات طر
کــه ۶4 درصــد موانع  طبقه بنــدی ایــن عوامــل نشــان داده اســت 
کــه در مراحل اجرا  مربــوط به نظام و تشــکیالت شهرســازی اســت 
و نظارت بیشــترین ســهم را دارند. با اســتفاده از این روش، عالوه 

بر شناســایی عوامل مؤثر، سلســله مراتب شــبکه عّلــی عدم تحقق 
کاربری هــا شناســایی شــده اســت. بر مبنــای این نتایــج، تغییرات 
اساســی در تشکیالت و ساختار شهرسازی ضروری به نظر می رسد 
بــر  بایســتی مبتنــی  ح هــا  تهیــه طر و روش  تغییــرات در محتــوا  و 

رویکردهای منعطف، هوشمند و دموکراتیک باشد.
عــالوه بر شــرایط عّلی، شــرایط دیگــری نیز در وقــوع این پدیده 
که شــرایط زمینه ای و شــرایط تداوم معرفی شده اند.  مؤثر بوده اند 
ج از اختیار  که خار کالن مؤثر  شرایط زمینه ای، به مجموعه عوامل 
سیســتم مدیریت شهری اســت اطالق می گردد. بنابراین سیستم 
مدیریت شــهری در مقابل این عوامل می تواند اســتراتژی ترمیم و 
یــا انطبــاق با این شــرایط را اتخاذ نماید. شــرایط تــداوم نیز ناظر بر 
که می بایست  مجموعه عوامل مؤثر در تداوم وضعیت حاضر است 
گیــرد و چنانچه روند  در جهــت تغییــر آن اقدامات اساســی صورت 
حاضــر ادامــه یابــد، بــه معنــای تسلیم شــدن در برابــر پیامدهــای 

کاربری ها خواهد بود. معرفی شده عدم تحقق 
در مقایســه یافته هــای مــا با یافته های ســه پژوهــش دیگر، یک 
تفاوت مهم، عدم تعریف ساختار از پیش تعیین شده و طبقه بندی 
عوامل بر مبنای داده های زمینه ای بوده است. عالوه بر آن، تعیین 
ســهم هر عامــل می توانــد راهنمــای مناســبی جهــت اولویت بندی 
راهکارهــای اصالحی باشــد و ضمنــًا روابط بین مقوله هــای عمده و 
همچنیــن شــرایط زمینه ای و شــرایط تــداوم، برای نخســتین بار در 
مقاله حاضر مورد شناسایی قرار گرفته است. در پژوهش شارمند، دو 
طبقه اصلی"نارسایی های اجرایی طرح" و "نارسایی ناشی از فرآیند 
بررسی و تصویب طرح" معرفی شده و مهدی زاده )۱۳8۶(، مجموعه 
نقایــص طرح هــای جامــع را در ســه عرصه نظــری، روش شناســی و 
که در یافته های مطالعه حاضر  اجرایی تقســیم بندی نموده اســت 
کلی بودن آنها، این  به علت وجود عوامل مشترک در بین طبقات و 
تقســیم بندی ها تأیید نشــده است. مشــهودی )۱۳8۶(، مهم ترین 
عامــل در عــدم موّفقّیت طرح های توســعه شــهری را عــدم انعطاف 
آنهــا می دانــد و عوامــل دیگری چون عــدم تأمین منابــع مالی، عدم 
گروه ها را اضافه می کند. این عوامل، مشابه  دخالت نظرات مردم و 
سه مقوله اصلی این تحقیق شامل قطعی نگری در برنامه ریزی، تراز 
که  مالی منفی شــهرداری و ممانعت مردم از اجرای طرح می باشــد 

عالوه براین ها، 8 مقوله دیگر نیز معرفی شده است.  

پی نوشت ها

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.

ح های توسعه شهری  کاربری های پیشنهادی در طر شناسایی علل عدم تحقق 
ایران با استفاده از نظریه زمینه ای
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9 Barney Glaser.
10 Anselm Strauss.
11 Grounding Grounded Theory. 
12 Knowledge Questions.
13 Snowball / Chain / Network Sampling.
14 Open Coding.
15 Axial Coding.
16 Selecting Coding.

ح هــای  ۱7 منظــور از بخش هــا، وزارتخانه هــای بخشــی مرتبــط بــا اجــرای طر
شهری هستند مانند وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش.
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