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Designing a Model for Controlling and Handling the Power 
Exercising Environment for Urban Planning Process 
Based on Grounded Theory; a Case Study of Mashhad 
Metropolis
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Aims & Backgrounds Lack of readings of concepts such as power has caused irreparable damages to 
the body of cities. In Iran, due to the domination of traditional viewpoint of planning, this concept has 
not paid much attention. An urban power exercising environment, deviating from the expected process, 
in addition to cause the domination of the powerful people on urban topics, has marginalized the 
local community with the least impact and has impressed the physical structure of the city. This study 
attempts to explore the unknown dominant dimensions in the Mashhad metropolis by examining the 
power exercising environment governing the planning process of urban development designs (including 
preparation, approval and implementation) in order to control and handle it, and provides a suitable 
model by understanding these processes.
Methodology This paper, based on the grounded theory approach, examines its various dimensions 
through three types of open, axial, and selective coding.
Findings On this basis, after clarifying the concept of Controlling and Handling the Power Exercising 
Environment, the results of a total of 20 interviews 84 identifiers, with 27 concepts and 5 categories 
was achieved.
Conclusion The results of this research showed that the Controlling and Handling the Power Exercising 
Environment model is identified by expressing 5 categories in deterrent factors, factors, the intervening 
conditions of executive, consequences and finally, were presented as a conceptual and strategic 
framework.
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 مقدمه
 به شهر افتراقی نواحی دسترسی حاصل شهری، فضای در ابرینابر 

 به نابرابری اولیه معنای قدرت است. چون اجتماعی ارزشمند منابع
 از یژهو به آنها، زندگی بین که نحوی به دارد؛ اشاره افراد تمایز بین
آشکار  اختالف امتیازات، و هاپاداش زندگی، هایفرصت نظر حقوق،

. [2011	Varshoei,	&	Yusefi,] باشد داشته جودو زیادی پنهان و
معموالً  و یابدمی بروز مختلفی مراتب در نابرابری ای،جامعه هر در
مناطق  از بیش نابرابری اجتماعی و قشربندی شهری، مناطق در

 علل درک. [521	2006:	Sun,	&	Chen] شودمی دیده روستایی
 و شهر ساختار مستلزم شناخت شهری نواحی در فضایی نابرابری
 هایتفاوت و فضا گیریبر شکل اثرگذار نیروهای نقش بررسی

	,Harvey] است آن گوناگون نواحی ماهوی چنانچه . [1996
عنوان ابزار تحقق مسائل و معضالت شهری مطرح ریزی را بهبرنامه

شود، تأثیر عوامل ریزی مطرح میکنیم؛ وقتی بحث برنامه
ریزی ریزی درنتیجه برنامهنش برنامهغیرسیاسی و قواعد غیررسمی ک

بخشیدن به که همانا یکی از اهداف اصلی آن ایجاد نظم و تعادل
 رواین از. [230	2010:	Hillier,] فضاست کتمان ناپذیر است

فهم  در ساختارهای قدرت و فضا بین کنش برهم تحلیل و یهتجز
 ریزیبرنامه هایسیاست تنظیم نحوه و اجتماعی هایعدالتیبی
. [54	2019:	al,	et	Afsari] است ضروری آنها حل یا کاهش برای

پژوهش در مورد قدرت و مفاهیم مربوط به آن نیز اهمیت بسیاری 
دارد امروزه مفهوم قدرت چنان دامنه و شمولی به خود گرفته که 

ای را بدون آن متصور شد. شاید امکان نداشته باشد حوزه و عرصه
ها رتباطات و منابع قدرت برای هر یک از عرصهبرای تشریح ا فریدمن

وی، براساس  ارتباط اشکالی از قدرت را مشخص کرده است. دراین
گران اصلی یعنی، جامعه نحوه ارتباط و سلطه هر یک از مداخله

 مدنی، دولت، اجتماع سیاسی و اقتصاد جمعی مرزبندی کرده است
[Pacion,	2005:	802] .ا محوریت قراردادن ما نیز در این مقاله ب

ها را بررسی نقش قدرت دولتی نحوه اعمال قدرت از سوی این عرصه
گذار نقش اصلی را ایفا عنوان قانونایم. بر این اساس دولت بهکرده
های های رقیب، خواستهکند؛ و گاها در سیطره فشارهای گروهمی

اگون های گونها و مدلروش نفوذ را درنفع و ذیخود و نیروهای ذی
های جغرافیایی مدنظر خود را ریزی به اجتماع تحمیل و چهرهبرنامه

و بدین ترتیب ؛ [7	2007:	Ozer,] کنددر محیط مصنوع ایجاد می
های هشده رگبا ایجاد نظم فضایی خودساخته متأثر از منافع شخصی

 بهرد. گذاتأثیرگذاری تصمیمات خویش را بر پیکره شهر بر جای می
که از طریق آنها قدرت  هستند ابزاریشود گفت شهرها روی، می هر
 شودحال نتیجه قدرت و نفوذ به نمایش گذاشته میعین و در

[Tavakolinia	&	Shams	Pouya:	130]. توان از را می دیویدف
هری ریزی شنخستین کسانی دانست که بحث سیاست را به برنامه

نش قدرت در شهر های جدی برای خواآن تالش از پسوارد نمود و 
. [92	2016:	Basirat,	&	Dehaghani	Hosseini]صورت گرفت 

در مطالعه موردی با عنوان طرحی برای  بنت فالیوبرگاساس بر این 
آلبورگ، به چگونگی شکست طرح در دستیابی به اهدافش توجه 

م انجا دهند و آنچه واقعاً کند. او به نیروهایی که طرح را شکل میمی
ریچاردسون . [124	2005:	Fainshtain,] نمایدگیرد، توجه میمی

بطه بین عقالنیت و قدرت تمرکز در تحقیقات خود بر را و جنسن
 های مختلفی و توسطکنند و معتقدند که فضا ممکن است از راهمی
خواسته، ساخته  های مختلفی در خالل مبارزه قدرت و تضادگروه

	&	Richardson]شود  Jensen,	 و همکارانش فاکس . [2003
[Fox	et	al,	2014]  نفر از کارشناسان  ٢٣از طریق مصاحبه با

ریزان محلی بر نقش و تأثیر قدرتمندان اقتصادی در و برنامه مدیران
ریزی اند که قوانین برنامهها تأکید کردند آنها نشان دادهتحریف طرح

مک اند. تا چه حد منافع صاحبان قدرت اقتصادی پیوند خورده
 گذاریهای مشارکت غیررسمی در مراحل سیاستوجود کانال گوریک



 ۵۱۹ ...ادیبنداده پردازینظریه یمبنا ریزی شهری برنی فرآیند برنامهراطراحی مدل کنترل و مهار محیط قدرتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهد که چگونه کند و نشان میثابت می ریزی رافرآیند برنامه
های تجاری که ازلحاظ سیاسی و اقتصادی گذاران و شرکتسرمایه

های غیررسمی و ورود مداوم اطالعات قوی هستند از طریق کانال
 .[1995	McGuirk,] گذارندتصمیمات تأثیر می به درون فرآیند بر

ش و رقابتی در پژوهشی بر روی چال [167	2010:	Hillier,] هیلیر
) ۲۰۰۳-۱۹۴۴( یهای استرالیای غرببرداری از جنگلکه بر سر بهره

 ها و تقابلها، البیبندینفع، گروهصورت گرفت، واکنش افراد ذی
گالندر آلمندینگر و بررسی قرار داده است.  شده را موردمنافع

[Allmendinger	&	Gunder,	 به بررسی مبارزه مردم  [2005
دوشان و استفاده از ابزارهای قانونی بهاز خانه محلی علیه گروهی

و ی سلمانت اسچیمت وکنند. برای مقابله با آنها در انگلیس اشاره می
[Schmidt	&	Mantysalo,	2014]  با بررسی اتفاقات پشت پرده

و تحریکاتی که باعث شد درنهایت ایستگاه اشتوتگارت با مخالفت 
پس این ماجرا زدوبندهای دولتی اند. در پرداخته ،عمومی روبرو شود

و عدم شفافیت در محاسبات مالی و مالحظات محیط زیستی که 
ترین عوامل به شمار باعث برانگیختن تحرکات مردمی شدند از مهم

در  [2006	Cabaret,	&	Moulaert] مولرت و کابرتروند. می
های شبکه و نحوه پژوهش خود به درک نقش روابط قدرت در تئوری

رسد کنند و درنهایت به این نکته میها اشاره میقدرت در شبکهورود 
ریزی ریزان مهم است که منبع قدرت در فرآیند برنامهکه برای برنامه

   را تشخیص دهند و نحوه مواجه با آن را فراگیرند.
شود، ظرفیت ترین فرآیند در جامعه محسوب میقدرت بنیادی

ای گونهسازد بهقادر میای است که کنشگر اجتماعی را رابطه
های سایر بازیگران اجتماعی تأثیر گذارد و از نامتوازن بر تصمیم

 های کنشگران صاحب قدرت راها، منافع و ارزشهایی خواستهراه
نهاد یا  یکقدرت را در  فوکو. [10	2009:	Castells,]برآورده سازد 

ای از کهداند، بلکه آن را در شباجتماعی خاص محصور نمی حوزه
	&	Navabakhh] بیند، ساری و جاری میپیچیده روابط درهم

Karimi,	2009:	49]ای صورت فزایندهکه شهروندان به حالی . در
 [2001	Lefebvre,] اندشده گیری منحرفاز فرآیندهای تصمیم

فوکو، دغدغه تهدید حقوق توسط قدرتمندان را دارد از دیدگاه فوکویی 
سازد کنترل دیگران توسط یک قادر می سادگی است که به» قدرت«

وضع . [4	2016:	al,	et	Lennon] گیردفرد یا گروه را به عهده 
هایی برای تخطی از آنها ریزی و تعیین جریمهمقررات برنامه

ریزی ای از شرایطی است که در آن قدرت مطلق در برنامهمجموعه
اکنده و شود قدرت مطلق برای جبران ماهیت پر اعمال می
های عمومی دیدنی و مانند اعدام افراطیاش در شکل ناپیوسته

	:2012	Kamet,] شودمناسک پیچیده در اتاق دادگاه اعمال می

رابرت در اعدام  توانبارز این نوع اعمال قدرت را می نمونه ،[68
بخش . [143	2002:	Zamiran,]مشاهده کرد  نی فرانسوا دمی

نظرهای بدون پشتوانه قانونی  اعمالطریق ای اعمال قدرت از عمده
 تحتطرفه و یا صورت یکصورت شفاهی از طریق دولت (بهو به

سهم  شود.اعمال میریزی های رقیب) بر محیط برنامهتأثیر گروه
ریزی بیشتر از طریق غالب اعمال قدرت بر جامعه و محیط برنامه

پر ایراد بر جامعه های ها و چارچوبها، ضوابط، دستورالعملقاعده
  شود.اعمال می
فوکو معتقد است که نباید صرفًا در  ایدهبا استفاده از همین  فاستر

کشف روابط علمی قدرت به مورد قدرت صحبت کنیم، بلکه باید 
	,Forster] بپردازیم 2013:	 سان ، قدرت بهفوکوگمان به. [11

ها هظرفیتی برای عمل نیست که در دستان برخی افراد یا گرو
متمرکزشده باشد. درعوض قدرت نیروی چند ظرفیتی است که 

های اجتماعی به حرکت ای متکثر از شبکهواسطه مجموعهبه
معتقد  کاستلز. [49	2009:	Karimi,	&	Navabakhh] آیددرمی

است که تحمیل محض قدرت از راه اعمال فشار، یک رابطه اجتماعی 
ور کنشگر اجتماعی حاکم شود؛ چراکه این منجر به محمحسوب نمی

موجودیت رابطه با نابودی یکی از اجزای آن  که نحوی گردد، بهمی
یا حوزه اجتماعی خاص  نهاد بنابراین، قدرت در یک رود؛از بین می

 .ستا فراگیرهای بشری از کنشای گسترده محصور نیست، بلکه در
اجتماعی اعتنا از روابط قدرت در اشکال حال، وجوهی قابلاین با

های قدرت را در یک جامعه و از طریق معین وجود دارند که رویه
	:2009	Castells,] رسانندظهور می منصهحاکمیت تحمیلی به 

 قدرت ابزار مثابهبه قوانین و حقوق که نمود اذعان توانمی. [15
 برای جامعه در هماهنگ جمعی ایجاد کنش برای حاکم سیاسی
گاهی .[56	2017:	al,	et	Lashgari] است مشخص هدف به نیل

ل وسیله کنتر تواند از طریق نفوذ در افکار و امیال بهقدرت نیز می
آنها  ارادهپذیری جمعی و فرایندهای جامعهاطالعات، وسایل ارتباط

. به تعبیر بدوسو یادر جهت نیات و اهداف قدرتمندان سمت
طی از منافع تر، صاحبان قدرت با القای این نظر که فهم غلروشن
شان دارند یا ناتوان از درک آن هستند، سلطه خود را بر افکار واقعی

این شکل از قدرت را ذیل عنوان  لوکسنمایند. و رفتار آنها اعمال می
	Ashraf],		:2005 آوردقدرت می از» نگرش رادیکال« Nazari

معرفی » قدرت معنوی«آن را  گیدنزدرواقع براساس آنچه . [191
است که از طریق ایجاد » نظم نمادین« قدرت ایدئولوژی و یا کند می

. [564	1991:	Warf,] شودذهنیت بر مخاطب خود مؤثر واقع می
های این شکل از قدرت در اصل در کلیسا ، تکنیکباویربراساس نظر 

از وقتی این بعد وارد . [68	2012:	Kamete,] به وجود آمدند
عنوان یک است، به شده ریزیمهروابط قدرت در محیط برنا مطالعه

قی ریزی تلرویکرد مسلم و بدیهی برای مسائل و فرآیندهای برنامه
های متأخر، قدرت شود. آنچه گویای واقعیت است در دیدگاهمی

 گیرد. قدرت بیشها را دربرمیای یافته و همه عرصهگسترده شمولی
	&	Tavakolinia] از هر زمان دیگری پراکنده و متکثر شده است

Shams	Pouya:	80].	
عنوان زیر بخش مطالعات جغرافیای موضوع قدرت شهری نیز به

شناسی سیاسی، سیاست شهری، اقتصاد سیاسی شهری، جامعه
شناسی شهری و همانند سایر موضوعات سیاسی شهری، انسان

 این، نکته حائز وجود است. با شده فراگیر مطالعات شهری بررسی
خورد های ذهنی و متنوع به چشم میاین تالش اهمیت که در میان

رت قد هایی مختص مسئلهاین است که پیداکردن مقاالت یا فصل
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   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

اری انتظ شایسته به آن بپردازد، به طرز غیرقابل طور شهری که به
حال هنگام بحث در مورد اینکه چرا در شهرهای این با .دشوار است

ی، تبعیض، امنیت مختلف اختالف بسیار زیادی در سطوح درآمد
ه باید ب ناچار شود، بهآشکار میغیره  انسانی، کیفیت محیطی و

هایی از نظام قدرت شهری ارجاع داد و دالیل این اختالف را در جنبه
مطالعات نظام قدرت شهری و . [2011:5	Parker,] آنجا یافت

تواند براساس منطق نفعان در این زمینه میتحلیل قدرت ذی
ها، یوهها، شمنابع، اولویت، نفعانیرش تکثر و تنوع ذیموقعیت و پذ

تنها شهرها نه .[2001	Pacione,] ها و برآیندها صورت پذیردحوزه
های همچنین بیانگر قدرت گروه بیانگر قدرت دولت یا سرمایه، بلکه

 به. [14	2008:	kong,] اجتماعی و مدنی مختلف نیز هستند
 است فعال هایگروه و بازیگران منازعه و رقابت عرصه کهطوری

[Lashgari	et	al,	2017]. اند؛ شهرها وسیله بیان و نتیجه قدرت
 شهرها وسایلی هستند که از طریق آنها قدرت و در دیگر عبارتبه

شود، درواقع حال، نتیجه قدرت و نفوذ به نمایش گذاشته میعین
کند ه نمییاکند، شهر خودش را ار یادآوری می بورگاردطور که همان

شود که در ه مییروابط قدرت ارا وسیلهبهبلکه تا حدودی 
 شوندهای نهادی بیان میو حوزه هاهای گفتماناستراتژی

[Richardson	&	Jensen,	2003:	14].  
عامل بازدارنده نقش  کیبا اشکال مختلف در نقش  تواندیقدرت م

ها و نامهبخش ابالغ: از یاگسترده فیها طمولفه نیکند. ا فایا
ی، تراشاشکالی، افکار عموم کیتحر، دیجد ییاجرا یهانامهنییآ
 یرگزار ب، ندیفرآ کردنیطوالنی، گر یالبی، ساز پروندهی، پراکنعهیشا

 یهااز حربه استفادهی، شفاه دستورات، و بند زدی، ررسمیجلسات غ
	,Flyvbjerg] تیذهن جادیای، اسیو س یتیامن ،یمذهب ،یاخالق

2002;	Richardson	&	 Jensen,	2003;	McGuirk,	1995;	
Gunder	&	Mouat,	2002;	Schmidt	&	Mantysal,	2014;	
Alberchts,	 2003;	 Fox	 et	 al,	 2014;	 Samsura	 et	 al,	
2010;	Kamete,	2012;	Forster,	2013;	Castells,	2009;	
Moulaert	&	Cabaret,	2006;	Hillier,	2010;	Kazemian,	

2015] Ozer,	2007;	Nazari,	2005;   
 رانیقدرت محیط مهار و کنترل مدل طراحی پژوهش از این هدف
 پردازینظریه کالنشهر مشهد) براساس شهری (در ریزیبرنامه فرآیند
 قدرت فعلی الگوی نشان دهد چگونه یلهوس تا بدین بوده، یادبن هداد
 مسلط شهری مباحث بر را قدرتمندان انتظار مورد فرآیند از انحراف با

   کرده است.
  

  شناسیروش
ده ز های شتابها و وسایل و اجتناب از روشاستفاده از بهترین روش

	,Delavar] رودو غیردقیق از اصول اساسی تحقیق به شمار می

یکی از  .است شده اجرا یفیک روش با حاضر پژوهش .[47	:2010
 های دقیق استه توصیفیتحقیق کیفی ارا اهداف عمده روش

[Bryman,	 های تحقیق ها و تکنیکز بین روشا. [2011:90
ش ترین روکیفی، روش نظریه مبنایی یا گراندید تئوری، مناسب

موجود جهت دستیابی به اهداف پژوهش است؛ زیرا هدف اصلی 
رانی مبتنی بر این پژوهش تبیین مدل کنترل و مهار محیط قدرت

که دستیابی به این هدف، با استفاده از روش است روابط قدرت 
سازی در قالب یک مطالعه ه مبنایی که هدف اصلی آن مدلنظری

  تر است.آساناکتشافی است، 
برای نیل به اهداف پژوهش و در چارچوب روش تحقیق کیفی و با 
استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، اقدام به مصاحبه با افراد 

 زمینه مورد شده است که درها باکسانی انجامکلیدی (مصاحبه
اصطالح مطلعین، هستند)  بهاند و بررسی دارای اطالعات کافی بوده

و در فرآیند تهیه و تصویب و اجرا به ترتیب در طرح جامع و تفصیلی 
ا گرفته و درنهایت باند صورتداشته و اثرگذار بوده شهر مشهد حضور

ها نفر از نخبگان حوزه مدیریت شهری مصاحبه شد. گردآوری داده ٢٠
سطحی از اشباع نظری رسیده و ه رسد که بنی به پایان میتنها زما

جدیدی (مرتبط  دادهپژوهشگر اطمینان حاصل نماید که دیگر هیچ 
	,Creswell] با مسئله پژوهش) نخواهد یافت تحلیل . [2017

پردازی داده بنیاد و از طریق محتوای اسناد نیز بر مبنای روش نظریه
ها)، ها و ابعاد مقولهمقوله های باز (تدوین مفاهیم،کدگذاری

های کدگذاری محوری (ایجاد پیوند بین هر مقوله اصلی و مقوله
ل آن ها تبدیفرعی مربوط به آن) و کدگذاری گزینشی (تلفیق مقوله

	,Strauss	&	Corbin] گیردبه یک چارچوب نظری) انجام می

2008].	
 ها،یافتهها و های کیفی نیز صحت و اعتبار دادهدر نهایت پژوهش

بخش بسیار با اهمیت از فرآیند پژوهش است. به طور کلی در این 
به منظور افزایش روایی درونی  شدهگرفته پژوهش راهبردهای به کار

  .است شدهطراحی ۱در جدول  در تحقیقات نظریه داده بنیاد
 

  راهبردهای افزایش روایی درونی در تحقیقات نظریه داده بنیاد) ۱جدول 
  کارگیری راهبرد در این پژوهشمیزان و شکل به  رح راهبردش  راهبرد

تعدد روش و منابع 
  هاآوری دادهجمع

های های مختلف و دادهاستفاده از روش
  هاآوری دادهمختلف در مرحله جمع

  های توسعه و عمرانمصاحبه با افراد درگیر در فرآیند تهیه، تصویب و اجرا طرح

تایید 
  کنندگانمشارکت

  شده استه و نقطه نظرات آنها اعمالیشوندگان اراهای این پژوهش برای سه نفر از مصاحبهیافته  شوندگانبودن نزد مصاحبهپذیرشقابل

درگیربودن محقق با 
  پدیده

حضور و مشاهده طوالنی در میدان تحقیق یا 
  مشاهده مکرر یک پدیده

 های توسعه شهری در مشهد مشغولرانی طرحسال در فضای قدرت ٢پژوهشگر این مقاله به مدت 
  بررسی بوده است

بودن مشارکتی
  پژوهش

مشارکت و همکاری بعضی از 
  کنندگان در فرآیند پژوهشمشارکت

شهر های توسعه شهری در کالننظران مسلط بر فضای طرحپژوهش حاضر زیر نظر یکی از صاحب
  مشهد بوده است

 های محققفرضپیش
ها و بودن مفروضات، گرایشروشن

  گیری نظری محققجهت
  های این پژوهش به وضوح تشریح شده استگیریها و جهتگرایش
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	هایافته
ده شآوریهای کیفی جمعمنظور پاسخگویی به اهداف تحقیق دادهبه

 تحلیل و یهتجزاز طریق مصاحبه براساس روند نظریه داده بنیاد 
 سازی،پیاده از پس شدهضبط هایمصاحبه حاضر پژوهش شدند. در

 بررسی، سطر به سطر صورتبه محتوا تحلیل روش از استفاده با
 ارتباط مشابهت، براساس سپس، و بندیمقوله پردازی،مفهوم
مقوالت  و مفاهیم کدهای باز، بین کمشتر  و خصوصیات مفهومی
 باز، کدهای ٢ جدول در شدند. مشخص مفاهیم) از ای(طبقه
متغیرهای بازدارنده،  به مربوط هایمقوله و فرعی هایمقوله

گر و پیامدها ساز، الزامات اجرایی، شرایط مداخلهمتغیرهای زمینه
در انتهای این بخش مدل پارادایمی کدگذاری  .است شدهارایه مربوط

 شهری بهریزیرانی فرآیند برنامهمحوری کنترل و مهار محیط قدرت
در اینجا منظور از  ) متغیرهای بازدارنده:١ شده است.نمایش گذاشته

، اصل و بن مایه علل عدم تعادل در محیط »عوامل بازدارنده«
رانی شهری است؛ که تمامی علل و عوامل مستقیم و غیر قدرت

ن یک عنواگیرند. این دسته از متغیرهای بهمستقیم از آنها ریشه می
محدودکننده امکان تحقق بستر مناسب در محیط  عامل بازدارنده و

  کنند.ریزی را سلب میرانی فرآیند برنامهقدرت
برخی صاحبان قدرتمند  خودمحوری و انحصارطلبی صاحبان قدرت:

در شهر مشهد که مالک بخش زیادی از اراضی شهر هستند با در 
های مصوب خودمختاراِن داشتن ابزارهای الزم در برابر طرحدست
واگذاری  کنند. گرچه آنها براساس قانون موظف بهقاومت میم

اراضی با کاربری خدماتی به شهرداری هستند، اما تعلل کرده و 
کنند (نقل به زمان نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام می مروربه

  مضمون مصاحبه).
ای از بخش عمده مراتبی: سلسله نگاه با توأم قانون به توجهیبی

ها، اصوالً توجهی به قوانین شهرداری ندارند. سازماننهادها و 
صاحبان قدرت عموماً بر روی اراضی خودشان و آنهایی که در مالکیت 

کنند. دریکی از این موارد، خودشان است اعالم نظر مستقیم می
ده، شمشاوری که توسط شهرداری با انجام مناسبات قانونی انتخاب

با تحمیل مشاور انتخابی خویش  شود و در ادامهکنار گذاشته می
ها و منافع خود را تأمین کنند (نقل به مضمون توانستند خواسته

  مصاحبه).
هایی در بین بازتاب چنین خصیصه مالی: فساد و دنیاگرایی 

ریز و سایر عناصر قدرت فضای صاحبان قدرت اعم از برنامه
های دهد. در واقع طرحگیری را تحت تأثیر خود قرار میتصمیم

شوند (نقل به در سالمت کاری تهیه می ندرت شهری در کشور به
  مضمون مصاحبه).

در جلسات تصویب طرح نظرات  ای:غیرحرفه و ایسلیقه رویکرد
دارد.  هاگیری برنامهتری در جهتکارشناسان دولتی نقش بسیار مهم

های مختلف دولتی چارچوب و معیارهای مشخصی اصوالً بخش
ها ندارند، بنابراین مند کردنشان در برنامهو ضابطه برای پیگیری

کنند، ها آنچه را که در جلسات مطرح میکارشناسان این بخش
های مطالعاتی و تخصصی ها و زمینهبستگی مستقیم با پایه

  خودشان دارد (نقل به مضمون مصاحبه).
های حمایت :)ابزار انحصاری در اختیار صاحبان قدرت (گریالبی 
یحی صاحبان قدرت از یک طرح و برنامه خاص که توسط سایر تلو

شده، قادر است طرح را دستخوش تغییرات کند. کنشگران درخواست
های جمله موضوع مرز محدوده و حریم شهر که بدین منظور البی از

صورت غیرمستقیم در ها همچون نمایندگان مجلس بهبرخی گروه
  ون مصاحبه).گرفت (نقل به مضمطرح جامع صورت می

  عدم ارتباط مستقیم با  اجتماع: برای شدهتعریف نقش عدم
های شهری از مردم و عدم رسمیت اجتماع تا حدی است که طرح

شوند (نقل به مضمون داشته می نگهعموم مردم دور و پنهان 
  مصاحبه).

های سنتی تأکید بر رویه غیررسمی: ساختارهای پذیرش و کدر  عدم
طور ناخواسته  بهوثر قدرت در تحوالت شهری، و رد پذیرش نقش م

های توسعه شهری برجای گذاشته ناپذیری بر پیکره طرحاثرات جبران
  است (نقل به مضمون مصاحبه).

های مختلف تمام تالش افراد و گروه بخشی: بین هایتقابل و رقابت
کار صورت غیر رسمی بهههای رسمی و چه بخود را چه از طریق روش

وسیله رقابت بزرگی بین طیف وسیعی از عواملی که رند؛ بدینگیمی
ه افتد (نقل ببه طور بالقوه در شهر کنش سیاسی دارند، اتفاق می

  مضمون مصاحبه).
ای این پژوهش در چهار دسته شرایط زمینهساز: زمینه ) متغیرهای٢

ی ها بستر الزم در راستابه شرح ذیل شناسایی شده است. این مؤلفه
  آورند.رانی را فراهم میل و یا عدم کنترل بر محیط قدرتکنتر 

ادعا کرد که  یراحتتوان به می شهری: قوانین و ریزیبرنامه ساختار
ها وسیله قدرت اقتصادی افراد و گروهها بهامکان تغییر برنامه

ه وجهیچ بهاین قدرت در فرآیند فعلی  .آسانی مقدور بوده استبه
است  شدهآن نیز بعضاَ مکانیسم قانونی تعریف انکار نشده و برای

  (نقل به مضمون مصاحبه).
 

نتایج حاصل از مصاحبه در این بخش نشان  کاری: اخالق و تعهد
 از رود،می پیش اجرا به تهیه از طرح، چه فرایندهای دهد هرمی
 اجرا فرایند اختالف، در این و شوندمی دورتر اخالقی هایزمینه

ها خصوص توسط شهرداری بههایی که ی از شیوهاست. یک مشهودتر
شود، عدم رعایت گردش کار اداری معمول است که تعهد دنبال می

  برد (نقل به مضمون مصاحبه).ال میسئوو اخالق کاری را زیر 
 

در فرآیند تصویب طرح جامع مشهد عدم تعاملی:  عمل و محیط
راوان دفعات فبهساز فرآیند بررسی آن را هماهنگی بین ارکان تصمیم

 رغم برگزاری جلسهبه تعویق انداخته است. در برخی مواقع نیز علی
بررسی طرح، حضور افراد کلیدی مشهود بوده است. در واقع یک 

(نقل به مضمون  افتادیمدر بین اعضا کمتر اتفاق  سازندهتعامل 
  مصاحبه).
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   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  گر، الزامات اجرایی و پیامدهاای، مداخلهمقوالت مربوط به: متغیرهای بازدارنده، شرایط زمینه کدهای باز و) ۲جدول 
  مفاهیم  مقوله

  عوامل بازدارنده

  خودمحوری و انحصارطلبی صاحبان قدرت
تازی دیران ارشد، یکههای شخصی و یا به عبارتی خودمحوری و انحصارطلبی مسویه و دستوری، انعکاس اثرات منشارتباطی یک

  گیرنهادهای تصمیم

  مراتبی سلسله نگاه با توأم قانون به توجهیبی
بر روی  ٥تبعیض در اجرای قانون، ضعف در اجرای قانون نه در کمبود قانون، پروژه بازار اطلس بدون مصوبه کمیسیون ماده 

گذار (تغییر غیر قانونی کاربری در شرق مشهد به سرمایه هکتار از اراضی جنگلی طرق ٢٠شده است، واگذاری زمین آموزشی ساخته
  عدم رعایت گردش کار معمول در اجرای خواسته صاحبان قدرتاز فضای سبز به اقامتی)، 

  تهو خودفروخ غیرمتعهد نیروهای های شهری، ضعف اخالقی کارشناس، نفوذفقدان وجدان کاری، فقدان سالمت کاری در طرح  مالی فساد و دنیاگرایی

  ایغیرحرفه و ایسلیقه رویکرد
ها، فقدان رویکرد مناسب ارزیاباِن در بررسی طرح، توجه صرفا کارشناس بررسی طرح به پاورپوینت زیبا و بررسی شکلی گزارش

  های شخصی و یا نهادیحسابای برای برخی تسویهعنوان وسیلهها بهجلسات تصویب طرح
ر صاحبان ابزار انحصاری در اختیا (گریالبی
  )قدرت

صورت های نمایندگان مجلس بهها، البیریز) با برخی از قدرتبرگزاری جلسات غیررسمی و غیر شفاف مشاور طرح (برنامه
  های طرح جامع به منظور اثرگذاریغیرمستقیم در طرح جامع در تعیین مرز محدوده و حریم، عدم آگاهی اجتماع از سرفصل

  تماعاج برای شدهتعریف نقش عدم
ناکارآمدی قوانین حمایتی از شوند، ها از مردم عادی مخفی نگذاشته میترین سطح خود، طرححضور نهادهای مردمی در نازل

  گیری از توان علمی و تحقیقاتی متخصصان و مشارکت اجتماع در فرآیند طرحاجتماع، فقدان نظام بهره

  غیررسمی ساختارهای پذیرش و کدر  عدم
منظور رانی، عنصرسازی غیررسمی قدرتمندان، تالش درسایه صاحبان قدرت بهماندن فضای قدرتته و ناشناختههای ناپخمدیریت
  یافتن از جزئیات طرحآگاهی

 دیگرریزی طرح، امتیازگیری صاحبان قدرت و سرمایه از یکهای صاحبان قدرت در طول فرآیند برنامهها و بده بستانتقابل  بخشیبین هایتقابل و رقابت
 سازمتغیر زمینه

 های موجودنامهریزی در ایران، وضعیت آیینساختار کنونی نظام برنامه  شهری قوانین و ریزیبرنامه ساختار
 مداری در کار، عدم تضییع حقوق شهروندی، ارجحیت منافع اجتماع در طرح، رابطه مبتنی بر اعتماد، قضاوت شخصیاخالق  کاری اخالق و تعهد

  تعاملی ملع و محیط
چندجانبه، تعامل ساختارمند با -ریزی، محیط دوستانه و همکاری، ارتباط دوجانبهاعمال رویکردهای غیرسیاسی در فرآیند برنامه

 اندیشیمحیط بیرونی، توسعه هم
 ریزها در تربیت برنامهت فضای آموزشی دانشگاهمحور، کیفی پژوهش هایآموزش هیارا پژوهش، و روش آموزش هشیو تغییر  عملی)-ریزان (نظریمهبرنا بینش و تفکرات

  اجتماع جویانِ  مشارکت ظرفیت
 محیط مناسب ها، وجودبخشیدن به ثمنگیری، توجه و تشخصسازی و تصمیممساعدنمودن فضای مشارکت اجتماع در تصمیم

 عقاید ابراز برای
 گرشرایط مداخله

  ریزیتناقضات ناشی از نظریه و عمل برنامه
 راستای در بومی اربردیک هاینظریه تولید هدف با بومی مسئله گرایانه، حلبر نگاه عمل مبتنی آموزش و دانش تسهیم ندفرای
 مولد دانش خلق و شورکنیازهای  رفع

  انتقادیریزی کشور، فقدان تفکر نگرش مدیران ارشد نظام و تناقضات ناشی از مشارکت اجتماع در فضای برنامه  نگرش مدیران ارشد نظام
 سیاسی بندوباریترجیح مالحظات سیاسی بر مالحظات فنی، بی  رانی شهریمداخالت سیاسی در حوزه قدرت

 الزامات اجرایی

  مشاور انتخاب سازوکار اصالح
های دولتی بر روی مشاور، لزوم توجه به نحوه انتخاب مشاور، برقراری سالمت بیشتر در لزوم بررسی در نحوه گزینش دستگاه

 ساالری و تخصص گراییریز، توجه به شایستهابطه کارفرما و برنامهر 
 ها از طریق رسانه، ایجاد سیستم کنترل و ارزیابی قوینتایج مصوبه جذب افراد متخصص و متعهد در سیستم، انتشار  طرح تصویب رویه اصالح
 مسائل اجتماع محلی شناسایی و قدرت و جلوگیری از تضعیف حقوق واقعی آنها، تدوین نیاز توازنعنوان پیشکارکرد اجتماع به  محلی سطوح تقویت و هاسمن توسعه

  همکارانِ  آورالزام سازوکارهای
قش ن، ایجاد تفکر و محیط رقابتی، سیستم عادالنه توزیع قدرت، یزیربرنامهکارگیری صاحبان قدرت در فرآیند استقرار مدل به

  ری در سیستم و تعامل ساختارمند با محیط بیرونیپذیحمایت مدیران عالی، وجود انعطاف

  ریزان برنامه بینش تغییر در
یزان، رکردن ادبیات تولیدی در حوزه برنامههای الزم برای غنیریزان، ایجاد زمینهلزوم طراحی مکانیزمی برای آموزش مستمر برنامه

 ذهان از تغییر آموزش،گرایانه و نظری، تغییر ابازاندیشی و تضارب آرای بین تفکرات عمل
 های مصوبنامههای بومی برای حل مسائل، نقش آییناحساس نیاز به حل مسائل و احساس نیاز به نظریه  شهری قوانین و ریزیبرنامه ساختار بازطراحی
 ریزیفرآیند برنامه گیریایجاد ساختار مناسب ارتباط اجتماع با بدنه تصمیم سازی و تصمیم  اجتماعی هایمشارکت برای سازیظرفیت
 پیامدها
 و تهیه فرآیند در متنوع و گسترده مشارکت
  طرح تصویب

 هارقابتی با حضور همه گروه رکتف و محیط ها با اجتماع، ایجادگذاریگذاری نتایج سیاستبه اشتراک

 ساختارهای به توجه و طرح محلی مدیریت
  قدرت

تیارات بیشتر به جامعه محلی، قدرتمند کردن جامعه محلی، تحقق گیری مشارکتی در سطح محلی، واگذاری اختصمیم
 های قانون اساسی در مورد مدیریت محلیظرفیت

 محیط در عمومی توافق و همگرایی
  طرح گذاریسیاست

شود، اجماع بر سر حال مسائل و مشروعیت بخشی بر فرآیند می ریزیفرآیند برنامه مشروعیت و مقبولیت باعث حضور اجتماع
  ریزیبرنامه

 قدرت صاحبان انحصارگرایی کنترل
  )سازمانییفرد(

نفوذ، همگونی و تعادل در ساختارها و نظام نفع و ذیها اعم از ذیکارگیری قدرت، حضور موثر همه گروهبه مدل کارآمد استقرار
 مدیریتی

 آموزش از طریق اذهان اربردی، تغییرک هاینمونه ساختن هدف با هاایده توسعه جدید دانش خلق  ریزبرنامه هدایت و آگاهی
 رانی توسط اجتماعرانی، نظارت بیشتر محیط قدرتفرهنگی در محیط قدرت و ریکف انقالب کی ایجاد  رانی قدرت محیط سالمت و عافیت
 رانی در حضور موثر اجتماعگذاری بر مبنای نیازهای واقعی، مهار و کنترل محیط قدرتسیاست  شهر آبادانی و عمومی رضایت
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هنوز به  ریزانای از برنامهبخش عمده ریزان:برنامه بینش و تفکرات
ریزی جایگاه خود واقف نیستند و نیازمند باز تعریف مفهوم برنامه

ریز در فضای حاکم نیز در رویکردهای جدیدتر هستند. نگاه برنامه
رود نظیر یک فعال اجتماعی ایراداتی وارد است. جایی که انتظار می

کند ایفای نقش کند، همچون یک بنگاه اقتصادی تجارت دانش می
  مضمون مصاحبه).(نقل به 
اینکه  باید توجه داشت پذیرش اجتماع: جویانِ  مشارکت ظرفیت
دارند در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و ایجاد زمینه  حقمردم 

برای دخالت که قطعًا همراه با یادگیری اجتماعی و ارتقای سطح و 
تری در ساز تحوالت بسیار عمیقتواند زمینهکیفیت زندگی است می

معه گردد. در حقیقت تالش برای ایجاد یک روحیه سطح جا
قل ها را بسیار باالتر ببرد (نتواند درصد موفقیت برنامهمشارکتی می

  به مضمون مصاحبه).
در پژوهش حاضر و براساس تحلیل گر): ) شرایط میانجی (مداخله٣

 شرح جدولعنوان شرایط میانجی محیطی بهها دو مؤلفه بهمصاحبه
  ه است.شدشناسایی ٢
: یکی از مقوالتی که در فرآیند کدگذاری و تحلیل ) الزامات اجرایی٤

 »الزامات اجرایی«شده ظهور پیداکرده است، مقوله های استخراجداده
است. الزامات اجرایی در مسیر تحقق خود امکان کنترل و مهار 

  آورد. شهری را فراهم میریزیرانی در فرآیند برنامهمحیط قدرت
های موجود رسد کاستیبه نظر می مشاور: انتخاب سازوکار اصالح

ز نحوه ا برگرفتهریز و کارفرما (دولت) در نحوه ارتباط یک سویه برنامه
های توسعه شهری است، انتخاب مشاور و فرآیند شکلی تهیه طرح

گیری و انتخاب مشاور طرح ساختار بین اگر بتوان قدرت تصمیم
اهد فرما خوشتری نیز بر طرح حکمبخشی داشته باشد سالمت بی
  بود (نقل به مضمون مصاحبه).

های شهری اصالح سازوکار تصویب طرح طرح: تصویب رویه اصالح
های دولتی است، قادر در ایران که در حال حاضر در انحصار دستگاه

نظر و نفوذ آنها را اعم از دولتی و غیره در خواهد بود قدرت اعمال
تری هدایت کند (نقل به مضمون ادلفضایی محدودتر و متع

  مصاحبه).
با عنایت به اینکه در این محلی:  سطوح تقویت و هاسمن توسعه

فرآیند عمالً تمام چرخه تولید، دخالت و نظارت در حیطه اختیارات 
گیرد، با اختیار خود در غیاب یک یک دستگاه دولتی قرار می

نظارتی و  هایمشارکت مردمی و فعال، نظارت ضعیف دستگاه
چیز را مطابق با خواست خود پیش ای همههای رسانهمحدودیت

  برد (نقل به مضمون مصاحبه).می
ر گذااز همان ابتدا که نگاه کنیم قانونهمکاران:  آورالزام سازوکارهای

های این وظیفه را متوجه دولت کرده است و نقشی برای سایر بخش
فانه در قانون قائل دیگر مثل بخش خصوصی و بخش مردمی متأس

  نشده است (نقل به مضمون مصاحبه).
ای از بخش عمده عملی):-ریزان (نظریبرنامه بینش و تفکر تغییر در
ریزان در کشور هنوز به نقش مورد انتظار خود آگاه نیستند و برنامه

ند. تر هستریزی در رویکردهای نویننیازمند بازتعریف مفهوم برنامه
 شناسی با تأکید بر مفاهیمیدید در حوزه معرفتهای جبیشتر نظریه

ریزان را از افراد در خدمت دولت با چون عدالت و مشارکت، برنامه
ریزانی در خدمت مردم دارای برنامه سمتبهطرف تصور جایگاه بی

  ارزش واالی انسانی پیش برده است (نقل به مضمون مصاحبه).
یل تحل و یهتجزدر نتیجه های اساسی که یکی از مقوله) پیامدها: ٥

» پیامدهای«های حاصل از منابع، به دست آمد مقوله کدگذاری داده
رانی شهری است، بدیهی است هرگونه نتایج کنترل بر محیط قدرت

 رانی را فراهممثبت در این بخش مسیر تحقق کنترل محیط قدرت
 ).٢(جدول  خواهد آورد

 ادهدپردازی یند روش نظریهعنوان مرحله نهایی در فرآدر این بخش به
 روشگیری از های گذشته و با بهرهبنیاد و براساس مطالب بخش

ای کدگذاری گزینشی، سعی شده تا حد امکان، ارتباطات بین مقوله
و مدل تحلیلی مورد نیاز استخراج گردد. مدل مفهومی ذیل، نتیجه 

است  رهای مختلف بنیادی با یکدیگشناسایی ارتباط مفاهیم مقوله
های پیامدها، بازدارنده، میانجی، الزامات که از تلفیق تحلیل مقوله

دست آمده است. براساس مدل  بهاجرایی و کشف روابط بین آنها 
 رانینظری استنباط شده، وضعیت عدم کنترل و مهار محیط قدرت

های اجتماع، ازجمله شهر، ناشی از در هر سیستمی از دستگاه
های یی است که وجود دارند. وجود خصلتهاها و ریشهزمینه

اندوزی و فساد مالی در هرکدام مدیران انحصارطلبی و استیثار، مال
و مسئوالن نهادهای قدرت که جایگاه و قابلیت تأثیرگذاری 

ای در اجتماع دارا هستند، عوامل بازدارنده و اصلی محیط گسترده
 رانی دروجود قدرتریزی در ایجاد وضعیت مرانی فرآیند برنامهقدرت

رفتاری -ها محرک اصلی و بیشتر اخالقیشهر و جامعه است. ریشه
رسد. با هستند که نمود آنها در قالب عوامل مختلف به ظهور می
شود که مقداری تعمق در کدها و زیر مفاهیم مربوط، معلوم می

های موثر بر ناتوانی در مهار و های مربوط به ریشهمفاهیم و مؤلفه
ریزی همگی در سطح و مرتبه رانی فرآیند برنامهل محیط قدرتکنتر 

های فوق را که در مجموع مؤلفه یطور  بهیکسانی قرار ندارند. 
» بیرونی-اجتماعی«و » درونی-فردی«توان در دو مقیاس می
رانی شهری در یک بندی کرد. تحقق کنترل و مهار محیط قدرتطبقه

 عنوانساختن الزامات اجرایی بهای مناسب با فراهم بستر زمینه
افزاری یا اداری صورت یک سامانه سختمجموعه سازوکارهایی که به

با یک فرآیند و گردش کار مشخص توسط نهادهای مجری پیاده 
شود، آثار و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مختلفی را در می

عرصه مختلف اجتماع و شهر اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
یر ترین تأثترین و اساسیگردند. مهمفرهنگی و فضایی موجب می

فضایی در جامعه، آبادانی شهرها است. این آبادانی در سایه -کالبدی
ها، خدمات، انتظام فضایی دقیق عناصر شهری از قبیل کاربری

دهنده رسد. مفاهیم ذیل این مقوله نشانعملکردها منصه ظهور می
های رانی طرحنترل و مدیریت بر محیط قدرتآثار و نتایج حاصل از ک
  .)۲و  ۱(شکل  توسعه شهری است
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   ریزیمدل کنترل و مهار محیط قدرترانی در فرآیند برنامه) ۲شکل 

 ای:شرایط زمینه

 شهری ریزی و قوانینساختار برنامه -

 تعهد و اخالق کاری -

 ل تعاملیشرایط محیط در عم -

 ریزان بینش نظری و عملی برنامه -

 یاِن اجتماعجوظرفیت مشارکت  -

 عوامل بازدارنده:

طلبی صاحبان خودمحوری و انحصار  -

 قدرت

جهی به قانون توأم با نگاه توبی -

 مراتبیسلسله

 دنیاگرایی و فساد مالی -

 ایای و غیرحرفهرویکرد سلیقه -

 ه)زدوبند (حرکت در سای -گریالبی -

 شده برای اجتماععدم نقش تعریف -

عدم درک و پذیرش ساختارهای  -

 غیررسمی

 های بین بخشیرقابت و تقابل -

 مقوله محوری:

دسترسی، کنترل و مهار محیط 

 رانیقدرت

 الزامات اجرایی:

 اصالح سازوکار انتخاب مشاور - 

 اصالح رویه تهیه و تصویب طرح - 

 محلی ها و تقویت سطوحتوسعه سمن - 

 آور همکارانِ سازوکارهای الزام - 

 ریزانسیستم تغییر بینش برنامه - 

ریزی و قوانین بازطراحی ساختار برنامه - 

 شهری

 های اجتماعیسازی برای مشارکتظرفیت - 

 گر:شرایط مداخله

 شهری یرانقدرتمداخالت سیاسی در حوزه  -

 نگرش مدیران ارشد نظام -

 ریزیریه و عمل برنامهتناقضات ناشی از نظ -

 پیامدها:

مشارکت گسترده و متنوع در فرآیند   -

 تهیه و تصویب طرح

مدیریت محلی طرح و توجه به  -

 ساختارهای قدرت

همگرایی و توافق عمومی در محیط  -

 گذاری طرحسیاست

کنترل انحصارگرایی صاحبان قدرت  -

 سازمانی)-(فردی

یگاه ریز در جاآگاهی و هدایت برنامه -

 انتظارقابل

 عافیت و سالمت محیط قدرت رانی -

 رضایت عمومی و آبادانی شهر -

نگرش مدیران 
 ارشد نظام

مداخالت سیاسی در 
رانی حوزه قدرت
 شهری
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  بحث
عنوان توانایی یک فرد یا گروه برای تأثیر بر دیگری  تحتما قدرت را 
صورت نامتناسب به ایم به شکلی که در آن افراد بهشتهمدنظر دا

حساب دیگران (به قیمت زیر برآورده ساختن منافع خودشان به
کنند. لذا برای شناخت تأثیرات این پانهادن منافع دیگران) اقدام می
قاله کید مأ های آن پرداخته شد. تجنبه از قدرت، به بررسی مکانیسم

فرآیندهایی است که سبب اعمال قدرت  گونه که اشاره شد برهمان
یر تحت تأث را شده و آن های توسعه شهریطرح یزیربرنامهبر فرآیند 

دهد. محرک اصلی در پیدایش این تعامالت ناشی از خود قرار می
نفعان است. در این پژوهش نشان داده شد که عدم تعادل قدرت ذی

فع نعنوان ذیی خود بههاصاحبان قدرت با استفاده از جایگاه و حربه
ل عنوان ککنند. انگیزه آنها بهریزی نقش ایفا میدر فرآیند برنامه

های سیاسی و یادآوری حضور قدرت خود به واحد سوای انگیزه
های اقتصادی و اجتماعی هم داشته تواند انگیزهاعضای اجتماع، می

 تباشد. منتهی هر چقدر مسئولیت فرد در اجتماع و ساختار حکوم
ن تر خواهد بود. در ایبیشتر باشد، به همان نسبت نمود آن گسترده

ریزی دستوری و از حالت دولت که حاکمیت مطلق دارد، روند برنامه
آید و میزان تأثیرگذاری دولت بر روند می باال به پایین به اجرا در

های قدرتمند نیز از هریزی بسیار عمیق و گسترده است. گروبرنامه
کنند. نفوذ میت با ابزارهای ممکن در این فرآیند اعمالطریق دول
طور که در بخش ادبیات نظری به آن اشاره شد محققان در همان

ی که هاییافته نیز بر روی مکانیسم و روشبیشتر کشورها توسعه
شود بازیگران قدرت برنامه و طرح را تغییر دهند، باعث می
ران را از سایر کشورهای ریزی در ایاند. آنچه برنامهپرداخته
 یافته رواجکند (که در کشورهای توسعهیافته متمایز میتوسعه

که همه مردم برای رسیدن به یک نقطه مشترک به  است دارد)، این
هایی از مذاکرات غیررسمی که کنند و صورتگفتگو مبادرت می

کردن) در آن به وجود کند (همچون البیقانون نیز از آن حمایت می
ریزی غیررسمی ایران تمام مراحل فرآیند، غیر آید. ولی در برنامهمی

شود. این شفاف، بعضًا غیرقانونی و البته قانون گریزانه پیگیری می
ابزارها عمدتًا در انحصاری صاحبان قدرت بوده و اجتماع با کمترین 

کنند. در چنین شرایطی، با اثرگذاری نقش خود را ایفا می
ریزی قادر خواهیم بود یک ش اجتماع درکنش برنامهترشدن نقپررنگ

جریان تعاملی، کارکردگرا و پاسخگو به نیازهای اجتماعی در فضای 
های اجتماع ت نیز با خواستهمجغرافیایی را پدیدار کرده و حکو

هایی که در تر خواهد شد. باید توجه داشت طرحنزدیک و هماهنگ
وند در راستای افزایش کارآمدی شحال حاضر در ایران تهیه و اجرا می

خود نیازمند حاکمیت و استقرار یک ساختار دموکراتیک بر نظام 
هایی در راستای ایجاد یک جامعه م با تالشأتهیه، تصویب و اجرا تو

شناختن نقش قدرتمندان در نظام رسمیت بهمدنی فعال و 
  ریزی شهری است.برنامه

  

  گیرینتیجه
 ریزیمهاـد برنـهری در فرآینـرانی شدرتترل و مهار محیط قـمدل کن

ساز، شرایط مقوله در بعد عوامل بازدارنده، زمینه ٥متشکل از 
گر، الزامات اجرایی و پیامدها شناسایی شده است. این مدل مداخله

رانی یک بیان و تبیین نظری از علل عدم کنترل و مهار محیط قدرت
ایی زمینه شهری است که از طریق مناسبات و الزامات اجر 

 پذیری مدل مذکور فراهم آمده است.تحقق

  
از همکاری مجموعه عواملی که با ایشان مصاحبه  قدردانی: و تشکر
اند کمال سپاس و تشکر را و در این مطالعه ما را همراهی کرده شدهانجام
  داریم.
  .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی :اخالقی تاییدیه
  .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی منافع: تعارض

ر پژوهشگنگارنده مقدمه/: احمد افسری (نویسنده اول)، سهم نویسندگان
سیدمسلم سیدالحسینی (نویسنده دوم)،  ؛)٪٥٥اصلی (

نگارنده مریم دانشور (نویسنده سوم)،  ؛)٪٢٥پژوهشگر کمکی (شناس/روش
نویسنده چهارم)، االسالمی (عمیداالسالم ثقه ؛)٪١٥پژوهشگر کمکی (بحث/

  )٪٥پژوهشگر کمکی (
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده مسئول، با عنوان  :مالی منافع

تبیین مدل توسعه متعادل فضایی در فرآیند روابط قدرت و رقابت درون «
 که به راهنمایی دکتر است »شهر مشهدنمونه موردی: کالن-شهری

عمیداالسالم  نشور و دکترمریم دا سیدمسلم سیدالحسینی، دکتر
 .شده است االسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد انجامثقه
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