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چکیده
افزایش یافتن و پیچیده تر شدن ماهیت مشکل های شهری، به اهمیت پرداختن به چگونگی یافتن و گشودن مشکل ها 

مشکل های  انواع  به  پاسخ  در  توسعۀ شهرهای جدید  و  برنامه ریزی  دارد.  اشاره  برنامه ریزی شهری  فرایندهای  در 

شهرهای بزرگ و با دستور کاری برای فرار از آن مشکل ها، همواره قصد تکرار نشدن مشکل های شهرهای بزرگ در 

آنها را داشته است، درحالی که شهرهای جدید کشورهای مختلف، با وجود به دست آوردن موفقیت ها و دستاوردهایی 

چنین  بوده اند.  روبه رو  چندبُعدی  و  پیچیده  مشکل هایی  با  خود  توسعۀ  گوناگون  مراحل  در  چند،  زمینه هایی  در 

مشکل هایی نیاز به راه حل هایی چندبُعدی یا فضایی دارند، اما رویکردهای رایج توان رویارویی با مشکل های پیچیده 

و چندبُعدی در شهرهای جدید را ندارند. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به طراحی چهارچوب و یا الگوواره ای 

مناسب مشکل یابی-مشکل گشایی برای به کارگیری در شهرهای جدید با تأکید بر شهر جدید هشتگرد پرداخته است. 

چهارچوب پیشنهادی مشکل گشایی در این مقاله، بر پایۀ مقوله بندی مشکل ها در دو دستۀ روندکاری و محتوایی و 

با استفاده از روش های خالقانۀ مشکل گشایی و ترکیب عناصری از دو رهیافت مشکل گشایی خالق و مشکل گشایی 

عقالنی، شکل یافت. بر پایۀ الگوواره پیشنهادی مشکل یابی-مشکل گشایی در این مقاله، شیوۀ مشکل یابی و تحلیل 

مشکل با استفاده از روش تحلیل متن و انجام مصاحبه های عمیق، و شیوۀ مشکل گشایی با استفاده از فرایندی با ماهیت 

ترکیبی مشکل سو و هدف سو برای رویارویی با مشکل های موجود در شهر جدید هشتگرد معرفی شد.

شهری،  برنامه ریزی  مشکل های  شهری،  مشکل های  مشکل سو،  برنامه ریزی  شهری،  برنامه ریزی  کلیدواژه ها: 

مشکل یابی، مشکل گشایی، شهر تهران، شهر جدید هشتگرد.



6

ی
از

رس
شه

و 
ی 

ار
عم

ۀ م
ام

ن
  9

7 
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
  ب

|  
20

ره 
ما

 ش
 | 

ر 
هن

اه 
شگ

دان
ۀ 

ام
صلن

وف
مقدمهد

برنامه ریزی از نارضایتی از وضع موجود آغاز می گردد و در پی ایجاد وضعیتی دلخواه مبتنی بر درکی الزم 
و کاربُردی از مشکل ها است. افزایش مشکل های شهری و هرچه گسترده تر و پیچیده تر شدن ماهیت این 
مشکل ها، به اهمیت پرداختن به چگونگی یافتن و گشودن آن مشکل ها در فرایندهای برنامه ریزی شهری 
اشاره دارد. شهرهای جدید را راهبردی برای فرار از مشکل های شهرهای موجود و درمانی برای »تأثیرهای 
سرریز جمعیت بزرگ شهرها«1 و یا جابجایی جمعیت از شهرهای پرجمعیت و مراکز رشد منطقه ای و نیز 
سازوکار مهار رشد بزرگ شهرها تعریف نموده اند )Thorgeirsdottir, 2010; Adedokun, 2013( و بنابراین 
پاسخ به انواع مشکل های شهرهای بزرگ از دستورکارهای برنامه ریزی شهرهای جدید به شمار می رود. 
شهرهای جدید به صورت جوامعی خودکفا )از نظر خدمات رفاهی( و متعادل )از نظر برابری اجتماعی-

اقتصادی و دربر داشتن گروه های گوناگون اجتماعی-اقتصادی( برنامه ریزی و ایجاد شدند و قصد بر آن 
متفاوت، در طول  بوده که مشکل های شهرهای بزرگ در آنها تکرار نشود. شهرهای جدید کشورهای 
دوران توسعه با وجود به دست آوردن موفقیت هایی، در مراحل مختلف توسعۀ خود با مشکل هایی چند 
 de Klerk,( روبه رو بوده اند. پیامد این مشکل ها بر ساختار فضایی این شهرها را می توان چنین برشُمرد
13-7 ,2006(: کاهش رشد جمعیت؛ اُفت اقتصاد و پیشی گرفتن اقتصاد مبتنی بر خدمات از اقتصاد مبتنی 
بر صنعت؛ کاهش فرصت های شغلی، محرومیت چندگانه و اُفت شهری برخی نواحی درونی شهرها؛ بروز 
مشکل های نگهداری و تعمیر فضاهای شهری؛ متروکی و در نهایت تخریب فضاهای متروک و فرسوده؛ و 
عدم تمایل جمعیت در گروه های درآمدی متوسط و باالتر به سکونت در شهرهای جدید که موجب افزایش 

سفرهای روزانۀ از منزل به محل کار و تبدیل شهرهای جدید به شهرهای خوابگاهی شد. 
چندبُعدی  می شوند،  روبه رو  آنها  با  خود  توسعۀ  دوران  طول  در  جدید  شهرهای  که  مشکل هایی  چون 
هستند یعنی به زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سازمانی مربوط می شوند، در نتیجه نیاز 
به راه حل هایی پاسخگو یعنی راه حل هایی چندبُعدی یا فضایی2 دارند. مشکل های چندبُعدی با استفاده از 
سازوکار مبتنی بر رهیافت های سنتی برنامه ریزی و تولید راه حل ها و برنامه های کالبدی مبتنی بر »جزمیت 
کالبدی«3 بدون توجه به دستورکارهای برنامه ریزی فضایی و تفکر راهبردی و اختیار رویکرد و فرایندی 

مشکل یاب و مشکل گشا که توان ردیابی و گشودن مشکل های پیچیده را داشته باشد، امکان پذیر نیست.
 

مشکل مورد پژوهش در مقاله
با وجود پایان گرفتن برنامۀ ایجاد شهرهای جدید در میانه سدۀ بیستم میالدی - که در برخی از جوامع بر 
پایۀ سیاست های »حکومت رفاه«4 قرار داشت - و با چرخش سیاست های ملی این کشورها به سوی تفکر 
نولیبرال و به دور از نظر و عمل برنامه ریزی، ایجاد شهرهای جدید در کشور ایران از نیمۀ نخست دهۀ 
1360 شمسی به عنوان راهکاری برای ایجاد تعادل در شبکۀ شهری کشور در رویارویی با رشد فزایندۀ 
جمعیت شهرنشین و کنترل نشدگی گسترش شهرهای بزرگ و نیز ایجاد قطب های جدید فعالیت اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی، در دستورکار ملی قرار گرفت. 
با گذشت بیش از 35 سال )در سال 1396( از عمر شهرهای جدید کشور، مشکل هایی در آنها ردیابی شدنی 
دسته  سه  در  و  ردیابی  ایران  جدید  شهرهای  مشکل های  مقاله،  این  در  اکتشافی5  کوششی  در  است. 
رده بندی شدند: یک دسته در نتیجۀ الگوبرداری نسنجیده از اصول و شیوۀ برنامه ریزی شهرهای جدید 
در کشورهای مختلف جهان پدیدار شده اند؛ یک دسته به ساختار اقتصاد-سیاسی جامعه )از نظر عوامل 
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دسته ای دیگر به شیوه های روندکاری )چهارچوب های سازمانی؛ قانونی و حقوقی( و به چهارچوب های 
محتوایی )دربردارندۀ »مشکل های برنامه ریزی«6 که به ویژه در شیوۀ »برنامه ریزی مشکل-سو«7 مشکل ها، 
برنامه ریزی(،  بر  وارد  پیچیدگی مشکل ها، شیوه های مشکل یابی8 و مشکل گشایی9 و عدم قطعیت های10 
مربوط  شدند. شهر جدید هشتگرد، قلمروی پژوهش پایۀ این مقاله، شهر جدیدی است که برای رویارویی 
با افزایش جمعیت شهر تهران و با هدف کاهش مهاجرت به این شهر، برنامه ریزی و ایجاد شد. اما با 
گذشت زمان، دارای مشکل هایی است که نه فقط با مقصود ایجاد این شهر سازگار نیست، بلکه نپرداختن 

به آنها شهر جدید هشتگرد را بیش از پیش وارد چرخۀ مشکل های ناگشودنی خواهدکرد. 

هدف، روش پژوهش و دستاورد مورد انتظار 
هدف این مقاله ردیابی مشکل در شهرهای جدید بر اساس قیاس تجربه های برنامه ریزی و ایجاد شهرهای 
برای مشکل یابی، علت یابی و  نظری  یا چهارچوبی  الگوواره  به  بتوان  تا  است  ایران و جهان  جدید در 
دستیابی  برای  یافت.  دست  هشتگرد  جدید  شهر  در  به ویژه  و  شهرها  گونه  این  در  مشکل گشایی  نیز 
تدبیر  برای  پایه ای  که  پنج مرحله  بر  مبتنی  فرایندی  و  مقاله یک مسیر توصیفی-تحلیلی  به دستورکار 
مقاله  این  دستاورد   .)1 )شکل  شد  پیموده  بوده،  در شهرهای جدید  مشکل گشایی  مقدماتی  چهارچوب 
معرفی الگوواره یا چهارچوبی برای مشکل یابی و مشکل گشایی در شهرهای جدید ایران و به ویژه شهر 
جدید هشتگرد است که بر اساس نتایج مطالعات پایۀ این مقاله، پیشینه ای با ماهیت توصیفی-تحلیلی و 

نیز تجویزی از آن یافت نشد.

شکل 1. نمودار روش کار مقاله

مبانی نظری پژوهش
مقصود این مقاله دست یابی به الگوواره ای برای ردیابی، تعریف و علت یابی مشکل ها در شهرهای جدید 
و به ویژه در شهر جدید هشتگرد است. منظور از الگوواره، ساختاری نظری، چهارچوبی پیروی شدنی و 
راهنمایی است که موضوع ها و مشکل ها مهم و آن روندکارها و فرایندهایی که در رویارویی با مشکل هایی 
ویژه به کار می روند را نشان می دهد. در پاسخ به این مقصود، پایه های نظری مقاله به انگاشت های اصلی 

مرتبط می پردازد.
مشکل: در برنامه ریزی شهری، تعریف مشکل بر وجود اختالف، ناهمسانی11 و شکاف میان آنچه وجود 



8

ی
از

رس
شه

و 
ی 

ار
عم

ۀ م
ام

ن
  9

7 
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
  ب

|  
20

ره 
ما

 ش
 | 

ر 
هن

اه 
شگ

دان
ۀ 

ام
صلن

وف
دارد و آنچه دلخواه است، استوار است. پس هرگاه بتوان تفاوتی آشکار میان آنچه هست )وضعیت موجود( د

و آنچه دلخواه است )وضعیت دلخواه( را تشخیص داد، مشکل ردیابی شده است )دانشپور، 1387، 7(. هرچند 
وجود اختالف میان وضعیت دلخواه و وضعیت موجود، شرط الزم برای وجود مشکل است، شرایط دیگری 
نیز باید برقرار باشد تا بتوان یک وضعیت را مشکل دار نامید )Robertson, 2001, 56; Smith, 1998(. چون 
چنین مشکلی نیاز به تصمیم گیری برای انتخاب راه گشودن دارد، »مشکل تصمیم«12 و یا »فرصت تصمیم«13 یا 
مانعی که دستیابی به هدفی دلخواه یا مقصودی را دشوار می کند، به شمار می آید. دشواری، به قیودی که مشکل 
موجب برانگیختن آنها می شود یعنی قیودی که یا از محیط مشکل به وجود می آیند و یا توسط مشکل گشا بر 
فرایند مشکل یابی- مشکل گشایی تحمیل می گردد )Robertson, 2001, 56( و عدم قطعیت ها )نامعلومی ها( 
مربوط است. در ردیابی مشکل به دشواری مشکل گشایی اشاره می گردد که ناشی از وجود اختیارهای گزینه 

.)Grünig et al., 2005, 5-6( و دشواری ارزیابی و انتخاب گزینۀ برتر برای اجرای برنامه است
کوشش  هر  در  دارد.  اختالف  دلخواه  با وضعیت  که  است  سیستم شهری  در  هر وضعیتی  مشکل شهری: 
برنامه ریزی مشکل سو، نیاز به تمایز »مشکل های برنامه ریزی شهری« )مشکل هایی که گشودن آنها در دستورکار 
سازوکار برنامه ریزی شهری قراردارد( از »مشکل های کلی جامعه« که در شهرها تجلی می یابند، اما در حیطۀ 
عمل سازوکار برنامه ریزی شهری قرار ندارد، وجود دارد. مشکل های شهری که از نوع »مشکل تصمیم شهری« 
هستند، بدساختاریافته بوده، دارای نوعی پیچیدگی هستند که بر خالف آن دسته که ساختار تعریف شده و 
راه های گشودن ردیابی شدنی دارند، دستیابی به راه گشودن آنها دشوار است؛ نیاز به اتکا به داوری های چندگانه 
دارند و مشکل شریر14 شمرده می شوند. در نظر نگرفتن پیچیدگی ها، اثرهای متقابل هر مشکل و اثرهای وارد 

.)Rittel and Webber, 1973, 158-59( بر جامعه، می تواند کل فرایند مشکل گشایی را به شکست بکشاند
و  موجود  وضعیت  میان  اختالف  رفع  پی  در  که  روندکارهایی  مشکل،  گشودن  فرایند  در  مشکل یابی: 
به گشودن آن معطوف می نمایند  به چیستی مشکل  پرداختن  از  را  دلخواه هستند، توجه خود  وضعیت 
)Kleindorfer, Kunreuther & Schoemaker, 1993, 23-25(. در مشکل یابی به روندکارهایی پرداخته 
می شود که توسط آنها شناسایی مشکل ها بهبود می یابد. اهداف مشکل گشایی شفاف سازی، مدیریت زمان 
و اصالح هزینه است و مشکل ها برحسب اهمیت گشوده می شوند. مشکل یابی به دو شیوه انجام می گیرد: 
یک  به  پاسخ  در  ُکنش  که  اصل  این  اساس  بر  واُکنش گرایانه15:  یا  )منفعل(  ُکنش پذیر  مشکل یابی   )1(
وضعیت است و نه آفریدن و یا مهار نمودن آن، تشخیص مشکل توسط عوامل بیرونی برانگیخته می شود 
و مشکل گشا را مجبور به شناسایی وضعیتی مشکل دار می نماید که الزم است عملی در مورد آن انجام داد. 
)2( مشکل یابی هدف مند یا پیش ُکنشی16: بر اساس این اصل که پیش از ُرخ دادن یک وضعیت مشکل دار 
و سپس پاسخ دادن به آن، باید وضعیتی را آفرید و یا آن را مهار نمود، به مهم ترین مشکل ها و روش 
گشودن آنها با هدف ارتقای سیستم برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با به کارگیری تفکر خالق 

.)Kleindorfer, Kunreuther & Schoemaker, 1993, 23-25 می پردازد )دانشپور، 1387، 9؛
مشکل گشایی: مشکل را وضعیت هایی نادلخواه17 که باید مورد توجه قرارگیرند می داند و به صورت سلسله 
مراتبی از عملیاتی که به صورتی هدف سو18 قصد دگرگونی و سوق دادن یک وضعیت به سوی اهدافی از 
پیش تعیین شده را دارد، انجام می شود )Smith, 1998, 1491-92(. مشکل گشایی را عملی جمعی و یک 
فرایند تصمیم گیری چندگانه دانسته اند که در آن فرد یا گروه نمی تواند به تصمیم گیری در زمینه هایی که 
به جمع مربوط می شود، بپردازد. زیرا حتی در بخش عمومی نیز سازمان ها مرجع رسمی تصمیم گیری در 
مورد همۀ عرصه ها نیستند و مشروعیت و پشتیبانی کامل و ظرفیت تولید برآمدهای دلخواه از سوی کل 

جامعه را ندارند )دانشپور، 1387، 10-9(.
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چه برنامه ریزی مشکل سو: فرایندهای کاربردی مشکل گشایی 

فرایندهای کاربردی با نگاه به فضای مشکل های چندگانه، مناسب مشکل های جمعی همچون مشکل های 
شهری هستند )Smith, 1998, 14-15( و در آنها مشکل گشایی روندکارهایی چندمرحله ای است که همۀ 
فعالیت های الزم برای گشودن مشکل و یافتن و صورت بندی19 مشکل را در خود دارند و به مشکل گشایی 
 .)Proctor, 1999, 44-47( همچون تسلسلی از گام های روشن با توان بازگشت و تکرار مجدد می نگرند

در این زمینه دو دسته »روش های تحلیلی«20 و »روش های خالقانه«21 به کار گرفته می شوند. 

فرایند عقالنی مشکل یابی- مشکل گشایی

فرایند عقالنی مشکل یابی- مشکل گشایی با پشتوانۀ رهیافت های عقالنی، فرایندی با دروندادها )ارزش های 
حاکم بر جامعه، انتظارها؛ چشم داشت ها؛ محدودیت ها و امکانات موجود در جامعه(، بروندادها )سیاست ها 
و تصمیم ها( و نیز سازوکارهای درونی است که دو عمل اصلی مشکل یابی و مشکل گشایی را به کار گرفته 

)Proctor, 2002, 24-60; Smith, 1998, 70-72( و پنج مرحله دارد:

مرحلۀ نخست- مشکل یابی: در دو حالت ُرخ می دهد: الف( شناسایی مشکل ساده که مستقیم از سوی 
تصمیم ساز یا مشکل گشا انجام می گیرد، و ب( شناسایی مشکل پیچیده که مشکل گشا با توجه به نشانه هایی 

و اقدام هایی که برای شناسایی انجام می دهد؛ مشکل را می یابد.

مرحلۀ دوم- تعریف مشکل: در پاسخ به پرسش »مشکل چیست؟« صورت بندی پیچیدگی های مشکل، 
ویژگی های وضعیت مشکل دار و شیوه ارتباط آن با سایر مشکل ها تعیین و تفسیر می گردد. این مرحله 
منجر می شود و  به درک دقیق وضعیت مشکل دار  دارد و  از فرآورده )محصول(  نیز  و  فرایند  از  نشان 

به همین دلیل ارزیابی وضعیت نیز نامیده می شود. 

شرایط  که  علیت باور22  تفکر  چهارچوب  بر  بودن  استوار  با  مشکل  هر  علت  علت یابی:  سوم-  مرحلۀ 
به وجود آمدن مشکل را شکل می دهد، شناسایی می شود. فرایند تشخیص علت مشکل از گام های گردآوری 

اطالعات، تولید و آزمون فرضیه تشکیل می شود.

مرحلۀ چهارم- مشکل گشایی و تولید گزینه: برای درک مشکل، دستیابی به و پیمودن مسیر مشکل گشایی، 
گشودن  در  موجود  دانش  اساس  بر  و  مشکل  فضای  در  گزینه ها  مشکل دار، جستجوی  تحلیل وضعیت 

مشکل و نیز بیان علت اختیار گزینه ها )با به کارگیری تفکر تحلیلی23( انجام می شود.

گشودن  برای  ممکن  گزینه های  تعیین  پی  در  اجرا:  و  برتر  گزینۀ  انتخاب  ارزشگذاری،  پنجم-  مرحلۀ 
مرتبط  چالش هایی  با  فرایند  این  می شود.  انجام  ارزشگذاری  درخور،  سنجه هایی  به کارگیری  با  مشکل 
با عدم قطعیت در برآمدهای حاصل از هر انتخاب، تعیین میزان مفید بودن یا مفید نبودن یک گزینه و 

انتخاب گزینه ای با اثرهای جانبی روبه رو است. 

فرایند خالقانۀ مشکل یابی- مشکل گشایی

به کارگیری روش های تحلیلی در مشکل یابی و تعریف درست مشکل به بررسی اعتبار تحلیل ها و راه حل ها 
بر اساس شواهد و یافته های مبتنی بر بازُجست علمی24 می انجامد و در رویارویی با پویایی و دگرگونی 
مشکل ها، فرایندهای مشکل گشایی با به کارگیری »روش های خالقانۀ« متکی بر تفکر راهبردی می پردازند 
)Proctor, 1999, 44-47(، یعنی دو انگارۀ موجود به انگاره ای جدید تبدیل و راه حل هایی نوآورانه ایجاد 
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است، د پرس وجوگر  ذهنی  نیازمند  مشکل  کشف  این که  درک  با  »مشکل گشایی خالق«  فرایند  می شوند. 

چون  می داند.  مشکل گشایی  از  مهم تر  را  فرصت ها  شناسایی  و  مشکل  شناسایی، صورت بندی  و  درک 
اهداف توان تولید راهبردهایی متفاوت و گزینه - که از عناصر اصلی مشکل گشایی خالق هستند - را 
دارند، تعیین اهداف نیز در این فرایند اهمیت دارد. فرایند مشکل گشایی خالق چرخه ای و متشکل از 
فعالیت ها و مراحلی است که در آن ابتدا به »تفکر واگرا« )انگاره ها25 یا اهداف و راه های گشودن مشکل ها 
بدون محدودیت تولید( و پس از رسیدن به سطح پذیرفتنی )یعنی راه حل ها از سوی گروه مشکل گشایی 
واگرا(  تفکر  نتایج  بر  بودن  متکی  با هدف  )راه حل هایی  همگرا«26  »تفکر  به  باشند(  به کارگرفتنی شدنی 
مشکل گشایی  مشکل یابی-  فرایند  شش گانۀ  مراحل   .)Higgins and Reeves, 2004( می شود  پرداخته 
مشکل یابی؛  واقعیت یابی27؛  هدف یابی؛  شامل  خالق«-  »مشکل گشایی  اصول  و  خالق  تفکر  بر  مبتنی 
تاکتیک ها،  تولید  با  عملیاتی  مرحلۀ  و  راه حل یابی29  یا  راهبردی  مرحلۀ  انجام  )ایده یابی(28؛  انگاره یابی 

.)Proctor, 1999, 63-67( همراه با فنون به کارگیری شدنی در شکل 2 تصویر شده است

شکل 2. فرایند و فنون مورد استفاده در مشکل گشایی خالق

Proctor, 2002 منبع: نویسندگان با استفاده از

* نگاه کنید به پی نوشت شماره 30
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ردیابی پیشینۀ پژوهش در شهرهای جدید در جهان و در ایران
ویژگی های شهرهای جدید کشورهای جهان با استفاده از روش تحلیل متن بررسی و نتایج آن در جدول 

1 ارائه شده است.

جدول 1. ردیابی اصول پایۀ برنامه ریزی و توسعه شهرهای جدید جهان

جدول 2. پژوهش های مرتبط با شهرهای جدید، ایران

*  د.ن.= در دسترس نیست

کشور و دورۀ 

  زمانی

  زمينۀ موضوعی

جمعيت 

  افق

  (هزار نفر)

  دهندهتوسعه  اهداف
نحوۀ تصرف 

  زمين
  سازوکار کنترل ارزش زمين

 بريتانيا 

١٩۶١٩٧-٠۵  
٣٠-٢٢٠  

رريز جذب س، مشکل مسکن گشودن

توزيع فضايی جمعيت و ، جمعيت

  های صنعتی فعاليت

  بخش عمومی

  دولتی

  

  قيمت موجود هب ينزمخريد 

  فرانسه

١٩٦٠  
٧٠-٨٠٠  

منطقۀ پاريس و مناطق  ۀکاهش جاذب

  پيرامون شهرهای بزرگ
  د.ن.

(کشورهای) 

  اسکانديناوی

١٩٥٠  

٢٠-٢٥٠  

فضای  نيتأمهای اجتماعی مسکن، هدف

، ده شهرهاآين ۀالزم برای توسع

  تمرکززدايی از شهرهای بزرگ

تعلق سود ناشی از ارزش به 

  جمعيت ساکن

  (سابق) شوروی

١٩٧٠-١٩٥٠  

٢٠٠-

١٥٠  

انتقال جمعيت و صنايع به نواحی 

  بهينه از منابع ۀاستفاد، ماندهعقب
  کنترل کامل بر ارزش زمين

(کشورهای) 

اروپای شرقی 

١٩٦٠  

٢٠-٣٠٠  
ايجاد ، کاهش تمرکز در شهرهای بزرگ

  نيافته توسعهانگيزه در مناطق 
  د.ن.

  استراليا

١٩٥٠  
٦٠-٥٠٠  

 نيتأم، تمرکززدايی از شهرهای بزرگ

  مسکن

  دولتی/

  خصوصی

لغو مالکيت در صورت عدم 

  توسعه در مدت معين،

اياالت متحد 

  آمريکا

١٩٦٠  

  کسب سود ناشی از افزايش قيمت زمين  ١٠-١١٠
بخش 

  خصوصی
  د.ن.  خصوصی

  کانادا

١٩٧٠  
        عتیصنشاغلين مسکن  نيتأم  د.ن

  اسپانيا

١٩٧٠  
    د.ن.  د.ن.  تمرکززدايی از شهرهای بزرگ  ٦٠-١٢٠

  هندوستان

١٩٥٠  
  د.ن.

خدمات  نيتأم، مسکن کارمندان نيتأم

  رفاهی
  د.ن.

  د.ن.  د.ن.

  مصر 

١٩٧٠  

ی سوبهريزی برنامه سازوکارهدايت 

  تعادل
    

 

نوع پژوهش و برونداد پژوهش هایی که در مورد شهرهای جدید ایران انجام شده، با استفاده از روش 
تحلیل متن در پژوهش پایۀ این مقاله، بررسی و نتایج آن در جدول 2 ارائه شده است.

  برونداد  عنوان  نوع پژوهش

همايش و 

  هاه مقالهمجموع

  شهرهای جديد، فرهنگی جديد در شهرنشينی

  شرکت مادر تخصصی شهرهای جديد

 زمينۀ کار:

   شهر و چگونگی توسعۀ ايجاد  هایتجربهبررسی 

  اثرهای ايجاد شهرها در ايرانبررسی 

  های ايران و جهانهای شهرها در تجربهمشکلبررسی 

  شهر دگرگونیپيشنهاد  

جديد در ايران و جهان: ايجاد شهرهای  هایتجربه

  مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی

 زمينۀ کار:

   ايران و جهان  ۀهای شهرها در تجربمشکلبررسی ماهيت و دگرگونی 

  و دستاوردهای شهرهاکاری و محتوايی  روند ،ساختارهای سازمانیبررسی  

  مقاله

شهرهای  یابيمکانهای ارزيابی تطبيقی روش

  نظرباغ جديد: فصلنامه 

  و شناسايی  ايران در شهرهای ابيمکانهای و روش یابيمکانارزيابی

  های ناشی از مکان مشکل

تحليل خوداتکايی شهرهای جديد در مناطق 

  آمايش جغرافيايی فضا: مجله یشهرکالن

 ساکن تيجمعاشتغال  ۀبررسی شيو  

 تيجمعاشتغال  نيتأمنبودن شهر جديد پرديس و  رديابی مشکل خودکفا 

  آن در شهر تهران ساکن

خدمات  ،یو ذهن ینيع یهاشاخصارتباط  یبررس

: هشتگرد ديدر شهر جد یزندگ تيفيک و یعموم

  نامه معماری و شهرسازیمجلۀ 

 های کيفيت زندگی در شهر جديد هشتگردسنجش شاخص 

  عينی و ذهنی یهاشاخصساخت مدلی برای تحليل ارتباط ميان 

 هان مشکلهايی برای گشودهنمودارائه ر  
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ردیابی مشکل های شهرهای جدید در جهاند

مشکل های شهرهای جدید در این مقاله با توجه به تجربه های جهانی ایجاد شهرهای جدید و تفاوت میان 
کشورهای بیشتر و کمتر توسعه یافته و با انجام یک روش »تحلیل متن«31 از متون در دسترس )دانشپور، 
1384، 93-82؛ Parliament, 2004, 7-8( و با در نظر گرفتن عرصه هایی که در آنها مشکلی پدید آمده 
باشد و با عرصه های مشکل های شهرهای جدید در ایران تشابه داشته باشند، ردیابی گردید. نتیجۀ این 
بررسی امکان گونه بندی ماهیت مشکل های شهرهای جدید را در دو دسته مشکل های بیرونی در سطوح 
فراهم کرد. سپس، چنین  یا مشکل های کل جامعه، و مشکل های درونی ویژۀ شهرهای جدید  فرادست 
ایجاد شهرهای  برنامه ریزی و دستۀ دوم(  فرایند  از  ناشی  مشکل هایی در دو دستۀ نخست( مشکل های 
جدید و چهارچوب های حقوقی موجود و مشکل های مورد مواجهه در طول زمان توسط جمعیت ساکن 

در شهرهای جدید، قرار گرفتند )جدول 3(.

جدول 3. ردیابی مشکل های شهرهای جدید، کشورهای مختلف جهان

 یبنددسته

  مشکلکالن
  مشکل یابيرد  مشکلخُرد یبنددسته

 دستۀ نخست

  هامشکل

   يیخودکفا هدف

 :يیبه هدف خودکفا افتنيندست

 متنوع یشغل یهافرصت نبودن دسترس در  

 یرفاه خدمات نشدن نيمأت  

   اشتغال تارساخ

 :یکاريبو  محدود اشتغال بازار

 درآمدهای کمگروه برای یشغل یهافرصت نبود  

 دوره در ديجد یشهرها شدنهيتخل و بزرگ یشهرها در یمل یهاشرکت استقرار به ليتما 

  یاقتصاد فتاُ

  درآمدکم یخانوارها سکونت

 :درآمدکم ینبودن امکان سکونت خانوارهادر دسترس

 به محله  یااز محله يیفضا يیجداو  درآمدکم یهاگروه مهاجرت از یناتوان و دننکرقيتشو

  ترنييپا یدرآمدهای گروهشدن  رانده و گريد

 درآمد سطح رفتن باالتر با ديجد شهر از مهاجرت به ليتماو  متوسط درآمد با تيجمع جذب   

 دستۀ دوم

  هامشکل

   یرفاه خدمات و مسکن ساختار

 و هزينۀ باالی سکونت نيزم یملک تيمالک شيافزا  

 و نبود امنيت  کالبدی یفرسودگ  

 فراغتگذران اوقات  یبه فضاها اندک یدسترس  

 ونقلحمل مشکل   

  ی الزمهانهيهز ننمودن نيتأم    یمال هایجنبه

  افق تيجمع
 افق تيبه جمع افتنين دست 

 تيجذب جمع یراتوسعه ب یهاشرکت استيس نبودن موفق   

   یممرد مشارکت
  ريزی توسعهدر برنامه ساکنجمعيت  مشارکت فرصتنبود  

  توسعه هایبرنامه یاجرا در یتعاون اي یخصوص یهابخش مشارکتنبود   

   محيطیيستز یهانهيهز

 چون:  باال محيطیيستز یهانهيهز

 گذران اوقات فراغت  برای یعيطب طيمح گرفتنن نظر در 

 یکشاورز و یعيطب ارزش با یهاطيمح در نياتالف زم  

 Parliament, 2004, 7-8 منبع: نویسندگان با استفاده از

معرفی روش طراحی الگووارۀ پیشنهادی برای مشکل یابی-مشکل گشایی در شهرهای جدید

برای دستیابی به دستورکار این مقاله و طراحی و به کارگیری الگووارۀ پیشنهادی، روشی بر پایۀ سه اصل 
تدبیر شد: نخست( با استفاده از نتایج بررسی چهارچوب های نظری و مشکل گشایی مبتنی بر عقالنیت و 
خالقیت چهارچوبی مقدماتی به دست آمد؛ دوم( مسیری سه گانه برای ردیابی مشکل های شهرهای جدید 
دربردارنده قیاس تحلیلی تجربه های جهانی و ردیابی مشکل شهرهای جدید بر اساس انحراف از برنامه 
برای  و چارچوبی  و ذهنی طراحی  عینی  دو دسته مشکل های  در  ردیابی مشکل های جمعیت ساکن  و 
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مقوله مشکل های محتوایی و روندکاری دسته بندی و چهارچوبی برای گشودن آنها طراحی و پیموده  شد 
)شکل 3(.

شکل 3. الگووارۀ پیشنهادی مشکل یابی-مشکل گشایی برای شهرهای جدید

شکل 4. الگووارۀ پیشنهادی مشکل یابی-مشکل گشایی برای شهرهای جدید

بر پایۀ روشی که برای طراحی الگووارۀ مشکل یابی-مشکل گشایی معرفی شد، الگووارۀ پیشنهادی در 
شهرهای جدید بر اساس اصول برنامه ریزی مشکل سو چنین معرفی می شود. 

فرایند  دو  ترکیب  از  رهیافت  این  مشکل یابی-مشکل گشایی:  پیشنهادی  رهیافت  طراحی  چگونگی 
به  توجه  با  آمد.  به دست  شده اند،  مقایسه   4 در شکل  که  مشکل گشایی خالق،  و  عقالنی  مشکل گشایی 
تفاوت این دو شیوه، عناصری از شیوۀ مشکل گشایی مبتنی بر خالقیت در فرایند مشکل گشایی عقالنی 
وارد شد و در آن از سه فن رایج مشکل یابی-مشکل گشایی خالقانه– یعنی فنون پرسش شش کلمه ای، 
تحلیل استخوان ماهی32 و نردبانی کردن مشکل33- استفاده گردید تا امکان استفاده از چنین فنونی در بستر 

این چهارچوب آزموده شود.
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برنامه ریزی د فرایندهای  الف(  است:  شده  پیموده  سه گانه  مسیری  مشکل یابی  خصوص  در  مشکل یابی: 

تجربه های  تحلیلی  قیاس  با  و  شد  بررسی  ایران  جدید  شهرهای  اجرایی  و  مدیریتی  چهارچوب های  و 
منجر  فرایندهای  در  عدم قطعیت  جهان،  در  جدید  شهرهای  مشکل یابی-مشکل گشایی  و  برنامه ریزی 
به مشکل بر اساس چهارچوب مقدماتی پیشنهادی تحلیل و مشکل های عینی شهرهای جدید شناسایی 
گردید؛ ب( انحراف اجرای برنامه از برنامۀ توسعۀ شهر جدید در سه بُعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 
تحلیل شد تا دستۀ دیگری از مشکل های عینی ردیابی گردند؛ و پ( با گردآوری اطالعات در مسیر ذهنی 
از جمعیت ساکن در شهرهای جدید، مشکل هایی که جمعیت ساکن با آن روبه رو شده اند، ردیابی گردید و 

با توجه به مشکل های به کارگیری روش های خالقانه علت یابی شد.
مسیرهای  از  ردیابی شده  مشکل های  ترکیب  از  جدید  شهرهای  مشکل های  نهایی  بیانیۀ  مشکل گشایی: 
سه گانه و با به کارگیری فنون خالقانۀ تحلیل مشکل ها تولید شد. این بیانیه، مشکل ها را بر اساس ماهیت 
آنها در دو دسته مشکل های روندکاری مقوله بندی می کند. دسته اول به دلیل نبود سیستم های پشتیبانی 
الزم چون چهارچوب های حقوقی و سازمانی به وجود آمده اند و پیش شرط مشکل گشایی هستند. دسته 
نبود  به دلیل  برنامه و  از مشکل هایی هستند که در محتوای  دوم یعنی مشکل های محتوایی مجموعه ای 
فرایند  این ترتیب می توان  به  به وجود آمده اند.  با چنین مشکل هایی  برای رویارویی  سیاست های الزم 
مشکل گشایی را برای هر دو دسته مشکل طراحی نمود. در دستۀ نخست، پیشنهادهای روندکاری و در 

دستۀ دوم برنامۀ راهبردی کاهش مشکل های محتوایی، تهیه می گردد. 

به کارگیری الگووارۀ پیشنهادی در مشکل یابی- مشکل گشایی در شهر جدید هشتگرد
الگووارۀ پیشنهادی در شهر جدید هشتگرد به این صورت مورد آزمون قرار گرفت که ابتدا با پیمودن مسیر 
عینی، به تحلیل محتوای اسناد برنامه ای به منظور مشکل یابی جنبه های محتوایی برنامۀ توسعۀ شهر جدید 
هشتگرد با توجه به گونه بندی مشکل ها و سپس به ردیابی و تحلیل انحراف اجرای برنامه از برنامۀ توسعۀ 
شهر جدید هشتگرد34 پرداخته شد. مسیر ذهنی با تحلیل محتوای مصاحبه با جمعیت ساکن در شهر جدید 
هشتگرد و ردیابی مشکل های برگرفته از مصاحبه های عمیق پیموده شد35 که برای انجام آن از شاخه ای از 

روش »تحلیل متن« با نام »روش تحلیل تِماتیک )یا تحلیل فَرَهشتی(«36 استفاده شد )جدول 4(. 

جدول 4. به کارگیری الگووارۀ پیشنهادی مشکل یابی در شهر جدید هشتگرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 یبنددسته
  مشکلکالن

   مشکل شريحت  مشکل خُرد هایزمينه

 هایمشکل
برگرفته عينی: 

  توسعه  ۀبرنام از

   هتوسع اهداف
  تعادل خودکفايی و اهداف نبود  

  برنامه یميان اجزانبود ارتباط  

 هایهمطالعارتباط با 
  یامنطقه

 برنامه توليد در هر مرحله از  هتعريف منطق نمودن دگرگون  

  سکونتی پيرامونفضاهای تی بودن ظرفيت جمعي فرض محدوداختيار  

  های تحليل مناسبت محيطیروش فتنگرن کاربه    مکان انتخاب

نگری و بررسی و آينده
-یاجتماع ساختارتحليل 

  یاقتصاد

 نگریآينده معتبر یهاننمودن از روش استفاده 

 بينانه غيرواقع یهافرضپيشکارگيری به  

 اقتصادی -اجتماعیساختار  نپرداختن به  

 مسکن و شغل ميانارتباط  بايستگیبرای بيان ها و مقرراتی سياست توليدننمودن  

 ساختار :یزيربرنامه
  یکالبد

 ساختار کالبدی پرداختن به های طبيعی زمين در در نظر نداشتن ويژگی  

 کالبدی و توسعه  ۀشده در برنام های تعيينهايی برای جذب فعاليتسياست نبود
  پس از واگذاری زمين  ساختار مسکونی شهر
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 یبنددسته
  مشکلکالن

   مشکل شريحت  مشکل خُرد هایزمينه

های مشکل
: برگرفته عينی
قياس از 

انحراف اجرا از 
  توسعهبرنامۀ 

  تيجمع ساختار

  جمعيت افق در برنامه به دستيابی عدم  

 های فرادستهای جمعيتی و برنامههماهنگی ميان سياست نبود 

 ر شه نخستين ساکن تيجمعن سکونت نيافت ادامه  

  اقتصاد ساختار
  :ساکن تيجمعبرای شغلی مناسب  یهافرصت نبودمغايرت با هدف خودکفايی  

 نيافتههای توسعهشهر و فروش زمين ۀهای توسعننمودن هزينه مينتأ  

  یکالبد ساختار
 نيافتن بسياری از پيشنهادهای کالبدی  تحقق  

 يان شهر جديد و شهر قديم هشتگردهماهنگی م نبود  

 هایمشکل
برگرفته ذهنی: 

های مصاحبهاز 
عميق با 

  ساکن تيجمع

  یرفاه خدمات
 گذران  ،درمانی، آموزشی، ورزشی، خريد، سبزفضاهای  و فراگير نبودن يکپارچه

 .اوقات فراغت

 های فرهنگیفعاليتفضاهايی مناسب  نبود  

  ونقلحمل
  شهری -و بينشهری -ونقل عمومی درونحملنبود / مناسب نبودن خدمات 

  يادهپحرکت مناسب فضاهای مناسب نبودن   

  مسکن

  ساخت واحدهای مسکونی فناوری کيفيت پايين 

 ی مسکنهاو زيرساخت خدمات رفاهی نشدن مينأت  

  مسکونی نواحیفرسودگی برخی  

  تيامن و یمنيا
 از حضور نيروهای امنيتی مردم نارضايتی  

 ينزمعوامل مختلف ناشی از رهاشدگی  ۀامنيت در نتيج نبود   

 

تحلیل و تشخیص علت مشکل ها بر پایۀ الگووارۀ پیشنهادی مشکل یابی-مشکل گشایی 
برای ردیابی و تحلیل مشکل ها در مسیر ذهنی یا بر پایۀ نظر جمعیت ساکن در شهر جدید هشتگرد، از دو 
فن رایج در مشکل یابی-مشکل گشایی یا شیوۀ برنامه ریزی مشکل سو استفاده شد و افزون بر مشکل یابی، 
کاربردپذیری آن نیز در چنین فرایندی آزمون گردید. به این صورت که در طراحی پرسشنامه های مورد 

استفاده، دو فن نوشتاری-تصویری »پرسش شش کلمه ای« و »نمودار استخوان ماهی« به کار گرفته شد.37 

 ۀنيزم

  یموضوع

: مشکل فيتعر

  ست؟يچ مشکل

 یزمان چه مشکل

  افتد؟یم اتفاق

 چرا مشکل: مشکل علت

  افتد؟یم اتفاق

 کجا مشکل

 اتفاق

  افتد؟یم

 باعث یعامل چه

 آمدن وجودبه

  است؟ مشکل

 وجود به چگونه

 یپ مشکل

  د؟يربیم

 خدمات

  *یرفاه

دسترسی  نبود

به  ساکن تيجمع

  خدمات رفاهی 

، از ابتدای ايجاد شهر

اوقات و  همۀدر 

  ها بيشتر در شب

 خدمات ننمودن ايجاد 

  رفاهی

 منابع مالی  ننمودن مينأت

 برای ايجاد خدمات

  رفاهی

شرکت عمران   شهر کل 

شهر جديد/ 

  شهرداری

امکان نبود 

  استفاده از خدمات

 ونقلحمل

  یعموم

دسترسی نبود 

به  ساکنجمعيت 

شهری -ميان شبکۀ

  ونقل عمومی حمل

 هازمان همۀدر 

بيشتر در ساعات (

از ابتدای  و )کاری

  ايجاد شهر

 کارگيری اصول به

  ريزی برنامهنادرست 

 منابع مالیننمودن  نيتأم  

شهرداری و ساير   شهر  کل

های سازمان

  مسئول

  آمدوشددشواری 

 خدمات

  **يیربنايز

دسترسی بود ن

به  ساکن تيجمع

  آب آشاميدنی

  شهر  نادرست يابیمکان   از ابتدای ايجاد شهر 

 ن برنامه ننمود توليد

  برای انتقال آب

شهرداری و ساير   شهر  کل

های سازمان

  متولی توسعه

کيفيت پايين آب 

آشاميدنی و 

  های ناشی بيماری

 

جدول 5. مشکل های به دست آمده از به کارگیری فن پرسش شش کلمه ای در شهر جدید هشتگرد

* چون آموزشی و درمانی                      ** چون آب، برق و گاز
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به کارگیری فن پرسش شش کلمه ای  نتایج  به کارگیری فن تحلیل استخوان ماهی، مشکل هایی مشابه  در 
تکرار شد )شکل 5(. 

شکل 5. جدول اطالعات به دست آمد ه از به کارگیری فن تحلیل استخوان ماهی در شهر جدید هشتگرد 

جدول 6. بیانیۀ مشکل های شهر جدید هشتگرد، سال 1394

کافی،  بودجۀ  ننمودن  تأمین  مورد  در سه  بروز مشکل  مهم ترین علت  مسیر،  دو  پاسخ های  با جمع بندی 
مدیریت نادرست منابع و نبود برنامه هایی کارآمد برای هدایت تغییر و توسعۀ شهر جدید هشتگرد تعیین شد.

بیانیۀ نهایی مشکل های شهر جدید هشتگرد بر پایۀ الگوواره پیشنهادی 
برای تولید بیانیۀ نهایی مشکل های شهر جدید هشتگرد که فراهم آوردن بستر مناسب برای مشکل گشایی 
است، ابتدا نیاز به تحلیل و تجمیع مشکل ها است که برای این کار از فن »نرد بانی کردن مشکل« استفاده 

شد. با استفاده از این فن، همۀ مشکل ها در دو سطح روندکاری و محتوایی دسته بندی شدند )جدول 6(.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بندی دسته
  مشکلکالن

 خُرد هایزمينه
  مشکلرديابی 

  محتوايی: پايۀ توليد راهبردها هایمشکل  گشايیشرط مشکل: پيشکاریروند هایمشکل

  ريزی توسعهبرنامه

اهداف و 
  هافرضپيش

 و  اهداف خودکفايی و تعادلبه ننمودن  توجه
توسعه شهر جديد  ۀاهداف برنام ميانارتباط 

 هاو ساير برنامه
 درست و  هایفرضپيش نگرفتنکاربه

  بينانهواقع

*  

ريزی برنامه
  اجرايی

  هبرنامماهيت کالبدی 
 های پشتيبان: ها و سياستنشدن برنامه توليد

جذب  هایمالی و اجرايی، سياست ۀبرنام
 و ايجاد اشتغال های اقتصادیفعاليت

 نيافتن ايجادکنندگان و مشارکت
 کنندگاناستفاده

 ناهماهنگی نهادهای مسئول 
 شهر شهر جديد و  ۀتوسع ۀناهماهنگی برنام

 قديم
 سازوکارهای واگذاری زمين ننمودن توليد  

 افقنيافتن به جمعيت  دست 
 نيافتن به پيشنهادهای کالبدی دست  
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بندی دسته
  مشکلکالن

 خُرد هایزمينه
  مشکلرديابی 

  محتوايی: پايۀ توليد راهبردها هایمشکل  گشايیشرط مشکل: پيشکاریروند هایمشکل

و  یمسکون تيفعال
  وابسته یهاتيفعال

رفاهی و  خدمات
  ونقلحمل

 ساختار مرتبط باراهبردهای  ننمودن توليد 
 یاجتماع

  ساختار مرتبط با راهبردهای ننمودن  توليد
   یاقتصاد

 مانیرفاهی: درو فضاهای خدمات  نکردن مينأت ،
 گذران اوقات فراغت، فرهنگی و آموزشی، ورزشی، 

 شهر مرکزی نواحی ها درتمرکز فعاليت  
 ی درمانی با مقياس کارکردهای نشدن فعاليت جذب

 شهر  ورای
 مناسب درون یونقل عمومحمل نداشتن وجود-

  یشهر-ينو ب شهری
 رویيادهنبودن امکانات پ مناسب  

مسکن و 
  هازيرساخت

 ها توسعه زيرساخت یبرنامه برا ننمودن توليد
بندی توسعه بخش مسکونی و و مرحله

  اجرای برنامه توسعه فضايیپايبندنبودن به 

 مناسب در نشدن واحدهای مسکونی با کيفيت  ايجاد
 برخی نواحی شهر

 ساختارهای مسکونی و غيرمسکونی در  فرسودگی
  برخی نواحی

 نيافتگی نشدن واحدهای مسکونی و توسعهساخته
 یمسکون برخی نواحی

 برخی نواحی مسکونیدر  هايرساختز نشدن ايجاد  
 آوریهای جمعزيرساخت نشدن و ناکارآمدی ايجاد 

  شهر یجنوب یهازباله و فاضالب در بخش
  حضورو و ايمنی در نواحی مسکونی  يتامننبود 

  نيروهای نظارتی ناکافی

* مشکل در این دسته ردیابی نشده  است. 

فرایند  در  آنکه  دلیل  به  که  شد  تحلیل  و  ردیابی  مشکل  دو  هشتگرد  جدید  شهر  مشکل های  بیانیۀ  در 
مشکل گشایی گشودنی نیستند ارائه نشده اند، زیرا باید از ابتدا و در آغاز برنامه ریزی برای شهرهای جدید 
مورد توجه قرارگیرند تا آنها را پس از ایجاد و توسعه، وارد دور باطلی از مشکل ها ننمود. نخست، مشکل 
انتخاب مکان شهر جدید که با توجه به ایجاد شهر جدید هشتگرد و توسعه آن، امکان تغییر مکان و گشودن 
مشکل وجود ندارد؛ و دوم، نبود سازوکار برنامه ریزی و برنامه های منطقه ای که در زمان برنامه ریزی برای 

این شهر و به جای آن پیش فرض هایی در نظر گرفته شده اند که تغییر آنها امکان پذیر نیست.

معرفی شیوۀ مشکل گشایی بر پایۀ الگوواره پیشنهادی مشکل یابی-مشکل گشایی
برای رویارویی با مشکل هایی که در بیانیۀ نهایی مشکل های شهر جدید هشتگرد معرفی گردید و بر پایۀ 
الگوواره پیشنهادی برای انجام فرایند مشکل گشایی، یک برنامۀ راهبردی مشکل سو که جایگزین برنامۀ 

توسعۀ موجود است، در زیر پیشنهاد می شود. 

پیش شرط  و  مشکل ها  نخست  دستۀ  گشودن  برای  روندکاری:  مشکل های  کاهش  پیشنهاد  نخست، 
مشکل گشایی در شهرهای جدید، دربردارندۀ برنامه ها وتدبیرهای زیر:

الف- چهارچوب تصمیم های مالی و اجرایی: در برنامۀ موجود توسعۀ شهر جدید هشتگرد، پیشنهادی 
برای تأمین منابع مالی هزینه های ایجاد شهر جدید و اجرای برنامه ارائه نشده و فقط به فروش زمین اشاره 
شده است که در بسیاری موارد، زمین پس از واگذاری بدون ساخت مسکن رها شده است. این کار با 
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رویۀ ارائه وام و تسهیالت به شرکت عمران شهرهای جدید در جهان متفاوت است چرا که به جلوگیری د

نواحی مسکونی، علت  توسعۀ  تکمیل نشدن  و  پراکندگی ساخت وساز  منجر می شود.  از سوداگری زمین 
زیربنایی برخی از مشکل های ردیابی شده در شهر جدید هشتگرد است. برای گشودن چنین مشکل هایی، 
این مقاله سه دسته پیشنهاد ارائه کرده است: تأمین منابع مالی، تأمین هزینۀ استهالک و بازپرداخت منابع 
مالی در اختیار شرکت عمران به نحوی تعیین گردد که شرکت عمران به جذب سرمایه ها تشویق گردد، 
نیافته پس از واگذاری، در  قوانین و سازوکارهای حقوقی، برای تضمین بازپس گیری زمین های توسعه 
مدت مشخص تدوین گردد و برنامۀ مرحله بندی که در آن هزینه ها و درآمدهای شرکت عمران شهر جدید 
برای مرحله بندی توسعه و تکمیل ساخت نواحی نیمه ساخته شده مشخص گردد و واگذاری زمین و آغاز 

ساخت وساز در سایر نقاط شهر جدید تا زمانی که این نواحی تکمیل نشده اند، انجام نشود.

ب- تولید برنامه برای جذب جمعیت و فعالیت: چون همزمانی سیاست های اشتغال و سکونت جمعیت 
از پیش شرط های مهم برنامه ریزی شهرهای جدید شمرده می شود، نیاز به بازنگری و سیاست گذاری در 
اشتغال و اندازۀ جمعیت افق و ترکیب جمعیت شهر جدید هشتگرد در عرصه های تصمیم گیری زیر است:

اشتغال جمعیت ساکن: تولید سیاست هایی که در آن سازوکارهایی برای ایجاد اشتغال برای افراد 	 
ساکن در این شهر در دستیابی به هدف خودکفایی تدبیرگردد.

جذب جمعیت در گروه های اجتماعی متفاوت: تولید سیاست های انگیزاننده برای جذب جمعیت 	 
از استان های تهران و البرز و استان های پیرامونی با هدف ایجاد تعادل اجتماعی-اقتصادی.

پ- اصالح ساختار تصمیم گیری: پس از پایان یافتن دورۀ توسعۀ شهر جدید هشتگرد و در حالی که 
به شهرداری  از وظایف شرکت عمران  مانده اند، برخی  باقی  از شهر جدید تکمیل نشده  نواحی  بسیاری 
خدمات  تأمین  متولی  سازمان های  با  و  یکدیگر  با  دو  این  هماهنگ سازی  راستای  در  تمهیداتی  بدون 
رفاهی، واگذار شده است. در رویارویی با این مشکل، نیاز به سیاست گذاری برای هماهنگ سازی بین-

سازمانی است.

دوم، پیشنهاد کاهش مشکل های محتوایی: برای گشودن مشکل های محتوایی از یک فرایند برنامه ریزی 
یعنی  برنامه ای  عناصر  میان  کارکردی  رابطۀ  پایۀ  بر  فرایند،  این  در  شد.  استفاده  و هدف سو  مشکل سو 
مورد  شهری  سیستم  در  ردیابی شده  مشکل های  اساس  بر  که  شهری  برنامۀ  یک  ُخرد  و  کالن  اهداف 
برنامه ریزی تنظیم می شوند، دربردارندۀ راهبردهایی که با مقصود هماهنگ نمودن اهداف، راه های کلی 

دستیابی به آن اهداف را شکل می دهند و با تاکتیک ها، پی گیری می شود، تهیه می شود. 

الف- تنظیم هدف و مشکل: هنگامی که مشکلی در برنامه ریزی ردیابی شده باشد نشان از آن دارد که 
هدفی وجود دارد. بر اساس بیانیۀ نهایی مشکل ها که از تحلیل مشکل ها در مسیرهای سه گانه استخراج 

شده است، اهدافی که هر یک مبتنی بر یک یا چند مشکل هستند تنظیم و در جدول 7 معرفی شده اند.

ب- تولید بیانیۀ راهبردی برای رویارویی با مشکل: راهبردهای برنامه ریزی که ابزار دستیابی به اهداف 
هستند و آنها را هماهنگ می کنند، برای کاهش مشکل ها با برگرفتن روشی که در جدول 6 به صورت 

فشرده تعریف  شد، تنظیم  گردیده و در جدول 7 معرفی شده است.
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چه جدول 7. بیانیۀ اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای رویارویی با مشکل های محتوایی شهر جدید هشتگرد

بندی دسته
: مشکل

  ساختارهای

بندی دسته اهداف
های زمينه
  گشايیمشکل

  هاراهبرد

  ردخُ  کالن  ردخُ  کالن

  کالبدی

  ارتقای کيفيت
  زندگی 

  دستيابی به
در خودکفايی 

 خدمات رفاهی

  ارتقای امنيت
  سکونت

  افزايش سطح و
بهبود دسترسی به 

خدمات رفاه 
  عمومی

  ارتقای کيفيت
وساز ساخت
 مسکن

 ونقل ايش حملافز
حرکت  و عمومی

  پياده

 رفاه خدمات
  یعموم

 گسترش گذاری در سياست
های خدمات رفاه عمومی فعاليت

  یشهر نواحی و زيرنواحیدر 

 بازنوسازی فضاهای  ۀتوليد برنام
  شهری  موجود

 اوقات گذران
  فراغت

 گسترش گذاری در سياست
تفريحی -های فرهنگیفعاليت

ی در نواحی و زيرنواحی شهر
سط دو بخش عمومی و حتو

  خصوصی

 های گسترش شناسايی فرصت
های گذران اوقات فعاليت
 فراغت

  تجهيز فضاهای گذران اوقات
توسط بخش  فراغت موجود

 عمومی

  جلب زمينه برای ايجاد
  گذاران بخش خصوصیسرمايه

-اجتماعی
  اقتصادی 

  دستيابی به
خودکفايی در 

  اشتغال

  ايجاد تعادل در
 ماعیساختار اجت

 رتقای جايگاه ا
شهر جديد در 
محدوده منطقه 

  پيرامونی

 هایگروه جذب 
 متفاوت جمعيتی

 یهاتيجذب فعال 
و  یشهر

 یفراشهر

 نمودن  بيشينه
 حرکت پياده

  سازی ايمن
  حرکت پياده

  ونقلحمل

 گذاری برای تسريع سياست
  فرايند ايجاد مترو

 خدمات  ارائهگذاری در سياست
سازوکار اندازی ونقل و راهحمل

  نظارت بر توليد و اجرای برنامه

 تکميل شبکه معابر درون-
 شهری برای تسهيل حرکت

  های ها و ايستگاهايجاد پايانه
ونقل عمومی در نواحی و حمل

  زيرنواحی شهری

  مسکن

 گذاری برای تسريع در سياست
 های رهاشدهتوسعه زمين

 اندازی گذاری و راهسياست
مقررات  سازوکاری برای الزام به

ملی برای بازرسی و نظارت بر 
  هاساختمان

 خدمات پشتيبان سکونت  نيتأم
 در نواحی و زيرنواحی شهری

 بهره به سازندگان در ارائه وام کم
 مسکونی برابر ساخت واحدهای

  بادوام و استاندارد

  یريگميتصم

 های هزينه نيتأم
توسعه و 

مديريت شهر 
 جديد

  افزايش مشارکت  

 ی هاايجاد زمينه
افزايش برای  الزم

حس اعتماد و 
مشارکت جلب 
در شهر  مردم
  جديد

 یريگميتصم
   مشارکت و

 گذاری برای تشويق سياست
گذاری در توسعۀ سرمايه
 هافعاليت

 دقيق گذاری برای سياست
وظايف شهرداری و شرکت 

  عمران 

 برای  نهادهای محلیاندازی راه
شده به های رديابیانتقال مشکل

 گيرانتصميم

 های محلی برای اندازی گروهراه
های همکاری در اجرای برنامه

  سطح خُرد

 

نتیجه گیری
این مقاله به مشکل های شهری، پرداخت که توسط فرایندهای برنامه ریزی شهری گشودنی هستند و از 
مشکل های کلی جامعه متفاوت به شمار می روند. چنین مشکالتی با مشکل های ساده نه فقط در جنبه های 
ماهوی بلکه در شیوۀ رویارویی نیز تفاوت دارند و دارای نوعی پیچیدگی هستند که با تکیه بر داوری های 
و  به طراحی  مقصود خود،  به  دستیابی  در  مقاله  این  است.  دشوار  آنها  گشودن  راه های  تدبیر  چندگانه، 
جدید  شهر  بر  تأکید  با  جدید  شهرهای  در  مشکل یابی-مشکل گشایی  مناسب  الگوواره ای  به کارگیری 
با به کارگیری رهیافت ترکیبی مشکل گشایی خالق و مشکل گشایی  هشتگرد پرداخت و الگوواره ای را 
عقالنی و استفاده از عناصری از هر دو، دربردارندۀ فرایندی دو مرحله ای برای مشکل یابی و مشکل گشایی 
ایجاد شهرهای  با توجه به تجربه های جهانی  این مقاله  در شهرهای جدید طراحی و پیشنهاد نمود. در 
جدید، مشکل های ناشی از الگوبرداری نسنجیده از ایجاد چنین شهرهایی در ایران و مشکل های ناشی 
از انحراف از برنامۀ توسعۀ شهر جدید و مشکل هایی که جمعیت ساکن در شهر جدید هشتگرد در طول 
سکونت خود در این شهر با آن روبه رو بوده اند، تحلیل گردید. برخی از چنین مشکل هایی ریشه در اصول 
و اهداف نخستین برنامه ریزی و جنبه های روندکاری )دربردارندۀ چهارچوب های مدیریتی و سازوکار 
حقوقی( توسعۀ شهر جدید داشته و برخی به جنبه های محتوایی برنامه ریزی شهرهای جدید دارند، چه 
ناشی از جنبه های ماهوی برنامۀ توسعۀ شهر جدید و چه مشکل هایی که در طول دوره توسعۀ هر شهر 
جدید برای افراد ساکن در این شهرها به وجود آمده اند. چهارچوب پیشنهادی مشکل گشایی مقاله، برگرفته 
از مقوله بندی مشکل ها در دو دستۀ روندکاری و محتوایی در بستر یک رویکرد برنامه ریزی مشکل سو 
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و هدف سو انجام گرفت. بر پایۀ یافته های این مقاله، مشکل های محتوایی در مرتبه اهمیت دوم نسبت د

به مشکل های روندکاری قرار دارد و فقط در صورت توجه به پیش شرط های مشکل گشایی در شهرهای 
جدید قابل به کارگیری است. هرچند دسته ای از مشکل های شهرهای جدید مرتبط با مکان گزینی شهرهای 

جدید، به دلیل ماهیت تغییرنیافتنی آنها نمی توانند به فرایند مشکل گشایی وارد شوند.

پی نوشت ها

اتفاق  شرایطی  در  بزرگ شهری  سرریز   ،)metropolitan overspill effect( بزرگ شهرها«  جمعیت  سرریز  »تأثیرات   .1
بدون مشکل ها  به شرایط زندگی  از مشکل های آن و دستیابی  برای رهایی  می افتد که جمعیت ساکن در بزرگ شهر 

بزرگ شهرها به خارج از آن جابجا گردند.
غیرفضایی  رهیافت های  مقابل  در   )spatial planning approaches( شهری«  برنامه ریزی  در  فضایی  »رهیافت های   .2
)aspatial( - که فقط به جنبه های مکانی و کالبدی برنامه ریزی توجه دارد - دو جنبۀ فضایی و مکانی را مورد توجه 
قرار می دهد، ارتباط متقابل میان اجزای سیستم را که در فضا اتفاق افتاده و تولید می شوند بررسی می نماید و به عوامل 

اجتماعی، اقتصادی و محیطی نیز توجه دارد.
»جزمیت کالبدی« )physical determinism( که در آن برنامه ریزان با استفاده از ابزارهای کالبدی به تأثیرگذاری بر   .3
زندگی اجتماعی می پردازند و فرض بر آن است که مداخله های کالبدی، نقش مهمی در شکل دهی به رفتار اجتماعی 

اشخاص و جوامع دارد.
»حکومت رفاه« )welfare state(، در بیشتر زمینه های فعالیت اجتماعی، حکومت مداخله می کند و به تنظیم روابط و   .4

مقررات، سازوکار کنترل و تنظیم مقررات می پردازد. 
در این کار از شکل ساده شدۀ روش تحلیل محتوای متون با استفاده از نشریات گوناگون که در یک بازۀ زمانی مشخص   .5

)1360-1390( به شهرهای جدید پرداخته اند، استفاده شد.
»مشکل برنامه ریزی« )planning problem( یعنی مشکلی که در فرایندهای برنامه ریزی قابل گشودن و با مشکل های   .6

کلی جامعه متفاوت است.
»برنامه ریزی مشکل سو« )problem-orientated planning(، نوعی برنامه ریزی عمل باورانه است و بر پایۀ واکنش به   .7
مشکل گذشته و کنونی قرار دارد و در این نوع برنامه ریزی، در مورد شکل گیری و پیدایش موضوع ها و اهداف از پیش 

تصمیم گیری نشده است.
problem-finding/ problem identification/ problem definition/problem formulation  .8

.))problem-finding and problem-solving »مشکل یابی و مشکل گشایی«  .9
.Friend and Hickling, 2005 :نک ،)uncertainties( ها)عدم قطعیت )نامعلومی  .10

11. disparity
12. decision problem
13. decision opportunity
14. wicked problems
reactive problem-( واکنش گرایانه«  »مشکل یابی  مترادف  که   )passive problem-finding( منفعل«  »مشکل یابی   .15

finding( است.
proactive problem-( »که مترادف »مشکل یابی پیش ُکنشی )purposive problem-finding( »مشکل یابی هدف مند«  .16

finding( است.
17. undesired situations
18. goal-directed
19. problem formulation

»روش های تحلیلی« )analytical methods( به تعریف درست مشکل و به بررسی اعتبار تحلیل ها و راه حل ها بر مبنای   .20
حقیقت، به جای نظرات مشکل گشا می پردازد و در آن از روش های عقالنی بهره می گیرد.

»روش های خالقانه« )creative methods( فرایند ذهنی خلق راه حل برای یک مشکل است و در آن، خالقیت به مفهوم   .21
آن است که دو انگارۀ موجود به صورت یک انگارۀ جدید و مناسب تر با هم ترکیب و راه حل هایی مستقل و نوآورانه 

ایجاد شوند.
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چه علیت باور )causation thinking( در این تفکر هر علت، اثر )یا اثراتی( به دنبال دارد. در تشخیص مشکل الزم است به   .22

تفاوت میان علت و شرایط به وجود آمدن مشکل توجه گردد. علت عاملی فعال در به وجودآوردن یک مشکل است، 
درحالی که شرط الزم در به وجود آمدن یک اثر است.

»تفکر تحلیلی« )analytical thinking که در آن با ُخرد نمودن مشکل های پیچیده به مشکل های کوچک، برای گشودن   .23
آنها به صورت گام به گام کوشش می شود.

منظور روش غیرعلمی است )non-scientific( که از دانش غیرعلمی )non-scientific knowledge( که توسط شهود   .24
)intuition(؛ حواس؛ هرگونه آشکارسازی و نیز تجربه به دست آمده استفاده می کند.

.)ideas( انگاره ها یا ایده ها  .25
»تفکر واگرا« )divergent thinking که در آن به جستجوی گسترده برای گزینه های تصمیم، با توجه به مشکلی که پاسخ   .26
منحصربه فردی برای آن وجود ندارد، پرداخته می شود و تولید گزینه ها بر مبنای یافتن ترکیب های چندگانه از اجزای 
مشکل است که دامنۀ گسترده ای از پاسخ ها را ایجاد می نماید. در »تفکر همگرا« ))convergent thinking فقط پاسخی 

منحصربه فرد توسط گام های از پیش تعیین شده وجود دارد.
27. fact finding
28. idea finding

به کارگیری  آن  در  که   )solution finding( »راه حل یابی«  یا   )strategic planning( برنامه ریزی«  راهبردی  »مرحلۀ   .29
رهیافت اختیار راهبردی، برنامه های بلندمدت تولید می گردد.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید )SWOT(، تحلیل ابعاد مشکل )Problem Dimension Analysis(، دستیابی   .30
 ،)Laddering the Problem( نردبانی کردن مشکل  ،)Getting prespective on problem( دربارۀ مشکل دیدگاه  به 
 Problem( مشکل  مرز  و  حد  آزمون   ،)Goal-Oriented Problem Definition( هدف  مبنای  بر  مشکل  تعریف 
Boundary Examination(، انتزاع استمراری )Progressive Abstraction(، پرسش چرا )Why? Method(، ماتریس 
قابل تجزیه و تحلیل )Decomposible Matrix(، نمودار علت و معلول )Cause and Effect Diagram(، کنترل آماری 
نمودار   ،)Fishbone Analysis( ماهی  استخوان  تحلیل   ،)OCAMM’s RAZOR( اکامز ریزر  ،)Statistical Control(
Brain-( توفان فکری  ،)Morphologic Analysis( مورفولوژیک  تحلیل   ،)Six Word Questioning( کلمه ای  شش 

نقشه های   ،)Two Word and Analogy( قیاس تحلیل دوکلمه ای و   ،)Scenario Writing( تولید سناریو  ،)Storming
تحلیل   ،)Delphi( دلفی   ،)Force Field Analysis( نیرو  تحلیل   ،)Visioning( چشم اندازسازی   ،)Min Map( ذهنی 
هزینه-منفعت )Cost-Benefit Analysis(، فنون نقشه ادراک )Cognitive Map(، پرت )PERT(، تحلیل مشکالت 

)Potential Proble Analysis-PPA( بالقوه
روش »تحلیل متن« )content analysis( روش پژوهشی است که به تولید نتیجه های استنباطی معتبر و تکرارپذیر بر   .31

اساس ُکدگذاری و تفسیر سیستماتیک متون پرداخته می شود.
اهمیت شش پرسش چه چیزی؟، چرا؟،  به  با توجه  دو فن »پرسش شش کلمه ای« )six word question( که در آن   .32
چه زمانی؟، چگونه؟، کجا؟ و چه کسی؟ به تحلیل مشکل پرداخته می شود و همۀ پرسش های مرتبط با موضوع در شرایط 
خاص مورد پرسش قرار می گیرد و بر شرایط فقدان مشکل، همزمان با شرایط وجود مشکل و دشواری در گشودن 
آن پرداخته می شود. »نمودار استخوان ماهی« )fishbone analysis( که در مواردی فن تحلیل علت و معلول نیز نامیده 
شده، پس از تکمیل، شکلی شبیه به اسکلت ماهی خواهد داشت و وسیله ای برای جداسازی علت ها از نتایج است و به 
مشکل گشا در نگاه کلی به مشکل یاری می رساند. بدین ترتیب دیدگاه متفاوتی درباره مشکل به وجود خواهد آمد و در 
مواردی برخی علل که اصلی به شمار می رفته اند با شناسایی سایر علل کلیدی دیگر و اثرات متقابل آن ها، کم اهمیت تر 

خواهند شد.
با پرسش دربارۀ چرایی و چگونگی شکل گیری و  فن »نرد بانی کردن مشکل« )laddering the problem( که در آن   .33
گشودن مشکل به بازتنظیم بیانیۀ مشکل ها پرداخته می شود و مشکل ها در دو سطح راهبردی )سطح باالی نردبان در 

پاسخ به پرسش چرایی( و سطح عملیاتی )سطح پایین نردبان در پاسخ به پرسش چگونگی( دسته بندی می شوند.
برنامۀ توسعۀ شهر جدید هشتگرد در سال 1371 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده، در سال   .34
1360 خورشیدی با جمعیت افق 500 هزار نفر )باالترین افق جمعیتی شهرهای جدید پیرامون شهر تهران( برنامه ریزی 

و ایجاد شده است.
»مصاحبۀ عمیق« )in-depth interview( که با افراد ساکن در شهر جدید هشتگرد در سال 1394 انجام شد، قسمتی   .35
از پژوهشی است که به منظور آزمون شیوه مشکل سوی برنامه ریزی و ردیابی مشکل از جمعیت ساکن انجام گرفت. 
مصاحبه ها بر اساس پرسش نامه های از پیش طراحی شده و ساختاریافته و به صورت حضوری در 400 مورد انجام گرفت.
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»تحلیل ِتمی )تحلیل فَرهشتی(« )thematic analysis( )که »تحلیل موضوعی« نیز نامیده شده(، شاخه ای از روش های د  .36

»تحلیل محتوا« )content analysis( است که در پی ردیابی، آزمون و ثبت کردن تِم ها )فَرَهشت ها(، یعنی الگوهایی در 
داده ها و اطالعات در دسترس که برای توصیف فشردۀ پدیده ای که به موضوع مورد پژوهش مرتبط است.

در به کارگیری فن »پرسش شش کلمه ای«، تعداد ده مورد از کل جامعۀ آماری پژوهش پایۀ این مقاله در پاسخ خود،   .37
نمودارهای مربوط به این فنون را تکمیل نمودند.
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