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ABSTRACT
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
اهداف :چندوچون برنامهریزی شهری انجامگرفته در هفت دهه گذ شته ک شور و
نپرداختن بـه چـارچو بنــدی نظریـه بومی همراســــتــا بـا وی گیهـای محیط
برنامهریزی کشـــور ،امروزه ناســـازگاریها و ناهماهنگیهای فراوان برنامهریزی،
برنامهریز و برنامههای شهری را آ شکار کرده ا ست؛ هدف این پ وهش د ستیابی
به نظریه برنامهریزی شهری همکنش با عناصر ساختار رسمی محیط برنامهریزی
ایران است.
روششناسی :این پ وهش دارای رویکرد انتقادی و در شمار پ وهشهای کیفی
است و «نظریه دادهبنیاد کالسیک» شالوده فراهمسازی آن است .گفتگوهای
نیمهساختاریافته هدفمند با  30تن خبره و پ وهش اسنادی  100سند علمی و
پ وهشی چاپشده ( 1370تا  )1398دادههای بایسته و بسنده را برای کدگذاری
به کمک نرمافزار  MAXQDAفراهم نمود و در گامهای تحلیلی و چرخهای-
بازخوردی «گردآوری داده ها و کدگذاری باز ،بنیادی ،گزینشی ،نظری» و «مرور
ادبیات تخصصی» پ وهش انجام شد و روایی آن ،با مرور ادبیات و دو شیوه
«ارزیابی به کمک هفت سنجه استراوس و کوربین» و «ارزیابی به کمک
پرسشهای کرسول» گواهی شد.
یافتهها :در فرآیند پیونددهی و مفهومسازی ( 860کد باز) به کمک «خودنوشتها»
و مشارکت گفتگوشوندگان ،کدهای بنیادی «ساختار کالن برنامهریز»« ،نظریهها و
چارچو های نظری» و «محیط برنامهریزی» شناسایی و به کمک «الگوی گراف»،
«ساختار نهادینه (رسمی) برنامهریزی»« ،عنصرهای ساختار نهادینه برنامهریزی
شهری» و کد بنیادی «الگوی هماهنگی عناصر ساختار نهادینه برنامهریزی شهری»
شناسایی شد و سپس سه مقوله بنیادی «ناهماهنگی و ناسازگاری در فرآیند
فراهمسازی و انجام برنامه»« ،ناسازگاری و ناهماهنگی چارچو های نظری الگوی
برنامهریزی» و «ناهماهنگی در حکمروایی شهری» روشن گردید.
نتیجهگیری :پ وهش نشان داد؛ انگاره «هماهنگی» کانون مقولهها و کدهایی
است که به «نظریه همکنش با عناصر ساختار رسمی محیط برنامهریزی ایران»
رهنمون دارد و پدیده کانونی پ وهش که نظریه پ وهش را نشان میدهد،
«برنامهریزی هماهنگ» است که راهبردهای «راهبری نظری :هماهنگساز فرآیند
برنامهریزی» و «راهبری عملی :هماهنگساز نقش ،دیدگاه ،همکنشی و  ...نهادها
و بهرهوران برنامهریزی» را در بر دارد.
کلیدواژهها :نظریه برنامهریزی ،برنامهریزی هماهنگ ،محیط برنامهریزی ،ساختار رسمی،
نظریه دادهبنیاد
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مقدمه
امروزه در نگاهی به چندوچون برنامهریزی شهری انجام گرفته در هفت دهه
گذشته کشور و واکنش اندیشمندان نسبت به فرآیندها ،روشها،
چارچو های نظری ،نظریههای پایه و غیره که از آغاز با خردهگیریهای فراوان
] [Husseinzadeh Dalir et al., 2011همراه بوده است؛
ناسازگاری ،کاستی و کشمکشهای فراروی برنامهریزان ،برنامهریزی
و برنامه برآمده از آن ،بهروشنی دیده میشود و میتوان گفت ،در
بسیاری از سرزمینها ،سامانه برنامهریزی شهری ،خود بخشی از
چالشهای برنامهریزی است ] .[Watson, 2009آنچه تاکنون
مبنای برنامهریزی شهری ایران بوده« ،طرحجامع» )(Master plan
است که در چارچو برنامهریزی بخشی-کالبدی [Ajlali et al., 2017:
] 383جای میگیرد و نظریه طرح ساختاری-راهبردی [Majedi,
] 2013نیز که در یک دهه گذشته برای شماری از شهرهای کشور کاربرد
یافته بود ،سرانجام در کرانهبندی چارچو های نظری و انجامی طرحجامع
آرام گرفت ] .[Sarrafi et al., 2014: 160-165با اینهمه ،بهرهگیری

از رویکرد «طرح ساختاری-راهبردی» در فراهمسازی برنامههای توسعه و عمران
شهری ،روزنههایی را نیز برای کاربرد کارمایههای تازهتر؛ همچون «فرآیند
چشماندازسازی»« ،فراهمسازی چشمانداز»« ،کاربست سامانه دادههای
جغرافیایی ) ،»(GISبهرهگیری از شیوههای «آیندهپ وهی» [Moghimi,
] 2015و همانند آن؛ گشوده است که میتواند به بازشدن مرزهای سنتی
برنامهریزی شهری کشور کمک کند .اگرچه دامنه بسیار گسترده انتقادات
اندیشمندان کشور که تا به امروز ،ناکارآمدی برنامهها و برنامهریزیهای
انجامگرفته و دنبال کردن شیوه کنونی برنامهریزی شهری را نشانه رفتهاند،
بهروشنی در ادبیات رشته دیده میشود ولی چرایی چیرگی دنبالهدار
«طرحجامع» و ایستادگی نهادهای رسمی برنامهریزی ایران در برابر
پیشنهادهای تازهتر مانند «طرح ساختاری -راهبردی» نیز پرسشبرانگیز شده
است .از سویی ،برنامهریزی کنشی است سیاسی و از دو راه «سیاستهای بر
برنامهریزی» (برنامهریزی درون سیاستها است) و «سیاستهای در
برنامهریزی» (سیاست برای رسیدن به آرمانهای برنامهریزی) به سیاست
وابستگی دارد و از سوی دیگر ،شهر کانون فراهمسازی قدرت سیاسی
و برنامهریزی شهری جایگاه کانونی کشمکش بین گروههای
گوناگون است؛ برنامهریزان در برنامهریزی شهر (پدیدهای سیاسی) به
کمک برنامهریزی (کنشی سیاسی) ،تنها به فراهمسازی برنامه
کالبدی میپردازند که فراورده آن (برنامه یا طرحجامع) در
ساختارهای بخشی و پشت سرهمی بدون پیوندهای افقی سزاوار،
در بستر قانونی درهم و ناکارآمد ،انجامشدنی نیست و فرآیند روشنی
نیز برای انجام ندارد ] .[Sarrafi et al., 2014واژه سیاستگذاری،
با حکومت ،دولت ،جامعه و جستارهای همگانی آن پیوند دارد و در
گامهای «آمادهسازی برنامه»« ،تصمیمگیری»« ،پذیرشپذیری
(مشروعیت دادن)» و انجام فرآیند سیاستگذاری ،کسانی هستند
که تنها در برخی از گامها نقش دارند و رویکرد بازیگران تازه،
دنبالهروی از تصمیمهای پیشینیان خود است & [Haieri Yazdi
دوره  ،36شماره  ،2بهار 1400
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] .Maleki, 2017تصمیمگیران و سیاستگذاران با دارا بودن
وظیفههای جداگانه ،در زمینهای که توان و نیرومندی بایسته را
دارند و بر پایه دستور کارهای وی ه شده در قانون و برنامههای ملی،
به سیاستگذاری و انجام سیاستها میپردازند که گسست و
چندپارگی تصمیمگیری و سیاستگذاری پیامد آن است و نشانگر
نارسایی سازوکارهای همکاری و هماهنگی بین کنشگران و
ناسازگاری رویکردهای یکپارچگی سیاستها است« .هماهنگی» در
باالترین تراز ،هماهنگسازی بروندادهای فرآیند سیاستگذاری،
هدفها یا سیاستهای تراز شده (تعدیلی) را نشان میدهد و در تراز
پایین ،همبستهسازی بیشتر سیاستها و کاهش افزونگی (کاهش
چیزهای افزون بر نیاز) و کاستن از ناسازگاری درونی و بیرونی
سیاستها را برجسته میکند & [Abdi Daneshpour
] .Ebrahim nia, 2015با جستجو در ادبیات برنامهریزی شهری کشور،
دیده میشود که نشانهروی بیشتر اندیشمندان ،برجسته کردن نارساییهای
یافت شده در «فرآیند برنامهریزی»« ،برنامه»« ،هنجارهای برنامه همچون:
نپرداختن به جنبههای اقتصادی ،فرهنگی ،تاریخی و غیره» و همانند آن بوده
و کمتر به نقش «عنصرهای نهاد رسمی محیط برنامهریزی شهری کشور»
پرداختهشده است .برای نمونه؛ ماجدی ] [Majedi, 2013با دستهبندی
نارساییهای طرحهای جامع در دستههایی چون «درونمایهها»،
«روش فراهمسازی برنامه»« ،روش بررسی و گواهی برنامه» و همانند
آن زمینه را برای پیشنهاد طرح ساختاری-راهبردی فراهم کرده ولی
نقش و توان ساختار نیرومند نهاد رسمی برنامهریزی و همکنشی با
آن را نادیده گرفته است .از سوی دیگر در کنش برنامهریزی« ،سبک
برنامهریزی» ] [Faludi, 1973: 187همکنش با محیط برنامهریز ی
نقش برجستهای دارد که بسیاری از ناکارآمدیها ریشه در گزینش
نادرست آن دارد .ارزیابی کاربست «الگوی طرحجامع» در محیط
برنامهریزی ایران نشانگر ناسازگاری الگوی یادشده است و
«برنامهریزی جامع خردمندانه» )(Comprehensive planning
که سبک دلخواه این محیط است ] [Nazemi et al., 2020کمتر
زمینهساز انجام برنامهریزهای شهری بوده است.
در ادبیات تخصصی ،از گونهبندی نظریههای برنامهریزی در
دستههایی چون «نظریه برنامهریزی»« ،نظریه در برنامهریزی» و
«نظریه درباره برنامهریزی» ] [Archibugi, 2013: 25یادشده که
میتواند برای شناساییُ ،خردکردن و دستهبندی نارساییها و
جستارهای چالشی برنامهریزی شهری و همچنین کوشش برای
کاستیزدایی آنها ،کاربرد داشته باشد .با این آگاهی؛ میتوان
دیدگاههای نظری و انتقادی اندیشمندان و همچنین نارساییها و

ناکارآمدیهای طرحهای توسعه و عمران شهری (طرحجامع) را
دستهبندی کرد .بسیاری از انتقادهای چند دهه گذشته برمیگردد به
درونمایهها و هنجارهای برنامهریزی که در یکی از دو دسته دوم و
سوم جای میگیرند و شمار اندکی دسته نخست (نظریه برنامهریزی)
را نشانه رفته است؛ بنابراین «چارچو بندی نظریه پایهای کنشهای
برنامهریزانه» (نظریه برنامهریزی) که بتواند بایستگیهای دو سوی
«چارچو های نظری سازگار با محیط برنامهریزی ایران» و «نقش،
توان و نیرومندی نهادهای درگیر در برنامهریزی شهری» را بر پایه
«سبک برنامهریزی همراستا با بایستگیهای محیط برنامهریزی
کشور» پشتیبانی کند و خواستهای همکنش شده را برآورده سازد،
یک نیاز ریشهای است .هدف از انجام این پ وهش که بر پایه زمینهیابی
انتقادها ،ناکارآمدیها ،نارساییها و کاستیهای طرحهای جامع شهری کشور
به سرانجام رسیده ،صورتبندی «نظریه برنامهریزی شهری همکنش (در تعامل)
با عناصر ساختار رسمی محیط برنامهریزی شهری ایران» است که زمینه را برای
سازماندهی نظریههای محتوایی برنامهریزی (افزودن اهداف هنجاری
برنامهریزی) آماده میکند.

روششناسی
این پ وهش که با رویکرد انتقادی به پیگیری هدف پ وهش پرداخته ،در شمار
پ وهشهای کیفی است و «نظریه داده بنیاد کالسیک» شالوده فراهمسازی
آن است .از آنجا که «نظریه داده بنیاد» از رویکرد کیفی و پیشانگارههای
(پیشفرضهای) آن بهره میبرد ،گزینش گونه سزاوار نظریه نقش برجستهای
دارد؛ نظریه داده بنیاد ،بر پایه گوناگونی دیدگاههای پدیدآورندگان آن ،به دو
شیوه «کالسیک» و «استراوسی» بخش شده و هسته کانونی هر دو نمونه،
همسنجی همیشگی دادهها و بروندادها تا رسیدن به برآیند پ وهش است .در
روش استراوسی ،نظریهپرداز با یک کد نظری پیش پنداشته به نظریهپردازی
میپردازد ولی در روش کالسیک ،نظریه همانند مفاهیم ،خود از درون دادهها
آشکار و برجسته میشود ] .[Farhangi et al., 2015بنمایههای
گردآوری دادهها نیز در پیروی از گزاره زبانزد شده گلیزر «همهچیز داده است»
] [Farhangi et al., 2015سازمان یافته و میتوان در دودسته
«گفتگوهای نیمه ساختاریافته هدفمند» و «اسناد نوشتاری اندیشمندان»
(همپیوند با موضوع پ وهش) که در گامهای پایانی ،آمیزهای از آنها
دستمایه گفتگوهای بیشتر و اشباع نظری کدهای بنیادی ،مقولههای کانونی
و کدهای گزینشی شدهاند ،آنها را گزارش کرد .برای گزینش گفتگو شوندههای
دسته نخست که سی نفر بودند و با پیشرفت پ وهش و بر پایه مدل گلوله
برفی از همسخنی و همراهی آنان بهرهجویی شد ،چند وی گی نقش داشته که
در جدول  1آمده است.

جدول  )1وی گیها و شمار گفتگوشوندگان در پیوند با جستار پ وهش (برنامهریزی شهری) با پیشینه  10سال و بیشتر
رسته کاری
تعداد
ردیف
زمینهی پ وهش صاحبنظر در
6
1
نهادهای برنامهریزی دولتی
6
2
شهردار کالنشهر ،شهرهای میانی و کوچک
10
3
نهاد برنامهریزی خصوصی (مهندسان مشاور)
6
4
کارشناس یا معاون شهرسازی شهرداری
2
5
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زمینه پ وهش دانشنامه در
دکترا
کارشناسی ارشد و باالتر
کارشناسی و باالتر
کارشناسی ارشد و باالتر
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با انجام هر گفتگو ،پیادهسازی و تحلیل گفتهها انجام و کدهای برآمده از آن
به تایید گوینده میرسید .یافتهها به کمک نرمافزار  MAXQDAنسخه 12
کدگذاری گردید و کدهای با ِز بدست آمده از آن ،پایه کدگذاریهای بعدی،
جابجایی و بازآرایی کدها (با پیشرفت پ وهش و انجام گفتگوهای بیشتر) و
همچنین مقولهبندی ،تغییر نام مقولهها ،خودنوشتها (یادداشتهای
پ وهشگر در روند گفتگو ،پیادهسازی گفتگو و تحلیلها) شده است .برای
برداشت بنمایههای دسته دوم (اسناد نوشتاری اندیشمندان) نیز  100سند
همپیوند با «برنامهریزی شهری ایران»« ،طرحهای توسعه و عمران (طرحجامع،
طرح هادی) شهری ایران» و «طرحهای ساختاری راهبردی» دربرگیرنده کتا ،
مقاله ،وی هنامه و گزارش که بین سالهای  1370تا پایان  1397چاپ و در
دسترس بود ،دستچین و کاربرد یافته است .کدگذاری این دسته از یافتهها
نیز با همان نرمافزار و همان فرآیند سرانجام یافته و رفتهرفته به کدهای دسته
نخست افزوده و در فرآیند گفتگوهای دسته نخست بهکار بسته شد .اگرچه
برای روشی که تحلیل و انجام بسیاری از گامهای آن همزمان با دادهیابی
انجام میپذیرد و رسیدن به اشباع نظری نیازمند رفتوبرگشتهای فراوان
است ،نمیتوان گامهای پشتسرهم روشنی را برشمرد & [Danaeifard
] Emami, 2007ولی برای گویایی فرآیند انجام پ وهش ،میتوان از
گامهای «گزینش حوزه پ وهش»« ،گردآوری دادهها و کدگذاری باز»« ،کدگذار
بنیادی»« ،کدگذاری گزینشی»« ،کدگذاری نظری» (کدگذاری نظری در زمان
سازماندهی و یکپارچهسازی خودنوشتها انجام میشود و کدهای سازنده
نظریه را نمایان میکند)« ،مرور ادبیات تخصصی» (ادبیات تخصصی
برنامهریزی شهری به آن دسته از نوشتههای تخصصی گفته میشود که به
دیدگاههای کالن ،نظریههای برنامهریزی ،چارچو های نظری و همانند آن
میپردازد و جستجو در آنها باهدف همسنجی بروندادهای پ وهش با
بروندادهای آن اسناد انجام میشود)« ،پرداخت نظریه» و «ارزیابی برونداد
پ وهش» یاد کرد .برای ارزیابی «نظریه» ،افزون بر مرور ادبیات تخصصی که
همسویی با برونداد شماری از آنهای روشن گردید ،دو شیوه «ارزیابی به کمک
هفت سنجه پیشبینیشده از سوی استراوس و کوربین» و «ارزیابی به کمک
پرسشهای کرسول» ] [Danaeifard & Emami, 2007کاربرد یافت.
در پرکردن جدولهای ارزیابی؛ از سی گفتگوشونده ،پنج تن آنها همکاری
داشته و جدولهای ارزیابی یادشده را نمرهگذاری نمودند که برآیند هر ارزیابی
و برآیند هر پنج ارزیابی ،روایی «نظریه» را گواهی میکند.
در «پرداخت نظریه» (به تصویر کشیدن نظریه) سه شیوه «الگوی
کدگذاری دیداری»؛ «نگارش نظریه در مجموعهای از قضایا یا
فرضیهها» و «نگارش خط داستان» [Danaeifard & Emami,
] 2007کاربرد دارد .در این پ وهش؛ به کمک «الگوی گراف»،
یافتههای پ وهش ،سازماندهی و گزارش شد و در پایان به شیوه
«کدگذاری دیداری» ،الگوی نظریه نمایش داده شد.

یافتهها
بازخوانی ادبیات برنامهریزی نشان میدهد که نظریههای
برنامهریزی ،دستکم دارای دو بخش «نظریه روند کاری برنامهریز»
) (Theory of planningو «نظریههای محتوایی» است و کانون
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

چالشهای برنامهریزی شهری ایران که «حوزه پ وهش» نیز هست،
بخش نخست است که «نظریه برنامهریزی» نامیده میشود.
یافتههای گام «گردآوری دادهها و کدگذاری باز» که برآمده از
نمونهگیری نظری گفتگوها و اسناد بود 860 ،کدباز است که در فرآیند
پیونددهی و مفهومسازی ،به کمک «خودنوشتها» و مشارکت سی
تن گفتگوشوندگان ،شمار آنها کاهش یافت و در زیرشاخه کدهای
ِ
بنیادی «ساختار کالن برنامهریز»« ،نظریهها و چارچو های نظری»
ِ
و «محیط برنامهریزی» آرایش داده شد .سپس برآیند بازآرایی شده
کدهای باز در کالن مقولهها و مقولههای ُخردتر ،به روشن شدن
«ساختار نهادینه برنامهریزی» (شکل  )1و «عنصرهای ساختار نهادینه
برنامهریزی شهری» (شکل  )2و کد بنیادی «الگوی هماهنگی عناصر
برنامهریزی» (شکل  )3انجامید .کد «هماهنگی» که در همه
مقولههای بنیادی پ وهش رفتهرفته درخشنده و برجسته شده بود
(ظاهر شوندگی هسته مرکزی و جنبههای نظری) و سرانجام «کد
کانونی پ وهش» گردید در ساختارهای برنامهریزی کشور نیز محور
کدهای دیگر است.
یافتههای پ وهش نشان میدهد که کد بنیادی «فرآیند خطی
ناهماهنگ و ناسازگار» محور کدهای «ساختار کالن برنامهریزی
کشور» است؛ کد «فرآیند گسسته و ناهماهنگ سیاستسازی و
سیاستگذاری» محور کدهای «ساختار سیاسی»؛ «نارسایی و
ناهماهنگی برنامهریزی در زمینه حقوقی» محور «ساختار حقوقی»؛
«ساختار حکمروایی شهری ناهماهنگ و درهم» محور «ساختار
اداری»؛ «نارسایی و ناهماهنگی در فرآیند تصمیمسازی و
تصمیمگیری» محور «ساختار تصمیمگیری»؛ «برنامه هماهنگ
نشده» محور «ساختار برنامهریزی شهری ایران»؛ «ناسازگاری
سازماندهی راهبری برای فراهمسازی و انجام برنامه» محور «ساختار
راهبری» و «نبود دستگاه هماهنگکننده سازمانیافته» برای «سامانه
راهبری»؛ «نبود ساختار پایش و دیدهبانی» محور «ساختار پایش و
دیدهبانی»؛ «خودمحوری ناهماهنگ با زمینه» محور «ساختار
ارزیابی» و «ساختار بررسی و گواهی» و سرانجام ،کد بنیادی
«ناهماهنگ ،بیسامان و بخشینگر» محور کدهای «ساختار انجام
برنامه» است و دیگر کدهای هر ساختار ،نشانگر وی گیها ،شرایط
زمینهساز ّ
(علی) ،شرایط مداخلهگر و پیامدهای کد بنیادی همان
ساختار است.
با روشن شدن کدهای بنیادی ،بار دیگر فرآیند پیونددهی کدها،
مفاهیم ،خودنوشتها و مقولهها انجام شد و با مشارکت همه
گفتگوشوندگان و بهرهگیری از «خودنوشتها» ،کدهای تراز باالتر
ساخته شد .در این گام که کدگذاری گزینشی نامیده میشود ،سه
بنیادی « .1ناهماهنگی و ناسازگاری در فرآیند فراهمسازی و
مقوله
ِ
مفاهیم «شالوده دستوری برنامهریزی»،
ِ
انجام برنامه» دربردارندهی
«فرآیند خطی ناهماهنگ و ناسازگار»« ،بیسامان و بخشینگری
برنامهریزی»« ،فرآیند گسسته و ناهماهنگ سیاستسازی و
سیاستگذاری»« ،نارسایی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری»
و «نارسایی در فرآیند برنامهریزی درزمینه حقوقی»؛ « .2ناسازگاری و
دوره  ،36شماره  ،2بهار 1400
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ناهماهنگی چارچو های نظری الگوی برنامهریزی» دربرگیرنده
مفاهیم «کاستیهای نظری-رویکردی در برنامهریزی»« ،تکاملی
نبودن فرآیند برنامهریزی» و «ناسازگاری درونی و بیرونی

درونمایههای برنامه» و « .3ناهماهنگی در حکمروایی شهری» با
مفاهیم «نبود مدیریت واحد شهری»« ،نبود دستگاه هماهنگکننده
سازمانیافته» و «نظام مدیریتی-اجرایی مبهم» شناسایی شد.

شکل  )1ساختار نهادینه (رسمی) محیط برنامهریزی ایران
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عنصرهای نهادی ساختار نهادینه
برنامهریزی شهری ایران

وزارت راه و شهرسازی
سازمان
برنامهوبودجه
شورای عالی شهرسازی و
معماری

نظام فنی و
اجرایی
دفتر تدوین
آییننامههای فنی

شورای برنامهریزی و
توسعه استان

دفتر تدوین
آییننامههای
اجرایی

وزارت کشور
شورای عالی هماهنگی
ترافیک (همتا)
معاون هماهنگی
امور عمرانی وزیر

سازمان شهرداریها
معاون هماهنگی
امور عمرانی استان

دفترهای بودجه و
تدوین فهرستبها

شورای شهر

دفترهای مشاوران
و پیمانکاران

راه و شهرسازی
استان :دبیرخانه
شورای برنامهریزی

دفتر استانی
سازمان

دفتر امور شهری
کارگروه تخصصی
امور زیربنایی و
شهرسازی استان

شهرداری

کمیته فنی
کارگروه

برنامهریز
خصوصی

وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی

کمیته کارشناسی کارگروه

برنامهریزی (نظریه،
رویکرد ،فرآیند و ...

دفتر فنی و
حملونقل و ترافیک
استان
کمیسیون ماده 5

برنامه

کمیته فنی طرح
هادی

شکل  )2عنصرهای ساختار نهادینه برنامهریزی شهری

از دیگر یافتههای پ وهش که دادههایی را نیز برای پ وهشهای
جداگانهی دیگر فراهم میکند ،ارزیابی کیفی «نقش و کارکرد عناصر
نهاد رسمی برنامهریزی کشور» (جدول  )2است که با مشارکت
گفتگوشوندگان پ وهش ،فراهم شد و برآیند آن درستی گزینش کد
«هماهنگی» بهعنوان «هستهی کانونی پ وهش» را گواهی نمود.
از میان مقولهها و کدهای بنیادی گزینششده در فرآیند پ وهش،
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

برجستهترین واژه «هماهنگی» است که در ارزیابی نقش و کارکرد
عنصرهای نهاد رسمی برنامهریزی کشور ،برآیند آن «هیچ»
گزارششده است .این واژه پرتکرار که نقش و برجستگی آن از درون
دادهها رفتهرفته آشکار شد ،بنیاد کدهای بنیادی و مقولههای اصلی
(جدول  )3است که هسته بنیادی یا پدیده کانونی «برنامهریزی
هماهنگ» را نشان میدهد.
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در گام «کدگذاری نظری» و فرآیند «پرداخت نظریه» ،یافتههای
پ وهش و کدهای گزینششده ،نقشهای چندگانهای را بازی
میکنند که چکیده آن اینچنین است .1 :شرایط زمینهساز :کدهای
«دیدمان نوگرایی»« ،رویکرد پدرساالر» و «سادهنگری» زمینهساز کد
بنیادی «فرآیند برنامهریزی خطی ناهماهنگ و ناسازگار»؛ کدهای
«دولت همهکاره» و «ناهماهنگی و ناروشنی سیاستهای فرادست»
زمینهساز «فرآیند گسسته و ناهماهنگ سیاستسازی و
سیاستگذاری»؛ «ناروشنی آزادی کنش نیروها» زمینهساز
«حکمروایی شهری ناهماهنگ»؛ «خردگرایی محض و تصمیمهای
قطعی» زمینهساز «نارسایی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری»

و «اندیشه هندسی کالبدی و نگاه مکانیکی به شهر» زمینهساز
«چارچو نظری برنامهریزی ناکارا» است .2 .شرایط مداخلهگر:
مبانی نظری نهادساالر؛ انحصارگرایی؛ نارسایی نظام تدوین ضوابط و
مقررات؛ نارسایی نیروی انسانی؛ پراکندگی کانونهای تصمیم،
ناهماهنگی در سرپرستی برنامهها ،گسست مراحل برنامهریزی،
مدیریت و اجرا و فراموشی پیامدسنجی ،شماری از شرایط مداخلهگر
هستند .سرانجام برآیند کدگذاری نظری ،ساختمان نظریه (شکل )4
را روشن نمود و الگوی سازماندهی سه مقوله بنیادی که
«وی گیهای نظریه» این پ وهش را نشان میدهد در شکل  5نمایش
دادهشده است.

شکل  )3کد بنیادی «الگوی هماهنگی عناصر برنامهریزی
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جدول  )2ارزیابی کیفی نقش و کارکرد عناصر نهاد رسمی برنامهریزی کشور
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جدول  )3مقولههای اصلی و کدهای بنیادی

کد بنیادی
مقوله اصلی
فرآیند برنامهریزی خطی ناهماهنگ و ناسازگار
ساختار کالن برنامهریزی
فرآیند گسسته و ناهماهنگ سیاستسازی و سیاستگذاری
ساختار سیاسی
نارسایی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری
ساختار تصمیم
نارسایی در فرآیند برنامهریزی در زمینه حقوقی
ساختار حقوقی
ناهماهنگی در ساختار حکمروایی شهری
ساختار اداری
ناهماهنگی و ناسازگاری در فرآیند فراهمسازی و انجام برنامه؛ نبود دستگاه
ساختار راهبری
هماهنگکننده سازمانیافته
ناهماهنگی و نارسایی چارچو های نظری الگوی برنامهریزی؛ شالوده
ساختار برنامهریزی شهری دستوری برنامهریزی؛ تکاملی نبودن فرآیند برنامهریزی؛ نبود مدیریت واحد
شهری؛ بیسامان و بخشینگری برنامهریزی؛ ناسازگاری درونمایههای برنامه
ساختار بررسی ،ارزیابی و
خودمحوری ناهماهنگ با زمینه نهاد برنامهریز
گواهی
ساختار پایش و دیدهبانی
نبود ساختار روشن و کارا
(نظارت)
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
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شرایط زمینهساز
دیــدمــان نوگرایی؛ رویکرد پــدرســـــاالر؛
ســادهنگری؛ دولت همهکاره؛ ناهماهنگی و
ناروشــنی ســیاســتهای فرادســت؛ فرآیند
گســســته و ناهماهنگ ســیاســتســازی و
ســــیــاســـــتگـذاری؛ خردگرایی محض و
تصـــمیمهای قطعی؛ اندیشـــه هندســـی
کال بدی و ن گاه م کانیکی به شــــهر؛ نبود
دستگاه هماهنگکننده سازمانیافته

مقولهها
♦ ناهماهنگی و ناســــازگاری در فرآیند
فراهم سازی و انجام برنامه.
♦ نا سازگاری و ناهماهنگی چارچو های
نظری برنامهریزی
♦ ناهماهنگی در حکمروایی شهری

زمینه
محیط برنامهریزی ایران؛ ســاختار و عناصــر
نهاد رســمی برنامهریزی؛ تداوم برنامهریزی؛
فرآی ند بر نا مهریزی خطی ناه ماه نگ و
نـاســـــازگـار؛ ســــط بنــدی برنـامـهریزی؛
آسیبشناسی و پیامدسنجی بهموقع

پدیده
برنامهریزی هماهنگ
برنامهریزی فرآیندی با راهبری
هماهنگ

شرایط مداخلهگر
شــالوده دســتوری برنامهریزی؛ کاســتیهای
نظری  -رویکردی در برنــامــهریزی؛ مبــانی
نظری نهادســاالر؛ انحصــارگرایی؛ نارســایی
نیروی انســـــانی؛ پراکنــدگی کــانونهــای
تصمیم؛ ناهماهنگی در سرپرستی برنامهها

راهبرد :هماهنگی سازی در فرآیند برنامهریزی (هدفگذاری ،سیا ستگذاری ،ت صمیم سازی ،د ستور برنامهریزی و فراهم سازی برنامه) با راهبری
یکپارچه و هماهنگســاز نگاههای بخشــی و شــرایط نهادی و ایجاد تناســب برنامه و موضــوع؛ راهبری نظری برای چارچو بندی و ســازماندهی
شنا سههای برنامهریزی هر برنامه ( شهر ،کالن شهر و  )...و چگونگی پیوند برنامههای تازهتر؛ راهبری گامهای فراهم سازی ،تو سعه ،پیاده سازی،
انجام ،پیامدسنجی ،آسیبشناسی ،بازنگری و پیونددهی پرسمانهای زمان انجام برنامه؛ همکنشی یا میانکنشی نهادها و بهرهوران.

پیامد
راهبری نظری :چارچو بندی نظری فرآیند برنامهریزی بر اســاس «پویا بجای قطعی»« ،ســازگاری با تحوالت»« ،مســئله محور»« ،هدفســو»،
«کنشســو»« ،آیندهســو»« ،ســازگار با موضــوع و بدون افزونگی»« ،پیوندپذیر»« ،بالندهشــونده»« ،بازخوردی» و «با ســازگاری درونی و بیرونی»،
«پیوســتگی روالهای فراهمســازی و توســعه برنامه ،پیامدســنجی ،تایید ،پیادهســازی ،اجرا ،آســیبشــناســی ،بازنگری» با رویکرد «چرخهای» و
«افزایش نقش بهرهوران» و سرانجام «هماهنگی فرآیند و فراورده»
راهبری عملی :بازســازماندهی دســتگاه هماهنگکننده (با اختیار ،مشــروعیت ،چیره و دانشپایه) مانند «عامل چهارم» یا «نهاد بینبخشـــی
برنامهریزی» یا افزایش نقش و توان سازمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (با توجه به نقش حاکمیتی ) برای برساختن هماهنگی
و ســــازگاری «برنامهریزی و موضــــوع»« ،نهاد برنامهریزی ،بخش ها ،دســــتگاه ها و بهرهوران»« ،بودجهریزی و تخصــــی »« ،برنامه ،پایش،
آسیبشناسی و بازنگری»« ،پیادهسازی برنامه ،انجام و بازخوردها» و «روالهای فراهمسازی ،انجام و بازنگری».
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برنامهریزی بر پایه نیازسنجی و هدفگذاری

فرآیند هماهنگ فراهمسازی و انجام
برنامه
به کمک رویکردهایی چون :مشارکتی
(مشارکت هدفمند ،تعاملی و وکالتی)،
ارشادی (راهبردی ،رسانشی) و سازشگر

فرآیند یکپارچه و هماهنگ با زمینه
(چرخهای بازخوردی ،خطی بازخوردی ،اقدامپ وهی و )...
هماهنگساز نگاهها و کنشهای بخشی
فرآیند سیاستسازی و سیاستگذاری هماهنگ و پیوسته
فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری هماهنگ با زمینه
هماهنگساز دوسویه حقوقی و شهرسازی در برنامهریزی

فرآیند پیوسته ،افزایشی و بالندهشونده برنامهریزی
چارچو نظری هماهنگ با محیط
برنامهریزی
به کمک رویکردهایی چون :پویش
آمیخته (راهبری -ساختاری ،راهبردی-
کارکردی) و افزایشی گسسته
(سلسلهمراتبی ،گامبهگام)

فرآیند دنبالهدار و بیپایان برنامهریزی
(چرخه برنامهریزی ،برنامه ،انجام ،پایش ،ارزیابی ،بازنگری)
سوگیری هماهنگشده برنامهریزی
(مشکلسو ،هدفسو ،واقعگرا (نه آرمانگرا) و آیندهسو)
سوگیری هماهنگشده برنامه
(هنجاری ،کاربردی ،کارکردی یا آمیزهای از آنها)

حکمروایی هماهنگ
به کمک رویکردهایی چون:
برنامهریزی راهبردی -عملیاتی

راهبری هماهنگ
چارچو بندی و بهکارگیری دستگاه هماهنگکننده
پیوستگی هماهنگ برنامهریزی ،برنامه ،انجام و بازنگری

شکل  )5وی گیهای نظریه همکنش با ساختار نهادینه برنامهریزی ایران

بحث
هدف این پ وهش دستیابی به نظریهای است که در همکنشی با
عناصر ساختار رسمی محیط برنامهریزی شهری ایران ،کنش
برنامهریزی شهری را سازماندهی نماید و زمینه را برای کاربرد
نظریههای محتوایی برنامهریزی (افزودن اهداف هنجاری
برنامهریزی) فراهم کند .دلخواه برنامهریز این است که برآیند انجام
پیشنهادهای برنامهریزی باید با آنچه برنامه میگوید همراستا باشد
و نهاد برنامهریزی باید بتواند در فرآیند برنامهریزی ،دیگر بازیگران را
درگیر کند .گرچه اندیشه مهارِ بازیگران در ژرفای وجود برنامهریزان
مسئول هست ولی میتوان ،تنها هماهنگی افقی و عمودی را برای
بازیگران سازمانی بهکار بست و افزون بر آن برای بازیگران خصوصی،
از ابزار «مهار» نیز بهره گرفت .در حالت آرمانی ،نهاد برنامهریزی
احساس میکند که باید خودش از برنامه مراقبت کند ولی مشکل
این است که ابزار مراقبت را ندارد ] .[Faludi, 2000در ساختار
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

برنامهریزی ایران «الگوی برنامهریزی جامع» دیدمان چیره است
] [Elyaszadeh Moghaddam, 2011و برنامهریزی شهری با
وی گیهایی چون :خطی و همهکاره بودن دولت [Sarrafi et al.,
]2014؛ تمامیتخواهی ،تمرکز ،آمرانه و غیره [Sarvar et al.,
]2015؛ بخشینگری ][Pour Ahmad et al., 2006؛ بدون
دستگاه هماهنگکننده و سازمانیافته [Zangi Abadi et al.,
]2013؛ انحصارگرا ][Kazemian & Jalili, 2015؛ با ابزار کنترلی
بازدارنده از باال به پایین ][Barati, 2006؛ فنساالر
][Husseinzadeh Dalir et al., 2012؛ با ساختارهای جداگانه
برنامهریزی و طراحی ][Seyed-al hoseini et al., 2012؛ بدون
تعادل و ثبات در اقتصاد و سیاستها [Malekpour et al.,
] 2012و ارتباط سامانهای بين اجزاء مختلف برنامهريز ی در سطوح
مختلف ] [Majedi, 2013و همچنین ناباور به نهادهای مدنی
] [Malekpour et al., 2012در جریان است .شناسههای
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پیشگفته که بخش کوچکی از دادههای پایه پ وهش را نشان
میدهد ،با کدگذاری باز در فرآیند پ وهش قرار گرفت و پیامد
پ وهش که «نظریه برنامهریزی هماهنگ» نامیده شد ،هم برآمده و
همسو با کلیدواژههای یافت شده از اسناد پ وهشی و دیدگاههای
گفتگوشوندگان است و هم با چگونگی آرایش نیروهای درون و
برونسازمانی ساختار رسمی برنامهریزی شهری ایران سازگاری دارد.
کارمایه «هماهنگی» امروزه آنچنان برجسته شده که گفتمانهایی
چون «هماهنگی سران قوا» در باالترین تراز حاکمیتی؛ «شورای
هماهنگی» در بیشتر وزارتخانهها و نهادهای تصمیمگیر؛ «هماهنگی
فرآیند و فرآورده (برنامه)» در برنامهریزیها و غیره جای خود را بازکرده
و رو به گسترش نهاده است .بر پایه بایستگیهای «نظریهپردازی
داده بنیاد» ،بازخوانی ادبیات تخصصی ،برای همسنجی بروندادهای
پ وهش و اطمینان از روایی برآیند آن ،کاربرد دارد .آنگونه که در
آغاز این بخش دیده میشود ،برآیند پ وهش از دید «هماهنگی» با
دیدگاه فالودی ] ،[Faludi, 2000همراستا است و با دیدگاههای
«مدیریت واحد شهری یا دستکم مدیریت هماهنگ شهری که
هماهنگی کنش دستاندرکاران عمومی و خصوصی را برسازد»
]« ،[Barati, 2006قوانین و مقررات شهرسازی کنونی از پیوستگی
و هماهنگی عمودی و افقی برخوردار نیست» ][Salehi, 2007؛
«نارساییهای طرحهای جامع پیامد ناهماهنگی و نبود ارتباط كافی
بين نهادهای اجرايي طرح است» [Husseinzadeh Dalir et al.,
]2011؛ «طرحهای جامع و تفصیلی با سرشتی ناهماهنگ با
وی گیها و گوناگونیهای سرزمینی ایران به هدف برنامهریزی یعنی
توسعه کالبدی هماهنگ نرسید» ][Habibi et al., 2011؛ «محیط
و عمل تعاملی» و «همگرایی و توافق عمومی در محیط
سیاستگذاری» ][Afsari et al., 2019؛ گفتمان پیادهسازی
مدیریت یکپارچه شهری ] [Rajab Salahi et al., 2019و شمار
دیگری از پ وهشها ،همسویی دارد .از دید «همکنشی» نیز برآیند
پ وهش با شیوه و رویکرد «برنامهریزی تعاملی»« ،برنامهریزی
مذاکرهای» و «برنامهریزی مشارکتی» همسویی دارد و از دید
«راهبری» با شیوه و رویکرد «برنامهریزی راهبردی-ساختاری»،
«برنامهریزی راهبردی-عملیاتی» و «پویش آمیخته» همراستا است.
در بازخوانی ادبیات تخصصی ،نمونهای در رویارویی با دیدگاه نظری
این پ وهش یافت نشد .آنچه در این پ وهش ،از میان دادهها
خودنمایی کرد و گواهی مشارکتکنندگان ،استادان راهنما و مشاور
و همچنین همراستایی و همسویی ادبیات تخصصی را نشان داد،
کارمایه «هماهنگی» است که اگرچه «سادهترین» و «پربرخوردترین»
گزاره کاربردی است ولی در محیط برنامهریزی ایران ،برای دورانی
دراز ،از دید دور مانده بود.
در پایان پیشنهاد میشود؛ به بازسازماندهی فرآیند برنامهریزی
شهری بر مدار «هماهنگی درونی و بیرونی» و با نقشآفرینی نهاد،
سازمان یا کنشگر «هماهنگساز» که هم دانستگی و ابزار بایسته و
بسنده را داشته باشد و هم پذیرندگی ،توان و نیروی نقشآفرینی در
سراسر فرآیند (از سپارش تا انجام و چرخه بازنگری) را بهگونهای
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پیوسته ،دارا باشد ،پرداخته شود و پیشنهاد کمینه؛ باز سازماندهی
و برپایی نهاد بینبخشی هماهنگساز مانند «نهاد مطالعات و
برنامهریزی» (برپا و برچیده شده در کالنشهرهایی مانند تهران،
مشهد و غیره) یا افزایش نقش ،جایگاه و توان سازمانی «معاون
هماهنگی استانداری» است.

نتیجهگیری
پ وهش نشان داد که انگاره «هماهنگی» که در مقولههای بنیادی
کانونی «الگوی هماهنگی
پ وهش رفتهرفته آشکار گردید ،هسته
ِ
بنیادی «ناهماهنگی و
عناصر برنامهریزی» ،کد و مقولههای
ِ
ناسازگاری در فرآیند فراهمسازی و انجام برنامه»« ،ناسازگاری و
ناهماهنگی چارچو های نظری الگوی برنامهریزی» و «ناهماهنگی
در حکمروایی شهری» و سازندهای ساختمان نظریه همکنش با
عناصر ساختار رسمی محیط برنامهریزی ایران است و پدیده کانونی
پ وهش« ،برنامهریزی هماهنگ» است که «نظریه پ وهش» را
نمایندگی میکند و راهبردهای «راهبری نظری برای سازماندهی
هماهنگ فرآیند برنامهریزی» و «راهبری عملی برای هماهنگسازی
نقش ،دیدگاه ،همکنشی و غیره ،نهادها و بهرهوران درگیر در
برنامهریزی و فرآیند آن» را در بر دارد.
تشکر و قدردانی :از همکاری ارزنده گفتگوشوندگان ،استادان راهنما،
استاد مشاور ،داوران گرانمایه و گروه شهرسازی دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد که در پروراندن پ وهش نقش برجسته و چشمگیری
داشتند ،سپاسگزاری میشود.
تأییدیه اخالقی :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
تعارض منافع :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
سهم نویسندگان :غالمرضا ناظمی (نویسنده اول) ،پ وهشگر اصلی
()50%؛ راضیه رضازاده (نویسنده دوم) ،نگارنده بحث ()15%؛
عمیداالسالم ثقه االسالمی (نویسنده سوم) ،روششناس ()25%؛
هادی سروری (نویسنده چهارم) ،همکاری در فرآیند پ وهش ()10%
منابع مالی :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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