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تحلیلی بر تعارض منافع در پروژههای مشارکتی بزرگ شهری با تأ کید بر
مدل شرا کت عمومی خصوصی مردمی ()4P1
مطالعه موردی :پروژه ارگ جهاننمای اصفهان
قاسمی ،الهام  -گروه شهرسازی -دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ایران.
رفیعیان ،مجتبی - 2گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ایران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت1397/07/27 :
تاریخ پذیرش1398/04/23 :

چکیده
توسعههای شهری با هدف ایجاد منفعت عمومی صورت میپذیرد ولی گاهی به ایجاد تضادها بین اهداف و نتایج مورد
قبول گروه مختلف و تعارضات منجر میگردد .از آنجا که تأثیر تعارضات مقولهای زمینهدار است ،اهمیت مدیریت آن را
به مثاب ه یک رویکرد روششناختی و عملی برجسته میسازد .مدلهای جدید مدیریت تعارضات ،مدل مشارکت عمومی
ً
خصوصی در توسعه شهری( )3Pو مدل مشارکت عمومی و خصوصی و مردمی(مدل شرا کت) ( )4Pاست 4P .یک مفهوم نسبتا
جدید است که هدف آن به کارگیری انواع بازیگران در فرایندهای برنامهریزی با هدف ایجاد برنامهریزی اثربخشتر و همه
شمولتر برای پاسخ به چالشهای مشارکت بخشهای عمومی خصوصی با تقویت جایگاه مشارکت مردمی در برنامهریزی
است .روش تحقیق در این مقاله از منظر هدف ،کاربردی و از منظر راهبرد تحقیق ،استفهامی است که با استفاده از اسناد
کتابخانهای و روش مروری ساده به کشف و توصیف مؤلفههای  3Pو  4Pپرداخته و مدیریت تعارضات در مدل جدید 4P
را مطرح مینماید .روش گردآوری اطالعات ،مصاحبه شبه ساختار یافته به منظور فهم مشکالت پروژه ارگ جهاننمای
اصفهان و تعیین تعارضات بین کنشگران اعم از گروههای ذینفع و ذینفوذ با استفاده از نمونهگیری هدفمند است و
دادههای متنی مکتوب اعم از اسناد شهری و خبری ،مطالعات پژوهشی و گزارشات مربوط به پروژه و محدوده آن ،قبل،
حین و بعد از انجام پروژه با روش تحلیل محتوای کیفی جهتدار(قیاسی) بررسی و درنهایت با استفاده از «ماتریس دستیابی
ن گروهی در این پروژه تحلیل شدهاست .تعارضات بین سازمانی و گروههای مردمی در این پروژه
به اهداف» تعارضات میا 
در سه حوزه تملک اراضی(مالکان قطعات موجود در کاروانسرای تحدید) ،نوع کاربری پیشنهادی برای محدوده(تغییر
کاربری فضای سبز به فرهنگی و درنهایت تجاری) و ساخت پروژه جهاننما از لحاظ کالبدی(عدم توجه به حریم ارتفاعی
و خط آسمان میدان نقشجهان) به وجود آمدهاست .نتایج پژوهش حا کی از آن است که عدم شناخت کنشگران در
پروژه جهاننما و عدم توجه به مشارکت و در مفهومی فراتر ،شرا کت (شریک بودن در سود و ضرر و نوآوریهای یک طرح)
گروههای مختلف اعم از بخش عمومی ،خصوصی و مردمی در فرآیند طرح باعث ایجاد تعارضات شده و این امر منجر به عدم
تحقق اهداف طرح گردیده است.
واژ گان کلیدی :تعارض منافع ،مدیریت تعارضات ،مشارکت ،مدل شرا کت عمومی خصوصی مردمی( ،)4Pارگ جهاننمای
اصفهان.

1 A Public Private People Partnership
 2نویسنده مسئول مقالهrafiei_m@modares.ac.ir :
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شماره سیوچهار
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه

1 .1مقدمه
مدیریت شهری مشتمل بر مجموعه تصمیمات و فرآیندهاست
که منجر به اقدامات عملی و مؤثری برای جامعه شهری میشود.
ایــن اقــدامــات بر پایه ســازوکــارهــای پیچیده ،فرایندها ،روابــط و
نهادهایی قرار دارد که از طریق آن شهروندان و گروهها منافع خود
را بیان ،حقوق و تعهدات خود را اعمال و اختالفات خود را مطرح
میکنند .در دوره معاصر ،در عرصه مدیریت شهری با گذر از نظریه
بخشی(کالبدی) و برنامهریزی جامع سنتی ،اهمیت نظریههای
مربوط به مشارکت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاست .در
این راستا توسعههای شهری که با هدف ایجاد منفعت عمومی
صورت میپذیرد گاهی به ایجاد تضادها بین اهداف و نتایج مورد
قبول برای گروههای مختلف منجر به ایجاد تعارضات میشود.
ً
تعارض عموما واجــد داللتهای منفی اســت ،اما از ویژگیهای
انكارناپذیر تعامالت انسانی و میانگروهی بــه شمار مــیرود و
شرایطی است که «گروههای مستقل ،نیازها و عالیق خود را بیان
و مداخله مؤثر از جانب یکدیگر را تجربه میکنند» .این واقعیت
که تأثیر تعارض مقولهای زمین ه محور است ،اهمیت مدیریت آن
را به مثابه یک رویکرد روش شناختی و عملی برجسته میسازد.
مدیریت تعارضات به مجموعه سازوکارها و تالشهایی اطالق
میشود که به حمایت از ابعاد سازنده و کاهش وجــوه مخرب
ناشی از تعارضات درک فرایند مدیریتی میپردازد و به نوعی در پی
به حدا کثر رساندن مزایا و به حداقل رساندن هزینههای ناشی
از اقــدام است تا راهی مناسب برای پاسخ دادن به چالشهای
مربوط به مشارکت بخشهای مختلف در فرایند تحققپذیری
برنام ه ارائه دهد .با توجه به این که در پروژههای مختلف شهری

علمی-پژوهشی

کنشگران مختلفی مشارکت دارند ،گاهی از لحاظ منافع و اهداف
تضادهایی به وجود میآید که منجر به تعارضات میشود .از این
رو این پژوهش با بررسی مدلهای جدید در مدیریت تعارضات
(مدل 3Pو  )4Pبه دنبال ارائه مدل مناسب برای کاهش تعارضات
به بررسی نمونه پروژه جهاننما در اصفهان میپردازد.
2 .2چارچوب نظری
 .2.1مدیریت شهری و جایگاه مشارکت در آن
شناخت تحول برنامهریزی در قالب پارادایمها امکانپذیر است.
هر پارادایم در دوره زمانی معینی غالب و از نظریههای پشتیبان
خاصی بهرهمند بودهاست .هرچند همه نظریههای برنامهریزی را
به طور اساسی و کامل میتوان در سه دیدگاه جای داد اما توجه
بیشتر نشان میدهد که هر دیدگاه چه دورهای غالب بوده و چه
دورهای نقش منتقد داشته و تحول یافته و نظریهها و مفاهیم
نو را خلق نموده و میکند .به نظر میرسد دستهبندی نظریات
در سه دسته درست و کافی است و میتوان تنوعات را داخل هر
دسته مالحظه نمود( .)Ejlali, Rafieian, & Asgari, 2012با توجه
به این دستهبندی ،در دوران برنامهریزی مشارکتی ،برنامهریز
نقش تسهیلگر و ایجاد کننده مشارکت بین گروهها را دارد و نقش
اساسی را در کاهش تعارضات خواهد داشت.
مدیریت شهری شامل سازوکارهای پیچیده ،فرایندها ،روابط و
نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و گروهها منافع خود را
بیان میکنند ،حقوق و تعهدات خود را اعمال و اختالفات خود را
مطرح میکنند( .)Cheema, 2005بنابراین حکومت نهتنها در مورد
چگونگی تعامل حکومت و سازمانهای اجتماعی و ارتباط آن با

جدول شماره :1جریانهای غالب در نظام برنامهریزی
نظریه

دوره نفوذ

مبانی اجتماعی فکری
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ماهیتیتکنوکراتیک
برنامه ریزی
بخشی یا کالبدی

1920 -1960

استفاده از روشهای کمی
مدیریت متمرکز دولتی
خردگرایی و اثبات گرایی

نقش برنامه ریز

اهداف کالن

دانای کل

توسعه کالن اقتصاد

(اهمیت تخصص

ملی

ها)

ساماندهی کالبدی

نگرش سیستمی به جهان
اهمیت هسته تصمیم ساز مرکزی
برنامه ریزی جامع 1960-1980

همراه با واسپاری وظایف دولت
به استانها
اصالح اجتماعی و تحلیل

دانای کل
(اهمیت تخصص
ها)

برنامه ریزی با ابعاد
اجتماعی اقتصادی
عدالت و برنامه
ریزی اجتماعی

سیاست ها
جامعه مدنی و دموکراسی
برنامه ریزی
مشارکتی
(دموکراتیک)

اعتقاد به خرد جمعی
 1980به بعد تأ کید بر ارزش های محلی و بومی
اهمیت فرآیند یادگیری اجتماعی
و بسیج اجتماعی

منبع:نگارندگان برگرفته از ()Ejlali et al., 2012, pp. 359- 370

الگوی طرح توسعه

سطح

نظریه های
پشتیبان

عدم توجه به متغیرهای
غیراقتصادی و غیر کالبدی
طر حهای کالن توسعه و

ملی

اثبات گرایی
خردگرایی

عمران
طر حهای جامع و تفصیلی
طر حهای ساختاری _

ملی-

راهبردی

منطقه

مدلسازی سیستمهای

ای

اثبات گرایی
نظریه سیستمی

شهری
پسا اثبات گرایی

تسهیلگر و

تأمین توسعه پایدار

ایجاد کننده

تأمین عدالت

سلسله مراتب طرح توسعه

مشارکت

اجتماعی

تنوع پروژه ها و گزینه ها

اجتماعی

مدیریت مشارکتی

برنامه ریزی
محلی

ارتباطی
برنامه ریزی
پرا گماتیستی

شهروندان ( )Graham, Plumptre, & Amos, 2003بلکه در مورد
توانایی دولت برای خدمت به شهروندان و دیگر بازیگران است ،تا
وظایف عمومی انجام و منابع عمومی مدیریت شوند و قدرتهای
نظارتی عمومی بر این جریان نظارت کنند(Mimicopoulos, Kyj,
.)Sormani, Bertucci, & Qian, 2007

ُ ُ
حل صلحآمیز مناقشه از طریق گفتمان یا مذا کره؛
الف) «برد برد » ِ :
ُ
هنگام رسیدن دو طرف به نتیج ه دلخواه ،به ایجاد شرایط «برد
ُبرد » منجر میشود.
ب) ُ
«برد باخت »  :هنگامی که فقط یک طرف به اهدافش دست
ً
مییابد .عموما زمانی رخ میدهد که یک یا دو طرف از امتیاز دادن
سر باز میزند.
ج) «باخت باخت »  :با بروز بیشترین میزان تضادها ایجاد میشود
تا حدی که بــردن دیگر موضوعیت نــدارد یا امکانپذیر نیست.
طرفین ممکن است درصدد تخریب یکدیگر برآیند و خسارت به
دیگر بپذیرند یا به
خود را در صورت تحمیل زیان بیشتر به طرف ِ
خودتخریبی دست بزنند.
 .2.3مدلهای مشارکت در مدیریت تعارضات
الف) مدل مشارکت عمومی خصوصی در توسعه شهری()3P
ایــن نــوع مشارکت به شیوههای گونا گون اشــاره دارد که در آن
بازیگران بخش عمومی و خصوصی بــرای محصوالت ،خدمات
یــا سیاستها همکاری میکنند و در پــذیــرش ریسک پــروژههــا
شریک میشوند .به این معنا که سازمانهای برنامهریزی شهری
در هنگام تهیه نقشههای دقیق و برنامههای ساختوساز با
توسعهدهندگان همکاری میکنند(نمودار شــمــارهPerjo,( )2
 .)Fredricsson, & Costa, 2016در عمل ممکن است بسیاری از 3P
ها منفعت عمومی را در نظر گیرند و به آن دست یابند ،یا به دلیل
اجرای ضعیف (از جمله مقررات بیجای دولت) و یا انگیزههای
مخرب از آن باز بمانند .مزایای بخش خصوصی مانند اعتبار و سود
و همچنین مزایای شرا کت (مانند به اشترا ک گذاری هزینهها /
ریسک پروژهها و نــوآوری) ،باعث انگیزه بخشی به بازیگران دیگر
بــرای مشارکت مـ ـیش ــود(.)Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011
همچنین گــاهــی بخش خصوصی مـیتــوانــد رقــابــت و انتخاب
را محدود کند ،هزینههای مصرف کنندگان را افــزایــش دهــد و
دسترسی به نوآوری را محدود کند.
2

نمودار شماره :1مشارکت بخشهای مختلف در بستر شهر (Graham et al.,
)2003

Conflict

1

نمودار شماره :2بازیگران ،ذینفعان و ارتباطات آنها در مدل 3P
()Kotus & Sowada, 2017

A Public Private Partnership

2
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تحلیلی بر تعارض منافع در پروژههای مشارکتی بزرگ شهری
با تأ کید بر مدل شرا کت عمومی خصوصی مردمی ()4P

 .2.2مفهوم تعارض 1و اهــداف متضاد در قلمروی مشارکت
بخشهای مختلف
ً
تــعــارض عــمــومــا واج ــد داللــته ــای منفی اس ــت ،ام ــا از ویژگی
انكارناپذیر تعامالت انسانی و میانگروهی بــه شمار مــیرود.
دونوهو و کولت آن را به عنوان شرایطی در نظر میگیرند که «افراد
مستقل نیازها و عالیق خود را بیان و مداخله از جانب یکدیگر
را تجربه میکنند» .با توجه به گستردگی طیف نیازها و اهداف
و نیز وابستگی نسبی افــراد نسبت به یکدیگر ،نمیتوان به طور
تعارض منافع میانگروهی پیشگیری کرد؛ این در
کامل از ایجاد
ِ
حالی است که در صورت مدیریت مؤثر بر آن میتوان آن را امری
ً
ذاتــا مفید تلقی کرد که با پذیرش چارچوب و اصول کلی به را ه
حلهای خالقانه و تغییرات بنیانی منجر میشود .این موضوع بر
وابستگی متقابل میان کنشگران تأ کید دارد ،چرا که با وجود تکثر
راههای دستیابی به اهداف در گروههای مختلف ،از بروز تعارض
جلوگیری به عمل میآید .دلیل اصلی تضادهای بــزرگ ،اجرای
سیاستها یا طر حهای توسعهای است که از سوی سازمانهای
دولتی یا شرکتهای خصوصی انجام میگیرد .این واقعیت که
تأثیر تعارض مقولهای زمینهدار اســت ،اهمیت مدیریت آن را
به مثاب ه یک رویکرد روش شناختی و عملی برجسته میسازد.
مدیریت تعارضات در معنای مدیریتی بــه تالشهایی اطــاق
میشود که به حمایت از ابعاد سازنده و تحدید وجوه مخرب آن
میپردازد؛ مدیریت تعارض در پی به حدا کثر رساندن مزایا و به
حداقل رساندن هزینهها اس ــت(& Mahdavi Nejad, Yousefi,
 .)Wahabi, 2016گلسل ( )1990تشدید تعارض را با ارائ ه مدل برآمد
سه سطحی طبقهبندی میکند .بر پایه این مدل تشدید تضاد
یا مناقشه در اقدامات مداخلهای از سطح بالقوه از پیامدها به
سطح دیگری در جریان است و این امر وابسته به سلسله اقدامات
کنشگران است که به سه دسته تقسیم میشود:

ب) مشارکتهای عمومی و خصوصی و مردمی(مدل شرا کت)
1
()4P
در ایــن م ــدل ،هــدف اضــافــه ک ــردن «مـ ــردم» (بــه عــنــوان مثال،
ش ـهــرونــدان و ســازمــانهــای غ ـیــردولــتــی) بــه مــشــارکــت عمومی
و خصوصی (م ــدل  )3Pب ــرای افــزایــش شفافیت و پاسخگویی
دموکراتیک است که به طور مؤثرتر از دانش شهروندان استفاده
میکند و به خلق محیطها و خدمات بهتر در پاسخ به نیازهای
شهروندی میپردازد). (Perjo et al, 2016
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نمودار شماره :3بازیگران ،ذینفعان و ارتباطات آنها در مدل 4P
)(Majamaa, 2008

تحلیلی بر تعارض منافع در پروژههای مشارکتی بزرگ شهری
با تأ کید بر مدل شرا کت عمومی خصوصی مردمی ()4P

ً
 4Pیک مفهوم نسبتا جدید است که بــرای افزایش به کارگیری
بازیگران خارج از بخش عمومی در فرایندهای برنامهریزی با هدف
ایجاد برنامهریزی اثربخشتر و همه شمولتر مطرح میشود.
ایــن رویــکــرد ،راهــی بــرای پاسخ دادن بــه چالشهای مشارکت
بخشهای دولتی خصوصی با تقویت جایگاه بخش عمومی در
نظام برنامهریزی است(جدول شماره .)2قرارگیری و وجوه منافع
چندین بازیگر در یک فرایند ،چالش بزرگی در تحقق پذیری برنامه
اســت ،اما تصور میشود فرایندهای توسعه شهری که براساس
رویکرد  4Pشکل میگیرند ،توانایی پاسخ دادن به عدم شفافیت
و مشروعیت برنامه را که یکی از چالشهای اصلی مشارکتهای
دولتی و خصوصی است ،دارند.
در بسیاری از موارد ،بازیگران بخش خصوصی و مردم در فرآیندهای
جدا گانه گنجانده میشوند ،اما روشهــای  4Pپتانسیل زیادی
برای پر کردن شکاف میان شرا کت 2و مشارکت 3دارد (Perjo et
 )al., 2016و با هدف جذب بازیگران مختلف به شیوهای است
که میتواند راندمان اقتصادی و زمانی را بهبود بخشد (استفاده
از مشارکت توسعهدهندگان با هدف کوتاه شدن فاصله زمانی بین
برنامهریزی و اجرا) و اطمینان از مشارکت آزاد بخش عمومی (به
کارگیری شهروندان در ایجاد چشماندازهای برنامهریزی همراه با
مسئوالن ،مالکان و توسعهدهندگان) را فراهم آورد.
A Public Private People Partnership
partnership
participation

1
2
3

 .2.3.1ایجاد دیدگاههای مشترک و مدیریت تعارضات در مدل
4P
توسعههای شهری با هدف ایجاد منفعت عمومی صورت میپذیرد
اما وجود تضادها بین اهداف و نتایج مورد قبول برای گروه مختلف
درگیر باعث تعارضات میشود .اهمیت برنامهریزان شهری در بین
گروههای مختلف بخش عمومی خصوصی و مردمی در مدیریت
این تعارضات اس ــت( .)Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011نکات
مهم در طــراحــی و اج ــرای  4Pشــامــل چــالـشهــای همکاری در
مشارکتهای رسمی و مشارکت غیررسمی و چالشهای عمومی
ناشی از سطوح مختلف ق ــدرت و نفوذ بــازیــگــران ،چالشهای
ترکیب کارایی و مالحظات اقتصادی با اهداف مشارکت گسترده
و پاسخگویی دموکراتیک ،چالشهای ایجاد دیدگاههای مشترک
و مدیریت اهداف متضاد است( .)Perjo et al., 2016تعارضات در
قلب همه برنامهریزیها قرار دارد و برنامهریزان هر روز با چالشهایی
که از سوی طرفهای درگیر مطرح میشوند ،روب ـهرو میشوند.
زمانی که برنامهریزی از حکومت 4به حا کمیت(حکمروایی) 5تغییر
میکند ،شامل بازیگران بیشتری در شبکههای پیچیدهتر میشود
و مدیریت تعارضات ،هسته مرکزی برنامهریزی شهری میشود.
دخالت انواع بازیگران همیشه اهداف و ارزشهای مختلف را در یک
پروژه شهری به ارمغان میآورد .مقامات دولتی باید در مدیریت و
تسهیل پروژههای مربوط به بخش عمومی ،خصوصی و مردم و
دستیابی آنان به اهدافی باشند که ممکن است در تعارض باشد.
آنچه مهم است همکاری میان گروههای بازیگران برای دستیابی
به فرایندهای برنامهریزی بهتر و جامعتر و کارآمدتر است.
هر دو مفهوم شرا کت 6و مشارکت 7شامل مــواردی از تعارضات
و اقدامات انتقادی بین بازیگران میشوند .ذینفعان مختلف
میتوانند دیدگاههای متفاوت در مورد اهداف پروژههای شهری
داشته باشند .به این معنا که یک پروژه میتواند به طور همزمان،
براساس ارزشه ــای ذینفعان در ارزیــابــی نتایج پــروژه موفق و
ناموفق باشد .از این رو بــرای ایجاد اهــداف مشترک و مدیریت
تعارضات ،نکته اصلی در یافتن انــواع کنشگران ،در آن پــروژه یا
9
طرح است که شامل دو دسته کنشگران رسمی 8و غیررسمی
اســت .چارچوبهای نظری متفاوتی بــرای تشخیص کنشگران
وجود دارد؛ برخی از آنها فقط از یک زاویه خاص (برای مثال رویکرد
بازاری) به این امر میپردازند ،درحالی که برخی دیگر ،کنشگران را
متفاوتتر میببیند و تشخیص آنها را منوط به تفاوتهای محیط
استراتژیک رقابتی(منفعتی) می دانند(نمودار شماره  .)4طرفداران
گروه نخست لزوم توجه به شرایط خاص صنعتی را حلقه مفقوده
در نگاهی عامگرایانه به تحلیلهای کنشگران میدانند ،گروه دوم
لزوم توجه به «زمینه سیاسی ،اجتماعی و تکنولوژی» را مطرح
میکنند(.)M. Rafieian, 2017
Government
Governance
partnership
participation
Formal
Informal

4
5
6
7
8
9

جدول شماره :2بازیگران و ذینفعان در مدل 4P
مردم

بخش خصوصی

بخش عمومی

سا کنان کنونی و آینده

توسعه دهندگان خصوصی و مالکان زمین

سازمان برنامهریزی عمومی از جمله ارائه دهندگان
خدمات شهروندی

گروه اجتماعات محلی
سازمانهای غیر دولتی
گروههای حامی منافع عمومی
شهروندان
رسانهها (تلویزیون و رادیو)

صاحبان اموال و سرمایه
سرمایهگذاران آینده و شرکت های تجاری موجود
پیمانکاران و ارائه دهندگان خدمات
سازمانهای تجاری

کمیتههای برنامهریزی شورای شهرداری
شورای منطقه
مقامات دولتی و مؤسسات

منبع)Perjo et al., 2016( :

نمودار شماره :4انواع بازیگران و ارتباطات آنها ،قدرت مرکزی در توسعه ()Perjo et al., 2016
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 .2.4ساختار مدیریت شهری ایران و نقش شوراهای اسالمی
شهرها در مشارکت اجتماعی
حكومت هاي محلي در زمينههاي اقتصادي،اجتماعي و سياسي
وظايف مهمي بر عهده دارنــد و مي توانند بر جريان توسعه مؤثر
باشند .شــهــرداری و شــوراهــای اســامــی شهرها دو نهاد اصلی
مدیریت شهری در حوزههای محلی در ایران محسوب میشوند.
شهردار به وسیله شــورای شهر بــرای مدت چهار سال و اعضای
شـ�ورای شهر نیز به مدت چهار سال انتخاب میشوند .تأسيس
شــوراهــاي اســامــي شهر در ســال 1377سبب شــد تــا مديريت
شهري در ايران كه پيش از آن به دليل انتصاب شهردار به وسیله
وزارت كشور ماهيتي دولتي داشت ،به سوي نظامي مبتني بر آرا و
ديدگاههاي مردم حركت كند( .)Imani Jajarmi, 2006اين شوراها
ّ
نقش هماهنگ كننده ميان دولت مركزي ،مردم و ارگانهاي محلي
را ايفا كرده و بر انجام كارهاي شهري بر امور شهرداریها نظارت
دارند (Alizadeh Aghdam, Abbaszadeh, Kohi, & Mokhtari,
 )2013اما در این راستا سازوکارهای مناسب برای ارتباط مردم
و شــوراهــای شهر و نحوه مشارکت مــردم در امــر تصمیمسازی و
تصمیمگیری ایجاد نشد ه و شهروندان در هیچ بخشی از تهیه و
تصویب طر حهای شهری دخیل نیستند .از طرفی نحوه نظارت
مردم بر عملکرد شورا و شهرداری با خألهای زیادی همراه است به
طوری که شورای شهر میتواند جلسات غیرعمومی را برگزار کند
و برخی از تصمیمات و بررسیهای آن به صورت عمومی منتشر
نخواهد شد .با این وجــود ،سازمان بازرسی ایــران و شرکتهای

تابعه آن مانند سازمان بازرسی میتوانند عملکرد شهرداری را
ارزیابی کنند و در صورت لزوم اقدامات شهرداری را متوقف کنند؛
مانند صدور مجوز برای ساخت هر ساختمانی یا ساخت بزرگراه ها.
کل سازمان بازرسی ایران تحت نظارت سیستم قضایی ایران است
که مستقل از دولت و مردم است .با این تفاسیر ،هرچند سیستم
مدیریت شهری در ایران مانند برخی از کشورهای غربی است ،اما
دو نهاد اصلی به شهروندان پاسخگو نیستند و مردم بر عملکرد آنها
نظارت ندارند ،این تفاوت بین برنامهریزی در ایران و کشورهای
توسعه یافته است که مشارکت کلید اساسی در روند برنامهریزی
این کشورهاست (جدول شماره.)3
یکی دیگر از ویژگیهای ساختار مدیریت شهری ایران این است
کــه شهر بــه وسیله ش ــورای شهر و شــهــرداری بــه موجب قانون
مجلس شــورای اسالمی اداره میشود ،اما بازیگران مختلفی در
توسعه شهری مؤثرند که طیف وسیعی از شرکتها ،سازمان
بازرسی ،سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و  ...هستند
که نحوه ارتباط و تعامل آنان در امور به علت تعدد منابع قدرت
بسیار پیچیده مینماید .رتبهبندی قدرت در سیستم مدیریت
شهری ایــران همانند سیستم سیاسی سلسله مراتبی و باال به
پایین است .به عنوان مثال شهرداری نمیتواند عملکرد سازمان
حفاظت محیط زیست را کنترل کند ،اما این سازمان عملکرد
شهرداری را در زمینههای محیطی نظارت میکند(Moghaddam
)& Rafieian, 2019
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جدول شماره :3گونهشناسی ارتباط شهروندان و مدیران شهری براساس نوع قدرت
انواع گونه های
شهروندان -مدیران

مخالفت یا مشارکت

سازوکار ارتباط بین کنشگران

برنامه ریزی /قدرت

شهری
مدیران شهری قدرتمند ،مستقل از شهروندان ،اعتراضات در خیابانها برگزار میشود .شهروندانی که هرگز
قدرت مسلط و حا کم

بــرنــام ـههــای تــوسـعــه ش ـهــری را بـ ــدون مــشــارکــت جایگاهی نداشتهاند ،کسانی هستند که بیشتر تحت تأثیر قــدرت سنتی /برنامه ریزی
شهروندان و قبل از تحلیل تأثیر تصمیمات خود بر تصمیمات مدیران شهری قرار میگیرند و تمایل به اعتراض در هژمونیک
خیابانها برای به دست آوردن حقوقشان دارند.
سا کنان محلی ،تصویب میکنند.
بازیکنان نسبت بــه یکدیگر بـیتــفــاوت هستند؛ هیچ مشارکت یا اعتراضی صــورت نگرفته اســت ،شهروندان

مستقل و خودمختار هیچکس از اعــمــال ق ــدرت بــر ســایــریــن استفاده به برنامههای شهری بی طرف هستند و مقامات شهری به
نمیکند و هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد.
بازیکنان در یک سلسله مراتب قدرت قرار میگیرند،
وابسته

به طوری که کسانی که در سطوح پایینتر هستند،
ً
تحت نفوذ گروههای باالتر بوده و هنوز کامال وابسته
به تصمیماتشان هستند.

ارتباطی

نظرات شهروندان توجه نمیکنند.
بــدون مشارکت واقعی؛ محدود به نظرات کسانی اســت که
در سطوح پایینتر قرار دارند و زمینه را برای شهروندان برای
اعتراض فراهم میکنند.

بازیکنان با قدرت برابر از انواع مختلف وابسته به
یکدیگر هستند.

برنامه ریزی جامع /تخصص
محور
برنامه ریزی از باال به پایین /
مشارکت فریبکارانه

مشارکت و تعامل بازیکنان مختلف (شهروندان ،مدیران

ارتـ ــبـ ــاطـ ــات ه ــاب ــرم ــاس

شهر ،سازمان هــای غیردولتی و غیره) تحت ایــن شرایط

اقـ ـ ــدام  /ب ــرن ــام ــه ری ــزی

شکل میگیرد.

دموکراتیک

منبع(Moghaddam & Rafieian, 2019) :
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3 .3روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و از منظر
راهبرد تحقیق ،استفهامی است .با استفاده از منابع کتابخانهای
و روش مروری ساده به کشف و توصیف مؤلفههای مدل شرا کت
عمومی خصوصی مردمی ) (4Pپرداخته و مدیریت تعارضات در
مدل جدید  4Pرا مطرح میکند و با رویکرد توصیفی تحلیلی و
مطالعه اسنادی به موضوع تعارضات ،در دو مرحله به تحلیل نمونه
مطالعاتی میپردازد .در مرحله نخست ،اسناد و مدارک موجود به
انضمام تحقیقات و مطالعات پژوهشی و علمی و تخصصی مربوط
به پروژه ارگ جهان نما مطالعه شده ،نیز مصاحبه انواع گروههای
ذینفعان کلیدی در نشریات و روزنامهها تحلیل شده است .در
این راستا در ابتدا دادهها از طریق روش کدگذاری باز و محوری
و موضوعی تقلیل یافته و سپس به وسیله روش تحلیل محتوای
کیفی قیاسی براساس تم و کلیدواژههای مدل  4Pتحلیل شده
است(جدول شماره .)4کدگذاری به عنوان روش تقلیل داده ،به
معنای عملیاتی است که در آن دادهها تجزیه ،مفهومسازی و به
شکل تازهای در کنار یکدیگر قرار میگیرند .انواع کدگذاری شامل
کــدگــذاری موضوعی و کــدگــذاری نظری اســت .ان ــواع روشهــای
کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
گزینشی است .این سه نوع کدگذاری را نمیتوان از یکدیگر مجزا
دانست بلکه روشهــای مختلف کار با دادههــای متنی هستند
که محقق در فرایند تحقیق آنها را جابهجا یا با یکدیگر تلفیق
مـیکــنــد( . )Flick, 2009فرایند کدگذاری از کدگذاری باز شروع
میشود .در این پژوهش با انجام مصاحبات و پیادهسازی آنها و
نیز مطالعه اسناد و مصاحبهها در نشریات و روزنامههای مختلف،
دادههای متنی با استفاده از کدگذاری باز و محوری تقلیل یافته
و سپس به وسیله کدگذاری موضوعی دستهبندی شدهاند و در
قالب روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی(جهتدار) براساس مدل

 4Pسنخشناسی و الگویابی شدهاند.
انواع روش تحلیل محتوای کیفی شامل تحلیل محتوای کیفی
عرفی ،قیاسی و تلخیصی است .زمانی از تحليـل محتـواي قياسي
استفاده ميشود كـه محقـق قصـد دارد يـك نظريـه را بـا دادههاي
موجـود بسنجد(Momeni Rad, Aliabadi, Fardanesh, & Mazini,
 .)2013روش تحليل محتواي كيفي در جايي كه تحليل كمي به
محدوديتهايي ميرسد  ،نمود مييابد .این روش ،براي تفسير
ذهني محتوايي دادههاي متون از طريق فرايندهاي طبقهبندي
نظاممند ،رمزبندي و تمسازي يا طراحي الگوهاي شناختهشده
به کار گرفته میشود .در رويكرد تحلیل محتوای کیفی قیاسی،
محقق طرح رمزگذاري خود را پيش از اين كه تحليل داده را آغاز
کند ،از طريق نظريه موجود يا تحقيقات قبلي پايهريزي ميكند.
همچنين در فرايند تحليل ،رمزهاي ديگري نيز ب ه دست ميآيند
و همچنين رمــزهــاي قبلي (حاصل از نظريه) بازبيني و اصالح
ميشوند(.)Tabrizi, 2014
دادههــای تحقیق از نوع دادههــای دسته نخست و دسته دوم
است .دادههــای دسته نخست به وسیله نگارندگان تولید شده
که خود مسئول طرح مطالعه و گردآوری ،تحلیل و گزارش دادهها
ً
هستند .دادههای دسته دوم دادههای خاصی هستند که قبال به
وسیله شخص یا سازمان دیگری جمعآوری شدهاند .در این راستا
از مطالعات پژوهشی (()Salehi, 2013؛ (Mohammadi, Moradi,
)& Salehi, 2014؛ (،))Salehi, Mohrekesh, & Mahdieh, 2012
اسناد شهری (شهرداری اصفهان ،میراث فرهنگی و گردشگری
اصــفــهــان و ســازمــان بــهــســازی نــوســازی شــهــرداری اصــفــهــان) و
مصاحبههای ذینفعان و ذینفوذان در نشریات و روزنامهها در
ارتباط با پروژه ارگ جهاننما بهره گرفته شدهاست .همچنین در
راستای تکمیل فرایند گردآوری اطالعات از روش مصاحبه نیمه
ساختار یافته به منظور دستیابی به مشکالت پروژه ارگ جهاننما

و تعیین تعارضات بین کنشگران اعــم از گــروههــای ذینــفــع و
ذینفوذ استفاده شدهاست .در این نوع مصاحبه ،دادهها کیفی
هستند .گونه نخست از نوع دادههــای متنی شنیداری هستند
که پس از پیادهسازی مصاحبهها مورد تحلیل قرار گرفتند .گونه
دوم دادههای متنی مکتوب هستند که از اسناد شهری و خبری و
مطالعات پژوهشی و گزارشات مربوط به پروژه و محدوده آن ،قبل،
حین و بعد از انجام پروژه به دست آمدهاست(جدول شماره.)4
روش نمونهگیري برای تعیین مصاحبه شوندگان در این مطالعه
از نــوع نمونهگیری هدفمند اســت که افــراد را بر حسب دانش
خاص آنها در مورد موضوع تحت بررسی برای مشارکت در تحقیق
انتخاب میکند .از ایــن رو نـظــرات دارنــدگــان اطــاعــات کلیدی
(ذینفعان کلیدی) ارگ جهاننما شامل طراح مجموعه ،مدیران
و کارکنان پروژه (مانند مدیر فروش ارگ عظیم جهاننما طی سال
های 1381تا  1387و معاونت اجرایی شرکت سامان گستر) ،رقبای
پروژه (مانند رئیس میراث فرهنگی استان اصفهان در حال حاضر
و کارشناس میراث فرهنگی در زمان تصویب و اجرای پروژه) و سایر
ذینفعان (مانند رئیس سازمان مسکن و شهرسازی سابق استان
اصفهان ،نایب رئیس شــورای شهر ،معاونت عمرانی استاندار)
مورد بررسی قرار گرفتهاست .تعداد دادهها براساس اشباع داده در
مصاحبههای مورد نظر است.
از آنجا که فرآیند تحلیل کیفی قیاسی از نظریه آغــاز میشود،
در تحلیل اسناد مرتبط با پــروژه ارگ جهاننما ،رمزها براساس
ابعاد نظریه و مؤلفههای مدل  4Pبــرای تحلیل محتوای کیفی

قیاسی ،مــورد بازبینی و تحلیل قــرار گرفتهاند .ان ــواع رمــزهــا و
تمها بر پایه این نظریه اعم از شناسایی بازیگران و ذینفعان و
جایگاهشان در پروژه ،نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ،انواع تعارضات
و نوع مداخلهگرها است؛ از این رو اسناد و گزارشات و مصاحبهها
براساس نقش و عملکرد سازمانی هر سه بخش عمومی ،خصوصی
و مردمی و نحوه مشارکت آنان در تحقق و پیشبرد طرح و یا انوع
تعارضات منافع گروهها مورد مداقه قرار گرفتهاست .در این راستا
ماتریس دستیابی به اهداف با استفاده از دادههــا تدوین شده،
هدف هر بخش به انضمام نحوه و نتیجه دستیابی به اهداف به
وسیله آن بخش مشخص شده و تنشهای سازمانی ،تعارضات به
وجود آمده میان بخشها و نوع مداخلهگر در حل تعارضات تبیین
گشتهاست.
4 .4تحلیل پ ــروژه ارگ جهاننمای اصفهان بر مبنای نوع
مشارکت و تعارضات سازمانی و گروهی
4 .4.1پیشینه تاریخی ارگ جهاننما
پیشینه تاریخی فضای در بر گیرنده ارگ جهاننما به دوره صفویه
در قرن دهم هجری باز میگردد .این مکان یکی از دروازههـ�ای
غربی شهر اصفهان بوده و به عنوان اتصال دهنده کالبد قدیمی
و جدید شهر و محور چهارباغ محسوب میشد(.)Chardin, 2000
از یک طــرف توسعه شهر در جهت غــرب و شمال غربی و ایجاد
محوطه وسیعی کــه بــه بناهای سلطنتی و دیوانخانه صفوی
اختصاص مییابد و از طــرف دیگر احــداث خیابان چهارباغ که
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مراحل

اسناد و دادهها
ط ــرح مجموعه دروازه دول ــت اصــفــهــان شرکت

گردشگری اصفهان

روش گردآوری

روش تقلیل

روش تحلیل

دادهها

دادهها

دادهها

()Department of Cultural Heritage, 2013
(/)Esfceo, 2002, 2004( /)Velayati, 2005

م ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه
نـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــت :روزنــامـههــا و نشریات مــوجــود در ارتــبــاط بــا پــروژه
تحلیل اسناد جهان نما

Fars News( /)Fars News Agency, 2013( /

و مدارک

)YJC, 2011, 2012, 2013(//)Agency, 2016

کدگذاری

تحلیل محتوای

()ISNA, 2017( /)Esfahan Farda, 2013, 2017
(Mohammadi et al., 2014; M. Rafieian,

باز ،کدگذاری

کیفی جهت

محوری

دار (قیاسی)

2017; M Rafieian, Taghwaei, & Shah

و کدگذاری

براساس مؤلفه

Mohammadian, 2018; Salehi, 2013; Salehi et

موضوعی

های مدل 4P

مقاالت علمی پژوهشی و طرح ها)

()Cultural Heritage News Agency, 2005a

مطالعه اسناد
موجود

)al., 2012
مرحله دوم:
م ـ ـصـ ــاحـ ــبـ ــه
ذینـ ــف ـ ـعـ ــان
و تـ ـحـ ـلـ ـی ــل
م ـ ـصـ ــاحـ ــبـ ــه
مردمی

مصاحبه ذینــفــعــان چ ــاپ ش ــده در نـشــریــات و
روزنامهها :طراح مجموعه ارگ جهان نما /رئیس

(/)Esfceo, 2002, 2004

مـیــراث فرهنگی اســتــان اصــفــهــان /رئیس اسبق

(Cultural Heritage News Agency, 2005a,

سـ�ازمـ�ان مسکن و شـهــ�رسـ�ازی اصـفــهــ�ان /نایب

/)2005b, 2009

رئیس شــورای شهر /معاونت عمرانی استاندار/

(Fars News Agency, 2013, 2016; ISNA,

مصاحبههای مردمی(کارکنان کاروانسرای تحدید )Saman Gostar Company, 1994-2004( /)2017
و شاغالن محدوده ارگ و چهارباغ)

علمی-پژوهشی

()ShahroKhahne, 1997a, 1997b

()Okhovat, 2004( /)Ahmadi, 2005

مطالعات پژوهشی انــجــام شــده (پــایــان نامهها،

ف ــص ــل ــن ــام ــه

مطالعه اسناد
موجود و
مصاحبه نیمه
ساخت یافته

تحلیلی بر تعارض منافع در پروژههای مشارکتی بزرگ شهری
با تأ کید بر مدل شرا کت عمومی خصوصی مردمی ()4P

مهندسین مشاور شهر و خانه
اسناد طــرح حریم آثــار تاریخی میراث فرهنگی و

منابع

بـ ـ ــهـ ـ ــار 1399

خیابانی تفرجگاهی بوده و باغ ها و عمارات سلطنتی صفوی را
از بخش غربی شهر جدا میکرده است .در همین دوران ،عمارت
جهاننما به صورت کوشکی دو طبقه ساخته میشود که از باال و
پایین پنجرههای زیــادی دارد .فقط شاه و اعضای خانواده اش
میتوانستند از آنجا داخل خیابان شوند.
 .4.2شناخت کنشگران پروژه جهاننما
در راستای تحلیل پــروژه براساس مــدل  4Pشناخت کنشگران
و روابــط بین آنها و اهــداف مــورد انتظار اهمیت بسزایی دارد.
کنشگران ایــن پ ــروژه ،دارنــدگــان اطــاعــات کلیدی( ذینفعان
کلیدی) اعم از طــراح مجموعه ،مدیران و کارکنان پــروژه مانند
مدیر فروش ارگ عظیم جهاننما طی سالهای  1381تا  1387و
معاونت اجرایی شرکت سامان گستر) ،رقبای پروژه (مانند رئیس
میراث فرهنگی استان اصفهان و کارشناس میراث فرهنگی در
زمــان تصویب و اجــرای پ ــروژه) و سایر ذینفعان (مانندرئیس
سازمان مسکن و شهرسازی سابق استان اصفهان ،نایب رئیس
شورای شهر ،معاونت عمرانی استاندار) میشود که در ادامه به
دیدگاههای آنان پرداخته میشود.
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 .4.2.1بررسی دیدگاههای طراح مجموعه جهاننما
در بررسی دیدگاههای طــراح(بــدریزاده) سه موضوع گروههای
هدف مدنظر طراح ،خدمات و پیش نیازهای الزم تحقق خدمات
مــورد نظر قــرار میگیرد .پ ــروژه در مکان مــیــدان امــام حسین و
مکان سابق براساس مشکل مورد نظر در ارتباط با خطر انتقال

مرکز تــجــاری شهر از محل تاریخی آن بــه جنوب شهر اســت .از
این دیدگاه ،ارگ جهاننما به عنوان عنصری فرهنگی ،تجاری
و خدماتی مطرح میشود که وظیفه اصلی آن حفظ مرکزیت
تجاری شهر و خدمات رسانی به مردم اصفهان به همراه جذب
گردشگران و حمایت از صنعتگران هنرمند است .بنابراین میتوان
گروههای هدف مورد نظر طراح را به سه دسته اصلی گردشگران،
مردم اصفهان و هنرمندان صنعتگر تقسیم کرد .خدمات مورد
نظر طراح برای جذب گردشگران و رفاه حال ایشان شامل ایجاد
هتلی بــا باالترین سطح اســتــانــدارد رفــاهــی ،بــه منظور اسکان
گردشگران خارجی در نزدیکی بافت تاریخی اصفهان دوره صفوی
و ایجاد دومین بام اصفهان (پس از بام نخست اصفهان که کوه
صفه است) بود ه که دید مناسبی بر جاذبههای گردشگری شهر
داشتهباشد .این خدمات در ابتدا برای حفظ مرکز شهر ضرورت
داشتند اما با احتساب حریم ارتفاعی محدوده میراث فرهنگی و
عدم توجیه اقتصادی کاربری فرهنگی (هتل و آمفیتئاتر) هیچ
یک تکمیل نشده و به بهره برداری نرسیدند(Mohammadi et al.,
.)2014
خدمات مورد نظر مربوط به مردم اصفهان شامل ایجاد بام شهر
و ایجاد مرکز تجاری برتر در سطح شهر بود که به واسطه استقرار
برندهای برتر جهانی ،ارگ جهاننما را از سایر مرا کز تجاری متمایز
میگرداند .پیش نیاز تحقق این خدمت بررسی مطالعات جامعی
از جوانب گونا گون مفهوم مرکز شهر بود و پاسخ به این پرسش که
بعد تجاری و خدماتی یک مرکز شهری ،سایر ابعاد مورد نیاز برای
شکلگیری یک مرکز شهری را پوشش میدهد؟ و از سوی دیگر

بـ ـ ــهـ ـ ــار 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیلی بر تعارض منافع در پروژههای مشارکتی بزرگ شهری
با تأ کید بر مدل شرا کت عمومی خصوصی مردمی ()4P

نمودار شماره :5تحلیل پیشینه تاریخی ارگ جهان نما ()Mohammadi et al., 2014

سایر ذینفعان و به خصوص شهرداری از تمامی جوانب موضوع
جذب برندهای تجاری جهانی آ گاه هستند و آنها را پذیرفتهاند؟
ً
عــدم پاسخ روش ــن بــه ایــن م ــوارد باعث گــردیــد بــه دالی ــل غالبا
اقتصادی و گاهی حقوقی شهرداری با وا گذاری واحدهای تجاری
به برندهای جهانی موافقت نکند و در مواردی ضوابط سازمانی
باعث عدم تمایل برندها در سرمایهگذاری گردید و این خدمت با
جایگزینی فروشگاههای مشابه جایگزین دچار انحراف خدماتی
شد.
از دیگر گروههای هدف مورد نظر طراح ،هنرمندان صنعتگر هستند
که به گفته ایشان «در گذشته این گروه در کنار تمامی خیابانها و
گذرها مشغول به کارهای صنعتی ،هنرهای دستی و نقاشی بودند
که هم آموزشگاهی بــرای مشتاقان این ِحـ َـرف و هم فروشگاهی
برای محصوالتشان بود» .خدمات مورد نظر ایشان برای این گروه
هدف شامل ایجاد فضایی (دکان) برای تحقق نقش تاریخی آنها
در فضاهای شهری بوده و در طرح معماری ارگ نیز مغازههای
وسیعی متناسب با نیازهای فضایی مفهوم کار_فروشگاه در نظر
گرفته شدهاست .پیش نیاز تحقق این خدمت ،با توجه به ناتوانی
قشر هنرمند ،تأمین منابع مالی پیشتیبان از سوی ذینفعان بوده
که با توجه به مساحت قابل توجه قطعات قابل چشمپوشی از
سوی شهرداری نبوده و تبدیل به تجاری شد ه که خود مصداق
انحراف خدمات است(.)Salehi, 2013

 .4.2.3بررسی مشارکت مردمی در پروژه
سیر تحول مــحــدوده جهاننما نشان میهد قبل از تخریب،
کاروانسرای تحدید نام داشته و مجموعهای از گاراژها و کارگاهها
بــودهاســت .درواقــع ذینفعان کلیدی ایــن برنامه کسبه سابق
مجموعه کاروانسرای تحدید بودهاند .نحوه مشارکت مردم در این
طرح را میتوان براساس «حضور آنها در جلسات تصمیمگیری
مالحظه نمود .نتایج حاصل از پرسشنامههای مردمی از کسبه
سابق و کسبه پیرامون مجموعه (تحت تأثیر طرح) حا کی از آن
اســت کــه ش ـهــرداری هیچ جلسهای بــرای نظرخواهی از کسبه
پیش از ساخت مجموعه از سا کنان و شاغالن قبلی درباره تهیه
و اجرای برنامه برگزار نکرده است ( .)Salehi, 2013کسبه پیشین
با گرفتن زمین معاوض یا دریافت پول نسبت به تخلیه مجموعه
اقدام نمودهاند .این نشان میهد شهرداری برای اجرای طرح به
نظر گروه مردم بیتفاوت بوده و در مسیر انجام پروژه و رسیدن
به منفعت خــود پافشاری کــرده اســت .با وجــود ایــن که شــورای
اســامــی شهرها در ساختار مدیریت ای ــران بــرای پــررنــگ کــردن
نقش مشارکت مردمی بنیانگذاری شدهاند ،در این بین مخالفت
گروههای مردمی از طریق این نهاد در طرح یاد شده به سرانجامی
نرسیده است .با آن که سازمانهای مردم نهاد در ایران و اصفهان
تشکلهای سازمان یافتهای نیستند ،کانون مدافعان حقوق بشر،
کانون وکال ،گروه طبیعت یاران ،انجمن حفاظت از آثار تاریخی و ...
نقش بسزایی در تعدیل طرح داشتند اما این مشارکت در حین و
بعد از اجرای طرح و در راستای تعدیل طبقات مجموعه جهاننما
صورت گرفتهاست؛ در مراحلی که طرح تا حد قابل مالحظهای
اجرا شده و تأثیر این مشارکت در طرح نمود ویژهای نیافتهاست.
 .4.3تعارض میانگروهی در پروژه جهاننما
با توجه به ساختار سازمانی و خدمات و اهداف مورد نظر هر یک
از سازمانهای مرتبط (ذینفعان) و بررسی همپوشانی و اختالف
این خدمات با خدمات مــورد نظر طــراح مــوارد زیر در مــورد نوع
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 .4.2.2بررسی دیدگاههای ذینفعان
ذینــفــعــان پ ــروژه جهاننما (شــه ــرداری ،اســتــانــداری و شرکت
سهامی عام سامان گستر) دو مشکل اصلی که همان فرسودگی
بافت و منفعت طلبی سازمانی است را عوامل اصلی انجام پروژه
میدانند .شهرداری به عنوان عامل اصلی شکلگیری جهاننما
و سهامدار عمده آن از منظر سازمانی ،نقشی دو وجهی را ارائه
میکند ( .)Mohammadi et al., 2014نخست به عنوان حامی رفع
فرسودگی شهر در کنار استانداری اقدام به تغییر کاربری و تملک
اراضی یاد شده مینماید و پس از آن به عنوان شریک اصلی شرکت
سامان گستر(که خود بخشی از شهرداری بود با اختیارات حقوقی
وسیعتر) اقدام به ساخت و فروش جهاننما میکند .این دو نقش
متفاوت ا گرچه در ابتدا منافاتی با یکدیگر نداشتند امــا پس از
شروع عملیات ساخت و اعمال سرانههای باالی کاربری فرهنگی و
ناخوانایی با هدف درآمد پایدار از یک سو و حضور میراث فرهنگی
در حفظ حریم ارتفاعی میراث ،مشکالت فراوانی را برای اجرای
پروژه و تحقق خدمات مورد انتظار آن ایجاد کرد.
با توجه به موارد باال ،گروه هدف مورد نظر استانداری و شهرداری
بافت فــرســوده شهر در مــحــدوده مــرکــزی و تاریخی شهر بــوده و
خدمات مورد انتظار این گروه در رفع فرسودگی به واسطه ساخت
ارگ جهاننما محقق میشدهاست اما الزمه اجرای این خدمت
به گروه هدف نخست ،شناخت دقیق گروه هدف است؛ که همانا
بافت فرسوده ،از نظر پرا کندگی و شدت فرسودگی و دیگر آن که
تمایز این بافت از بافت تاریخی محدوده (کاروانسرای تحدید)
بودهاست .با توجه به عدم تأمین موارد یاد شده از یک سو و عدم

پاسخگویی میراث فرهنگی در تملک اراضی تاریخی ،تمامی بافت
محدوده دروازه دولــت ،فرسوده اعــام و تخریب و نوسازی شد
که این خود مصداق فراپوششی خدمات بود (.)Salehi, 2013
گروه هدف مورد نظر شهرداری و سامان گستر ،سهامداران پروژه
بوده که خدمات مورد انتظار ایشان ســودآوری و پرداخت سود
به سهامداران بودهاست .پیش نیاز تحقق این خدمات برآورد
اقتصادی طــرح معماری پــروژه ،متناسب با هزینههای مرتبط
است و تعیین سهم کاربری تجاری از کل پروژه که با توجه به برآورد
سطحی پــروژه ،شهرداری به واسطه فشارهای سازمانی از طرف
سامان گستر در پایان فاز 3و 4جهاننما مجبور به تغییر کاربری
خدماتی به تجاری با کسب موافقت استانداری شد .پس از شروع
فروش واحدهای تجاری جهاننما ،بخشی از سهام و واحدها به
امید رشد فزاینده قیمت بلوکه شد که پس از آن وارد دوران رکود
کلی زمین و مسکن گردید و باعث عدم تحقق هدف مــورد نظر
شد(.)Salehi et al., 2012

مداخله سازمانی تعیین میگردد :در مــورد هدف تأمین درآمد
پایدار بــرای شــهــرداری ،به واسطه عــدم بــرآورد دقیق اقتصادی
پروژه ،سهم باالی کاربری فرهنگی و عدم فروش واحدهای تجاری
در دوره رونق بازار ،نخست مداخله استاندارد نشده رخ میدهد
که به دنبال آن مصوبه دوم کمسیون مــاده  5و تغییر کاربری
فرهنگی به تجاری را به دنبال دارد و پس از آن مداخله نا کامل رخ
میدهد که نتیجه آن عدم فروش موفق واحدهای تجاری و رکود
پروژه است .در مورد هدف رفع فرسودگی ،ا گرچه در ابتدا و از نظر
طراحی ،شاهد مداخله استاندارد نشدهاست اما از نظر سازمانی،
گــروه هــدف مــورد نظر درگیر مداخله نادرست قــرار گرفتهاند .در
مورد هدف حفظ مرکز شهر نیز ،در مرحله طراحی پروژه مداخله
استاندارد نشدهای بر حسب تصور حفظ مرکز شهر به واسطه ایجاد
مجموعهای فرهنگی ،خدماتی و تجاری رخ داده و در مرحله ارائه
این خدمت از منظر سازمانی به عدم تحقق کامل طرح و رخ دادن
مداخله نا کامل منجر شدهاست( .)Mohammadi et al., 2014با
بررسی دیدگاهها ،تعارضات بین سازمانی و گروههای مردمی در
این پروژه در سه حوزه تملک اراضی(مالکان قطعات موجود در
کاروانسرای تحدید) ،نوع کاربری پیشنهادی برای محدوده(تغییر
از کاربری فضای سبز به فرهنگی و درنهایت به کاربری تجاری) و
نــوع ساخت جهاننما از لحاظ کــالــبــدی(عــدم توجه بــه حریم
ارتفاعی و خط آسمان میدان نقش جهان) به وجود آمد.
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تعارضات به وجــودآمــده به علت عدم برنامهریزی اولیه و عدم
همسو شــدن اهــداف مــورد انتظار بخش عمومی و خصوصی و
مردمی اســت .راهبرد اصلی مــدل  4Pدر حل تعارضات ،ایجاد
دیدگاه مشترک بین گروههای درگیر پروژه است .مقامات دولتی
باید در مدیریت و تسهیل پروژههای مربوط به بخشهای مختلف
و دستیابی آنان به اهدافی باشند که ممکن است در تعارض باشد.
آنچه مهم است همکاری میان گروههای بازیگران برای دستیابی
به فرایندهای برنامهریزی بهتر و جامعتر و کارآمدتر است .از این
رو بعد از شناخت کنشگران و بازیگران اصلی و دیدگاههای آنان،
عملکرد سازمانی ،تعارضات میان سازمانی و میزان دستیابی به
اهــداف بخشهای مختلف درگیر پــروژه مــورد بررسی قــرار گرفت
(جدول شماره .)5با توجه به این که در مدل  4Pاصل اهمیت بر

شرا کت عمومی خصوصی و مردمی و اضافه شدن گروههای مردمی
در فرآیند پروژه است ،پروژه ارگ جهاننما نیز براساس این وجه از
مشارکت تحلیل گردیده است .در نهایت تعارضات میانگروهی و
سازمانی و عدم مشارکت گروههای مردمی در فرآیند طرح باعث
عدم تحقق اهداف طرح شد .آنچه امروز از وضعیت جهاننما بر
میآید ،عدم تحقق سرزندگی اجتماعی و پویایی اقتصادی است.
 . 5بحث و نتیجهگیری
تعارضات در قلب تمامی فرایندهای برنامهریزیها قــرار دارد و
برنامهریزان هر روز با چالشهایی که از سوی طرفهای درگیر
مطرح میشوند ،روب ـهرو میگردند .تعارض به معنای شرایطی
است که «گروههای مستقل نیازها و عالیق خود را بیان و مداخله از
جانب یکدیگر را تجربه میکنند» .زمانی که برنامهریزی از حکومت
به حا کمیت (حکمروایی) تغییر میکند ،بازیگران بیشتری را در
شبکههای پیچیدهتر شامل میشود و مدیریت تعارضات هسته
مرکزی برنامهریزی شهری میشود .دخالت انواع بازیگران همیشه
اهــداف و ارزشه ــای مختلف را در یک پــروژه شهری به ارمغان
مــیآورد .مقامات دولتی باید در مدیریت و تسهیل پروژههای
مربوط به بخش عمومی ،خصوصی و مردم و دستیابی آنان به
اهدافی باشند که ممکن است در تعارض باشد .آنچه مهم است
همکاری میان گروههای بازیگران برای دستیابی به فرایندهای
برنامهریزی بهتر و جامعتر و کارآمدتر است .دلیل اصلی تضادهای
بزرگ ،اجرای سیاستها یا طر حهای توسعهای است که از سوی
ســازمــانهــای دولــتــی یــا شرکتهای خصوصی انــجــام میگیرد.
این واقعیت که تأثیر تعارض مقولهای زمینهدار اســت ،اهمیت
مدیریت آن را به مثابه یک رویکرد روش شناختی و عملی برجسته
میسازد .مدلهای جدید مدیریت تعارضات اعم از مدل مشارکت
عمومی خصوصی در توسعه شـهــری( )3Pو مــدل مشارکتهای
عمومی و خصوصی و مردمی(مدل شرا کت) ( )4Pاست 4P .یک
ً
مفهوم نسبتا جدید است که برای افزایش به کارگیری بازیگران
خارج از بخش عمومی در فرایندهای برنامهریزی با هدف ایجاد
برنامهریزی اثربخشتر و همه شمولتر است .این رویکرد ،راهی
بــرای پاسخ دادن به چالشهای مشارکت بخشهای دولتی_
خصوصی با تقویت جایگاه مشارکت مردمی در برنامهریزی است.

نمودار شماره :6معرفی گروههای مخالف با تهیه و اجرای مجموعه جهاننما ()Salehi, 2013

جدول شماره :5عملکرد سازمانی و تعارضات میانگروهی در پروژه ارگ جهاننما اصفهان براساس ماتریس دستیابی به اهداف
مراحل

مرحله نخست

بخش

عمومی

زیربخش

هدف

دست یابی به هدف

سازمان نوسازی شهرداری
اصفهان

ایجاد درآمد برای شهرداری به دلیل آزادسازی بدنه
شرقی چهارباغ

عدم برآورد دقیق هزینه آزادسازی بدنه
شرقی و عدم تحقق درآمد پایدار

شهرداری اصفهان

رفع کمبودهای اقتصادی ناشی از کاربری فرهنگی و
فضای باز به واسطه افزایش ارتفاع

عدم برآورد اولیه اقتصادی پروژه و عدم
تحقق درآمد پایدار

استانداری اصفهان

رفع فرسودگی دروازه دولت و ایجاد مرکز فرهنگی،اداری
و تجاری

محدود ساختن بافت فرسوده شهر به
دروازه دولت

مداخله گر در فرآیند مرحله
نخست

کمسیون ماده 5

مصوبه اول کمسیون ماده  5در خصوص تغییر کاربری فضای سبز به فرهنگی ،اداری و تجاری

دستور سازمانی

استانداری به میراث فرهنگی

برای "تملک و بازسازی کاروانسرای تحدید"

عدم مشارکت بخش خصوصی و طراح در تصمیمگیریهای اولیه /عدم مشارکت گروههای مردمی اعم از دکانداران کاروانسرای تحدید
و مالکان مغازهها در حوزه طراحی /عدم هماهنگی و ارتباطات سازمانی بین بخش عمومی

مرحله دوم

تحلیل

خصوصی

شرکت سامان گستر

تقویت بعد اقتصادی طرح به واسطه تغییر بخشی از
کاربری فرهنگی به تجاری برای ایجاد درآمد پایدار برای
شهرداری

عدم تأمین کاربری فرهنگی پروژه

تنش سازمانی

بین استانداری و شرکت سامان
گستر

مقاومت در برابر تغییر طرح و اجرای پروژه مطابق با اهداف اولیه (بعد فرهنگی)

مداخلهگر در فرآیند مرحله
دوم

کمیسیون ماده 5

مصوبه دوم کمیسیون ماده  5در خصوص تغییر بخشی از کاربری فرهنگی به تجاری

تنش سازمانی

بین استانداری و شهرداری

خارج ساختن سامان گستر از روند تصمیمگیری به واسطه خرید سهام این شرکت

خصوصی

سامان گستر

ایجاد مرکز فرهنگی شهر

به اتمام رساندن پروژه در نقش کارگزار و
نه شریک طرح

عمومی

شهرداری اصفهان

فروش موفق پروژه ،توسل به بورس بازی مغازهها و
نگهداشت سرمایه

بازگشت مالی پروژه فراتر از انتظار
شهرداری

گروه های
مردمی

انجمن حفاظت از آثار تاریخی

اطالعرسانی به میراث جهانی  UNSCOبه علت عدم رعایت بنای جهان نما از خط آسمان میدان
نقش جهان

دستور سازمانی

میراث جهانی UNSCO
به میراث فرهنگی اصفهان

برای«رعایت خط آسمان میدان نقش جهان»

تنش سازمانی

بین استانداری و میراث فرهنگی

برای تخریب طبقات فوقانی

مداخلهگر

کمیسیون ماده 5

مصوبه سوم کمیسیون ماده  5در خصوص وا گذاری پنج طبقه فوقانی به میراث

دستور سازمانی

شهرداری و استانداری به شرکت
سامان گستر

تخریب طبقات فوقانی و حفظ میدان در میراث جهانی

مرحله
چهارم

خصوصی

علمی-پژوهشی

عدم هماهنگی و ارتباطات سازمانی بین بخش عمومی /عدم ارتباط با انجمنها و گروههای مردمی در فرآیند طرح/
نخستین و تنها مشارکت گروههای مردمی در کل فرآیند تهیه و اجرای پروژه که از طریق تالشهای
یک انجمن و سازمان مردم نهاد صورت پذیرفت.
شرکت سامان گستر

تخریب طبقات فوقانی جهان نما

عدم تحقق بام اصفهان
عدم دستیابی به اهداف طرح

تحلیلی بر تعارض منافع در پروژههای مشارکتی بزرگ شهری
با تأ کید بر مدل شرا کت عمومی خصوصی مردمی ()4P

مرحله سوم

عمومی

شهرداری اصفهان

تحلیل
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تحلیلی بر تعارض منافع در پروژههای مشارکتی بزرگ شهری
با تأ کید بر مدل شرا کت عمومی خصوصی مردمی ()4P

نکات مهم در طراحی و اجــرای  4Pشامل چالشهای همکاری
مشارکتهای رسمی و مشارکت غیررسمی و چالشهای عمومی
ناشی از سطوح مختلف قــدرت و نفوذ بــازیــگــران ،چالشهای
ترکیب کارایی و مالحظات اقتصادی با اهداف مشارکت گسترده
و پاسخگویی دموکراتیک ،چالشهای ایجاد دیدگاههای مشترک
و مدیریت اهــداف متضاد اســت .در ایــن مقاله با بررسی پــروژه
جهاننمای اصفهان به منظور دستیابی به مشکالت پروژه ارگ
جهاننما و تعیین تعارضات بین کنشگران اعم از گروههای ذینفع
و ذینفوذ پرداخته شد ه و با استفاده از «ماتریس دستیابی به
اهداف» تعارضات میانگروهی در این پروژه تحلیل شدهاست .از
آنجا که مدل  4Pبه مدل شرا کت بخش عمومی ،خصوصی ،مردمی
میپردازد ،راهبرد اصلی این مدل در حل تعارضات ایجاد دیدگاه
مشترک بین گروههای درگیر در هر پــروژه است .مقامات دولتی
باید در مدیریت و تسهیل پروژههای مربوط به بخش عمومی،
خصوصی و مــردم و دستیابی آنــان به اهدافی باشند که ممکن
است در تعارض باشد .آنچه مهم است همکاری میان گروههای
بازیگران برای دستیابی به فرایندهای برنامهریزی بهتر و جامعتر و
کارآمدتر است .از این رو بعد از شناخت کنشگران و بازیگران اصلی
و دیدگاههای آنان در ارتباط با پروژه جهاننما ،عملکرد سازمانی،
تعارضات میان سازمانی و میزان دستیابی به اهداف بخشهای
مختلف درگیر پروژه مورد بررسی قرار گرفت .تعارضات بین سازمانی
و گروههای مردمی در این پروژه در سه حوزه تملک اراضی(مالکان
قطعات موجود در کاروانسرای تحدید) ،نوع کاربری پیشنهادی
برای محدوده(تغییر از کاربری فضای سبز به فرهنگی و در نهایت
به کاربری تجاری) و نوع ساخت جهاننما از لحاظ کالبدی(عدم
توجه به حریم ارتفاعی و خط آسمان میدان نقش جهان) به وجود
آمد .هر کدام از این تعارضات به علت عدم برنامهریزی اولیه و عدم
همسو شدن اهداف مورد انتظار بخش عمومی و خصوصی است.
با توجه به این که در مدل  4Pاصل اهمیت بر شرا کت عمومی،
خصوصی و مردمی و اضافه شدن گروههای مردمی در فرآیند پروژه
است ،پروژه ارگ جهاننما نیز براساس این وجه از مشارکت تحلیل
گردید .در نهایت تعارضات میانگروهی و سازمانی بخش عمومی و
خصوصی و عدم مشارکت گروههای مردمی در فرآیند طرح باعث
عدم تحقق اهداف طرح شده و آنچه امروز از وضعیت جهاننما بر
میآید ،عدم تحقق سرزندگی اجتماعی و پویایی اقتصادی است
که عدم دستیابی به اهداف طرح اولیه را سبب شدهاست.
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