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 چکیده  

از اقدامات در جریان اصالح و بهبود روندهای نادرست و مشکالت موجود در تهیه این طرح ها، آسیب شناسی طرررح  

عی دارد با توجه به روش تحقیق ترکیبی به جمع آوری اطالعات بپردازد. تحلیل  این پژوهش س های توسعه شهری است.  

باشد. در روش کیفی به شناسایی مهمترین آسرریبها و در  می   SPSSبکار گرفته شده از طریق نرم افزارهای مکس کیودا و  

و شهر مشهد( که سطح اول    )کشور   بندی نتایج از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج در دو سطح روش کمی برای اولویت 

در نرررم افررزار    و نظری   نفر از متخصصین حوزه اجرایی   16سند مرتبط و سطح دوم با مصاحبه انجام شده با    44با بررسی 

آسرریب در    6آسیب در زمینرره تهیرره،    56های توسعه شهری دخیلند.  آسیب در طرح   68مکس کیودا نشان داد: در مجموع  

هررای توسررعه شررهر  های طرررح مهمترین آسیب باشد. نتایج آزمون فریدمن  زمینه نظارت می   آسیب نیز در   6زمینه دیدگاه و  

  یکرره بطور نشرران داد،    ( 14/ 3)   (، دیرردگاه 16/ 5)   (، اجرررا 28/ 1)میرراننین اهمیررت     ر حوزه تهیه د به ترتیب اولویت  را  مشهد  

مطرررح  شناسرری  سررا ل آسرریب دار در م ه اولویررت ال گزینی سه مسرر ننری طرح و سیاست ، محصول نهادی بین  کاری موازی 

ن و شتاب زدگرری در تصررویب کمترررین  آ غفلت از مسا ل    ، . ضعف مشاوران تهیه طرح، عدم توجه به نقش شهر ند گردید 

تهیه و    ابعاد های مسئله دار در  در حوزه اسنادی مهمترین اولویت   . دارا میباشند شهر مشهد    توسعه   های را بر روند طرح   تأثیر 

کاری بین نهادی، فقدان  موازی در سطح کشور نیز  سئله مهم در آسیب شناسی طرح های توسعه  سه م شناسایی گردید.  اجرا  

 .د باش ها و نادیده گرفتن مسا ل اجتماعی طرح می نیروی متخصص در شهرداری 

   . ی توسعه شهر   ی طرح ها شهر مشهد،    ، ی شناس   ب ی آس ها:  کلیدواژه 
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 مقدمه . 1

ی رشد کالبیدی میوزون و هرهای ایران، به ماظور ایجاد زمیاهدهه است که طرح های توسعه برای ش پاج یش ازب

(.  اگیر برنامیه رییزی کیاربری زمیین را نحیوه ی 111ص. ،1399، دییران)پورح ین و  هماهاگ آنها، تهیه شده اند

تق یم زمین و مکان بهیاه برای مصارف و کاربری های متاوع زندگی تعریف کایم، لزوم توجه و مطالعه ایایونه طرح 

ات مثبتی در ماطقیه بایدی تأثیرها امری ضروری است. این طرح ها با هزیاه و انرژی زیادی تهیه شده اند و هر چاد 

کاربری ها و رعایت ضوابط مقررات ساختمانی داشته اند، اما به دلای  متعدد نتوان ته اند به تمامی اهداف خود دست 

 (.39، ص. 1319محمدی، )براتی و  ها تحقق یافته است یاباد و تاها درصد اندکی از این  برنامه ها و طرح

یکی از اقداماتی که می تواند در جریان اصلاح روندهای نادرست و مشکلات طرح های توسیعه شیهری میورد  

توجه قرار گیرد، آسی  شااسی آنهاست زیرا با نیاهی نقادانه به چیونیی، تهیه، اجرا و محتوای نظارتی این طرح هیا 

)پور احمد و  ا   و مشکلات را شااخت و راهکارهای برای جلوگیری از شدت یافتن م ا   تدارک دیدمی توان م 

 (.111، ص. 1316، همکاران

ی در جهیت ت یریع در امیر میثثرر به ایاکه شااسایی آسی  ها در پروژه ها و طرح های توسعه شهری عام  ظن

ر ماابع مالی و زمانی داشته است، باعث انجام به موقع خدمت رسانی به مردم می باشد و صرفه جویی قاب  توجهی د

بر انجام بیه  تأکیدتعهدات می گردد؛ لذا کارشااسی و پیدا نمودن راه کارهای علمی جهت رفع این تایااها و همچاین 

ما جم و هدفماد، میتواند نقش ب یار مهمی در کاهش تاخیرات، آسی   فرآیادموقع وظایف واحدها به صورت یک 

از دلای  عدم . شک ت ها و اجرای اصولی صحیح در انجام به موقع این پروژه ها طبق برنامه زمانبدی داشته باشد ها،

بیه  توجیهعدم و  بیش از حد بر تهیه طرح تأکیدموفقیت طرح های توسعه شهری به ویژه طر های جامع می توان به 

 و خلیجی، شکوهی بیدهادی) اشاره نمود آه ته شهریسااریوهای متکی بر رشد با و سازگار بودن ای تا اجرای آن، 

 (.38، ص. 1311

 یملی اسییدر مق یاجتمیاع -یخود، در واقع بازتا  توسعه اقتصیاد یاجتماع -یخیدر مفهوم تار یتوسعه شهر

در  یتوان سه مرحلیه اساسی یم دیدر دوران جد رانیا یبا توجه به تحولات عموم دگاه،ید نیشود. از ا یمح و  م

 :(81 ، ص.1311)ح امیان و همکاران،  داد صیکشور تشخ یو شهرساز یایت شهرنشتحولا

 )قاجار( دیجد یایبا شهرنش ییدوره آشاا -الف

 (1304تا  1344) یو شهرساز یایشهرنش یدوره نوساز - 

  به بعد( 1301) دیجد یو شهرساز یایدوره ت لط شهرنش -ج

 نییاما به رغیم هیدف ا گذرد یدر قال  طرح جامع م یشهر یهاطرح  نیاول هیبه امروز حدود پاج دهه از ته تا

 یبیه توسیعه هیا دنیدر جهیت نظیم بخشی یتوسعه ناموزون و ناهاجار شهرها و ارا ه راهکارها یریطرح که جلوگ

طرح ها از اواسط دهیه  نیبر ا یات اصلاحدشاهایدات و پاانتق نیبودند اما در عم  موفق عم  نکردند و نخ ت یشهر

و   یتصو ه،یته یونقان یمتوجه روندها شتریانتقادات ب نیشد و تا به امروز کماکان ادامه دارد. ا دهیکش انیم به 1364
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و  یآبیاد ی)زنیی شیده اسیت دهیکشی زیین ینظیر یطرح و مبیان یطرح ها بوده و سپس داماه آنها به محتوا یاجرا

   .(01 ، ص.1393 ،همکاران

وپولیتیک، کارکرد ب یار مهم زییارتی و گردشییری، موقعییت خیاص به علت جاییاه ویژه ی ژ مشهد کلانشهر 

اهمیت ب یار بالایی است لذا لزوم توجه به طرح های توسعه شیهری و جغرافیایی و ساختار اقتصادی متفاوت دارای 

 تهیه تا اجرا ضروری به نظر می رسد.  فرآیادنها در آبررسی 

بیر طیرح  تأکییده آسی  شااسی طرح های توسعه شهری  با براین اساس در این نوشتار علمی سعی شده است ب

)خازنی، مهرازان و فرنهاد( در قال  روش شااسی محتوایی پرداخته شود و با توجیه بیه  جامع و تفصیلی شهر مشهد

اصول روش تحقیق کیفی یک طبقه بادی مااس  از عوام  پاهان و آشکار بر نحوه عدم تحقق پذیری این طرح ها بیا 

هر یک از این عوام  راهکارهایی  تأثیرنمونه های عیای آورده شود. تا بتوان با تحلی  این آسی  ها و ضری   مثالها و

 برای بهبود طرح های توسعه شهری در آیاده داد.

الیی  1364) یخیازن یلیجیامع و تفصی طرحبدین شرح می باشاد: طرح های سه گانه مشهد مشخصه های کلی 

 ،یخیازن یلیتفصی -در طرح جامع  .باشد یمطرح  م یشرق یانیبر حوزه م گذارتأثیرطرح  نتری به عاوان مهم (1314

امیر بیا توجیه بیه  نیمحدود شده است که ا یمرغو  کشاورز های نیوجود زم  یتوسعه شهر از سمت شرق به دل

محدود کاایده و  یلبه قو کیبه عاوان  در شرق شهر یکمرباد صدمتر شاهادیشهر مشهد و پ تیجمع شیافزا شاهادیپ

پیر  تییموجود در حیوزه و در نها یخال هایازمی در ساز وفشار توسعه در حوزه و ساخت  شی، موج  افزاتوسعه

مراکیز، موجی   نییمااسی  بیه ا دسترسی آوردن و فراهم یخدمات راکزم شاهادیبا پ نیشدن بافت شده است. همچا

در اطراف  یمتر 144 یکمرباد شاهادیپ است. هدیحوزه گرد ینقش سکونت تیو تقو یم کون های بافت یرگی شک 

توسیعه  یالییو در. باشد یم یدر نظام شبکه ارتباط یخازن یلیتفص-گذار مهم طرح جامع تأثیراز عوام   یکیحوزه 

 ییساختار فضیا یو تجار یارتیز-یاقامت یشهدا به عاوان مراکز اصل دانیحرم مطهر و م ،یخازن یلیتفص-طرح جامع

 (.11 ، ص.1301 ،یمشاور خازن نی)مهادس ه شده استشهر در نظر گرفت

نظر به اهمیت شهر  .به تصوی  شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران رسید 1318در سال  طرح جامع مهرآزان

ذی  مورد بررسی  موارد، طرح جامع همشیهد و همچاین موارد ماحصر به فرد آن در مطالعات طرح جامع علاوه بر تهی

پیش بیایی جمعییت در طیرح جیامع بیا  درصد است. 81/6ساله شهر مشهد  04رشد متوسط  نرخ .قرار گرفته است

فیرض  ییندر ا رچو  سیاستهای جمعیتی کشیوکاهش باروری در چهار. روض سه گانه ذی  صورت گرفته استف

ملحیو   در صد در پاییان آن 68/8ه درصددر آغاز دوره ب 6/3روند کلی کاهش میزان رشد طبیعی جمعیت از حدود 

فرض مربوط به مهاجرت در پیش بیای جمعیت شهر مشهد فرض توقیف مهاجرتهیای خیارجی ونقیش  .شده است

میایه باتوجیه زدراین  .رند از اهمیت خاصی برخوردار استروستایی دا ماشا که ای مهاجرتهاییمهاجرتهای داخلی یع

 بیرآورد میییردد 96در حیدود سیال  31/4در آغیاز دوره طیرح بیه  10/4از  وسیتاییبه ن بت جمعیت شیهری و ر

 .(06 ، ص.1318مشاور مهرآزان،  نی)مهادس
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 نییاست، با اتکیا بیه اصیول ا یراهبرد یزیطرح، برنامه ر هیدر مطالعات و ته یاصل انیاره طرح جامع فرنهاددر 

سرفص   -1: تجه قرار گرفته استودر طرح مورد  یبرد در مطالعات طرح، چاد نکته اصل شیپ وهیانیاره، همراه با ش

با توجه به چشیم  -8؛ آنان در شهر مد نظر قرار گرفته است تیاولو تیبا توجه به ارزش ها و اهم هیمطالعات پا یها

توجیه و  طیمحی تیفیک ءارتقا دگاهید بهشهر  یفرهای ،یطیمح  تیز یانداز توسعه و عمران شهر مشهد بر جابه ها

 نی)مهادس صورت گرفته است یبر خرد جمع یو متک یریمشارکت پذ کردیبا رو قیتلف فرآیاد -3؛ شده است تأکید

 (.96، ص. 1391مشاور فرنهاد، 

  شناسی . روش2

های هیا و مقالیهبی و با بهره گییری از اسیااد، طرحروش به کار گرفته شده در این تحقیق مبتای بر مطالعات ترکی

تی کیه در ایین حد ممکن سعی شید تمیامی مطالعیاو تا  باشددر زمیاه فراتحلی  طرح های توسعه شهری میمرتبط 

بیرای بهیره گییری و ضیری  پوشیش ایین مقالیات از مهمتیرین و قیویترین  بررسی گردد. ،حوزه انجام شده است

ی  شااسیی در مایابع آس تجوگر و پاییاه های اطلاعاتی استفاده شده است. با بررسی تمامی مطالعات  موتورهای ج

 د یافت شد.سا 016،991 فارسی در مجموع

 

 وضعیت مقالات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی .1 جدول
 وضعیت

تعداد کل مقالات در 

 زمینه آسیب شناسی

آسیب شناسی در مسائل 

 شهری

مقالات مرتبط در زمینه آسیب 

 شناسی طرح های توسعه شهری

 سال

 13 18 66961 و بعد 1390

93 10103 16 11 

98 11193 16 18 

91 64936 88 8 

94 01131 36 6 

19 31311 83 6 

11 34101 14 4 

11 81969 13 0 

11 88311 10 1 

 14 01 19811 و قب  1316

 نوع ساد

 80 143 813414 مقاله نشریه

 33 113 160111 مقاله کافرانس

 1 14 18111 نامهپایان

 وضعیت فای 
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 وضعیت
تعداد کل مقالات در 

 زمینه آسیب شناسی

آسیب شناسی در مسائل 

 شهری

مقالات مرتبط در زمینه آسیب 

 شناسی طرح های توسعه شهری

 00 10 91831 دارای فای  راییان

 19 898 369330 دارای فای 

 (1396، پژوهشیافته های ): مأخذ

 

 جهیش 1398که آسی  شااسی طیرح هیای توسیعه شیهری از سیال  دهدته های جدول به درستی نشان مییاف

 برخوردار بوده است. و ن بت به سالهای قب  از افزایش قاب  توجه ایمااسبی داشته 

 

 تحلیل فرآیندت مورد استفاده در مقالا .2 جدول
 نویسنده عنوان سند 

 SWOTبررسی رویکرد ساتی تهیه ی طرح های توسعه ی شهری در ایران با استفاده از مدل 
، همکارانو  یبوزان یمیابراه)

1390) 

 بررسی روش شااسی طرح های توسعه شهری در ایران
، همکاران و  ی بوزانیمیابراه)

1398) 

 (1393 ،یاسکادر) یتوسعه شهر یدر شرح خدمات طرح ها یکالبد تیهو لزوم توجه به

 شهرجوانرود یطرح هاد یمطالعه مورد :یتوسعه شهر یها طرح یشااس  یآس
، همکارانو  یزمان یاصغر)

1393) 

طرح جامع شهر  نی: سومیمطالعه مورد رانیدر ا یتوسعه شهر یطرح ها یشااس  یو آس یابینقد، ارز

 1311رشت

شکرگذار، و  یزاده رودسر آقا)

1390) 

 (1390، همکارانو  یریام) مورد: شهر بروجرد یتوسعه شهر یدر طرح ها هایکاربر یریتحقق پذ زانیم یابیارز

 (1319 محمدی،و  یبرات) نقد، تحلی  و ارزیابی تحقق طرح های هادی شهری

 (1319، برمک) طرح های جامع شهری، شیپوری از سر گشاد

 (1316، همکارانو  پور احمد) ی طرح های توسعه شهری در کشورآسی  شااس

 (1319، یپورباقر) مقای ه نحوه تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری در ایران و جهان

در طرح  ینمونه مورد مطالعه، طرح بازنیر رانیدر ا یتوسعه شهر یطرح ها هیته کردیرو یابیارز

 حوزه شمال شهر اصفهان یلیتفص

 ها، یحاج رسولو  ریپاکش)

1311) 

و کار گروه  6تاویلی پدیدار شااسانه بر تاویلیری مدیران شهری: نقدی بر روش شااسی کمی یون ماده 

 در اقدام برای تغییر در طرح های شهری
 (1398، تیلامو  یتفهم)

 نهاآ یجهت توانمادساز ییو ارا ه راهکارها رانیدر ا یتوسعه شهر یطرح ها یها یینارسا یبررس
، بزازو  م آبادقاس یجعفر)

1390) 

توسعه  یطرح ها ی) نمونه مورد رانیدر ا یتوسعه شهر یطرح ها یابیدر ارز SWOTارا ه مدل 

 بافت فرسوده ( یو به از ینوساز کردیدر اراک با رو یشهر
 (1390 ،یجودکو  یجلالوند)

 غیتفر یداده ها ینها بر مبااو تحقق آ یتوسعه شهر یطرح ها هیته یمال تیوضع یا  هیمقا یبررس

 1311 – 1313تهران ، دوره  یبودجه شهردار
 (1319 ،یجلال)
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 نویسنده عنوان سند 

نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر نظام اجرایی طرح ها و برنامه های 

 توسعه شهری
 (1311، همکارانو  جمهیری)

 (1396 ،یدریح) یوسعه شهرت یدر طرح ها یعل  عدم تحقق مشارکت شهروند یبررس

 ( در فرایاد برنامه ریزی شهریCDSدرآمدی بر رویکرد جدید استراتژی توسعه شهری )
، همکارانر و ح ین زاده دلی)

1394) 

 بررسی عوام  موثر در ناکارآمدی طرح های جامع شهری ایران )مطالعه موردی، طرح جامع تبریز(
، همکارانو  ریزاده دل نیح )

1319) 

با انیل تان و  یقیتطب  هیمقا قیازطر رانیدرا یتوسعه شهر یطرح ها یریگ میتصم یچالشها یسبرر

 یمالز
 (1398 دادپور،)

 (1393 ،یح ن آباد یروشا) یتوسعه شهر یطرح ها یوفرهای ی،اقتصادیاجتماع یامدهایآثار و پ یابیارز

 (1398، همکارانیی و رضا) یسعه شهرتو یطرح ها هیمشارکت شهروندان در روند ته یاهینقش و جا یبررس

  ی: اردبیمطالعه مورد ،یجامع شهر یبا تأکید بر طرح ها رانیدر ا یشهرساز یالیوها یشااس  یآس
، همکارانی و شام اسب یرحمان)

1398) 

 ( 1393، همکارانو  انیرضو) : شهر ابهر ینمونه مورد یطرح جامع شهر یشااس  یآس

 (1311، همکارانیی و رهاما) تا اجرا نیاز تدو یتوسعه شهر یطرح ها یحقوق یشااس  یآس

 (1393، همکارانی و آباد یزنی) رانیدر ا یجامع شهر یطرح ها یریعوام  اثر گذار بر عدم تحقق پذ یابیارز

 (1311، همکارانی و سلطان) یتوسعه شهر یبا تأکید بر طرحها رانیدر ا یشهرساز جیرا یالیوها یشااس  یآس

 داریتوسعه پا یفرارو یگمشده چالش یفضاها یاجتماع یها  یآس شیبر افزا یشهر یرح هانقش ط
 ،یانجیم یخیمشاو  پور اوشیس)

1393) 

 (1313 ،یایشاه ح ) نقد انواع طرح های شهری ایران

 (1393 ،یخاتمو  شجاع) در ایران شیآما یطرح ها یاجرا یشااس  یآس

 (1390 ،یدیسعو  پور ییصفا) رانیا یتوسعه شهر یهاطرح یعوام  مثثر در ناکارآمد یبررس

 (1313 ،یاکبر یعل) رانیدر ا یاجتماع یشااس  یو آس یتوسعه شهر

 (1393، غلامزاده خادر  ) زیشهر شاند ی:طرح هادینمونه مورد یتوسعه شهر یطرح ها یفیک یابیو ارز یبررس

 (1398، همکارانو  فرجی راد) دگاه رویکرد نهادیآسی  شااسی سیاست های توسعه ماطقه ای در ایران از دی

 (1390قاسم پور، ) ،یتوسعه شهر یطرح ها یریموجود در جهت تحقق پذ یم ا   و چالش ها یابیو ارز یبررس

 (1394، همکارانو  یکرم) یشهر یبعد فراموش شده طرح ها ،یرفتار و فرهاگ شهر یبر الیو یلیتحل

 (1398 ،یمراد) شهرستان مرند یتوسعه شهر یدر تحقق طرح ها مشکلات پاهان رامونیپ یکاکاش

 (1396، همکارانی و ماصور) شهر نور آباد یمطالعه مورد رانیدر ا یتوسعه شهر یتحقق طرح ها زانیم یبررس

 حلیلی بر موانع عدم تحقق طرح های تفصیلی شهریت
 ،یبوزان یمیابراهی و  محمد)

1311 ) 

 (1313 ،یحیم  یمراد) عه شهری تهران، ارزیابی و مقای ه تطبیقیطرح ها و برنامه های توس

 (1316مقدم،  یمعز) یرانارزیابی طرح های توسعه شهری و دلای  تحقق ناپذیری آنها در ا

 (1394 ،یصابرو  ییمهکو) رانیبا تأکید بر ا یایو تحول شهرنش خیبر تار یمقدمه ا

 (1393، غلام زادهی و تیهدا) داریبر توسعه پابا تأکید  یتوسعه شهر یطرح ها یشااس  یآس



  841...                                         تا هیته ادیاز فرآ یتوسعه شهر یطرح ها یشااس  یآس                           سال نهم            

 

مهمترین مزیت این پژوهش ن بت به سایر مطالعات مشابه، نمونه موردی آسی  شااسی است که در شهر مشیهد 

ها و اساادی که در حوزه آسی  شااسی شهر مشهد به کار  و با رویکرد ترکیبی مطالعه گردیده است از آنجا یکه طرح

ودند و از قابلیت روایی و پایایی  لازم برخوردار نبوده اند؛ لذا روش مصیاحبه بهتیرین روش بیرای گرفته شده اندک ب

افیراد از عوامی  اجراییی و  روش بیا مصیاحبه هیای حضیوری جمع آوری یافته های تحقیق انتخا  گردید. در این

بیر طیرح  تأکییدر مشیهد بیا با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته مهمترین آسی  های طرح های توسعه شه آکادمیک

 تفصیلی این شهر استخراج گردید. جامع و

 

 نمونه آماری پژوهش .0جدول

  مدت زمان مصاحبه تعداد وضعیت مصاحبه شوندگان حوزه مصاحبه

 حوزه اجرایی

 86 0 معاونت شهرسازی شهرداری مشهد

 14 8 نهاد مطالعات

 14 8 دفتر فای استانداری خراسان رضوی

 86 6 مشاورمهادسین 

 16 3 اساتید و صاح  نظران حوزه نظری

 - 11 - مجموع 

 (1396مأخذ: )یافته های پژوهش، 

  هایافته. 0

) بیه ساد در نرم افزار مکس کیودا مهمترین آسی  های طرح های توسعه شیهری در اییران و مشیهد 00با ورود 

شیوه دسته بادی و کدگذاری بر پایه ماطق محقیق   به شک  ذی  دسته بادی گردید لازم به ذکر است وسیله مصاحبه(

اه ای تحقیق و همچاین از آزمون تحلی  عاملی تا یدی جهت رواییی درونیی ایین دسیته یناشی از مبانی نظری و پیش

 بادی استفاده گردیده است.
 

 شهر مشهد شناسایی و دسته بندی مهمترین آسیب های طرح های توسعه شهری در .0جدول

 کد اصلی کد فرعی عوامل منبع

 مصاحبه
توجه به رویکرد مکانی تی و بدون توجه به شرایط، فرهاگ و هویت ملی و محلی در 

 هایام تهیه  طرح
رویکرد 

مکانیکی به 

 طرح

آسی  

شااسی در 

 1دیدگاه)

 مورد(

 مصاحبه
تراکم و  اهداف اصلی طرح جامع، در آغاز کار، تهیه نقشه کاربری اراضی، تعیین

 تدوین ضوابط ساخت و ساز تعیین شده

 شهرسازان -رویکرد صرف کالبدی معمار مصاحبه

توجه به مباحث کالبدی شهر و اغفال از م ا   غیر کالبدی مث  فقدان نیروهای  مصاحبه
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 کد اصلی کد فرعی عوامل منبع

مدیریت، گرافیک مااظر شهری، محیط زی ت، م کن، ایمای شهری، ... در نهاد 

 مطالعات

 مصاحبه
)تهیه نقشه کاربری اراضی، تعیین  طرح فرآیادطرح بر محصول نهایی به جای  یدتأک

 تراکم ها و تدوین ضوابط ساخت و ساز بود(
محصول 

 نیری طرح
 شهردار برنامه گریز به جای  شهردار برنامه محور مصاحبه

سیاست  جو سیاسی بر روال تصوی  تهیه طرح مصاحبه

زدگی در 

 طرح
 3تصوی  

 مورد

 محرمانه بودن روال تهیه تا تصوی  طرح احبهمص

 مصاحبه
فای بدون فرصت کافی برای  –تصوی  طرح در کمیته ها و کار گروهای علمی 

 ارزیابی

شتا  زدگی 

 در تصوی 

 مصاحبه
ها در طول های انجام شده توسط شهرداریها و طرحعدم وجود نظام ارزیابی برنامه

 زمان
عدم نظارت 

 ما جم

 3نظارت 

 مصاحبه مورد 
ها و های کشور بر شهرداریها و دهیاریعدم نظارت ما جم  سازمان شهرداری

 وزارت راه و شهرسازی بر دفتر نظارت بر طرح های عمرانی

 عدم نظارت بر اجرا، مصاحبه

 مصاحبه 
عدم خصوصیات واحد و مشترک بین طرح جامع و تفصیلی و تفاوت در شیوه و 

 متدولوژ آنان

همیونی و نا

مشکلات 

ساختاری 

 طرح

 88تهیه 

 مورد 

 سردرگمی ماهیتی و روش شااختی طرح مصاحبه 

 نارسایی و ناکارآمدی قوانین )اغل  سلبی بودن قوانین( مصاحبه 

 مصاحبه 
ماابع   ناهماهایی طرح های شهر ی با وسعت عملیات و  تشکیلات اداری ان انی و

 موجود شهری

 مصاحبه 
)عدم توجه به ابعاد  وند م ا   عمران شهر مشهد با برنامه ریزی فضایی آنعدم پی

 کالبدی طرح(-فضایی

 یکاواخی و کپی بودن طرح ها اداور مختلف مصاحبه 

 مصاحبه 
طرح بر پروژه های  تأکیدعدم درک مااس  از م ا   فضایی و کالبدی شهر مشهد )

 مهادسی ساخت(

 سلیقه ای در کلیت طرح جامع تغییرات مقطعی و مصاحبه 

عدم وظیفه 

 مشخص
 مصاحبه 

عدم اعتماد دو جانبه بین شهرداری ها و مردم و عدم وجود تمای  به مشارکت آگاهانه 

 و فعالانه ساکاان شهرها،

 عدم توجه به نقش سایر نهادها در طرح مصاحبه 

 عدم توجه به مشارکت مردم و کارشااسان شهری مصاحبه

 مشارکت

 ضعیف

 مذموم شمردن مشارکت شهروندان در طرح های شهری مصاحبه

 هامطالبات و توقع نادرست مردم و ساکاان شهرها از شهرداری مصاحبه

 ها و عدم مشارکت اجتماعی برنامه  دستوری بودن مصاحبه

 هاعدم توجه به نقش مردم و بخش خصوصی در طرح  مصاحبه
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 کد اصلی کد فرعی عوامل منبع

 مصاحبه
نفع، ذیصلاح، ذی مدخ ، ذی نفوذ و ذی ربط، براساس وزن ههای ذینقش کلیه گرو

 ها و طرح هاشان در تهیه و تصوی  برنامهو تأثیر گذاری

جهت دهی  

سیاسی   

 طرح

 نوجه به اص  محرمانه بودن اسااد شهرسازی در تهیه طرح مصاحبه

 ضعف ،  تقلی  نقش نهادمطالعات مصاحبه

 اد و آشفتیی در فضای برنامه ریزی شهریابهام، بی اعتم مصاحبه

 مصاحبه
تحمی  وظایف متاوع و متعدد و بدون در اختیار داشتن ابزارها و امکانات لازم برای 

 انجام مطالعات به مدیریت شهری.

 عدم توجه به  نقش و جاییاه آیاده شهر مصاحبه
عدم توجه 

 به نقش شهر

 ام اول طرح جامعمطالعات سطحی و کپی شده در گ مصاحبه

ضعف 

مشاوران 

 تهیه طرح

 نهاد در زمیاه تهیه، تصوی ، اجرای طرح 64موازی کاری  مصاحبه 

موازی کاری 

 یبین نهاد

 11اجرا 

 مورد 

 شهرسازان به طرح -رویکرد صرف کالبدی معمار مصاحبه 

 ریها در مدیریت شهروزمرگی، مداخلات م تقیم و غیر م تقیم سایر نهاد مصاحبه 

 تعدد نهادها و ارگانهای تأثیرگذار بر مقدرات و توسعه شهر مصاحبه 

 توجه به بودجه به جای برنامه های اقتصادی مصاحبه

 درآمدعدم 

 پایدار

 مصاحبه
گذاران بر سر تعیین کاربری ها، )و در واقع تغییر آنها( به توافق با مالکین و سرمایه

 ب  تهیه شدهجای پایبادی به برنامه های از ق

 مصاحبه
اجرایی برای  -عدم وجود امکانات فای، و مشخص نبودن ماابع مالی و نظام مدیریتی

 پیاده نمودن و تحقق عملی برنامه ها و طرح ها،

 ساختار گ ترده شهرداری و بودجه اندک مصاحبه

 عدم تحصیلات آکادامیک و مرتبط شاغلان در شهرداری مصاحبه

ضعف 

مدیریت 

 یشهر

 کارکاان شهرداری با اصول اولیه طرح های جامع %14عدم آشاایی  مصاحبه

 سیاست زدگی و سطحی نیری کارکاان نهاد مطالعات به روال طرح های شهری مصاحبه

 مصاحبه
؛ و حاکمیت دیدگاه های فیزیکی و "محصولی نیری طرح"هدایت نهاد و گرایش به 

 کالبدی

 مصاحبه
بیای در بین  "خود م تاجر"بیای در بین شهرداران و  "خانهخود صاحب"اح اس 

 شهرنشیاان

 عدم نظارت بر اجرا مصاحبه

 ها برای اجرای طرح توسعه ضعف شهرداری  مصاحبه

 ضعف در برنامه ریزی ماطقه ای مصاحبه

 (1396مأخذ: )یافته های پژوهش، 
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)جامع و تفصیلی(  آسی  در طرح های توسعه شهر مشهد 64مجموع  با توجه به مصاحبه های صورت گرفته در

  .قاب  بررسی است 1شماره  شک شااسایی گردید که در 

 

 
  توسعه شهر مشهد یطرح ها یها بیآس نیمهمتر عیتوز تیوضع. 1 شکل

 

 تهییه و فرآیاید( مربوط به %00) آسی  88با بیشترین آسی  های شااسایی شده در طرح های توسعه شهر مشهد 

مربیوط بیه حیوزه تصیوی  و   های شیااخته شیده ( مربوط به حوزه اجرا بوده است. کمترین آسی%38) آسی  11

 ( بوده است.%1) آسی  3نظارت هر کدام با 

 نظری)کشور( فرآینددر آسیب شناسی طرح های توسعه شهری . 1. 0

مهمتیرین  در تمیامی اسیااد،سادی که در بخش روش تحقیق بررسیی شیده اسیت،  00توجه به  ادر این زمیاه ب

ه بادی بر اند با توجه به ایاکه این نوع از دستتهیه و اجرا خلاصه کرده فرآیادر مشکلات طرح های توسعه شهری را د

ها و خلاصه مقالات آنان صورت گرفت و در محیط نرم افزار مکس کیودا تحلیی  گردیید در پایه خلاصه سازی یافته

 نهایی معرفی مییردد. فرآیاداوان ول ذی  به عنهایت خروجی جد

 
 شناسایی و دسته بندی مهمترین آسیب های طرح های توسعه شهری در کشور. 0جدول

تعداد 

 سند
 کد فرعی عوامل منبع

کد 

 اصلی

1 
اسااد 

 مروری
 فقدان توان فای لازم در جهت اجرا ی کردن طرح

ناهمیونی و مشکلات 

 ساختاری طرح

 تهیه

1 

اسااد  3 مورد   فقدان مطالعات پایه نبود آمار و اطلاعات پایه ای لازم برای تهیة طرح
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تعداد 

 سند
 کد فرعی عوامل منبع

کد 

 اصلی

 مروری

 

 مشکلات زیر ساختی هماناد ناب امانی سازمانی

 عدم توجه به قوانین و مقررات و حقوق برگرفته از شرع

0 

اسااد 

 مروری

 

ای و لازم طلاعات پایهعدم وجود مطالعات کاربردی در شهرداریها به عاوان ا

 برای تهیة طرحها

شااسی نبود مطالعات پایه مث  مطالعات محیط زی ت، اقتصاد شهری، جامعه

 شهری، م ا   مدیریت شهری و حم  و نق ، م کن، تجهیزات و...

 غفلت م ا   اجتماعی

 
 عدم توجه به  مشکلات اجتماعی شهر

ه درک متقاب  مردم و حکومت در مشکلات اجتماعی و سیاسی مربوط ب

 مشارکت در تهیه و اجرای طرح ها فرآیاد

1 

اسااد 

 مروری

 

عدم تعریف شرح خدمات اجرایی و بین همکاری نهادی و سازمانی در 

 طرح

 موازی کاری بین نهادی

 

اجرا 

14 

 مورد

تعام  پا ین شهرداری و سازمانهای م ئول تهیة طرح  در جهت رفع  

 ایرادات طرح

 فقدان مدیریت واحد شهر ی

 کارا نبودن تشکیلات و سازمانهای اجرایی

الزحمة مهادسان  -تأخیر در تهیه طرح به جهت عدم پرداخت به موقع حق

 مشاور

 عدم تااس  حقالزحمه تعریف شده با خدمات مهادسان مشاور

0 

اسااد 

 مروری

 

 ایدارپ درآمدعدم  نداشتن ماابع مالی کافی

ها برای تجزیه و تحلی  ضوابط  کیفیت نامااس  نیروی ان انی شهرداری

 ها طرح
فقدان نیروی متخصص 

 در شهرداری

 

 فقدان آگاهی کافی نیروی ان انی به محتوای طرح

 نبود نیروی ان انی متخصص در شهردار

 (1396مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

های توسعه شهری )کشور( در دو حوزه تهییه و های موجود در طرحآسی  همترینم 6با توجه به جدول شماره 

 گرفت. را در برمیآسی   11اجرا دسته بادی گردیدند که در مجموع 

با توجه به یافته های حاص  در نهایت مهمترین آسی  های طرح های توسعه شهری به شک  ذی  قاب  بررسیی 

 است:
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  در کشور یتوسعه شهر یطرح ها یها بیآس نیمهمتر عیتوز تیوضع. 2شکل 

 

آسی  )مصاحبه و مرور اسااد( در طرح های توسعه شهری  11در مجموع  8 شماره شک با توجه به 

آسی  در زمیاه دیدگاه و جهان بیای طرح ها  1آسی  در زمیاه تهیه و اجرا می باشد،  61شااسایی گردید. که 

 و تصوی  می باشد.آسی  نیز در زمیاه نظارت  1 مجموع و

 گذاری یک انی برخودارتأثیرحوزه آسی  شااسایی شده از درجه اهمیت و  6با توجه به ایاکه این  

با توجه به نرم افزارهای کمی و آماری سعی شده است که براساس درجه اهمیت و  نی تاد لذا در ادامه تحقیق

نفر از اساتید و کارشااسان حوزه اجرایی  11از طریق پرسشاامه ای توسط مجموع  هاگذاری این آسی تأثیر

آسی ( با توجه به طیف  11) هر مورد تأثیرباا به اهمیت و درجه  از آنان خواسته شدادی گردد. اولویت ب

 (. بیشترین اهمیت 6بیانیر کمترین اهمیت و  1) نمره دهی نمایاد 6-1لیکرت عدد 

 

 ا براساس نظراتاز شاخص ه کیبه هر یو وزن ده ی. نمره گذار1جدول
 کد اصلی کد فرعی عوامل وزن

18/3 
توجه به رویکرد مکانی تی و بدون توجه به شرایط، فرهاگ و هویت ملی و محلی در هایام 

 تهیه  طرح

رویکرد مکانیکی 

 به طرح

آسی  

شااسی در 

  دیدگاه

(91/8) 

6/8 
اهداف اصلی طرح جامع، در آغاز کار، تهیه نقشه کاربری اراضی، تعیین تراکم و تدوین 

 ضوابط ساخت و ساز تعیین شده

 شهرسازان -رویکرد صرف کالبدی معمار 16/8

16/8 
توجه به مباحث کالبدی شهر و اغفال از م ا   غیر کالبدی مث  فقدان نیروهای مدیریت، 

 ط زی ت، م کن، ایمای شهری، ... در نهاد مطالعاتگرافیک مااظر شهری، محی

طرح) تهیه نقشه کاربری اراضی، تعیین تراکم ها  فرآیادطرح بر محصول نهایی به جای  تأکید 16/8 محصول نیری 
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 کد اصلی کد فرعی عوامل وزن

 طرح و تدوین ضوابط ساخت و ساز بود(

 شهردار  برنامه گریز به جای  شهردار برنامه محور 11/3

سیاست زدگی در  ل تصوی  تهیه طرحجو سیاسی بر روا 3

 تصوی  طرح

(19/8) 

 محرمانه بودن روال تهیه تا تصوی  طرح 86/3

 فای بدون فرصت کافی برای ارزیابی –تصوی  طرح در کمیته ها و کار گروهای علمی  18/8
شتا  زدگی در 

 تصوی 

 ها در طول زماناریهای انجام شده توسط شهردها و طرحعدم وجود نظام ارزیابی برنامه 3

عدم نظارت 

 ما جم

 نظارت

 (14/8) 
86/8 

ها و وزارت راه و های کشور بر شهرداریها و دهیاریعدم نظارت ما جم  سازمان شهرداری

 شهرسازی بر دفتر نظارت بر طرح های عمرانی

 عدم نظارت بر اجرا، 11/8

86/8 
 یی و تفاوت در شیوه و متدولوژعدم خصوصیات واحد و مشترک بین طرح جامع و تفصیل

 آنان

ناهمیونی و 

مشکلات 

 ساختاری طرح

 تهیه 

(11/8) 

 سردرگمی ماهیتی و روش شااختی طرح 16/8

 نارسایی و ناکارآمدی قوانین )اغل  سلبی بودن قوانین ( 86/8

16/8 
وجود ماابع م  ناهماهایی طرح های شهر ی با وسعت عملیات و  تشکیلات اداری ان انی و

 شهری

18/8 
-عدم پیوند م ا   عمران شهر مشهد با برنامه ریزی فضایی آن)عدم توجه به ابعاد فضایی

 کالبدی طرح(

 یکاواخی و کپی بودن طرح ها اداور مختلف 86/8

31/8 
طرح بر پروژه های مهادسی  تأکیدعدم درک مااس  از م ا   فضایی و کالبدی شهر مشهد )

 ساخت(

 غییرات مقطعی و سلیقه ای در کلیت طرح جامعت 16/8

عدم وظیفه 

 مشخص
16/8 

عدم اعتماد دو جانبه بین شهرداری ها و مردم و عدم وجود تمای  به مشارکت آگاهانه و 

 فعالانه ساکاان شهرها،

 عدم توجه به نقش سایر نهادها در طرح 3

 عدم توجه به مشارکت مردم و کارشااسان شهری 11/8

 رکت ضعیفمشا

 مذموم شمردن مشارکت شهروندان در طرح های شهری 3

 هامطالبات و توقع نادرست مردم و ساکاان شهرها از شهرداری 16/3

 ها و عدم مشارکت اجتماعی برنامه  دستوری بودن 8

 هاعدم توجه به نقش مردم و بخش خصوصی در طرح  11/8

13/8 
ذیصلاح، ذی مدخ ، ذی نفوذ و ذی ربط، براساس وزن و تأثیر نفع، نقش کلیه گروههای ذی

 ها و طرح هاشان در تهیه و تصوی  برنامهگذاری

جهت دهی 

 سیاسی طرح

 نوجه به اص  محرمانه بودن اسااد شهرسازی در تهیه طرح 18/3

 مطالعات ضعف، تقلی  نقش نهاد 18/8

 امه ریزی شهریابهام، بی اعتماد و آشفتیی در فضای برن 18/8

تحمی  وظایف متاوع و متعدد و بدون در اختیار داشتن ابزارها و امکانات لازم برای انجام  6/3
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 کد اصلی کد فرعی عوامل وزن

 مطالعات به مدیریت شهری.

 عدم توجه به  نقش و جاییاه آیاده شهر 0
عدم توجه به نقش 

 شهر

 مطالعات سطحی و کپی شده در گام اول طرح جامع 18/3
ضعف مشاوران 

 طرحتهیه 

 نهاد در زمیاه تهیه، تصوی ، اجرای طرح 64موازی کاری  11/8

موازی کاری بین 

 نهادی

 

 اجرا

(63/8) 

 

 شهرسازان به طرح -رویکرد صرف کالبدی معمار 0

 ها در مدیریت شهریروزمرگی، مداخلات م تقیم و غیر م تقیم سایر نهاد 13/8

 ر مقدرات و توسعه شهرتعدد نهادها و ارگانهای تأثیرگذار ب 31/3

 توجه به بودجه به جای برنامه های اقتصادی 31/8

 پایدار درآمدعدم 

3 
گذاران بر سر تعیین کاربری ها، )و در واقع تغییر آنها( به جای توافق با مالکین و سرمایه

 پایبادی به برنامه های از قب  تهیه شده

6/8 
اجرایی برای پیاده  -ابع مالی و نظام مدیریتیعدم وجود امکانات فای و مشخص نبودن ما

 نمودن و تحقق عملی برنامه ها و طرح ها

 ساختار گ ترده شهرداری و بودجه اندک 11/1

 عدم تحصیلات آکادامیک و مرتبط شاغلان در شهرداری 8

ضعف مدیریت 

 شهری

 کارکاان شهرداری با اصول اولیه طرح های جامع % 14عدم آشاایی  31/8

 سیاست زدگی و سطحی نیری کارکاان نهاد مطالعات به روال طرح های شهری 8

 ؛ و حاکمیت دیدگاه های فیزیکی و کالبدی"محصولی نیری طرح"هدایت نهاد و گرایش به  18/8

 بیای در بین شهرنشیاان "خود م تاجر"بیای در بین شهرداران و  "خود صاحبخانه"اح اس  86/8

 ت بر اجراعدم نظار 3

 ها برای اجرای طرح توسعه ضعف شهرداری  8

 ضعف در  برنامه ریزی ماطقه  ای 18/8

 کد اصلی کد فرعی عوام  وزن

 فقدان توان فای لازم در جهت اجرا ی کردن طرح 18/8

ناهمیونی و 

مشکلات 

 ساختاری طرح

آسی  

 شااسی در

 تهیه

 (13/8) 

 ه ای لازم برای تهیة طرحنبود آمار و اطلاعات پای 11/8

فقدان مطالعات 

 پایه

 مشکلات زیر ساختی هماناد ناب امانی سازمانی 16/8

 عدم توجه به قوانین و مقررات و حقوق برگرفته از شرع 11/1

6/3 
عدم وجود مطالعات کاربردی در شهرداریها به عاوان اطلاعات پایهای و لازم برای تهیة 

 طرحها

31/8 
شااسی شهری، م ا   طالعات پایه مث  مطالعات محیط زی ت، اقتصاد شهری، جامعهنبود م

 مدیریت شهری و حم  و نق ، م کن، تجهیزات و...
غفلت م ا   

 اجتماعی
 عدم توجه به مشکلات اجتماعی شهر 3
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 کد اصلی کد فرعی عوامل وزن

18/8 
مشارکت در  فرآیادمشکلات اجتماعی و سیاسی مربوط به درک متقاب  مردم و حکومت در 

 یه و اجرای طرح هاته

 عدم تعریف شرح خدمات اجرایی و بین همکاری نهادی و سازمانی در طرح 3

موازی کاری بین 

 نهادی

 اجرا

(11/8) 

 

 های م ئول تهیة طرح  در جهت رفع  ایرادات طرح تعام  پا ین شهرداری و سازمان 13/8

 فقدان مدیریت واحد شهری 18/8

 و سازمانهای اجرایی کارا نبودن تشکیلات 11/8

 الزحمة مهادسان مشاور -تأخیر در تهیه طرح به جهت عدم پرداخت به موقع حق 3

 الزحمه تعریف شده با خدمات مهادسان مشاور عدم تااس  حق 11/8

 پایدار درآمدعدم  نداشتن ماابع مالی کافی 11/8

فقدان نیروی  ها ه و تحلی  ضوابط طرحکیفیت نامااس  نیروی ان انی شهرداریها برای تجزی 31/8

متخصص در 

 شهرداری

 فقدان آگاهی کافی نیروی ان انی به محتوای طرح 11/8

 نبود نیروی ان انی متخصص در شهردار 6/3

 (1396مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

اجرایی بالاترین میزان با توجه به نمره گذاری و میانیین هر یک از مولفه ها از ماظر صاحباظران و مدیران 

( و پس از آن به حوزه تهیه 11/8میانیین بدست آمده در حوزه اساادی ابتدا به م ا   اجرا ی با میانیین )

سیبی توان مهمترین آتوسعه شهر مشهد می سی  شااسی طرح های( بوده است. در آ13/8ح ها با میانیین )طر

 است در حوزه دیدگاه و تهیه طرح مورد توجه قرار داد.  هکه بالاترین میزان میانیین را از آن خود کرد

اما ایاکه این اولویت بادی و این نوع از نمره دهی تا چه اندازه درست و در جهت اهداف تحقیق و 

باط احوزه نظری و اجرا ی( است لذا برای استا و کمی سازی مورد توافق )هاندیشه همچاین هم وسازی

ن میزان توافق  و کوه)جهت اولویت بادی( لازم بود با توجه به آزمون کاپا نحلی  فریدمآماری و ادامه ت

دهی بر مشخص شود که آیا این نوع از نمرهزمیاه نظری و اجرا ی ساجیده شود تا  8ها در هم و سازی نمره

  پایه یک رویه علمی است یا به صورت تصادفی و احتمالی است از این رو نتیجه آزمون کاپاکوهن در ذی

 قاب  بررسی است:

 

 بررسی آزمون کاپاکوهن در زمینه توافق نظرات خبرگان. 9جدول
 سطح معناداری Asymp. Std. Errora bApprox. T متغیر  

 Kappa 631/4 468/4 108/1 44/4 واحد آزمون

N of Valid Cases 11 - 

 (1396مأخذ: )یافته های پژوهش، 
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ی  نمره های صورت گرفته بین مصاحبه شوندگان و همچاین نمره های به دست آمیده در مبیانی با توجه به ضر

ر از مصاحبه شیوندگان نف 11داری برخوردار است. با توجه به نتایج جدول بین انظری تحقیق آزمون از همخوانی معا

 -1ز انجا یکه ضری  کاپا بیین وجود دارد ا %16 مشخص گردید که بین صاحباظران در زمیاه نمرات داده شده توافق

 % 16+ نزدیک باشد بیانیر توافق بالاتر می باشد با توجه به نتیایج و خروجیی 1 + می باشد و هر چه این عدد به1تا 

نفیر از محققیان در زمیایه  11میتوان  ادعا کرد که بین  %96در سطح اطمیاان  =Sig 44/4 داده ها و معاادار بودن آزمون

 توافق وجود دارد.نمرات داده شده 

 )اسناد( اولویت بندی آسیب های طرح های توسعه شهری در ایران. 2. 0

با توجه به ضری  توافق حاص  شده در نمرات لذا برای اولویت بادی نهایی آسی  ها در هر یک از حوزه هیای 

 مورد نظر دو جدول خروجی تهیه گردیده است که جدول اول و دوم قاب  بررسی است:

 

 اولویت بندی مهمترین آسیب های طرح های توسعه شهر کشور .1جدول

 توضیحات اولویت میانگین شاخص اولویت مولفه میانگین رتبه اسناد

 چهارم 03/8 ناهماهایی و مشکلات ساختاری

 اول 1286
آسی  شااسی در 

 تهیه
 پاجم 31/8 فقدان مطالعات پایه

 سوم 00/8 غفلت م ا   اجتماعی

 اول 19/8 موازی کاری بین نهادی

 دوم 19/6
آسی  شااسی در 

فقدان نیروی متخصص در  اجرا

 شهرداری
 دوم 64/8

Chi-Square=0.273 N=8 df =3 Sig =0.005 

 (1396مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

نظیری مهمتیرین آسیی  حوزه نفر  1تا ید شده از مجموع توجه به خروجی جدول فریدمن و سطح معااداری  با

های  طرح های توسعه شهری در ایران به ترتی  مشکلات و آسی  های مربوط به تهیه و سپس اجرا بوده است کیه 

کاران تهیه طیرح داشته است مربوط به غفلت دستاندرمهمترین آسی  های که در زمیاه تهیه طرح های شهری وجود 

  ا   اجتماعی بوده است. در زمیاه م

اجرا ی نیز مهمترین آسی  طرح های توسعه شهری در سطح کشور مربوط به مواز کاری بین نهیادی و در زمیاه 

 کشور است. های فقدان نیروی متخصص در شهرداری
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 )مصاحبه( اولویت بندی آسیب های طرح های توسعه شهری در مشهد. 0. 0

 

 اولویت بندی مهمترین آسیب های طرح های توسعه شهر مشهد .5جدول
 توضیحات اولویت میانگین شاخص اولویت مولفه میانگین رتبه ر مشهدشه

 1 44/1 رویکرد مکانیکی
 دیدگاه سوم 13/10

 8 13/1 محصول نیری

 3 61/1 سیاست گزیای طرح
 تصوی  چهارم 11/9

 10 3/8 شتا  زدگی

 نظارت پاجم 00/6 1 00/6 نظارت

 9 16/0 ناهماهایی ساختاری

 تهیه اول 41/81

 1 86/6 عدم وظیفه مشخص

 6 13/1 ضعف مشارکت

 0 86/1 جهت دهی سیاسی

 13 11/8 عدم توجه به نقش شهر

 18 18/8 ضعف مشاوران تهیه طرح

 1 19/1 موازی کاری بین نهادی

 11 41/0 پایدار درآمدعدم  اجرا دوم 6/11

 14 86/0 ضعف مدیریت

Chi-Square=15.557 N=8 df =10 Sig =0.01 

 (1396مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

به مصاحبه وپرسشاامه هیای صیورت گرفتیه در شیهر مشیهد هماناید  و با استااد 9به یافته های جدول  با توجه

 باشاد. های شااسایی شده در حوزه تهیه و اجرا می سی کلات موجود در سطح کشور مهمترین آمش

 بحث. 0

بیر طیرح هیای  تأکییدتهیه تا اجرا بیا  فرآیادی  شااسی طرح های توسعه شهری از پژوهش حاضر به ماظور آس

جامع و تفصیلی شهر مشهد صورت گرفته است. برای تحلی  داده ها از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است. یافته 

تهییه و  رآیایدفبیشترین آسی  های شااسایی شده در طرح های توسعه شهر مشهد مربوط بیه ها حاکی از این است 

سپس مربوط به حوزه اجرا است. کمترین آسی  های شااخته شده مربوط به حوزه تصوی  و نظارت می باشید. در 

هیای های موجیود در طرحبخش آسی  شااسی طرح های توسعه شهری در سطح شهرهای ایران مهمتیرین آسیی 

آسیی  را در برمیی گییرد.  11ه در مجمیوع توسعه شهری )کشور( در دو حوزه تهیه و اجرا دسته بادی گردیدند کی

مهمترین آسی  های  طرح های توسعه شهری در ایران مربوط به غفلت دستاندرکاران تهییه طیرح در زمیایه م یا   

اجتماعی بوده است. در زمیاه اجرا ی نیز مهمترین آسی  طرح های توسعه شهری در سطح کشور مربیوط بیه میواز 
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شهر مشهد، اولویت بادی م ا   و آسی  های طیرح شیهری ) جیامع و تفصییلی( در سطح  کاری بین نهادی است.

در مقای یه بیا پیژوهش هیای پیشیین هم و با سطح کشور در دو حوزه تهیه و اجرا بوده است. نتایج به دست آمده 

از جامعییت بیشیتری  -آسی  شااسی طرح های توسعه شهری از بعد حقوقی -(1311)رهامایی و دییران،  همچون

رخوردار است چرا که در اکثر تحقیقات به بررسی آسی  ها در یک حوزه پرداخته شده است در حالی که در تحقیق ب

 حاضر تلاش شده است آسی  ها در حوزه های مختلف و با بهره گیری از مطالعه اساادی و پیمایش بررسی شوند. 

 گیری نتیجه. 9

در زمیاه طرح های توسعه شهری بدان اشاره شده بود در دو  مهمترین آسی  های که در اسااد و مطالعات دییران

بعد تهیه و اجرا توسط نرم افزار دسته بادی گردید. که در بعد تهیه بیشترین اسااد و اشیاره گرهیا مربیوط بیه غفلیت 

 سیاد بیوده 1ساد( و در زمیاه اجرا، فقدان نیروی متخصص در شهرداری های کشور با   0) م ا   اجتماعی طرح ها

 است.

نفر از  اسیاتید  1)اساادی(  بین  در گام دوم پس از خروجی یافته ها از نرم افزار مکس کیودا  خروجی یافته های

نفر از مدیران و کارکاان حوزه شهری( توزیع و از آنان خواسته شد با توجیه بیه  1شهری و خروجی مصاحبه ها)بین 

 6و اثرگذاری و  تأثیرمعرف کمترین  1دهاد که  6تا  1ره بین اهمیت هر شاخص و گویه در میزان ناکارامدی طرح نم

)اساتید و مدیران شیهری( بیه وزن دهیی )اسیااد و خروجیی  بیشترین اثر گذاری می باشد با توجه به ایاکه دو گروه

یی مصاحبه ها(  پرداختاد از این رو لازم بود میزان توافق و هم ویی این دو گروه ساجیده شود تا در صورت هم یو

و توافق نظر در نحوه نمره گذاری و اثر بخشی به ادامه تحلی  پرداخته شود از این رو از آزمون کاپا کوهن در جهیت 

یت تمامی داده ها توافق داده ها پرداخته شد که نتایج آزمون ضری  توافق و معااداری را نشان داد از این رو در در نها

ن فریدمن به رتبه بادی  شاخص ها پرداخته شد. نتایج آزمون فرییدمن نشیان گردید و با توجه به آزمو نرم افزاروارد 

(، 1/81)مییانیین اهمییت  داد که مهمترین آسی  های طرح های توسعه شهر مشهد به ترتی  اولویت در حوزه تهیه

محصیول  (، تصوی  و نظارت بوده است به طور کلی موازی بین کیاری،3/10) (، دیدگاه6/11)میانیین اهمیت  اجرا

نیری به طرح و سیاست گزیای طرح سه م له اولویت دار در م ا   آسی  شااسی طرح توسعه شهری بوده اند. در 

حالیکه ضعف مشاوران تهیه طرح، عدم توجه به نقش شهر و غفلت از م ا   ان و شتا  زدگی در تصیوی  طیرح 

  به دست آمده معاادار و یافتیه هیا قابی  تعمییم را بر روند تهیه طرح های شهر مشهد داشته اند ضری تأثیرکمترین 

 است.

در حوزه اساادی که میتوان آن را معرف جامعه بزرگتری مث  کشور در نظر گرفت مهمترین اولویت های م یئله 

در حیوزه هیای . اجرا می باشد دار در مشکلات طرح های توسعه در حوزه آسی  شااسی تهیه این طرح ها و سپس

مهم در آسی  شااسی طرح های توسعه شهری موازی کاری بین نهادی، فقدان نییروی متخصیص اساادی سه م ئله 

در شهرداری ها و نادیده گرفتن م ا   اجتماعی طرح می باشد که با توجه به یافته های حاص  از مصیاحبه و میرور 



  813آسی  شااسی طرح های توسعه شهری از فرآیاد تهیه تا ...                                                                    سال نهم            

 

 

شیهری شااسیایی میی اسااد موازی کاری بین نهادی در هر دو خروجی به عاوان مهمترین آسی  طرح های توسیعه 

 گردد.

 :گردد با توجه به یافته های تحقیق به مدیران شهری و دستاندرکاران طرح های توسعه شهری پیشاهاد می

   کمیته مشترک بر نظارت طرح ها با همکاری بین نهادی شهرداری و سازمان راه و شهرسیازی تشیکی

 شود.

  لین و مدیران صورت پذیرد.ئو تهیه طرح های شهری ح اسیت بیشتری از جان  م فرآیاددر 

  در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری و همچاین وزارت کشور توافق نامه و

تهیه، بازنیری دستورالعم  هیا و تعییین نقیش هیر ییک از فرآیاددستورالعم  های مشخصی در زمیاه 

 نهادها پرداخته شود.

  هیا تاهیا بیه ضیوابط و  محوری طرح تغییر کاد و طیرح دفرآیادیدگاه محصول نیری طرح به دیدگاه

 چیونیی وضعیت کاربریها خلاصه نیردد.

  به مطالعات اجتماعی طرح ها بها داده شود و این فص  در وضع موجود طرح در قال  یک فص  همراه

 با نقشه های م تاد، آمار رسمی و ... برداشت گردد.

 کااد و اعتبارات ناشی از مازاد نییروی ان یانی بیه  تا به سمت چابک سازی سازمانی حرکه شهرداری

 تکمی  داده ها و پاییاه های به روز اطلاعات اختصاص داده شود.

 کتاب نامه
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 . 91-144(، 31)13، مجله جغرافیا و توسعه .SWOTدر ایران با استفاده از مدل 
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ماطقه  یفرهای یخی: محور تاری)مطالعه مورد مربوطه به آن یو چالش ها رانیدر ا یجامع شهر یطرح ها یریپذ
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 ی.اسلام یشهرساز و یمعمار یمل شیهما نیدوم
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 ی.   شهرساز
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