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Abstract
Urban development projects continue to evolve with the aim of serving humanity and following the
example of sustainable development components. In the meantime, achieving the goals of the projects can
reveal the degree of success, realism and humanity of the projects. In betweenOne of the important goals of
urban development projects is to provide basic services and human and urban infrastructure for the
comprehensive development of human settlements. In this regard, the main purpose of this study is to
investigate the effective factors of non-implementation of urban development plans in the city of Lamzan. In
order to achieve the above goal of the research, first by using library documentary sources, concepts related
to feasibility and land use are examined and then by completing a questionnaire based on the criteria and
characteristics of the theoretical literature of the research among 120 experts and Specialists in the field of
research and using the fuzzy AHP technique to prioritize the obstacles to the non-implementation of urban
development plans in the city of Lamzan. The results show that the obstacles and problems of urban
management, issues and problems of plan approval and issues and problems of the project preparation
process, had the greatest impact on the non-feasibility of development plans for the city of Lamzan. Among
the sub-factors related to the factor of urban management problems, the sub-factor is the weakness of the
managerial body and the lack of integrated urban management with a final score of 0.223 in the first rank
and the sub-criterion of improving external and internal communication with a final score of 0.124 is in the
sixth and last rank. Is. Among the sub-factors of problems and approval of the plan approval, the sub-factor
of approval from above and the lack of influence of people's representatives in approving the plan with a
final score of 0.226 in the first rank, lack of coordination and alignment with the final score of 0.178 in the
fifth and last rank has taken. Among the sub-factors of problems and problems of the project preparation
process, the sub-factor of the length of the preparation process with a final score of 0.207 is in the first rank,
the sub-factor of lack of complete and up-to-date information with a final score of 0.40 is in the last rank.
Keywords: Barrier prioritization, non-implementation of development plans, fuzzy AHP technique,
Lamzan city.
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چکیده
طرحهاي توسعة شهري مهم ترين ابزار ساماندهي کالبدي شهرها به شمار ميروند .بهرغم همهه ي تمهيهداتي کهه در تهيهه طهرحهها و تنیهيم
محتويات آنها صورت گرفته است ،بسياري از اين طرحها در دستيابي به اهداف خود ناموفق بودهاند .هدف از اين پژوهش تبيين عوامهل
مؤثر بر عدم تحقق طرح هاي توسعه ي شهري در شهر لمزان بود .روش پژوهش ترکيبي از نوع اکتشافي بهود .محهدودا انتبها شهده شههر
لمزان مرکز مهران از توابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان بود .به منیور شناسايي مهمترين معيارهاي تأثيرگذار ابتدا از طريق مصاحبه
با  20نفر از کارشناسان و برنامه ريزان شهري اقدام به شناسايي موانع شد .معيارهاي اصلي پژوهش عبارتند از -1 :موانع و مشکالت مهديريت
شهري -2 ،مسائل و مشکالت تصويب طرح -3 ،مسائل و مشکالت فرآيند تهية طهرح .معيارهها در قالهب پرسشهنامة دلفهي فهازي در اختيهار
جامعة آماري متشکل از  120نفر از مديران ارشد شهري ،و اعضاي هيأت علمي قرار گرفت .از مدل سلسله مراتبي ( )AHPفازي ،به منیور
اولويتبندي معيارها استفاده شد .نتايج نشان داد که در بين زيرمعيا رهاي عامل موانهع و مشهکالت مهديريت شههري ،زيرمعيهار دهع

بدنهة

مديريتي و عدم وجود مديريت يکپارچة شهري در رتبة اول و زيرمعيار بهبود ارتباطات بيروني و درونهي در رتبهة آخهر قرارگرفهت .از بهين
زيرمعيارهاي عامل مسائل و مشکالت تصويب طرح ،زيرمعيار تصويب از باال و فقدان قدرت نفوذ نمايندگان مردم در تصويب طرح در رتبة
اول و زيرمعيار نبود هماهنگي و همسويي در رتبة آخر قرارگرفت .از بين زيرمعيارهاي عامل مسائل و مشکالت فرآيند تهية طرح ،زيرمعيهار
طوالني بودن فرآيند تهيه در رتبة اول ،و زيرمعيار نبود اطالعات کامل و به روز در رتبه آخر قرار گرفت.
كلمات كلیدی :طرحهاي توسعة شهري ،تحققپذيري ،مدل سلسله مراتبي فازي ،شهر لمزان.
تاريخ ارسال1400/08/10 :
تاريخ بازنگري1400/08/28 :
تاريخ پذيرش1400/10/28 :
نويسنده مسئول :مرديه موغلي؛ دانشيار گروه جغرافيا ،واحد الرستان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،الرستان ،ايرانmmoghali@yahoo.com ،
* اين مقاله مستبرج از رسال دکتري آقاي محمد آور به راهنمايي خانم دکتر مرديه موغلي است.
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مقدمه:
روند رو به رشد جمعيت شهرنشيني و بروز مشکالت متعدد اجتماعي ،اقتصادي از يک سو و ناکارآمد بودن روشهاي مديريت و
کنترل توسعه شهري از سوي ديگر ،شهرهاي نابسامان و ناپايداري را خلق نموده است که از اصليترين علت ايجاد چنين
نابساماني و ناپايداري چالش هاي مديريتي است در اين ميان نبود مديريت شهري و ببصوص شکل نگرفتن مديريت مشارکت
عمومي که مبتني بر کنش متقابل و فعاالنه تمامي ذينفعان و بازيگران کليدي دخيل در مديريت توسعه شهري است .امروزه،
(کورنبرگر.)2015 ،1
توسعه پايدار به معناي حرکت بر حور انسان -محيط است .اين نوع توسعه امکان بهرهمندي عادالنه مردم از پيشرفتهاي
اقتصادي -اجتماعي ،حفظ و توسعه محيط و پايداري و جامعيت توسعه را در پي دارد .در راستاي دستيابي به اهداف توسعه
پايدار ،مشارکت الزمه توسعهي شهري است و برنامه ريزيهاي مشارکتي در جوامع شهري ،سبب ارتقاي کيفي جوامع شهري و
گرايش به توسعهاي خودجوش از درون جامعه ميگردد (فوکس و استوت.)2016 ،2
شيوا تهيه و تحقق طرحهاي توسعة شهري و همچنين اهداف و محتواي اين طرحها از هنگامي که در هدايت توسعة شهرها مورد
استفاده قرار گرفتند ،دست خوش تحوالت بسياري شده است .اين تحوالت در کشورهاي مبتل

بهگونهاي متفاوت مطرح بوده

است و در اغلب کشورها اين تحوالت يا همزمان نبودهاند و منقطع صورت گرفتهاند و يا اينکه برخي از مراحل تحول اساساً
مجال تحقق نيافتهاند (ردايي و همکاران .)1397 ،ابزار و راه حل منطقي و عملي بسياري از کشورها براي فائقآمدن بر مسائل و
مشکالت شهرها و نواحي شهري و بهبود شرايط زيستي و کالبدي آنها انجام مطالعات شهري و تهيه و اجراي طرحهاي توسعة
شهري بوده است .به موجب قوانين مودوعه در ايران ،اين طرحها مهمترين ابزار ساماندهي کالبدي شهرها است و انجام انواع
اقدامات و صدور انواع مجوزهاي عمراني بر اساس آنها انجام ميشود (علي اکبري و همکاران) .اما موفقيت اين طرحها ،همواره
مورد سؤال و ترديد بوده است .زيرا اين طرحها نه تنها در تحقق اهدافشان ناکام بودهاند بلکه ،در مواردي خود مشکالت جديدي
را نيز ايجاد نمودهاند .داليل ناکامي و ناکارآمدي آنها در دو عنوان کلي عبارتند از-1 :مشکالت محتوايي و روششناسي؛ -2
مشکالت اجرايي (علي اکبري و همکاران .) 1392،از شروع تهية طرحهاي شهري در ايران حدود پنج دهه ميگذرد؛ اما باوجود
کسب تجار

فراوان تهيهکنندگان و مجريان امور شهري ،در عمل طرحهاي شهري نتوانستند در مسير توسعة برنامهريزي شدا

شهرها به رغم برخي جنبههاي مثبت موفق باشند (پوراحمد و همکاران .)1385 ،بهطور کلي ميتوان چنين عنوان نمود که روش
تهيه طرح هاي جامع شهري در حين اجرا مورد نقد و بررسي کارشناسان و مجريان بوده و عدهاي همواره اعتقاد دارند که طرح
هاي تهيه شده در ايران از کارآيي الزم برخوردار نيستند .عدم هماهنگي ميان ببشي ،سيستم يک طرفه تصميم گيري ،قطعشدن
رابطة بين تهيهکننده و اجراکن ندا طرح است .عدم شناخت کافي از مناطق و محورهاي توسعه به همراه فردياتي که متکي به
شناخت کامل از محدودا مورد مطالعه نبوده باعث شده که ارزشهاي عملي و اجرايي طرحهاي جامع به مقدار زيادي کاهش
يابند(حسين زادا دلير و همکاران .)1389 ،اين که در شرايط حادر بسياري ا ز نقاط شهري کشور ،که نه براساس روند تکاملي
فرهنگي ،بلکه براساس تصميمگيري دولتي ايجاد شده اند ،واجد شرايط اجراي چنين طرحي با ابعاد گستردا سرمايه گذاري و
اجرايي هستند يا نه نيازمند بررسي در مکانيزم مديريتي و در عين حال ،ابعاد اقتصادي و فرهنگي جامعة شهري است .براساس آنچه
گفته شد ،ميتوان دريافت که در بسياري موارد فقدان پيششرطهاي الزم ،به عملينشدن طرحهاي توسعة شهري منجر شده
است .به موازات تغييرات صورت گرفته در شهرها که بدون ترديد ناشي از رشد طبيعي جمعيت شهري و مهاجرت از روستا به
شهر بوده و عامل گسترش شهرها به شمار ميرود ،مانند دورههاي قبل از انقال صنعتي نميتوان شهرها را به حال خود رها کرد.
1. Kornberger
2. Fox& Stoett
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به همين دليل ،براي توسعة متوازن شهرهاي امروزي ،طرحهاي شهري بنياديترين ابزار شکلدهي به شمار ميروند .اين طرحها
با هزينه و انرژي زيادي تهيه شدهاند و هرچند تأثيرات مثبتي در منطقهبندي کاربريها و رعايت دوابط مقررات ساختماني داشته
اند ،اما به داليل متعدد نتوانستهاند به تمامي اهداف خود دست يابند .تنها درصد ناچيزي از برنامهها و طرحهاي آنها تحقق يافته
اند .از طرف ديگر ،شناخت دقيق از تحوالت هر پديده ،براي اصالح و باالبردن آن امري گريزناپذير است .هرچه اين شناخت
اصوليتر ،علميتر و دقيقتر باشد ،تبيين و بازنگري آن بهتر خواهد بود(براتي و محمدي .)1389 ،بر اين اساس اهميت ارزيابي
مداوم طرحها در جهت کارآمدکردن مديريت ادارا شهرها در انطباق با نيازهاي جامع از طريق حمايت اطالعاتي مسئولين و
برنامهريزان در زمينة امور شهري و مسائل و مشکالت موجود و همچنين نقش طرحهاي توسعة شهري در هماهنگکردن برنامه-
هاي ببشي نهادها و سازمانهاي مسئول در ادارا امور شهر ،درورت توجه به طرحهاي توسعة شهري ،شناخت و اصالح
نارساييها را دوچندان ميکند(پوراحمد و همکاران.)1385 ،
يکي از نواقص و کمبودهاي اساسي طرحهاي توسعة شهري ،جدايي ميان روند تهيه ي طرحها و روند اجرايي آنها است به
نحويکه بهطور معمول مسئوليت تهية طرح ها و مسئوليت اجراي آن به عهدا دو نهاد متفاوت و جدا از هم واگذار ميشود(زنگي
آبادي .)1393 ،طبق مقررات جاري ،تهيه و تصويب طرحهاي جامع ،به عهدا وزارت راه وشهرسازي و شورايعالي شهرسازي و
معماري است .اما مسؤوليت اجرايي آنها بر عهدا مديريت شهري(شهرداريها و شوراي اسالميشهرها) و سازمانهاي مؤثر در
توسعة شهر واگذار شده است.
اين ودعيت يکي از عوامل مؤثر در ناکامي و عدم تحقق طرحهاي توسعة شهري محسو

ميشود .بر اين اساس ،پيوستگي

متقابل ميان اهداف طرح هاي توسعه و امکانات اجرايي يکي از اصولي است که بايد لحاظ شود و مراحل برنامهريزي و اجرا بايد
به عنوان يک فرآيند واحد تلقي شوند .به گونهاي که ارزيابي عملياتي و پياده سازي فرآيند برنامهريزي شهري توجه گستردهاي
از برنامهريزان شهري و محققان را در سال هاي اخير به خود جلب نموده است .بديهي است هدف نهايي هر طرح توسعة شهري
عمليساختن پيشنهادهاي آن است .تحقق اهداف هر طرح نيازمند مشارکت و همکاري نيروهاي مؤثر درحيات شهر است (رهنما،
 .)1390تصويري که از عملکرد طرحهاي توسعة شهري تاکنون ارائه شده است ،عمدتاً مربوط به سه دههاي است که کشور با
افزايش سريع جمعيت و رشد شتابان شهرنشيني مواجه بوده است .از اين رو ،کيفيت اجرا و ميزان توفيق برنامههاي ببشي ،در
طرح ها همواره ناموفق و يا در عمل و اجرا ،کمي موفق يا نسبتاً موفق ارزيابي شده است .نتايج طرح مطالعاتي ارزيابي ميزان
موفقيت  7طرح جامع که توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و با استفاده از خدمات مشاورهاي صورت ميگيرد ،حاکي
از ناموفق بودن طرح ها در زمينة هدايت و کنترل رشد و توسعة حوزا نفوذ و ارتقاي کيفيت زندگي در حوزا نفوذ و نيز ناموفق
بودن طرحها در زمينة تحقق کاربريها و نوع استفاده از ارادي ،تحقق شبکهها و تحقق تقسيمات کالبدي در شهرها و نيز
موفقيت کم در زمينة تحقق نحوا گسترش و جهات توسعه و محدودههاي مصو

و موفقيت نسبي در تحقق تراکمهاي

ساختماني و ساير دوابط ساختماني بوده است(مهندسين مشاور شارمند .)1380 ،براي پيبردن به نقش طرحهاي توسعة شهري در
سازوکار نیام شهرنشيني ،بايد به دو اصطالح شکلگيري و شکلدهي شهر توجه شود« .شکلگيري» شهر هنگامي رخ ميدهد
که يک شهر به صورت ارگانيک و خود به خود تحت تأثير عوامل گوناگون و عموماً ناآگاهانه و تدريجي بهوجود آيد .در اين
زمينه عوامل بر يکديگر اثر ميگذارند و برآيند تأثير اين عوامل -چه مستقيم و چه غيرمستقيم -شکل شهر و ساختار آن را پديد
ميآورد .اين عو امل عبارتند از :عوامل جغرافيايي ،اقليمي ،اقتصادي ،سياسي ،نیامي ،مذهبي ،اجتماعي ،فرهنگي ،تکنولوژي.
«شکلدهي» شهر وقتي صورت ميگيرد که شهر از طريق طرح و برنامهاي از پيش انديشيده شده و آگاهانه براساس عوامل مؤثر
شکل گيرد (سعيدنيا .)1390 ،امروزه با پيچيدهشدن مسائل شهري ،افزايش فزاينده جمعيت ،تنوع و کثرت نيازها و احتياجات،
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نمي توان شهرها را به حال خود رها کرد تا خودشان از طريق برآيند عوامل يادشده در باال ،شکل گيرند و به حياتشان ادامه دهند.
از اين رو طرحهاي توسعة شهري بنياديترين ابزار شکلدهي شهرها براساس نیم و برنامة از پيش انديشيده محسو

ميشوند.

درورت تهيه و اجراي طرحهاي شهري مبصوصاً طرحهاي جامع از نياز محسوس به يک مکانيزم براي ايجاد تعادل در امور و
درورت انضباط فضايي و کالبدي شهرها ناشي ميشود.
به عبارت ديگر از آنجا که طي سدههاي اخير ،نیامهاي بسته و نيمه بسته فضايي و کالبدي در مجتمعهاي زيستي به دليل توسعة
دانش و فنآوريهاي پيچيدا صنعتي و ارتباطي ،شکسته شدهاند و مبادالت نقل و انتقاالت ،سرعتي فوقالعاده گرفتهاند و جمعيت
روزافزون شده است ،نيازها و احتياجات زندگي شهري نيز گستردهتر ،متنوعتر ،و دروريتر شده است .با درنیرگرفتن چنين
شرايطي است که مي گويند رهاساختن شهرها با حال خود نه ممکن است و نه معقول .زيرا حاکميت خودانگيبتگي مطلق بهويژه
در شهرهاي بزرگ ،آسيبهاي اقتصادي و اجتماعي فراواني را به جامعه تحميل ميکند (سعيدنيا .)1390 ،اگرچه کارشناسان و
منتقدان نیام برنامه ريزي شهري در ايران باتوجه به اينکه بيش از سه دهه است که از تهيه طرحهاي توسعة شهري ميگذرد ،به
مکانيزم تهيه و نیارت طرحهاي جامع شهري انتقادات بسيار مي کنند .ليکن همگي بر درورت وجود طراحي از پيش انديشيده و
همهجانبه تأکيد دارند .سياستگزاران تهية طرح هاي جامع شهري از همان ابتدا اين درورت را حس کردند و تأکيد نمودند که
پس از بررسي جامع هر شهر ،بايد اصول کلي ،دوابط و معيارهاي فضايي ،کالبدي و خدماتي شهر تعيين شود تا دمن به-
وجودآمدن نیام کالبدي هر شهر ،منافع عمومي نيز حفظ شود .بهطورکلي ،درورت تهيه طرحهاي شهري همانند درورتهاي
اقتصادي ،اجتماعي و اقتضايي است .در درورتهاي اقتصادي مفاهيمي چون بهرهوري بهينه از زمين و کارآيي مطلو خدمات
از نیر فضايي و کالبدي و در درورتهاي اجتماعي نيز مفاهيمي چون عدالت ،تعادل توزيع خدمات ،حفظ منافع عمومي و
جلوگيري از تعدي و تعرض افراد به عرصهها و فضاهاي عمومي و حقوق خصوصي ديگران مطرح ميشود (نوريان .)1375 :تهيه
و اجراي طرحهاي شهري بهطور اعم و طرحهاي جامع به طور اخص مقتضاي شرايط پيچيدهتر ،توسعه يافتهتر و گستردا زندگي
در شهرهاي معاصر و همچنين تنوع نيازها و احتياجات ناشي از آن است .از اين رو استفاده از طرحهاي شهري در ايران به عنوان
ابزار تنیيم شده محيط کالبدي شهر دروري است.
اجراي طرحهاي جامع-تفصيلي ،با برخي عوارض منفي و محدوديتهاي مبتل

همراه بوده است که برخي از آنها به

خصوصيات ماهوي و نیري اين الگو ،و برخي از آنها به عدم انطباق طرحهاي جامع با شرايط کشور و عدم امکانات اجرايي آنها
مربوط مي شود .به نیر برخي از کارشناسان و مسئوالن شهرسازي کشور ،الگوي رايج طرحهاي جامع-تفصيلي في نفسه نقص
اساسي و ماهوي ندارد ،بلکه محدوديتها و مشکالت آنها ناشي از دع

امکانات و تشکيالت اجرايي و نیارتي است .الگوي

طرحهاي جامع تفصيلي مبتني بر نیرات و ديدگاههايي است که ذاتاً مغاير با طبيعت واقعي شهر است و درنتيجه نميتواند در
عمل تحقق پيدا کند(مهدي زاده.)1382 ،
الگوي طرحهاي جامع تفصيلي اصوالً مبتني بر روششناسي منطقي (شناخت – تحليل-طرح) بوده که بهجاي جامعنگري بيشتر بر
مطالعات جامع استوار بوده و بر عوامل کالبدي تأکيد ميورزد .محصول نهايي طرحها ،نيز ،عبارت است از طرح کاربري زمين و
شبکه که در چارچو

دوابط منطقهبندي تدوين و بهعنوان سند قانوني توسعة شهري تصويب و براي اجرا به شهرداريها ابالغ

ميگردد .در اين شيوا برنامهريزي ،نیام حاکم بر روند تهية طرحها بيش از اتکا به نيازها ،اهداف و امکانات شهرداريها و
شهروندان ،بر خواستها و امکانات و سياستهاي دولت مرکزي استوار است و بهعنوان سندي غيرقابل تغيير و کامالً مطابق
نیرات کارشناسي(در تهيه) و نیرات دولت مرکزي(در تصويب) به نهادهاي محلي ابالغ ميشود(سعيدنيا .)1390 ،بنابراين
سرشت اينگونه طرحها بيشتر مطالعاتي ايستا ،کالبدي و از باال به پايين است و در مقابل خواستها ،گرايشها ،تحوالت و
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امکانات محلي ،به ويژه خواست شهروندان ،ايستادگي ميکند .از طرف ديگر در روند شکلگيري و اجراي طرحهاي شهري در
ايران ،بسياري از مفاهيم پايه و روشهاي اجرايي شهرسازي مدرن مثل تقسيمات کالبدي ،سلسله مراتب عملکردي ،توزيع
کاربريها ،دوابط منطقه بندي ،تعيين سرانهها و غيره به تبع الگوهاي مرجع خود در ايران ،رواج پيدا کرده و با سنن شهرنشيني و
شهرسازي بومي کشور چندان سازگاري نداشته است .درواقع شکلگيري و الگوبرداري از طرحهاي توسعة شهري غربي در
ايران کمتر با نگرش انتقادي و کاربرد انطباقي همراه بوده است .بهطور خالصه ميتوان گفت که در طرحهاي جامع-تفصيلي
اصوالً گسترش و توسعة شهر ،نه بر مبناي الگوي اقتصادي-اجتماعي توسعه ،بلکه بر مبناي الگوي ريادي رشد جمعيت و تأمين
خدمات براي آن قرار دارد .از اين نیر طرحهاي جامع-تفصيلي توجهي به الگوي اشتغال جمعيت حال و آينده در ببشهاي
توليدي و هدايت توسعة شهر در جهت افزايش و تأمين عدالت اجتماعي نشان نميدهد .فرآيند بررسي و تصويب طرحهاي جامع
و تفصيلي از نیام منسجم و يکپارچهاي برخوردار نيست .ثانياً زمان بررسي و تصويب طرحها بسيار طوالني است ،و ثالثاً
تصميمات ببشي ،بين ببشي از يکديگر تفکيک نميشوند(سعيدنيا.)1390 ،
عالوه بر اين ،عليرغم وجود مواد قانوني مشبص مبني بر تهيه طرحهاي تفصيلي توسط نهادهاي محلي ،آييننامههاي مشبص و
اجرايي در اين خصوص کمتر تدوين شده است و بنابراين نقش نهادهاي دولتي در تهية اينگونه طرحها عمده است .دوابط و
مقررات پيشنهادي بيش از حد بر معيارهاي کمي ،تقسيمات مصنوعي و يکسانسازي الگوهاي توسعه و عمران استوار است و در
آنها توجه کافي به ويژگيها و نيازهاي محلي و درورت بازنگري و اصالح آنها مبذول نميشود .اسناد و مدارک طرحهاي
جامع و تفصيلي ،از نیر شکل و محتوا فاقد روشني و مشبصات تعري

شده است و به همين دليل از نیر ميزان اعتبار ،نوع

استفاده و نحوه کاربرد داراي ابهام و نارسايي است.
مسائل و مشکالت اجرايي و مديريتي طرحهاي جامع و تفصيلي را ميتوان بهصورت زير خالصه کرد-1 :روال تهيه ،تصويب و
اجراي طرحهاي توسعة شهري(جامع-تفصيلي) در ايران بهطورکلي متمرکز بوده و فاقد يک سلسله مراتب هماهنگ در تصميم-
سازي و اجرا است .در اين الگو سهم نهادهاي منطقهاي ،محلي و ساير تشکلهاي اجتماعي و مردمي در مشارکت و مديريت
توسعه و عمران شهري دعي

و بسيار کم اثر است(معيني.)1392 ،

 -2در روال کنوني نقش ببش خصوصي و نحوا مشارکت آن در طرحهاي توسعه و عمران شهري و چگونگي مداخلهة آنهها ،در
توسعة ساخت و ساز شهري به درستي تعري

و مشبص نشده است .به همين دليل در اغلهب مهوارد اقهدامات آنهها در تعهارض بها

اقدامات ببش عمومي قرار ميگيرد.
 -3شهرداريها براي اجراي طرحها در مودع انفعالي قرار دارند ،زيرا محتواي اين طرحهها چيهزي جهز مجموعههاي از دهوابط و
مقررات نيست که سازندگان خصوصي و دولتي ملزم به رعايت آن هستند و نقش شهرداريها نيز به کنتهرل و نیهارت بهر اجهراي
اين دوابط و مقررات محدود ميشود .زيرا در اين طرحها با درنیرگرفتن جزئيات در طرحهاي تفصهيلي ،تمهامي ارادهي شههري
بهصورت قطعي تعيين تکلي

ميشوند و پس از تصويب توسط مراجع باالدست ،جنبة قانوني مييابنهد و شههرداريهها در تغييهر و

تحويل اين دوابط و مقررات ،آزادي عمل ندارند.
-4همچنين يکي از مشکالت عمدا ديگر اجراي طرحهاي توسعه شهري مسئله مالکيتهاي خصوصي و قهوانين و مقرراتهي اسهت
که دستوپاگير اجراي اين طرحها خواهند بود .مسأله مالکيتها و ودعيت حقوقي امالک و ارادي واقع در مسير طرحهها عامهل
بسيار مهم و زيربناي همة طرحهاي توسعة شهري محسو ميشوند که بايد بهطور بسيار جدي و عميق از مطالعات اولية سياسهت-
گذاران امر توسعة شهري بوده و پس از ارائه هر طرحي زمينة اجراي آن را نيز فهراهم نماينهد .بطهور خالصهه نهواقص و مشهکالت
وارده به الگوي طرحهاي توسعة شهري در سه زمينه بهصورت زير جمعبندي شده است(معيني:)1392 ،
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ال ) محتواي طرحها (عدم همبواني با شرايط ايران ،عدم توجه به امکانات توليد خدمات ،مشبصنبهودن سياسهتههاي ملهي و
منطقهاي ،عدم ارتباط ميان مطالعات و طراحي ،يکسانبودن شرح خدمات ،عدم توجه به شهرايط و آدا محلهي و )...؛ ) روش
بررسي و تصويب (عدم توجه به روند بررسي و تصويب ،تأکيد در ارزشيابي پيشنهادات کالبهدي ،عهدم توجهه کهافي بهه امکانهات
اجرايي ،فقدان يک نیام مدرن در نیهارت ،عهدم مشهارکت شههروندان و )...؛ ج) نارسهايي و مشهکالت اجرايي(عهدم همهاهنگي
طرحهاي شهري با برنامههاي عمراني ببش ،کمبود کارکنان فني و اجرايي و فقدان منابع مالي ،عدم تملک ارادهي شههري و )...
(معيني.)1392 ،
تاکنون پژوهشهاي زيادي در با طرحهاي توسعه شهري انجام شده است.
امين زاده و همکاران (  ) 1396به ارائه روشي تلفيقي براي ارزيابي طرحهاي تفصيلي شهري شيراز پرداختند ،صفائي پور ()1396
به بررسي عوامل موثر بر مشارکت مردمي در توسعه شهري (مطالعه موردي :شهر ايالم) پرداختند ،حجتي و همکاران (  ) 1397به
بررسي و نقد فرايند برنامه ريزي جامع شهر رشت با رويکرد تطبيقي (طرحهاي جامع سهگانه) پرداختند ،ردايي و همکاران
( )1397به بررسي و تبيين نقش عوامل موثر بر تحققپذيري طرحهاي توسعه شهري شيراز پرداختند ،ميرزايي و همکاران ()1399
در پژوهشي به شناسايي عوامل بازدارندا تحققپذيري طرح جامع شهري در کالن شهر شيراز پرداختند ،رخشاني نصب و حسيني
( )1400به ارزيابي و تحليل تأثير مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي در توسعه شهري در شهر زابل پرداختند ،جهانباني و همکاران
( )1400در پژوهشي به شناسايي و اولويتبندي عوامل تاثيرگذار بر تقويت مشارکت جمعي در اجراي طرحهاي توسعه شهري
کالنشهر تهران پرداختند ،مس فارالن ( )2017در بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيدند در بسياري از کشورهاي توسعه يافته
تغييرات اساسي در مباني طرحهاي توسعه شهري صورت گرفته و جهتگيري کلي آنها به سوي مردمي شدن بيشتر و انطباق با
درخواستهاي جامعه مدني بوده است ،کيان و همکاران ( )2018در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که اگرچه طرحهاي
توسعه شهري بويژه طرحهاي جامع با صرف هزينه و وقت زيادي تهيه شدهاند و تاثيرات خو

و قابل توجهي در منطقهبندي

کاربريها و رعايت دوابط و مقرارت ساختماني داشتهاند ،لکن به داليلي امکان تحقق ببشيدن به همه اهداف مورد نیر ،فراهم
نشده است ،به عبارت صريح تر مکانيسم توسعه شهري در تناقض با طرح جامع شهري سنتي ميباشد ،چرا که اين طرحها از
انطباق با تحوالت و تصحيح فرايندها عاجر ميباشند .احمد و همکاران ( )2021در پژوهشي به طراحي شهري و برنامهريزي
شهري :تحليل انتقادي شکاف رابطه نیري پرداختند.
در ميان طرحهاي توسعه شهري شهر لمزان فقط داراي طرح هادي ميباشد که براساس اين طرح مساحت مطالعاتي شهر لمزان
بالغ بر  1409358مترمربع است که از اين ميزان  34/1درصد (معادل  480708 /77متهرمربع) به شبکة معابر 19 ،درصد(معادل/7
 267481مترمربع) به کاربري مسکوني و  33درصد (بالغ بر  470183متهرمربهع) نيز به ارادي باير اختصاص يافته است .کاربريهاي
مذکور در مجموع بيش از  86درصد از ارادي شهر را بهه خهود اختصهاص ميدهند .هدف اصلي اين پژوهش اولويتبندي موانع
عدم تحقق طرحهاي توسعة شهري با استفاده از تکنيک  AHPفازي شهر لمزان ميباشد که با وقوف به نتايج اين ارزيابي بستري
براي تهيه و تدوين طرحي مطلو تر و همچنين تحقق ديگر طرحهاي شهري براي اين شهر فراهم گردد .باتوجه به موارد
ذکرشده بررسي و تحقيق در مورد طرحهاي توسعة شهري ،شهر لمزان و داليل عدم تحقق طرحهاي توسعه در اين شهر الزم و
دروري مي باشد .در اين راستا سؤال تحقيق حادر اين است که مهمترين عوامل تأثيرگذار بر عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري
شهر لمزان چيست؟

30

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  /سال يازدهم  /شماره چهل و دو  /تابستان  / 1401ص39-24 .

روش پژوهش:
روش پژوهش ترکيبي از نوع اکتشافي بود .چون هم از روش کمي و هم از روش کيفي استفاده شد .زيرا در اين تحقيق جهت
شناسايي مهمترين عوامل تاثيرگذار بر عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري ،شهر لمزان ابتدا از طريق مصاحبه با  20نفر از
کارشناسان و برنامه ريزان شهري اقدام به شناسايي موانع شد و سپس عوامل شناسايي شده در غالب پرسشنامه دلفي فازي در
اختيار نمونه آماري پژوهش ( 120نفر از مديران ارشد شهري ،اعضاي هيات علمي و  ....قرار گرفت .پس از شناسايي و نهايي
شدن عوامل ،دو مرحله دلفي پس از جمع آوري پرسشنامه ها به پايان رسيد و ميانگين فازي زدايي شده به دست آمد .و سپس با
استفاده از تکنيک  AHPفازي به بررسي نقش مديريت شهري در عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري اقدام گرديد
منطقه مورد مطالعه:
شهر لمزان مرکز دهستان مهران بوده که با وسعت معادل  141هکتار در موقعيت  54درجه و  54دقيقه و  27درجه و  2دقيقه
عرض شمالي واقع شده است .اين شهر از سمت شمال غر به شهر بستکو از جنو نيز به شهر بندرلنگه (مرکز شهرستان) منتهي
ميگردد .فاصله لمزان از شهر بندرعباس (مرکز استان  )213کيلومتر ميباشد .لمزان در  90کيلومتري شرق شهرستان بستک واقع
شده است .لمزان شهر و مرکز ببش مهران شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان واقع در جنو
کوه ببيانو زير کوه روستاي کنچي واقع شده است.

شکل ( :)1نقشه موقعبت شهر لمزان در کشور و استان هرمزگان
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شکل ( :)2نقشه موقعيت شهر لمزان در استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه و دهستان مهران

تجزیه و تحلیل دادهها:
مهمترین عوامل شناسایی شده به همراه زیرعوامل هر کدام از عوامل اصلی به شرح جدول زیر ارائه شده است.
جدول ( :)1عوامل شناسايي شده

زيرمعيار

موانع (عامل)

کمبود منابع مالي
پايين بودن قابليت اجرايي پيشنهادات طرح توسعه
موانع و مشکالت مديريت شهري

دع
دع

بدنه کارشناسي

بدنه مديريتي و عدم وجود مديريت شهري يکپارچه
بي ثباتي در مديريت شهري
نگرش ببشي و جزيرهاي
بدنه کارشناسي و مديريتي دستگاه تصميم گيري

دع

زمان بربودن و طوالني شدن فرايند تصويب
مسائل و مشکالت تصويب طرح

تصويب از باال و فقدان قدرت نفوذ نمايندگان مردم در تصويب طرح
عدم حضور جامعه دانشگاهي و نببگان
نبود هماهنگي و هم سويي
نبود اطالعات کامل و به روز
طوالني بودن فرايند تهيه
دع

مسائل و مشکالت فرايند تهيه طرح

دانش مشاوران

عدم مشارکت مردم در تهيه برنامهها
کمي نگري
عدم استفاده از کارشناسان بومي
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 يافتههای حاصل از اجرای دلفيپس از شناسايي و نه ايي شدن عوامل شناسايي شده اقدام به تهيه پرسشنامه شد و در اختيار نمونه آماري پهژوهش قهرار داده شهد و
دور اول دلفي پس از جمع آوري پرسشنامههاي پژوهش به پايان رسيد ميانگين فازي زدايي شهده بدسهت آمهده بهراي عامهلههاي
شناسايي شده پژوهش در دور اول به شرح جدول زير است.
جدول ( :)2نتايج حاصل از دور اول دلفي فازي

عامل

موانع و مشکالت مديريت
شهري

زيرعامل

ميانگين فازي مرحله اول

ميانگين فازي زدايي شده

کمبود منابع مالي

()0.36.0.86.1

0.74

پايين بودن قابليت اجرايي پيشنهادات طرح توسعه

()0.25.0.70.0.95

0.63

()0.43.0.93.1

0.79

دع
دع

بدنه کارشناسي

بدنه مديريتي و عدم وجود مديريت

()0.34.0.80.0.95

0.70

بي ثباتي در مديريت شهري

()0.23.0.64.0.86

0.58

نگرش ببشي و جزيرهاي

()0.32.0.80.0.98

0.70

()0.25.0.73.0.98

0.65

()0.23.0.70.0.98

0.64

شهرييکپارچه

دع

بدنه کارشناسي و مديريتي دستگاه تصميم
گيري

مسائل و مشکالت
تصويب طرح

زمان بربودن و طوالني شدن فرايند تصويب
تصويب از باال و فقدان قدرت نفوذ نمايندگان مردم

مسائل و مشکالت فرايند
تهيه طرح

()0.30.0.73.0.91

0.65

عدم حضور جامعه دانشگاهي و نببگان

()0.30.0.70.0.91

0.64

نبود هماهنگي و هم سويي

()0.27.0.70.0.93

0.63

نبود اطالعات کامل و به روز

()0.23.0.70.0.95

0.63

طوالني بودن فرايند تهيه

()0.23.0.68.0.95

0.62

()0.36.0.84.0.95

0.72

عدم مشارکت مردم در تهيه برنامه¬ها

()0.18.0.59.0.91

0.56

کمي نگري

()0.32.0.77.0.95

0.68

عدم استفاده از کارشناسان بومي

()0.23.0.61.0.86

0.57

در تصويب طرح

دع

دانش مشاوران

پس از بررسي نتايج مرحله نبست ،ميانگين فازي زدايي شده زيرمعيارها ،در پرسشنامهي جديهد بهه افهراد نمونهه آمهاري پهژوهش
اعالم شد و پرسشنامه دوم همراه با ميانگين بدست آمده در اختيار آنها قهرار داده شهد .نتهايج حاصهل از پرسشهنامه مرحلهه دوم بهه
شرح جدول  3ارائه شده است.
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جدول ( :)3نتايج حاصل از دور دوم دلفي فازي

عوامل

0/02

کمبود منابع مالي

()0.32.0.80.0.98

0.70

()0.39.0.55.0.99

0.65

0.63

()0.43.0.93.1

0.74

0.79

0/05

()0.32.0.77.0.95

0.72

0.70

0/02

بي ثباتي در مديريت شهري

()0.25.0.66.0.91

0.65

0.58

0/07

نگرش ببشي و جزيرهاي

()0.20.0.61.0.91

0.68

0.70

0/02

()0.25.0.66.0.91

0.64

0.65

0/01

()0.29.0.78.0.1

0.65

0.64

0/01

()0.36.0.78.0.92

0.71

0.65

0/06

عدم حضور جامعه دانشگاهي و نببگان

()0.49.0.82.0.1

0.63

0.64

0/01

نبود هماهنگي و هم سويي

()0.26.0.75.0.96

0.65

0.63

0/02

نبود اطالعات کامل و به روز

()0.25.0.73.0.98

0.67

0.63

0/04

طوالني بودن فرايند تهيه

()0.27.0.69.0.95

0.70

0.62

0/08

()0.20.0.68.0.98

0.75

0.72

0/03

عدم مشارکت مردم در تهيه برنامه¬ها

()0.20.0.68.0.98

0.61

0.56

0/05

کمي نگري

()0.16.0.61.0.95

0.73

0.68

0/05

عدم استفاده از کارشناسان بومي

()0.53.0.81.0.96

0.60

0.57

0/03

موانع و مشکالت

دع
دع

بدنه کارشناسي

بدنه مديريتي و عدم وجود
مديريت شهرييکپارچه

دع

بدنه کارشناسي و مديريتي
دستگاه تصميم گيري

زمان بربودن و طوالني شدن فرايند
مسائل و مشکالت

تصويب

تصويب طرح

تصويب از باال و فقدان قدرت نفوذ
نمايندگان مردم در تصويب طرح

فرايند تهيه طرح

0.74

0/04

زيرعامل

طرح توسعه

مسائل و مشکالت

شده مرحله دوم

شده مرحله اول

ميانگين

ميانگين فازي

پايين بودن قابليت اجرايي پيشنهادات

مديريت شهري

ميانگين فازي زدايي

ميانگين فازي زدايي

اختالف

دع

دانش مشاوران

با توجه به نتايج مندرج در جدول  ،3باتوجه به اينکه اختالف نیرات خبرگان درخصوص کليه سواالت ،طي  2مرحله اجراي
دلفي کمتر از  0/15شده است ميتوان نتيجه گرفت اجماع کافي بين خبرگان حاصل شده است .بنابراين اجراي روش دلفي
متوق

مي گردد .همچنين با توجه به اينکه مقدار ميانگين فازي زدايي شده زيرعاملهاي مربوط به عوامل اصلي بيشتر از  0/5مي

باشد از اين رو تمامي عوامل شناسايي شده مورد تاييد قرار ميگيرد.
جدول ( :)4وزن نهايي عوامل اصلي

معيارهاي اصلي

وزن ديفازي شده

وزن نرمال شده

موانع و مشکالت مديريت شهري

1

0/343

مسائل و مشکالت تصويب طرح

0/709

0/243

مسائل و مشکالت فرايند تهيه طرح

0/629

0/216
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با توجه به نتايج مندرج در جدول ( ،)4از بين عوامل شناسايي شده موانع و مشکالت مهديريت شههري بها امتيهاز نههايي  0/343در
رتبه اول ،مسائل و مشکالت تصويب طرح با امتياز نهايي  0/243در رتبه دوم ،مسائل و مشکالت فرايند تهيه طرح بها امتيهاز نههايي
 0/216در رتبه سوم قرار گرفته است .از اين رو با توجه به نتايج بدست آمده و با توجه به ميزان امتياز و رتبه بدست آمده براي هر
کدام از عوامل فرديه نقش مديريت شهري اثر گذارترين عامل در عدم تحقق طهرح ههاي توسهعه شههري در شههر لمهزان اسهت،
مورد تاييد قرار ميگيرد.
نتیجه گیری
پژوهش حادر با هدف تبيين نقش عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف طرح توسعه شهري انجام شد .براي بررسي از روش دلفي
استفاده شد.
در ارتباط با اين سوال که بيان ميدارد مهمترين عوامل اثر گذار بر عدم تحقق طرحهاي توسعه شههري شههر لمهزان چيسهت ؟ در
ارتباط با اين سوال سه عامل اصلي شناسايي شد عامل اول عبارت بود از موانع و مشهکالت مهديريت شههري .در ارتبهاط بها عامهل
مورد نیر پس از انجام مراحل دلفي فازي زيرعاملهاي کمبود منابع مالي ،پايين بهودن قابليهت اجرايهي پيشهنهادات طهرح توسهعه،
دع

بدنه کارشناسي ،دع

بدنه مديريتي و عدم وجود مديريت شهري يکپارچه ،بي ثباتي در مديريت شهري ،نگهرش ببشهي

و جزيرهاي عنوان نمود .در ارتباط با زيرعامل کمبود منابع مالي در تفسير آن مهيتهوان اينگونهه بيهان نمهود کهه يکهي از مهمتهرين
عوامل پيشبرد و اجراي برنامههاي توسعه شهري تامين منابع مالي پروژه ها است .مشهکل مههم در زمينهه اجهراي طرحههاي توسهعه
شهري چگونگي تامين منابع مالي آنهااست .در واقع بسياري از شهرهايي که براي آنها طرحهاي توسعه شهري تهيه ميشود ،حتهي
اگرمشکالت ديگري درکارنباشد ،به دليل فقدان قدرت مالي شهرداريها نميتواننهد آنهها را بهه اجهرا درآورنهد.گاه دسهتگاههاي
تملک کننده به دليل ناتواني مالي ،با اخذ وجوهي از مالکان مراتب موافقت خروج ملهک را از طهرح مصهو اعهالم مهيکننهد و
شهرداريها خود را توانا در صدور پروانه ساختمان ميبينند ،طريق نادرستي که با ماده  5قانون تاسيس شوراي عهالي شهرسهازي و
معماري سازگاري ندارد .و عمال موجب محروميت شهر از برخي فضاهاي مورد نياز ميشود .کمبود منهابع مهالي باعهث مهيشهود
عمال دستگاههايي که بايد برنامهها و پيشنهادهاي ارائه شده در طرح توسعه شهري (جامع و تفصيلي) را اجرا و پيهاده سهازي کننهد
نتوانند از عهده اين کار برايند و از اين رو عمال کاربري هاي عمومي که سودآوري در آنها مطرح نيست مسهکوت مانهده و اجهرا
نشود در حاليکه کاربريهاي انتفاعي مثل مسکوني و تجاري خيلي سريع تحقق مييابد و حتي گاهي جاي کاربريهاي پيشهنهادي
عمومي مثل پارک ،فضاي سبز و ...را هم ميگيرد.
در ارتباط با عامل پايين بودن قابليت اجرايي پيشنهادات طرح توسعه ميتوان عنوان نمود که يهک علهت مههم بهراي عهدم اجهراي
طرحهاي توسعه شهري به اين نکته بر ميگردد که خيلي از اين برنامه ها به دليل اينکهه بهه تهوان و شهرايط مهديريت شههري توجهه
نشده قابليت پياده سازي و اجرا را ندارد .در واقع برنامههايي هستند آرمانگرا و ساز و کارهاي مناسب براي پياده سازي آنهها پهيش
بيني نشده است.
در ارتباط با عامل دع

بدنه کارشناسي ميتوان بيان کرد که نهادهاي مجري فاقد نيروي انسهاني داراي تهوان علمهي و فنهي الزم

براي اجراي صحيح و دقيق برنامهها هستند و اين خود مانع بزرگي در تحقهق و اجهراي برنامههههاي تصهويب شهده در طهرحههاي
توسعه شهري است .براي مثال در نهاد شهرداري افرادي که فاقد تحصيالت در رشتههاي مربوط به برنامهريزي و مديريت شههري
هستند و يا حتي افرادي هم که در اين رشتهها فارغ التحصل شدهاند به دليل دع

آموزشهاي دانشگاهي عمدتا فاقد کيفيهت الزم

علمي و فني هستند.
در ارتباط با عامل دع
مبتل

بدنه مديريتي و عدم وجهود مهديريت شههري يکپارچهه مهديريت شههري در ايهران متشهکل از نهادههاي

عمومي و دولتي است که در آن عالوه بر شهرداري و شوراي شهر نهادههاي ديگهري چهون اداره آو و فادهال  ،بهرق،
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گاز ،آموزش و پرورش ،اوقاف و امور خيريه ،ميراث فرهنگي و گردشگري ،منابع طبيعي و ...هر کدام به نحوي در توسعه شهري
دخالت دارند .اين نهادها هر کدام برنامه ،اهداف و منافع سازماني خاص خهود را دنبهال مهيکننهد و بهه دليهل نبهود سهاز و کهاري
مناسب براي هماهنگ نمودن بين اين نهادها ،خيلي از مواقع برنامهها و اقدامات آنها در تضاد با هم قهرار مهيگيهرد .ايهن در حهالي
است که شهر به عنوان يک موجود واحد و زنده نيازمند ميديت هماهنگ است نه مديريت متفرق و متضاد .اين نکته خود يکي از
مهمترين داليل عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري در ايران و در شهر مورد مطالعه است.
در ارتباط با عامل بي ثباتي در مديريت شهري ميتوان عنوان نمود که يکي از ويژگيهاي طرحهاي شهري طهوالني مهدت بهودن
آن است بي ثباتي مديريت شهري تقريبا در همه سطوح منجر به ناتمام ماندن بسياري از طرحها و برنامهها در حهوزه شههري شهده
است .چه بسا ديده شده با تغيير يک مدير ،بالفاصله تمامي اقدامات قبلي مورد نقد قرار گرفتهه و تمهامي نيروهها در جههت شهروع
مجدد کار مورد استفاده قرار گرفتهاند .بي ثباتي در مديريت شهري باعث ميشود که به اجراي امور و پروژهههايي بها افهق زمهاني
بلندمدت نينديشند و عمدتا به اجراي امور روزمره و طرحهاي کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهند.
در ارتباط با عامل نگرش ببشي و جزيرهاي ميتوان بيان نمود که نگهرش ببشهي و جزيهرهاي ريشهه در نبهود مهديريت يکپارچهه
شهري دارد .اين نگرش باعث شده است که هرکدام از دستگاهها و سازمانها با انجام اقدامات پراکنده و گاه موازي ،منجر به عدم
تمرکز تمام توان موجود جهت اجراي طرحهاي توسعه شهري شده است .از طرفي موازي کاري برخي از سازمانها باعث اتهالف
منابع مالي گرديده است.
در ارتباط با عامل مسائل و مشکالت تصويب طرح  5زير عامل شناسايي شد که در ارتباط با زيرعاملهاي شناسايي شده در ادامهه
ارائه ميگردد:
در ارتباط با عامل دع

بدنه کارشناسي و مديريتي دستگاه تصميم گيري و عامل زمانبر بودن و طهوالني شهدن فراينهد تصهويب

ميتوان عنوان نمود که فرايند تصويب هم همانند فرايند تهيه طوالني و زمان بر است و اين امر باعث ميشود تا زماني که طهرح و
برنامههاي پيشنهادي به دستگاههاي مجري ابالغ شود شهر تغييرات زيادي را به خود ببيند و عمال شهرسازي و برنامهريزي از رشهد
خودجوش شهري عقب بماند .اين يعني عمال قسمت زيادي از پيشنهادها ديگر عملي نيست چون مهردم و بهازيگران ديگهر (بسهاز
بفروشها ،فعاالن ساختمان ،بورس بازان زمين و )...خود براي شهر برنامهريزي نموده و روند شهر را هدايت کردهاند.
در ارتباط با عامل تصويب از باال و فقدان قدرت نفوذ نمايندگان مردم در تصويب طرح مهيتهوان بهين نمهود کهه ايهن طرحهها در
شوراي عالي شهرسازي تصويب ميشود که در آن نمايندگان مردم دخل و تصرفي در تصويب اين طرحها ندارنهد .بنهابراين ايهن
طرحها با نگاهي از باال به پايين و بدون توجه به نيازهاي شهروندان و توان و محدوديتهاي نهادهاي محلي و مديريت شههري تهيهه
و همچنين تصويب ميشود.
در ارتباط با عامل عدم حضور جامعه دانشگاهي و نببگان از داليل عمدهاي که مانع حضور جامعه دانشهگاهي و نببگهان بهه ايهن
عرصه شده است ناشي از ساختارمديريتي حاکم برشهرهاست به عبارتي عدم وجود مديريت يکپارچهه شههري و رويکهرد ببشهي
حاکم بر مديريت شهري مانع از شکلگيري الگوي مديريتي مشارکتي شده است البته ساختار حکومتي و نیام اجتماعي حاکم بهر
کشور به گونه اي است که امکان شکل گيهري مهديريت مشهارکتي نبهوده چهرا کهه شهکل گيهري چنهين الگهويي نيازمنهد داشهتن
زيرساختها و زيربناههاي اجتماعي مناسب است.
در ارتباط با عامل نبود هماهنگي و هم سويي ،ميتوان عنوان نمود که در شوراي عالي شهرسازي و معمهاري نماينهدگان متعهددي
از وزارتبانههاي مبتل

مثل راه و شهرسازي ،کشاورزي ،نيرو ،نفت ،صنعت و معدن ،بازرگهاني ،آمهوزش و پهرورش ،ورزش و

جوانان و ...در مورد تصويب طرحهاي جامع نیر ميدهند .هر يک از اين ارگانها برنامهها و منافع خاص خود را دنبال مهيکننهد و
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ممکن است بين اين نهادها در تصويب طرح توسعه شهري ناهماهنگيهايي پيش ميآيد که بر روي کيفيت تصويب طرحهها تهاثير
ميگذارد.
از ديگر عامل اصلي شناسايي شده عامل مسائل و مشکالت فرايند تهيه طرح بود که در ارتباط با اين عامل  6عامهل شناسهايي شهد
که در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است.
يکي از زيرعاملهاي شناسايي شده نبود اطالعات کامل و به روز است در ارتباط با اين عامهل اينگونهه مهيتهوان تفسهير کهرد کهه
دنياي امروز دنياي اطالعات و استفاده بهينه از آن است .بدون شک اطالعات به عنوان مهمترين ابزار در دسهت مهديران و تصهميم
گيران اجرايي ميتواند کمکهاي زيادي در رفع مشکالت و برآورده نمودن نيازها نمايد .دسترسي به اطالعهات کامهل و بهه روز
باعث ميشود پيشنهادات اجرايي طرحها منطبق بر واقعيات باشد و از ميزان آرمانگرايي و صوري بودن طهرحههاي توسهعه شههري
کاسته شود از طرفي قدرت تصميم گيران را در راستاي اتباذ تصميمات درست تقويت نمايهد.عالوه بهر بهه روز نبهودن اطالعهات
عدم همکاري دستگاهها در ارائه اطالعات و آمار نيز مسائل و مشکالتي را در روند تهيه طرحها به وجود آورده است.
در ارتباط با عامل طوالني بودن فرايند تهيه ميتوان اينگونه عنوان نمود که تهيه يک طرح فرايند طوالني اسهت و ايهن باعهث مهي
شود که دادههاي جمع آوري شده تا به مرحله تحليل و سپس ارائه طرح نهايي ميرسند تا حد زيادي انطباق با واقعيهت خهود را از
دست بدهند و قديمي گردند.
در ارتباط با عامل دع

دانش مشاوران ميتوان اينگونه بيان نمود يکي از مهمترين شاخصهاي تهيه طرحهاي توسعه شهري کهه

قابليت اجرايي بااليي داشته باشد کيفيت نيروي انساني است .يکي از مولفههاي تاثيرگهذار بهر کيفيهت نيهروي انسهاني مشهاوران و
افراد تهيه کننده طرح ،دانش تهيه کنندگان است .تدوين و تهيه طرح خو الزمه داشتن مشاوراني بها دانهش و صهاحبنیر در ايهن
عرصه مي باشد .عمدتا مشاوران تهيه کننده طرح از نیر علمي و فني فاقد توانايي الزم براي اين کار هستند .که اين امر باعهث مهي
شود طرح تهيه شده درست اجرا نشود.
در ارتباط با عامل عدم مشارکت مردم در تهيه برنامهها نقش مشارکت مردم در چند دههي اخير به نیرياتي منجر شد که همه آنها
به اجماع ،تاکيد بر درورت مشارکت مردم در اداره امور مربوط به خود را دارند .به طوري که رکن اصلي پروژه توسهعه شههر بها
مشارکت همه جانبه يگانهاي سازنده شهري همراه است در واقع در ادبيات جديد توسعه با توجه به اهميت نقهش مهردم در توسهعه
از مردم به عنوان ثروت واقعي هر جامعه ياد ميشود .با مشارکت مهردم در تهيهه طهرحهها مهيتهوان تمرکزگرايهي در دسهتگاهها و
سازمانهاي دولتي را کاهش داد و مردم را براي به عهده گرفتن اجراي پروژهها و فعاليتهاي عمومي بسيج نمهود .از طهرف ديگهر
با مشارکت مردم منابع قدرت تصميمگيري را به سطوح پايينتر منتقل نمود .و تجربه ثابت کرده است که هرگاه مهردم در اجهراي
فعاليتها و پروژهها برنامه توسعه مشارکت داشتهاند اهداف پروژهها بيشتر مورد حمايت واقع شده و دسترسي به اهداف آن سهلتر
است .با توجه به سيستم برنامه ريزي حاکم بر کشور امکان مشارکت مردم فراهم نميباشد .در نیام برنامهريزي شههري حهاکم بهر
کشور مشارکت در اجراء ملموس است (به عنوان مثال در تهيه طرح جامع شهر مورد مطالعه براساس نیر مشاور  68درصهد هزينهه
هاي اجراي طرح بر عهده مردم گذاشته شده در حاليکه در روند تهيه و بررسي طرح ،جاي مردم و نمايندگان آنها خالي است).
در ارتباط با عامل کمينگري ميتوان بيان نمود که درشرح خدمات از مشاور خواسته ميشود براساس شناخت و پيشبيني انبهوهي
از شاخصها ،مانند ودع توليد در ببشهاي مبتل

اقتصادي ،خدمات ،جمعيت ،فعاليت و ساير موارد به برآورد نتهايج بپهردازد.

در نتيجه گروه توليدکننده طرح بعد از انجام مطالعات تفصيلي در مورد ودع موجود شهرها ،بدون امکان قطعيت در پيشبينهيهها
به تهيه نقشه کاربري ارادي برمبناي سق

جمعيتي و اشتغال در ببهشههاي مبتله

مهيپهردازد .از طهرف ديگرکهار محققهان و

برنامهريزان اجتماعيه اقتصادي در تيمهاي شهرسازي غالباً کيفيتي انتزاعي و آماري دارد ،و محدود به روشهايي براي پهيشبينهي
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جمعيت و اشتغال است ،اما هم بازتا هاي فضايي اين يافتهها چندان مورد توجه نيست و هم پيونهدهاي پيشهين و پسهين مطالعهه بها
مفاهيم و پرسشهاي مطرح در حوزه وسيع تردانش شهري برقرار نيست.
در ارتباط با عامل عدم استفاده از کارشناسان بهومي مهي تهوان بيهان کهرد کهه در سهازوکارهاي تهيهه طهرحههاي توسهعه شههري از
کارشناسان بومي کمتر استفاده ميشود و حتي مشورت هم گرفته نميشود که اين امر باعث ميشود که سازوکارهاي تهيهه طهرح
هاي توسعه شهري از نیر رعايت مسائل فرهنگي و اجتماعي آسيب پذير شود.
هنگامي که بحث ازعدم توفيق طرحهاي توسعه شهري بصورت خاص و ناتواني برنامهريزي شهري به صورت عام درحهل مسهائل
و مشکالت شهري و هدايت منطقي شهرمطرح ميگردد يکي ازداليلي که کمتر به آن توجه ميشود نقش و جايگهاهي اسهت کهه
عناصر مديريت شهري ميتواند درتحقق برنامهريزي توسعه شهري ايفا کند امروزه بهراين نکتهه تاکيهد مهيشهود کهه شهرنشهيني و
مديريت شهري بايد با رشد معيارها و رفاه اجتماعي توام باشند شهرها بايد به گونهاي مديريت شوند کهه جهاي تهرس و ادهطرا
براي شهرومردم آن باقي نگذارند بنابراين افزايش کيفيت مديريت شهري درکشور ميتواند رافع بسياري ازمشکالت شههرها اعهم
از کالبدي اقتصايد و اجتماعي باشد اين در حالي است که دع

الگوي حکومتي کشور در برقراري سيستمهاي مهديريت محلهي

به منیور رشد و توسعه شهرها و رفاه شهروندان ازگذشته تا امروز دامنگير جامعه ايران بوده اسهت در نتيجهه ايهن فردهيه بهه دنبهال
پاسبگويي به نقش مديريت شهري در عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري در شهر لمهزان مهيباشهد جههت اثبهات ايهن فردهيه از
تکنيک  AHPفازي استفاده شد نتايج حاصل از اين ببش نشان داد کهه بهين عوامهل شناسهايي شهده موانهع و مشهکالت مهديريت
شهري با امتياز نهايي  0/343در رتبه اول ،مسائل و مشکالت تصويب طرح با امتياز نهايي  0/243در رتبه دوم ،مسهائل و مشهکالت
فرايند تهيه طرح با امتياز نهايي  0/216در رتبه سوم قرار گرفته است .از اين رو با توجه به نتايج بدست آمهده و بها توجهه بهه ميهزان
امتياز و رتبه بدست آمده براي هر کدام از عوامل فرديه نقش مديريت شهري اثر گذارترين عامل در عدم تحقق طرحهاي توسعه
شهري در شهر لمزان است ،مورد تاييد قرار ميگيرد.
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