ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،25ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن 9911
پژو 

ص 9919-9441.
DOI: 10.22059/jhgr.2019.286513.1007987

ارائة مدل اکتشافی -تجربی عوامل بازدارندة تحققپذیری طرحهای جامع شهری
)مطالعة موردی :کالنشهر شیراز(
جهانبینمیرزایی-دانشجویدکتریشهرسازی،واحدیاسوج،دانشگاهآزاداسالمی،یاسوج،ایران 

یعقوبپیوستهگر*-دانشیارگروهشهرسازیومعماری،واحدیاسوج،دانشگاهآزاداسالمی،یاسوج،ایران

استادجهاددانشگاهی،گروهبرنامهریزیومدیریتشهریپژوهشگاهعلومانسانی،تهران،ایران 

حسینکالنتریخلیلآباد-

1

تاریخدریافت:1901/90/90

تاریخپذیرش:1901/91/10

چکﯿده 
بهرغم صﺮف ﻫزینهﻫﺎي کالن بﺮاي تهﯿة طﺮح ﺟﺎمع ﺷهﺮي ،ﺷواﻫد نشﺎن میدﻫد این طﺮح در بسﯿﺎري از

ﻓضﺎﻫﺎيﺷهﺮيکشوربﺎمشکلوچﺎلﺶعدمتحققپذیﺮيمواﺟهاست.ﻫدفازپژوﻫﺶحﺎضﺮ ،کهبﺎروش

درکالنﺷهﺮ

تحققپذیﺮيطﺮحﺟﺎمعﺷهﺮي 

توصﯿفی -تحلﯿلیانجﺎمگﺮﻓتهاست ،ﺷنﺎسﺎییعواملبﺎزدارندة 
ﺷﯿﺮاز است .ﺟﺎمعة آمﺎري را مدیﺮان و کﺎرﺷنﺎسﺎن ﺷهﺮي و ﻫﻤچنﯿن استﺎدان دانشگﺎﻫی متخصص تشکﯿل
ﺟﻤعآوري
میدﻫد که از مﯿﺎن آنﻫﺎ  974نفﺮ نﻤونة آمﺎري درنظﺮ گﺮﻓته ﺷدهاند .ابزار اصلی پژوﻫﺶ بﺮاي  

محققسﺎخته است و بﺮاي تجزیه و تحلﯿل دادهﻫﺎ از نﺮماﻓزارﻫﺎي  SPSSو

دادهﻫﺎي مورد نﯿﺎز پﺮسﺶنﺎمة 

ﻫﺎيتحققپذیﺮيطﺮح


تﺮینبﺎزدارنده

ﺷدهمهم

استفﺎدهﺷدهاست.نتﺎیجنشﺎندادپنجعﺎملﺷنﺎسﺎیی
 Amos
کهتوانستهاند91/7درصدازواریﺎنسمتﻐﯿﺮوابستةپژوﻫﺶراتبﯿﯿنکنند.عوامل

مطﺎلعﺎتیاند

ﺟﺎمعدرمحدودة
ﺷنﺎسﺎیی و درصد تبﯿﯿن ﻫﺮ یک بهتﺮتﯿب اﻫﻤﯿت عبﺎرتاند از :ضعف عوامل مدیﺮیتی ()54/41؛ ضعف ﻓﺮایند
تهﯿه ،تدوین ،و تصویب طﺮح ()99/1؛ بنﯿﺎن مﺎلی و اقتصﺎدي ضعﯿف نهﺎدﻫﺎي متولی ()99/92؛ موانع اداري-
وبی اعتنﺎییبهبستﺮﻫﺎيمشﺎرکتی (.)99/91ﻫﻤچنﯿن ،نتﺎیجپژوﻫﺶنشﺎن دادمدلتجﺮبی
قﺎنونی()99/91؛  
نﺷهﺮ
پذیﺮيطﺮحﺟﺎمعبﺎاستفﺎدهازرویکﺮدمدلسﺎزيمعﺎدالتسﺎختﺎريدرکال 


تحقق
نهﺎییعواملبﺎزدارندة
مدلاکتشﺎﻓیﺷنﺎسﺎییﺷدهاست.ﻫﻤچنﯿن ،نتﺎیجنشﺎن

ﺷﯿﺮازازبﺮازشمنﺎسبیبﺮخورداراستوتأیﯿدکنندة 
دیدگﺎهﻫﺎي

دادنظﺎرتدقﯿقعلﻤیبﺮﻓﺮایندتهﯿهوتصویبواﺟﺮايطﺮح،مﻤﺎنعت از دخﺎلت آراي ﺷخصی و 
سﯿﺎسی در ﻓﺮایند تهﯿه ،تصویب و اﺟﺮاي طﺮح ،ودرنظﺮگﺮﻓتن مشﺎرکت و ﻫﻤکﺎري ﺷهﺮوندان در ﻫﻤة مﺮاحل
موردتکﺮارمهمتﺮینراﻫکﺎرﻫﺎيعﻤلﯿﺎتیبﺮايرﻓع

طﺮحبهتﺮتﯿببﺎ،991،942و992

تهﯿه،تصویب،واﺟﺮاي
موانعﺷنﺎسﺎییﺷدهاند .


پﺎیدار،طﺮحﺟﺎمع،ﻓضﺎﻫﺎيﺷهﺮي،کالنﺷهﺮﺷﯿﺮاز.

کلﯿدواژهﻫﺎ:توسعة

*نویسندةمسئول،تلفن:90111199190



peyvastehgar@gmail.comEmail:
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مقدمه 
طوریکه شهر مرکز تبدیل فناوری است و هرروز
به 
میکنند؛  
بهعنوان موتور محرکة توسعة کشورها یاد  
امروزه ،از شهر  
میشود.عالوه بر آن ،شهر امروزی حافظ فرهنگ اجتماعی،
بهکار گرفته  
فنون جدید خلق و ابداع و در مراکز شهری  
میآید .از طرف دیگر ،برای توسعة
بهشمار  
فرهنگساز نیز  

سیاسی ،اقتصادی ،و هویت تاریخی جامعه است و حتی 
ناحیهای و محلی و روستایی شهر نقش اصلی را بازی میکند و به نظر برخی
اقتصادی -اجتماعی مناطق در سطح  
امکانپذیر است(احمدی دهکاء
صاحبنظران ،مانند راندینلی ،توسعة روستایی از طریق خدمات و امکانات و بازار شهری  

روزافزونفضاهایشهریپدیدهایاستکهدراغلبکشورهای

وهمکاران،:1901.)9رشدشتابانشهرنشینیوتوسعة
دنیا بهویژه در کشورهای در حال توسعه نمایان است که نتیجة آن فشار بر زیرساختها و چالشهای متعدد شهری
(ابراهیمزادهوهمکاران،:1901،)1کاهش سرانة رفاهی وخدماتیموردنیازشهرونداندربخشهایمختلفوآثار

مطرحشدن اصل توسعة پایدار اصل
زیستمحیطی را بهدنبالداشته استوباادامة اینروند توسعة شهرها و  
منفی  
توسعهایکههدفآن
خلیلآبادوهمکاران،:1901.)191 
میرود(کالنتری  
پایداری ،بهصورتروزافزونی زیر سؤال  
نسلهایآیندهبرایرفعنیازهایشاناست(سیواروهمکاران،:1990
برآوردننیازهایزمانحالبدونکاستنازتوانایی 
هایمحیطیوطبیعیازویژگیهایآناست(سیرالو

)919ورشداقتصادی،بهبودشرایطاجتماعی،حفاظتازارزش
تائو،:1919.)110 
در راستای تحقق توسعه پایدار شهری طرحهای مختلف از جمله طرح جامع شهری از سوی برنامهریزان و
شدهاند و تنها
پیشبینی  
سیاستگذاران توسعة شهری تهیه و تدوین شده است .این طرحها ،که برای مدتی طوالنی  

برنامههای شهری را
چارچوب الزم برای هدایت توسعة بلندمدت شهری بوده و اجرای مؤثر ومطلوب آنها پایداری  
امروزیبرنامههایتوسعة

شواهدنشانمیدهددر جهان 

تضمینمیکند(ایکسایوهمکاران،:1911.)1باوجوداین،

طرحها نیست .اتفاقاتی نظیر تغییر
پیشبینی  
منطقهای از جمله طرحهای جامع شهری همواره منطبق با  
شهری و  
مهاجرتهای روستایی ،بالهای طبیعی و غیره موانع متعددی را در راه تحققپذیری

سیاستها و امکانات دولتها ،

مینماید (داداشپور و حاجیوندی ، :1901 .)19بیش از چهار دهه از عمر اولین
منطقهای ایجاد  
طرحهای شهری - 

طرحهاباتغییراتکموبیشهنوزادامهداردودربیشترشهرهایکشور
ایرانمیگذرد؛روندتهیةاین 

طرحهایجامعدر

شناختزمینهها و آگاهی از میزان تحقق

طرحهای جامع در حال تهیه یا اجراست.بدون شك ،
نسل سوم وحتی چهارم  
بخشهایمختلف
طرحهایجامعشهریدر 
طرحهایجامعدرایراننیازمندمطالعة 
بینیها،وپیشنهادهای 
پیش 
اهداف، 
).دریكبررسیکلیشواهدنشانمیدهددربیشتر شهرهایکشور،اهدافو

کشوراست(عزیزیوآراسته،:19091
پذیریاینطرحهادروضعیتمطلوبیقرارندارد


هایجامعشهریمحققنشدهوبهعبارتیدیگرمیزانتحقق

آمالطرح
تحققپذیریطرح عدم
یاینطرحهاست.منظور از عدم  

وحاکیازصرفهزینههایکالندرتهیهوتدوینواجرا

هایمختلفبهویژهخدماتعمومىاست.خدمات عمومی شامل مواردی است که بازار


درزمینه
دستیابى به اهداف آن 

تحققپذیرى طرحها در بخش خدمات عمومىاست.
آنها گرایشی ندارد.دراینمیانمشکل عمدة  
در حالت عادی به  
پاركها و فضاى سبز ،فضاهاى آموزشى ،بهداشتى -درمانى ،فرهنگى ،و ورزشى.
بخش است :  
این خدمات در پنج  
دستیابیبه اهداف حتى کمتر از ده درصدبوده است.اجراى این
متأسفانه ،در مطالعات ما دیدهشده که در این بخش  
طرحهابرعهدةبخشعمومى(دولتوشهردارى)استوبازاربهآنگرایشىندارد(ملکی،:1911 .)19
بخشاز 
ترینقطبهایشهریکشور،نیزازقاعدة فوقمستثنا نبودهوطرحجامع


عنوانیکیازمهم
کالنشهرشیراز ، 
به

پذیریقابلتوجهیمواجهاستکهبرخالفچشماندازها،


هایخدماتیباعدمتحقق

ویژهدربخشکاربری

شهریآنبه

تحققپذیﺮي…

ارائةمدلاکتشﺎﻓی-تجﺮبیعواملبﺎزدارندة
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کاربریهایپارك

پذیریمذکوررابهوضوحدرسرانة 


شدهدراینطرحاست.عدمتحقق

واهدافدرنظرگرفته
سیاستها،

هانشانمیدهد


د.بررسی
مذهبیمیتوانمشاهدهکر

وفرهنگی و 

و فضای سبز،آموزشی،ورزشی،بهداشتی -درمانی ،
بهرغماهمیتموضوعموردمطالعهوجایگاهشهرشیرازدرتوسعة اقتصادی،اجتماعی ،وفرهنگینیمة جنوبیکشور،

تاکنون در زمینة عوامل بازدارندة این مهم مطالعهای انجام نگرفته است .با وجود این ،اتکا به آرا و دیدگاههای
شهریمیتواند

گذرانوبرنامهریزاناصلیتوسعة 


عنوانسیاست

شهریبه
صاحبنظران،متخصصان ،ومحققانتوسعة 

الهایاساسیکهمحققاندرپژوهشحاضر
بیانشده،سؤ 
راهگشایعملکردضعیفاینطرحهاباشد.درراستایمطالب 

هایخدماتیدرطرحجامعطرح


پذیریکاربری
عبارتاستاز:مهمترینعواملبازدارندة  
تحقق

بهدنبالتبیینآناند 

ترینراهکارهایاجراییکداماند؟ 


شدهمهم

رفعموانعشناسایی
شهرشیرازکداماند؟وبرای


کالن

مبﺎنینظﺮي 
در واکنش به چالشهای سرمایهداری صنعتی و مشکالت شهری و با تأید بر خردگرایی و تصمیمسازی مبتنی بر
برنامهریزانوابسته
هاینخستقرننوزدهم،برنامهریزیدرچارچوبمبانیپوزیتیویسمشکلگرفت. 

فنشناختی،ازدهه

هاییراباعنوانجامعـکهبراینظمونسق

بهاینجریانفکریبرایحلمشکالتوچالشها،درنهایت ،تهیة  
طرح

کاربری زمین بهکار میرفت و در آنها به اهداف زیباشناختی و کارکردی اهمیت زیادی داده میشدـ بنیان نهادند
باتوسلبهایننوعطرحها،درآیندههمة معضالت

امهریزاننوگرابرآن بودندکه ،
(اسچوون،:1019.)190اینبرن 
اجتماعیحلخواهدشد.درالگویعملیاینتفکربهنامالگویجامع-تفصیلیسعیمیشودشناختجامعیازمحیطو
کردهایآنحاصلوبراساسآنبرنامهوطرحجامعارائهشود.مهمترینسندتولیدیدراینالگو،نقشةتوسعةآتی

عمل
جامعشهرمحلاستقرارکاربریهایشهری،شبکةمعابر،توزیع

شهراستکهیكگزارشآنراتوجیهمیکند.درنقشة

هاییمشخصوپیشنهادمیشود.درطرحتفصیلینیز،


هایجمعیتیوساختمانیمناطقشهریباعالیمیارنگ

تراکم
و...تعیینوپیشنهادمیشود.ایننوع

ها،تراکمها ،


ها،تعریض

یاتکاربری
معتهیهمیشود ،جزئ

کهبراساسطرحجا
مشهورشد.اینروشبرنامهریزیدرابتدااز

پیشنهادیبعدهابهبرنامهریزیاوزالیدی 1

ریزیبهسبباهمیتنقشة 


برنامه
رایمرجعبرنامهریزیومدیریتشهریجذابیتداشتواز

آنروکهبهتولیدسندروشنوقابلفهممنتهیمیشد،ب

تنهانمیتوانندشرایطموجودرابهبود


هایجامعشهرینه

مشخصشدکهطرح
آناستقبالشد.امادراواخردهة 1099
برخیمشکالتشدهاند(لوگانومولوتچی،:1011.)903اینشرایطباعثشد

بخشند ،بلکهخودعاملتشدیدکنندة 
تردیدهایی جدی در مبانی پوزیتیویسم ایجاد و بهتدریج مکتب فکری نئوپوزیتیویسم پدیدار شود .در این مکتب بر
دانشهای ما درنهایت
خردگرایی و منطقگرایی با قید نسبی تأکید میشود .براساس مکتب نئوپوزیتیویسم ،همة  
وحتیردقرارمیگیرند.ایناظهارنظردرمقابلنظریة

مفروضاتجسارتامیزیهستندکهپیوستهدرجریاننقد،اصالح،

هابودکهبیشازحدبهروشهایتجربیواستقراییباورداشتند. 


پوزیتیوسیت
ریزیهای دیگری هم مطرح شد و برنامهریزی بهصورت فرایندی
در تضاد با نظریههای سنتیتر ،بهتدریج برنامه 
سیاستگذاری درنظر گرفته شد و به درآمیختن برنامهریزی اجتماعی -اقتصادی با

پیوسته در تولید سیاست و اجرای 
ریزیهابربازبینیپیوستهوهمیشگی
هایمدیریتیتأکیدبیشتریشد.درایننوعبرنامه 

چارچوبکالبدیومحدودیت
چگونگیاجرای کاروروندبرنامهواجرایبرنامهبادوهدفکاهشتأخیردرتولیدواجرایبرنامهوحفظرابطة درست
)جریانهایفکری

هایبرنامهباشرایطمتغیرتأکیدمیشود(براکن،:1011.)11همچنین،ازهمیندهه(1099


سیاست
1. Blue print planning
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ریزیعدالتیواردادبیاتبرنامهریزانشد.اینامرباعثشدمفاهیم


ریزیحمایتیوبرنامه

واجتماعیجدیدیمانندبرنامه
جدیدیمانندکیفیتزندگی،رفاهاجتماعی،عدالتاجتماعی ،وتوسعة پایدارو...مطرحشود(پاسیونی،:1991100؛
گریید ، :1000 .)39از این زمان شهرها و مناطق بهعنوان سیستمهای پیچیده درنظر گرفته شدند .این مفهوم جدید
کهالگویآنطرحهایساختاری-کارکردیبود،

درایننوعبرنامهریزی،

برنامهریزیازدانشسایبرنیكگرفتهشدهبود.

اینرویکرددربرنامهریزی

نیهمچونبخشیازیكفراینداجتماعیدرفضانگریستهمیشود.سرچشمة 

بهشهرنشی
رحها ،به جای ارائة
بازمیگردد .در این ط 
کالبدی به مقالة «نظریة انتخاب در برنامهریزی» ،1اثر راینر و دیود اف ، 
ـنسبتبهنقشهـ


بهمتن
هامبادرتمیشود.بهعبارتدیگر ،

نقشههایتفصیلیکاربری،بهپیشنهادراهبردهاوسیاست

ساختاریباتأثیرپذیریازاینجریانهایفکریاز 1091ابتدادرانگلستانو

شود.الگویراهبردی -


توجهبیشتریمی
هایبرنامهریزیازدهة


کارگرفتهشد.آخریندستهازنظریه

ریزیعملیاجدید)به

عنوانبرنامه
سپسدرامریکا(تحت
ریزینااقلیدسییادمیکنند.دراین


ریزیبانامبرنامه

ایازایننوعبرنامه

اند.عده

میالدیبهاینسومطرحشده
 1009
نوع برنامهریزی ،رویدادهای روزمره بر رویدادهای آینده اولویت دارد و تأکید بر این است که برنامهریزی باید بهطور
مستقیم همگام و در جایگاه متخصصان امور شهری انجام پذیرد .تعامل رودررو در زمان واقعی الگوی این نوع
ریزیاست(علیاکبریوهمکاران،:1901 .)191-199


برنامه
بازمیگردد.
طرحهای جامعبه اواسط دهة  1939و طرحهای تفصیلی به اواسط دهة  1909 
درایرانپیشینة تهیة  
طرحها منبعث از نظریات پاتریس گدس ونظریات کارکردگرایی منشور آتن است و متکی بر مصوبات
مبانی نظری این  
شورایعالیشهرسازیومعماریووزارتمسکنوشهرسازیاست(وحیدیبرجیوهمکاران،:1909 .)1
طرحهای جامعشهری طرحهای فراگیریهستندکهبراینظم و نسقبخشیدنبهعرصههایشهریوتعریف

لفههایتأثیرگذارو
خطوطکلیتوسعه،پسازبررسیوضعیتموجودونیازسنجیهایمتناسب،ارزیابیقدرتعملمؤ 
شود(زنگیآبادیهمکاران،:1909.)39


هایزمانیبرایشهرهاتهیهمی

بینانهبراساسافق

نگریواقع

همچنینباآینده
طرحهای توسعة شهری شامل تأمین خدمات عمومی مورد نیاز جامعه ،حفاظت از
تأمین منافع عمومی مورد خواست  
ارزشهایطبیعی و تاریخی ،ارتقای کیفیت محیط ،بهبود رفت و آمد ،و ...همچنین تنظیم چرخة تولید فضای شهری،
طرحهایجامع
سرمایهگذاریدرامالكوتولیدفضاهایعمومی،مسکن،بازسازی،واحیایشهری،اهدافکالن 

شامل
تحققپذیری همواره
پروژههای طراحی شهری بحث  
شهری هستند(رضاییوهمکاران،:1901.)30در بررسی اهداف  
پروژهها
یکی از اهداف اصلی در هر پروژة مطرح است؛ زیرا وجود موانع مختلف در موارد متعددی باعث شده بسیاری از  
تحققپذیریآنغیرممکنشود(ثباتیوطوسی،:1900 .)1
برنامهریزیوطراحیباقیبماندو 
درمرحلة 
تحققپذیری طرح وجود دارد امری واضح است .امروزه ،طراحان به
گستردهای در زمینة اهمیت  

اینکه توافق 
میبینند.براساس
تئورسینهای طراحی آن را بخش کاملی از فرایند طراحی  

میکنند و 
تحققپذیریطرح بسیار توجه  

تحققپذیریطرحبهمعنایشکستاست(ثقفیاصلوهمکاران،:1909 .)113
نظریةویلداوسکی،فقدان 
تحققپذیری از دید کوان بهصورت زیر تعریف شده است :به وقوع پیوستن ،به اتمام رساندن برنامه و سیاست.

شناختهشدهاست

برنامهایباابعاد
بهکاربستنیكفعالیتیا 
فعالیتهایطراحیبرای 

تحققپذیرییكمجموعةمعیناز

منظمتعریفمیکندکه

تحققپذیری را یك فرایند و یكفعالیت باقاعده و 
(فیکسینوهمکاران،.)1990پاول نات  
طرحهای
شکوفاییایدهها و  

تحققپذیری را مجموعه فعالیتی که در 
برنامهریزی و طراحی دارد.او  
ویژهای در  
جایگاه  

1. A Choice Theory of planning

تحققپذیﺮي…
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دهدطرحهایجامعشهریدررسیدنبهاهدافخود


هانشانمی
میکند(ناات،.)1991بررسی
خالقانهتأثیرداردتعریف 
بودهاندوبهنوعیاهدافآنمحققنشدهاست(ملکی،:191111؛وارثیوهمکاران،:1901.)139 
ناموفق 
برایتبیینبیشتراهمیتموضوعموردبررسی،درادامهبهنتایجچندپژوهشمهمداخلیوخارجیاشارهشدهاست.
بینیهای کاربری اراضی در طرح
پیش 
مهمترین موانع تحققپذیری  
براساس نتایج پژوهش عزیزی و آراسته ( ،)1909 
پیشبینی نادرست افق جمعیتی؛ ونپرداختن به
عبارتانداز:خأل حضور و مشارکت مردم در روند تهیة طرح؛  
جامع شهر  
برونزاوناسازگارباشرایطاقلیمیومحیطیشهر .
شهروسرانههایپیشنهادیبامبدأ 

مشکالتونیازهایاصلی
تحققپذیری طرح جامع شهر جدید بینالوددرسه
نتایجپژوهش وارثیوهمکاران()1901باهدفارزیابی میزان  
ومسکننشاندادمیزانتحققسهبخشمذکوربهترتیب0/9درصد،90/9درصد،و0/3درصد

بخشجمعیت،اشتغال،
میتوانعلل آنرابه عدم تحقق جمعیت
تحققپذیری طرح جامع شهر جدید بینالود استو 
بودهاستکهنمایانگرعدم  
بورسبازی زمین ،کمبود امکانات،تأسیسات ،و خدمات نسبتداد.نتایجپژوهشمحمدنژادوهمکاران
بینیشده ، 
پیش 

طرحهای توسعة شهریدر منطقة  11تهراننشاندادکه از 10
تحققپذیری کاربری زمین در  
()1901باهدفارزیابی  
ارزیابیشده در طرح ،فقط  3کاربری باالی  09درصد محقق شدند که عواملی چون تخلفات ساختمانی و عدم

کاربری 
مالکیتها و رشد سریع جمعیت در عدم تحقق طرح مذکور نقش داشتند.

بورسبازی زمین ،مسئلة 
اجرای قوانین ، 
ازتأمینمالیپروژههاوبودجة

سرداریان()1901درپژوهشخودازمشارکتمردمیوثقفی اصلوهمکاران()1901
هایشهرییادمیکنند. 

عنوانکلیدتحققپذیریطرح


یافتهبهآنبه

اختصاص
پذیریطرحهایجامع


)باهدفارزیابیعواملاثرگذاربرعدمتحقق
نتایجپژوهشزنگیآبادیوهمکاران(1909

شهری در ایران و چالشهای مربوط به آن در شهر تبریز نشان داد محاسبة نادرست تحوالت جمعیتی ،عدم تحقق
پذیریمناطقومحالتشهریوبهتبعآنعدمتحققتراکمهای


مراتبمراکزشهریوعدمتحققجمعیت

سلسله
شدهاند .نتایج پژوهش ابراهیمی و همکاران ( )1909با هدف ارزیابی میزان
پیشنهادی مهمترین موانع شناسایی  
یهایتجاری،آموزشی ،وفضایسبزدرطرحتفصیلیشهرکاشمرنشاندادباوجودگذشتزمان
تحققپذیریکاربر 

قابل توجهی از زمان تهیة طرح (بیست سال) ،کاربریهای فوق بهصورت کامل تحقق نیافتهاند؛ به این صورت که
کاربری تجاری  13درصد ،کاربری فضای سبز  91درصد ،و کاربری آموزشی  93درصد تحقق یافتهاند .فقدان
نبودنطرحها،توجهکمبهمشارکتشهروندان،

گذاریهدفمند،عدمانطباقباشرایطشهروشهروندان،به 
هنگام


سیاست
و...ازمهمترین

نبودمدیریتواحدویكپارچه،فقداننگرشسیستمی،تهیة طرحتوسطمهندسینمشاورغیربومی ،

دالیل عدم تحققپذیری کاربریهای مد نظرند .نتایج پژوهش ثقفی اصل و همکاران ( )1909با هدف شناسایی و
پروژههای طراحی شهری در ایراننشاندادصالحیت
فرایندتحققپذیری  

شاخصهای مؤثر در 

اولویتبندی معیارها و 

کارفرما و مدیریت پروژه ،میزان مشارکت عمومی ،قدرت اقتصادی و مالی ،صالحیت پیمانکار پروژه ،کیفیت طرح
برنامهریزی،پشتیبانی علمی آکادمیکیومیزان
پیشنهادی،صالحیت مشاور پروژه،میزان تعامل حقوقی،کیفیت نظام  
شهریدرایراناند .

پروژههایطراحی
فرایندتحققپذیری 

قانونیمهمترینشاخصهایمؤثردر

تعامل
نتایج پژوهش صفاییپور و سعیدی ( )1903نشان داد ضعف ساختار مدیریت شهری ،عدم سلسلهمراتب در نحوة
بیتوجهی به
طرحها ، 
تصمیمگیری و اجرا ،بهاندادن به مشارکت مردم در برنامهریزی ،مهیانبودن زمینة مالی اجرای  

هاازمهمترینعللناکارآمدی


کافیبهواقعیت
امکاناتوموانعمالیواعتباریموردنیازبرایاجرایطرحها ،وتوجهنا

تحققپذیریپروژة
طرحهایتوسعةشهریدرایرانهستند.نتایجپژوهشثباتیوطوسی()1900باهدفبررسیموانع 

مشارکتپذیری مردم ،و موانع و

طراحی فضای شهری حاشیة رودخانة بابلرود نشان داد ضعف مدیریت شهری ،عدم 
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تحققپذیریاینپروژهاست.نتایجپژوهشهادیزنوز()1900باهدف
مهمتریندالیلعدم 
مشکالتحقوقیموجوداز 
طرحهای شهری در ایراندر
تهراننشاندادمهمترینعلل عام عدم تحقق  

تحققپذیری طرحهای شهری در 
ارزیابی  
کیفیتنازلمدیریتوحکمرانیشهرینهفتهاستواینکیفیتنازلدرابهامدرقلمروحقوقیمقاماتمحلیدرایران،
پاسخگوییومشارکتدرمدیریتشهریمتجلیاست.
شهرداریهاوفقداناثربخشی، 

نارساییهایموجوددرنظاممالی

شهریدرکالنشهرتهرانهدفاصلیپژوهشسروروهمکاران

پذیریمدیریتیكپارچة


ثربرتحقق
واکاویعواملمؤ
بسترهایقانونی،ضعفزیرساختهایاطالعاتی،همپوشانیوظایفسازمانی

()1909است.نتایجاینپژوهشنشانداد 
مدخلوتعددنگرشودیدگاههای


هایذی

هایمربوطه،عدمتدقیقجایگاهنظاممدیریتشهرینزدسازمان

درارگان
پذیریمدیریتیكپارچة شهریازدیدگاهکارشناسان ومدیرانشهریاست.

سیاسی تأثیرگذارترینعواملدرتحقق
درطرحهای

کاربریهای پیشنهادی 

نتایجپژوهشوحیدی برجیوهمکاران()1909باهدفشناسایی علل عدم تحقق 
شهرداریها،

اجرا،نهادینهشدن تخلف،تراز مالیمنفی 

توسعة شهری ایران نشاندادضعف آموزش ،نظارت معیوب بر 
برنامهریزی،عدم
قطعینگریدر 
غیرنظاممندمدیران،ممانعتمردمازاجرایطرح، 

بخشهاازطرح،عملکرد
عدمتبعیت 
کاربریهای پیشنهادی در

برنامهریزی ،گسستگی فرایند ،و مشکالت قانونی مهمترین علل عدم تحقق 
واقعبینی در  

طرحهای توسعة شهری میتوان به بسترهای
تحققپذیری  
طرحهای مذکورند .همچنین ،از مهمترین عوامل مؤثر در  

شهرداریها،تعیین مشاور

ذینفوذان،امکانات مالی و اجرایی 
ذینفعان و  
قانونی مناسب،نوع مالکیت زمین،مشارکت  
وسرمایهگذاری بخش خصوصیاشارهکرد(رضاییوهمکاران،.)1901

مجرب،نقش مدیریت شهری در تأمین زمین ،
طرحهای آمایش سرزمین استان تهران
تحققپذیری  
)باهدفمدلیابی موانع  

نتایجپژوهشجعفریانوهمکاران (1901
برنامهریزی
آیندهپژوهی نشان دادعواملی مانند تعدد قوانین ومقررات در ارتباط با آمایش سرزمین ،فقدان  
با رویکرد  
تهیهشده در ارائة الگویی کارآمد
وبرنامههای آمایشی  

راهبردی نهادی در ارتباط با آمایش سرزمین استان ،ضعف طرح 
تصمیمگیری و

ذینفعان و ذینفوذان در فرایند 
یكپارچة مناطق مختلف استان ،عدم حضور  
برای توسعة پایدار  
تصمیمسازیدربخشآمایشسرزمین،فقدانقواعدومقرراتمناسبوتفکرنظامندونهادینهبرایمدیریتسرزمینو
برنامهریزی استان تهران جزو متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در عدم
روشننبودن جایگاه طرح آمایش استان در نظام  

طرحهایآمایشسرزمیندراستانتهراناست .
تحققپذیری 

نتایج حامد و نادم ( )1991درخصوص چالشها و مشکالت طرحهای توسعة شهری در الهور پاکستان نشان داد
آمادهسازی و تأیید طرح،ساختار سازمانی ضعیف،عدم هماهنگی در میان ادارات دولتی،منابع
تأخیر بیش از حد در روند  
سیاسیمهمتریندالیلعدمتحقق

برنامههاو باالتر از همه فقدان ارادة 
ناکافی،حفرههایقانونی،1عدم انتشار  

مالی 
پذیریطرحهایشهریدر


)درخصوصدلیلعدمتحقق
شهریاند.نتایجپژوهشاسایاسدوبه(1919

طرحهایتوسعة 

بیتوجهی بهوضعیتموجودشهردرهنگامتهیة طرح ،وتوجهبسیار
اتیوپینشاندادفرایندباالبهپایینبرنامهریزی، 

پذیریطرحهایشهریاست.


تریندالیلعدمتحقق

طرحازمهم
کمبهمشارکتومشورتشهرونداندرهنگامتهیة 
)درخصوصموانعتحققطرحهایتوسعة شهریدرهندنشاندادفقدانیكچارچوب

نتایجپژوهشناالتیگا(1910
بیتوجهیبهنیازهاواولویتهایشهروندان،توجهضعیفبهمشارکتشهروندان،تأخیردرزمان
کلیوتأییدشدةجهانی، 
ضعیفبهمحدودیتهاوشرایطجامعةمحلیبهدلیلتهیة

تهیهواجرایآن،مشکالتمالیوقانونیاجرایطرح،توجه
پذیریطرحهایشهریاست.هانگوکانتادا()1910در


تریندالیلعدمتحقق

آنتوسطنهادهایفرامحلیازمهم
اند.نتایجاینپژوهشنشاندادمهمترین


فریقارابررسیکرده
پذیریطرحهایتوسعةشهریدرا


پژوهشیوضعیتتحقق
1. legal lacunas

تحققپذیﺮي…
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برنامههایتوسعة شهری؛
فریقاعبارتانداز:وجود نقاطضعف ذاتی در  

پذیریطرحهایشهریدرا


دالیلعدمتحقق
امهریزی
بودجهبندی و برن 
گیریهای  
تصمیم 

طرحهای زیربنایی و 
برنامهریزی فضایی و بخشی یا  
عدم ارتباط میان  
بینانهنبودن
شهری؛واقع 

بیاثری کنترل توسعة 
سازمانهای کلیدی؛عدم کنترل یا  

سرمایهگذاری؛عدم هماهنگی میان 

برنامهریزیوظرفیتمحدودومنابعبرایاجرا .
استانداردهاومقررات 
بسیاریازاینپژوهشهااهداف

گرفتهدرارتباطباموضوعموردمطالعهنشانمیدهددر


مروریبرمطالعاتانجام
هایجامعشهریبه صورتکاملمحققنشدهاستواینمهمناشیازعواملمتعددیاستکهمتناسبباشرایط


طرح
هااینعواملمحدودیتسازبایکدیگردارایتشابهات


ثربرتهیهواجرایاینطرح
مختلففضاهایشهریوعواملمؤ
محققاندرپژوهشحاضرسعیدارندبابهرهگیریازآرای کارشناسان،مدیران ،و

وتفاوتهاییهستند.باایناوصاف ،
پذیریطرحجامعشهریدرکالنشهرشیرازرابررسیوتحلیل

متخصصانامورشهریمهمترینعواملبازدارندة 
تحقق

کنند و با ارائة راهکارهای اجرایی زمینه و بستر علمی الزم و مناسبی برای پیشبرد اهداف این طرحها فراهم کنند.
باتوجهبهاهدافطرحجامعوچالشهاوتنگناهایپیشرویتحققمدلمفهومیزیربرایپژوهشحاضر

درمجموع ،
تهیهشدهاست(شکل .)1
طﺮحﺟﺎمعﺷهﺮي:
تعیینوپیشنهادبهینة
کاربریهایمختلفشهری،
شبکةمعابر،
تراکمجمعیتی،
تراکمساختمانیو...

توسعهپﺎیدارﺷهﺮي
تدوین
راﻫکﺎرﻫﺎي
چﺎلﺶﻫﺎوتنگنﺎﻫﺎيتحققپذیﺮيطﺮح
ﺟﺎمع
محدودیتهایتهیهواجرایطرح
ناهماهنگیوارتباطناکافیبینارگانهایاجرایی
محدودیتهایمالیونیرویانسانی
محدودیتهایمدیریتیوسازمانی
بیتوجهیبهمشارکتشهروندان
عدمواقعبینیدربرنامهریزی
محدودیتهایقانونیوحقوقیو...

عﻤلﯿﺎتیو
رﻓعموانعو
محدودیتﻫﺎ
يطﺮح

ﺷکل.9مدلمفهومیپژوﻫﺶ 

روشپژوﻫﺶ 
هایارائهشده و بهلحاظماهیتازنوعتحقیقاتکاربردیوبهلحاظروشازنوع

پژوهشحاضربهلحاظتقسیم 
بندی

تحققپذیریطرحهایشهریدرکالنشهرهای
تحقیقاتتوصیفی-تحلیلیاستکهباهدفشناساییعواملبازدارندة  
ایران و بهصورت موردی در کالنشهر شیراز واقع در استان فارس انجام گرفته است .جامعة آماری پژوهش را همة
کارشناسان و مدیران شهری ،اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان فارس ،و همچنین کارشناسان شرکتهای
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تشکیلمیدهد.باتوجه

کاریاند 
خصوصیکهبهنوعیدرارتباطباموضوعموردمطالعهدارایتخصصعلمیوتجربة  
به محدودیتهای ناشی از سرشماری و اینکه از تعداد جامعة آماری مذکور منبع موثقی و دقیقی وجود نداشت ،برای
برآوردحجمنمونهازروشیاستفادهشدهکهدرآنبهوجودحجمجامعة آمارینیازینیست.بنابراین ،اینبااستفادهاز
آماریدرنظرگرفتهشدودرمیانمتخصصانامورشهریفعالدردانشگاهها،

نفربهعنواننمونة 
رابطة مربوطه،1 119 
وشرکتهاتوزیعشد(جدول .)1

سازمانها،ادارات،

ﺟدول.9مشخصﺎتﺟﺎمعةآمﺎري 
سﺎزمﺎن/دانشگﺎه/

تعداد

ﺷﺮکتو ...

نﻤونه 

شهرداری 

 99

دانشگاههایدولتیاستان 


 10

دانشگاههایآزاداسالمی

استان 

 11

سایراداراتدولتیاستان 

 30

شرکتهایبخشخصوصی 


 10

مجموع 

 119

ﺟنسﯿت 

رﺷتةتخصصی 

مدرکتحصﯿلی 

31مردو11

جغرافیاوبرنامهریزیشهری،شهرسازی،


کارشناسی،کارشناسیارشد،و

زن 

ریزیمنطقهای 


معماری،عمران،برنامه

دکترا 

11مردو3

جغرافیاوبرنامهریزیشهری،شهرسازی،


زن 

ریزیمنطقهای


برنامه

10مردو1

جغرافیاوبرنامهریزیشهری،شهرسازی،


دکترا
کارشناسیارشدودکترا

9تا11سال 

زن 

ریزیمنطقهای


برنامه

93مردو10

جغرافیاوبرنامهریزیشهری،شهرسازی،


زن 

معماری،وعمران

دکترا

19مردو9
زن 


-

1تا11سال 
3تا10سال 

کارشناسی،کارشناسیارشد،و

جغرافیاوبرنامهریزیشهریوشهرسازی


سﺎبقةکﺎري 

کارشناسی،کارشناسیارشد،و
دکترا
-

1تا13سال 
3تا11سال 
-

ساختهایبودهکه
محقق 
هایمیدانیموردنیاز،عالوهبرمصاحبه،پرسشنامة 


گردآوریداده
ابزاراصلیپژوهشبرای
رواییآنبامراجعهبهکارشناسانمربوطهوپسازاجرایچندینمرحلهاصالحبهتأییدنهاییرسید.برایبررسیپایایی
نامهانجامگرفتوضریبآلفایکرونباخحاصلشدهبامقدار


پرسش
ابزارمورداستفادهیكمطالعهراهنماباتعداد 99
پرسشنامة مذکور در دو بخش

طراحیشده بود .ذکر این نکته الزم است که 

نشاندهندة پایابودن پرسشنامة 
 9/199 
د.بخشاولمربوطبهمتغیرهایجمعیتشناسیبودهواطالعاتیدرخصوصسن،جنس،سابقة فعالیت ،و...

طراحیش
ودرطیفپنجقسمتی

صورتپرسشنامةمنظمیابسته1

گویانرادربرمیگیرد.بخشدومدرقالبچندینسؤ 
البه


پاسخ
تحققپذیری
لیکرت( .1بسیارکم؛ .1کم؛.9متوسط؛  .3زیاد؛ و .0بسیارزیاد)متغیرهایمربوطبهعواملبازدارندة  
طرحهای شهری را دربر گرفته است که منبع استخراج آنها مبانی نظری و مطالعاتی بوده که محققان به انجام

البازدرپرسشنامة مذکوربا

برایشناساییراهکارهایعملیاتیرفعموانعشناساییشده،یكسؤ

اندهاند.همچنین ،
رس 
پذیریطرحجامعشهریباذکراولویتراهکارکدامند؟»قرار


ترینراهکارهابرایرفعموانعتحقق

ازنظرشمامهم
نام«
تجزیهوتحلیلدادههایگردآوریشدةمتناسببااهدافپژوهشاز

دادهشدهبودوپاسخگویانآنراکاملکردند.برای

نمونهای ،و تحلیل عاملی اکتشافی در قالب نرمافزار  SPSSو برای برازش مدل
تك 
جدول توزیع فراوانی ،آزمون  t 
شدهازنرمافزارAmosاستفادهشدهاست. 


حاصل


 .1

بهترتیب 1/09و 9/900درنظرگرفته
(منبع:حافظنیا، :1910.)199دررابطة مذکورخطاینمونهگیری(،)d 9/99بودهومقادیر tو s 



شدهاست .
2. Structured or Closed Questionnaire

تحققپذیﺮي…

ارائةمدلاکتشﺎﻓی-تجﺮبیعواملبﺎزدارندة
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طﺮحﻫﺎيﺷهﺮي) 
عدمتحققپذیﺮي 

ﺟدول.5ﺷﺮحمتﻐﯿﺮﻫﺎيپژوﻫﺶ(متﻐﯿﺮﻫﺎيمﺮبوطبهموانعبﺎزدارندة
ﺷﺮح 

متﻐﯿﺮ 

تهیة طرحتوسطمهندسینمشاورغیربومی؛نپرداختن به مشکالت و نیازهای اصلی شهر؛پشتیبانی ضعیفعلمی و آکادمیك؛سرانههای
متغیرهای
مربوطبه
موانع
بازدارندةعدم
تحققپذیری

طرحهای
شهری 

برونزا و ناسازگار با شرایط اقلیمی و محیطی شهر؛ نبود مدیریت واحد و یكپارچه؛ عدم ارتباط میان طرح جامع و
پیشنهادی با مبدأ  
دیگرطرحها؛خأل حضور و مشارکت مردم در روند تهیهواجرایطرح؛تعدد قوانین ومقررات در ارتباط با

برنامهریزی فضاییو بخشیو 

شهرداریها؛توجهکمبه

بینیشده؛ترازمالیمنفی
طرح؛فقداننگرشسیستمی؛پیشبینینادرستافقجمعیتیوعدمتحققجمعیتپیش 

دادندیدگاههایسیاسیوشخصیدرمراحلمختلفتهیهتااجرایطرح؛همپوشانیوظایفسازمانی


هایشهروندان؛دخالت
آرا وخواسته
کاریتوسطنهادهایمرتبط؛فقدانسیاستگذاری


یافتهبهآن؛موازی

اختصاص
هایمربوطه؛ضعفتأمینمالیپروژههاو بودجة 


درارگان
آمادهسازی و تأیید طرح؛نبودمنابعمالیپایدارو فقدان اثربخشی؛شکافبین ادراکاتوانتظارات
هدفمند؛تأخیر بیش از حد در روند  
تصمیمگیری و

ذینفعان و ذینفوذان در فرایند 
شهروندان؛ عدم اجرای قوانین تصویبشده؛ مسئلة مالکیت اراضی شهری؛ عدم حضور  
سازی؛نهادینهشدن تخلفدرمراحلمختلف تهیهواجرایطرح؛بورسبازی زمین؛هزینة باالیمراحلمختلفتهیه،تدوینو


تصمیم
اجرایطرحها،وعدمشفافیتمنابعدرآمدیشهرداریها .

منبع:عزیزيوآراسته(،)9914وارثیوﻫﻤکﺎران(،)9919محﻤدنژادوﻫﻤکﺎران(،)9919سرﺮداریﺎن(،)9915ثقفریاصرلوﻫﻤکرﺎران(،)9915
زنگیآبﺎديوﻫﻤکﺎران(،)9919ابﺮاﻫﯿﻤیوﻫﻤکﺎران(،)9919ثقفیاصلوﻫﻤکرﺎران(،)9919صرفﺎییپروروسرعﯿدي(،)9914ثبرﺎتیوطوسری

(،)9912ﻫﺎديزنوز(،)9912سﺮوروﻫﻤکﺎران(،)9919وحﯿديبﺮﺟیوﻫﻤکرﺎران(،)9919رضرﺎییوﻫﻤکرﺎران(،)9917ﺟعفﺮیرﺎنوﻫﻤکرﺎران
(،)9917حﺎمدونﺎدم(،)5441اسﺎیﺎسدوبه(،)5499نﺎالتﯿگﺎ()5492وﻫﺎنگوکﺎنتﺎدا( .)5491

محدودةمطﺎلعﺎتی 
شهرشیرازبهعنوانمرکزاستانفارسدرنیمة جنوبیکشورودرطول جغرافیایی 01درجهو 91دقیقهودرعرض10

)وبراساسآخریندادههایمرکزآمار،جمعیتشهرشیراز 1190991نفر

درجهو 90دقیقهقرارگرفتهاست(شکل1
بهویژهدر
بهعنوانیکیازکالنشهرهایایراندرطولحیاتخودتابهامروز، 
است(مرکزآمارایران،.)1900اینشیراز 
پیچیدهایراپشتسرگذاشتهاست.ساختارفضاییونحوةاستفادهاز

نیمقرناخیر،تحوالتفضاییوگسترشفیزیکی
زمین و فضا در شهر شیراز دچارمسائل و معضالتی از قبیل زوال و کهنگی بخش مرکزی و توسعة پراکنده و غیرفشردة
برنامههایی
طرحها و  
برنامهریزی مسلط قرن بیستم و  
نظریههای  
شهر شده است.توسعه و رشد این شهرعموماً در قالب  
نظیر طرح جامع اولشهر( 1930تا،)1901طرحجامعدومشهر( 1991تا،)1991طرحتفصیلیاولشهر( 1990تا
،)1919طرحساختاریراهبردی(1911تا)1911وبازنگریطرحتفصیلی(1911تا)1909تهیهشدهاست .



ﺷهﺮﺷﯿﺮازدرسلسلهمﺮاتبتقسﯿﻤﺎتسﯿﺎسیکشور(منبع:مﺮکزآمﺎرایﺮان )9912،


موقعﯿتﻓضﺎییکالن
ﺷکل.5
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بحثویﺎﻓتهﻫﺎ 

ویژگیﺷخصیپﺎسخگویﺎن 

سالبودهودراینمیانسنجوانترینو

گویاننشاندادمیانگینسنیآنها 30/1


نتایجبررسیوضعیتسنیپاسخ
گوبهترتیب 13سالو 09سالبودهاست.نتایجدرخصوصوضعیتتحصیالتافرادموردبررسینشان
ترینپاسخ 


مسن
داد 39درصدافراددارایتحصیالتدرسطحکارشناسی، 99درصددرسطحکارشناسیارشد ،و 11درصددرسطح
دکتراودانشجویاینمقطعبودهاست. 
پذیﺮيطﺮحﺟﺎمعکالنﺷهﺮﺷﯿﺮاز 


تحقق
ﺷنﺎسﺎییمهمتﺮینعواملبﺎزدارندة


پذیریطرحجامعکالنشهرشیرازدرقالبچند

دراینبخشازپژوهشبرایشناساییمهمترینعواملبازدارندة 
تحقق

شدهتوسطهرکدامازعاملهاازروشآماریتحلیلعاملیاکتشافی


عاملکلیدیومحدودوتعیینمقدارواریانستبیین
هاوجودداردولیبهآسانی

کهبهصورتپنهانیدرمجموعة  
گویه
شد.هدفازاینکاردستیابیبهابعادیاست 

استفاده 
محاسبهشده  9/119بود و نشاندهندة وضعیت

قابلمشاهده نیست .برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی مقدار  KMO

مناسبدادههابرایتحلیلعاملیاست وآمارة بارتلتنیز بامقدار 1109/090درسطح 00درصداطمینانمعناداربود.

هابزرگتراز 1بودهاست.براین

ذکرایننکتهالزماستکهدراینپژوهشعواملیپذیرششدهاندکهمقدارویژة  
آن
شناساییشدهاند.

پذیریطرحجامعکالنشهرشیراز

عنوانمهمترینعواملبازدارندة  
تحقق


تعدادپنجعاملبه
اساس ،
شدهتوانستهاند 90/190درصدازواریانسعوامل


درمجموعپنجعاملشناسایی
طورکهمشاهدهمیشود(جدول ،)9


همان
تحققپذیری طرح جامع کالنشهر شیراز را تبیین کنند .درصد واریناس تبیینشده توسط هر یك از عوامل
بازدارندة  
تاند از :عامل اول  13/911درصد ،عامل دوم  10/119درصد ،عامل سوم 19/199
شناساییشده بهترتیب اهمیت عبار 

درصد،عاملچهارم11/010درصد،وعاملپنجم19/991درصد.
پذیﺮيطﺮحﺟﺎمعکالنﺷهﺮﺷﯿﺮاز 


تحقق
ﻫﺎياستخﺮاجﺷدهدرخصوصعواملبﺎزدارندة

ﺟدول .9
عﺎمل
عﺎمل

مقدارویژه

درصدواریﺎنسمقدارویژه

درصدتجﻤعیواریﺎنس

اول

9/113

19/901

19/901

دوم

1/113

19/091

 99/001

سوم

1/193

19/109

 31/131

چهارم

1/111

11/911

 01/011

پنجم

1/109

11/111

 90/190

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق9917،




چرخشعاملها از روش وریماکس استفاده شدهاست.در این

ذکرایننکتهالزماستکهدرپژوهشحاضر برای
)ودرادامهنامگذاری

شدهاند(جدول9
معنیدار فرض 
بزرگتر از  9/09بودهاست 

بارعاملیآنها

مرحلهمتغیرهایی که
شدهبهترتیبزیرانجامشدهاست :


هایشناسایی

عامل
دهدمتغیرهایبارگذاریدرعاملاول(موازیکاریتوسطنهادهایمرتبط،عدم


نشانمی
عﺎملاول:نتایججدول3
گذاریهدفمند،نبودمدیریتواحدویكپارچه،فقداننگرشسیستمی،تهیة


شده،فقدانسیاست

اجرایقوانینتصویب
ونهادینهشدنتخلفدرمراحلمختلفتهیه

طرحتوسطمهندسینمشاورغیربومی،پشتیبانیضعیفعلمیوآکادمیك ،
واجرایطرح)توانستهاند 19/901درصدواریانسمتغیروابستة پژوهشراتبیینکنند.باتوجهبهبارمعناییومفهومی

نامگذاریشد .
متغیرهایفوق،عاملاول«ضعفعواملمدیریتی» 

تحققپذیﺮي…

ارائةمدلاکتشﺎﻓی-تجﺮبیعواملبﺎزدارندة
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پیش بینی نادرست افق جمعیتی و عدم تحقق جمعیت
عﺎمل دوم :همانطورکه نتایججدول  3نشانمیدهد ، 
پیشبینیشده،نپرداختنبه مشکالتونیازهایاصلیشهر،سرانههایپیشنهادیبامبدأ برونزاوناسازگارباشرایط
اقلیمیومحیطیشهر،بورسبازیزمین،دخالتدادندیدگاه هایسیاسیوشخصیدرمراحلمختلفتهیهتااجرای
طرحوعدمارتباطمیانطرحجامعوبرنامه ریزیفضاییوبخشیودیگرطرحهامت غیرهاییهستندکهدرعاملدوم
بارگذاری شدهاند و  19/091درصد از واریانس عوامل بازدارندة تحققپذیری طرح جامع کالنشهر شیراز را تبیین
کرده اند.دقتدرماهیتمتغیرهایفوقنشاندهندة چالش هاومشکالتمربوطبهفرایندتهیه،تدوین ،وتصویبو
اجرای طرح جامع شهری است .بنابراین ،دومین مانع شناساییشده « ضعف فرایند تهیه ،تدوین ،و تصویب طرح»
نامگذاریشد .
اختصاصیافتهبهآن،ترازمالی

دهدپنجمتغیر(ضعفتأمینمالیپروژههاوبودجة 


هانشانمی
عﺎملسوم : 
یافته
واجرایطرحها،و

ها،عدمشفافیتمنابعدرآمدیشهرداریها،هزینةباالیمراحلمختلفتهیه،تدوین،


منفیشهرداری
نبود منابع مالی پایدار و فقدان اثربخشی) با تبیین  19/109درصد واریانس متغیر وابستة پژوهش در عامل سوم قرار
گرفتهاند .با توجه به ارتباط مفهومی متغیرهای فوق با یکدیگر ،این عامل «بنیان مالی و اقتصادی ضعیف نهادهای

نامگذاریشد. 
متولی» 
نشانمیدهدچهارمتغیرمسئلة مالکیتاراضیشهری،تعددقوانینومقرراتدر

عﺎملچهﺎرم :نتایججدول 3
خیربیشازحددرروندآمادهسازیوتأییدطرحدر

ارتباطباطرح،همپوشانیوظایفسازمانیدرارگانهایمربوطه،وتأ

تحققپذیریطرحجامعکالنشهر
توانستهاند 11/911درصدازواریانسعواملبازدارندة  

عاملچهارمبارگذاریشده و

انگروجودچالشهاومسائلاداریوقانونیمربوطبهمراحل

شیراز راتبیینکنند.دقتدرمفهوممتغیرهایفوقبی
نامگذاری
موانعاداری -قانونی» 

اینچهارمینعاملشناساییشدة «

مختلفاجرایطرحجامعشهریاست.ازاین رو ،
شد. 
پذیریطرحجامعکالنشهر

نشانمیدهدچهارمتغیرمرتبطباعواملبازدارندة  
تحقق

عﺎملپنجم :نتایججدول 3
نفوذاندرفرایندتصمیمگیری


نفعانوذی

حضورومشارکتمردمدرروندتهیهواجرایطرح،عدمحضورذی
شیراز(خأل
وخواستههایشهروندانوشکافبینادراکاتوانتظاراتشهروندان)باتبیین11/111

وتصمیمسازی،توجهکمبهآرا 
پژوهشدرعاملپنجمبارگذاریشدهاند.باتوجهبهمفهوممتغیرهایفوق،اینعامل

درصدازواریانسمتغیروابستة 
نامگذاریشد. 
بیاعتناییبهبسترهایمشارکتی» 
« 
پذیریطرحجامعکالنشهرشیراز(ضعفعواملمدیریتی؛ ضعففرایند

ادامهمهمترینعواملبازدارندة  
تحقق

در
بیاعتنایی به
تهیه؛ تدوین ،و تصویب طرح؛ بنیان مالی و اقتصادی ضعیف نهادهای متولی؛ موانع اداری -قانونی؛  
بسترهایمشارکتی)دریكمدلنمایشدادهشدهاست(شکل .)9
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پذیﺮيطﺮحﺟﺎمعﺷهﺮيدرکالنﺷهﺮﺷﯿﺮاز


تحقق
ﻫﺎ،ضﺮیبعﺎملیدورانیﺎﻓتةعواملبﺎزدارندة


گذاريعﺎمل
ﺟدول .4
نﺎم
لفهﻫﺎ 
مؤ 

بﺎرعﺎملی 

عﺎمل 

موازیکاریتوسطنهادهایمرتبط 


9/909

عدماجرایقوانینتصویبشده 


9/001

فقدانسیاستگذاریهدفمند 


9/199

نبودمدیریتواحدویكپارچه 


9/139

فقداننگرشسیستمی 

9/919

تهیةطرحتوسطمهندسینمشاورغیربومی 

9/019

پشتیبانیضعیفعلمیوآکادمیك 

9/109

نهادینهشدنتخلفدرمراحلمختلفتهیهواجرایطرح


9/101

بینیشده 
جمعیتیوعدمتحققجمعیتپیش 

پیشبینینادرستافق


9/999

نپرداختنبهمشکالتونیازهایاصلیشهر 

9/090

ضعففرایندتهیه،تدوین،و

برونزاوناسازگارباشرایطاقلیمیومحیطیشهر 
سرانههایپیشنهادیبامبدأ 

9/119

تصویبطرح 

بورسبازیزمین 


9/001

دخالتدادندیدگاههایسیاسیوشخصیدرمراحلمختلفتهیهتااجرایطرح 


9/030

ریزیفضاییوبخشیودیگرطرحها


عدمارتباطمیانطرحجامعوبرنامه

9/991

ضعفتأمینمالیپروژههاوبودجةاختصاصیافتهبهآن 

9/119

ترازمالیمنفیشهرداریها


9/903

شهرداریها 

عدمشفافیتمنابعدرآمدی

9/093

واجرایطرحها 

هزینةباالیمراحلمختلفتهیه،تدوین،

9/919

نبودمنابعمالیپایداروفقداناثربخشی

9/113

مسئلةمالکیتاراضیشهری 

9/090

تعددقوانینومقرراتدرارتباطباطرح 

9/139

ارگانهایمربوطه 
همپوشانیوظایفسازمانیدر 

9/100

خیربیشازحددرروندآمادهسازیوتأییدطرح

تأ

9/930

خألحضورومشارکتمردمدرروندتهیهواجرایطرح 

9/931

بیاعتناییبهبسترهای


گیریوتصمیمسازی 


نفوذاندرفرایندتصمیم

نفعانوذی

عدمحضورذی

 9/019

مشارکتی 

وخواستههایشهروندان 

توجهکمبهآرا

9/931

شکافبینادراکاتوانتظاراتشهروندان

9/139

ضعفعواملمدیریتی 

بنیانمالیواقتصادیضعیف
نهادهایمتولی 

موانعاداری-قانونی 
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پذیﺮيطﺮحﺟﺎمعکالنﺷهﺮﺷﯿﺮاز(


تحقق
مدلاکتشﺎﻓیمهمتﺮینعواملبﺎزدارندة

ﺷکل.9

تحققپذیﺮي…

ارائةمدلاکتشﺎﻓی-تجﺮبیعواملبﺎزدارندة
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پذیﺮيطﺮحﺟﺎمعکالنﺷهﺮﺷﯿﺮاز 


تحقق
ارائةمدلتجﺮبیعواملبﺎزدارندة

درادامهبرایاینکهمشخصشودعواملشناساییشدهحاصلازتکنیكتحلیلعاملیاکتشافیازاعتبارعاملیقابلقبولی
پذیریطرحجامعکالنشهر

برخورداراست،بااستفادهازتحلیلعاملیتأییدیمرتبةاولمدلتجربیعواملبازدارندة 
تحقق
طورکهمالحظهمیشود(شکل،)3بارهایعاملیمربوطبههر

شیرازدرمحیطنرمافزارAmos Graphicترسیمشد.همان

یكازعواملپنجگانهدروضعیتمطلوبیقراردارند.ذکرایننکتهالزماستکهدرمدلتحلیلعاملیتأییدیاگرمیزان

انگرمناسببودنمتغیربرایاستفادهدرمدلتحلیلعاملیتأییدیاست.بنابراین،

بارعاملیهرمتغیراز 9/9بیشترباشد،بی
همانطورکه مشاهده میشود ،در مدل طراحیشده میزان بار عاملی هر یك از متغیرهای بیشتر از  9/9بوده و بیانگر
پذیریطرحجامعکالنشهرشیرازاست .

مناسببودنبارهایعاملیمربوطبهمدلعواملبازدارندة 
تحقق




نبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق )9917،

پذیﺮيطﺮحﺟﺎمعکالنﺷهﺮﺷﯿﺮاز(م


تحقق
مدلاندازهگﯿﺮيمﺮبوطبهعواملبﺎزدارندة

ﺷکل.4

تحققپذیری طرح جامع کالنشهر شیراز،
برای بررسی برازش کلیت مدل اندازهگیری مربوط به عوامل بازدارندة  
هایارزیابیبرازشمدلازمنابعمستندومعتبراستخراجشده(قاسمی،1910؛ الیولین،)1991و


ترینشاخص

مهم
مقادیر محاسبهشده با معیارهای پیشنهادی تطبیق داده شد .همانطورکه مشاهده میشود (جدول  ،)3وضعیت کلیة
ودرمجموعمیتوانچنینبیانکرد

معیارهایبرآوردشدهبامقادیرمطلوب(معیارهایپیشنهادی)همخوانیباالییدارد 
تحققپذیریطرحجامعکالنشهر
گیریترسیمشدهاعتبارالزمرادرخصوصشناساییعواملبازدارندة  


کهمدلاندازه
تحققپذیریطرحجامع
توانبهعنوانمبنایعلمیوتأییدشدهدرخصوصعواملبازدارندة  


مدلفوقمی
شیرازداردواز
دردیگرمطالعاتاستفادهکرد .
پذیﺮيطﺮحﺟﺎمعکالنﺷهﺮﺷﯿﺮاز 


تحقق
ﻫﺎيارزیﺎبیکلﯿتمدلاندازهگﯿﺮيعواملبﺎزدارندة


ﺷﺎخص
ﺟدول.2
متﻐﯿﺮ

9

CMIN/DF  5DF  CMIN9

4

CFI

2

RMSEA

9

HOELTER

RMR

مدلشناساییشده 


1/991

3

9/011

1

9

119

9/913

مقادیرپیشنهادی 

-

-

0> 

 <9/0

 >9/91

10< 

9

7



1

GFI

1

NFI

PRATIO

94

 9/000  9/019

 9/399

 <9/0

 9-1

 <9/0
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طﺮحﻫﺎيﺟﺎمعﺷهﺮي 
تﺮینراﻫکﺎرﻫﺎيرﻓعموانعتحققپذیﺮي 


ﺷنﺎسﺎییمهم

تحققپذیریطرحجامعشهریدرمحدودة
نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلراهکارهایعملیاتیواجراییبرایرفعموانع 
مطالعاتینشاندهندة ارائة راهکارهایمتفاوتیازسویمتخصصانامورشهریبود.باتوجهبهتعددراهکارهایمذکور،

هادرنهایتهشتراهکارکلیدیبرایرفعموانعتحققپذیری


محققانبادرنظرگرفتناولویتراهکارهاوتعدادتکرارآن
معدرشهرشیرازاستخراجکردهاند.درواقع ،ازنظرمتخصصانامورشهری ،باکاربستمناسباینراهکارها،

طرحجا
پذیریکمیوکیفیطرحجامعشهریبهنحوقابلتوجهیافزایشمییابد(شکل .)0


تحقق


ﺷکل.2ﺷنﺎسﺎییواولویتبنديمهمتﺮینراﻫکﺎرﻫﺎيرﻓعموانعتحققپذیﺮيطﺮحﻫﺎيﺟﺎمعﺷهﺮي(منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق )9917،

نتﯿجهگﯿﺮي 

هاوطرحهایمتعددیبرایتوسعة


ریزانبرنامه

وبرنامه
اندیشمندان،سیاستگذاران ،

درطولسالهایگذشتهتاکنون ،

تریناینطرحهاتهیهواجرایطرحجامعشهریاستکه


ترینوعام

.یکیازمهم
کردهاند
فضاهایشهریتهیهواجرا 
اندازهایمطلوبدرنظرگرفتهشدهبرای


رغمچشم
هایقبلازانقالباسالمیبازمیگردد. 
به


آندرایرانبهسال
سابقة 
دهدباوجودصرفهزینههایکالنبرایتهیة


آندرکشورماننشانمی
ها،شواهدتهیهواجرایچندینسالة 


اینطرح
هامیزانتحققپذیریآنن امطلوببودهواینمهمناشیازموانعیاستکهپژوهشحاضردرصددشناسایی


اینطرح
صورتموردیدرکالنشهرشیرازانجامشدهاست.نتایجپژوهشنشاندادضعفعواملمدیریتی؛


اینموانعاستکهبه
اداری -قانونی؛ و
ضعف فرایند تهیه ،تدوین ،و تصویب طرح؛ بنیان مالی و اقتصادی ضعیف نهادهای متولی؛ موانع  
پذیریطرحجامعشهریدرکالنشهرشیرازند.ازآنجا

اعتناییبهبسترهایمشارکتیمهمترینعواملبازدارندة 
تحقق


بی
کهپژوهشگرانمتعددیازجملهعزیزیوآراسته(،)1909وارثیوهمکاران(،)1901محمدنژادوهمکاران(،)1901
زنگیآبادی و همکاران ( ،)1909ابراهیمی و همکاران ( ،)1909ثقفی اصل و همکاران (،)1909
سرداریان ( ،)1901 
صفاییپوروسعیدی(،)1903ثباتیوطوسی (،)1900هادیزنوز(،)1900سروروهمکاران(،)1909وحیدی برجیو

همکاران()1909رضاییوهمکاران(،)1901جعفریانوهمکاران(،)1901حامدونادم(،)1991اسایاسدوبه(،)1919
ناالتیگا( ،)1910وهانگوکانتادا()1910درمطالعاتخودبهعواملیمانندخأل حضور و مشارکت مردم در روند تهیة
شهروسرانههایپیشنهادی با مبدأ

پیشبینی نادرست افق جمعیتی ،ونپرداختن به مشکالت و نیازهای اصلی 
طرح ، 

تحققپذیﺮي…

ارائةمدلاکتشﺎﻓی-تجﺮبیعواملبﺎزدارندة

9442

برونزا و ناسازگار با شرایط اقلیمی و محیطی شهر ،بورسبازی زمین ،کمبود امکانات ،تأسیسات و خدمات ،تخلفات

یافتهبهآن،فقدانسیاستگذاریهدفمند،


اختصاص
عدمتأمینمالیپروژههاوبودجة 

ساختمانی و عدم اجرای قوانین ،
تصمیمگیری و اجرا ،همپوشانی

نبود مدیریت واحد و یكپارچه ،فقدان نگرش سیستمی ،عدم سلسلهمراتب در نحوة 
هایذیمدخلوتعددنگرش


هایمربوطه،عدمتدقیقجایگاهنظاممدیریتشهرینزدسازمان

وظایفسازمانیدرارگان
شهرداریها ،فرایند باال به پایین

و دیدگاههای سیاسی ،نظارت معیوب بر اجرا ،نهادینهشدن تخلف ،تراز مالی منفی 
عنوانمهمترین


شهریبه
برنامههایتوسعة 
امهریزی،تأخیردرزمانتهیهواجرایآن ،ووجود نقاطضعف ذاتی در  
برن 
اندوهریكازموانعشناساییشدهدرپژوهشحاضربهنوعیبهموانع


هایشهریاذعانکرده

پذیریطرح

موانعتحقق
مذکور قرابت معنایی دارد .بنابراین ،نتیجة پژوهش حاضر بامطالعات ذکرشده همسو بوده و به نوعی اعتبار آن تأیید
به رغمتأییدنتایجپژوهشحاضربااستفادهازتطبیقآنبانتایجسایرپژوهشگران،نتایجمدلتجربیتحلیل
میشود. 

تحققپذیریطرحجامعشهریدر
عنوانمهمترینعواملبازدارندة  


شدهبه

عواملشناسایی
عاملیتأییدینیزتأییدکنندة 
کالنشهرشیرازوفضاهایشهریمشابهاست. 

اتکابهدیدگاههاوآرایکارشناسانمربوطه ،کهدارایبنیان

طرحهای جامع شهری ،
برایرفعموانعتحققپذیری  

هایحاصلشده،


باتوجهبهیافته
نظرمیرسد.بنابراین ،


،ضروریبه
کاریقابلتوجهیدراینزمینهاند

علمیوتجربة 
دیدگاههای سیاسی در

نظارتدقیقعلمیبرفرایندتهیهوتصویبواجرایطرح،ممانعت از دخالت آرایشخصی و 
فرایندتهیه،تصویب،واجرایطرح،درنظرگرفتنمشارکتوهمکاریشهرونداندرهمةمراحلتهیه،تصویب،واجرای
موازیکاری،واگذاریفرایندتهیة طرحجامع
سازمانها و نهادهای متولی و جلوگیری از  

طرح،مشخصنمودن وظایف 

پارچهنمودن مدیریت شهری ،تنبیه و مجازات درخور برای
شهری به افراد و مهندسین مشاور دارای صالحیت ،یك 
وملزمنمودننهادهایمتولیبهاجرایمصوباتازراهکارهایعملیاتی

متخلفاندرفرایندتهیه،تصویب ،واجرایطرح،
.دقتدرماهیتراهکارهایشناساییشدهبیانگراینمهم

موردمطالعهاند

رفعموانعتحققپذیریطرحجامعدرمحدودة 

شدهبودهوبهنوعیرفعموانعشناساییشدهرا


استکهاینراهکارهادارایپیوندمفهومیقابلتوجهیباموانعشناسایی
ممکنخواهندساخت. 
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