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Theory of Developmental and Coordinated Legal 
Structure for the Formulation of Rules for 
Iran’s Urban Development Plans
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G; 2015] City planning and ...; [Latifi G; 2008] Urban ...; [Majedi H; 2012] Structural-strategic ...; [Mashhoodi S; 
2011] Fluid urban ...; [Mosavi A, Rafieian M; 2005] Evaluation of the ...; [Nazarian A, Rahimi M; 2012] Managerial 
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Aims It was found that urban plans are inefficient from the legal and regulatory aspect. The root of some 
of these inefficiencies is in the “legal structure and laws”. This study aimed to obtain a theory for the legal 
structure of compiling the rules and regulations of urban development plans.
Methodology The research method is Grounded Theory. The interviewees and documents were 
selected using the snowball method in a purposeful manner, and the interviews were conducted using 
the content analysis method. The validity of the research was obtained with two methods of Creswell’s 
Ten Questions and Comparison with specialized literature.
Findings The inefficiencies of urban planning regulations have their roots, foundations, and conditions 
that return to the “legal structure of the process of developing regulations” with the core code of 
“uncoordinated and fragmented structure”. In most of the stages of preparation of the project, the 
legal guardian of the regulation is not present, and “inconsistency in the process of drafting rules”, 
“inconsistency in theoretical foundations”, “inconsistency in the structure of the drafting system”, and 
“inconsistency in the structure and elements of Ruling” is observed.
Conclusion The legal structure of urban planning, which can be called the Governance structure of 
urban planning, has the focal phenomenon of “coordination” and “developmentalism”, which interacts 
with intervening conditions and lays the groundwork for the theory of “coordinated legal structure” and 
guided by the strategies of “harmonized legal structure with a coordinated urban governance approach”.
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Promotion Strategy of the Quality of Life in City 
Development Strategies; A Case Study 
of Borujerd City
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Aims The city development strategy is based on governance and good management, bankability, 
competitiveness, and livability. The relevant strategies, especially livability, emphasize improving the 
quality of life. This study aimed to measure the quality of life in the city development strategy in Borujerd 
city.
Methodology This descriptive-analytical survey was conducted in 2020-2021 in Borujerd city. First, 
the dimensions affecting urban development indicators were prepared through document study and 
research background, and evaluation of expert opinions. Field investigations were carried out in two 
stages. In the first stage, the opinions of 383 residents of Borujerd city, who were selected through 
simple random sampling, were measured regarding the indicators of the quality of urban life. Data 
were analyzed using the single-sample t-test. Then, strengths and weaknesses were measured using the 
Delphi technique and evaluating the opinions of 30 urban planners and specialists. Data were prioritized 
using a combination of SWOT and ANP methods.
Findings The indicators of urban development were not in a favorable condition, and only the livability 
index was in a better condition than other indices. The relative and absolute average of the weaknesses 
(0.140) was superior to the strengths (0.138), and the opportunities (0.147) to the threats (0.127).
Conclusion In addition to better understanding the requirements, needs, and facilities, city managers 
should acquire the trust of citizens to provide the ground for improving the quality of life, which is one 
of the most important components of the urban development strategy to overcome the challenges faced 
by contemporary cities.
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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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  ده ی چک 

  یمناسب  ییکارا  ی توسعه شهر   یها ضوابط طرح  ژه ی وبه  ی شهرساز   نیقوان  اهداف:

و ضوابط    یاز ُبعد حقوق   یشهر   یها ها مشخص شد طرحندارند. با مطالعه پژوهش

است.    ن»یو قوان  یها در «ساختار حقوق آن  شه یهستند که ر  ی ها ییناکارا  یدارا

  ی ابیو دست  نیقوانو    ی ساختار حقوق  یها ییناکارا  ی ابی شهیهدف پژوهش حاضر ر

  یتوسعه شهر   یها مقررات طرح  ضوابط و  نیتدو  یساختار حقوق  یبرا  یاهیبه نظر

  بود. 

ک  نیا  شناسی:روش  انتخاب    ادی بنداده  یتئور   وهیبه ش  یفیپژوهش  انجام شد. 

شامل    ی و اسناد مطالعات ی برفنخبگان به روش گلوله  ان یشونده از مافراد مصاحبه

در   ی محتو  لی روش تحل ها بهبود. تمام داده ۱۴۰۱تا  ۱۳۸۰ یها سال نیمقاالت ب

  دییپرسش کرسول (تا   هپژوهش به دو روش د  یی قرار گرفتند و روا  یکدگذار   ندیفرا

  شد.  دییآن تا  یو درست  یبررس ،یتخصص ات یبا ادب سهی کنندگان) و مقا مشارکت

طرح  یها ییناکارا  ها: یافته  و    سازها نهیزم  ها،شهیر  یدارا  یشهر   یها ضوابط 

  ی ضوابط» با کد محور   نیتدو  ندیفرا  یاست که به مقوله «ساختار حقوق  یطیشرا

است    یبیعناصر، ارتباط و ترت  یو دارا  گرددی«ساختار ناهماهنگ و چندپاره» برم

ناکارا سازنده  بهاست ییکه  در  ته  شتری.  متو  هیمراحل    نیتدو  یحقوق  ی لطرح، 

«ناهماهنگ  و  ندارد  حضور  فرا  یضابطه  «ناهماهنگ  نیتدو  ندیدر  در    یضوابط»، 

در ساختار و   یو «ناهماهنگ ن»یدر ساختار نظام تدو ی«ناهماهنگ »،ینظر   یمبان

  . شودیمشاهده م  »ییعناصر حکمروا

  ،یتوسعه شهر   یها ضوابط و مقررات طرح  نیتدو  یساختار حقوق  گیری: نتیجه

توسعه  ی«هماهنگ   یکانون  دهیپد  یدارا شراو  با  تعامل  در  که  است    ط یگرا» 

  نیتدو  یگراهماهنگ و توسعه  ی«ساختار حقوق  هیبه نظر  سازنهیگر و زممداخله

  ییاحکمرو  کردی هماهنگ با رو  ی«ساختار حقوق  یضوابط و مقررات» با راهبردها 

 . رسدیهدف توسعه» مهماهنگ و سازگار با کالن ندیهماهنگ» و «فرا یشهر 
حقوق  ه،ینظر:  گان واژ کليد  حکمروا  ،یساختار  مقررات،  و  جامع، طرح  ،یشهر   ییضوابط 

  ادیبنداده

  

  ۱۴۰۱/ ۰۴/ ۱۷ افت:یخ دریتار

  ۰۶/۱۴۰۱/ ۲۹ رش:یخ پذیتار
  smh_arc@yahoo.comسنده مسئول: ینو*

  

  مقدمه 

ویژه ضوابط  پژوهش با این دغدغه آغاز شد که قوانین شهرسازی به 

مطالعه طرح با  ندارند.  مناسبی  کارایی  شهری  توسعه  های 

های شهری از بعد حقوقی  شده، مشخص شد طرحهای انجامپژوهش

ها  هایی هستند. ریشه برخی از این ناکاراییییناکاراو ضوابط دارای 

قوانین»   و  حقوقی  «ساختار  مهمدر  که  «نبود  است  آن  کد  ترین 

است یکپارچه»  حقوقی  .  [Nazemi et al., 2020]  ساختار 

و اسناد طرح و    هانقشهدر دو بخش    عموماً های توسعه شهری  طرح

قالب کتابچه است، که در  شوند.  یم تهیه و تصویب    ضوابط طرح 

که مجری   استید و نبایدهایی  بابخش ضوابط حاوی دستورات و  

کند و این دستورات در حکم قانون و  یم طرح را اجرا  هاآن براساس

های جامع در مصوبات هستند. برای تدوین ضوابط طرح  االجراالزم

شورای عالی شهرسازی، الگویی که برای همه شهرهای کشور یکسان 

های توسعه شهری محدود به موارد  است، تدوین شده و ضوابط طرح

مشخصی برای تدوین ضوابط و یادشده آن است و ساختار حقوقی  

به   کنید  رجوع  بیشتر  مطالعه  (برای  ندارد  نامه  یینآمقررات وجود 

ای، یهناحهای توسعه و عمران محلی،  نحوه بررسی و تصویب طرح

مصوب  امنطقه کشور؛  معماری  و  شهرسازی  مقررات  و  ملی  و  ی 

  ). ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۲وزیران؛ مورخ  یات ه

) به۱۹۸۴گیدنز  تاییدپذیری  دلیل  ) معتقد است  و  آزمون  مشکالت 

شمول در علوم اجتماعی محلی از اعراب هرگز قوانین جهان  ،تجربی

 چارچوب   ساختار و  با  . این قوانین،[Nazemi et al., 2021]  ندارند

خود  به  توجه  بدون  که  کاری برای  نهادها    کنند، یم   تعریف  سایر 

مدیریت  در  ناهماهنگی  ایجاد  ضمن   مشکالت   شهری،  سیستم 

یتا نهاشهر  در  موجود مسایل تشدید که با کنندیم  ایجاد را مختلفی

  این مسایل  برخورد  در  کهیطور بهشوند.  یم   عمومی  باعث نارضایتی

.  [Latifi, 2008]داشت    بهبود  به  امیدی  توانینم  فعلی،  ساختار  با

مقررات   و  قوانین  که  چارچوب  یم درحالی  به  و  ربرنامه توانند  یزی 

عمومی و دیگر  هایی که از سوی نهادهای حکومتی و نیمهیت فعال

انجام  یذمراجع   قوانین یم ربط  ببخشند.  قانونی  مشروعیت  گیرد، 

و   هدایتی  نظارتی،  نقش  و  یتحمابیشتر  دارند  ها و  یهتوصکننده 

معین   اجرا  برای  را  کلی   ,.Bonakdar et al]سازند  یمالزاماتی 

2012] .  

  و   ضوابط  شهری،  حقوق  شهروندی،  مفهوم   یبررس  یی درهاپژوهش

  شهری،   حقوق  با   مرتبط  هایزمینه  و  شهرسازی  با  مرتبط  مقررات

ساختار  ولی   شده،   انجام مقررات  درباره  و  ضوابط  تدوین    حقوقی 

 انجام  یکار   پژوهش است،  این  هدف  که  شهری  توسعه  هایطرح

 به   رایج  شهری  توسعه  هایطرح  دیم آ کار   عدم . تاکنون  استنشده  

 و   قوانین  نقش  به  رسدمینظر    به  ین،ا  وجود  . بااست  رسیده  اثبات

  شده   توجه  کمتر)  مستقلصورت  (به  مساله  این  در  شهرسازی  مقررات

  کمتر  مقررات  و  ضوابط  به  مربوط   و مسایل  [Salehi, 2007]است  

 اندگرفته  قرار  تحلیل  و  یبررس  مورد  مجزا  بخش  یکعنوان  به

[Elyaszadeh Moghadam, 2011] .  

نگاشته  کنندگان طرحیهتهضوابط توسط   با  ی م های شهری  شود و 

شود.  یم ی محسوب  گذار قانونتوجه به ماهیت حقوقی آنان، نوعی  

در اهمیت پرداختن به فرایند تدوین ضوابط و چگونگی تدوین آن،  

روز   نظام    ۱۵/۲/۱۳۶۵مصوبه  «استقرار  است:  گفته  عالی  شورای 

یری از قوانین و مقررات هماهنگ  گبهرهشهرسازی مستلزم وجود و  

سیاسی خاص  نظام  غنی  -با  مبانی  با  و  اسالمی  جمهوری  حقوقی 

ین نظام معماری و شهرسازی ارتباط  بنابرا   فرهنگ اسالمی است».

دارد.   فرهنگ  با  نظام  درنت مستقیمی  در  آشفتگی  هرگونه  یجه، 



ــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ    379  ران ی ا   ی توسعه شهر   ی ها ضوابط طرح   ن ی گرا و هماهنگ تدو توسعه   ی ساختار حقوق   ه ی نظر ــــــ  ــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                               Volume 37, Issue 4, Fall 2022 

ی  ها چالش تواند فرهنگ و نظامات اجتماعی را دچار  ی م مذکور  

  های طرح   بر   متکی   شهرها   امور   در   مداخله   نظام   جدی نماید. کل 

  و   تشکیالت   مقررات،   و   قوانین   یعنی   نظام   اجزای   و   بوده   جامع 

  قانونی  ابزار   جامع طرح    که اند  گرفته   شکل   فرض   این   با   ها روش 

.  [Ghorbani et al., 2014]شهرهاست    امور   در   مداخله   فنی   و 

ها  ضوابط و مقررات طرح   ه ی و ته   ی گذار موضوع قانون همچنین  

تنگاتنگ  مع   ی ارتباط  اجتماع   یی ارها ی با  عدالت  رفع    ، ی چون 

جلب اعتماد    جه ی و درنت   ربط ی ذ   ی پاسخگو بودن نهادها   ض، ی تبع 

اطم  حکمروا   نان ی و  تحقق  و  شهر   یی مردم  دارد    ی خوب 

[Adinehwand & Aliyan, 2016] .  

حکمروایی از دو واژه «حکم» به معنی دستور و فرمان و «روایی»  

ن. ک.  ( به معنی روا بودن، رواج و سزاواری تشکیل شده است.  

لغت  حکمروایی  به  پس  عمید).  فارسی  فرهنگ  و  دهخدا  نامه 

های  یعنی دستور یا قانونی را روا کردن و رواج دادن که در طرح 

می  نمایان  ضوابط  در  تدوی شهری  و  شود.  ضوابط  اجرای  و  ن 

بنابراین پژوهش حاضر با هدف  ؛  مقررات نوعی حکمروایی است 

های  تحلیل ساختار حقوقی فرایند تدوین ضوابط و مقررات طرح 

 ای برای بهبود آن انجام شد. یه نظر توسعه شهری ایران و ارایه  

  
  شناسیروش 

بنیاد  این پژوهش کیفی با رویکرد انتقادی و به شیوه تئوری داده 

برنامه  محیط  افراد  در  انتخاب  شد.  انجام  ایران  شهری  ریزی 

صورت هدفمند بود و تمام  و اسناد مطالعاتی به   شونده مصاحبه 

تکنیک داده  و  محتوی  تحلیل  روش  کمک  به  چون  ها  هایی 

علی - استقرایی  مقایس یسه مقا - تفسیری،  و  تحلیل  ای  مستمر  ه 

برفی تا اشباع نظری ادامه  به روش گلوله   ها داده شدند. گردآوری  

ی  ها سال نخست اسناد نوشتاری بین    ها داده یافت. برای گردآوری  

و  بررس   مورد   ۱۴۰۰تا    ۱۳۸۰ بازگردآوری  کدها  گرفت.  قرار  ی 

نفر از متخصصین    ۱۸، با  آن   از   پس ها تحلیل شد و  ی آن ها شناسه 

در زمینه پژوهش با درجه دکتری و کارشناسی ارشد،    شده شناخته 

مصاحبه شد. سپس برای رسیدن به اشباع نظری و اعتمادبخشی  

یافته  و  به  مطالعه  حقوق  رشته  در  مرتبط  متون  ها، 

با  یادداشت  و  رشته    ۳برداری  این  متخصصین  از  نفر 

ی کدها از  بند دسته ی و  ده سازمان وگوهایی انجام شد. برای  گفت 

کدها    Access  افزار نرم  و  شد  و    صورت به استفاده  ثبت  دستی 

های مختلف موضوعی آشکار  و زمینه  ها مقوله دهی شدند. سامان 

و تکرار   ها مصاحبه یدها و اهمیت آنان در تاک شدند و با توجه به 

نوشتاری   اسناد  کمک  بند رتبه در  با  و  شده  خبره  ۳ی    نفر 

شدند یت اولو دانشگاهی   سنجش بندی  برای  پایان  در   .  

یافته  از  اعتمادپذیری  ادبیات تخصصی،  با  مطابقت  بر  عالوه  ها 

کرسول   پرسش  ده    [Danaeifard & Emami, 2007]روش 

را    شوندگان مصاحبه استفاده شد و   ارزیابی  ی و  گذار نمره جدول 

  درستی فرایند و نتیجه پژوهش را گواهی کردند. 

  

 هایافته 
کدهای   بررسی  گفت  مدهآدستبهبا  اسنادی  از  مطالعات  و  وگوها 

انتقادات  ییناکاراهای شهری دارای  مشخص شد ضوابط طرح ها و 

آن مقوله «ساختار حقوقی فرایند تدوین    ترین مهمفراوانی است که  

ضوابط» با کد محوری «ساختار ناهماهنگ و چندپاره» است. گردش  

ایراگذار قانونکار   کنونی  «تهیه پیشی  ترتیب  به  ارایه  ن  و  نویس 

اندیشی، رایزنی و تصویب»، «اجرا و نظارت بر اجرا»  پیشنهاد»، «هم

و «بازنگری قانون» (با تاخیر) است. گردش کار یادشده برای «ضوابط»  

طرح شکل  در  در  شهری  توسعه  دارای    شده  دادهنشان    ۱های  که 

ارتباط و ترتیب قرارگیری آن  بیشتر مراحل تهیه   هاست. درعناصر، 

بررسی و  ندارد  حضور  ضابطه»  تدوین  حقوقی  «متولی  های طرح، 

می صورت  پایانی  مرحله  در  تنها  دیگر  حقوقی  سوی  از  پذیرد. 

فرایند نقش ها و دستگاهوزارتخانه دارای    های اجرایی که در  دارند، 

بخش آییننامهقوانین،  آرای  نامهها،  دستورالعمل،  اجرایی،  های 

ر کهوحدت  هستند  خود  کاری  حوزه  در  مقرراتی  و    ویه 

های مورد عمل شهرسازی دارد و  های زیادی با سایر حوزههمپوشانی

به طرح  تهیهمشاور  از  عنوان  وسیعی  بسیار  حوزه  با  ضوابط  کننده 

کننده،  روست که بدون نهاد توانمند و مقتدر هماهنگها روبهمقرره

آن  سازگاری  و  کردن  م هماهنگ  بسیار  درحالی  ها  است.  که  شکل 

کارشناس حقوقی مربوطه نیز در ساختار تعیین صالحیت مشاوران  

جلسات   در  آن  ضوابط  تصویب  طرح،  تصویب  از  پس  ندارد.  جای 

میجداگانه  انجام  کارشناسان  ای  جلسات  این  در  عمومًا  و  شود 

  های حقوقی مدنظر بوده است. حقوقی حضور ندارند و کمتر جنبه

، اشاره  اردد  راباالترین امتیاز    عنوان عاملی که  به  تدر این گونه محال

افراد جوان)    (مهاجرت   T4، عامل  تهدیدها  از سوی دیگر، در گروه.  کرد

که حاکی از مهاجرت افراد   گرفت  با باالترین امتیاز در اولویت قرار

های مناسب شغلی به شهرهای دیگر  جوان به دلیل فقدان موقعیت

 ).۳(جدول  است

محالت    احیای مجددپایدار در راستای  توسعه  ،  ۳با توجه به جدول  

و    ۱۵۲/۰به ترتیب با امتیاز وزنی    دهی و مدیریت شهریسامانو  

- محسوب می  مورد مطالعهها در منطقه  ترین فرصتاز مهم  ۱۴۴/۰

، مهاجرت به همچنین مهاجرت افراد جوان به شهرهای دیگر  .وندش

دلیل   به  بروجرد  مناسبشهر  درمانی  امکانات  وجود  و    نبود  عدم 

استانداردهای کاربری شهری در سطح مناطق و نارضایتی مردم به  

یدات در  ترین تهدمهم  ۱۳۰/۰  و  ۱۳۵/۰  ،۱۳۷/۰ترتیب با ترکیب وزنی  

. آیند می شماراین منطقه به
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  ی توسعه شهر  یهاطرح ب یو گردش کار تصو ندیفرا)  ١شکل  

 
باالی   شهرهای  در  طرح  تهیه  کار  مراکز    نفر   هزار ۲۰۰گردش  و 

شکل  شرح  به  ح   ۲  استان  ساختار  کشور قوق است.  های  تراز   ی 

مراتبی از قوانین و شرایط را دربر دارد که از قانون اساسی  سلسله 

  ر ساختا کند و  شود و تا سطوح پایین گسترش پیدا می شروع می 

این  تدوین ضوابط و مقررات طرح   ی حقوق  های شهری جزئی از 

  ی حقوق   ر مراتب ساختا سلسله   ت ی ضمن رعا   د ی با   ساختار است که 

نقش ایفا کند. ساختار    ا ساختاره   ر ی کشور در تعامل کامل با سا 

برنامه  کنونی  می حقوقی  را  ایران  شهری  گزاره  ریزی  در  توان 

مراجع قانون  نبود  «ساختاری چند دستگاهی (تعدد  گذار) که در 

هماهنگ  متولی  یا  سامانه  یا  است»  نهاد  کار  مشغول  کننده 

عناصری تشکیل  شده است که عمومًا    شناساند. این ساختار از 

بنابراین از دید اجزای  ها و مراجع متعدد پراکنده تگاه در دس  اند. 

چیرگی   و  ناسازگاری  ناهماهنگی،  کاستی،  دچار  ساختاری 

  جایگاهی هستند. 

  هاهزار نفر و مراکز استان ٢٠٠های توسعه شهری باالی فرایند تصویب طرح) ٢شکل  

    

 کمیته کارشناسی

 رسان (اجرایی) *های خدماتدستگاه

 -                           حقوق

 

 های تخصصی   کمیته فنی

  کمیته تخصصی حقوق

 نمایندگان دستگاه ها

 )۱۳۹۵کمیته حقوقی (تاسیس کمیته فنی های تخصصی

زیربنایی و شهرسازی کارگروه امور 

 استان

 

 با حق رای:

 *   حاکمیت           

 رسان   *های خدماتدستگاه

  -متولی حقوق                   

 بدون حق رای:

 شورای شهر

 شهرداری

 نظام مهندسی

 مشاور

 

 تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 درخواست:

 راه و شهرسازی 

 شهرداری 

 دبیرخانه:

راه و شهرسازی  

 استان

 

 ها:تخصص
راه              

* 
مسکن         

* 
 شهرسازی  

  * 
 حقوق    

     - 

ریز برنامه

 (مشاور)

مطالعه و تهیه 

 طرح
 ریزی و توسعه استانشورای برنامه

ها و خالصه ضوابطارسال نتایج مطالعات، نقشه  

 درخواست شهرداری
اداره کل راه و شهرسازی 

 تهیه طرح و مستندات آن انتخاب مشاور و آغاز کار استان

 شورای عالی شهرسازی
های فنی تخصصی کمیته

ریزی استانشورای برنامه شورای عالی های فنی بررسی در کمیته 

استانو تخصصی   

 تصویب نهایی
 ابالغ طرح و مستندات آن

 انتشار و اعالن عمومی

 آغاز

 ایانپ
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برای آشکار کردن روابط عناصر در نظام تدوین که در فرایند تدوین 

تدوین ضابطه و تدوین  تنظیم شد.    ۱کند، شکل  ضابطه خودنمایی می

ناهم  ناهم برنامه،  و  درحالی زمانی  دارند،  و    سنگی  حقوقی  امور  که 

بایست جریان داشته  پذیری برنامه و پیشنهادها در تمامی مراحل می امکان 

های  یه کشف ریشه ناکارایی بر پا بندی کدها  باشند. پس از بازآرایی و دسته 

شد. این ساختار دارای  ساختار حقوقی، فرایند تدوین ضوابط مشخص  

و    اشکاالت . پس از بررسی  است های نظری، ساختاری و فرایندی  کاستی 

ها، فرایند  یافته   براساس انتقادات وارده به فرایند تدوین ضوابط و مقررات  

نمایش   ۳پیشنهادی تدوین ضوابط و مقررات مشخص شد که در شکل  

  است.   شده   داده 

بندی  کد)، پس از گردآوری و دسته   ۱۵۲۹با توجه به تعداد باالی کدها ( 

های بایسته ساختار  یژگی و ها، انتقادات، پیشنهادها و نقاط ضعف،  یی ناکارا 

خاص به ساختار و فرایند تدوین ضوابط و    طور به حقوقی جدا شد. آنچه 

های کلی نظام تدوین»،  یژگی و مقررات مرتبط است، کدهای سه زمینه « 

ک یژگی و «  انجام  روش  و  فرایند  « های  و  و  یم تصم های  یژگی و ار»  ها 

 ). ۱سازی» است (جدول  تصمیم 
 

  های توسعه شهری های پایه برای ساختار حقوقی تدوین ضوابط طرح ویژگی )  ۱جدول  

  کدهای محوری   زمینه 
ساختار یکپارچه و جامع قانونی؛ اجرایی؛ سازگار با شرایط مکانی و زمانی؛    نظام تدوین 

و  عدالت  کارایی  پیچیده  محور؛  شفافیت؛  مشارکتی؛  انعطاف؛  اثربخشی؛ 
کننده نهاد محلی؛ منطبق بر ساختار حقوقی کشور؛ تخصصی؛  نباشد؛ تقویت 

  هماهنگی ساختاری، عناصر ساختار، روابط و ضوابط 
کننده نظر اکثریت؛ توافق و تناوب آرا و نظرات؛ رعایت  برانگیزاننده؛ منعکس   فرایند 

گ با سایر عناصر و ساختارها و امکانات  گذاری؛ هماهن تشریفات قانون 
ذی  نهادهای  سایر  و  مجری  چرخه دستگاه  مساله ربط؛  نتایج  ای؛  محور؛ 

  روشن؛ تمرکز بر نفع عمومی 
ها و  تصمیم 
  گیری تصمیم 

پژوهش؛   حاصل  جامعه؛ ضروری؛  واقعی  مشکالت  و  نیازها  بر  مبتنی 
مکانی، عرف و سایر  حاصل تعامل و توافق؛ سازگار با اقتضائات زمانی و  

توسعه  ساختارها؛  و  عناصر  مشارکت  و  قوانین؛  پویا  هدفمند،  محور؛ 
ها و  شدنی؛ پاسخگو؛ هماهنگ با سایر طرح محور؛ انجام منعطف؛ مساله 

  ها برنامه 

زمینه  در  یکپارچه»،  «ساختار  محوری  کد  تدوین»  «نظام  زمینه  در 

 » زمینه  در  و  «هماهنگی»  محوری  کد  و   ها م یتصم «فرایند» 

 ترینمهم محوری»  محوری و مساله ی» کد محوری «توسعه ر ی گ م ی تصم 

کنار سایر   محوری) هستند که در  یا  بنیادی  (کد  به   ها ی ژگ ی وکدها 

را بر بهبود   ر یتاث ها بیشترین  اقتضای نوع طرح و برنامه و اهداف آن 

دارند. درباره واژه «هماهنگی»   ها طرح ساختار حقوقی تدوین ضوابط  

در   زمینه که  و  جداول  هماهنگی همه  گفت  باید  است،  آمده  ها 

اصل هر زمینه مفهومی است. با این توضیح که ضوابط،   ن ی تری ضرور 

تدوین   آن،  ها آن فرایند  حقوقی  ساختار  ساختار هام ی تصم ،  عناصر   ،

انسانی ز ی ر برنامه  نیروی  کشور،  کالن  و  خرد  ساختارهای  عناصر  ی، 

های فرادست، ، سایر قوانین و طرح و فرایندهای دیگر  ها روش ،  ها آن 

امکانات  ها دستگاه همه   و  منابع  اجرایی،  در   ها آن ی  باید  غیره  و 

و   ها طرح باشند تا بتوان به اهداف عالیه    هم   با هماهنگی و سازگاری  

«نهاد   قطعاً که    افت ی   دست   ها برنامه  حضور  و  وجود  نیازمند 

کالن»  هماهنگ  جامع  و  یکپارچه  ادام استکننده  در  کار،  .   هرجاه 

«هماهنگی» رفت، منظور این نکته خواهد بود. با بازآرایی و   از سخن  

دو مبحث   ها مقوله تحلیل دوباره کدها و نظر به اینکه در سراسر کدها و  

و   اند برجسته ی نبودن ضوابط» بسیار  ا توسعه کلیدی «ناهماهنگی» و «

را به خود جلب در گفت   کنندگانمشارکت نظر پژوهشگران و   وگوها 

از   پس  کدها  این  بودند،  با  اند هم نموده  ، شوندگانمصاحبه یشی 

ترین کد گزینش شدند که تلفیق این دو، پدیده کانونی یادی بن عنوان  به 

می  نمایندگی  را  نظریه د عبارت به کند.  پژوهش  کانونی  هسته  یگر، 

حقوقی   «ساختار  شرح  به  کانونی)  (پدیده  ی گرا توسعه پژوهش 

پردازی قرار یه نظرتعیین شد و مبنای    ۲هماهنگ» به صورت جدول  

شکل  در  آن  برآیند  که  نهایی به   ۵و    ۴های  گرفت  نظریه   عنوان 
 شده   داده شده)، نشان  ین  تدو پژوهش (که به شیوه الگوی تصویری    

  است.

 
 سازنده پدیده کانونیعوامل و شرایط ) ۲جدول  
های پدیده  سازنده   شماره 

  کانونی 
  ها شرح سازنده 

ناهماهنگی و ناسازگاری در فرایند و انجام تدوین ضوابط، ناهماهنگی و ناسازگاری در مبانی نظری و ساختار نظام تدوین، ناهماهنگی و    ها مقوله   ۱
  ناسازگاری در ساختار و عناصر حکمروایی 

اسالمی و نوگرایی (برزخ یا دوران    - های ایرانی فلسفه اثباتی؛ ناهماهنگی با پویایی مسایل؛ نبود ابزار سنجش مناسب؛ سردرگمی میان دیدمان   ساز زمینه شرایط    ۲
ی قوانین  های قطعی، نگاه کالبدی و فیزیکی به شهری، نارسای های ساختارهای فرادست، خردگرایی محض، تصمیم گذار)، انحصار دولتی، ناکارایی 

کننده، کاستی در حقوق شهری و نبود متخصص مربوطه،  کننده و نهاد تخصصی هماهنگ فرادست، کاستی در الزامات قانونی، نبود نظام هماهنگ 
های نظری حقوق شهری و شهروندی؛ آرایش نامناسب عناصر نهادی؛ کاستی در فرایند شناخت، تدوین، تصویب، اجرا، فقدان  عدم تعریف پایه 

  مدسنجی و بازنگری پیا 

ریزی، هماهنگی و سازگاری، اثرسنجی و پیامدسنجی،  ای برنامه ریزی، تداوم و فرایند چرخه ریزی ایران، ساختار و عناصر نهاد برنامه محیط برنامه   زمینه   ۳
  عناصر نهادی رویکردی، کاستی در شناخت الزامات شهرسازی، کاستی    - های ساختاری کاستی در الزامات قانون، کاستی 

های ناگهانی عناصر  طرفه، غیرمشارکتی، دخالت ساختار و سازمان حکمروایی (آرایش نیروی انسانی، آمرانه، بوروکراتیک، متمرکز، جامد، سنتی، یک   گر شرایط مداخله   ۴
گذار،  رویکردی و ساختاری مراجع قانون های نظری و  گذار، کاستی کاری، انحصار دولتی، ناهماهنگی درونی)؛ تعدد مراجع قانون قدرت، سیاسی 

گیری متمرکز، ندیدن  ریزی با سایر عناصر ساختار، نارسایی جنبه حقوقی مسایل شهری، نقش کم شوراها و مردم، تصمیم ناهماهنگی نهاد برنامه 
  ریزی نامه ریز، رویکرد هندسی و ماشینی نهاد بر کارانه برنامه حقوق شهروندی و حق بر شهر، نقش دولتی و محافظه 

محور؛ کارایی و اثربخشی؛  حکمروایی خوب شهری، ساختار هماهنگ، یکپارچه و جامع قانونی؛ اجرایی؛ سازگار با شرایط مکانی و زمانی؛ عدالت   راهبردها   ۵
کننده نظر  برانگیزاننده؛ منعکس کننده نهاد محلی؛ منطبق بر ساختار حقوقی کشور؛ تخصصی؛  انعطاف؛ مشارکتی؛ شفافیت؛ پیچیده نباشد؛ تقویت 

ای؛  ریزی؛ سازگاری و تعامل با سایر عناصر و ساختارها؛ چرخه اکثریت؛ توافق و تناوب آرا و نظرات؛ هماهنگ با طراحی و سایر سطوح برنامه 
  ها قانون گذاری؛ رعایت ویژگی محور؛ نتایج روشن؛ تمرکز بر نفع عمومی؛ رعایت تشریفات قانون مساله 
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  به منظور بازخوانی ادبیات تخصصی بنیاد»،  پردازی داده«نظریه   بر پایه

پژوهش انجام  روایی  چگونگی  ها و با آن های پژوهش  سنجی برونداد هم 

پژوهش، با کدگذاری در    های پایه داده   شد، گونه که گزارش  . آن شود می 

ساختار حقوقی    یند پژوهش قرار گرفت و پیامد پژوهش که «نظریه ا فر 

های  سو با کلیدواژه برآمده و هم هم  هماهنگ» نامیده شد،  ی  گرا توسعه 

وگوشوندگان است و هم  های گفت شده از اسناد پژوهشی و دیدگاه یافت 

ب  و  درون  نیروهای  آرایش  چگونگی  رسمی  رون با  ساختار  سازمانی 

  ریزی شهری ایران سازگاری دارد. برنامه 
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 ریزیآغاز برنامه
 تدوین چارچوب کار

 شرح خدمات) -(قرارداد
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 گرا»هماهنگ و توسعه ی«ساختار حقوق هینظر )٤شکل  

   گرا» های نظریه «ساختار حقوقی هماهنگ و توسعه راهبردها و ویژگی )  ۵    شکل 

 سازشرایط زمینه

فلسفه اثباتی؛ ناهماهنگی با پویایی مسایل؛ نبود ابزار سنجش مناسب؛ برزخ یا  

های قطعی؛ های ساختارهای فرادست؛ تصمیمدوران گذار؛ انحصار دولتی؛ ناکارایی

کننده؛ کاستی در حقوق نگاه کالبدی و جامد به شهری؛ نبود نهاد تخصصی هماهنگ

؛ آرایش نامناسب عناصر نهادی؛ شهری و نبود متخصص مربوطه و مراجع تخصصی

 کاستی در فرایند شناخت، تدوین، تصویب، اجرا، پیامدسنجی و بازنگری

 گرشرایط مداخله

های نظری و ساختار و سازمان حکمروایی. تعدد مراجع قانونگذار. کاستی 

ریزی با سایر رویکردی و ساختاری مراجع قانونگذار؛ ناهماهنگی نهاد برنامه

عناصر ساختار؛ نارسایی جنبه حقوقی مسایل شهری؛ نقش کم شوراها و مردم؛ 

ش دولتی و گیری متمرکز؛ ندیدن حقوق شهروندی و حق بر شهر؛ نقتصمیم

 ریزیریز؛ رویکرد هندسی و ماشینی نهاد برنامهکارانه برنامهمحافظه

 پدیده کانونی
  هماهنگ گرایتوسعه حقوقی ساختار

 (پسارویدادی و پیشارویدادی)

 م بالنده خواهند شد.گر، نظریه دارای راهبردهای زیر است که با بهبود شرایط، راهبردها هساز و مداخلهبا تاثیر شرایط زمینهراهبرد: 

 ساختار حقوقی هماهنگ با رویکرد حکمروایی شهری هماهنگ و رو به یکپارچگی و جامعیت قانونی ساختار:

های شهری و شرایط مکانی و زمانی، عدالت، کارایی و اثربخشی، انعطاف، مشارکت، ساختار حقوقی کشور و هماهنگ با هدف «توسعه» در برنامهفرایند هماهنگ و سازگار با کالن فرایند تدوین:

 ریزیطراحی و سایر سطوح برنامه

 های حقوقی کشور، سازگار با اهداف و هماهنگ با رویکردهای چیره در نظام قضاییهداف برنامه و هماهنگ با چارچوبسو با اگرا (پیشارویدادی)، همگرا (پسارویدادی) و زمینهتوسعه فرآورده:

 هامقوله
در فرایند تدوین ضوابط،  ناهماهنگی و ناسازگاری

ناهماهنگی و ناسازگاری در مبانی نظری، ناهماهنگی 
ناسازگاری در در ساختار نظام تدوین، ناهماهنگی و 
 ساختار و عناصر حکمروایی

 زمینه
ریزی ایران، ساختار و عناصر نهاد محیط برنامه 

ریزی، ای برنامهریزی، تدوام و فرایند چرخهبرنامه
هماهنگی و سازگاری، اثرسنجی و پیامدسنجی، کاستی در 

رویکردی، کاستی  -های ساختاریالزامات قانون، کاستی
 رسازی، کاستی عناصر نهادیدر شناخت الزامات شه

 راهبرد نظری

ها، هماهنگی نظرات و آرا، ها و برنامههای طرحاجرایی، هماهنگی ساختاری، هماهنگی درونی و برونی ساختار، هماهنگ با اهداف و سیاست حکمروایی هماهنگ شهری، ساختار هماهنگ قانونی و

 های اجرایی و عناصر ساختار، هماهنگ با نیازهای اکنون و آیندههماهنگی دستگاه

 راهبرد عملی

بخشی دارای ساز بینساز نهادها و مراجع تنظیم و تدوین قواعد حقوقی و ایجاد سامانه هماهنگهای هماهنگگر، تلفیق زیرسیستمساز و مداخلهیط زمینهساز با توجه به شراتشکیل نهاد حقوقی هماهنگ

 صالحیت و توانمندی الزم و کافی

 هاویژگی

محور و هدفمند؛ ضرورت قانونگذاری؛ حاصل پژوهش؛ حاصل تعامل و توافق؛ سازگار با تمرکز بر نفع عمومی؛ مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه؛ توسعه گیری:تصمیم ها و تصمیم

 شدنیمحور؛ انجاماقتضائات زمانی و مکانی؛ پویایی و انعطاف؛ مساله

سنجی های تهیه برنامه، امکانای بازخوردی «تدوین چارچوبهای شهری و در چارچوب الگوی چرخهبرنامهسازگار و هماهنگ با دوسویه «شهرسازی» و «حقوقی»  فرایند تدوین:

ها، پایش و ارزیابی ضوابط برنامه، بازنگری و سنجی تصمیمیابی با رویکرد سنجش تعیین و تشخیص اهداف با مبانی قانونی، امکانگذاری، بررسی و دادهسازی و سیاستسیاست

 پیوند با برآیند ارزیابی و تدوین پیشنهاد» و با دیدگاه «تدوین ضابطه کارا و نیازین (مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه)»های همه گامارجاع ب

؛ شناخت کامل مسایل؛ متخصص؛ استفاده های روزگیری از علوم نو و تکنولوژیها؛ مستقل؛ احترام به اصل توافق؛ بهرهسازی؛ آشنا به محل و به اولویتکننده تصمیمکنترل ریز:برنامه

 از مشاوران و خبرگان محلی؛ انعطاف و همفکری؛ جلوگیری از انحصار و تبعیض

ای؛ رخهکننده نظر اکثریت؛ توافق و تناوب آرا و نظرات؛ رعایت تشریفات قانونگذاری؛ سازگاری و تعامل با سایر ساختارها؛ چشفافیت؛ سادگی؛ منعکس روش انجام کار و فرآورده:

 محور؛ نتایج روشن؛ دائمی و پویا؛ سازگار با امکانات دستگاه مجری؛ مشارکتیمساله

کننده تخصصی؛ سازی محلی؛ نهاد هماهنگها و قوانین؛ سیستم اجرا و نظارت؛ مراکز تصمیمها و برنامهپیامدسنجی؛ سنجیدن آثار قانون بر سایر طرح های نظام تدوین:زیرسیستم

 هاریزی و هیات قانونگذار محلی؛ سیستم تطبیق ضوابط با قوانین و سایر ضوابط و برنامهالفات؛ سیستم ارزیابی و بازنگری؛ کمیته برنامهسیستم حل اخت

 بندی. زبان و اصطالحات مشترکنگارش موجز، سنجیده، فارسی روان و خالی از ابهام و ایهام، نام و عنوان مناسب، کدگذاری و دسته زبان و آیین نگارش:

 گرا و بالندگی جامعهسو با دیدگاه توسعهپژوهی (پیشارویدادی) و اکنون جامعه و همنیازهای برآمده از آینده رویکرد تهیه ضوابط و مقررات:
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  بحث 

 دهد برخی ی م ها نشان  مطالعه مصوبات شورای عالی و دالیل ابطال آن 

 در  ینکه با قوانین فرادست مغایر هستند، هم ا   بر مصوبات عالوه    از 

مغایرت   عالی  شورای   وظایف  با   هم  واند تناقض دارای   شکلی  ساختار 

و چون قوانین شهرسازی   [Hashemi Toghrajerdi, 2016]  دارند

حداقل دارای دو جنبه حقوقی و شهرسازی است که متمم هم هستند 

[Kamiyar, 2015]   عالوه بر سازگاری با قوانین فرادست، باید هم

 حقوق و هم با منطق شهرسازی سازگار باشند. زیرا بسیاری   با فلسفه 

 مقررات و   هماهنگی  عدم  از  ناشی توان  می   را   موجود  های ی نابسامان از  

یا   این   تعارض   و   ابهام   ربط، ی ذ   نهادهای   موضوعه  قوانین   مقررات 

 ضمانت اجرایی و  نقص   یا   شهری   نیازهای   با  قوانین   بودن   نامتناسب 

بدین ها  آن   بر  نظارت  و   این   وجود  ترتیب،دانست.   نواقص   مسایل 

باز  نفوذ، ی ذ   نفع و ذی   مختلف  ی ها سوءاستفاده گروه  موجب  تواند ی م 

شهروندان   تضییع   یجهدرنت   و   مجریان   دست   گذاشتن  شود   حقوق 

[Afsharniya & Mirzadeh, 2016].  

قانون  مراجع  تعدد  سو  دیگر  قوانین از  پراکندگی  و  گستردگی  گذار، 

[Barati, 2006]  وجود قوانین ناسخ و منسوخ ،[Majedi, 2012] 

و نبود قانون جامع شهرسازی، در کنار نبود نیروی متخصص حقوق 

(M13)  ، و تفسیرهای گوناگون    ها برداشت(M6) ،    ای یقه سل برخورد

و عدم هماهنگی و سازگاری عمودی و افقی   (M9)مدیران و کارکنان  

درست ضوابط دشوار [Salehi, 2007]قوانین   اجرای  برای  را  کار   ،

وین ضوابط و مقررات شهرسازی شرایط در تد ساخته است. همچنین  

قرار نگرفته   توجه  مورد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر در حد کافی  

است و دستگاه اجرایی و نظارتی در فرایند تهیه و تصویب ضوابط و 

دارد   محدودی  بسیار  نقش  شهرسازی  . [Salehi, 2007]مقررات 

تهی  زمینه  در  قوانین شهرسازی  اغلب  آنکه  دیگر  و مشکل  تدوین  ه، 

های شهری است و قوانین و مقررات اجرایی و طرح  ها برنامه تصویب 

نظام   صورتبه اوًال   با  قوانین  این  ثانیًا  و  ندارد  وجود  منسجم 

  .[Jamhiri et al., 2008]یزی هماهنگ نیست  ر برنامه 

این،   بر  کاست افزون  ایران  مراکز   ی ساختار   هایی در  پراکندگی  و 

تصم گیرییم تصم  حضور کارشناسی   های یم ،  بدون  ناگهانی  و  نشده 

ضوابط و مقررات   ی محلی که پیامد آن ناکارآمد   ی ها مردم و سازمان 

 ] Daneshvar & Bandarabad, 2013[   وجود دارد مربوطه است،  

نیز   هماهنگ و  [ مرجع تخصصی   و   ]Nazemi et al., 2021کننده 

م  مفاهیم  و  [ زبان  ] Elyaszadeh Moghaddem, 2011شترک 

جامع   نظام قانونی و سازمانی ها در کنار فقدان  وجود ندارد. این کاستی 

[Salehi, 2007]  منسجم    و[Hosseinzadeh et al., 2012]   با

 Nazemi] » ی حقوق  نه ی در زم   یزیر برنامه   ندی فرا   یی«نارسا   یاد ی کد بن 

et al., 2020]   کننده بتوانند بدون اخذ باعث شده که مراجع تصویب

های فنی (کارشناسی) نسبت به تصویب طرح ییدیه یا نظریه کمیته تا 

و درنتیجه   [Mosavi & Rafieian, 2005]  یندنمایا موضوعی اقدام  

  ضوابط ناکارآمد با نتایج نامطلوب ایجاد شود.

سنتی  یریتمدتضاد   ساختار  با  نوین   & Sayafzadeh]های 

Badrifar, 2008] عدم انطباق ضوابط، معیارها و استانداردهای ،

امکانات و  در طرح  استفاده  موردغربی   با  های  یتواقعهای جامع 

بودن    فردمنحصربه،  [Majedi, 2012]موجود جامعه شهری ایران  

یابی  الزامات دست  ی هر کشور که جزوگذار قانونساختار نهادهای  

و ناکارایی    [Nazarian & Rahimi, 2012]به توسعه پایدار است  

شهرسازی   قوانین  و  حقوقی    [Nazemi et al., 2020]ساختار 

گرایی  ساز» و هم نشانگر ضرورت وجود «هماهنگی و نهاد هماهنگ

ضوابط   تدوین  در  عناصر دخیل  برنامهسو  بهاهداف  آماج  ریزی ی 

  است.

توان به  شده میایید کد «هماهنگی» عالوه بر نکات گفتهدر زمینه ت

اشاره کرد.    [Nazemi et al., 2020]ریزی هماهنگ»  «نظریه برنامه 

ایران  در  نظام    همچنین  با  موجود  ناهماهنگ ز یربرنامهضوابط  ی 

از پیوستگی و هماهنگی و    [Jamhiri & Majedi, 2008]است  

نیس برخوردار  افقی  و  تایید    .[Salehi, 2007]ت  عمودی  درباره 

«دستمی  » ییگرا«توسعه  زمینه به  پایدار»  توان  توسعه  به  یابی 

[Nazarian & Rahimi, 2012]  ارتباط کیفیت محیط شهری و» ،

پایدار»   بر    د یتاک«  [Seyed-al Hoseini et al., 2012]توسعه 

و    [Sarvar et al., 2015]ی مشارکتی»  هاوهیشتوسعه شهری با  

وضع    دیتاک« شهر» اسلسلهبر  توسعه  برای  قوانین  از  ی 

[UNHABITAT, 2015]  .اشاره کرد  

از جامعه سرچشمه گرفته و منشأ   با توجه به اینکه حقوق شهری 

های اجتماعی زندگی شهری است، پس  قواعد حقوقی آن، ضرورت

و    همواره در حال دگرگونی بوده  )اجتماع(همچون سرچشمه خود  

می  [Mashhoodi, 2011]پویاست   انتظار  نیازهای و  به  رود که 

پاسخ دهد   یعنی    ؛ [Shakouri, Rafieian, 2016]جدید شهری 

ضرورت برای  باید  (پسارویدادی) هم  جامعه  کنونی  نیازهای  و  ها 

پیشارویدادی). ولی  آن ( قانون وضع شود و هم برای نیازهای جدید 

های متولی مدیریت شهری، منتظر بروز  متاسفانه امروز در دستگاه

مشکل و بحران هستیم تا برای آن طرحی تهیه شود یا قانونی وضع  

به توسعه شهر و مسایلی که در آینده بروز  و کمتر    (M24)کنند  

پرداخته میمی نشانهکند،  آثار و  آنکه  با  از آنشود. حتی  ها  هایی 

شود، فقط به حل مشکالت روز پرداخته شده و روزمرگی  دیده می

است   شهری  مدیران  از معضالت  در  . شهر نمی(M17)یکی  تواند 

متغیر و  پیچیده  زنده،  محیط  شهر  بگنجد،  قالب  است   یک 

[Razavian & Khazaei, 2011] بودن و پویایی  که زنده ، درحالی

ی و وضع ضوابط پیشارویدادی  نیبشیپریزان را ناگزیر به  شهر، برنامه

کند که تبلور آن در ضوابط و مقررات مورد عمل است. این ضوابط  می

و  ضابطه  کردن  روا  یعنی  «حکمروایی»  بخش  دو  در  مقررات  و 

به یعنی  می«حکمرانی»  پیدا  نمود  ضابطه  بنابراین  کاربستن  کند. 

ریزی شهری و ساختار حقوقی آن همسان  کلیت حکمروایی برنامه

 .(M1)هستند 

می بایستگیپیشنهاد  تدوین  به  دیگر  پژوهشگران  و  شود  ها 

برنامهبسندگی حکمروایی  اجزای  و  های  نخست  گام  در  ریزی 

اشته باشند که  حکمروایی شهری در گام پسین بپردازند و توجه د

 بین حکمروایی و حکمرانی تفاوت بنیادین وجود دارد. 
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  گیری نتیجه 

های توسعه شهری که طرح  و مقرراتساختار حقوقی تدوین ضوابط  

دارای  می نامید،  ضابطه  تدوین  یا  حکمروایی  ساختار  را  آن  توان 

هایی است که کدهای محوری آن «ناهماهنگی» ها و کاستیناکارایی

گرا نبودن» و پدیده کانونی آن «ساختار حقوقی هماهنگ  و «توسعه

توسعه بدینو  است؛  مقولهگرا»  و  کدها  بازآرایی  و   هاترتیب 

گرایی» و  دیدارشدن پدیده کانونی دوسویه «هماهنگی» و «توسعهپ

گر، نظریه پژوهش را ساز و مداخلههمچنین تاثیر شرایط علی، زمینه

نظام   در  هماهنگ  ضوابط  تدوین  آن  پیامد  که  نمود  روشن 

کاربستن راهبردهای نظری ریزی شهری ایران خواهد بود و با بهبرنامه

شهر  هماهنگ  «حکمروایی  و چون  قانونی  هماهنگ  ساختار  ی، 

  لیتشکاجرایی، و هماهنگی ساختاری» و راهبردهای عملی چون «

حقوق ساز هماهنگ  یهاستمیرسیز  قیتلفو    سازهماهنگ  ینهاد 

و عناصر آن، «ساختار حقوقی    های ساختار » و ویرایش ویژگینهادها

توسعه میهماهنگ  بهگرا»  یکپارچه تواند  حقوقی  «ساختار  سوی 

  گرا» گرایش یابد. توسعه

  

، استادان راهنما وگوگفت کنندگان در  مشارکت از همکاری    تشکر و قدردانی: 

و مشاور، داوران فرهیخته و گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

  شود. سپاسگزاری می 

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  تاییدیه اخالقی:

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  تعارض منافع:

نویسندگان:   ناظمی  سهم  اصلیاول)نویسنده  (عباس  پژوهشگر   ؛ )۵۰٪(  ، 

مریم دانشور    ؛)٪۲۵(  ، نگارنده بحث)نویسنده دوم(مسلم سیدالحسینی  یدس

نویسنده (االسالمی  سالم ثقه عمیداال)؛  ٪۱۵(  شناس، روش )نویسنده سوم(

  )٪۱۰نگارنده مقدمه (، )چهارم

مالی: دکتری   منابع  رساله  از  برگرفته  و  ندارد  مالی  پشتیبان  مقاله  این 

فرایند تدوین ضوابط و    تحلیل ساختار حقوقیبا عنوان «  نویسنده نخست

طرح  در  خوب  مقررات  حکمروایی  رویکرد  با  ایران  شهری  توسعه  های 

،  نویسنده چهارمو مشاوره    نویسندگان دوم و سومایی  » به راهنمشهری

  است.
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