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Highlights

— Organizing influential factors in realizing the diversity-oriented approach in the form of causal, contextual, intervening, 
and consequential categories and strategies. 

— Classification of influential factors in realizing the diversity-oriented approach in intellectual, political, instrumental, 
organizational, legal, financial, educational, and social-cultural infrastructures.

— Introducing grounded theory as a suitable method to understand all the influential factors in realizing the diversity-
oriented approach in Rasht.

Extended abstract
Introduction: As an Iranian city, Rasht is made up of diverse people of different ages, sexes, physical abilities, and ethnic 
backgrounds. Many of the world’s urban planning mechanisms have shifted to adopt diversity-oriented approaches and 
incorporate diversity and difference into urban planning processes by embracing the diversity of urban residents. However, 
the urban planning mechanism in Iran and the city of Rasht still treats citizens as the same thanks to modernist thoughts, 
disregarding the differences in age, sex, ethnicity, religion, and physical ability and, consequently, the differences in the 
citizens’ needs in the city. Planning theory and practice has recently become more conscious of the need to cater to diverse 
needs and preferences (Fincher and Iveson, 2008: vii). Planning for diversity and difference is a social interpretation of 
planning for cities and an approach that considers the needs of different groups of people (Reeves, 2004: 182). This 
study aimed to identify the factors affecting the realization of diversity-oriented urban planning in Rasht based on the 
viewpoints of planning experts in the city. 

Theoretical Framework: Diversity refers to the increasingly wide range of social and demographic backgrounds 
of people who live and work in the city (Leicester City Council, 2012: 2). The notion of diversity is now used as a 
label for policies addressing the heterogeneity of local populations (Schiller, 2016: 2). Certain differences give rise to 
discrimination and disadvantage, while others do not. Gender, race, disability, and age are critical issues at the root of 
much discrimination in the society (Reeves, 2004: 8). The critical point is that differences between diverse social groups 
in enjoyment of the opportunities of urban planning measures are continually reproduced by a range of processes and 
policies, rendering a number of people mainstream and others marginal (Fincher, 2003: 1). Planning for diversity is a 
social interpretation of planning for cities, and is an approach that considers different groups of people (Reeves, 2004: 
182). There are two conceptual frames, or ways of regarding this profoundly social interpretation of planning for cities, 
that need to be deployed simultaneously. Firstly, planning for diversity is planning for the diverse range of people who 
live in and use the city. Secondly, planning the institutional settings to encourage equality of access across places is 
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planning to reduce difference (Fincher, 2003: 2).

Methodology: One of the most efficient qualitative research methods, the grounded theory method was used to help 
achieve the research purpose; since the research problem is multifaceted, complex, and procedural, grounded theory can 
be an excellent way to provide an understanding of all the adequate conditions and factors. A semi-structured questionnaire 
was developed for data collection. Then, in-depth interviews were conducted with ten of the planning experts of this city. 
Sampling was carried out using a nonrandom sampling method called Snowball Purposive Sampling. In this research, a 
systematic approach known as grounded theory was applied. The systematic approach emphasizes the adoption of data 
analysis steps, including open coding, axial coding, selective coding, and the development of a logical model or a visual 
description of the generated theory (Creswell, 2002: 397). After the collection of textual interview data, analysis and 
coding began along with sampling. Specialized qualitative research software called Max QDA was used for that purpose. 
The main tasks of this software are to categorize data and connect the categories and to enable more sophisticated data 
analysis (Levines & Silver, 2014: 7). In grounded theory, the researcher extracts subcategories, main categories, and core 
categories from the data, and continues the analysis (Beheshti and Rezaayat, 2015; Beheshti, 2016: 51).

Results and Discussion: Finally, the factors effective on the realization of the diversity-oriented urban planning approach 
were identified, including 17 main categories and 59 subcategories and the relationships between them. These factors 
include 1) reflection to govern the urban planning mechanism, 2) significant urban planning policies, 3) improvement of 
the approach applied to develop urban development plans, 4) modification of the contents of urban development plans, 5) 
public demand, 6) types of urban planning system, 7) national laws protecting the rights of various social groups, 8) law 
enforcement, 9) citizens’ cultural and social characteristics, 10) financial strength of municipalities, 11) organizational 
structure of the authority implementing the plans, 12) inter-organizational coordination, 13) education of urban planning 
students, 14) the knowledge and experience of the producers of urban development plans, 15) city council approvals, 16) 
needs assessment, 17) improvement of the quality of the urban environment/diversity-oriented urban environment. In the 
next step, we selected the category of applying and realizing the diversity-oriented approach from the open coding step, 
placed it at the center of the process studied as the Core phenomenon, and then related the other categories to it. These 
categories include causal conditions, strategies, contextual conditions, intervening conditions, and consequences. Next, 
a diagram called the coding pattern was drawn, which illustrates the relationships between causal conditions, strategies, 
contextual conditions, intervening conditions, and consequences. In the following step, we developed a theory of the 
relationships between categories in the axial coding pattern. This theory provides an abstract description of the process 
examined in this study, namely the application and realization of the diversity-oriented urban planning approach.

Conclusion: The results demonstrate that a wide range of intellectual, procedural, instrumental, organizational, legal, 
financial, educational, and socio-cultural infrastructures effectively realize this approach. Identification and explanation 
of these factors can guide the future decisions and practices of Iran’s urban planning authorities to help recognize diverse 
social groups, respond to their different needs in the city, and address discrimination in urban planning practices.

Keywords: Diversity-Oriented Urban Planning Approach; Diverse Social Group; Grounded Theory; Coding Process; 
Category; Rasht.
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شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق الگوی برنامه ریزی شهری تنوع گرا در شهر رشت 
با استفاده از روش نظریۀ زمینه ای نظام مند1
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که به وسیله نویسندۀ اول  گرا، مطالعۀ موردی: شهر رشت" است  1 این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری رشتۀ شهرسازی با عنوان "توسعۀ مدل مفهومی الگوی برنامه ریزی شهری تنوع 
و با راهنمایی نویسندۀ دوم و سوم در دانشگاه هنر اصفهان دفاع شده است.
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نکات برجسته
گرا در شهر رشت معرفی نظریۀ زمینه ای به عنوان روشی مناسب برای درک مجموعه شرایط و عوامل مؤثر بر تحقق رویکرد تنوع   -

گرا در قالب پنج دسته شرایط عّلی، زمینه ای، مداخله گر، پیامدی و  گسترده ای از عوامل مؤثر در تحقق رویکرد تنوع  سازماندهی طیف   -
راهبردها 

گرا در قالب زیرساخت های اندیشه ای، سیاستی، ابزاری، سازمانی،  گسترده ای از عوامل مؤثر در تحقق رویکرد تنوع  دسته بندی طیف   -
قانونی، مالی، آموزشی و فرهنگی  اجتماعی
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چکیده
گون با سنین، جنسیت ها، توانایی های جسمی و پیشینه های  گونا شهر رشت، به عنوان نمونه یک شهر ایرانی، از افراد متنوع و 
کنان شهری  گونی سا گونا قومی مختلف تشکیل شده است. بسیاری از سازوکارهای برنامه ریزی شهری جهان با پذیرش تنوع و 
گنجاندن تنوع ها و تفاوت ها در فرایندهای برنامه ریزی شهری تغییرمسیر داده اند،  به سوی به کارگیری رویکردهای تنوع گرا و 
کشور ایران و به تبع آن  شهر رشت در سایۀ تفکرات مدرنیسم همچنان با شهروندان به صورت  اما سازوکار برنامه ریزی شهری 
نوعی واحد برخوردمی کنند و تفاوت های سنی، جنسیتی، قومی   نژادی، مذهبی، تفاوت در توانایی جسمی و در نتیجه تفاوت 
در نیازهای شهروندان در شهر را درنظرنمی گیرند. نظریه و عمل برنامه  ریزی به تازگی از ضرورت خدمات رسانی به طیف متنوعی 
گاه تر  شده  و برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت، تفسیری اجتماعی از برنامه ریزی برای شهرها و رویکردی  از نیازها و ترجیحات آ
گروه های اجتماعی مختلف را درنظرمی گیرد. در کشورمان با خأل مطالعات دانشگاهی در زمینۀ معرفی رویکرد  که نیازهای  است 
کارگیری و تحقق آن روبه روهستیم. از این رو هدف از این مطالعه  برنامه  ریزی برای تنوع و تفاوت و شناسایی عوامل مؤثر بر به 
معرفی اجمالی این رویکرد و شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق آن در شهر رشت بر مبنای دیدگاه  های صاحب نظران برنامه ریزی 
برای  از روش نظریۀ زمینه ای نظام مند استفاده شده است.  آماری تحقیق  با توجه به نوع مسئله و جامعۀ  این شهر است. 
گلوله برفی  گردآوری داده ها ابتدا پرسشنامۀ نیمه ساختاریافته ای طراحی و سپس با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع 
با 10 نفر از صاحب نظران برنامه ریزی این شهر مصاحبه های عمیق انجام  شد. داده های متنی حاصل از مصاحبه  ها با استفاده از 
کیو دی ِای3 تحلیل شدند. درنهایت عوامل مؤثر بر تحقق الگوی  فرایند کدگذاری و روش تحلیل سطر به سطر در نرم افزار مکس 
برنامه ریزی شهری تنوع گرا در قالب 17 مقولۀ اصلی و 59 مقولۀ فرعی و روابط میان آنها شناسایی شدند و مدل پارادایمی الگوی 
کید بر شرایط عّلی، زمینه ای، مداخله گر، پیامدی و راهبردهای تحقق این الگو ارائه  شد. نتایج  برنامه ریزی شهری تنوع گرا با تأ
گسترده ای از زیرساخت های اندیشه ای، سیاستی، ابزاری، سازمانی، قانونی، مالی، آموزشی و فرهنگی  نشان می دهد طیف 
که شناسایی و تبیین آنها می تواند راهنمای تصمیم گیری ها و اقدامات آیندۀ مراجع   اجتماعی در تحقق این رویکرد مؤثرند 

برنامه ریزی شهری کشورمان باشد.

کدگذاری، مقوله ها،  گروه های اجتماعی متنوع، نظریۀ زمینه ای، فرایند  کلیدی: الگوی برنامه ریزی شهری تنوع گرا،  گان   واژ
شهر رشت.
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طهری و دیگران
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مقدمه. 1
نژادها  جنسیت ها،  سنین،  با  گون  گونا و  متنوع  افــراد  از  امــروز  جامعۀ 
مختلف  بـــاورهـــای  و  جسمی  تــوانــایــی هــای  قــومــی،  پیشینه های  و 
نـــژاد،  ــشــکــیــل شــده اســت(Higgins et al., 2005: 11) . جنسیت،  ت
تبعیض ها  از  بسیاری  ریشه  و  کلیدی  موضوع های  سن  و  معلولیت 
میالدی   1960 دهــه  اوایــل  از   .(Reeves, 2004: 8) هستند  جوامع  در 
که  برنامه ریزی  از  اشکالی  دربـــارۀ  انتقادی  دیــدگــاه هــای  که  هنگامی 
نادیده می گرفتند،  را  شهری  زندگی  در  پیچیده  گونی  گونا و  تنوع  این 
شهروندان  با  که  رویکردهایی  برنامه ریزی،  تفکر  شروع به ظهورکردند، 
شهری به مثابه افرادی همانند و یک جور برخورد می کرد را نپذیرفت. 
و  شهرها  تنوع  درنظرگرفتن  دلیل  به  روزافــزونــی  طــور  به  برنامه ریزی 
کنانشان شکست خورد و به همین دلیل مقصردانسته شد. صداهای  سا
که  تعبیر می شدند  گروه هایی  صداهای  گسترده ای  طــور  به  مخالف 
نقطه نظرات خاص آنها، تجربه هایشان از شهر و انتظاراتشان در فرایند 
همگونی  که  به نظر می رسید  و  به حاشیه رانده شده بود  برنامه ریزی 
بستر شهری متنوع، مسلم فرض شده بود. چهل سال بعد از نخستین 
حمله ها به فرضیات و اقدامات همگون کنندۀ برنامه ریزی، تنوع شهرها 
کنانشان به موضوع اصلی دل نگرانی ها و دغدغه های تفکر و عمل  و سا
 (Fincher & کلی نظریۀ شهری تبدیل شده است برنامه ریزی و به طور 

.Iveson, 2008, vii: 2)
برنامه ریزی  که  باورند  این  بر  انتقادات  این  باوجود  که  کسانی  بــرای 
به  حق  و  عدالت  بــرای  مبارزه  در  ارزشمندی  ــزار  اب می تواند  همچنان 
برنامه ریزی  به کارگیری  برای  باشد، شناسایی چارچوب جدیدی  شهر 
 .(Bridge & Watson, 2011: 407) در شهرهای معاصر بسیار مهم است
از ضرورت خدمت رسانی به طیف  تازگی  به  برنامه ریزی  نظریه و عمل 
گاه تر شده است. رویکرد برنامه ریزی برای  متنوعی از نیازها و ترجیحات آ
تنوع و تفاوت1 چارچوب جدیدی برای تفکر در مورد برنامه ریزی شهرها 
ارائه می کند. این چارچوب در جست وجوی برجسته کردن تعهدات و 
 (Fincher & Iveson, 2008, است  برنامه ریزی  اجتماعی  فرصت های 

.vii)
نیازهای  بــه  پاسخگویی  شــهــری،  بــرنــامــه ریــزی  ســازوکــارهــای  وظیفۀ 
گروه های اجتماعی متنوع در قالب اقدامات برنامه ریزی شهری است. 
و  تنوع  پذیرش  با  جهان  شهری  برنامه ریزی  سازوکارهای  از  بسیاری 
و  تنوع گرا2  رویکردهای  به کارگیری  سوی  به  شهری  کنان  سا گونی  گونا
گنجاندن تنوع ها و تفاوت ها در فرایندهای برنامه ریزی  درنظرگرفتن و 
کشور ایران و  شهری تغییرمسیر داده اند، اما سازوکار برنامه ریزی شهری 
به تبع آن  شهر رشت در سایۀ تفکرات مدرنیستی همچنان با شهروندان 
جنسیتی،  سنی،  تفاوت های  و  برخوردمی کند  عام  و  گونه  صــورت  به 
قومی   نژادی، مذهبی، تفاوت در توانایی جسمی و در نتیجه تفاوت در 

نیازهای شهروندان در شهر را درنظرنمی گیرد. 
کارگیری و تحقق رویکردهای نوین برنامه ریزی  عوامل متعددی در به 
شهری  برنامه ریزی  ســازوکــار  توسط  تنوع گرا  رویــکــرد  جمله  از  شهری 
که شناسایی و تبیین آنها می تواند راهنمای  کشورمان دخیل هستند 
کشورمان  برنامه ریزی شهری  آیندۀ مراجع  اقدامات  تصمیم گیری ها و 

1 Planning for diversity and Difference
2 Diversity-Oriented Approaches

اجتماعی  گروه های  به رسمیت شناختن  برای  محلی  و  ملی  سطح  در 
متنوع، پاسخگویی به نیازهای متفاوتشان در شهر و مقابله با تبعیض 
در اقدامات برنامه ریزی شهری باشد. هدف این مطالعه معرفی اجمالی 
این رویکرد و شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق آن در شهر رشت بر مبنای 
به  توجه  با  اســت.  شهر  ایــن  برنامه ریزی  نظران  صاحب  دیدگاه  های 
نوع مسئله و جامعۀ آماری تحقیق از روش نظریۀ زمینه ای نظام مند3 
که دانش ما در  کاربرد دارد  استفاده شده است. این روش در مواردی 
آن زمینه ها محدود است. شهر رشت به عنوان نمونۀ یک شهر ایرانی 
کالنشهر غیررسمی به سرعت در حال رشد به عنوان بستر مطالعۀ  و یک 
گروه های  که با توجه به سهم قابل توجه  کیفی انتخاب شده است؛ چرا 
سرشماری  آخرین  استناد  به  شهر  جمعیت  کل  از  مختلف  اجتماعی 
کودکان  عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 )زنان حدود 51 درصد، 
توانخواهان تحت پوشش بهزیستی  17 درصد، سالمندان 11 درصد و 
www.amar. ( حدود 1/5 درصد از کل جمعیت شهر را تشکیل می دهند
org.ir, 2020((، به رویکرد برنامه ریزی شهری مؤثرتری برای پاسخگویی 

گروه های مختلف اجتماع نیاز دارد. به نیازهای 

چارچوب نظری. 2
2.1 تنوع و تفاوت

میان  در  دارد.  شهری  ادبیات  در  گونی  گونا معانی  تنوع،  اصطالح 
کالبدی  )طــراحــی  ساختمان  انــواع  از  اختالطی  به  شهری  طــراحــان 
به معنای  برنامه ریزان ممکن است  متنوع (  اطالق می شود. در میان 
در  باشد.  نژادی قومی  و  طبقاتی  ناهمگونی  یا  مختلط  کاربری های 
دوم  معنای  در  عمدتًا  فرهنگی  تحلیلگران  و  جامعه شناسان  میان 
گی های تنوع به  خصوصیات و ویژ  .(Fainstein, 2005: 4)به کار می رود
قابل تقلیل هستند.  فرهنگی  و  اجتماعی، جمعیت شناختی  بعد  سه 
اجتماعی  بــا  زمینه های  ــراد  افـ از  متنوعی  بــه شــدت  طیف  بــه  تــنــوع 
و  ــی  ــدگ زن شــهــر  در  ــه  ک اشــاره مــی کــنــد  مختلف  جمعیت شناختی  و 
قومیت  بر  صرفًا  تنوع   .(Leicester city council, 2012: 2)کار می کنند
یا جنسیت یا طبقۀ اجتماعی متمرکز نیست. تنوع تا حد زیادی یک 
اصطالح توصیفی است که ابعاد مختلف تمایز اجتماعی را دربرمی گیرد: 
مفهوم   .(Vertovec, 2014: 7) غیره  و  جنسیتی  مذهبی،  قــومــی، 
کارمی رود  به  برای سیاست هایی  لقبی  به مثابه  تنوع در حال حاضر 
چند  با  مقایسه  در  و  مــی پــردازنــد  محلی  جمعیت  ناهمگونی  به  که 
که بر تفاوت قومی  فرهنگی متمرکز است، سیاست های  فرهنگ گرایی 
گرفتن مقوله های مختلف و متعدد تفاوت شامل نژاد/  تنوع با در نظر 
گرایش جنسی و توانایی ذهنی/ جسمی به  قومیت، جنسیت، سن، 

.(Schiller, 2016: 2)مفهوم تفاوت نزدیک  می شوند
تفاوت ها  از  برخی  که  ناشی می شود  اینجا  از  ریوز سردرگمی  به عقیدۀ 
منجر به تبعیض و محرومیت می شوند و برخی دیگر نه. جنسیت، نژاد، 
کلیدی و ریشۀ بسیاری از تبعیض ها در  معلولیت و سن موضوع های 
جوامع هستند (Reeves, 2004:8). فینچر می گوید نکتۀ مهم این است 
گروه های اجتماعی مختلف در برخورداری از فرصت ها و  که تفاوت بین 
برآمدهای منتج از اقدامات برنامه ریزی شهری به طور پیوسته توسط 
که برخی از مردم را در جریان  گسترده ای از سیاست ها و رویه ها  طیف 

3 Systematic Grounded Theory
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بازتولید می شود  به حاشیه می رانند،  را  دیگران  و  قرارمی دهند  اصلی 
توزیع  و  تخصیص  بر  برنامه ریزی  سیاست های   .(Fincher, 2003:1)
اجتماعی  اثــرات  تأثیرگذار ند.  مــردم  مختلف  گــروه هــای  میان  منابع 
بلکه  نیستند.  بی طرف  و  خنثی  برنامه ریزی  سیاست های  توزیعی 
چه  بــه  کسانی  چــه  کــه  ایــن   بــر  کــه  دارد  را  پتانسیل  ایــن  برنامه ریزی 
منابعی دسترسی پیدامی کنند، تأثیربگذارد. سیاست ها و فرآیندهای 
گروه ها  یا  افــراد  از  برخی  به  نسبت  ناخواسته  می توانند  برنامه ریزی 
بخش های  از  برخی  علیه  ناخواسته،  است  ممکن  و  باشند  بی توجه 
جامعه تبعیض قائل شوند  )Booth et al., 2004: 4-5(. بنابراین مفهوم 
تفاوت به معنای تفاوت در برخورداری از فرصت ها و برآمدهایی است 

که اقدامات برنامه ریزی شهری برای شهروندان فراهم می کنند.

برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت 1.2
گروه های با ویژگی های  گروه های ذی نفع و  بین مردم تنوع وجود دارد. 
که به رسمیت شناختن آنها ضروری است. اما آنچه  خاص وجود دارند 
توسط  پیوسته  طور  به  گروه ها  بین  تفاوت  که  است  این  اســت،  مهم 
که برخی از افراد را در جریان  گسترده ای از فرایندها و سیاست ها  طیف 
بازتولید می شوند.  به حاشیه می رانند،  را  دیگران  و  قرار می دهند  اصلی 
که  هستند  سیاست هایی  از  دسته  آن  جزو  برنامه ریزی  سیاست های 
در ابتدا به روش های خاصی تنوع را تشخیص می دهند و از سوی دیگر 
برای   .(Fincher, 2003: 1)ــد ــون ش تفاوت ها  تــداوم  به  منجر  می توانند 
که برنامه ریزی همچنان  که باوجود این انتقادات بر این باورند  کسانی 
باشد،  به شهر  برای عدالت و حق  ارزشمندی در مبارزه  ابزار  می تواند 
شناسایی چارچوب جدیدی برای به کارگیری برنامه ریزی در شهرهای 

.(Bridge & Watson, 2011: 407) معاصر بسیار مهم است
رسیدگی  و  متنوع  اجتماعی  گــروه هــای  همۀ  نیازهای  درنظرگرفتن 
همه شمول،  و  برابری گرا  برنامه ریزی  رهیافت  توسط  نیازها  آن  به 
 .(Greater London Authority, 2007: 6)اســـت حیاتی  و  مهم  بسیار 
برنامه ریزی  از  اجتماعی  تفسیری  تفاوت،  و  تنوع  بــرای  برنامه ریزی 
گروه های اجتماعی مختلف  که نیازهای  برای شهرها و رویکردی است 
را درنظرمی گیرد(Reeves, 2004: 182). در این تفسیر عمیقًا اجتماعی 
مشاهده  شیوۀ  یا  مفهومی  چارچوب  دو  شهرها،  برای  برنامه ریزی  از 
کــه بــایــد بــه طــور هــمــزمــان بــه کــار گــرفــتــه شــونــد. نخست،  ــود دارد  ــ وجـ
که در شهرها زندگی و از آن   برنامه ریزی برای طیف متنوعی از افرادی 
که برنامه ریزی برای تنوع است و دوم، برنامه ریزی  استفاده می کنند، 
برابری  مشوق  و  مروج  که  گونه ای  به  نهادی  سازوکارهای  و  زمینه ها 
کاهش  برای  برنامه ریزی  که  باشد  مختلف  مکان های  در  دسترسی 
تفاوت اســت (Fincher, 2003: 2). برنامه ریزی برای تنوع، شیوه ای از 
به  که  است  خاص  گی های  ویژ دارای  افــراد  از  گروه هایی  دربــاره  تفکر 
دلیل تفاوت هایشان با جریان اصلی به توجه ویژه ای در برنامه ریزی 
تثبیت شده،  تــفــاوت هــای  کاهش  ــرای  ب بــرنــامــه ریــزی  در  نــیــازدارنــد. 
محرومیت و نابرخورداری مکانی یک مفهوم اصلی و اولیه است، به این 
گی های یک مکان موجب ایجاد فرصت ها و موانعی برای  که ویژ معنا 
ایجاد می کند،  تفاوت  زندگی می کنند،  افراد  که  جایی  می شود.  مردم 
زیرا مکان ها از ترکیب های مختلف و متغیری از امکانات، حمل و نقل 
که بر تحرک و  کالبدی برخوردارند  عمومی، زیرساخت های اجتماعی و 

 .(Fincher, 2003: 3)دسترسی تأثیر می گذارد
اجتماعی2  اهــداف  یا  هنجارها  منطق ها،  مجدد1  توزیع  بازشناسی و 
تفاوت هستند.  برای  برنامه ریزی  و  تنوع  برای  برنامه ریزی  با  متناظر 
بازشناسی، عمل تصدیق وجود "افراد مختلف" در هر زمینه و بستری 
گروه های ذی نفع در یک  که از طریق شناسایی و برچسب گذاری  است 
کشمکش، درگیری یا موقعیت انجام می شود. توزیع مجدد، استفاده 
که  کاهش اختالف بین فقیر و غنی در شهرهاست  از برنامه ریزی برای 
کاهش محرومیت مکانی از طریق  اغلب از طریق راهبرد هایی با هدف 
کالبدی انجام  قرار دادن امکانات عمومی و زیرساخت های اجتماعی و 
می شود(Fincher, 2007: 41). بازشناسی مثبت/ پذیرا3 و بازشناسی 
نسبی/ رابطه ای4 مفاهیم مهم در بازشناسی هستند. در بازشناسی 
گروه های  مثبت/ پذیرا بر اساس مدل ذات گرا یا اصیل هویت5، بین 
مرزهایی  دارنـــد،  مشترکی  تجربیات  و  منافع  مجموعه  که  مختلف 
بازشناسی نسبی/  اما در   .(Fincher & Iveson, 2008: 91)وجــوددارد
و  دیگران  از  تفاوت  بر  مبتنی  رابطه  نوعی  عنوان  به  هویت  رابطه ای، 
این  از   .(Rose, 1997)مــی شــود درک  دیگران،  از  جدایی  اساس  بر  نه 
از  مجموعه ای  اســاس  بر  نخست  درجــۀ  در  اجتماعی  گــروه  یک  نظر، 
گی ها و خصوصیات مشترک تعریف نمی شود بلکه بر اساس هویت  ویژ
و روابطش با دیگران تعریف می شود. برخورداری/ محرومیت مکانی 
و دسترس پذیری مفاهیم مهم در توزیع مجدد هستند. برخورداری/ 
یا منطقه اطالق  به یک مکان، محل  کلی  به طور  محرومیت مکانی 
کنانش  سا بــرای  اســت،  آن  حــاوی  که  تسهیالتی  نظر  از  که  می شود 
کالبدی فاصله  سودمند یا محرومیت زاست. دسترس پذیری، مادیت 
که افراد ممکن است به  بین یک شخص و امکانات یا خدماتی است 
از  بیشتر  چیزی  خدمات  به  قابلیت دسترسی  نیازداشته باشند.  آنها 
سهولت  یا  نزدیکی  حس  درک  شامل  و  آنهاست  با  کالبدی  مجاورت 
گروه های اجتماعی متنوع به تسهیالت و خدمات  دسترسی اجتماعی 

 .)Fincher & Iveson, 2008: 30-36(است
در  مختلف  اجتماعی  ــای  ــروه ه گ بــه  تــوجــه  دلــیــل  بــه  تــنــوع گــرا  نظریۀ 
فرآیندهای سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری با تعدادی از نظریه های 
برنامه ریزی همچون برنامه ریزی وکالتی، برنامه ریزی مساوات خواه و 
برنامه ریزی دموکراتیک قرابت محتوایی دارد. آنچه برنامه ریزی برای 
دموکراتیک  و  خــواه  مساوات  وکالتی،  ریــزی  برنامه  از  را  تفاوت  و  تنوع 
کید این برنامه ریزی بر اصالح محتوای برنامه ها و  کند، تأ متمایز می 
کثرت  گرا و البته  تشریح دقیق محتوای یک برنامۀ توسعۀ شهری تنوع 
کید سایر رویکردها بر دخالت دادن هر چه  گرا و مردم محور در مقابل تأ
بیشتر گروه های محروم جامعه در فرآیندهای سیاست گذاری و تصمیم 
گیری شهری یا به بیانی دیگر مشارکت مردمی است. در جدول شماره1 
مطالعات جهانی پیرامون برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت در دو حوزۀ 

نظری و تجربی اجمااًل مرور می شود.

1 Recognition and Redistribution
2 Planning Logics/Norms/Goals
3 Affirmative Model of Recognition
4 Relational Model of Recognition
5 Essentialist or Authenticity Model of Identity
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روش . 3
از  یکی  که  زمینه ای  نظریۀ  روش  تحقیق از  هــدف  به  دستیابی  بــرای 
زیرا  است.  شده  استفاده  است،  کیفی  تحقیق  روش هــای  کارآمدترین 
و  اســت  فرآیندی  و  پیچیده  چندوجهی،  مسئله ای  تحقیق،  مسئله 
و  شرایط  مجموعه  درک  در  مناسبی  روش  می تواند  زمینه ای  نظریۀ 
کار را با نظریه ای  عوامل مؤثر باشد. در روش نظریۀ زمینه ای، پژوهشگر 
کار را در عرصۀ واقعیت آغاز  که از قبل در ذهن دارد شروع نمی کند، بلکه 
گرد می آورد، پدیدار  که  می کند و می گذارد تا نظریه از درون داده هایی 
شــود (Strauss & Corbin, 2015: 34). منطق نظریۀ زمینه ای به روش 
ارائۀ  گیری آن جهت می بخشد.  ــردآوری داده هــا و روش هــای نمونه  گ
گردآوری داده های متنی مصاحبه ای عمیق  نظریۀ زمینه ای، مستلزم 
گـــردآوری داده هــای  زیــرا روش مصاحبۀ عمیق، مهم ترین فن  اســت. 
غالبًا  عمیق  مصاحبۀ   .(Morse, 2001)مـــی شـــود محسوب  زمینه ای 
که  آن  دلیل  به  می شود؛  معرفی  نیمه ساختارمند  مصاحبۀ  عنوان  به 
کنترل ها را بر روی جهت و محتوای بحث نگه می دارد. در  محقق برخی 
که شرکت کنندگان در شرح دادن و یا انتخاب جهت های جدید  حالی 

اما مرتبط آزاد هستند (Vahidi Borji, 2017: 8). یکی از ایرادات وارد بر 
که محقق در چنین روشی  روش مصاحبه نیمه ساختارمند این است 
غ از پاسخگویی مصاحبه شوندگان محتوای بحث را  کند فار سعی می 
که این خود تا حدودی نتیجه را اریب  کند  در مسیر اهداف خود حفظ 

می کند. 
گردآوری داده ها ابتدا پرسشنامۀ نیمه ساختاریافته ای بر مبنای  برای 
مرور ادبیات تحقیق طراحی شد. نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری 
نمونه گیری  راهبردهای  میان  از  و  انجام شده  غیراحتمالی  و  هدفمند 
 (Gall etگال و همکاران و تدلی و تشکری هدفمند معرفی شده توسط 
گلوله برفی استفاده شد.  (al., 1996; Tashakkori et al., 2020 از راهبرد 
نمونۀ  منتخب 10 نفر از باتجربه ترین اساتید دانشگاه و مدیران شهری 
با  که  اجرایی هستند  فعالیت  و  با میانگین 25 سال سابقۀ پژوهش 
گلوله برفی و به پیشنهاد و توصیۀ دیگر مصاحبه شوندگان انتخاب  روش 
شدند. پس از مصاحبۀ عمیق با 10 متخصص، اشباع نظری حاصل شد 
اما به علت اطمینان بیشتر مصاحبه ها تا 14 مصاحبه ادامه یافت. در 

جدول شماره2 مشخصات مصاحبه شوندگان آمده است.

جدول شماره1: مرور مطالعات جهانی درباره برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت

توضیحاتصاحب نظر برنامه ریزی

فینچر و ایوسن
معرفی دو رویکرد برنامه ریزی برای تنوع  و برنامه ریزی برای تفاوت، معرفی دو منطق/هنجار اجتماعی بازشناسی و توزیع مجدد به عنوان دو هدف 
اجتماعی کلی برنامه ریزی شهری و تشریح مفاهیم مهم مطرح در بازشناسی و توزیع مجدد و قواعد تصمیم گیری یا شیوه های ایجاد تنوع عادالنه از طریق 

 (Fincher, 2003; Fincher, 2007; Fincher & Iveson, 2008; Bridge & Watson, 2011)بازشناسی و توزیع مجدد

ریوز

معرفی رهیافت در جریان اصلی قراردادن1، نقش برنامه ریزی فضایی در مقابله با محرومیت اجتماعی ناشی از نژاد، قومیت، سن، جنسیت، معلولیت 
و جز آن، وضع مقرراتی علیه تبعیض بین افراد، عدم شناخت نهادهای برنامه ریزی محلی از تنوع موجود در جامعه و چگونگی درنظرگرفتن موضوعات 
مرتبط با تنوع در فرآیندهای برنامه ریزی، دستورالعمل های راهنمای دولتی در زمینه ادغام تنوع و برابری در جریان اصلی فرآیندهای برنامه ریزی و اسناد 
(Reeves, 2004) گروه های مختلف گروه های اجتماعی مختلف و ارزیابی اثرات سیاست ها و برنامه ها بر  سیاست گذاری، ایجاد سازمان های مدافع حقوق 

ورتووک
گفتمان تنوع در ایاالت متحده امریکا و اروپا، اتخاذ سیاست »قراردادن تنوع در جریان اصلی« در تمام  تعاریف مختلف مفهوم تنوع، منشاء و خاستگاه 
 (Vertovec, 2007; Vertovec, 2012;سطوح بخش عمومی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انتقادات و ارزیابی های منفی از سیاست ها و برنامه های تنوع

Vertovec, 2014)

بوث و همکاران
بازبینی و بررسی سیاست ها و دستورالعمل های راهنمای برنامه ریزی2 بریتانیا به منظور حصول اطمینان از پرداختن آن سیاست ها و دستورالعمل های 
 (Boothکامل آنها با قوانین برابری بریتانیا، معرفی چارچوب درحال رشد قوانین مرتبط با برابری در بریتانیا راهنما به نیازهای یک جامعه متنوع و انطباق 

et al., 2004)

هیگینز و همکاران
کید بر تعهد دولت ها به تدوین سیاست های مرتبط با زندگی روزمرۀ مردم و درنظرگرفتن نیازهای تمام بخش های جامعه و  ارائۀ دستورالعمل راهنما و تأ

( Higgins et al., 2005)کارهای روزمرۀ نهادهای برنامه ریزی قراردادن موضوعات مرتبط با تنوع در جریان اصلی 

شهرداری لندن
معرفی برخی از اصول اساسی راهنمای برنامه ریزی برای برابری  و تنوع در بستر لندن، نحوۀ تأثیرگذاری موضوعات مهم برنامه ریزی فضایی بر برابری 
گروه های هدف )کودکان و جوانان، سالمندان، توانخواهان، اقلیت های قومی و ...( و راهنمایی های مفصل و دقیقی  و تنوع، نیازهای فضایی خاص 
(Greater London Authority, 2007, 3)دربارۀ چگونگی استفاده از سیاست ها و پیشنهادهای برنامه ریزی برای پاسخگویی به این نیازهای فضایی خاص

گراهام و فیلیپس
کنش به موضوع تنوع به کارگرفتند و  که حکومت های محلی چهار شهر بزرگ تورنتو، مونترال، ونکوور و وینیپگ در وا بررسی انواع سیاست  ها و پروژه هایی 

)Graham & Phillips, 2006, 17-22(که برای رسیدگی به مسئله تنوع ایجاد  نمودند نهادهای جدیدی 

کوک احمدی و تاسان 
قومی،  های  گروه  شهری،  فقرای  زنــان،  جوانان،  )سالمندان،  گرا  کثرت  رویکرد  تسلط  از  عبارتند  تورنتو  در  تنوع  مدیریت  خاص  های  ویژگی  تشریح 
گذاری ها، استفاده از رویکرد دارایی مبنا3 در مدیریت تنوع و به هم پیوستگی سطوح  توانخواهان، بومی ها و بی خانمان ها( نسبت به تنوع در سیاست 

)Ahmadi & Tasan-Kok, 2014( و الیه های مختلف حکومت در اجرای سیاست های تنوع

اندرسن و همکاران
گ در زمینه تنوع از جمله به کارگیری راهبرد در جریان اصلی قراردادن برای دستیابی به ابتکار عمل های منسجم و موفق برای  تشریح اقدامات شهر کپنها
کارمندان شهرداری و مدیریت روزمرۀ  گنجاندن مالحظات مرتبط با تنوع در سیاست ها و اسناد شهرداری، اقدامات روزانۀ  پاسخگویی به تنوع از طریق 

(Andersen et al., 2014)شهر

شیلر
با اجرای  گرایی4 و جذب5 و تشریح ساختار سازمانی، عامالن و اقدامات مرتبط  با سیاست های چندفرهنگ  تشریح سیاست های تنوع و تمایز آن 

(Schiller, 2016) سیاست های تنوع در سه شهر اروپایی لیدز، آمستردام و آنتورپ

1  Mainstreaming Approach
2  Planning Policies and Guidance (PPGs)
3  Asset Based

4  Multiculturalism
5  Assimilation
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کدگذاری در  گــردآوری داده هــای مصاحبه ای و متنی، تحلیل و  بعد از 
افزار تخصصی  نرم  از  کار  این  برای  آغاز می شود.  نمونه گیری  با  امتداد 
عمدۀ  وظیفۀ  اســت.  شــده  استفاده  مکس کیو دی ِای  کیفی  تحقیق 
نرم افزار کمک به طبقه بندی داده ها و در ارتباط قراردادن این طبقات با 
یکدیگر است و امکان تحلیل پیشرفته تر را برروی داده ها فراهم می آورد 
(Levines & Silver, 2014: 7). در این پژوهش از رهیافت نظام مند در 
نظریه سازی داده بنیاد استفاده می شود. رهیافت نظام مند بر استفاده 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی  گام های تحلیل داده ها مشتمل بر  از 
و تدوین یک الگوی منطقی یا یک توصیف بصری از نظریۀ تولیدشده 

کیددارد(Creswell, 2002: 397(. در نظریۀ داده بنیاد محقق با انجام  تأ
کدگذاری  اولــیــه،  یا  بــاز  کــدگــذاری  شامل  کــدگــذاری  چندگانه  مراحل 
گزینشی، مقوالت فرعی، اصلی  کدگذاری انتخابی یا  محوری و در نهایت 
کار تحلیل را ادامه خواهد  و هسته ای را از دل داده ها استخراج نموده و 
داد (Beheshti & Rezaayat, 2015; Beheshti, 2016: 51). در هر یک از 
کدهای الصاق شده باید داده های مرتبط با خود را  کد یا  این مراحل 
به سطح اشباع برسانند(Strauss & Corbin, 2013). در تصویر شماره1 
کدها در محیط نرم افزار نشان داده شده است. نمونه ای از شکل گیری 

جدول شماره2: مشخصات مصاحبه شوندگان در شهر رشت

سازمانسمت در سازمانبرچسبردیفسازمانسمت در سازمانبرچسبردیف

1M16شهرداری منطقهمدیر منطقهP1دانشگاه گیالناستاد

2M27شهرداری منطقهمدیر منطقهP2دانشگاه گیالناستاد

3M38شهرداری مرکزمعاونت شهرسازی و معماریP3دانشگاه گیالناستاد

4M49شهرداری مرکزمعاونت شهرسازی و معماریP4دانشگاه گیالناستاد

5M5گیالنمدیر شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتاستاد10P5اداره راه و شهرسازی استان 

کیو دی ِای کد ها در محیط نرم افزار مکس  تصویر شماره1: نام گذاری روایت و شکل گیری 

که از طریق آن مفهوم  ها شناسایی  کدگذاری باز، فرآیندی تحلیلی است 
کدگذاری  کشف می شوند. در جریان  و ویژگی  ها و ابعاد آنها در داده ها 
باز، داده ها به پاره های مجزا خرد می شوند و با دقت مورد بررسی قرار 
می گیرند و از جهت شباهت ها و تفاوت ها با یکدیگر مقایسه می شوند. 
کدگذاری باز از روش تحلیل سطر به سطر استفاده می شود.  برای انجام 
گاه  این روش با معاینۀ دقیق و از نزدیک داده هــا، عبارت به عبارت و 
فرآیند   .(Strauss & Corbin, 2015: 141)انجام می شود کلمه  به  کلمه 

نامیده  محوری  کدگذاری  فرعی،  مقوله های  به  مقوله ها  مرتبط کردن 
کدگذاری در محور یک مقوله صورت می گیرد و مقوله ها را  می شود، زیرا 
 .(Strauss & Corbin,در سطح ویژگی ها و ابعاد به یکدیگر مرتبط می کند
گرام  دیا و  جدول  شماره2و3  تصاویر  در   2015: 145; Lee, 2001: 49) 
کدگذاری محوری در محیط نرم افزار مکس کیو دی ای نشان داده شده 

است.
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کدگذاری محوری، مقوله ها به صورت منظم پرورده و به زیرمقوله ها  در 
که مقوله های اصلی به یکدیگر نپیوندند  متصل می شوند. اما تا وقتی 
یافته های پژوهش شکل نظریه  بزرگتری شکل ندهند،  و طرح نظری 
پاالیش  و  یکپارچه سازی  برای  گزینشی  کدگذاری  نمی گیرند.  خود  به 
مرحله،  در ایــن   .(Strauss & Corbin, 2015: 165)ــت ــاس ــه ه ــول ــق م
مقوله های اصلی در قالب یک مدل پارادایمی/مدل زمینه ای/الگوی 

کدگذاری حول مقولۀ هسته به یکدیگر مرتبط می شوند. مدل ترسیم 
شده به توصیف مقولۀ هسته و تحلیل و تبیین آن می پردازد. این فرایند 
از  شده  منتج  نظری  سازه های  آراستن  و  پاالیش  و  مقوله ها  ترکیب  را 
شماره1  نمودار    .)Mohammadpour, 2013: 340-341(می خوانند آن 

مراحل تحلیل در روش نظریۀ زمینه ای را نشان می دهد. 

کد و زیرکدهای جدید تصویر شماره2: بخشی از مجموعه کدها بعد از ایجاد 

گرام کدگذاری محوری در محیط نرم افزار مکس کیو دی ای تصویر شماره3: نمونه ای از دیا
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نمودار شماره1: مراحل تحلیل در نظریۀ زمینه ای

بــرای  شما  نظری  تبیین  آیــا  شــود  مشخص  کــه  اســت  مهم  نهایت  در 
مشارکت کنندگان معنا دارد و معقول است و برگردان دقیقی از وقایع و 
توالی آنها در خود فرایند است. در نظریه پردازی داده بنیاد، اعتبارسنجی 
بخش فعالی از فرایند پژوهش بوده و در قالب یکسری راهبرد اجرا می شود 
(Creswell, 2002). در این مطالعه از دو راهبرد 1( تأیید مشارکت کنندگان 
از طریق ارائۀ یافته های تحقیق به سه نفر از مشارکت کنندگان و اعمال 
نقطه نظرات آنها و 2( درگیر بودن با پدیدۀ تحقیق )پژوهشگر این رساله 
کارشناس شهرسازی شاغل در شهرداری رشت و از مجریان طرح جامع 

و تفصیلی این شهر است( استفاده شده است.

بحث و یافته ها. 4
کارگیری و تحقق الگوی برنامه ریزی  4.1 شناسایی عوامل مؤثر بر به 

تنوع گرا
کارگیری و تحقق  برای دستیابی به هدف شناسایی عوامل مؤثر بر به 

الگوی برنامه ریزی تنوع گرا در شهر رشت، مصاحبه های انجام شده با 
متخصصان برنامه ریزی این شهر، با استفاده از روش نظریۀ  زمینه ای 
شدند.  تحلیل  کیفی  صــورت  به  مکس کیو دی ای  نرم افزار  و  نظام مند 
می شود  بازخوانی  دقت  با  مصاحبه ها  متن  زمینه ای  نظریۀ  روش  در 
روایــت هــای  دخــالــت،  کمترین  با  پژوهش  هــدف  اســاس  بر  تحلیلگر  و 
مقوله هایی  شــکــل  بــه  را  آنــهــا  و  ــرده  کـ اســتــخــراج  را  مــتــن  در  مــوجــود 
مفاهیم  دارای  مقوله های  دادن  قرار  هم  کنار  از  می کند.  دسته بندی 
با  نیز  حاضر  پژوهش  در  می آیند.  دست  به  اصلی  مقوله های  مشابه، 
که هر یک دارای  مرور متن مصاحبه ها 17 مقوله اصلی به دست آمده 
که از  زیرمقوله هایی هستند. این مقوله های اصلی در تصویر شماره4 

نرم افزار استخراج شده است، معرفی شده اند.
در ادامه رابطۀ میان مقوله های اصلی به دست آمده از تحلیل بررسی 

می شود.

تصویر شماره4: جدول مقوله های اصلی در محیط نرم افزار مکس کیو دی ای
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4.2 تولید نظریه
مرحلۀ  از  را  تنوع گرا  الگوی  تحقق  و  کارگیری  به  مقولۀ  مرحله  این  در 
که در حال بررسی  کرده و آن را در مرکز فرایندی  کدگذاری باز انتخاب 
آن هستیم، به عنوان پدیدۀ مرکزی1 قرارمی دهیم و سپس دیگر مقوله ها 
از: شرایط علی2  عبارتند  این مقوله های دیگر  ربط می دهیم.  آن  به  را 
)عواملی که بر پدیدۀ مرکزی تأثیرمی گذارند(، راهبردها )کنش هایی که در 

پاسخ به پدیدۀ مرکزی صورت می گیرد(، شرایط زمینه ای3 و مداخله گر4 
و  تأثیرمی گذارند(  راهبردها  بر  که  عمومی  و  خــاص  محیطی  )عــوامــل 
این  راهبردها(.  کارگیری  به  از  آمده  دست  به  )خروجی های  پیامدها5 
کدگذاری6 نامیده  که الگوی  مرحله مشتمل بر ترسیم نموداری است 
علی،  شرایط  بین  روابط  کدگذاری  الگوی  شماره2(.  نمودار   ( می شود 

راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها را به تصویر می کشد.

نمودار شماره2: مدل نظریۀ زمینه ای/کدگذاری محوری عوامل مؤثر بر تحقق الگوی برنامه ریزی شهری تنوع گرا در شهر رشت

1 Core category
2 Causal conditions
3 Contextual conditions

4 Intervening conditions
5 Consequences
6 Coding paradigm

کدگذاری، نظریه ای را از روابط میان مقوله های موجود  در این مرحله از 
کدگذاری محوری به نگارش درمی آوریم. در یک سطح اصلی  در مدل 
که در این پژوهش مطالعه  برای فرآیندی  انتزاعی  این نظریه، شرحی 
کارگیری و تحقق الگوی تنوع گرا، ارائه می دهد. فرآیند  می شود یعنی به 
طریق  از  گزینشی  کدگذاری  در  نظریه  بهبودبخشی  و  یکپارچه سازی 
به هم متصل  را  که مقوله ها  نگارش خط داستان  نظیر  تکنیک هایی 
می کند و فرآیند دسته بندی از طریق یادنوشت های شخصی در خصوص 
که در ادامه دربارۀ عوامل مؤثر  ایده های نظری است. در خط داستانی 
کارگیری و تحقق الگوی برنامه ریزی شهری تنوع گرا در شهر رشت  بر به 
که چگونه عوامل مخصوصی بر پدیده اثر  نگارش شده، بررسی می شود 
می گذارند و منجر به استفاده از راهبردهایی خاص با خروجی های ویژه 
می شوند. به عبارت دیگر در مرحله کدگذاری گزینشی یافته های مراحل 
گرفته می شود، مقولۀ مرکزی انتخاب می شود، به شکلی  کدگذاری قبلی 
نظام مند به دیگر مقوله ها مرتبط می شود، آن روابط اثبات می شود و 

که به بهبود و توسعۀ بیشتری نیازدارند، تکمیل می شود.  مقوله هایی 
بهبود  و  یکپارچه سازی  از  بسیار مهمی  مرکزی، بخش  مقولۀ  بنابراین 
مقوله هاست. در ادامه عوامل مؤثر بر تحقق الگوی برنامه ریزی شهری 
کید بر تشریح روابط فیمابین  گرا از طریق نگارش خط داستان با تأ تنوع 
شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها، تبیین 

می شوند.
• ی 	

ّ
شرایط عل

که بر  شرایط عّلی یا سبب ساز معمواًل آن دسته رویدادها و وقایع اند 
عوامل  این   .(Strauss & Corbin, 2015: 153)مــی گــذارنــد اثر  پدیده ها 
کارگیری  بــه  آن  اســـاس  بــر  کــه  می کند  معرفی  را  شــرایــطــی  مجموعه 
الزامی  هسته ای،  مقولۀ  عنوان  به  تنوع گرا  شهری  برنامه ریزی  الگوی 
شماره3  جدول  در  تنوع گرا  الگوی  تحقق  عّلی  شرایط  معرفی می شود. 

آمده است.
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گرا ی تحقق الگوی برنامه ریزی شهری تنوع 
ّ

جدول شماره3: شرایط/ مقوله های عل

نوع شرایط/ مقوله هامقوله های اصلیمقوله های فرعی

A1: تفکرات مدرنیسم، A2: اندیشه های پسامدرنیسم
ریزی  برنامه  ســازوکــار  بر  کم  حا تفکر   :A

شهری

شرایط عّلی

 :B4 ،سیاست تنوع و تفاوت :B3 ،سیاست های اجتماعی در توسعۀ شهری :B2 ،کالبدی B1: سیاست های 
سیاست یکسان سازی و همانندسازی

کالن شهرسازی B: سیاست های 

C1: رویکردهای مردم محور، C2: الگوهای جدید برنامه ریزی شهری
C: تغییر رویکرد تهیۀ برنامه های توسعۀ 

شهری
اجتماعی  ابعاد  به  توجه   :D3 شهری،  توسعۀ  ابعاد  دیگر  بر  کالبدی  بعد  غلبۀ   :D2 زمین،  کاربری  برنامۀ   :D1
کاربرد الگو و شرح خدمات یکسان برای تهیۀ طرح های توسعۀ شهری، D5: توجه   :D4 ،استفاده از زمین و فضا

به قشربندی اجتماعی و تفاوت در نیازهای اقشار مختلف

توسعۀ  هــای  برنامه  محتوای  اصــالح   :D
شهری 

 :E4 ،آموزش عمومی :E3 ،گاهی شهروندان از حقوقشان گروه ها، E2: آ E1: تشکل های مردمی مدافع حقوق 
خواست شهروندان، E5: نارضایتی عمومی

گری عمومی E: مطالبه 

برنامه ریزی  نــظــران  صاحب  کید  تأ مــورد  عّلی  مقوله های  از  یکی   -1
که  کشور است  برنامه ریزی شهری  بر سازوکار  کم  تفکر حا شهر رشت، 
سازوکارهای  از  بسیاری  تأثیربگذارد.  دیگر  عّلی  مقوله های  بر  می تواند 
کنان شهری  گونی سا گونا برنامه ریزی شهری جهان با پذیرش تنوع و 
و متأثر از اندیشه های پست مدرنیسم به سوی به کارگیری رویکردهای 
تنوع گرا و گنجاندن تنوع ها و تفاوت ها در فرایندهای برنامه ریزی شهری 
کشور ایران و به تبع  تغییرمسیر داده اند، اما سازوکار برنامه ریزی شهری 
آن  شهر رشت در سایۀ جریان فکری مدرنیسم همچنان با شهروندان 
به صورت نوعی واحد برخورد می کنند و تفاوت های سنی، جنسیتی، 
قومی  نژادی، مذهبی، تفاوت در توانایی جسمی و در نتیجه تفاوت در 
نیازهای شهروندان در شهر را درنظرنمی گیرند. در حالی که جریان فکری 
مدرنیسم در خاستگاه خود منسوخ شده و در سایۀ اندیشه های پست 
به عنوان یک  تعارض  تنوع و حتی  تکثر،  تفاوت،  به  توجه  مدرنیسم، 

کرده است.  اصل بدیهی پذیرش عام پیدا 
گروه های  2- سیاست های برنامه ریزی بر تخصیص و توزیع منابع میان 
سیاست های  اجتماعی  توزیعی  ــرات  اثـ تــأثــیــرگــذارنــد.  مـــردم  مختلف 
برنامه ریزی خنثی و بی طرف نیستند. بلکه برنامه ریزی این پتانسیل 
یابند،  می  دسترسی  منابعی  چه  به  کسانی  چه  که  این   بر  که  دارد  را 
ناخواسته  می توانند  برنامه ریزی  های  رویه  و  سیاست ها  تأثیربگذارد. 
است  ممکن  و  باشند  بی مالحظه  گروه ها  یا  افــراد  از  برخی  به  نسبت 
تبعیض قائل شوند.  جامعه  بــخــش هــای  از  بــرخــی  علیه  نــاخــواســتــه 
)به  دارنــد  اجتماعی  پیامدهای  شهرسازی،  در  کالبدی  سیاست های 
یــک فضای شهری عمومی  احـــداث  بــرای  بــرنــامــه ریــزی  مثال  عــنــوان 
فضای  ایــن  در  حضور  از  توانخواهان  مــحــروم ســازی  و  ــارک  پ همچون 
پذیرش  مــنــاســب ســازی(.  بــا  اصـــول  درنظرنگرفتن  علت  بــه  عمومی 
همچون  مـــواردی  اســت  ضـــروری  شهری،  کنان  سا گونی  گونا و  تنوع 
در  جامعه  مختلف  اقشار  نیازهای  در  تفاوت  و  اجتماعی  قشربندی 
آن  دیگر  پس  شوند.  درنظرگرفته  محلی  و  ملی  گــذاری هــای  سیاست  
اعتبار  شهرسازی  عرصۀ  در  همسان سازی  و  یکسان سازی  الگوهای 
که سیاست های تنوع و تفاوت _  خود را از دست داده و شایسته است 
سیاست هایی برای به رسمیت شناختن همۀ گروه های اجتماعی متنوع 
و به حداقل رساندن تفاوت ها و نابرابری ها در دسترسی به امکانات و 

خدمات شهری _ جایگزین سیاست های قبلی شوند.
3- یک مقولۀ عّلی بسیار مهم تغییر رویکرد تهیۀ برنامۀ  توسعۀ شهری 

است. به عقیدۀ صاحب نظران برنامه ریزی شهر رشت، بررسی اجمالی 
کارگیری رویکرد ساده _ جامع/  کی از به  طرح جامع رشت )1386( حا
که بیش  الگوی برنامه ریزی جامع1 در تهیۀ این طرح است. در حالی 
گــذرد و در  الگو در خاستگاه آن می  ایــن  از منسوخ شــدن  قــرن  از نیم 
و  سیستمی  رویکرد  جمله  از  جدیدی  رویکردهای  میالدی  دهــۀ1960 
پارادایم اصلی  ما  کشور  الگو شدند، در  این  راهبردی جایگزین  سپس 
 (Elyaszade شــود  مــی  محسوب  شهری  توسعه  هــای  طــرح  تهیه  در 
کید طرح جامع  کالبدی و تأ (Moghaddam, 2011. دارا بودن دورنمای 
اجتماعی  ابعاد  به  توجه  عدم  و  کالبدی  های  جنبه  بر   )1386( رشت 
کالبدی با اهداف اجتماعی، تهیه شدن  محیط شهری و ترکیب اهداف 
گروه  طرح بدون توجه به نیازها، خواسته ها و اولویت های شهروندان از 
کافی به تفاوت شهر رشت با سایر  های اجتماعی مختلف، عدم توجه 
ارزش هــای بومی آن، توجه الزم ننمودن به  و  شهرها و شرایط محلی 
کلیدی به ویژه در زمینه  مشکالت شهری و تمرکزننمودن بر موضوعات 
از  تعدادی  تنها  مختلف  اجتماعی  های  گروه  نیازهای  به  پاسخگویی 

انتقادات وارد بر این الگوی برنامه ریزی هستند. 
و  برنامه ریزی  فرایند  در  مختلف  اجتماعی  گروه های  به  توجه  سابقۀ 
پیش  دهــه  شــش  ــدود  ح بــه  جهان  سطح  در  شهری  سیاست گذاری 
مساوات خواه  برنامه ریزی  وکالتی،  برنامه ریزی  چون  رویکردهایی  و 
مردم محور  که  رویکردهایی  بــازمــی گــردد؛  دموکراتیک  برنامه ریزی  و 
برنامه های  اجــرای  و  تهیه  نهایی  هدف  مردم  کالبد محور.  نه  هستند 
برای  شهر  محیط  به  کالبدی  انتظام بخشی  و  هستند  شهری  توسعۀ 
مردم محور  رویکردهای  این  از  یکی  است.  شهروندان  بهزیستی  و  رفاه 
که از عمق و  و برابری گرا، رویکرد برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت است 
غنای مفهومی و نظری بیشتری نسبت به رویکردهای مشابه برخوردار 
توسعۀ  برنامه های  تهیۀ  جاری  رویکردهای  بطن  در  می تواند  و  است 
کارگرفته  کشورمان از جمله رویکرد جامع و رویکرد راهبردی به  شهری 
گرا می توانیم به  شود. با تغییر رویکرد و اتخاذ رویکرد برنامه ریزی تنوع 

1 Simple-Comprehensive Approach/Comprehensive 
Planning
برای آن  راه حل هایی  اتخاذ می کند و  برنامه ریزی  را در  این رهیافت برخوردی جامع 
که به زمینه هایی  کالبدی اند، ارائه نموده  که دارای ماهیت  دسته از مشکالت شهری 
کم، مقررات ساختمانی و استانداردهای  کنترل ترا کاربری زمین، منطقه بندی،  چون 

برنامه ریزی می پردازد.
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کنیم. سوی اصالح محتوای برنامه ها حرکت 
4- مقولۀ علی اصالح محتوای برنامه  ارتباط متقابل و دوسویه با مقولۀ 
تغییر رویکرد برنامه ریزی دارد. صاحب نظران برنامه ریزی شهر رشت 
طرح  به  را  انتقاداتی  محتوایی  بعد  از  پژوهش،  مسئلۀ  چارچوب  در 
به  جامع  طرح  تقلیل  از:  عبارتند  که  کردند  وارد   )1386( رشت  جامع 
کالبدی بر ابعاد  کاربری زمین، غلبۀ بعد  کالبدی و برنامۀ  طرح جامع 
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی توسعۀ شهری، عدم توجه به ابعاد 
و پیامدهای اجتماعی استفاده از زمین و فضا، بی توجهی به قشربندی 
کاربرد الگو  اجتماعی و تفاوت در نیازهای اقشار مختلف جامعه شهری و 
توجه  توسعۀ شهری بدون  برنامه  تهیۀ  برای  و شرح خدمات یکسان 
وارده،  انتقادات  به  با توجه  ترکیب جمعیتی اجتماعی شهر رشت.  به 
شناختن  رسمیت  به  نظر  از  شهر  این  توسعۀ  برنامۀ  محتوای  اصــالح 
گروه های اجتماعی مختلف و پاسخگویی به نیازهای فضایی متفاوت 
کالن و خرد، راهبردها، سیاست ها،  آنها در محتوای چشم انداز، اهداف 
پروژه های توسعۀ شهری و برنامه عملیاتی منتج از این برنامه ضروری 

به نظرمی رسد. 

مختلف  اجتماعی  گــروه هــای  گاهی  آ شــده،  بیان  عوامل  کنار  در   -5
عمومی  ــوزش  آمـ و  گــاهــی رســانــی  آ طریق  از  کــه  شهر  در  حقوقشان  از 
اقلیت ها  اولویت های  و  خواسته ها  نیازها،  رساندن  حاصل می شود، 
نهاد مدافع حقوق  از طریق تشکل های مردم  آسیب پذیر  گروه های  و 
کودکان، زنان و  گروه های اجتماعی مختلف )توانخواهان، سالمندان، 
گوش مراجع تصمیم گیری و ابراز مسالمت آمیز نارضایتی عمومی  ...( به 
می شوند،  مطرح  عمومی  مطالبه گری  عّلی  مقولۀ  ذیــل  مجموعًا  که 

می توانند در تحقق این رویکرد مؤثر باشند.
• شرایط زمینه ای	

برنامه ریزی  که در محیط  شرایط زمینه ای مجموعه شرایطی هستند 
محیط  از  فراتر  محیطی  در  کالن روندها  عنوان  به  امــا  بــوده  تأثیرگذار 
برنامه وجود دارند و به طور غیرمستقیم بر پدیدۀ مورد نظر تأثیرگذارند و 
برنامه ریزان شهری نیز قدرت و اختیار مداخله در آن را ندارند و سطوح 
 (Vahidi تصمیم گیری آنها فراتر از تصمیمات برنامه ریزی شهری هستند
جدول  در  تنوع گرا  الگوی  تحقق  زمینه ای  شرایط   .Borji, 2017: 12)

شماره4 آمده است.

به  باال  از  نوع متمرکز،  از  که  کشورمان  برنامه ریزی شهری  1- در نظام 
کارگرفته شده برای تهیۀ  پایین و بخشی است، عمدتًا رویکردهای به 
ترکیب  به  توجه  بدون  برنامه ها  محتوای  و  شهری  توسعۀ  برنامه های 
اجتماعی جمعیتی مکان ها از سطح ملی به محلی دیکته و برنامه ها 
بر اساس الگو و شرح خدمات یکسان تهیه می شوند. سطح محلی به 
که از ترکیب اجتماعی جمعیتی  خصوص شهرداری ها باوجود شناختی 
محتوای  تعیین  در  چندانی  نقش  دارنــد،  خــود  جغرافیایی  محدودۀ 
توانند  می  عملیاتی،  برنامه های  تهیۀ  هنگام  تنها  و  ندارند  برنامه ها 
مراجع  تعدد  همچنین  کنند.  منعکس  را  خــود  نظرات  و  خواسته ها 
ذی مدخل در تهیه، بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح ها، 
و  دشــوار  بسیار  را  برنامه ها  محتوای  اصــالح  و  رویکرد  در  تغییر  هرگونه 

زمان بر می کند. 
که  فعالیت می کند  قانونی  چــارچــوب  یــک  درون  در  برنامه ریزی   -2
برقرارمی کند.  منصفانه  رفتار  و  برخورد  برای  را  الزاماتی  چارچوب   این 
گروه های  که  تبعیضی  با  مقابله  منظور  به  قوانین  اصــالح  و  تصویب 
مرتبط  با  مسائل  که  ایــن  از  حصول اطمینان  و  تجربه می کنند  خــاص 
برنامه ریزی ها  درنظرگرفته می شوند،  تنوع در تمام سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی  نظران  صاحب  از  بسیاری  اظهارات  بر  بنا  ضــروری اســت. 
های  گــروه  حقوق  مدافع  ملی  قوانین  کمبود  از  ما  کشور  رشــت،  شهر 
اجتماعی مختلف رنج می برد. نگاهی اجمالی به قانون اساسی، قوانین 
برنامه های توسعه، مصوبات مجلس شورای اسالمی و آیین نامه های 
و  حقوق  از  قانون گذاری  اسناد  غفلت  مؤید  خوبی  به  دولــت  اجرایی 

این  خصوص  به  است.  شهر  در  مختلف  اجتماعی  گروه های  نیازهای 
که شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین مرجع قانونی 
تهیه و تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کشور در مصوبات 
دستگاه های  وظایف  و  زنــان  و  کودکان  سالمندان،  نیازهای  به  خود 
شهری  توسعۀ  پروژه های  و  برنامه ها  اجــرای  و  طراحی  هنگام  اجرایی 
از  گــســتــرده ای  طیف  کــه  اســت  ایــن  دیگر  مهم  نکته  نپرداخته است. 
کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و  مراجع از جمله وزارت 
برنامه ریزی و شورای عالی شهرسازی، ضوابط، معیارها و آیین نامه های 
کشور ما از تفرق  شهرسازی تدوین کرده اند. سازوکار برنامه ریزی شهری 
و  کاستی ها  به شناسایی  نیاز جدی  و  رنج می برد  قوانین  کندگی  پرا و 
خأل های قانونی و گردآوری این ضوابط در قالب قوانین جامع شهرسازی 
کن  کید بر تدوین ضوابط و مقررات مناسب سازی فضاها و اما کشور با تأ
گروه های آسیب پذیر از جمله  عمومی شهر و وسایل نقلیه عمومی برای 

کودکان و زنان دارد. توانخواهان، سالمندان، 
3- تدوین و تصویب قوانین پشتیبان برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت 
گام نخست است. برخورداری از محیط ها، امکانات و تسهیالت شهری 
فضایی  نیازهای  به  پاسخگو  و  مختلف  اجتماعی  گروه های  دوستدار 
متفاوت آ نها منوط به اجرا  شدن ضوابط و مقررات است. اجرا  نشدن 
بر  می شود.  آنها  بی اثرشدن  موجب  مقررات  و  قوانین  این  از  بسیاری 
گفته های صاحب نظران برنامه ریزی شهر رشت اهمال دستگاه  مبنای 
های مجری به خصوص شهرداری در اجرای قوانین، بازبودن منفذهای 
فرار از قانون و نبود مرجع نظارت بر اجرای قوانین از مهمترین دالیل 

جدول شماره4: شرایط/ مقوله های زمینه ای تحقق الگوی برنامه ریزی شهری تنوع گرا

نوع شرایط/ مقوله هامقوله های اصلیمقوله های فرعی
کشورF1: نظام متمرکز و از باال به پایین، F2: نظام برنامه ریزی بخشی و تعدد ارگان ها F: نوع نظام برنامه ریزی شهری 

شرایط زمینه ای
G: ویژگی های فرهنگی و اجتماعی شهروندان G1: احترام به دیگر شهروندان

گروه های اجتماعی مختلف، H2: مصوبات شورای عالی شهرسازی و  کمبود قوانین کالن مدافع حقوق   :H1
معماری، H3: قوانین جامع شهرسازی 

های  گــروه  حقوق  پشتیبان  ملی  قوانین   :H
اجتماعی مختلف

I: ضمانت اجرای قوانینI1: مرجع نظارت بر اجرای قوانین، I2: باز بودن منفذهای فرار از قانون، I3: اهمال در اجرای قوانین
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اجرا  نشدن قوانین و مقررات مدافع نیازهای گروه های مختلف هستند.
اجتماعی  و  فرهنگی  ویــژگــی هــای  مــهــم،  زمــیــنــه ای  مقولۀ  دیــگــر   -4
ــروه هــای آسیب پذیری چون  گ بــه حقوق  ــت. احــتــرام  شــهــرونــدان اس
عمومی،  نقلیه  وسایل  در  زنــان  و  کودکان  سالمندان،  توانخواهان، 
و  میادین  پارک ها،  خیابان ها،  جمله  از  شهر  عمومی  کن  اما و  فضاها 
که متولی خدمت رسانی  ادارات توسط سایر شهروندان و البته افرادی 
به آنها هستند، ریشه در ویژگی های فرهنگی اجتماعی جامعۀ شهری 
گروه ها در فرهنگ ما نهادینه  که احترام به حقوق این  ما دارد. تا وقتی 

نشود، رسوخ این موضوعات در قوانین و برنامه ها و عینیت یافتن آنها در 
محیط شهر دشوار خواهد بود.

• شرایط مداخله گر	
نحوی  به  یا  تخفیف  را  عّلی  شرایط  که  اند  آنهایی  مداخله گر،  شرایط 
تغییرمی دهند (Strauss & Corbin, 2015: 153). آنها شرایط زمینه ای 
 .(Danaeifard, 2012: 98)که بر راهبردها تأثیر می گذارند عمومی هستند 

شرایط مداخله گر تحقق الگوی تنوع گرا در جدول شماره5 آمده است.

جدول شماره5: شرایط/ مقوله های مداخله گر تحقق الگوی برنامه ریزی شهری تنوع گرا

نوع شرایط/ مقوله هامقوله های اصلیمقوله های فرعی
کمبود بودجه برای پروژه های عمرانی، J3: عدم برخورداری از منابع درآمدی   :J2 ،عدم موازنۀ درآمد و هزینه :J1

مستمر، J4: فساد مالی و منفعت طلبی
J: بنیۀ مالی شهرداری ها

گر شرایط مداخله 

K1: تدقیق و اصالح شرح وظایف بخش ها، K2: تداخل و همپوشانی وظایف بخش ها، K3: مرجع هماهنگ کنندۀ 
بخش ها، K4: ضعف نظارت در فرهنگ سازمانی، K5: فساد مالی و منفعت طلبی، K6: انتخاب پیمانکاران ذی 

کادر فنی شهرداری کارکنان شهرداری، K8: آموزش  صالح، K7: دانش، تجربه و تحصیالت مرتبط مدیران و 

K: ساختار و تشکیالت اجــرای طرح 
ها

L: هماهنگی بین سازمانیL1: تعدد دستگاه های ذی مدخل در توسعه و عمران شهری، L2: هماهنگی و مشارکت ادارات مختلف
M1: مقاالت پژوهشی دربارۀ رویکردهای نوین، M2: برنامۀ درسی رشتۀ برنامه ریزی شهری، M3: آموزش دیدگاه ها 

و روش های جدید شهرسازی، M4: مبهم بودن مفهوم تنوع
M: آموزش دانشجویان برنامه ریزی

N1: برخورداری مهندسین مشاور از نیروهای متخصص الزم در تمام رشته ها، N2: ارزشیابی ساالنۀ مشاوران تهیه 
کننده طرح ها، N3: دستورالعمل های راهنمای برنامه ریزی شهری

کنندگان  تهیه  تجربه  و  دانـــش   :N
برنامه های توسعۀ شهری

 :O3 ،اهمال در انجام وظایف قانونی :O2 ،برخورداری اعضای شورا از دانش، تخصص و تجربه الزم و مرتبط :O1
فساد مالی و قدرت طلبی 

O: مصوبات شورای شهر 

کیفیت محیط زیست شهری، P2: ارزیابی اثرات اجتماعی برنامه ها P: نیازسنجیP1: ارزیابی وضعیت و 

گر، بنیۀ مالی شهرداری هاست  1- یکی از مهمترین مقوله های مداخله 
که مقوله ای بازدارنده در تحقق برنامه ریزی شهری تنوع گرا در شهرداری 
نهاد  این  رشت،  شهرداری  ارشد  مدیران  اظهارات  بر  بنا  است.  رشت 
از  برخورداری  عدم  علت  به  کشور  شهرداری های  از  بسیاری  همچون 
گستردگی دامنۀ وظایف محوله به شهرداری  منابع درآمــدی مستمر، 
در حوزۀ توسعه و عمران شهری و هزینه های مرتبط با این وظایف و در 
کارهای عمرانی با  نتیجه عدم موازنۀ درآمد و هزینه، نه تنها در انجام 
مشکالت عدیده ای روبروست بلکه در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل 
کمبود بودجه برای پروژه های  نیز با چالش مواجه است. به این ترتیب 
کیفیت،  عمرانی موجب می شود، طراحی و اجرای پروژه های شهری با
گروه های اجتماعی  همه شمول و پاسخگو به نیازهای فضایی متفاوت 
مختلف محقق نشود. البته فساد مالی و منفعت طلبی برخی از مدیران 

گرفته شود. که نباید نادیده  نیز عاملی است 
طرح هاست.  اجــرای  تشکیالت  و  ساختار  دیگر،  مداخله گر  مقولۀ   -2
نقش  عمرانی  پروژه های  اجرای  و  خدمات  ارائۀ  حوزۀ  در  شهرداری ها 
بسیار مهم و تعیین کننده ای در تحقق برنامه ریزی شهری تنوع گرا دارند. 
شهرداری  مختلف  بخش های  وظایف  شرح  اصالح  و  تدقیق  عدم  اما 
)معاونت ها، مدیریت ها، اداره ها، سازمان ها و ...( و در نتیجه تداخل 
زمان  مالی،  منابع  اتــالف  موجب  مــوازی کــاری  و  وظایف  همپوشانی  و 
ارشد  از مدیران  یکی  گفتۀ  به  کارکنان شهرداری خواهد شد.  انرژی  و 
شهرداری رشت با بررسی شرح وظایف و اقدامات بخش های مختلف 
دقیقًا  خــدمــات  از  بسیاری  متولی  کــه  می شویم  متوجه  ــرداری  ــه ش
مشخص نیست؛ به عنوان مثال احداث و مناسب سازی سرویس های 

بهداشتی عمومی در شهر. آیا این وظیفه بر عهدۀ مدیریت هماهنگی 
و نظارت بر خدمات شهری است یا سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
کدام مرجع متولی هماهنگی بین بخش ها برای ایجاد  که  شهری؟ این 
کدام مرجع متولی نظارت بر  وحدت رویه و جلوگیری از موازی کاری و 
که در این  حسن اجرای وظایف محوله است، خود بحث مفصلی است 

مقال نمی گنجد.
و  مدیران  از  بسیاری  که  است  این  مقوله  این  ــارۀ  درب دیگر  مهم  نکتۀ 
کارکنان شهردای از دانش، تجربه و تحصیالت مرتبط با مدیریت، برنامه 
ریزی و عمران شهری برخوردار نیستندو با رویکردهای نوین برنامه ریزی 
نیستند.  آشنا  تفاوت  و  تنوع  برای  برنامه ریزی  رویکرد  ویژه  به  شهری 
که  نتایج مصاحبه با تعدادی از مدیران شهرداری رشت نشان می دهد 
کادر فنی شهرداری که عمدتًا تحصیالت غیرمرتبط  اقدامی برای آموزش 
که انتخاب  با توسعه و عمران شهری دارند، انجام نشده  و در آخر این 
پیمانکاران برای اجرای پروژه های عمرانی مهمی همچون خیابان کشی، 
پیاده روسازی، احداث پارک ها، میادین عمومی، پایانه های مسافری، 
ایستگاه های اتوبوس، پل های هوایی عابرپیاده و ... بر اساس روابط 
و بدون توجه به سوابق اجرایی آنها انجام می شود و نتیجه پروژه های 
گروه های اجتماعی مختلف در شهر  بی کیفیت و غیرقابل استفاده برای 
گونه و نیازهایشان در شهر را  که شهروندان را  خواهد بود. پروژه هایی 

مشابه هم درنظرمی گیرند.
که رابطۀ دو سویه با مقولۀ بیان شده دارد، هماهنگی  3- مقولۀ دیگری 
ارگــان های ذی مدخل در توسعه و عمران شهری است. طیف  همۀ 
گسترده ای از دستگاه ها اعم از راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، 
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طهری و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، بهزیستی، بهداشت و درمان، تربیت 
و  فاضالب  و  آب  بــرق،  نیروی  توزیع  اسالمی،  ارشــاد  و  فرهنگ  بدنی، 
بسیاری از ارگان های دیگر در مدیریت شهر دخیل هستند. فراهم آوردن 
ارائۀ امکانات آموزشی، بهداشتی  از زیرساخت های اساسی و  بسیاری 
اجتماعی  گــروه هــای  مناسب  فرهنگی  و  تفریحی  ورزشـــی،  درمــانــی، 
بر  تنها  زنــان  و  کودکان  سالمندان،  توانخواهان،  خصوص  به  مختلف 
عهدۀ شهرداری نیست بلکه مشارکت و هماهنگی همۀ دستگاه های 
و  توسعه  تعدد دستگاه های ذی مدخل در  را می طلبد.  اجرایی شهر 
عمران شهری می تواند هماهنگی و مشارکت آنها را در مسیر دستیابی 
گروه های  برای همۀ  کیفیت و همه شمول  با به محیط زیست شهری 

اجتماعی مختلف دشوار سازد. 
گفته های مدیران ارشد شهرداری رشت درکنار مرور اجمالی  4- تحلیل 
مصوبه  دو  جز  به  می دهد،  نشان  شهر  این  اسالمی  شــورای  مصوبات 
مشارکت  با  معلوالن  برای  شهری  فضاهای  سازی  مناسب  و  »طراحی 
و  مناسب  سازی  بــرای  شــهــرداری  الـــزام  »طــرح  و   )1383( بهزیستی« 
بهینه  سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی 
کنون  که آیین نامه های اجرایی این دو مصوبه تا و سالمندان« )1392( 
تهیه و تصویب نشده است (www.rashtshora.ir, 2020)، شورای این 
کودکان  بــرای  شهری  فضاهای  مناسب سازی  ــاره  درب مصوبه ای  شهر 
نــدارد1 و در طرح جامع رشت )1386( نیز به حقوق و نیازهای  و زنان 
ای  نشده است.  اشــاره  مختلف  اجتماعی  گروه های  متفاوت  فضایی 
مسائل  با  مرتبط  تجربۀ  و  تخصص  از  شــورا  اعضای  نبودن  بــرخــوردار 
آنها  مهمترین  از  یکی  کــه  قانونی  وظــایــف  انــجــام  در  اهــمــال  شــهــری، 
قانون گذاری و تصویب مصوبات مرتبط با حقوق و نیازهای شهروندان 
در شهر است و درنهایت فساد مالی و قدرت طلبی از مقوله های مورد 

کید صاحب نظران برنامه ریزی بودند. تأ
آموزش  با یکدیگر دارنــد،  تنگاتنگی  ارتباط  که  5- دو مقولۀ مداخله گر 
دانشجویان برنامه ریزی شهری و دانش و تجربه تهیه کنندگان برنامه های 
توسعۀ شهری هستند. آموزش و دانش دو روی یک سکه اند. بسیاری 
از دانشجویان و حرفه مندان برنامه ریزی در بخش خصوصی و عمومی 
کالبدی و مسائل مرتبط با تنوع  با مفهوم تنوع، ارتباط بین برنامه ریزی 
تنوع گرا  رویکرد  خصوص  به  شهری  برنامه ریزی  جدید  رویکرد های  و 
جمله  از  برنامه ریزی  جدید  رویکرد های  معرفی  ندارند.  کافی  آشنایی 
گنجاندن این موضوعات  رویکرد تنوع گرا در مقاالت علمی پژوهشی و 
در برنامۀ درسی دانشجویان، با ارتقای دانش آنها، قطعًا تأثیر خود را در 

محتوای برنامه ها نشان می دهد.
6- عالوه بر این برای اصالح محتوای برنامه های توسعۀ شهری و تنوع گرا 
شدن آنها، شرکت های مشاور تهیه کننده برنامه ها به متخصصان همه 
کارشناس  رشته های مرتبط با مسائل شهری از جمله برنامه ریز شهری، 
به  و  اقتصاددان شهری  کارشناس محیط زیست،  حمل و نقل شهری، 

1  به استناد بند 1 و 2 ماده 71 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
اجتماعی،  های  نارسایی  و  نیازها  کمبودها،  شناخت  و  بررسی   ،1375 مصوب  کشور 
و  ها  طرح  تهیه  و  انتخابیه  حوزه  رفاهی  و  اقتصادی  بهداشتی،  آموزشی،  فرهنگی، 
پیشنهادهای اصالحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها و نظارت بر حسن اجرای 
مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی از 

وظایف قانونی شورای شهر است.

خصوص جامعه شناس نیازدارند. بسیاری از صاحب نظران برنامه ریزی 
بر ضرورت وجود دستورالعمل های راهنما برای تهیه کنندگان در زمینۀ 
گروه های اجتماعی متنوع و پاسخگویی  چگونگی به رسمیت شناختن 
به نیازهای فضایی متفاوت آنها در سیاست  ها و پیشنهادهای برنامه ها 
تفاوت(.  و  تنوع  برای  برنامه ریزی  راهنمای  کیددارند)دستورالعمل  تأ
ــۀ  ارزشــیــابــی ســاالنــۀ شــرکــت هــای مــشــاور و بــررســی سابقۀ آنــهــا در ارائ

برنامه های مردم محور و موفق در عرصۀ اجرا بسیار مهم است.
برنامه های توسعۀ  نیازسنجی حلقۀ مفقودۀ فرایند تهیه و اجرای   -7
تنوع گرا  برنامه ریزی  الگوی  تحقق  و  کارگیری  به  در  که  اســت  شهری 
نقشی تشویق کننده دارد. هدف از برنامه ریزی شهری تأمین محیطی 
کیفیت محیط  مناسب زندگی همۀ شهروندان است. بنابراین ارزیابی 
متفاوت  فضایی  نیازهای  به  پاسخگویی  و  تنوع گرایی  دیدگاه  از  شهر2 
برنامه های  اجـــرای  و  طــراحــی  راهنمای  می تواند  مختلف  گــروه هــای 
شهری همه شمول باشد. ارزیابی وضعیت محیط شهر رشت از دیدگاه 
ارزیابی  شاخص های  سنجش  و  طراحی  طریق  از  می تواند  تنوع گرایی 
گروه های اجتماعی مختلف و مقایسۀ مقدار  کیفیت محیط به تفکیک 
وضع موجود شاخص ها با استانداردها انجام شود. همچنین ضرورت 
ارزیابی اثرات برنامه ها و سیاست ها بر گروه های مختلف اجتماع و بررسی 
رویه های  و  اقدامات  انــواع مختلف سیاست ها،  از  کسانی  که چه  این 

برنامه ریزی منفعت می برند و چه کسانی متضرر می شوند، وجوددارد.
• راهبردها	

پدیدۀ  از  کــه  هستند  خاصی  برهم کنش های  یــا  کنش ها  راهــبــردهــا، 
آنها   .(Danaeifard & Emami, 2007: 84)مـــی شـــونـــد منتج  مــحــوری 
می گیرند.  صــورت  محوری  پدیدۀ  به  پاسخ  در  که  هستند  کنش هایی 
که ما برای اشاره  کنش متقابل3 اصطالحاتی اند  کنش/  عمل/ تعامل یا 
کتیک های راهبردی و طرز عمل های عادی یا روتین و چگونگی  به تا
کار  به  امــور  و  مسائل  با  مواجهه  در  افــراد  توسط  موقعیت ها  مدیریت 
کنش های با منظور و عمدی اند  می بریم. عمل/ تعامل های راهبردی، 
گرفتن آنها پدیده  که برای حل یک مسئله صورت می گیرند و با صورت 
که به  شکل می گیرد (Strauss & Corbin, 2015: 155). ترکیبی از عواملی 
کارگیری و تحقق الگوی  عنوان شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر در به 
سیاستی،  اصالحات  یعنی  شدند؛  مطرح  تنوع گرا  شهری  برنامه ریزی 
راهبردهای  عنوان  به  می توانند  آموزشی  و  سازمانی  قانونی،  ابــزاری، 

تحقق این رویکرد درنظرگرفته شوند ) تصویر شماره5).

کارگیری و تحقق الگوی برنامه ریزی تنوع گرا تصویر شماره5: راهبردهای به 

2 Urban Environmental Quality Assessment
3 Action/Interaction
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ملی به سطح محلی و در نتیجه دشوار و زمان بر بودن تغییر محتوای 
گروه های اجتماعی مختلف  کمبود قوانین ملی مدافع حقوق  برنامه، 
با  مرتبط  از تصویب مصوبات  عالی شهرسازی  ویــژه غفلت شــورای  به 
گروه های آسیب پذیر در شهر، وجود مشکالت جدی  حقوق و نیازهای 
در حیطۀ اجرای ضوابط و مقررات حتی در صورت وجود قوانین به روز و 
کارآمد و درنهایت ویژگی های فرهنگی و اجتماعی شهروندان در احترام 
گروه های خاص را به عنوان شرایط زمینه ای تحقق این الگو  به حقوق 
که در محیط برنامه ریزی تأثیرگذار بوده اما به  کردند؛ شرایطی  مطرح 
عنوان کالن روندها در محیطی فراتر از محیط برنامه وجود دارند و به طور 

غیرمستقیم بر پدیدۀ مورد نظر تأثیرگذارند. 
صاحب نظران برنامه ریزی این شهر عواملی چون بنیۀ مالی شهرداری 
گرا و همه شمول،  تنوع  برای اجرای پروژه های توسعۀ شهری  رشت 
ساختار و تشکیالت شهرداری رشت به عنوان مجری برنامه ها و پروژه 
و اصالح شرح وظایف بخش های  تدقیق  نظر  از  توسعه شهری  های 
انطباق  و  گــرا  تنوع  شهری  ریــزی  برنامه  حــوزۀ  در  شــهــرداری  مختلف 
کننده و نظارتی، دانش،  وظایف و اقدامات از طریق مراجع هماهنگ 
کارکنان  کنندگان و مجریان برنامه ها و مدیران و  تخصص و تجربۀ تهیه 
الگوهای جدید برنامه ریزی، هماهنگی  شهرداری این شهر در زمینۀ 
کلیۀ  سازمان های ذی مدخل در توسعۀ شهری، تصویب مصوبات  بین 
شورای  وسیله  به  پذیر  آسیب  های  گــروه  نیازهای  و  حقوق  با  مرتبط 
فعلی  از وضعیت  تصویری  ارائــه  و  نیازسنجی  درنهایت  و  اسالمی شهر 
گروه های اجتماعی مختلف را به  شهر از نظر پاسخگویی به نیازهای 
که می توانند در تحقق این  کنند  عنوان شرایط مداخله گری معرفی می 
از عوامل  ترکیبی  باشند.  بازدارنده داشته  یا  کننده  الگو جنبه تشویق 
و  قانونی، سازمانی  ابــزاری،  و شرایط فوق شامل اصالحات سیاستی، 
درنظرگرفته  الگو  این  تحقق  راهبردهای  عنوان  به  می توانند  آموزشی 
شوند. درنهایت دستیابی به محیط زیست شهری تنوع گرا و همه شمول 
گروه های اجتماعی  کیفیت محیط زیست شهری برای همه  یا ارتقای 

مختلف به عنوان مقولۀ پیامدی شناسایی شد.
سایر  کــه  دهــد  مــی  نشان  تحقیقات  سایر  هــای  یافته  اجمالی  مـــرور 
کارگیری رویکرد در جریان اصلی قراردادن و  محققان به مواردی چون به 
درنظرگرفتن مالحظات مرتبط با تنوع در سیاست ها، اسناد و اقدامات 
دو  در  برنامه ریزی  سیاست های  محتوای  اصــالح  شــهــرداری،  روزمــرۀ 
سطح ملی و محلی و تنوع گرا شدن آنها، وضع قوانین مقابله با تبعیض 
گروه ها، ارتقای دانش برنامه ریزان شهری شاغل در بخش عمومی  علیه 
و خصوصی دربارۀ ارتباط برنامه ریزی فضایی و موضوعات مرتبط با تنوع 
و آموزش آنها، تدوین دستورالعمل های راهنمای برنامه ریزی، ایجاد 

• شرایط پیامدی	
رخداد  ماحصل  و  نتیجه  که  هستند  مقوله هایی  پیامدی  مقوله های 
مقولۀ مرکزی در آنها نمود می یابد. پیامدهای برنامه ریزی شهری تنوع 

که انتظار می رود در صورت  گرا در واقع همان اثرات و نتایج مثبتی است 
الگوی  تحقق  پیامدی  شرایط  به دست آید.  آن  تحقق  و  کارگیری  به 

تنوع گرا در جدول شماره6 آمده است.

جدول شماره6: شرایط/ مقوله های پیامدی تحقق الگوی برنامه ریزی شهری تنوع گرا

نوع شرایط/ مقوله هامقوله های اصلیمقوله های فرعی

 :Q4 ،کاهش محرومیت مکانی  :Q3 ،کاهش نابرابری های فضایی و اجتماعی  :Q2 ،کیفیت زندگی Q1: افزایش 
افزایش دسترسی به امکانات و خدمات عمومی، Q5: ایمنی و امنیت، Q6: رضایتمندی شهروندان از شهرداری

کیفیت محیط زیست  Q: ارتقای 
شهری  زیست  محیط  شهری/ 

گرا تنوع 
شرایط پیامدی

1- از اثرات مثبت و پیامدهای اصلی تحقق این الگو در شهر رشت می 
گروه های اجتماعی مختلف  نابرابری ها علیه  و  کاهش تفاوت ها  تواند 
شهر  در  نیازشان  مــورد  عمومی  تسهیالت  و  امکانات  به  دسترسی  در 
که هیچ شهروندی به واسطه سن، جنسیت، توانایی  گونه ای  باشد. به 
ذهنی/ جسمی، قومیت، نژاد، مذهب و دیگر تفاوت ها از دسترسی به 
امکانات عمومی محروم نشود. کاهش نابرابری های فضایی و اجتماعی 
شاخص های  ارتــقــای  بــه  منجر  می تواند  آسیب پذیر  گــروه هــای  علیه 
گروه های آسیب  امنیت  و  ایمنی  افزایش  زندگی در شهر شود.  کیفیت 
افزایش  و  ...( در شهر  و  زنان  کودکان،  )توانخواهان، سالمندان،  پذیر 
از  تواند  می  نیز  شهری  مدیریت  اقدامات  از  شهروندان  رضایتمندی 
اصلی  پیامدهای  دسته  دو  باشد.  الگو  این  تحقق  جانبی  پیامدهای 
و جانبی )مقوله های فرعی( را می توانیم در قالب مقولۀ اصلی ارتقای 
گروه های اجتماعی مختلف  کیفیت محیط زیست شهری برای همه 
که  یا دستیابی به محیط زیست شهری تنوع گرا و همه شمول بگنجانیم 

نتیجه و ماحصل نهایی تحقق این الگو خواهد بود.

نتیجه گیری. 5
گردآوری  تحقیق حاضر با بهره گیری از روش نظریۀ زمینه ای نظام مند و 
و  پژوهشی  حــوزۀ  دو  در  مطلع  افـــراد  از  مصاحبه ای  متنی  داده هـــای 
گسترده ای از عوامل مؤثر در به  اجرایی و تحلیل داده ها توانست طیف 
کارگیری و تحقق این رویکرد را در قالب 17 مقولۀ اصلی و 59 مقولۀ فرعی 
کند. مقوله های شناسایی شده در قالب  و روابط میان آنها شناسایی 
پنج دسته شرایط عّلی، زمینه ای، مداخله گر، پیامدی و راهبردها، حول 
گرا سازماندهی شدند. کارگیری و تحقق الگوی تنوع  مقولۀ هسته ای به 
کید بر تأثیر انکارناپذیر سطح ملی بر برنامه ریزی شهری در سطح  با تأ
محلی، عواملی چون نظام فکری مسلط بر سازوکار برنامه ریزی شهری 
گذار از تفکرات مدرنیسم به اندیشه های پسامدرنیسم، حرکت  کشور و 
کالبدی  کالبدی به سوی ترکیب سیاست های  از سیاست های صرفًا 
با سیاست های اجتماعی و چرخش از سیاست های یکسان سازی و 
همانندسازی به سیاست های تنوع و تفاوت، تغییر رویکرد تهیۀ برنامۀ  
گرا و مردم  کثرت  گرا،  توسعۀ شهری از رویکرد یکسان نگر به رویکرد تنوع 
محور و در نتیجه اصالح محتوای برنامۀ توسعۀ شهر رشت و توجه به 
محتوای  در  مختلف  اجتماعی  هــای  گــروه  متفاوت  فضایی  نیازهای 
عنوان  به  شهر  این  شهروندان  عمومی  مطالبه گری  درنهایت  و  برنامه 

گرا شناسایی شدند.  کارگیری و تحقق الگوی تنوع  شرایط علی به 
متخصصین برنامه ریزی شهر رشت عواملی چون متمرکز و بخشی بودن 
کشور و دیکته شدن محتوای برنامه از سطح  نظام برنامه ریزی شهری 
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London Authority.

پذیر،  آسیب  گروه های  نیازهای  و  حقوق  مدافع  مردمی  تشکل های 
ارزیابی اثرات برنامه ها و سیاست ها بر گروه های مختلف اجتماع و اصالح 
کردند.  ساختار و تشکیالت اجرای برنامه ها و سیاست های تنوع اشاره 
مقایسه یافته های تحقیق پیش رو با تحقیقات دیگر عالوه بر دربرگرفتن 
گسترده تری  و تأیید یافته های آنها نشان می دهد، عوامل بنیادی تر و 
که می توان آنها را در قالب  کارگیری و تحقق این رویکرد مؤثرند  در به 
کم بر نظام برنامه ریزی شهری(،  زیرساخت های اندیشه ای )تفکر حا
کالن شهرسازی(، ابزاری )رویکرد تهیه برنامه  سیاستی )سیاست های 
نیازسنجی(، سازمانی )نوع  و  برنامه ها  های توسعه شهری، محتوای 
کشور، ساختار و تشکیالت اجرای طرح ها و  نظام برنامه ریزی شهری 
گروه های  هماهنگی بین سازمانی(، قانونی )قوانین ملی مدافع حقوق 
قوانین(،  اجــرای  و ضمانت  اجتماعی مختلف، مصوبات شــورای شهر 
برنامه  دانشجویان  )آمــوزش  آموزشی  ها(،  شهرداری  مالی  )بنیۀ  مالی 
فرهنگی  اجتماعی  و  برنامه ها(  کنندگان  تهیه  تجربۀ  و  و دانش  ریزی 
شهروندان(  اجتماعی  و  فرهنگی  های  ویژگی  و  عمومی  گری  )مطالبه 

بیان نمود. 
عــالوه  کند،  مــی  متمایز  مطالعات  سایر  از  را  رو  پیش  مطالعۀ  آنچه 
تشریح  و  سازماندهی  عــوامــل،  از  ــری  ت گسترده  طیف  شناسایی  بــر 
مقوله های شناسایی شده در قالب پنج دسته شرایط عّلی، زمینه ای، 
و  کارگیری  به  هسته ای  مقولۀ  حــول  راهبردها  و  پیامدی  مداخله گر، 
این  پاردایمی  مدل  ارائــۀ  و  تنوع گرا  شهری  برنامه ریزی  الگوی  تحقق 
الگوست. با توجه به نوع مسئلۀ تحقیق، نظریۀ زمینه ای روش مناسبی 
گسترده  در درک مجموعه شرایط و عوامل مؤثر بوده و شناسایی طیف 
ای از عوامل و سازماندهی آنها در قالب یک مدل پارادایمی را امکان پذیر 
نموده است. امید است شناسایی و تبیین این عوامل بتواند راهنمای 
کشورمان  برنامه ریزی شهری  آیندۀ مراجع  اقدامات  تصمیم گیری ها و 
پاسخگویی  متنوع،  اجتماعی  گــروه هــای  به رسمیت شناختن  ــرای  ب
برنامه ریزی  و  گذاری  سیاست  فرایندهای  در  متفاوتشان  نیازهای  به 

شهری و مقابله با تبعیض در اقدامات برنامه ریزی شهری باشد.
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