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چکیده

هزینهبه صرف تهیرغم براي کالن میةهاي نشان شواهد شهري، جامع ازطرح بسیاري در اینطرح دهد

هدفازپژوهشحاضرفضاهايشهريکشوربامشکلوچالشعدمتحقق کهباروش،پذیريمواجهاست.

شهردرکالنپذیريطرحجامعشهريتحققةشناساییعواملبازدارند،تحلیلیانجامگرفتهاست-توصیفی

جامع است. همچنیناسةشیراز کارشناسانشهريو مدیرانو دانشگاهیمتخصصتشکیلداناتآماريرا

آنمی میان از که دهد نمون974ها شدهةنفر گرفته درنظر پژوهشآماري اصلی ابزار آوريجمعبراياند.

پرسشداده نیاز مورد محققةنامهاي و تجزیه براي و است دادهساخته نرمتحلیل از ها وSPSSافزارهاي

Amosپذیريطرحهايتحققترینبازدارندهشدهمهماستفادهشدهاست.نتایجنشاندادپنجعاملشناسایی

.عواملکنندپژوهشراتبیینةدرصدازواریانسمتغیروابست7/91اندکهتوانستهاندمطالعاتیةجامعدرمحدود

 درصد یکبهشناساییو ضعفعواملمدیریتی)ترتیباهمیتعبارتتبیینهر از: ضعففرایند؛(41/54اند

تدوین تصویبطرح)،تهیه، اقتصاديضعیفنهادهايمتولی)؛(1/99و -موانعاداري؛(92/99بنیانمالیو

دادمدلتجربینتایجپژوهشنشان،(.همچنین91/99)اعتناییبهبسترهايمشارکتیوبی؛(91/99قانونی)

شهرنسازيمعادالتساختاريدرکالپذیريطرحجامعبااستفادهازرویکردمدلتحققةنهاییعواملبازدارند

نتایجنشان،شدهاست.همچنینمدلاکتشافیشناساییةشیرازازبرازشمناسبیبرخورداراستوتأییدکنند

هايدیدگاهوشخصیآرايدخالتازاجرايطرح،ممانعتدادنظارتدقیقعلمیبرفرایندتهیهوتصویبو

مراحلةهمدرشهروندانهمکاريومشارکتودرنظرگرفتن،طرحاجرايوتصویبتهیه،فراینددرسیاسی

ترینراهکارهايعملیاتیبرايرفعموردتکرارمهم992و،942،991ترتیبباطرحبهاجرايو،تصویبتهیه،

.اندموانعشناساییشده
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مقدمه
روزهرواستورینافتبدیلمرکزشهرکهطوریبه؛کنندمییادکشورهاةتوسعةمحرکموتورعنوانبهشهراز،امروزه

شودمیگرفتهکاربهشهریمراکزدروابداعوخلقجدیدفنون اجتماعی،فرهنگحافظامروزیشهر،آنبرعالوه.

آیدمیشماربهنیزسازفرهنگحتیواستجامعهتاریخیهویتو،اقتصادیسیاسی، ةتوسعبرای،دیگرطرفاز.

برخینظربهوکندمیبازیرااصلینقششهرروستاییومحلیوایناحیهسطحدرمناطقاجتماعی-اقتصادی

دهکاءاست)احمدیپذیرامکانشهریبازاروامکاناتوخدماتطریقازروستاییةتوسع،راندینلیمانند،نظرانصاحب

ایاستکهدراغلبکشورهایروزافزونفضاهایشهریپدیدهةوتوسعشهرنشینیشتابان(.رشد9:1901وهمکاران،

به نتیجدنیا نمایاناستکه حالتوسعه کشورهایدر در زیرساختةویژه بر چالشآنفشار و شهریها هایمتعدد

)ابراهیم همکاران، و 1901زاده کاهش1: بخشةسران(، شهرونداندر نیاز خدماتیمورد آثرفاهیو ارهایمختلفو

دنبالداشتهرامحیطیزیستمنفی ادامبه با اصلپایدارةتوسعاصلشدنمطرحوشهرهاةتوسعاینروندةاستو

)کالنتریمیلؤاسزیربهصورتروزافزونیپایداری، خلیلرود همکاران، و 1901آباد 191: ایکههدفآنتوسعه(.

:1990هایآیندهبرایرفعنیازهایشاناست)سیواروهمکاران،نسلبرآوردننیازهایزمانحالبدونکاستنازتوانایی

هایآناست)سیرالوهایمحیطیوطبیعیازویژگی(ورشداقتصادی،بهبودشرایطاجتماعی،حفاظتازارزش919

(.110:1919تائو،

طرح شهری پایدار توسعه تحقق راستای طرحدر جمله از مختلف سجامعهای از برنامهشهری ووی ریزان

اینطرحةگذارانتوسعسیاست است. تدوینشده و برای،هاشهریتهیه تنهاشدهبینیپیشطوالنیمدتیکه و اند

برایچارچوب اجرایبلندمدتةتوسعهدایتالزم و مطلوبآنثرؤمشهریبوده پایداریو شهریراهایبرنامهها

ةهایتوسعامروزیبرنامهجهاندهددرشواهدنشانمیاین،(.باوجود1:1911کند)ایکسایوهمکاران،تضمینمی

طرحایمنطقهوشهری جمله هموارهاز شهری جامع نیستهاطرحبینیپیشبامنطبقهای تغییرنظیراتفاقاتی.

راغیرهوطبیعیبالهایایی،روستهایمهاجرتها،دولتامکاناتوهاسیاست متعددی تحققدرموانع پذیریراه

)داداشمیایجادایمنطقه-شهریهایطرح حاجینماید و پور 1901وندی، بیش19: از(. اولینعمرازدههچهار

کشورشهرهایبیشتردروداردادامهبیشهنوزوکمتغییراتباهاطرحاینةتهیروند؛گذردایرانمیدرجامعهایطرح

تحققمیزانازآگاهیوهاشناختزمینهشك،بدون.اجراستیاتهیهحالدرجامعهایطرحچهارموحتیسومنسل

مختلفهایبخشدرشهریجامعهایطرحةمطالعنیازمندایراندرجامعهایطرحوپیشنهادهای،هابینیپیشاهداف،

شهرهایکشور،اهدافوبیشتردهددر(.دریكبررسیکلیشواهدنشانمی1:1909کشوراست)عزیزیوآراسته،

هادروضعیتمطلوبیقرارنداردپذیریاینطرحهایجامعشهریمحققنشدهوبهعبارتیدیگرمیزانتحققآمالطرح

اجراوحاکیازصرفهزینه تدوینو تهیهو منظوریاینطرحهایکالندر عدمپذیریطرحتحققعدمازهاست.

بازارکهاستمواردیشاملعمومیخدمات.ویژهخدماتعمومىاستهایمختلفبهدرزمینهآناهدافبهیابىدست

.عمومىاستخدماتبخشدرهاطرحپذیرىتحققعمدةندارد.دراینمیانمشکلگرایشیهاآنبهعادیحالتدر

.ورزشىو،فرهنگىدرمانى،-بهداشتىفضاهاىآموزشى،سبز،فضاىوهاپاركاست:بخشپنجدرخدماتاین

ایناجراى.استدرصدبودهدهازکمترحتىاهدافیابیبهدستبخشایندرکهدیدهشدهمامطالعاتدر،متأسفانه

(.19:1911ندارد)ملکی،گرایشىآنبهبازارواست(شهردارىودولت)عمومىبخشةعهدبرهاطرحازبخش

مهمبه،شهرشیرازکالن قاعدترینقطبعنوانیکیاز از نیز وطرحجامعافوقمستثنةهایشهریکشور، نبوده

اندازها،پذیریقابلتوجهیمواجهاستکهبرخالفچشمهایخدماتیباعدمتحققویژهدربخشکاربریشهریآنبه
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هایپاركکاربریةوضوحدرسرانپذیریمذکوررابهشدهدراینطرحاست.عدمتحققواهدافدرنظرگرفته،هاسیاست

دهدهانشانمید.بررسیکرتوانمشاهدهمذهبیمیووفرهنگی،درمانی-سبز،آموزشی،ورزشی،بهداشتیفضایو

اجتماعیةسعرغماهمیتموضوعموردمطالعهوجایگاهشهرشیرازدرتوبه جنوبیکشور،ةوفرهنگینیم،اقتصادی،

زمین در بازدارندةتاکنون مطالعهةعوامل مهم ایناین وجود با است. نگرفته انجام ،ای به دیدگاهآرااتکا هایو

تواندشهریمیةریزاناصلیتوسعگذرانوبرنامهعنوانسیاستشهریبهةومحققانتوسع،نظران،متخصصانصاحب

هایاساسیکهمحققاندرپژوهشحاضرالؤس،شدهبیانهاباشد.درراستایمطالبراهگشایعملکردضعیفاینطرح

مهماندبهدنبالتبیینآن هایخدماتیدرطرحجامعطرحپذیریکاربریتحققةترینعواملبازدارندعبارتاستاز:

ند؟اترینراهکارهایاجراییکدامشدهمهمرفعموانعشناساییند؟وبرایاشهرشیرازکدامکالن

مبانینظري
چالش واکنشبه سرمایهدر تصمیمهای و خردگرایی بر تأید با و شهری مشکالت و صنعتی برداری مبتنی سازی

ریزانوابستهبرنامهریزیدرچارچوبمبانیپوزیتیویسمشکلگرفت.هاینخستقرننوزدهم،برنامهشناختی،ازدههفن

ـکهبراینظمونسقهاییراباعنوانجامعطرحةتهی،ها،درنهایتبهاینجریانفکریبرایحلمشکالتوچالش

به زمین میکاربری آنکار در و میرفت داده زیادی اهمیت کارکردی و زیباشناختی اهداف به نهادندها بنیان شدـ

 1019)اسچوون، اینبرن190: امه(. آنریزاننوگرا ایننوعطرح،بودندکهبر توسلبه همبا آینده در معضالتةها،

شودشناختجامعیازمحیطوتفصیلیسعیمی-اجتماعیحلخواهدشد.درالگویعملیاینتفکربهنامالگویجامع

آتیةتوسعةولیدیدراینالگو،نقشترینسندتکردهایآنحاصلوبراساسآنبرنامهوطرحجامعارائهشود.مهملعم

معابر،توزیعةهایشهری،شبکجامعشهرمحلاستقرارکاربریةکند.درنقششهراستکهیكگزارشآنراتوجیهمی

،شود.درطرحتفصیلینیزهاییمشخصوپیشنهادمیهایجمعیتیوساختمانیمناطقشهریباعالیمیارنگتراکم

براساسطرحجا تعریضیاتکاربریئجز،شودمعتهیهمیکه تراکمها، می،هاها، پیشنهاد تعیینو ... ایننوعو شود.

ریزیدرابتداازمشهورشد.اینروشبرنامه1ریزیاوزالیدیپیشنهادیبعدهابهبرنامهةسبباهمیتنقشریزیبهبرنامه

ازریزیومدیریتشهریجذابیتداشتورایمرجعبرنامهشد،بآنروکهبهتولیدسندروشنوقابلفهممنتهیمی

توانندشرایطموجودرابهبودتنهانمیهایجامعشهرینهمشخصشدکهطرح1099ة.امادراواخردهشداستقبالآن

عاملتشدیدکنند،بخشند برخیمشکالتشدهةبلکهخود مولوتچی، )لوگانو 1011اند اینشرایطباعثش903: د(.

به و ایجاد پوزیتیویسم مبانی در جدی برتردیدهایی مکتب این در شود. پدیدار نئوپوزیتیویسم فکری مکتب تدریج

منطق و میخردگرایی تأکید نسبی قید با گرایی نئوپوزیتیویسم، مکتب براساس شود. درنهایتدانشهمة ما های

ةگیرند.ایناظهارنظردرمقابلنظریوحتیردقرارمی،اصالحامیزیهستندکهپیوستهدرجریاننقد،مفروضاتجسارت

هایتجربیواستقراییباورداشتند.هابودکهبیشازحدبهروشپوزیتیوسیت

نظریه با تضاد بههایسنتیدر برنامهتر، برنامهریزیتدریج و شد مطرح یصورتفرایندریزیبههایدیگریهم

سیاست تولید در اپیوسته درآمیختنبرنامهسیاستجرایو به و شد گرفته اقتصادیبا-ریزیاجتماعیگذاریدرنظر

هابربازبینیپیوستهوهمیشگیریزیهایمدیریتیتأکیدبیشتریشد.درایننوعبرنامهچارچوبکالبدیومحدودیت

درستةرتولیدواجرایبرنامهوحفظرابطکاروروندبرنامهواجرایبرنامهبادوهدفکاهشتأخیردجرایچگونگیا

هایفکری(جریان1099ازهمیندهه)،(.همچنین11:1011شود)براکن،هایبرنامهباشرایطمتغیرتأکیدمیسیاست
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هیمریزانشد.اینامرباعثشدمفاریزیعدالتیواردادبیاتبرنامهریزیحمایتیوبرنامهواجتماعیجدیدیمانندبرنامه

عدالتاجتماعی اجتماعی، رفاه توسع،جدیدیمانندکیفیتزندگی، ةو )پاسیونی، مطرحشود ... و 1991پایدار ؛100:

 1000گریید، مناطقبه39: و اینزمانشهرها از جدیدعنوانسیستم(. اینمفهوم شدند. گرفته درنظر هایپیچیده

،کارکردیبود-هایساختاریکهالگویآنطرح،ریزیدرایننوعبرنامهریزیازدانشسایبرنیكگرفتهشدهبود.برنامه

نگریستهمییبهشهرنش فضا اجتماعیدر یكفرایند سرچشمنیهمچونبخشیاز برنامهةشود. در ریزیاینرویکرد

مقال به برنامهةنظری»ةکالبدی در اف،1«ریزیانتخاب دیود و راینر طبازمی،اثر این در ارائ،هارحگردد. جای ةبه

ــنسبتبهنقشهبهمتن،شود.بهعبارتدیگرهامبادرتمیهایتفصیلیکاربری،بهپیشنهادراهبردهاوسیاستنقشه

ابتدادرانگلستانو1091هایفکریازساختاریباتأثیرپذیریازاینجریان-شود.الگویراهبردیتوجهبیشتریمی

ةریزیازدههایبرنامهکارگرفتهشد.آخریندستهازنظریهریزیعملیاجدید(بهعنوانبرنامهمریکا)تحتاسپسدر

کنند.دراینریزینااقلیدسییادمیریزیبانامبرنامهایازایننوعبرنامهاند.عدهمیالدیبهاینسومطرحشده1009

برنامه رویدادهایآیننوع بر رویدادهایروزمره برنامهریزی، ایناستکه بر تأکید و اولویتدارد بهده طورریزیباید

نوع این الگوی واقعی زمان در رودررو تعامل پذیرد. انجام شهری امور متخصصان جایگاه در و همگام مستقیم

(.199-191:1901اکبریوهمکاران،ریزیاست)علیبرنامه

ایرانپیشین .گرددبازمی1909ةدهاواسطبهتفصیلیهایطرحو1939ةدهاواسطجامعبههایطرحةتهیةدر

مصوباتبرمتکیواستآتنمنشورکارکردگراییونظریاتگدسپاتریسنظریاتازمنبعثهاطرحایننظریمبانی

(.1:1909برجیوهمکاران،شهرسازیاست)وحیدیومسکنوزارتومعماریوعالیشهرسازیشورای

نسقبخشیدنبهعرصهجامعشهریطرحهایطرح براینظمو تعریفهایفراگیریهستندکه هایشهریو

هایتأثیرگذارولفهؤهایمتناسب،ارزیابیقدرتعملمخطوطکلیتوسعه،پسازبررسیوضعیتموجودونیازسنجی

(.39:1909آبادیهمکاران،شود)زنگیهایزمانیبرایشهرهاتهیهمیبینانهبراساسافقنگریواقعهمچنینباآینده

ازحفاظتجامعه،نیازموردعمومیخدماتتأمینشاملشهریةتوسعهایطرحخواستموردعمومیمنافعتأمین

شهری،فضایتولیدةچرختنظیم...همچنینو،آمدورفتبهبودمحیط،کیفیتیارتقاتاریخی،وهایطبیعیارزش

جامعهایطرحکالنشهری،اهدافیاحیاو،بازسازیمسکن،عمومی،فضاهایوتولیدامالكدرگذاریسرمایهشامل

هموارهپذیریتحققبحثشهریطراحیهایپروژهاهدافبررسی(.در30:1901هستند)رضاییوهمکاران،شهری

هاپروژهازبسیاریشدهباعثمتعددیموارددرمختلفموانعوجودزیرااست؛مطرحةپروژهردراصلیاهدافازیکی

(.1:1900وطوسی،شود)ثباتیغیرممکنآنپذیریتحققوماندبباقیطراحیوریزیبرنامهةمرحلدر

استواضحامریداردوجودطرحپذیریتحققاهمیتةزمیندرایگستردهتوافقاینکه بهطراحان،امروزه.

براساسمیطراحیفرایندازکاملیبخشراآنطراحیهایتئورسینوکنندمیتوجهبسیارپذیریطرحتحقق بینند.

(.113:1909اصلوهمکاران،است)ثقفیشکستمعنایبهطرحپذیریتحققفقدان،ویلداوسکیةنظری

بهدیدازپذیریتحقق استشدهتعریفزیرصورتکوان .سیاستوبرنامهرساندناتمامبهپیوستن،وقوعبه:

شدهاستشناختهابعادباایبرنامهیافعالیتیكکاربستنبهبرایطراحیهایفعالیتازمعینةمجموعیكپذیریتحقق

 همکاران، پاول1990)فیکسینو کندکهمنظمتعریفمیوباقاعدهیكفعالیتوفرایندیكراپذیریتحققنات(.

داردطراحیوریزیبرنامهدرایویژهجایگاه هایطرحوهاشکوفاییایدهدرکهفعالیتیمجموعهراپذیریتحققاو.

                                                                                                                                                                   
1. A Choice Theory of planning 
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خودبهاهدافرسیدندرشهریجامعهایدهدطرحهانشانمی(.بررسی1991کند)ناات،میتعریفداردتأثیرخالقانه

(.139:1901؛وارثیوهمکاران،11:1911اندوبهنوعیاهدافآنمحققنشدهاست)ملکی،بودهناموفق

درادامهبهنتایجچندپژوهشمهمداخلیوخارجیاشارهشدهاست.،برایتبیینبیشتراهمیتموضوعموردبررسی

)براساس آراسته طرحدراراضیکاربریهایبینیپیشریپذیترینموانعتحققمهم،(1909نتایجپژوهشعزیزیو

بهونپرداختن؛جمعیتیافقنادرستبینیپیش؛طرحةتهیرونددرمردممشارکتوحضورانداز:خألعبارتشهرجامع

شهر.ومحیطیاقلیمیشرایطباناسازگاروزابرونأمبدباهایپیشنهادیشهروسرانهاصلینیازهایومشکالت

هدفارزیابی1901وارثیوهمکاران)نتایجپژوهش با بینالوددرسهجدیدشهرجامعطرحپذیریتحققمیزان(

درصد3/0و،درصد9/90درصد،9/0ترتیبومسکننشاندادمیزانتحققسهبخشمذکوربه،بخشجمعیت،اشتغال

جمعیتتحققعدمآنرابهتوانعللمیاستوبینالودجدیدشهرجامعطرحپذیریتحققبودهاستکهنمایانگرعدم

تأسیساتکمبودزمین،بازیبورسشده،بینیپیش همکارانخدماتو،امکانات، و نتایجپژوهشمحمدنژاد نسبتداد.

10ازتهراننشاندادکه11ةمنطقشهریدرةتوسعهایطرحدرزمینکاربریپذیریتحقق(باهدفارزیابی1901)

عدموساختمانیتخلفاتچونعواملیکهشدندمحققدرصد09باالیکاربری3فقططرح،درشدهارزیابیکاربری

.داشتندنقشمذکورطرحتحققعدمدرجمعیتسریعرشدوهامالکیتةمسئلزمین،بازیبورسقوانین،اجرای

ةهاوبودجازتأمینمالیپروژه(1901اصلوهمکاران)(درپژوهشخودازمشارکتمردمیوثقفی1901سرداریان)

کنند.هایشهرییادمیپذیریطرحعنوانکلیدتحققیافتهبهآنبهاختصاص

برعدمتحقق1909آبادیوهمکاران)نتایجپژوهشزنگی باهدفارزیابیعواملاثرگذار هایجامعپذیریطرح(

چالش ایرانو نشانشهریدر تبریز شهر آندر محاسبهایمربوطبه تحققةداد عدم نادرستتحوالتجمعیتی،

عدمتحققجمعیتسلسله تبعآنعدمتحققتراکممراتبمراکزشهریو به محالتشهریو هایپذیریمناطقو

مهم شناساییپیشنهادی موانع )اندشدهترین همکاران و ابراهیمی پژوهش نتایج میزان1909. ارزیابی هدف با )

وفضایسبزدرطرحتفصیلیشهرکاشمرنشاندادباوجودگذشتزمان،هایتجاری،آموزشییپذیریکاربرتحقق

تهی زمان از توجهی )ةقابل کاربریبیستطرح بهسال(، نیافتههایفوق تحقق اینصورتکه؛اندصورتکامل به

 تجاری 13کاربری سبز فضای کاربری ،درصد91درصد، آموزشی کاربری تح93و یافتهدرصد فقدانقق اند.

ها،توجهکمبهمشارکتشهروندان،نبودنطرحهنگامگذاریهدفمند،عدمانطباقباشرایطشهروشهروندان،بهسیاست

تهینبودمدیریتواحدویك فقداننگرشسیستمی، ازمهم،طرحتوسطمهندسینمشاورغیربومیةپارچه، ترینو...

تحقق عدم کاربردالیل پژوهشثقفییپذیری نتایج نظرند. مد )های همکاران و شناسایی1909اصل هدف با و(

ایراننشاندادصالحیتدرشهریطراحیهایپروژهپذیریفرایندتحققدرمؤثرهایشاخصومعیارهابندیاولویت

میزانمدیریتوکارفرما قدرتمشارکتپروژه، صالحیتواقتصادیعمومی، کیفیتپیمانکارمالی، طرحپروژه،

صالحیت میزانمشاورپیشنهادی، کیفیتتعاملپروژه، پشتیبانیبرنامهنظامحقوقی، میزانعلمیریزی، آکادمیکیو

.اندشهریدرایرانطراحیهایپروژهپذیریفرایندتحققدرمؤثرهایترینشاخصقانونیمهمتعامل

پژوهشصفایی سعیدی)نتایج و د1903پور نشان سلسله( عدم مدیریتشهری، ضعفساختار نحواد ةمراتبدر

برنامهتصمیم در مشارکتمردم به بهاندادن اجرا، و زمینگیری مهیانبودن اجراةریزی، طرحیمالی بهیتوجهبیها،

عللناکارآمدیترینهاازمهمکافیبهواقعیتناوتوجه،هاامکاناتوموانعمالیواعتباریموردنیازبرایاجرایطرح

ةپذیریپروژتحققموانع(باهدفبررسی1900)شهریدرایرانهستند.نتایجپژوهشثباتیوطوسیةهایتوسعطرح

ضعفبابلرودةرودخانةحاشیشهریفضایطراحی وموانعو،مردمپذیریمشارکتعدممدیریتشهری،نشانداد
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(باهدف1900.نتایجپژوهشهادیزنوز)استپروژهاینپذیریتحققعدمدالیلترینمهمازموجودحقوقیمشکالت

درایراندرشهریهایطرحتحققعدمعامترینعللتهراننشاندادمهمدرشهریهایطرحپذیریتحققارزیابی

ایران،درمحلیمقاماتقلمروحقوقیدرابهامدرنازلکیفیتشهرینهفتهاستواینحکمرانیومدیریتنازلکیفیت

.استمتجلیشهریمدیریتدرومشارکتگوییپاسخاثربخشی،فقدانوهاشهرداریمالینظامدرموجودهاینارسایی

شهرتهرانهدفاصلیپژوهشسروروهمکارانشهریدرکالنةپارچپذیریمدیریتیكثربرتحققؤواکاویعواملم

هایاطالعاتی،همپوشانیوظایفسازمانیبسترهایقانونی،ضعفزیرساخت(است.نتایجاینپژوهشنشانداد1909)

هایمدخلوتعددنگرشودیدگاههایذیهایمربوطه،عدمتدقیقجایگاهنظاممدیریتشهرینزدسازماندرارگان

تحقق مدیرةپارچپذیریمدیریتیكسیاسیتأثیرگذارترینعواملدر کارشناسانو دیدگاه ست.اانشهریشهریاز

هایدرطرحپیشنهادیهایکاربریتحققعدمعلل(باهدفشناسایی1909برجیوهمکاران)نتایجپژوهشوحیدی

نهادینهبرمعیوبنظارتآموزش،نشاندادضعفایرانشهریةتوسع ترازشدناجرا، ها،شهرداریمالیمنفیتخلف،

ریزی،عدمبرنامهدرنگریقطعیطرح،اجرایازمردمممانعتمندمدیران،غیرنظامطرح،عملکردازهابخشتبعیتعدم

گسستگیبرنامهدربینیواقع مشکالت،فرایندریزی، مهمو عدمقانونی علل پیشنهادیدرهایکاربریتحققترین

همچنینطرح مهم،هایمذکورند. بسترهایشهریمیةتوسعهایطرحپذیریتحققردمؤثرترینعواملاز توانبه

نوعقانونی مشارکتمالکیتمناسب، امکاناتذیونفعانذیزمین، تعیینشهرداریاجراییومالینفوذان، مشاورها،

(.1901خصوصیاشارهکرد)رضاییوهمکاران،بخشگذاریوسرمایه،زمینتأمیندرشهریمدیریتمجرب،نقش

تهراناستانسرزمینآمایشهایطرحپذیریتحققموانعیابی(باهدفمدل1901)نتایجپژوهشجعفریانوهمکاران

عواملیآیندهرویکردبا مقرراتقوانینتعددمانندپژوهینشانداد ریزیبرنامهفقدانسرزمین،آمایشباارتباطدرو

کارآمدالگوییةارائدرشدهتهیهآمایشیهایوبرنامهطرحضعفاستان،سرزمینآمایشباارتباطدرنهادیراهبردی

ذینفعانذیحضورعدماستان،مختلفمناطقةپارچیكپایدارةتوسعبرای وگیریتصمیمفراینددرنفوذانو

وسرزمینمدیریتبرایونهادینهنظامندتفکرومناسبمقرراتوقواعدفقدانسرزمین،آمایشبخشدرسازیتصمیم

تأثیرگذارکلیدیمتغیرهایجزوتهراناستانریزیبرنامهنظامدراستانآمایشطرحجایگاهنبودنروشن عدمردو

.استتهراناستاندرسرزمینآمایشهایطرحپذیریتحقق

) نادم و درخصوصچالش1991نتایجحامد م( و پاکستاننشاندادةهایتوسعکالتطرحشها الهور شهریدر

دولتی،منابعاداراتمیاندرهماهنگیضعیف،عدمسازمانیطرح،ساختارییدأتوسازیآمادهرونددرحدازبیشخیرأت

حفرهمالی عدم1هایقانونیناکافی، وبرنامهانتشار، تریندالیلعدمتحققسیاسیمهمةارادفقدانهمهازباالترها

هایشهریدرپذیریطرح(درخصوصدلیلعدمتحقق1919.نتایجپژوهشاسایاسدوبه)اندشهریةهایتوسعطرح

وتوجهبسیار،طرحةبهوضعیتموجودشهردرهنگامتهییتوجهبیریزی،اتیوپینشاندادفرایندباالبهپایینبرنامه

ست.اهایشهریپذیریطرحتریندالیلعدمتحققطرحازمهمةکمبهمشارکتومشورتشهرونداندرهنگامتهی

)نت درخصوصموانعتحققطرح1910ایجپژوهشناالتیگا شهریدرهندنشاندادفقدانیكچارچوبةهایتوسع(

هایشهروندان،توجهضعیفبهمشارکتشهروندان،تأخیردرزمانبهنیازهاواولویتیتوجهبیجهانی،ةکلیوتأییدشد

ةمحلیبهدلیلتهیةهاوشرایطجامعضعیفبهمحدودیتتهیهواجرایآن،مشکالتمالیوقانونیاجرایطرح،توجه

مهم )اهایشهریپذیریطرحتریندالیلعدمتحققآنتوسطنهادهایفرامحلیاز کانتادا هانگو در1910ست. )

تریناند.نتایجاینپژوهشنشاندادمهمفریقارابررسیکردهاشهریدرةهایتوسعپذیریطرحپژوهشیوضعیتتحقق

                                                                                                                                                                   
1. legal lacunas 
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پذیریطرحدالیلعدمتحقق عبارتاهایشهریدر وجودفریقا شهری؛ةهایتوسعبرنامهدرذاتینقاطضعفانداز:

ارتباط وریزیبرنامهمیانعدم یافضایی ریزیامهبرنوبندیبودجههایگیریتصمیموزیربناییهایطرحبخشی

عدمسرمایه عدمهایسازمانمیانهماهنگیگذاری؛ واقعةتوسعکنترلاثریبییاکنترلکلیدی؛ نبودنبینانهشهری؛

اجرا.برایمنابعومحدودوظرفیتریزیبرنامهمقرراتواستانداردها

هااهدافبسیاریازاینپژوهشدهددرگرفتهدرارتباطباموضوعموردمطالعهنشانمیمروریبرمطالعاتانجام

صورتکاملمحققنشدهاستواینمهمناشیازعواملمتعددیاستکهمتناسبباشرایطهایجامعشهریبهطرح

سازبایکدیگردارایتشابهاتهااینعواملمحدودیتثربرتهیهواجرایاینطرحؤمختلففضاهایشهریوعواملم

و،کارشناسان،مدیرانآرایگیریازمحققاندرپژوهشحاضرسعیدارندبابهره،یناوصافهاییهستند.بااوتفاوت

شهرشیرازرابررسیوتحلیلپذیریطرحجامعشهریدرکالنتحققةترینعواملبازدارندمتخصصانامورشهریمهم

ارائکن با و مناسبیبرایةند و علمیالزم بستر و اهدافاینطرحراهکارهایاجراییزمینه پیشبرد فراهم .کنندها

هاوتنگناهایپیشرویتحققمدلمفهومیزیربرایپژوهشحاضرباتوجهبهاهدافطرحجامعوچالش،درمجموع

(.1تهیهشدهاست)شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 
مدلمفهومیپژوهش.9شکل

روشپژوهش
بهلحاظماهیتازنوعتحقیقاتکاربردیوبهلحاظروشازنوعوشدههایارائهبندیپژوهشحاضربهلحاظتقسیم

شهرهایهایشهریدرکالنپذیریطرحتحققةتحلیلیاستکهباهدفشناساییعواملبازدارند-تحقیقاتتوصیفی

به کالنایرانو جامعصورتموردیدر است. گرفته استانفارسانجام در واقع شیراز ةهمآماریپژوهشراةشهر

هی اعضای شهری، مدیران و دانشگاهئکارشناسان علمی فارست استان شرکت،های کارشناسان همچنین هایو

 طرحجامعشهري:
ةتعیینوپیشنهادبهین  

هایمختلفشهری،کاربری  
معابر،ةشبک  

 تراکمجمعیتی،
ساختمانیو...تراکم  

 

 توسعهپایدارشهري

پذیريطرحهاوتنگناهايتحققچالش

 جامع
هایتهیهواجرایطرحمحدودیت  

هایاجراییکافیبینارگانناناهماهنگیوارتباط  
هایمالیونیرویانسانیمحدودیت  

هایمدیریتیوسازمانیمحدودیت  
توجهیبهمشارکتشهروندانبی  

ریزیبرنامهدربینیواقععدم  
هایقانونیوحقوقیو...محدودیت  

 

 

تدوین

راهکارهاي

عملیاتیو

رفعموانعو

هامحدودیت

 يطرح
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دهد.باتوجهتشکیلمیاندکاریةخصوصیکهبهنوعیدرارتباطباموضوعموردمطالعهدارایتخصصعلمیوتجرب

محدودیت جامعبه تعداد از اینکه سرشماریو برایماریمذکورآةهایناشیاز نداشت، دقیقیوجود موثقیو منبع

اینبااستفادهاز،آمارینیازینیست.بنابراینةبرآوردحجمنمونهازروشیاستفادهشدهکهدرآنبهوجودحجمجامع

ها،آماریدرنظرگرفتهشدودرمیانمتخصصانامورشهریفعالدردانشگاهةعنواننموننفربه119،1مربوطهةرابط

(.1هاتوزیعشد)جدولوشرکت،ها،اداراتسازمان

آماريةمشخصاتجامع.9جدول
سازمان/دانشگاه/

شرکتو...

تعداد

نمونه
کاريةسابقمدرکتحصیلیتخصصیةرشتجنسیت

99شهرداری
11مردو31

زن

ریزیشهری،شهرسازی،جغرافیاوبرنامه

ایریزیمنطقهمعماری،عمران،برنامه

و،کارشناسی،کارشناسیارشد

دکترا
سال11تا1

10هایدولتیاستاندانشگاه
3مردو11

زن

ریزیشهری،شهرسازی،جغرافیاوبرنامه

 ایریزیمنطقهبرنامه
سال10تا3 دکترا

اسالمیهایآزاددانشگاه

استان
11

1مردو10

زن

ریزیشهری،شهرسازی،جغرافیاوبرنامه

 ایریزیمنطقهبرنامه
سال11تا9 کارشناسیارشدودکترا

30سایراداراتدولتیاستان
10مردو93

زن

ریزیشهری،شهرسازی،جغرافیاوبرنامه

 وعمران،معماری

و،کارشناسی،کارشناسیارشد

 دکترا
سال13تا1

10هایبخشخصوصیشرکت
9مردو19

زن
 ریزیشهریوشهرسازیجغرافیاوبرنامه

و،کارشناسی،کارشناسیارشد

 دکترا
سال11تا3

---119مجموع

 

ایبودهکهساختهمحققةنامهایمیدانیموردنیاز،عالوهبرمصاحبه،پرسشگردآوریدادهبرایابزاراصلیپژوهش

بررسیپایاییبرایچندینمرحلهاصالحبهتأییدنهاییرسید.جرایرواییآنبامراجعهبهکارشناسانمربوطهوپسازا

تعداد با مقدارنامهانجامگرفتوضریبآلفایکرونباخحاصلپرسش99ابزارمورداستفادهیكمطالعهراهنما با شده

طراحیةنامپایابودنپرسشةدهندنشان199/9 ذکر بود. شده استایننکته الزم بخشةنامپرسشکه دو در مذکور

و...،فعالیتةشناسیبودهواطالعاتیدرخصوصسن،جنس،سابقد.بخشاولمربوطبهمتغیرهایجمعیتشطراحی

قسمتیودرطیفپنج1منظمیابستهةنامصورتپرسشالبهؤگیرد.بخشدومدرقالبچندینسگویانرادربرمیپاسخ

.1لیکرت) کم؛ .1بسیار 9کم؛ ؛زیاد.3؛متوسط. متغیرهایمربوطبهعواملبازدارند.0و زیاد( پذیریتحققةبسیار

دربرطرح را شهری آنهای استخراج منبع که است انجامگرفته به محققان که بوده مطالعاتی و نظری مبانی ها

مذکورباةنامالبازدرپرسشؤشده،یكسبرایشناساییراهکارهایعملیاتیرفعموانعشناسایی،.همچنینانداندهرس

قرار«ند؟پذیریطرحجامعشهریباذکراولویتراهکارکدامترینراهکارهابرایرفعموانعتحققازنظرشمامهم»نام

متناسببااهدافپژوهشازةشدهایگردآوریتجزیهوتحلیلدادهد.براینردکملاکآنراگویاندادهشدهبودوپاسخ

 آزمون فراوانی، توزیع نمونهتكtجدول ای، نرمو قالب در اکتشافی عاملی تحلیل برازشمدلSPSSافزار برای و

استفادهشدهاست.Amosافزارشدهازنرمحاصل



                                                                                                                                                                   

  .1
        

  
درنظرگرفته900/9و09/1ترتیببهsوtبودهومقادیر99/9(،dگیری)مذکورخطاینمونهة(.دررابط199:1910نیا،)منبع:حافظ

شدهاست.

2. Structured or Closed Questionnaire 
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شهري(هايطرحپذیريعدمتحققةبازدارندموانعبهمربوطشرحمتغیرهايپژوهش)متغیرهاي.5جدول

شرحمتغیر

متغیرهای

بهمربوط

موانع

عدمةبازدارند

پذیریتحقق

هایطرح

شهری

هایآکادمیك؛سرانهوضعیفعلمیشهر؛پشتیبانیاصلینیازهایومشکالتبهطرحتوسطمهندسینمشاورغیربومی؛نپرداختنةتهی

محیطیاقلیمیشرایطباناسازگاروزابرونأمبدباپیشنهادی یكو و مدیریتواحد نبود ارتباطشهر؛ عدم ومیانپارچه؛ طرحجامع

باارتباطدرومقرراتقوانینتهیهواجرایطرح؛تعددرونددرمردممشارکتوحضورها؛خألدیگرطرحبخشیوفضاییوریزیبرنامه

ها؛توجهکمبهشهرداریمالیمنفیشده؛ترازبینیپیشجمعیتتحققجمعیتیوعدمافقنادرستینیبطرح؛فقداننگرشسیستمی؛پیش

هایسیاسیوشخصیدرمراحلمختلفتهیهتااجرایطرح؛همپوشانیوظایفسازمانیدادندیدگاههایشهروندان؛دخالتوخواستهآرا

گذاریکاریتوسطنهادهایمرتبط؛فقدانسیاستیافتهبهآن؛موازیاختصاصةبودجهاوهایمربوطه؛ضعفتأمینمالیپروژهدرارگان

ت فقدانییدأتوسازیآمادهرونددرحدازبیشخیرأهدفمند؛ و منابعمالیپایدار نبود انتظاراتطرح؛ شکافبینادراکاتو اثربخشی؛

عدم مسئلقوانینتصویباجرایشهروندان؛ عدماراضیمالکیتةشده؛ ذینفعانذیحضورشهری؛ وگیریتصمیمفراینددرنفوذانو

نهادینهتصمیم بورسشدنسازی؛ اجرایطرح؛ و مراحلمختلفتهیه هزینبازیتخلفدر تدوینوةزمین؛ باالیمراحلمختلفتهیه،

ها.وعدمشفافیتمنابعدرآمدیشهرداری،هااجرایطرح

(،9915اصرلوهمکراران)(،ثقفری9915(،سررداریان)9919(،محمدنژادوهمکاران)9919(،وارثیوهمکاران)9914)منبع:عزیزيوآراسته

(،ثبراتیوطوسری9914پروروسرعیدي)(،صرفایی9919اصلوهمکراران)(،ثقفی9919(،ابراهیمیوهمکاران)9919آباديوهمکاران)زنگی

(،جعفریرانوهمکراران9917(،رضراییوهمکراران)9919برجیوهمکراران)(،وحیدي9919وهمکاران)(،سرور9912(،هاديزنوز)9912)

(.5491(وهانگوکانتادا)5492(،ناالتیگا)5499(،اسایاسدوبه)5441(،حامدونادم)9917)

مطالعاتیةمحدود
10دقیقهودرعرض91درجهو01جغرافیاییجنوبیکشورودرطولةعنوانمرکزاستانفارسدرنیمشهرشیرازبه

نفر1190991هایمرکزآمار،جمعیتشهرشیراز(وبراساسآخرینداده1دقیقهقرارگرفتهاست)شکل90درجهو

درویژهبه،امروزبهتاخودحیاتطولدرایرانشهرهایکالنازیکیعنوانبهشیراز(.این1900است)مرکزآمارایران،

ازاستفادهةنحووفضاییساختار.استگذاشتهسرپشتراایپیچیدهفیزیکیوگسترشفضاییتحوالتاخیر،نیمقرن

ةغیرفشردوپراکندهةتوسعومرکزیبخشکهنگیوزوالقبیلازمعضالتیودچارمسائلشیرازشهردرفضاوزمین

هاییبرنامهوهاطرحوبیستمقرنمسلطریزیبرنامههاینظریهقالبدرعموماًشهراینرشدواست.توسعهشدهشهر

تا1990(،طرحتفصیلیاولشهر)1991تا1991(،طرحجامعدومشهر)1901تا1930اولشهر)جامعطرحنظیر

.است(تهیهشده1909تا1911(وبازنگریطرحتفصیلی)1911تا1911(،طرحساختاریراهبردی)1919


(9912نبع:مرکزآمارایران،)ممراتبتقسیماتسیاسیکشورشهرشیرازدرسلسلهموقعیتفضاییکالن.5شکل
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هابحثویافته
ویژگیشخصیپاسخگویان

گویاننشاندادمیانگینسنیآننتایجبررسیوضعیتسنیپاسخ اینمیانسنجوان1/30ها ترینوسالبودهودر

سالبودهاست.نتایجدرخصوصوضعیتتحصیالتافرادموردبررسینشان09سالو13ترتیبگوبهترینپاسخمسن

39داد دارایتحصیالتدرسطحکارشناسی، ،درصددرسطحکارشناسیارشد99درصدافراد درصددرسطح11و

دکتراودانشجویاینمقطعبودهاست.

شهرشیرازپذیريطرحجامعکالنتحققةترینعواملبازدارندشناساییمهم

شهرشیرازدرقالبچندپذیریطرحجامعکالنتحققةترینعواملبازدارنددراینبخشازپژوهشبرایشناساییمهم

هاازروشآماریتحلیلعاملیاکتشافیشدهتوسطهرکدامازعاملعاملکلیدیومحدودوتعیینمقدارواریانستبیین

آسانیهاوجودداردولیبهگویهةصورتپنهانیدرمجموعکهبهاستیابیبهابعادیشد.هدفازاینکاردستاستفاده

نقابل اکتشافیمقدارجرایبرایا.یستمشاهده محاسبه KMOتحلیلعاملی نشان119/9شده و وضعیتةدهندبود

درصداطمینانمعناداربود.00درسطح090/1109امقدارب بارتلتنیزةوآماراستهابرایتحلیلعاملیمناسبداده

بودهاست.براین1ترازهابزرگآنةاندکهمقدارویژهشددراینپژوهشعواملیپذیرشکهالزماستذکرایننکته

پنجعاملبه،اساس پذیریطرحجامعکالنتحققةترینعواملبازدارندعنوانمهمتعداد اند.شناساییشدهشهرشیراز

درصدازواریانسعوامل190/90اندشدهتوانستهدرمجموعپنجعاملشناسایی،(9شود)جدولطورکهمشاهدهمیهمان

کالنتحققةبازدارند جامع تبیینپذیریطرح را شیراز واریناستبیینکنندشهر درصد عوامل. یكاز توسطهر شده

بهشناسایی عاملاولتترتیباهمیتعبارشده از: 911/13اند عاملدوم 119/10درصد، عاملسوم 199/19درصد،

 درصد.991/19وعاملپنجم،درصد010/11درصد،عاملچهارم

شهرشیرازپذیريطرحجامعکالنتحققةشدهدرخصوصعواملبازدارندهاياستخراجعامل.9جدول

 دتجمعیواریانسدرص درصدواریانسمقدارویژه مقدارویژه عامل

 901/19 901/19 113/9 اول

001/99 091/19 113/1 دوم

131/31 109/19 193/1 سوم

011/01 911/11 111/1 چهارم

190/90 111/11 109/1 پنجم

9917هايتحقیق،منبع:یافته

در استفاده وریماکس روش از هاچرخشعامل برای الزماستکهدرپژوهشحاضرذکرایننکته این شدهاست.

گذاری(ودرادامهنام9اند)جدولشده فرض دارمعنی بودهاست09/9 از تربزرگ هابارعاملیآن که مرحلهمتغیرهایی

:ترتیبزیرانجامشدهاستشدهبههایشناساییعامل

سطنهادهایمرتبط،عدمکاریتودهدمتغیرهایبارگذاریدرعاملاول)موازینشانمی3نتایججدولعاملاول:

ةپارچه،فقداننگرشسیستمی،تهیگذاریهدفمند،نبودمدیریتواحدویكشده،فقدانسیاستاجرایقوانینتصویب

شدنتخلفدرمراحلمختلفتهیهونهادینه،طرحتوسطمهندسینمشاورغیربومی،پشتیبانیضعیفعلمیوآکادمیك

.باتوجهبهبارمعناییومفهومیکنندپژوهشراتبیینةدرصدواریانسمتغیروابست901/19اندواجرایطرح(توانسته

گذاریشد.نام«ضعفعواملمدیریتی»متغیرهایفوق،عاملاول
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نتایججدولطورهمانعاملدوم: تحققجمعیتپیش،دهدنشانمی3که عدم بینینادرستافقجمعیتیو

زاوناسازگارباشرایطبرونأهایپیشنهادیبامبدمشکالتونیازهایاصلیشهر،سرانهشده،نپرداختنبهبینیپیش

هایسیاسیوشخصیدرمراحلمختلفتهیهتااجرایدادندیدگاهبازیزمین،دخالتاقلیمیومحیطیشهر،بورس

غیرهاییهستندکهدرعاملدومهامتریزیفضاییوبخشیودیگرطرحطرحوعدمارتباطمیانطرحجامعوبرنامه

بارگذاریشده و واریانس091/19اند از بازدارنددرصد کالنتحققةعوامل جامع پذیریطرح شیراز تبشهر ینیرا

وتصویبو،هاومشکالتمربوطبهفرایندتهیه،تدوینچالشةدهنداند.دقتدرماهیتمتغیرهایفوقنشانکرده

اس شهری جامع بنابرایناجرایطرح شناسایی،ت. مانع دومین تدوین»شده تهیه، تصویبطرح،ضعففرایند «و

گذاریشد.نام

یافتهبهآن،ترازمالیاختصاصةهاوبودجدهدپنجمتغیر)ضعفتأمینمالیپروژههانشانمییافتهعاملسوم:

و،هاواجرایطرح،مراحلمختلفتهیه،تدوینباالیةها،هزینها،عدمشفافیتمنابعدرآمدیشهرداریمنفیشهرداری

تبیین با اثربخشی( فقدان و مالیپایدار منابع وابست109/19نبود واریانسمتغیر قرارةدرصد عاملسوم پژوهشدر

گرفته اینعامل یکدیگر، با متغیرهایفوق ارتباطمفهومی به توجه با اقتصادیضعیفنهادهای»اند. و مالی بنیان

گذاریشد.نام«لیمتو

تعددقوانینومقرراتدرةدهدچهارمتغیرمسئلنشانمی3نتایججدولعاملچهارم: مالکیتاراضیشهری،

ییدطرحدرأسازیوتخیربیشازحددرروندآمادهأوت،هایمربوطهارتباطباطرح،همپوشانیوظایفسازمانیدرارگان

شهرپذیریطرحجامعکالنتحققةعواملبازدارنددرصدازواریانس911/11اندتوانستهوعاملچهارمبارگذاریشده

تبیینشیراز متغیرهایفوقکنندرا مفهوم دقتدر چالشبی. وجود قانونیمربوطبهمراحلانگر مسائلاداریو و ها

ازاین گذارینام«قانونی-موانعاداری»ةشداینچهارمینعاملشناسایی،رومختلفاجرایطرحجامعشهریاست.

شد.

شهرپذیریطرحجامعکالنتحققةعواملبازدارنددهدچهارمتغیرمرتبطبانشانمی3نتایججدولعاملپنجم:

گیرینفوذاندرفرایندتصمیمنفعانوذیحضورومشارکتمردمدرروندتهیهواجرایطرح،عدمحضورذی)خألشیراز

111/11هایشهروندانوشکافبینادراکاتوانتظاراتشهروندان(باتبیینوخواستهآراازی،توجهکمبهسوتصمیم

اینعاملپژوهشدرعاملپنجمبارگذاریشدهةدرصدازواریانسمتغیروابست توجهبهمفهوممتغیرهایفوق، با اند.

گذاریشد.نام«اعتناییبهبسترهایمشارکتیبی»

 ضعففرایند؛شهرشیراز)ضعفعواملمدیریتیپذیریطرحجامعکالنتحققةترینعواملبازدارندادامهمهمدر

طرح،تدوین؛تهیه تصویب متولی؛و نهادهای ضعیف اقتصادی و مالی اداری؛بنیان قانونی-موانع بهبی؛ اعتنایی

(.9بسترهایمشارکتی(دریكمدلنمایشدادهشدهاست)شکل
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 شهرشیرازپذیريطرحجامعشهريدرکالنتحققةعواملبازدارندةیافتها،ضریبعاملیدورانگذاريعاملنام.4جدول

بارعاملیهالفهؤمعامل

ضعفعواملمدیریتی

 909/9کاریتوسطنهادهایمرتبطموازی

 001/9شدهعدماجرایقوانینتصویب

 199/9گذاریهدفمندفقدانسیاست

 139/9پارچهنبودمدیریتواحدویك

 919/9فقداننگرشسیستمی

 019/9طرحتوسطمهندسینمشاورغیربومیةتهی

 109/9پشتیبانیضعیفعلمیوآکادمیك

 101/9 شدنتخلفدرمراحلمختلفتهیهواجرایطرحنهادینه

و،ضعففرایندتهیه،تدوین

تصویبطرح

 999/9شدهبینیجمعیتیوعدمتحققجمعیتپیشبینینادرستافقپیش

 090/9نپرداختنبهمشکالتونیازهایاصلیشهر

 119/9گارباشرایطاقلیمیومحیطیشهرززاوناسابرونأهایپیشنهادیبامبدسرانه

 001/9بازیزمینبورس

 030/9اجرایطرحهایسیاسیوشخصیدرمراحلمختلفتهیهتادادندیدگاهدخالت

 991/9 هاریزیفضاییوبخشیودیگرطرحعدمارتباطمیانطرحجامعوبرنامه

بنیانمالیواقتصادیضعیف

نهادهایمتولی

 119/9یافتهبهآناختصاصةهاوبودجضعفتأمینمالیپروژه

 903/9 هاترازمالیمنفیشهرداری

 093/9هاشهرداریعدمشفافیتمنابعدرآمدی

 919/9هاواجرایطرح،مختلفتهیه،تدوینباالیمراحلةهزین

 113/9 نبودمنابعمالیپایداروفقداناثربخشی

قانونی-موانعاداری

 090/9مالکیتاراضیشهریةمسئل

 139/9تعددقوانینومقرراتدرارتباطباطرح

 100/9هایمربوطهارگانهمپوشانیوظایفسازمانیدر

 930/9 ییدطرحأسازیوتخیربیشازحددرروندآمادهأت

اعتناییبهبسترهایبی

مشارکتی

 931/9حضورومشارکتمردمدرروندتهیهواجرایطرحخأل

019/9سازیگیریوتصمیمنفوذاندرفرایندتصمیمنفعانوذیعدمحضورذی

 931/9هایشهروندانوخواستهآراتوجهکمبه

 139/9 شکافبینادراکاتوانتظاراتشهروندان

9917هايتحقیق،منبع:یافته


(9917هايتحقیق،منبع:یافته)شهرشیرازپذیريطرحجامعکالنتحققةترینعواملبازدارندمدلاکتشافیمهم.9شکل
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شهرشیرازپذیريطرحجامعکالنتحققةمدلتجربیعواملبازدارندئةارا

شدهحاصلازتکنیكتحلیلعاملیاکتشافیازاعتبارعاملیقابلقبولیدرادامهبرایاینکهمشخصشودعواملشناسایی

شهرپذیریطرحجامعکالنتحققةاولمدلتجربیعواملبازدارندةست،بااستفادهازتحلیلعاملیتأییدیمرتبابرخوردار

(،بارهایعاملیمربوطبههر3شود)شکلطورکهمالحظهمیترسیمشد.همانAmos Graphicافزارشیرازدرمحیطنرم

درمدلتحلیلعاملیتأییدیاگرمیزانکهالزماستذکرایننکتهگانهدروضعیتمطلوبیقراردارند.یكازعواملپنج

،بودنمتغیربرایاستفادهدرمدلتحلیلعاملیتأییدیاست.بنابراینانگرمناسببید،بیشترباش9/9بارعاملیهرمتغیراز

میهمان مشاهده طراحی،شودطورکه مدل باردر میزان شده از بیشتر متغیرهای یكاز هر 9/9عاملی و انگربیبوده

شهرشیرازاست.پذیریطرحجامعکالنتحققةبودنبارهایعاملیمربوطبهمدلعواملبازدارندمناسب


(9917هايتحقیق،نبع:یافته)مشهرشیرازپذیريطرحجامعکالنتحققةگیريمربوطبهعواملبازدارندمدلاندازه.4شکل

اندازه بازدارندبرایبررسیبرازشکلیتمدل عوامل کالنتحققةگیریمربوطبه جامع شیراز،پذیریطرح شهر

هایارزیابیبرازشمدلازمنابعمستندومعتبراستخراجترینشاخصمهم ؛1910شده)قاسمی، (و1991الیولین،

محاسبه همانمقادیر شد. داده تطبیق پیشنهادی معیارهای با میشده مشاهده طورکه )جدول کلی3شود وضعیت ة(،

انکردبیتوانچنینودرمجموعمیردی(همخوانیباالییدامعیارهایبرآوردشدهبامقادیرمطلوب)معیارهایپیشنهاد

درخصوصشناساییعواملبازدارندگیریترسیمکهمدلاندازه اعتبارالزمرا شهرپذیریطرحجامعکالنتحققةشده

پذیریطرحجامعتحققةعنوانمبنایعلمیوتأییدشدهدرخصوصعواملبازدارندتوانبهمدلفوقمیازشیرازداردو

رد.کدردیگرمطالعاتاستفاده

شهرشیرازپذیريطرحجامعکالنتحققةگیريعواملبازدارندهايارزیابیکلیتمدلاندازهشاخص.2جدول
CMIN9DF متغیر

5CMIN/DF
9 CFI

4 RMSEA
2 HOELTER

9 RMR
7 GFI

1 NFI
1 PRATIO

94 

399/9019/9000/9 913/9 119 9 1 011/9 3 991/1شدهمدلشناسایی

1-9>0/9>0/9 9>10<91/9>0/9<0--مقادیرپیشنهادی

9917هايتحقیق،منبع:یافته

                                                                                                                                                                   
.1 ةدرج.1کایاسکوئر؛ .9آزادی؛ 3کایاسکوئرنسبی؛ . ةریش.0برازشتطبیقی؛ .9میانگینمربعاتخطایبرآورد؛ دوممربعةریش.1شاخصهلتر؛

.جویینسبتصرفه.19بونت؛-بنتلرةشدلشاخصنرما.0شاخصنیکوییبرازش؛.1مانده؛باقی
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شهريجامعهايطرحپذیريترینراهکارهايرفعموانعتحققشناساییمهم

ةپذیریطرحجامعشهریدرمحدودتحققنتایجحاصلازتجزیهوتحلیلراهکارهایعملیاتیواجراییبرایرفعموانع

راهکارهایمتفاوتیازسویمتخصصانامورشهریبود.باتوجهبهتعددراهکارهایمذکور،ةارائةدهندمطالعاتینشان

پذیریهادرنهایتهشتراهکارکلیدیبرایرفعموانعتحققمحققانبادرنظرگرفتناولویتراهکارهاوتعدادتکرارآن

استخراجکردهطرحجا درواقعمعدرشهرشیراز نظرمتخصصانامورشهری،اند. کاربستمناسباینراهکارها،از ،با

(.0یابد)شکلپذیریکمیوکیفیطرحجامعشهریبهنحوقابلتوجهیافزایشمیتحقق


(9917هايتحقیق،نبع:یافته)مشهريجامعهايطرحپذیريترینراهکارهايرفعموانعتحققبنديمهمشناساییواولویت.2شکل

گیرينتیجه
ةهایمتعددیبرایتوسعهاوطرحریزانبرنامهوبرنامه،راناگذاندیشمندان،سیاست،هایگذشتهتاکنوندرطولسال

ریاستکههاتهیهواجرایطرحجامعشهتریناینطرحترینوعام.یکیازمهماندکردهفضاهایشهریتهیهواجرا

هایقبلازانقالباسالمیبازمیآندرایرانبهسالةسابق شدهبرایاندازهایمطلوبدرنظرگرفتهرغمچشمبهگردد.

ةهایکالنبرایتهیدهدباوجودصرفهزینهآندرکشورماننشانمیةسالها،شواهدتهیهواجرایچندیناینطرح

امطلوببودهواینمهمناشیازموانعیاستکهپژوهشحاضردرصددشناساییپذیریآننهامیزانتحققاینطرح

؛شهرشیرازانجامشدهاست.نتایجپژوهشنشاندادضعفعواملمدیریتیصورتموردیدرکالناینموانعاستکهبه

تدوین تهیه، تصویبطرح،ضعففرایند اقتصادیضعیفنهادهایمتولی؛و و مالی و؛قانونی-اداریموانع؛بنیان

شهرشیرازند.ازآنجاپذیریطرحجامعشهریدرکالنتحققةترینعواملبازدارنداعتناییبهبسترهایمشارکتیمهمبی

آراسته) جملهعزیزیو وارثیوهمکاران)1909کهپژوهشگرانمتعددیاز وهمکاران)1901(، محمدنژاد (،1901(،

) 1901سرداریان )زنگی(، همکاران و )1909آبادی همکاران و ابراهیمی ثقفی1909(، )(، همکاران و (،1909اصل

ثباتیوطوسی1903پوروسعیدی)صفایی برجیو(،وحیدی1909(،سروروهمکاران)1900(،هادیزنوز)1900)(،

(،1919(،اسایاسدوبه)1991نادم)(،حامدو1901(،جعفریانوهمکاران)1901(رضاییوهمکاران)1909همکاران)

ةتهیرونددرمردممشارکتوحضور(درمطالعاتخودبهعواملیمانندخأل1910وهانگوکانتادا)،(1910ناالتیگا)

نپرداختن،جمعیتیافقنادرستبینیپیشطرح، سرانهاصلینیازهایومشکالتبهو و أمبدباهایپیشنهادیشهر
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محیطیاقلیمیشرایطباازگارناسوزابرون بورسو تأسیساتکمبودزمین،بازیشهر، تخلفاتخدمات،وامکانات،

گذاریهدفمند،یافتهبهآن،فقدانسیاستاختصاصةهاوبودجعدمتأمینمالیپروژهقوانین،اجرایعدموساختمانی

یك و مدیریتواحد سلسلهنبود عدم نگرشسیستمی، فقدان نحوپارچه، همپوشانیتصمیمةمراتبدر اجرا، گیریو

مدخلوتعددنگرشهایذیهایمربوطه،عدمتدقیقجایگاهنظاممدیریتشهرینزدسازمانوظایفسازمانیدرارگان

دیدگاه نظارتو نهادینهبرمعیوبهایسیاسی، ترازشدناجرا، منفیتخلف، پایینشهرداریمالی به باال فرایند ها،

ترینعنوانمهمشهریبهةهایتوسعبرنامهدرذاتینقاطضعفووجود،ریزی،تأخیردرزمانتهیهواجرایآنامهبرن

شدهدرپژوهشحاضربهنوعیبهموانعاندوهریكازموانعشناساییهایشهریاذعانکردهپذیریطرحموانعتحقق

قرابتمعناییدارد آنتأییدپژوهشةنتیجبنابراین،.مذکور نوعیاعتبار به و بوده همسو مطالعاتذکرشده با حاضر

می نتایجمدلتجربیتحلیلبهشود. نتایجسایرپژوهشگران، استفادهازتطبیقآنبا رغمتأییدنتایجپژوهشحاضربا

ریطرحجامعشهریدرپذیتحققةترینعواملبازدارندعنوانمهمشدهبهعواملشناساییةعاملیتأییدینیزتأییدکنند

شهرشیرازوفضاهایشهریمشابهاست.کالن

بهدیدگاه،شهریجامعهایطرحپذیریبرایرفعموانعتحقق واتکا کهدارایبنیان،کارشناسانمربوطهآرایها

اینزمینهةعلمیوتجرب نظرمی،ضروریبهاندکاریقابلتوجهیدر توجهبهیافتهبنابراین،رسد. ،شدههایحاصلبا

ممانعت درسیاسیهایدیدگاهوشخصیآرایدخالتازنظارتدقیقعلمیبرفرایندتهیهوتصویبواجرایطرح،

اجرایو،تصویبتهیه،مراحلةهمدرشهروندانهمکاریومشارکتطرح،درنظرگرفتناجرایو،تصویبتهیه،فرایند

مشخص واگذاریفرایندتهیموازیازجلوگیریومتولینهادهایوهاسازمانوظایفنمودنطرح، طرحجامعةکاری،

یك صالحیت، دارای مشاور مهندسین و افراد به برایپارچهشهری درخور مجازات و تنبیه مدیریتشهری، نمودن

اجرایمصوباتازراهکارهایعملیاتینمودننهادهایمتولیبهوملزم،واجرایطرح،متخلفاندرفرایندتهیه،تصویب

انگراینمهمبیشده.دقتدرماهیتراهکارهایشناساییاندموردمطالعهةپذیریطرحجامعدرمحدودرفعموانعتحقق

شدهراشدهبودهوبهنوعیرفعموانعشناساییاستکهاینراهکارهادارایپیوندمفهومیقابلتوجهیباموانعشناسایی

خواهندساخت.ممکن

 



 9911زمستان،4ة،شمار25ةدور،یانسانيایافجغريهاپژوهش9449
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