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 چکیده
هـای اجتمـاعی،   ها و گروهگزینی مولفهشهری بواسطه واگرایی و جداییهای توسعهامروزه برنامه

هـا و  سـرزمینی، کنتـرل کمـی بـر مولفـه     نفوذ و قدرت در قلمروهایسیاسی و اقتصادی صاحب
دریجی تـ شهری باعث حذفدهنده خود دارند، بطوریکه فرآیند قدرت در مجموعهنیروهای شکل

شهری مشهد علیـرغم  باشد. در مجموعههای مسلط میها و منافع غیر متشکل به نفع گروهگروه
فضـا و تحقـق   یـابی متـوازن   ای و شهری در راسـتای سـازمان   ای، ناحیه های منطقهوجود برنامه

ای و شـهری، تمرکـز شـدید سـرمایه و قـدرت هسـتیم؛        تعادل ناحیـه فضایی، شاهد عدمعدالت
ــه تخریــب محــیط  کــه فرآینــدهای ناشــی از توســعه بــی نحــوی هبــ زیســت،  حــدومرز منجــر ب

دارشـده اسـت. قـدرت     هـای دنبالـه   نشینی و آسـیب  روستائیان به شهر، افزایش حاشیه مهاجرت
اقتصـادی و اجتمـاعی، عنصـر اصـلی      -قدرتمند سیاسـی بالمنازع سیاسی با استفاده از ابزارهای

های خصوصی، عمومی  یم و هدایت اقدامات کنشگران بخشفضایی بوده و به تنظتعیین سازمان
شـهری   حاضر با هدف کشف رابطه میان حاکمیت منطقه کـالن است. پژوهشو مردمی پرداخته

شناســی ترکیبــی، اســتفاده از    گیــری از روشیــابی فضــایی بــا بهــره    مشــهد و ســازمان 
و نفوذ بازیگران بر  ، به شناسایی قدرتCFAعاملی متخصصین وکاربست مدل تحلیل پرسشنامه

ترین عامل در تحلیل بـازیگران و   عنوان اصلی ها به فضایی و روابط، اهداف و نیات آنساختاریابی
حاکی از آنسـت کـه   دست آمده  هب جینتاشهری مشهد پرداخته است. منافع در مجموعهصاحبان

درت و تأثیر را در عمومی و شهروندان به ترتیب بیشترین قحاکمیتی، دولتی، بخش عناصر قدرتِ
 اند.شهری مشهد داشتهفضایی مجموعهدهی به سازمان شکل

 یصاحبان منافع، مجموعه شهر گران،یباز لیتحل ،ییفضا یابی عناصر قدرت، سازمان: واژگان کلیدی
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 مقدمه

توان برآیند کمیت و کیفیت تعامل و کشمکش بین  سازمان فضایی مجموعه شهری را می 

لت، اقتصاد، نهادهای سیاسی و نهادهای مدنی دانست. نهاد قدرت با وضع چهارعنصر دو

قواعد و اصول مالک عمل ساختار حاکمیت، کنترل و هدایت سازمان فضایی را تعیین 

اقتصادی موجود در هر یک از -های اجتماعی کند. واگرایی و جدایی گزینی نیروها و گروهمی

ه، ناکارایی و همچنین قدرت محور بودن قلمروهای سرزمینی باعث ناپایداری توسع

محور بودن، گردیده است؛  جای انسان تبع آن سازمان فضایی به های اجتماعی و به سازمان

ای از  عنوان مؤلفه به -ترتیب، رابطه و تعامل میان ساختار قدرت و حکومتی منتج از آن این به

ویژه در  و مجموعه شهری بهشهرها  یابی فضایی کالن با روند سازمان -سازمان اجتماعی

های  ها و پژوهش پردازی های محوری در نظریه های اخیر، به یکی از مسائل و پرسش سال

شده است بدون آنکه از اهمیت سایر ابعاد  ریزی و مدیریت مجموعه شهری تبدیل برنامه

 کاسته شود.

اجتماعی  -های تاریخی پیوند ساختار فضایی با ساختار اجتماعی تحت تأثیر دوره 

های  باشد. در جوامع ماقبل صنعتی و فئودال غرب، نقش محوری از آنِ گروهجوامع می

گیری  ساالر متمرکز و فاقد جامعه مدنی و عدم شکل منزلت بوده است. در جوامع دیوان

های  های اقتصادی، این گروه های رسمیت یافته و آشکار و عدم نیاز دولت به گروه گروه

گیری دولتی به سایر منابع کمیاب  یق نفوذ در دستگاه در تصمیمقدرتمند که از طر

اند که دسترسی بیشتری به  یابند. در جوامع صنعتی، این طبقات اجتماعی دسترسی می

دار و متوسط متخصصی  ویژه طبقات سرمایه منابع کمیاب دارند چون دولت به این طبقات به

ساختار هندسی قدرت است، درواقع  نوعی هرحال ساختار فضایی که به نیاز دارد. به

 ,Fainstein, 2014, Backlund & Raineیافته ارتباطات پیچیده فوق است ) تجسم

ساخت است که آینه روابط قدرت موجود در  (. محیط شهری یک محصول انسان2010

های موجود در کیفیت محیط شهری را  ترین تفاوت جامعه است. این بخش برخی از مهم

که دولت از نقش خود در تنظیم بازار و تأمین منافع درازمدت  ست. هنگامیبیان کرده ا

عمومی شانه خالی کند. در این شرایط الزم است تعادل بهتری از نیروهای خصوصی، 

منظور بهبود فرآیند ایجاد محیط جستجو کنیم. سازمان فضایی  عمومی و داوطلبانه را به

کیفیت تعامل و کشمکش بین چهارعنصر دولت، توان برآیند کمیت و  مجموعه شهری را می
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اقتصاد، نهادهای سیاسی و نهادهای مدنی دانست. از دیگر سو، سنت تمرکزگرایی قدرت در 

ایران، امکانی برای تقسیم، محدودیت و پاسخگویی قدرت فراهم نکرده است. قدرت بالمنازع 

در عرصه شهری نیز عنصر  سیاسی با استفاده از ابزارهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی خود،

ای بوده و به تنظیم و هدایت اقدامات کنشگران  اصلی تعیین سازمان فضایی شهری و منطقه

 (Milgrom and Rahder, 2004های خصوصی، عمومی و مردمی پرداخته است ) بخش

درواقع این نهاد قدرت است که قواعد و اصول مالک عمل ساختار حاکمیت در عرصه 

کند. در این تعامل هر یک از عناصر حکومتی،  سازمان فضایی را تعیین می کنترل و هدایت

گیری خود از فضا هستند که این فرآیند  خصوصی و عمومی در پی بیشینه ساختن بهره

شهری  گیری فضاهای ناپایدار و رشد نامتوازن مناطق کالن سهم خواهی، منجر به شکل

ای افسارگسیخته، انباشت نابرابر سرمایه در ه چنین فعالیت گردیده است. تبلور عینی این

 (.Forster, 2013: 20ای است ) های منطقه تعادلی مجموعه شهری و دامن زدن بیشتر به بی

 بیان مسئله و ضرورت پژوهش

ی شهری و  های توسعه های و برنامه رسد که طرح شده به نظر می با توجه به مسائل مطرح

اند که این شرایط  دهنده فضا داشته ر نیروهای شکلها کنترل کمی ب نفعان اصلی آن ذی

اقتصادی موجود در هر -های اجتماعی درواقع نتیجه، واگرایی و جدایی گزینی نیروها و گروه

ها و  یک از قلمروهای سرزمینی است. فرآیندی که باعث حذف تدریجی و نامحسوس گروه

بر منابع اقتصادی، اجتماعی و ها و منافع متشکل و مسلط  منافع غیر متشکل به نفع گروه

سیاسی شده است. پیامد این روند، ناپایداری توسعه، ناکارایی و همچنین قدرت محور بودن 

محور بودن است.  جای انسان تبع آن سازمان فضایی به های اجتماعی و به سازمان

 های اجتماعی و سازمان فضایی یک مسئله ترتیب، رابطه و تعامل میان سازمان این به

تر شدن  ای که با پیچیده رود. مسئله ای محسوب می پژوهشی مهم در علوم شهری و منطقه

یابد. در این میان  تری می ی مذکور، ابعاد کمی و کیفی بیشتر و عمیق هر دو طرف رابطه

ترین مثال پیچیدگی توأمان اجتماعی و فضایی  توان شاخص شهری را می مناطق کالن

کالبدی، باالترین سطح روابط و -های فضایی گاه عنوان گره ا بهشهره دانست، زیرا در کالن

گیرند.  نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع از مقیاس محلی تا جهانی را شکل می

ای از  عنوان مؤلفه به -ی میان ساختار قدرت و حکومتی منتج از آن در این میان رابطه
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ویژه  شهری به ی مجموعه شهری و مناطق کالنیابی فضای با روند سازمان -سازمان اجتماعی

های  ها و پژوهش پردازی های محوری در نظریه های اخیر، به یکی از مسائل و پرسش در سال

شده است بدون آنکه از اهمیت سایر ابعاد کاسته  شهری تبدیل ریزی و مدیریت کالن برنامه

 899هزار و  44بر  لغ ی شهری مشهد با مساحتی با(. مجموعهGong et al,2018شود )

کیلومترمربع در شمال شرقی ایران و با بیش از سه میلیون نفر جمعیت، دومین منطقه 

دهنده به  ترین عناصر طبیعی شکل شهری کشور، به لحاظ وسعت و اندازه است. اصلی کالن

کوه هزار مسجد و بینالود هستند که در شمال و جنوب  ساختار فضایی این منطقه، دو رشته

درصد جمعیتِ  01بر  تنهایی بالغ اند. این منطقه به شده شهری مشهد واقع نطقه کالنم

های  درصد از جمعیتِ کلِ ناحیه مشهد )شامل شهرستان 01شهریِ ناحیه و نزدیک به 

افزوده کل ناحیه را به  درصد از ارزش 09فریمان، مشهد، بینالود، چناران و کالت( و حدود 

ای و شهری برای  ای، ناحیه های منطقه غم وجود برنامه و طرحخود اختصاص داده و علیر

ای  یابی متعادل و متوازن فضا در پهنه مذکور این منطقه، با عدم تعادلِ شدید ناحیه سازمان

فضایی در محور  -و تمرکزِ سرمایه و قدرت مواجه است. در این منطقه، توسعه کالبدی 

ها  های دیگر پهنه ها و قابلیت که از پتانسیل چناران به حد اشباع رسیده، درحالی-مشهد

محیطی و منابع آبی،  های زیست شود. تخریبِ اراضی سبز، افزایش آلودگی استفاده نمی

های گیاهی و جانوری ازجمله  زایی و ویرانیِ گونه تبع آن بیابان تغییراتِ کاربری اراضی و به

نوبه خود موجدِ ظهور و بروزِ  به محیطی چنین قطبیتی است. پیامدهایی که پیامدهای زیست

های اجتماعی و اقتصادی ازجمله مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش بزه و جرم و  بحران

نشینی و جز آن خواهد شد. با توجه به طرح مسئله، بر آن  واسطه ظهورِ حاشیه جنایت به

سازمان فضایی،  ها و روابط حکمروایی با هستیم در تحقیق حاضر به واکاوی تعامل مؤلفه

شهری  یابی فضا در منطقه کالن چگونگی این تعامل و تأثیر عملی نظام حکمروایی بر سازمان

ای  چه رابطه»مشهد دست یابیم. در این راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به سؤال 

 باشد.می« یابی فضای آن وجود دارد؟ شهری مشهد و سازمان بین حاکمیت منطقه کالن
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 پژوهش پیشینه

منطقه جهانی و  -نیز در یک مطالعه تطبیقی بین یازده شهر  6و گری هک 4راجر سیموندز

توانیم از  چه روندهایی را، اگر وجود داشته باشند، می»در پی پاسخ به این سؤال مهم که 

به این « ها کشف کنیم؟ منطقه -های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر  خالل تغییر فرم

های گسترده بوده  ای، حامل تفاوت ند که فرهنگ حکمروایی و مدیریت منطقهرس نتیجه می

 ها داشته است. منطقه -و اثر عمیقی بر سازمان سیاسی و فضایی این شهر 

ریزی فضایی و حکمروایی  ( به بررسی تطبیقی برنامه2003گروهی دیگر از محققان )

هدف اصلی این تحقیق، کشف روابط اند.  شهری در نوزده شهر منطقه اروپایی پرداخته کالن

شهری و ترتیبات  های فضایی راهبردی برای کل منطقه کالن بندی دیدگاه درونی بین صورت

آیا انطباق یا عدم انطباقی »و ساختار حکمروایی است. سؤال اصلی نیز این بوده است که 

دیگر تأثیر بین سیاست فضایی و ساختارهای حکمروایی وجود دارد و این دو چگونه بر یک

شهری مملو از کنشگران متعدد، فعال و مؤثر  با توجه به اینکه منطقه کالن«. گذارند؟ می

بخش خصوصی و عمومی در سطوح چندالیه فضایی است، لذا چالش اصلی در هماهنگی 

میان « ارتباط و پیوند»دهی  شهری، یافتن نقاطی راهگشا برای سازمان های کالن سیاست

عنوان  لف است در پاسخ به این چالشی، ایده حکمروایی چند سطحی بههای مخت این حوزه

 رود. کننده سطوح فضایی و عملکردی مطرح می فرم هماهنگ

کاربردی به تحقیقی در رابطه فضا و نابرابری  -عماد افروغ نیز در یک پژوهشی نظری 

ود در عرصه پرداخته است. بر اساسی پژوهشی وی با تفکیک روابط اجتماعی به روابط موج

سو و محدودیت ذاتی فضا و  تولید، روابط موجود در دستگاه دولت و جامعه مدنی از یک

تر  توان به معادله دقیق کاالیی بودن آن در کنار سایر منابع کمیاب شهری از سوی دیگر می

یافت که  تری در ارتباط با پیوند ساخت فضایی با ساخت اجتماعی دست و پیچیده

های اجباری و ارادی های روشنی در خصوصی جدایی گزینی دها و داللتطورقطع پیام به

 فضایی خواهد داشت.

کند که: نظام  ناصر برک پور نیز در رساله دکتری خود، این فرضیه را طرح و تأیید می

گیری و اداره امور شهری، یا نظام کنترل و هدایت توسعه شهری، در شهرهای ایران  تصمیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Roger Simmonds 

2. Gray Hack 
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ت شهری بوده و هنوز با الگوی حاکمیت )حکمروایی( شهری تاکنون به شکل حکوم

داد که در همدان، نهادهای جدید کنترل و  نیافته است. نتایج تحقیق نشان می انطباق

اند. در  شده یافته و در طول زمان در شهر تثبیت تدریج رشد و گسترش هدایت توسعه شهر به

گیری در  شهر منطبق با نظام تصمیم گیری و اداره در این های نظام تصمیم نتیجه ویژگی

شهر به دلیل رشد و تحول سریع شهر، امکان تثبیت و  آنکه در اسالم سطح ملی است. حال

 طور طبیعی نظیر سایر شهرها فراهم نبوده است. استقرار نهادهای مسئول شهری به

 تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت"( در رساله دکتری با عنوان 4838کاظمیان )

رسد که دستیابی به سازمان فضایی متکثر،  به این نتیجه می "شهری با سازمان فضایی

شهری تهران مشروط به استقرار ساختار حکمروایی  همگرا، کارآمد و پایدار در منطقه کالن

افقی، متکثر، منسجم است و این امر نیز مشروط به نهادها و روابط قدرت متوازن و شهروند 

 مدار است.

 –ریزی فضایی  تبیین پارادایم برنامه"( در رساله دکتری با عنوان 4801)صیامی 

، باز ساخت و ارائه مدل "شهری مشهد راهبردی در چارچوب نظام حکمروایی منطقه کالن

ها و الگوی متداول ایجاد نظام  شهری، مدل گرایی نوین برای این منطقه کالن منطقه

سازی تمام واحدها  یه حکومتی موجود و یکپارچهشهری )ایجاد ال حکمروایی در مناطق کالن

شهری( بررسی شد و درنهایت مدل حکمروایی چند  و قلمروهای حکومتی جدید و کالن

 گردد. شهری رضوی ترسیم می سطحی منطقه کالن

منطقه و  -ای به بررسی واکاوی مفهوم شهر  ( در مقاله4801نجاتی و همکاران )

ای  منطقه -ؤال است که بنابر الزامات مفهوم شهرهمچنین یافتن پاسخی برای این س

شهری مشهد( استفاده  شهری ایران )منطقه کالن توان این اصطالح را برای مناطق کالن می

های نظام مدیریتی و  ها با ویژگی نمود یا خیر. در این پژوهش بررسی تطبیقی این مؤلفه

ی روابط  ن است که تنها مؤلفهشهری مشهد گویای آ ی کالن ریزی فضایی در منطقه برنامه

 -سو ویژگی یکپارچگی نهادی  کند. درواقع، از یک عملکردی برای این منطقه صدق می

شهری مشهد رعایت نشده است و از سوی دیگر با توجه به آنکه  ی کالن حکومتی در منطقه

یست پذیری جهانی برخوردار ن های الزم برای ورود به مباحث رقابت این منطقه از ظرفیت

شهری  ی کالن ای برای منطقه پذیری در سطح فرا منطقه توان گفت که ویژگی رقابت لذا می
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منطقه، از واژگانی  -ی شهر جای واژه شود به رو پیشنهاد می کند. ازاین مشهد صدق نمی

 در ایران استفاده نمود. "شهری مناطق کالن"همچون 

های  گاه ضایی و گسترش سکونتیابی ف ای به بررسی سازمان ( در مقاله4802ملکی )

های تحقیق حاکی از آن است که سازوکار  شهر تبریز پرداختند. یافته غیررسمی در کالن

آمیز و فقرزا بر پایه توزیع غیرعادالنه منابع، فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع  تبعیض

یعی نامناسب، قیمت بودن زمین در فضاهایی با شرایط طب درآمد و ارزان منابع اقشار کم

های غیررسمی تبریز، طی ادوار  یابی و گسترش سکونتگاه بیشترین تأثیر را در سازمان

 گذارند. مختلف می

 مبانی نظری

تحقیقات  4009و اوایل دهه  4039های  در دهه یابی فضایی شهر:مفهوم سازمان

ویژه  ا و بههایی از وضعیت شهرهبندییابی فضا، دسته شده بر روی موضوع سازمان انجام

که از اوایل  طوری (. بهBrenner, 2004: 151دهد ) شهرهای تحت تأثیر را نشان می کالن

به بعد، برخی از پژوهشگران به توسعه پارادایم نوینی از سازمان فضایی تحت  4009دهه 

 (.49: 4838ای پرداختند )شکویی، عنوان پارادایم شبکه

، تشکیالت 8المللی گرایی ، بین6ست فوردیسم، پ4سازی مجدد مفاهیمی از قبیل صنعتی

 3و قطبش اجتماعی فضایی 0سازی ، اعیان2گرایی، غیررسمی1گرایی، شرکت1شهر جهانی

یابی از میان آن چیزهایی است که شهرسازان و  کلیدهای ابزار روشنگری عناصر سازمان

و از خالل متخصصان شهری در جزئیات موضوعات و مفاهیم پدیده آمده در نظام شهری 

ویژه در شمال آمریکا و همچنان در دیگر  مطالعات تجربی تغییر شکل شهری کنونی به

 اند. مناطق استخراج و تولید نموده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Redustrialization 

2. Post-fordism 

3. Internationalization 

4. Global city formation 

5. Entrepreneurialism 

6. In formalization 

7. Gentrification 

8. Sociospatial polarization 
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وسیله  به 4009یابی فضای اجتماعی از دهه  سازی سازمان های مرتبط با مفهوم بحث

ترتیب به  این هشده و دنبال گشته است. ب نظری فلسفی متنوع مطرح -های اجتماعی جریان

که عبارت بود از افتراق مجدد  64دنبال روندهای بحرانی انفجارآمیز در اوایل قرن 

( 4030) 4(. سوجاBrenner, 2011جغرافیاهای عمیقاً نابرابر و ناپایدار به وجود آمده بود )

سوی  به 8در روند معمول، یعنی تغییر جهت "6گسست"عنوان یک  یابی فضا را به سازمان

(. Brenner, 2002: 62نماید ) ظم متفاوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قلمداد مییک ن

یابی فضا نوعی  سازمان "یابی فضایی شهر عبارت است از:  مطابق با این تعریف سازمان

سوی نظم متفاوت و  دهد. یک تغییر جهت به های عادی نشان می گسست را در گرایش

باشد؛ بنابراین  عی، اقتصادی و سیاسی میتوجهی در پیکربندی زندگی اجتما قابل

های )فروپاشی( ناگهانی و صعودهای )بازسازی( دوباره را  یابی فضا، توالی سقوط سازمان

( ناشی از ضعف در 1و کوشش برای خلق مجدد )بازسازی 1دهد. ساختار زدایی نشان می

شود و متقاضی  های مرسوم )مطابق قواعد و منابع( مینظام بنیاد شده که مانع انطباق

 "(.Soja, 2010: 143شود ) جای نظم پیشین می توجهی به تغییرات ساختاری قابل

ساختارگرایان بر این اعتقاد بودند که به همراه عملکرد، باید ساخت فضاها را نیز در 

دهد و معتقد است  قرار می 0هارا در مقابل پرکننده 2نظر گرفت. الکساندر ساخت اصلی شهر

ها ساخت اصلی را  توان به دنبال چندین عامل یا عنصر بود تا از طریق آن می در هر شهری

اند از: شبکه اصلی دسترسی، مراکز عمده فعالیتی،  شناخت. این عوامل یا عناصر عبارت

دهند )برزگر، هم ساخت اصلی شهر را تشکیل می عناصر اصلی شهر. این سه عامل روی

4836 :429.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Soja 

2. break 
3.Shift 

4. Deconstruction 

5. Reconstruction 

6. Main Structure 

7. Fillers 
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 دهندهتشکیل های مؤلفه دی. روابط عملکر1شکل 

 Soja, Edward W.,2010 مأخذ:

الذکر برای شهر برشمرد. رودررویی  توان در تبیین و تحلیل اقدامات فوق طورکلی می آنچه به

ای است که در اثر  است. زوال شهری پدیده "4زوال شهری"پویایی شهر با مفهومی به نام 

اثر گذاشته و درواقع پیامد فضایی  های مداوم در ساختار کالبدی شهر تجدید ساخت

های ساختاری بر مورفولوژی و پیکره شهر است. گاه تغییر  یابی در سایر عرصه سازمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Urban Decay 
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های جنگ و یا بالیای انسانی همچون زوال ساختارهای منجر به زوال شهری، در پی بحران

چون باز  شهری اروپای پس از جنگ جهانی دوم است که اقدامات منتج از آن مواردی را

 توسعه، نوسازی و احیاء شهری را مطرح ساخته است.

 
 ریزی، قدرت و دولت شهر، برنامه

ای است که کنشگر  شود، ظرفیت رابطه ترین فرآیند در جامعه محسوب می قدرت بنیادی

ران اجتماعی تأثیر های سایر بازیگ ای نامتوازن بر تصمیم گونه سازد به اجتماعی را قادر می

های کنشگران صاحب قدرت را برآورده سازد.  ها، منافع و ارزش هایی خواسته گذارد و از راه

ای  داند، بلکه آن را در شبکه نهاد یا حوزه اجتماعی خاص محصور نمی فوکو قدرت را در یک

 و انواع مداخالت ییفضا یابی روابط متقابل سازمان نییتب .2شکل 
 (116، 1393و همکاران،  یگدلی)مأخذ: ب
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ای از  رایندهصورت ف که شهروندان به بیند. درحالی پیچیده، . ساری و جاری می از روابط درهم

، دغدغه تهدید توسط قدرتمندان را دارد از 4اند. فوکو شده گیری منحرف فرآیندهای تصمیم

سازد کنترل دیگران توسط یک فرد یا  سادگی قادر می است که به« قدرت»دیدگاه فوکویی 

 گروه را به عهده گیرد.

ر مورد قدرت با استفاده از همین ایده فوکو معتقد است که نباید صرفاً د 6فاستر

سان  صحبت کنیم، بلکه باید کشف روابط علمی قدرت بپردازیم. به گمان فوکو، قدرت به

ها متمرکزشده باشد. در عوض  ظرفیتی برای عمل نیست که در دستان برخی افراد یا گروه

های اجتماعی به  ای متکثر از شبکه واسطه مجموعه قدرت نیروی چند ظرفیتی است که به

معتقد است که تحمیل محض قدرت از راه اعمال فشار، یک  8د. کاستلزآی حرکت درمی

شود؛ چراکه این منجر به محور کنشگر اجتماعی حاکم  رابطه اجتماعی محسوب نمی

رود؛ بنابراین،  که موجودیت رابطه با نابودی یکی از اجزای آن از بین می نحوی گردد، به می

ور نیست، بلکه در سراسر گسترده فراگیر از نهاد یا حوزه اجتماعی خاص محص قدرت در یک

تواند از طریق نفوذ در افکار و امیال  های بشری پراکنده است. گاهی قدرت نیز می کنش

ها در  پذیری اراده آن جمعی و فرایندهای جامعه وسیله کنترل اطالعات، وسایل ارتباط به

تر، صاحبان قدرت با  وشنوسو یافته است. به تعبیر ر جهت نیات و اهداف قدرتمندان سمت

شان دارند یا ناتوان از درک آن هستند، سلطه  القای این نظر که فهم غلطی از منافع واقعی

این شکل از قدرت را ذیل عنوان  1نمایند. لوکس ها اعمال می خود را بر افکار و رفتار آن

 (.13-10: 4803آورد )افسری،  از قدرت می« نگرش رادیکال»

ناپذیری سازمان فضایی از سازمان  ط سیاست و فضا و جداییرویکردهای ارتبا

سرعت گسترش و  ریزی فضایی شده و به به بعد وارد متون برنامه 4029اجتماعی از دهه 

ریزی و  های مسلط برنامه تعمیق یافته است. این چیزی است که تا پیش از آن پارادایم

کردند. در این مدل متخصصان نقش  ریزی عقالیی و حمایتی از آن دوری می مشخصاً برنامه

در  1شد؛ اما پل دیویدوف های متخصص محور ارائه می مسلط را بر عهده داشتند؛ برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Foucault 

2. Foster 

3. Castells 

4. luxury 

5. Paul Davidoff 
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ریزی  بر نقش برنامه 4021در سال « ریزی حمایت و تکثرگرایی در برنامه»مقاله خود بنام 

موضوع سیاست در سیاست تأکید کرد. از نظر او منافع عمومی از موضوعات علم نیست اما 

ی سیاست مشارکت داشته باشند.  هست؛ بنابراین اصرار داشت که برنامه ریزان باید در حوزه

ریزی عقالیی  آورد را پیش کشید که مدل برنامه او سؤال چه کسی چه چیزی به دست می

و مانوئل  4و در پی کارهای دیوید هاروی 4009کرد. از اوایل دهه  دقت از آن اجتناب می به

ریز نه یک  ریزی شکل گرفت. از این دیدگاه برنامه یک جریان قدرتمند نقد برنامه 6تلزکاس

خبر  لوح است که از روابط واقعی قدرت بی قهرمان و خادم بزرگ، بلکه بیشتر پیشگویی ساده

است. این روابط با استفاده از مالکیت خصوصی و احکام تجمیع سرمایه شرایطی را برای 

کنند که در مقابل هرگونه تنظیم و مداخله دولت موانع و  میطبقات مسلط فراهم 

کنند. حاصل این رویکرد، نظریه اقتصاد سیاسی رادیکال  های جدی ایجاد می محدودیت

کند  عنوان یک فعالیت ماهیتاً سیاسی مطرح می ریزی را به است که برنامه

(Sandercook,1998.) 

انداز کالبدی  چگونگی خلق چشم، («4031شهرنشینی سرمایه )»هاروی در کتاب 

عنوان بخشی از فرایند  ها را به ها و مانند آن ها، مدارس فروشگاه ها، کارخانه ها، خانه جاده

کند. در کتاب خودآگاهی و تجربه شهری نیز او بر  داری تشریح می خلق فضا توسط سرمایه

هی سیاسی ناشی از آن های آگا ها و روابط اجتماعی و فرم گونه مکان تجربه زندگی در این

 رود. متمرکز می

، 1تحت تأثیر نظریه یورگن هابرماس 4009و همفکرانش از اوایل دهه  8جان فارستر

ریزی را بیش از هر چیز یک فعالیت ارتباطی و تعاملی ارزیابی کرده و بر ماهیت کامالً  برنامه

روابط قدرت و  کنند. فعالیتی که مدام با ریزی تأکید می سیاسی کل فعالیت برنامه

ریز نه یک  مند ناشی از آن درگیر است. در این دیدگاه، نقش برنامه های نظام نابرابری

متخصصی فنی و نه یک میانجی، بلکه یک توانمندساز اجتماع محلی است 

(Sandercook,1998.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. David Harvey 

2. Manuel Castells 

3. John Forrester 

4. Jürgen Habermas 
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هم با استناد به وقایع شهری مختلف در کشورهای متعدد  6و ژوزف گاگلر 4گیلبرتآلن

ها، به این  های مربوطه در قبال آن ، مکزیک، پرور، ترکیه، ...( و چگونگی واکنش دولت)چین

های  واقعیت»رسد که شکل نظام هر کشور به ساختار اجتماعی آن بستگی دارد و  نتیجه می

نفوذ سیاسی «. اقتصادی و اجتماعی همواره قدرت عمل سیاستمداران را محدود کرده است

 آید. های دولت به شمار می گیری سیاست در جهتیکی از اجزای حیاتی، 

کند قدرت  معرفی می« قدرت معنوی»( آن را 4004) 8درواقع بر اساس آنچه گیدنز

است که از طریق ایجاد ذهنیت بر مخاطب خود مؤثر واقع « نظم نمادین»ایدئولوژی و یا 

کلیسا به وجود های این شکل از قدرت در اصل در  ، تکنیک1شود. بر اساس نظر باویر می

عنوان  ریزی شده است، به آمدند. از وقتی این بعد وارد مطالعه روابط قدرت در محیط برنامه

شود. آنچه گویای  ریزی تلقی می یک رویکرد مسلم و بدیهی برای مسائل و فرآیندهای برنامه

را ها  ای یافته و همه عرصه ات گسترده های متأخر، قدرت شمولی واقعیت است در دیدگاه

 (.10: 4803گیرد )افسری،  دربر می

های  شدن بحث ساز مطرح طور که اشاره شد ظهور رویکرد انتقادی زمینه همان

ریزی شهری شد.  محتوایی نظیر قدرت در عرصه مسائل اجتماعی و از آن جمله در برنامه

که خود نهاد از نهادهای متشکل جامعه در نظر گرفت  مثابه یک توان قدرت را به درواقع، می

توان علت این امر دانست  سازد. قدرت را می را در قالب ساختار قدرت و سیاست متجلی می

آورند و به عبارتی مبین  ها چرا، کی و چگونه )در کجا( چیزی را به دست می که افراد و گروه

ها در جامعه بررسی منابع  توان و ظرفیت عمل است. پس بهترین نقطه بررسی قدرت گروه

هاست. در واقع، فضا یکسره محصول تمایل یک طبقه نیست، بلکه محصول مبارزه  قدرت آن

و کشمکش طبقات است. پس تناقضات و تمایزات فضایی حاصل تناقضات و تمایزات 

(. با توجه به تعدد نیروهای Dunleavy,1980کنشگران مختلف موجود در جامعه است )

نی منابع قدرت زا در اختیار دارند که موجب طور نامتواز موجود هر یک از این نیروها را به

مراتب قدرت را تحت  شود و طبقات پایین سلسله تأثیرگذاری بیشتر نیروهای متشکل می

های مختلف  اند. قدرت رانی نیز از کانال سلطه قرار داده و تأثیر بیشتری بر امور جامعه داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alan Gilbert 

2. Joseph Gagler 

3. Giddens 

4. Bavir 
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گیری، ساختار و  تصمیم گیری، محصول فرایند ازجمله فرایند تصمیم سازی و تصمیم

شود. با توجه به این مسئله که این سه  گیری اعمال می های محیط موردنظر تصمیم مؤلفه

ریزی قرار دارد که حاصل این فرایند نیز در قالب فضا  حوزه، در ارتباط مستقیم با برنامه

 مشهود ریزی با نظام قدرت بر فضاهای شهری کامالً شود، لزوم توجه به برنامه متبلور می

سازی و  های نظام قدرت، استخراج شیوه متعادل است. بدون توجه و درک عمیق مؤلفه

یابد که اغلب  ریز به سطح یک پیشگو تنزل می نماید و نقش برنامه توزیع آن ناممکن می

بینی عمدتاً بر اساس نگرش  گیرد، به این دلیل که این پیش صورت ناصحیح صورت می به

ریزی شهری از اواسط قرن  گیرد. این مفاهیم در عرصه فضا و برنامه میساالرانه صورت  فن

دهد و توجه به مفاهیم محتوایی جایگاه  بیستم با تحوالت عمیقی که در مفاهیم رخ می

شود و ذیل مفاهیمی نظیر تعامل و ارتباط جامعه و فضا مطرح  کند، وارد می ای پیدا می ویژه

 شود. می

 
 عامل قدرت، حاکمیت و فضاالگو و عناصر ت .3شکل 

 (198، 1383)مأخذ: کاظمیان، 

شود که از منظر نظریه  گونه استنباط می : از مبانی نظری اینمدل مفهومی تحقیق

مکان  -گاه مادی عملکردهای اجتماعی عناصر قدرت است که در زماناجتماعی، مکان تکیه

تنها  یابی فضا مجموعه شهری نه گیرد. این مفهوم به این معناست که سازمان معین انجام می

ای بین  فضایی است، بلکه روابط پیچیده، تودرتو و شبکه -های مکانی  عینیت پدیده
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بازیگران فضای شهری را در بستر زمان با توجه به شرایط طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و 

ل یابی فضایی مجموعه شهرها محصو دهد. لذا، سازمان نهادی مکان موردبررسی قرار می

باشد که برای شناخت این  مستقیم روابط متقابل و برهمکنش عناصر قدرت شهری می

ها و روابط باید به تحلیل تصمیمات و رویدادها و برآیندهای ناشی از تصمیمات  جریان

، مدل مفهومی تحقیق است که 1شماره شکل سیاسی شکل تولیدکننده فضا دست زد. 

های مختلف فرایند  و عناصر حاکمیت بر حوزه نحوه تعامل و تأثیرگذاری عوامل قدرت

توان  شده می کند. در مدل مفهومی مطرح یابی فضای مجموعه شهری را بازنمایی می سازمان

رانی هر یک از عناصر نظام حاکمیت شهری را در  میزان و کیفیت تأثیرگذاری و شدت قدرت

انی نظری تحقیق معیارها و یابی فضا تبیین کرد. بر اساس مب مراحل مختلف فرایند سازمان

توان در  های برهمکنش ساختار قدرت و حاکمیت شهری با سازمان فضایی را می شاخص

 چارچوب مدل مذکور، تعیین و انتخاب کرد:

 یابی فضای شهری نقش عناصر قدرت در سازمان .1جدول 

عناصر  (1)

 حاکمیت شهر
 ، رویدادها و برآیندهاتحلیل تصمیمات (3) تحلیل بازیگران و صاحبان منافع (2)

 بخش دولتی

 بخش خصوصی

 بخش عمومی

شناسایی قدرت و نفوذ تأثیرگذاری  -

 بازیگران بر تصمیمات فضایی؛

ترین دلیل و نیات  شناسایی مهم -

 های بازیگران؛ گیری تصمیم

ترین عامل  شناسایی و تعیین مهم -

 محدودکننده؛

شناسایی روابط عناصر قدرت مجموعه  -

 شهری با یکدیگر.

گیری  اندرکاران تصمیم ناخت دستش -

 مجموعه شهری؛

 گیری؛ شناسایی سبک و روش تصمیم -

 گیری؛ میزان شفافیت تصمیم -

 گیری؛ وسعت و دسترسی تصمیم -

 پذیری؛ میزان محاسبه -

 توزیع متعادل منابع مجموعه شهری؛ -

 ضمانت تخصیص منابع مجموعه شهری؛ -

هماهنگی و یکپارچگی نهادهای مدیریتی  -

 مجموعه شهری؛

 ؛NGOو  CBO ،CSOشارکت مؤثر م -

برند(  نفعان )کسانی که سود می شناسایی ذی -

 تصمیمات فضایی مجموعه شهری.
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 روش تحقیق پژوهش

شناسی ترکیبی تعریف شده است. روش به کارگرفته شده از  پژوهش حاضر مبتنی بر روش

به مطالعه تحلیل نقش قدرت در ای است که  توسعه –حیث هدف، از نوع کاربردی 

ها و اطالعات اولیه با استفاده  پردازد. گردآوری داده شهر مشهد می یابی فضایی کالن سازمان

، توزیع پرسشنامه بین متخصصین پرداخته شده است. با توجه به 4ای از روش کتابخانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالعه کتب و مقاالت مرتبط بـا موضـوع پـژوهش از جملـه رسـاله       -4ای در دو بخش شامل در مقاله حاضر اسناد کتابخانه .4

گارش آقای با ن« راهبردی در چارچوب نظام حکمروایی منطقه کالنشهری مشهد –تببین پارادایم برنامه ریزی فضایی »دکتری 

تببین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمان یابی فضا، تالش برای طراحی مدل؛ نمونه »قدیر صیامی، رساله دکتری 

های توسعه کالنشهری شـامل طـرح   ها و برنامهبررسی طرح -6با نگارش غالمرضا کاظمیان و « موردی منطقه کالنشهری تهران

 باشدو ... می جامع خازنی، مجموعه شهری مشهد

 ضای شهرییابی ف نقش عناصر قدرت در سازمان مدل مفهومی .4شکل 

 1411مأخذ: نگارندگان، 
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نفر از  3، 4یماهیت کیفی پژوهش، برای تعیین حجم نمونه تحقیق با استفاده از روش دلف

ریزی شهری و مدیریت شهری، مرتبط با  نظران حوزه برنامه متخصصان اجرایی و صاحب

(. پس از تشکیل پانل دلفی و تعیین اعضای آن، 6موضوع انتخاب شدند )جدول شماره 

نویس پرسشنامه شهری مشهد( و پیش معیارهای ارزیابی )عوامل تأثیرگذار در منطقه کالن

 یین روایی در اختیار اعضای پانل قرار گرفت.شده جهت تعطراحی

سؤاالت مرتبط با عناصر و ساختار قدرت  -4شده سه بخش  پرسشنامه طراحی

های مختلف با مراحل مختلف  ماتریس تعامل کنشگران بخش-6شهر مشهد،  کالن

های نظام قدرت در منطقه  ماتریس روابط سطوح فضایی والیه -8یابی فضا و  سازمان

ی مشهد به تفکیک چهار معیار اجتماعی اقتصادی، نهادی و معیارهای شهر کالن

دهد. در تدوین سؤاالت پرسشنامه، یابی فضا را مورد پرسش قرار می محیطی سازمان زیست

ریزی شهری( کارشناس خبره در زمینه مدیریت و برنامه 3به دلیل جامعه آماری محدود )

، حکمروایی، کنشگران و بازیگران کلیدی های قدرتسعی گردید تمامی ابعاد در حوزه

 لحاظ گردد تا نتیجه حاصله از اعتبار محتوایی برخوردار باشد.

 نظران عضو پانل دلفیمشخصات متخصصان و صاحب .2جدول 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سابقه تخصص سمت

 40 دکتری شهرسازی عضو شورای شهر دوره پنجم شهر مشهد هادی مهدینا 4

 فچنگی عباس 6
معاون اسبق جهاد کشاورزی و معاون اسبق 

 شهردار مشهد
 89 ارشد اقتصاد کشاورزی

 مهدی امامی 8
ونقل ترافیک  رئیس اسبق سازمان حمل

 شهرداری مشهد و مشاور فعلی شهردار مشهد

ونقل و  دکتری حمل

 ترافیک
63 

 مشاور معاون شهرسازی شهرداری مشهد مسعود مشرقی 1
کارشناس ارشد 

 ریمعما
61 

 69ارشد  کارشناسیمعاون اسبق سازمان برنامه استان خراسان  حسن تبرایی 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در شرکت رانـد ابـداع شـد. مطـابق بـا       1950های ساخت یافته برای ایجاد وفاق در دهه روش دلفی به عنوان یکی از روش .4

ای است که  ها یا دورهای متوالی به همراه بازخور کنترل شده ( روش دلفی در عمل، یک سری از پرسشنامه6998تعریف پاول )

یان یک گروه از افراد متخصص درباره یک موضوع خـاص دسـت پیـدا کنـد. در مقالـه حاضـر جهـت        تالش دارد به اتفاق نظر م

متخصص تشکیل  3مندی از نظرات متخصصانه و کارشناسی در موضوع مرتبط، گروهی متشکل از تشکیل پانل دلفی و نیز بهره

 گردید.
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سابقه تخصص سمت

 مدیریت توسعه رضوی

 کامران داوری 2
مشاور فعلی شهردار مشهد و شهردار اسبق 

 چناران و درگز

ریزی دکتری برنامه

 شهری
43 

 قدیر صیامی 0
ریزی  استاد دانشگاه و نماینده حوزه برنامه

 آستان قدس رضوی
 41 دکتری شهرسازی

 مدیر دفتر مهندس مشاور فرنهاد مشهد رسول امینی 3
ارشد  کارشناسی

 شهرسازی
68 

جهت سنجش نقش  CFAشده با استفاده از مدل تحلیل عاملی  های گردآوری سپس داده

افزارهای  یابی فضایی مجموعه شهری مشهد استفاده شده است که از نرم قدرت در سازمان

استفاده شده است و در نهایت مدل مفهومی مقاله  Smart PLSو  SPSSتحلیل آماری 

 سنجیده خواهد شد.

تأییدی، تعیین میزان توان مدل  تحلیل عاملی ترین هدف الزم به ذکر است که مهم

شده است. به عبارتی، این مدل  های گردآوری ای از داده شده با مجموعه نظری از قبل تعریف

درصدد تعیین این مسئله است که چه میزان بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق انطباق 

ربردهای گوناگونی همچون تعیین اعتبار و همنوایی وجود دارد. مدل تحلیل عامل تأییدی کا

بار عاملی خاص، سنجش اعتبار یک مقیاس یا  داری یک یک مدل عاملی، آزمون معنی

بار عاملی دارد. در این تحقیق، محققان از مدل  ها بر روی یک شاخص از طریق انطباق گویه

)که توسط های تجربی  منظور تعیین میزان برازش میان یافته تحلیل عامل تأییدی به

شده( با ساختار نظری تحقیق که نتایج مطالعات پیرامون عناصر قدرت در  خبرگان گردآوری

شده است. برای داشتن روایی، باید  یابی فضایی مجموعه شهری مشهد است، استفاده سازمان

بین شاخص و مؤلفه و بین مؤلفه و شاخص همبستگی معناداری وجود داشته باشد. البته 

توان مشخص کرد که چه  شود، بلکه می داشت که هیچ مدلی کامالٌ تأیید نمی باید در نظر

شده با الگوی نظری وجود دارد. مقدار بار عاملی در  های گردآوری میزان برازش میان داده

تر باشد بیانگر همبستگی باال بین  + است و هر چه این مقدار به یک نزدیک4تا  -4دامنه 

قبول و بار عاملی باالی  نسبتاً قابل 9561تا  9540ونه بار عامل عامل و متغیر است. برای نم

 (.89-60: 4806معنادار است )زبردست،  9589

http://analysisacademy.com/3704/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C.html
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 شناخت محدوده موردمطالعه

شده است. علت  عنوان حوزه مطالعاتی این پژوهش انتخاب شهری مشهد به منطقه کالن

رگذار در جریان توسعه آن اصلی این انتخاب جایگاه ویژه شهر مشهد و تنوع نیروهای تأثی

ی زمانی  شهری در بازه باشد. همچنین تنوع نظام مدیریتی حاکم در این منطقه کالن می

واسطه آن تغیر و تحوالت فضایی گسترده در سطح این منطقه  و به 4801تا  4881

 شهری از دیگر دالیل انتخاب این پهنه است. کالن

ر قسمت میانی ناحیه مشهد قرار دارد. شهر مشهد در استان خراسان رضوی و د کالن

شهر مشهد در کانون و مرکز تاریخی ایالت خراسان و والیت توس و در  از نظر تاریخی کالن

میلیون نفر در  8شهر مشهد با جمعیتی حدود  ی کشف رود واقع شده است. کالن بستر دره

وس و مسکن دومین شهر پرجمعیت کشور بعد از تهران )سرشماری عمومی نف 4801سال 

عنوان  به ع(، مرکز آمار ایران( و همچنین به دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا )4801

رو، این شهر  رود. ازاین پایتخت معنوی کشور و دومین شهر مذهبی جهان اسالم به شمار می

باشد  ها زائر و گردشگر از اقصی نقاط مختلف کشور و جهان اسالم می ساالنه پذیرای میلیون

نماید. عملکردهای  این امر نقش بسیار مهمی را در حیات اقتصادی شهر مشهد ایفا میکه 

باشد. همچنین این منطقه  شهری مشهد عمدتاً صنعتی و خدماتی می اقتصادی منطقه کالن

های صنعتی از موقعیت ویژه صنعتی در سطح ملی  به دلیل فضاهای بسیار متراکم فعالیت

 برخوردار است.
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 شهر مشهد یمات سیاسی کالنتقس .1 شکل

 4561که توسعه کالبدی شهر مشهد همواره از رشد جمعیت آن پیشی داشته ) ازآنجایی

ازحد گسـترده و در سـطح افـق داشته است  برابر( و درواقع این شهر رشدی بیش

باشد.  رویه و رشد خود به خودی می درصد آن حاصل توسعه بی 69که حداقل  طوری به

یابی متعادل و  ای و شهری برای سازمان ای، ناحیه های منطقه برنامه و طرحعلیرغم وجود 

ای و تمرکز  شهری مشهد، این منطقه با عدم تعادل شدید ناحیه متوازن فضا در منطقه کالن
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-فضایی در محور مشهد -سرمایه و قدرت مواجه شده است. در این منطقه، توسعه کالبدی

ها استفاده  های دیگر پهنه ها و قابلیت که از پتانسیل لیچناران به حد اشباع رسیده، درحا

گسیخته انبوهی از مسائل و مشکالتی  رویه و لجام شود. حاصل این رشد کالبـدی بی نمی

محیطی و منابع آبی، تغییرات کاربری  های زیست مانند، تخریب اراضی سبز، افزایش آلودگی

های اجتمـاعی اقتصـادی، سیاسـی و  تبع آن بیایان زایی است که هزینه اراضی و به

فرهنگـی بسـیار سنگینی را برای ساکنان و مدیریت شهری ایجاد کرده است و موجب 

هایی همچون مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش بزه و جرم و جنایت  ظهور و بروز بحران

ائل پیش ترین مس نشینی خواهد شد؛ بنابراین یکی از عمده واسطه ظهور پدیده حاشیه به

باشد )طرح توسعه و عمران  یابی کارآمد فضا می شهری مشهد سازمان روی منطقه کالن

 (.4831)جامع( ناحیه مشهد، 

 های تحقیق یافته

یابی فضایی مجموعه شهری مشهد با در نظر گرفتن سه عنصر  تحلیل قدرت در سازمان

، 180/9با شهروندان به ترتیب  –دولتی، بخش خصوصی و بخش عمومی  –حکومتی 

نشان داد که از بار عاملی معنادار و باالیی برخوردار هستند. تحلیل مدل به  440/9، 834/9

های  دهد که در زیرمعیارهای بخش حکومتی و دولتی، مؤلفه تفکیک سه شاخص نشان می

های  شرکت»، «نهادهای حاکمیتی»، «عوامل اجرایی حکومت مرکزی مستقر در محل»

مؤسسات عمومی و غیرانتفاعی وابسته »و « شهرداری»، «ی و عمومیتوسعه و عمران دولت

از بیشترین بار  280/8، 880/1، 962/2، 062/0، به ترتیب با «ها به دولت و یا شهرداری

بخش »های  عاملی معنادار دارا برخوردار هستند. در زیرمعیار بخش خصوصی، مؤلفه

، 224/1به ترتیب با « المللی بخش رسمی ملی/بین»و « بخش رسمی محلی»، «غیررسمی

از بیشترین بار عاملی معنادار برخوردار هستند. در زیرمعیار بخش عمومی  613/8و  198/8

های تجاری،  های رسمی جامعه مدنی )مانند اتحادیه سازمان»های  شهروندان، مؤلفه -

، 160/8 به ترتیب با« های مبتنی بر اجتماعات محلی سازمان»و « مذهبی و احزاب سیاسی(

از بیشترین بار عاملی معنادار برخوردار هستند. همچنین، زیر معیار  980/6، 149/6

شناسایی قدرت و نفوذ تأثیرگذاری بازیگران بر »دهد که  بازیگران و صاحبان منافع نشان می

، غیرانتفاعی وابسته «ترین عامل محدودکننده شناسایی و تعیین مهم»، «تصمیمات فضایی
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از  280/8، 880/1، 344/1، 962/2، 062/0، به ترتیب با «ها ا شهرداریبه دولت و ی

های  بیشترین بار عاملی معنادار دارا برخوردار هستند. در زیرمعیار بخش خصوصی، مؤلفه

به ترتیب با « المللی بخش رسمی ملی/بین»و « بخش رسمی محلی»، «بخش غیررسمی»

معنادار برخوردار هستند. در زیرمعیار بخش از بیشترین بار عاملی  613/8، 198/8، 224/1

های  های رسمی جامعه مدنی )مانند اتحادیه سازمان»های  شهروندان، مؤلفه -عمومی 

به ترتیب با « های مبتنی براجتماعات محلی سازمان»و « تجاری، مذهبی و احزاب سیاسی(

. همچنین، زیر از بیشترین بار عاملی معنادار برخوردار هستند 980/6، 149/6، 160/8

شناسایی قدرت و نفوذ تأثیرگذاری »دهد که  معیار بازیگران و صاحبان منافع نشان می

، «ترین عامل محدودکننده شناسایی و تعیین مهم»، «بازیگران بر تصمیمات فضایی

شناسایی روابط عناصر »و « های بازیگران گیری ترین دالیل و نیات تصمیم شناسایی مهم»

از بیشترین بار  031/8و  391/1، 080/1، 284/2به ترتیب با « با یکدیگر شهری قدرت کالن

 (.1عاملی معنادار برخوردار هستند )نمودار شماره 

 

یابی فضایی کالنشهر  تحلیل عامل تأییدی عناصر ساختار قدرت بر سازمان .6شکل 

 (4199مأخذ: نگارندگان، ) مشهد
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ارتباط متقابل عناصر قدرت کالنشهری مشهد  2 -سازی شکل  ساختار معماری مدل

شهر  یابی فضایی کالن بل این عناصر یا سازمانکننده و نشان از معناداری ارتباط متقا تبیین

آمده  دست دار به بین بیشترین میزان ضریب رگرسیون وزن شده است. دراین مشهد شناسایی

باشد  می 080/9دار  با ضریب رگرسیونی وزن Aمربوط به عنصر حکومتی و دولتی با شناسه 

شهر مشهد دارد.  ی کالنیابی فضا که نشان از سهم زیاد و اهمیت این عنصر در سازمان

عنوان دومین عنصر  به 640/9با ضریب رگرسیونی  Bعنصر بخش خصوصی با شناسه 

باشد که بر  می Cشده است. بعدازاین دو عنصر، بخش عمومی با شناسه  دار شناسایی اهمیت

شهر مشهد  یابی کالن شده در سازمان آفرینی آن به نسبت سایر عناصر تحلیل اهمیت نقش

شده دارای ساختار ارتباطی  توان گفت که عناصر شناسایی کند. بنابراین می یاشاره م

گونه استنباط  شهر مشهد دارند. لذا، این یابی فضایی کالن معناداری در راستای سازمان

های و سطوح  گانه مذکور بر اساس وزن های سه شود که حوزه تأثیرگذاری عناصر بخش می

مشاهده است. به این معنا که  شهری مشهد قابل میت کالننفوذ و اثرگذاری متفاوت در حاک

یابی  دولتی بیشتر باشد، الگوی سازمان –هر چه میزان حضور و تأثیرگذاری عناصر حکومتی 

که در حالت  باشد. این درحالی شهر مشهد تحت تأثیر و نفوذ حکومت شهری می فضایی کالن

باید قدرت بیشتری به عناصر عمومی و  آل وضعیت برعکس مدنظر است، به این معنا که ایده

 شهری مشهد نزدیک شود. خصوصی تخصیص داده شود تا الگوی اداره به حکمروایی کالن

شهر  یابی فضایی کالن های برازش آماری تأییدی مدل عناصر قدرت و سازمان سنجه. 3جدول 

 مشهد

عنوان 

 شاخص

دامنه 

 موردقبول

بخش حکومتی، 

 دولتی
 بخش خصوصی

 –ی بخش عموم

 شهروندی

بازیگران و 

 صاحبان منافع

 نتیجه مقدار نتیجه مقدار نتیجه مقدار نتیجه مقدار

X
2
/df

4 X
2
/df ≤ 

3 
 تأیید 01/6 تأیید 23/6 تأیید 01/6 تأیید 64/6

RMSEA 
RMEA 

< 0.09 
 تأیید 933/9 تأیید 9023/9 تأیید 4912/9 تأیید 4602/9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. df (Degree of freedom) 
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عنوان 

 شاخص

دامنه 

 موردقبول

بخش حکومتی، 

 دولتی
 بخش خصوصی

 –ی بخش عموم

 شهروندی

بازیگران و 

 صاحبان منافع

 نتیجه مقدار نتیجه مقدار نتیجه مقدار نتیجه مقدار

GFI 
GFI > 

0.9 
 تأیید 04/9 تأیید 004/9 یدتأی 006/9 تأیید 8401/4

AGFI 
AGFI > 

0.85 
 تأیید 32/9 تأیید 061/9 تأیید 313/9 تأیید 610/4

CFI 
CFI > 

0.90 
 تأیید 01/9 تأیید 981/4 تأیید 463/4 تأیید 828/4

IFI 
IFI > 

0.90 
 تأیید 04/9 تأیید 994/4 تأیید 906/4 تأیید 8401/4

 (4199)مأخذ: نگارندگان، 

ها و  توان برداشت کرد که بین شاخص های مدل تخمین استاندارد، می وجیبا توجه به خر

ها همبستگی معناداری وجود دارد. ضرایب استانداردشده، درواقع  های متناظر با آن مؤلفه

ها و نشانگرها هستند. در  بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استانداردشده بین عامل

یابی فضایی  تأییدی مدل عناصر قدرت و سازمانهای برازش آماری  سنجه 6 -جدول 

های برازش مدل معادالت ساختاری نشان  شهر مشهد آورده شده است. تحلیل سنجه کالن

ها مبتنی بر مدل تخمین استاندارد از سطح معناداری  ها و مؤلفه دهد تمامی شاخص می

نسبت مجذور کای بر ویژه  گیری به برخوردار هستند. شاخص ارزیابی برازندگی مدل اندازه

Xدرجات آزادی 
2
/df

، شاخص جذر 8تر از سطح استاندارد  یعنی پایین 01/6تا  64/6از  4

، شاخص نیکویی برازش، 46/9تا  93/9از  RMSEAمیانگین مجذورات خطای تقریب، 

GFI  شده از  شاخص نیکویی برازش تعدیل 0/9باالتر از سطح استاندارد  84/4تا  04/9از

از  CFI، شاخص برازندگی تطبیقی، 31/9یعنی باالتر از سطح استاندارد  61/4تا  31/9

تا  04/9از  IFI، شاخص برازندگی افزایشی، 09/9باالتر از سطح استاندارد  82/4تا  01/9

گیری عوامل  ؛ برخوردار است. بر این اساس مدل اندازه09/9باالتر از سطح استاندارد  84/4

توان گفت که نتایج  سازه خوبی برخوردار است. لذا، میمکنون از برازندگی و روایی 

های آماری برازش تأییدی ساختار مدل، دارای برازش  دهند که سنجه آمده نشان می دست به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. DF (Degree of Freedom) 
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شده دارای  های تعریف مناسب و معناداری است و تمامی ضرایب با توجه به حد آستانه

 باشند. وضعیت مناسبی می

 گیری نتیجه

توان گفت که امروزه در جهان و ازجمله ایران شواهد حاکی از  ه شد میبر اساس آنچه گفت

شهری است. قدرت  یابی فضایی نواحی کالن ارتباط بین عناصر قدرت سیاسی با سازمان

های مستقل و وابسته به نهادهای حاکمیتی و دولتی  عنوان توانایی فرد، گروه و یا سازمان به

ه دنبال برآورده کردن منافع و انتظارات خود است. در فضاهای شهری به اشکال متنوعی ب

گیرد که نتیجه آن   ها شکل می عمدتاً این فرآیند سهم خواهی در قالب کشمکش بین قدرت

زیست شهری است. لذا برای شناخت  زیر پاگذاشتن منافع عمومی شهروندان و محیط

گونه  د. تأکید مقاله همانهای آن پرداخته ش تأثیرات این جنبه از قدرت، به بررسی مکانیسم

شهری  یابی ناحیه کالن که اشاره شد بر فرآیندهایی است که سبب اعمال قدرت بر سازمان

مشهد شده و آن را تحت تأثیر خود قرار داده است. محرک اصلی در پیدایش این تعامالت 

ه شهر مشهد است ک خواهی از قدرت شهری و نفوذ بر تصمیمات فضایی کالن ناشی از سهم

فهم  ها قابل شهر مشهد و روابط بین آن عمدتاً با شناسایی نیات بازیگران عناصر قدرت کالن

های سیاسی و یادآوری حضور  عنوان کل واحد سوای انگیزه ها به و درک است. انگیزه آن

های اقتصادی و اجتماعی هم داشته باشد.  تواند انگیزه قدرت خود به اعضای اجتماع، می

شهر مشهد دارد و  ریزی شهری کالن دولتی نفوذ باالیی در روند برنامه -بخش حکومتی 

آورند و میزان  ریزی دستوری و از باال به پایین به اجرا درمی تبع آن روند برنامه به

یابی فضا بسیار عمیق و گسترده است. گروهای قدرتمند  ها بر روند سازمان تأثیرگذاری آن

ریزی در  کنند. آنچه برنامه کن در این فرآینداعمال نفوذ مینیز از طریق دولت با ابزارهای مم

کند، مبادرت شهروندان به گفتگو برای  یافته متمایز می ایران را از سایر کشورهای توسعه

ریزی غیررسمی ایران تمام مراحل فرآیند، غیر  رسیدن به نقطه مشترک است. ولی در برنامه

شود. این ابزارها عمدتاً در انحصار  ریزانه پیگیری میگ شفاف، بعضاً غیرقانونی و البته قانون

کنند. در چنین  صاحبان قدرت بوده و اجتماع با کمترین اثرگذاری نقش خود را ایفا می

های محلی و خصوصی و عمومی درکنش  تر شدن نقش اجتماع شرایطی، با پررنگ

اسخگو به نیازهای ریزی قادر خواهیم بود که یک جریان تعاملی، کارکردگرا و پ برنامه
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دهی فضا  شهر مشهد را پدیدار کرده و شیوه اقدام سازمان سازی کالن اجتماعی در تصمیم

تر خواهد شد. در این  های اجتماع شهروندان مشهدی نزدیک و هماهنگ نیز با خواسته

شهری مشهد از قدرت یکسانی برای  پژوهش نشان داده شد که عناصر قدرت شهری کالن

عنوان ذینفع در فرآیند  ی شهری دارند که با استفاده از جایگاه خود بهدخل تصرف فضا

یابی ناهمگون،  کنند. لذا نتیجه استمرار چنین روندی سازمان ریزی نقش ایفا می برنامه

نامتوازن و آشفته فضاهای شهری است که تنها تعداد معدودی از افراد از آن برخوردار 

ها و تمامی تصمیمات، رویدادهایی که در حال  که برنامهرو، باید توجه داشت  هستند. ازاین

شوند باید در راستای خلق فضای شهری  شهر مشهد تهیه و اجرا می حاضر در کالن

گیری قدرت برمبنای آن شکل دهد. لذا، هرگونه  شهروندمدار حرکت کند و جهت

یک است که گیری از سوی عناصر قدرت نیازمند نهادسازی دموکرات سازی و تصمیم تصمیم

هایی  یک ساختار دموکراتیک بر نظام تهیه، تصویب و اجرای سیاست برمبنای آن

شهری مشهد استقرار پیدا کند که با تمام توان به شفافیت اطالعاتی، قابلیت  کالن

شهری از طریق هماهنگی و یکپارچگی  پذیری، توزیع و تضمین متعادل منابع کالن محاسبه

آل و مطلوب  یابی ایده بپذیرد. در نهایت باید گفت که سازمان بین نهادهای مدیریتی شکل

شهری مشهد منوط به رسمیت شناختن نقش قدرتمندان در نظام مدیریتی  فضایی کالن

 است.

شهر مشهد  براین اساس برای تحقق توسعه متعادل فضایی در محیط قدرت رانی کالن

 توانند مفید واقع شوند: پیشنهادهای زیر می

یزی فرآیندی مشارکتی و سیاسی است و نباید در آن تأثیر عوامل قدرتمند ر برنامه .1

 نادیده گرفته شود.

نفوذ، باعث دور خوردن فرآیند  توجهی به قدرت نیروهای ذینفع و ذی هرگونه بی .2

یافته عمل کنند که  قدری سازمان توانند به شود، این تأثیرات می ریزی می رسمی برنامه

 حتی قانونی شوند.تبدیل به عرف رایج یا 

گیری، زیرا عدم حضور مردم  ایجاد زمینه برای حضور برای مردم در فرآیند تصمیم .3

گیری و امور اجرایی از سوی مراجع  و نهادهای مدنی باعث نفوذپذیری فرآیند تصمیم

شود. در حقیقت نبود مجراها و سازوکارهای  غیررسمی قدرت اجتماعی و اقتصادی می
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نظارت توسط نهادهای بخش مردمی و خصوصی به اعمال قدرت و رسمی اعمال قدرت و 

 انجامد. های غیررسمی، می ها از مجاری و روش رخنه آن

ها باعث تقسیم قدرت و  ایجاد زمینه برای مشارکت مردم در فرآیند تهیه طرح .4

 شود. کاهش قدرت قدرتمندان می

 ولیت عمومی شود.جای تائید دولتی تبدیل به مقب ها به باید مالک مشروعیت طرح .5

های آزاد حداقل در عرصه شهری فراهم  امکان تحقق جامعه مدنی پویا و رسانه .6

 شود.

جای محصول محور در  محور به ریزی اجتماع انتخاب و طراحی یک فرآیند برنامه .7

 اولویت قرار گیرد.

ریزی شهری نیاز اصلی فعاالن و جامعه مدنی  سازی بیشتر فرآیند برنامه شفاف .8

 اید موردتوجه قرار گیرد.است که ب

جای  شهر مشهد به های کالن گیری سوی عقالنیت ارتباطی در تصمیم حرکت به .9

 عقالنیت فنی جهت یابد.

تواند ما را از درگیر شدن  شهرهای جهان، می گیری از تجارب موفق سایر کالن بهره .11

دن سبک و های محلی و بومی کر در کوشش و خطاهای پیش رو مصون دارد؛ و ارائه نوآوری

 آورد. گیری و نحوه بهبود از وضع موجود و ... را فراهم می سیاق انجام و فرآیند تصمیم

تشویق فرآیند حکمرانی شهری به سمت دموکراتیک سازی فضاهای شهری؛  .11

ریزی اطالع یابند و قادر  که شهروندان قادر باشند از منطق نهفته پیشنهادهای برنامه نحوی به

 برنامه ریزان متخصص به آن واکنش نشان دهند. باشند با زبانی فنی

ها در  شهر مشهد همچون مشارکت دادن آن دخیل کردن نهادهای قدرت در کالن .12

های توسعه شهری را به وجود آورده و لذا  انتخاب مشاور زمینه همگرایی بیشتر در طرح

 تری را شاهد خواهیم بود. محیط سالم

ها دست به  رت را یاد بگیرند و ضمن تعامل با آنریزان باید نحوه مواجهه باقد برنامه .13

ریزی بزنند )اشاره به بازیگردانی مشاور طرح جامع مشهد در تقابل با نهادهای قدرت  برنامه

 در فرآیند تصویب(

ایجاد مسئولیت و سیستم نظارتی کارآمد برای مدیران شهری در قبال کارهایشان  .14

 بدون توجه به دستورات مدیران باالدستی.
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 قاومت بیشتر نهادهای قانونی در برابر رفتارهای غیرقانونی.م .15

مدخل،  های ذینفع، ذیصالح، ذی حداکثرسازی مشارکت و نظرخواهی از گروه .16

دهی فضایی  های غیررسمی پیرامون سازمان گیری ربط، جهت کاهش تصمیم نفوذ و ذی ذی

 ها کاهش پیدا کند. شهر مشهد و تأثیرات سوء این دخالت کالن

عنوان روشی برای ایجاد شفافیت بیشتر  ای به های رسانه دهی بیشتر به فعالیت فضا .17

 داده شود.
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