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Aims Today, the inconsistencies range of last seven decades planning and urban plans which were due 
to the lack of formulating an indigenous theory base on the Iran’s planning environment characteristics, 
are visible. Achieving to the interacted urban planning theory with the official structural elements of 
Iran’s planning environment is the research aim.
Methodology This is a qualitative research with the critical approach. “Classical Grounded theory” is the 
foundation of research provision. Targeted semi-structured interviews with 30 experts and documentary 
research of 100 published scientific and research documents (1991-2020) provided the data that 
coded by the MAXQDA software. The research validity was confirmed by reviewing the literature and 
“Assessment with the seven criteria of Strauss and Corbin” and “Assessment with the Cresol questions”.
Findings In the data linking (860 open cods) and conceptualizing process of this research, with 
“autographs” and the participation of interviewees, the basic codes of “macro-planning structure”, 
“theories and theoretical frameworks” and “planning environment” were identified. The official planning 
structure and “the elements of the official urban planning structure” and the basic code of “coordination 
model of the official planning structure elements” and three basic categories of: “incoordination and 
inconsistency in the process of providing and implementation the plan”, “inconsistency and incoordination 
of theoretical frameworks of planning model” and “incoordination In the urban governance” with using 
the “graph model” was clarified.
Conclusion The research showed: the “coordination” concept is the codes and categories central 
core which lead to the interacted planning theory with the elements of the official structure of Iran’s 
planning environment. The focal phenomenon that shows “the theory of this research” is “coordinated 
planning” with the strategies of: “theoretical guidance for organizing a coordinated planning process” 
and “practical guidance for coordinating the role, viewpoint, interaction, etc. of institutions and users 
involved in planning”.
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 چکیده

شهری انجامچندوچون برنامه اهداف: شور و  گرفته در هفت دههریزی  شته ک گذ
هـای محیط راســــتــا بـا وی گیبومی هم بنــدی نظریـهنپرداختن بـه چـارچو 

ریزی، های فراوان برنامهها و ناهماهنگیریزی کشـــور، امروزه ناســـازگاریبرنامه
ستیابی ریز و برنامهبرنامه ست؛ هدف این پ وهش د شکار کرده ا شهری را آ های 

ریزی ریزی شهری همکنش با عناصر ساختار رسمی محیط برنامهبرنامه به نظریه
 ست.ایران ا
های کیفی پ وهشر این پ وهش دارای رویکرد انتقادی و در شما :شناسیروش

سازی آن است. گفتگوهای فراهم شالوده« بنیاد کالسیکداده نظریه»است و 
سند علمی و  100تن خبره و پ وهش اسنادی  30ساختاریافته هدفمند با نیمه

و بسنده را برای کدگذاری  های بایسته( داده1398تا  1370شده )پ وهشی چاپ
-ایهای تحلیلی و چرخهفراهم نمود و در گام MAXQDAافزار به کمک نرم

مرور »و « ها و کدگذاری باز، بنیادی، گزینشی، نظریگردآوری داده»بازخوردی 
 پ وهش انجام شد و روایی آن، با مرور ادبیات و دو شیوه« ادبیات تخصصی

ارزیابی به کمک »و « استراوس و کوربین ارزیابی به کمک هفت سنجه»
 گواهی شد.« های کرسولپرسش
« هاخودنوشت»کد باز( به کمک  860سازی )دهی و مفهومدر فرآیند پیوند ها:یافته

ها و نظریه»، «ریزساختار کالن برنامه»بنیادی  و مشارکت گفتگوشوندگان، کدهای
، «الگوی گراف»یی و به کمک شناسا« ریزیمحیط برنامه»و « های نظریچارچو 

ریزی عنصرهای ساختار نهادینه برنامه»، «ریزیساختار نهادینه )رسمی( برنامه»
« ریزی شهریالگوی هماهنگی عناصر ساختار نهادینه برنامه»و کد بنیادی « شهری

ناهماهنگی و ناسازگاری در فرآیند »شناسایی شد و سپس سه مقوله بنیادی 
های نظری الگوی ناسازگاری و ناهماهنگی چارچو »، «برنامهسازی و انجام فراهم
 روشن گردید.« ناهماهنگی در حکمروایی شهری»و « ریزیبرنامه
ها و کدهایی کانون مقوله« هماهنگی» پ وهش نشان داد؛ انگاره گیری:نتیجه

« ریزی ایرانهمکنش با عناصر ساختار رسمی محیط برنامه نظریه»است که به 
دهد، پ وهش را نشان می کانونی پ وهش که نظریه پدیده ن دارد ورهنمو

ساز فرآیند راهبری نظری: هماهنگ»است که راهبردهای « ریزی هماهنگبرنامه»
کنشی و ... نهادها ساز نقش، دیدگاه، همراهبری عملی: هماهنگ»و « ریزیبرنامه
 بر دارد. را در« ریزیوران برنامهو بهره
ریزی، ساختار رسمی، ، محیط برنامهریزی هماهنگریزی، برنامهنظریه برنامهها: کلیدواژه
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 مقدمه

 دههگرفته در هفت  ریزی شهری انجامامروزه در نگاهی به چندوچون برنامه
ها، گذشته کشور و واکنش اندیشمندان نسبت به فرآیندها، روش

های فراوان گیریکه از آغاز با خرده غیرههای پایه و های نظری، نظریهچارچو 
[Husseinzadeh Dalir et al., 2011]  همراه بوده است؛

ریزی ریزان، برنامههای فراروی برنامهناسازگاری، کاستی و کشمکش
توان گفت، در شود و میروشنی دیده میبرآمده از آن، به برنامهو 

ریزی شهری، خود بخشی از برنامه سامانهها، بسیاری از سرزمین
آنچه تاکنون . [Watson, 2009]ریزی است های برنامهچالش

 (Master plan)« جامعطرح»ریزی شهری ایران بوده، مبنای برنامه
 :Ajlali et al., 2017] کالبدی-ریزی بخشیاست که در چارچو  برنامه

 ,Majedi]راهبردی -طرح ساختاری نظریهگیرد و جای می [383

گذشته برای شماری از شهرهای کشور کاربرد  دههنیز که در یک  [2013
جامع های نظری و انجامی طرحچارچو  بندییافته بود، سرانجام در کرانه

گیری همه، بهرهاین با. [Sarrafi et al., 2014: 160-165]آرام گرفت 
عمران  های توسعه وسازی برنامهدر فراهم« راهبردی-طرح ساختاری»از رویکرد 

فرآیند »تر؛ همچون های تازههایی را نیز برای کاربرد کارمایهشهری، روزنه
های داده سامانهکاربست »، «اندازسازی چشمفراهم»، «اندازسازیچشم

 ,Moghimi]« پ وهیآینده»های گیری از شیوه، بهره«(GIS)جغرافیایی 

های سنتی بازشدن مرزتواند به و همانند آن؛ گشوده است که می [2015
انتقادات  گستردهبسیار  دامنهریزی شهری کشور کمک کند. اگرچه برنامه

های ریزیها و برنامهاندیشمندان کشور که تا به امروز، ناکارآمدی برنامه
اند، ریزی شهری را نشانه رفتهکنونی برنامه شیوهگرفته و دنبال کردن انجام

دار شود ولی چرایی چیرگی دنبالهدیده می روشنی در ادبیات رشتهبه
ریزی ایران در برابر و ایستادگی نهادهای رسمی برنامه« جامعطرح»

برانگیز شده نیز پرسش« راهبردی -طرح ساختاری»تر مانند های تازهپیشنهاد
های بر سیاست» ریزی کنشی است سیاسی و از دو راهاست. از سویی، برنامه

های در سیاست»ها است( و ریزی درون سیاستامه)برن« ریزیبرنامه
ریزی( به سیاست های برنامه)سیاست برای رسیدن به آرمان« ریزیبرنامه

سازی قدرت سیاسی و از سوی دیگر، شهر کانون فراهم وابستگی دارد
های کشمکش بین گروه یریزی شهری جایگاه کانونو برنامه

ای سیاسی( به ریزی شهر )پدیدههریزان در برنامگوناگون است؛ برنامه
 رنامهبسازی ریزی )کنشی سیاسی(، تنها به فراهمکمک برنامه
جامع( در آن )برنامه یا طرح فراوردهپردازند که کالبدی می

بدون پیوندهای افقی سزاوار،  یساختارهای بخشی و پشت سرهم
د روشنی شدنی نیست و فرآیندر بستر قانونی درهم و ناکارآمد، انجام

اری، ذگسیاست واژه .[Sarrafi et al., 2014] نیز برای انجام ندارد
با حکومت، دولت، جامعه و جستارهای همگانی آن پیوند دارد و در 

پذیری پذیرش»، «گیریتصمیم»، «سازی برنامهآماده»های گام
گذاری، کسانی هستند و انجام فرآیند سیاست« )مشروعیت دادن(

ها نقش دارند و رویکرد بازیگران تازه، برخی از گامکه تنها در 
 & Haieri Yazdi] های پیشینیان خود استروی از تصمیمدنباله
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Maleki, 2017] .گذاران با دارا بودن گیران و سیاستتصمیم
 ای که توان و نیرومندی بایسته راهای جداگانه، در زمینهوظیفه

های ملی، شده در قانون و برنامه کارهای وی ه دستور پایهدارند و بر 
پردازند که گسست و ها میگذاری و انجام سیاستبه سیاست

گذاری پیامد آن است و نشانگر گیری و سیاستچندپارگی تصمیم
نارسایی سازوکارهای همکاری و هماهنگی بین کنشگران و 

در « هماهنگی»ها است. ناسازگاری رویکردهای یکپارچگی سیاست
گذاری، سازی بروندادهای فرآیند سیاستتراز، هماهنگباالترین 

دهد و در تراز های تراز شده )تعدیلی( را نشان میها یا سیاستهدف
ها و کاهش افزونگی )کاهش سازی بیشتر سیاستپایین، همبسته

چیزهای افزون بر نیاز( و کاستن از ناسازگاری درونی و بیرونی 
 & Abdi Daneshpour] کندها را برجسته میسیاست

Ebrahim nia, 2015]. ریزی شهری کشور، با جستجو در ادبیات برنامه
های روی بیشتر اندیشمندان، برجسته کردن نارساییشود که نشانهدیده می

هنجارهای برنامه همچون: »، «برنامه»، «ریزیفرآیند برنامه»یافت شده در 
و همانند آن بوده « غیرهو های اقتصادی، فرهنگی، تاریخی نپرداختن به جنبه
« ریزی شهری کشورعنصرهای نهاد رسمی محیط برنامه»و کمتر به نقش 

بندی با دسته [Majedi, 2013] ماجدیشده است. برای نمونه؛ پرداخته
، «هامایهدرون»هایی چون های جامع در دستههای طرحنارسایی

و همانند « برنامهروش بررسی و گواهی »، «سازی برنامهروش فراهم»
راهبردی فراهم کرده ولی -آن زمینه را برای پیشنهاد طرح ساختاری

کنشی با ریزی و همنقش و توان ساختار نیرومند نهاد رسمی برنامه
سبک »ریزی، آن را نادیده گرفته است. از سوی دیگر در کنش برنامه

ی ریز همکنش با محیط برنامه [Faludi, 1973: 187] «ریزیبرنامه
ها ریشه در گزینش ای دارد که بسیاری از ناکارآمدینقش برجسته

در محیط « جامعالگوی طرح»نادرست آن دارد. ارزیابی کاربست 
ریزی ایران نشانگر ناسازگاری الگوی یادشده است و برنامه

 (Comprehensive planning) «ریزی جامع خردمندانهبرنامه»
کمتر  [Nazemi et al., 2020]که سبک دلخواه این محیط است 

 های شهری بوده است. ریزساز انجام برنامهزمینه
ریزی در های برنامهبندی نظریهدر ادبیات تخصصی، از گونه

و « ریزینظریه در برنامه»، «ریزیبرنامه نظریه»هایی چون دسته
یادشده که   [Archibugi, 2013: 25]«ریزیبرنامه دربارهنظریه »

ها و بندی نارساییکردن و دستهتواند برای شناسایی، ُخردمی
ریزی شهری و همچنین کوشش برای جستارهای چالشی برنامه

توان ها، کاربرد داشته باشد. با این آگاهی؛ میزدایی آنکاستی
ها و های نظری و انتقادی اندیشمندان و همچنین نارساییدیدگاه

جامع( را های توسعه و عمران شهری )طرحهای طرحناکارآمدی
گردد به گذشته برمی دههبندی کرد. بسیاری از انتقادهای چند دسته
دوم و  دسته ریزی که در یکی از دوها و هنجارهای برنامهمایهدرون

ریزی( برنامه نظریهنخست ) دستهگیرند و شمار اندکی سوم جای می
های ای کنشپایه نظریهبندی چارچو »ین را نشانه رفته است؛ بنابرا

های دو سوی ریزی( که بتواند بایستگیبرنامه نظریه)« ریزانهبرنامه
نقش، »و « ریزی ایرانهای نظری سازگار با محیط برنامهچارچو »

 پایهرا بر « ریزی شهریتوان و نیرومندی نهادهای درگیر در برنامه
ریزی های محیط برنامها بایستگیراستا بریزی همسبک برنامه»

های همکنش شده را برآورده سازد، پشتیبانی کند و خواست« کشور
یابی زمینه پایههدف از انجام این پ وهش که بر ای است. یک نیاز ریشه

های جامع شهری کشور های طرحها و کاستیها، نارساییانتقادها، ناکارآمدی
ریزی شهری همکنش )در تعامل( برنامه نظریه»بندی به سرانجام رسیده، صورت

است که زمینه را برای « ریزی شهری ایرانبا عناصر ساختار رسمی محیط برنامه
ریزی )افزودن اهداف هنجاری های محتوایی برنامهدهی نظریهسازمان
 کند.ریزی( آماده میبرنامه

 

 شناسیروش
هدف پ وهش پرداخته، در شمار این پ وهش که با رویکرد انتقادی به پیگیری 

سازی فراهم شالوده« کالسیک ادیداده بن نظریه»های کیفی است و پ وهش
های انگارهاز رویکرد کیفی و پیش« بنیاد داده نظریه»که  آنجا آن است. از

ای سزاوار نظریه نقش برجسته گونهبرد، گزینش های( آن بهره میفرض)پیش
های پدیدآورندگان آن، به دو گوناگونی دیدگاه پایه، بر ادیه بنداد نظریهدارد؛ 
کانونی هر دو نمونه،  بخش شده و هسته« استراوسی»و « ککالسی» شیوه
ها و بروندادها تا رسیدن به برآیند پ وهش است. در سنجی همیشگی دادههم

پردازی پنداشته به نظریه شیپرداز با یک کد نظری پروش استراوسی، نظریه
ها پردازد ولی در روش کالسیک، نظریه همانند مفاهیم، خود از درون دادهمی

های مایهبن .[Farhangi et al., 2015]د شوآشکار و برجسته می
« چیز داده استهمه»گلیزر  ز در پیروی از گزاره زبانزد شدهها نیگردآوری داده

[Farhangi et al., 2015]  دستهتوان در دومیسازمان یافته و 
« اسناد نوشتاری اندیشمندان»و « هدفمند افتهیساختار مهیهای نگفتگو»

ها ای از آنهای پایانی، آمیزهپیوند با موضوع پ وهش( که در گام)هم
های کانونی گفتگوهای بیشتر و اشباع نظری کدهای بنیادی، مقوله مایهدست

 یهابرای گزینش گفتگو شونده گزارش کرد.ها را اند، آنو کدهای گزینشی شده
مدل گلوله  پایهنخست که سی نفر بودند و با پیشرفت پ وهش و بر  دسته

وی گی نقش داشته که  جویی شد، چندسخنی و همراهی آنان بهرهبرفی از هم
 آمده است.  1در جدول 

 
 سال و بیشتر 10با پیشینه  ریزی شهری(ها و شمار گفتگوشوندگان در پیوند با جستار پ وهش )برنامهوی گی (1جدول 

کاری رسته تعداد ردیف انشنامه درد  پ وهش زمینه   
نظر درصاحب 6 1 ی پ وهشزمینه  کتراد   
ریزی دولتیهای برنامهنهاد 6 2  کارشناسی ارشد و باالتر 
شهر، شهرهای میانی و کوچکشهردار کالن 10 3  کارشناسی و باالتر 
ریزی خصوصی )مهندسان مشاور(نهاد برنامه 6 4  

 کارشناسی ارشد و باالتر
 کارشناس یا معاون شهرسازی شهرداری 2 5
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های برآمده از آن ها انجام و کدسازی و تحلیل گفتهبا انجام هر گفتگو، پیاده
 12نسخه  MAXQDAافزار ها به کمک نرمرسید. یافتهتایید گوینده می به

های بعدی، کدگذاری پایهکدگذاری گردید و کدهای بازِ بدست آمده از آن، 
ام گفتگوهای بیشتر( و جابجایی و بازآرایی کدها )با پیشرفت پ وهش و انج

های ها )یادداشتها، خودنوشتبندی، تغییر نام مقولههمچنین مقوله
برای  ها( شده است.سازی گفتگو و تحلیلگر در روند گفتگو، پیادهپ وهش

سند  100دوم )اسناد نوشتاری اندیشمندان( نیز  دستههای مایهبرداشت بن
جامع، و عمران )طرح های توسعهطرح»، «ریزی شهری ایرانبرنامه»پیوند با هم

کتا ،  دربرگیرنده« های ساختاری راهبردیطرح»و « طرح هادی( شهری ایران
چاپ و در  1397تا پایان  1370های نامه و گزارش که بین سالمقاله، وی ه

ها گذاری این دسته از یافتهچین و کاربرد یافته است. کددسترس بود، دست
 دستهرفته به کدهای افزار و همان فرآیند سرانجام یافته و رفتهنیز با همان نرم

کار بسته شد. اگرچه نخست به دستهنخست افزوده و در فرآیند گفتگوهای 
یابی زمان با دادههای آن همحلیل و انجام بسیاری از گامبرای روشی که ت

های فراوان وبرگشتپذیرد و رسیدن به اشباع نظری نیازمند رفتانجام می
 & Danaeifard]سرهم روشنی را برشمرد های پشتتوان گاماست، نمی

Emami, 2007] توان از ولی برای گویایی فرآیند انجام پ وهش، می
کدگذار »، «ها و کدگذاری بازگردآوری داده»، «ش حوزه پ وهشگزین»های گام

)کدگذاری نظری در زمان « کدگذاری نظری»، «کدگذاری گزینشی»، «بنیادی
 شود و کدهای سازندهها انجام میسازی خودنوشتدهی و یکپارچهسازمان

)ادبیات تخصصی « مرور ادبیات تخصصی»کند(، نظریه را نمایان می
شود که به های تخصصی گفته میی شهری به آن دسته از نوشتهریز برنامه
های نظری و همانند آن ریزی، چارچو های برنامههای کالن، نظریهدیدگاه

سنجی بروندادهای پ وهش با ها باهدف همپردازد و جستجو در آنمی
ارزیابی برونداد »و « پرداخت نظریه»شود(، های آن اسناد انجام میبرونداد

، افزون بر مرور ادبیات تخصصی که «نظریه»یاد کرد. برای ارزیابی « وهشپ 
ارزیابی به کمک » شیوههای روشن گردید، دو سویی با برونداد شماری از آنهم

ارزیابی به کمک »و « شده از سوی استراوس و کوربینبینیپیش هفت سنجه
یافت. کاربرد  [Danaeifard & Emami, 2007]« های کرسولپرسش

ها همکاری شونده، پنج تن آنهای ارزیابی؛ از سی گفتگودر پرکردن جدول
گذاری نمودند که برآیند هر ارزیابی های ارزیابی یادشده را نمرهداشته و جدول

 کند.را گواهی می« نظریه»و برآیند هر پنج ارزیابی، روایی 
لگوی ا» شیوه)به تصویر کشیدن نظریه( سه « پرداخت نظریه»در 

ای از قضایا یا نگارش نظریه در مجموعه»؛ «کدگذاری دیداری
 ,Danaeifard & Emami]« نگارش خط داستان»و « هافرضیه

، «الگوی گراف»کاربرد دارد. در این پ وهش؛ به کمک  [2007
 شیوهدهی و گزارش شد و در پایان به های پ وهش، سازمانیافته

 نمایش داده شد.، الگوی نظریه «کدگذاری دیداری»

 
 هایافته

های دهد که نظریهریزی نشان میبازخوانی ادبیات برنامه
« ریزروند کاری برنامه نظریه»کم دارای دو بخش ریزی، دستبرنامه

(Theory of planning)  است و کانون « های محتوایینظریه»و

نیز هست، « پ وهش حوزه»ریزی شهری ایران که های برنامهچالش
 شود.نامیده می« ریزیبرنامه نظریه»بخش نخست است که 

که برآمده از « ها و کدگذاری بازگردآوری داده»های گام یافته
کدباز است که در فرآیند  860گیری نظری گفتگوها و اسناد بود، نمونه
و مشارکت سی « هاخودنوشت»سازی، به کمک دهی و مفهومپیوند

 کدهای ها کاهش یافت و در زیرشاخهنتِن گفتگوشوندگان، شمار آ
« های نظریها و چارچو نظریه»، «ریزساختار کالن برنامه»بنیادِی 

آرایش داده شد. سپس برآیند بازآرایی شده « ریزیمحیط برنامه»و 
های ُخردتر، به روشن شدن ها و مقولهکدهای باز در کالن مقوله

عنصرهای ساختار نهادینه »و ( 1)شکل « ریزیساختار نهادینه برنامه»
الگوی هماهنگی عناصر »( و کد بنیادی 2)شکل « ریزی شهریبرنامه
 که در همه« هماهنگی»( انجامید. کد 3)شکل « ریزیبرنامه
جسته شده بود رفته درخشنده و بر های بنیادی پ وهش رفتهمقوله

کد »های نظری( و سرانجام مرکزی و جنبه )ظاهر شوندگی هسته
ریزی کشور نیز محور گردید در ساختارهای برنامه« انونی پ وهشک

 کدهای دیگر است. 
فرآیند خطی »دهد که کد بنیادی های پ وهش نشان مییافته

ریزی ساختار کالن برنامه»محور کدهای « ناهماهنگ و ناسازگار
سازی و فرآیند گسسته و ناهماهنگ سیاست»است؛ کد « کشور

نارسایی و »؛ «ساختار سیاسی»کدهای محور « گذاریسیاست
؛ «ساختار حقوقی»محور « حقوقی زمینه ریزی درناهماهنگی برنامه

ساختار »محور « ساختار حکمروایی شهری ناهماهنگ و درهم»
سازی و نارسایی و ناهماهنگی در فرآیند تصمیم»؛ «اداری

هماهنگ  برنامه»؛ «گیریساختار تصمیم»محور « گیریتصمیم
ناسازگاری »؛ «ریزی شهری ایرانساختار برنامه»محور « هنشد

ساختار »محور « سازی و انجام برنامهدهی راهبری برای فراهمسازمان
 سامانه»برای « یافتهسازمان کنندهنبود دستگاه هماهنگ»و « راهبری
ساختار پایش و »محور « بانینبود ساختار پایش و دیده»؛ «راهبری

ساختار »محور « ودمحوری ناهماهنگ با زمینهخ»؛ «بانیدیده
و سرانجام، کد بنیادی « ساختار بررسی و گواهی»و « ارزیابی

ساختار انجام »محور کدهای « نگرسامان و بخشیناهماهنگ، بی»
ها، شرایط است و دیگر کدهای هر ساختار، نشانگر وی گی« برنامه
کد بنیادی همان گر و پیامدهای ساز )عّلی(، شرایط مداخلهزمینه

  ساختار است.
دهی کدها، های بنیادی، بار دیگر فرآیند پیوندبا روشن شدن کد

 ها انجام شد و با مشارکت همهها و مقولهمفاهیم، خودنوشت
، کدهای تراز باالتر «هاخودنوشت»گیری از گفتگوشوندگان و بهره

شود، سه ساخته شد. در این گام که کدگذاری گزینشی نامیده می
سازی و هنگی و ناسازگاری در فرآیند فراهمناهما. »1مقوله بنیادِی 

، «ریزیشالوده دستوری برنامه»ی مفاهیِم دربردارنده «انجام برنامه
نگری سامان و بخشیبی»، «فرآیند خطی ناهماهنگ و ناسازگار»

سازی و فرآیند گسسته و ناهماهنگ سیاست»، «ریزیبرنامه
« گیریو تصمیمسازی نارسایی در فرآیند تصمیم»، «گذاریسیاست

ناسازگاری و . »2؛ «حقوقی ریزی درزمینهنارسایی در فرآیند برنامه»و 
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 دربرگیرنده «ریزیهای نظری الگوی برنامهناهماهنگی چارچو 
تکاملی »، «ریزیرویکردی در برنامه-های نظریکاستی»مفاهیم 

ناسازگاری درونی و بیرونی »و « ریزینبودن فرآیند برنامه

با  «ناهماهنگی در حکمروایی شهری. »3و « های برنامهیهمادرون
 کنندهنبود دستگاه هماهنگ»، «نبود مدیریت واحد شهری»مفاهیم 
 شناسایی شد.« اجرایی مبهم-نظام مدیریتی»و « یافتهسازمان

 

 
 ریزی ایرانساختار نهادینه )رسمی( محیط برنامه( 1شکل 
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 ریزی شهریعنصرهای ساختار نهادینه برنامه (2شکل 

 
های هایی را نیز برای پ وهشهای پ وهش که دادهاز دیگر یافته

نقش و کارکرد عناصر »کند، ارزیابی کیفی میی دیگر فراهم جداگانه
( است که با مشارکت 2)جدول « ریزی کشورنهاد رسمی برنامه

گفتگوشوندگان پ وهش، فراهم شد و برآیند آن درستی گزینش کد 
 را گواهی نمود.« ی کانونی پ وهشهسته»عنوان به« هماهنگی»

ند پ وهش، شده در فرآیها و کدهای بنیادی گزینشاز میان مقوله

است که در ارزیابی نقش و کارکرد « هماهنگی»ترین واژه برجسته
« هیچ»ریزی کشور، برآیند آن عنصرهای نهاد رسمی برنامه

پرتکرار که نقش و برجستگی آن از درون  واژهشده است. این گزارش
های اصلی رفته آشکار شد، بنیاد کدهای بنیادی و مقولهها رفتهداده

ریزی برنامه»کانونی  پدیدهبنیادی یا  است که هسته( 3)جدول 
 دهد.را نشان می« هماهنگ

عنصرهای نهادی ساختار نهادینه 
 ریزی شهری ایرانبرنامه

 وزارت کشور

معاون هماهنگی 
 امور عمرانی وزیر

 هاسازمان شهرداری

شورای عالی هماهنگی 
 ترافیک )همتا(

 وزارت راه و شهرسازی
سازمان 

 وبودجهبرنامه

نظام فنی و  
 اجرایی

دفتر تدوین 
 های فنینامهآیین

دفتر تدوین 
های نامهآیین

 اجرایی

دفترهای بودجه و 
 بهاتدوین فهرست

دفترهای مشاوران 
 و پیمانکاران

دفتر استانی 
 سازمان

شورای عالی شهرسازی و 
 معماری

راه و شهرسازی 
استان: دبیرخانه 

 دفتر امور شهری ریزیشورای برنامه

 شورای شهر

 شهرداری

دفتر فنی و 
ونقل و ترافیک حمل

 استان

کمیته فنی طرح 
 هادی

ریزی و شورای برنامه
 توسعه استان

معاون هماهنگی 
 امور عمرانی استان

کارگروه تخصصی 
امور زیربنایی و 
 شهرسازی استان

کمیته فنی 
 کارگروه

 5کمیسیون ماده  کمیته کارشناسی کارگروه

 برنامه
ریزی )نظریه، برنامه

 و ... فرآیندرویکرد، 

ریز برنامه
 خصوصی

وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی
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های ، یافته«پرداخت نظریه»و فرآیند « کدگذاری نظری»در گام 
ای را بازی های چندگانهشده، نقشپ وهش و کدهای گزینش

کدهای  ساز:. شرایط زمینه1چنین است: آن این کنند که چکیدهمی
ساز کد زمینه« نگریساده»و « رویکرد پدرساالر»، «وگراییدیدمان ن»

؛ کدهای «ریزی خطی ناهماهنگ و ناسازگارفرآیند برنامه»بنیادی 
« های فرادستناهماهنگی و ناروشنی سیاست»و « کارهدولت همه»

سازی و فرآیند گسسته و ناهماهنگ سیاست»ساز زمینه
ساز زمینه« اناروشنی آزادی کنش نیروه»؛ «گذاریسیاست

های خردگرایی محض و تصمیم»؛ «حکمروایی شهری ناهماهنگ»
« گیریسازی و تصمیمنارسایی در فرآیند تصمیم»ساز زمینه« قطعی

ساز زمینه« اندیشه هندسی کالبدی و نگاه مکانیکی به شهر»و 
 گر:. شرایط مداخله2است. « ریزی ناکاراچارچو  نظری برنامه»

االر؛ انحصارگرایی؛ نارسایی نظام تدوین ضوابط و مبانی نظری نهادس
های تصمیم، مقررات؛ نارسایی نیروی انسانی؛ پراکندگی کانون

ریزی، ها، گسست مراحل برنامهناهماهنگی در سرپرستی برنامه
گر مدیریت و اجرا و فراموشی پیامدسنجی، شماری از شرایط مداخله

( 4ختمان نظریه )شکل هستند. سرانجام برآیند کدگذاری نظری، سا
بنیادی که  دهی سه مقولهرا روشن نمود و الگوی سازمان

نمایش  5دهد در شکل این پ وهش را نشان می« های نظریهوی گی»
 شده است.داده

 

 
 ریزیالگوی هماهنگی عناصر برنامه»کد بنیادی  (3شکل 
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 ریزی کشورنقش و کارکرد عناصر نهاد رسمی برنامهارزیابی کیفی  (2جدول 

ریزنهاد برنامه  

 وزارت کشور
وزارت راه و 
 شهرسازی
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ری
شه

تر 
 دف

سیاست 
 گذاری

   +   +       +     + + +     + نقش
86 57 20 

 +       +     +       + +     + کارکرد
 تصمیم
 سازی

 + +   + +   + +     +   +     + نقش
89 67 50 

 +   + + +     +       + +     + کارکرد

 هماهنگی
   + + + +   + +     + +       + نقش

0 0 0 
                                 کارکرد

 بررسی
   +   + +   + +   + + +     +   نقش

111 89 
20
 +   + + +   + +   + + +     +   کارکرد 0

تصمیم 
 گیری

   + + + +     +   + + +     +   نقش
111 89 

40
     + + +   + +   + + +     + + کارکرد 0

 اجرا
 +           +     +             نقش

 ؟ 34 100
 + +                 +           کارکرد

 پایش
 + + +   + + +   + + +     + + + نقش

 ؟ 50 58
     +   + +       +   +   + +   کارکرد

ارزیابی و 
 بازنگری

 + +     +   +     +             نقش
0 0 0 

                                 کارکرد

 بنیادی های اصلی و کدهایمقوله (3جدول 
 کد بنیادی مقوله اصلی

 ریزی خطی ناهماهنگ و ناسازگاربرنامه فرآیند ریزیساختار کالن برنامه
 گذاریسازی و سیاستگسسته و ناهماهنگ سیاست فرآیند ساختار سیاسی

 گیریسازی و تصمیمتصمیم فرآیندنارسایی در  تصمیم ساختار
 حقوقی زمینه ریزی دربرنامه فرآیندنارسایی در  ساختار حقوقی
 ناهماهنگی در ساختار حکمروایی شهری ساختار اداری

 ساختار راهبری
دستگاه نامه؛ نبود سازی و انجام بر فراهم فرآیندناهماهنگی و ناسازگاری در 

 یافتهسازمان کنندههماهنگ

 ریزی شهریساختار برنامه
ریزی؛ شالوده های نظری الگوی برنامهناهماهنگی و نارسایی چارچو 

ریزی؛ نبود مدیریت واحد برنامه فرآیندریزی؛ تکاملی نبودن دستوری برنامه
 های برنامهمایهریزی؛ ناسازگاری دروننگری برنامهسامان و بخشیشهری؛ بی

ساختار بررسی، ارزیابی و 
 گواهی

 ریزخودمحوری ناهماهنگ با زمینه نهاد برنامه

بانی ساختار پایش و دیده
 )نظارت(

 نبود ساختار روشن و کارا
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 ریزی ایرانریزی شهری همکنش با ساختار نهادینه برنامهبرنامه نظریهالگوی )کدگذاری دیداری(  (4شکل 

 

 هامقوله
ند  ♦ ناســــازگاری در فرآی ناهماهنگی و 

 سازی و انجام برنامه.فراهم
سازگاری و ناهماهنگی چارچو  ♦ های نا

 ریزینظری برنامه
 ناهماهنگی در حکمروایی شهری ♦

 سازشرایط زمینه
ــان نوگرایی؛ ــدم ـــــاالر؛  دی ــدرس رویکرد پ

کاره؛ ناهماهنگی و نگری؛ دولت همهســاده
ــت ــیاس ــنی س ــت؛ فرآیند ناروش های فرادس

ســازی و گســســته و ناهماهنگ ســیاســت
گـذاری؛ خردگرایی محض و ســــیــاســـــت

های قطعی؛ اندیشـــه هندســـی تصـــمیم
به کانیکی  گاه م بدی و ن شــــهر؛ نبود  کال

 یافتهسازمان کنندهدستگاه هماهنگ

 پدیده
 ریزی هماهنگنامهبر 
ریزی فرآیندی با راهبری برنامه

 هماهنگ

 زمینه
ریزی ایران؛ ســاختار و عناصــر محیط برنامه

ریزی؛ ریزی؛ تداوم برنامهنهاد رســمی برنامه
مه نا ند بر نگ و فرآی ماه ناه ریزی خطی 

ریزی؛ بنــدی برنـامـهنـاســـــازگـار؛ ســــط 
 موقعشناسی و پیامدسنجی بهآسیب

ستریزی )هدففرآیند برنامهسازی در هماهنگی راهبرد: سیا صمیمگذاری،  ستور برنامهگذاری، ت سازی برنامه( با راهبری ریزی و فراهمسازی، د
دهی بندی و ســازمانهای بخشــی و شــرایط نهادی و ایجاد تناســب برنامه و موضــوع؛ راهبری نظری برای چارچو ســاز نگاهیکپارچه و هماهنگ

سه شهر، کالنامههای برنشنا سعه، پیادههای فراهمتر؛ راهبری گامهای تازهشهر و ...( و چگونگی پیوند برنامهریزی هر برنامه ) سازی، سازی، تو
 وران.کنشی نهادها و بهرهکنشی یا میانهای زمان انجام برنامه؛ همشناسی، بازنگری و پیونددهی پرسمانانجام، پیامدسنجی، آسیب

 پیامد
، «ســوهدف»، «مســئله محور»، «ســازگاری با تحوالت»، «پویا بجای قطعی»ریزی بر اســاس بندی نظری فرآیند برنامهچارچو نظری:  راهبری

ــوکنش» ــوآینده»، «س ــازگار با موضــوع و بدون افزونگی»، «س ــوندهبالنده»، «پیوندپذیر»، «س ــازگاری درونی و بیرونی»و « بازخوردی»، «ش ، «با س
و « ایچرخه»با رویکرد « شــناســی، بازنگریســازی، اجرا، آســیببرنامه، پیامدســنجی، تایید، پیاده ســازی و توســعهای فراهمهپیوســتگی روال»
 «هماهنگی فرآیند و فراورده»و سرانجام « ورانافزایش نقش بهره»

بخشـــی نهاد بین»یا « عامل چهارم»مانند  پایه(کننده )با اختیار، مشــروعیت، چیره و دانشدهی دســتگاه هماهنگبازســازمانراهبری عملی: 
یا افزایش نقش و توان سازمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری )با توجه به نقش حاکمیتی ( برای برساختن هماهنگی « ریزیبرنامه

برنامه، پایش، »، «زی و تخصــــی ریبودجه»، «ورانها و بهرهها، دســــتگاهریزی، بخشنهاد برنامه»، «ریزی و موضــــوعبرنامه»و ســــازگاری 
 «.سازی، انجام و بازنگریهای فراهمروال»و « سازی برنامه، انجام و بازخوردهاپیاده»، «شناسی و بازنگریآسیب

 گرشرایط مداخله
های ریزی؛ کاســتیشــالوده دســتوری برنامه

ریزی؛ مبــانی رویکردی در برنــامــه -نظری 
ســایی نظری نهادســاالر؛ انحصــارگرایی؛ نار 

هــای نیروی انســـــانی؛ پراکنــدگی کــانون
 هاتصمیم؛ ناهماهنگی در سرپرستی برنامه
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 ریزی ایرانهای نظریه همکنش با ساختار نهادینه برنامهوی گی (5شکل 

 

 بحث
ای است که در همکنشی با هدف این پ وهش دستیابی به نظریه
ریزی شهری ایران، کنش عناصر ساختار رسمی محیط برنامه

دهی نماید و زمینه را برای کاربرد ریزی شهری را سازمانبرنامه
ریزی )افزودن اهداف هنجاری های محتوایی برنامهنظریه
ز این است که برآیند انجام ریریزی( فراهم کند. دلخواه برنامهبرنامه

راستا باشد گوید همریزی باید با آنچه برنامه میپیشنهادهای برنامه
گران را ریزی، دیگر بازیریزی باید بتواند در فرآیند برنامهو نهاد برنامه

ریزان مهارِ بازیگران در ژرفای وجود برنامه درگیر کند. گرچه اندیشه
هماهنگی افقی و عمودی را برای  توان، تنهامسئول هست ولی می

کار بست و افزون بر آن برای بازیگران خصوصی، بازیگران سازمانی به
ریزی گرفت. در حالت آرمانی، نهاد برنامه نیز بهره« مهار»از ابزار 

کند که باید خودش از برنامه مراقبت کند ولی مشکل احساس می
در ساختار . [Faludi, 2000] این است که ابزار مراقبت را ندارد

دیدمان چیره است « ریزی جامعالگوی برنامه»ریزی ایران برنامه
[Elyaszadeh Moghaddam, 2011] ریزی شهری با و برنامه

 ,.Sarrafi et al] کاره بودن دولتهایی چون: خطی و همهوی گی

 ,.Sarvar et al]خواهی، تمرکز، آمرانه و غیره تمامیت؛ [2014

؛ بدون [Pour Ahmad et al., 2006]گری نبخشی ؛[2015
 ,.Zangi Abadi et al]یافته کننده و سازماندستگاه هماهنگ

؛ با ابزار کنترلی [Kazemian & Jalili, 2015]انحصارگرا ؛ [2013
ساالر ؛ فن[Barati, 2006]از باال به پایین  بازدارنده

[Husseinzadeh Dalir et al., 2012]؛ با ساختارهای جداگانه 
بدون ؛ [Seyed-al hoseini et al., 2012]ریزی و طراحی برنامه

 ,.Malekpour et al]ها تعادل و ثبات در اقتصاد و سیاست

در سطوح  یريز ای بين اجزاء مختلف برنامهو ارتباط سامانه [2012
و همچنین ناباور به نهادهای مدنی  [Majedi, 2013] مختلف

[Malekpour et al., 2012] .های شناسه در جریان است

سازی و انجام فرآیند هماهنگ فراهم
 برنامه

به کمک رویکردهایی چون: مشارکتی 
)مشارکت هدفمند، تعاملی و وکالتی(، 
 ارشادی )راهبردی، رسانشی( و سازشگر

 گذارینیازسنجی و هدف ریزی بر پایهبرنامه

 زمینهفرآیند یکپارچه و هماهنگ با 
 پ وهی و ...(ای بازخوردی، خطی بازخوردی، اقدام)چرخه

 های بخشیها و کنشساز نگاههماهنگ

 گذاری هماهنگ و پیوستهسازی و سیاستفرآیند سیاست

 گیری هماهنگ با زمینهسازی و تصمیمفرآیند تصمیم

 ریزیحقوقی و شهرسازی در برنامه ساز دوسویههماهنگ

نظری هماهنگ با محیط چارچو  
 ریزیبرنامه

به کمک رویکردهایی چون: پویش 
 -ساختاری، راهبردی -آمیخته )راهبری

کارکردی( و افزایشی گسسته 
 گام(بهمراتبی، گام)سلسله

 ریزیشونده برنامهفرآیند پیوسته، افزایشی و بالنده

 ریزیپایان برنامهدار و بیفرآیند دنباله
 ریزی، برنامه، انجام، پایش، ارزیابی، بازنگری(برنامه )چرخه

 ریزیشده برنامهسوگیری هماهنگ
 سو(گرا( و آیندهگرا )نه آرمانسو، واقعسو، هدف)مشکل

 شده برنامهسوگیری هماهنگ
 ها(ای از آن)هنجاری، کاربردی، کارکردی یا آمیزه

 حکمروایی هماهنگ
 به کمک رویکردهایی چون:

 عملیاتی -زی راهبردیریبرنامه

 راهبری هماهنگ

 کنندهکارگیری دستگاه هماهنگبندی و بهچارچو 

 ریزی، برنامه، انجام و بازنگریپیوستگی هماهنگ برنامه
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پ وهش را نشان  پایههای گفته که بخش کوچکی از دادهپیش
دهد، با کدگذاری باز در فرآیند پ وهش قرار گرفت و پیامد می

برآمده و  نامیده شد، هم« ریزی هماهنگبرنامه نظریه»پ وهش که 
های پ وهشی و دیدگاه های یافت شده از اسنادسو با کلیدواژههم

گفتگوشوندگان است و هم با چگونگی آرایش نیروهای درون و 
ریزی شهری ایران سازگاری دارد. سازمانی ساختار رسمی برنامهبرون

هایی چنان برجسته شده که گفتمانامروزه آن« هماهنگی» کارمایه
شورای »در باالترین تراز حاکمیتی؛ « هماهنگی سران قوا»چون 

هماهنگی »گیر؛ های تصمیمها و نهاددر بیشتر وزارتخانه« هنگیهما
ها و غیره جای خود را بازکرده ریزیدر برنامه« فرآیند و فرآورده )برنامه(

پردازی نظریه»های بایستگی پایهبر و رو به گسترش نهاده است. 
های سنجی برونداد، بازخوانی ادبیات تخصصی، برای هم«داده بنیاد

گونه که در ش و اطمینان از روایی برآیند آن، کاربرد دارد. آنپ وه
با « هماهنگی»شود، برآیند پ وهش از دید می آغاز این بخش دیده

های راستا است و با دیدگاههم ،[Faludi, 2000]دیدگاه فالودی 
کم مدیریت هماهنگ شهری که مدیریت واحد شهری یا دست»

« اندرکاران عمومی و خصوصی را برسازدهماهنگی کنش دست
[Barati, 2006]، « قوانین و مقررات شهرسازی کنونی از پیوستگی

 ؛[Salehi, 2007]« و هماهنگی عمودی و افقی برخوردار نیست

 یو نبود ارتباط كاف یجامع پیامد ناهماهنگ یهارحهای طیینارسا»
 ,.Husseinzadeh Dalir et al]« اجرايي طرح است یبين نهادها

های جامع و تفصیلی با سرشتی ناهماهنگ با طرح» ؛[2011
ریزی یعنی های سرزمینی ایران به هدف برنامهها و گوناگونیوی گی
محیط » ؛[Habibi et al., 2011]« کالبدی هماهنگ نرسید توسعه

همگرایی و توافق عمومی در محیط »و « و عمل تعاملی
سازی گفتمان پیاده ؛[Afsari et al., 2019]« گذاریسیاست

و شمار  [Rajab Salahi et al., 2019]مدیریت یکپارچه شهری 
نیز برآیند « کنشیهم»ها، همسویی دارد. از دید دیگری از پ وهش

ریزی برنامه»، «ریزی تعاملیبرنامه»پ وهش با شیوه و رویکرد 
سویی دارد و از دید هم« ریزی مشارکتیبرنامه»و « ایمذاکره

، «ساختاری-ریزی راهبردیبرنامه»با شیوه و رویکرد « راهبری»
راستا است. هم« پویش آمیخته»و « عملیاتی-بردیریزی راهبرنامه»

ای در رویارویی با دیدگاه نظری در بازخوانی ادبیات تخصصی، نمونه
ها این پ وهش یافت نشد. آنچه در این پ وهش، از میان داده

کنندگان، استادان راهنما و مشاور خودنمایی کرد و گواهی مشارکت
ت تخصصی را نشان داد، سویی ادبیاراستایی و همو همچنین هم

« پربرخوردترین»و « ترینساده»است که اگرچه « هماهنگی» کارمایه
ریزی ایران، برای دورانی کاربردی است ولی در محیط برنامه گزاره

 مانده بود. دراز، از دید دور
ریزی دهی فرآیند برنامهشود؛ به بازسازماندر پایان پیشنهاد می

آفرینی نهاد، و با نقش« درونی و بیرونی هماهنگی»شهری بر مدار 
که هم دانستگی و ابزار بایسته و « سازهماهنگ»سازمان یا کنشگر 

آفرینی در بسنده را داشته باشد و هم پذیرندگی، توان و نیروی نقش
ای گونهسراسر فرآیند )از سپارش تا انجام و چرخه بازنگری( را به

 یدهپیشنهاد کمینه؛ باز سازمانپیوسته، دارا باشد، پرداخته شود و 
نهاد مطالعات و »ساز مانند بخشی هماهنگو برپایی نهاد بین

شهرهایی مانند تهران، )برپا و برچیده شده در کالن« ریزیبرنامه
معاون »( یا افزایش نقش، جایگاه و توان سازمانی غیرهمشهد و 

 است.« هماهنگی استانداری
 

 گیرینتیجه
های بنیادی که در مقوله« هماهنگی» پ وهش نشان داد که انگاره

الگوی هماهنگی »کانونِی  رفته آشکار گردید، هستههش رفتهپ و
ناهماهنگی و »های بنیادِی ، کد و مقوله«ریزیعناصر برنامه

ناسازگاری و »، «سازی و انجام برنامهناسازگاری در فرآیند فراهم
ناهماهنگی »و « ریزینظری الگوی برنامه هایناهماهنگی چارچو 
همکنش با  نظریهو سازندهای ساختمان « در حکمروایی شهری

کانونی  پدیدهریزی ایران است و عناصر ساختار رسمی محیط برنامه
را « پ وهش نظریه»است که « ریزی هماهنگبرنامه»پ وهش، 

دهی مانراهبری نظری برای ساز »کند و راهبردهای نمایندگی می
سازی راهبری عملی برای هماهنگ»و « ریزیهماهنگ فرآیند برنامه

وران درگیر در نهادها و بهره غیره،کنشی و نقش، دیدگاه، هم
 بر دارد. را در« ریزی و فرآیند آنبرنامه

 
گفتگوشوندگان، استادان راهنما،  از همکاری ارزنده تشکر و قدردانی:

مایه و گروه شهرسازی دانشگاه آزاد استاد مشاور، داوران گران
گیری اسالمی مشهد که در پروراندن پ وهش نقش برجسته و چشم

 شود.داشتند، سپاسگزاری می
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تأییدیه اخالقی:

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. منافع:تعارض 
)نویسنده اول(، پ وهشگر اصلی  غالمرضا ناظمی سهم نویسندگان:

 (؛%15دوم(، نگارنده بحث ))نویسنده  راضیه رضازاده (؛50%)
 (؛%25) شناس(، روشسوم)نویسنده عمیداالسالم ثقه االسالمی 

 (%10) همکاری در فرآیند پ وهش(، چهارم)نویسنده  هادی سروری
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.منابع مالی: 
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