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رفتار نهادی برنامهریزان در گفتمان برنامهریزی
شهری کالنشهر تهران*
پویا جودی گللر ،1محمدحسین شریفزادگان
1مدرس گروه شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
**2

(تاریخ دریافت مقاله ،97/6/14 :تاریخ پذیرش نهایی)97/10/20 :

چکیده
هــدف ایــن مقالــه ،ارائه چارچوب انگاشــتی برای درک و توضیــح رفتار نهادی برنامهریــزان در گفتمان
برنامهریــزی شــهری کالنشــهر تهــران اســت .بــا دریافــت فرهنــگ برنامهریــزی بــه مثابه یک سیســتم
فرهنگــی ،تصمیمهــا و داوریهای برنامهریزان ،متاثر از چارچوبهای فردی و جمعی مشــترکی اســت
که نمایانگر "عادتواره" خاص خود آنها بوده و برنامهریزان به واسطهی آنَ ،بستر برنامهریزی را درک
آوری نظری ـهای محتوایــی و میانی به منظــور درک رفتــار نهادی
میکننــد .هــدف ایــن پژوهــش ،عم ـل ِ
برنامهریــزان در تجربیــات زیســته آنهاســت ،کــه بدیــن منظــور روش "نظریــه مبنایی برســاختگرایانه"
ً
بهعنوان روش پژوهش انتخاب گشته که اساسا تمرکز آن بر اقدامات ،تعامالت و فرایندهای اجتماعی
برنامهریزان است .دادههای تحلیل عناصر ذهنی برنامهریزان ،بهواسطهی روش مصاحبههای نیمه-
ساختاریافته ،با  28نفر از برنامهریزان دارای سابقه در محیط برنامهریزی کالنشهر تهران فراهم گشته
و پس از انجام مراحل پیش کدگذاری اعم از گردآوری دادهها و پیادهسازی آنها ،مرحله تحلیل دادهها
و طیفهای س ـهگانه کدگذاری اولیه ،متمرکز و در نهایت کدگذاری نظری انجام شــده است .چارچوب
رفتار جزر و
انگاشــتی حاصــل ،دربردارنــده ِ
ی ابعادی اعــم از عقالنیت عملــی برنامهریزان در چارچــوب ِ
مــدی ،بقــای ارزشها در اخالقشناســی عملی ،منطق تناســب در برنامهریــزی و خودآ گاهی حرفهای
کنشگری در فرهنگ
جغرافیای
برنامهریزان در میدان بازی نقشها است که در قالب الگوی بازتعریف
ِ
ِ
برنامهریزی کالنشهر تهران ِنمود پیدا میکند.

واژههای کلیدی
رفتار نهادی ،برنامهریزان ،فرهنگ برنامهریزی ،نظریه مبنایی برساختگرایانه ،کالنشهر تهران.
*این مقاله برگرفته از رســاله دکتری نگارنده اول با عنوان "رفتار نهادی برنامهریزان در گفتمان برنامهریزی شــهری کالن شــهر تهران" اســت که
تحت حمایت مالی "صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور" معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ،انجام یافته است.
**نویسنده مسئول ،تلفکس.E-mail:M_sharifzadegan@sbu.ac.ir ،021-29902845 :
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مقدمه
ً
برنامهریزیشهریومنطقهایوفرایندهایتوسعه،عمیقاریشهدر
زمینههای فرهنگی ۱یا ویژگیهای یک جامعه دارند ،از اینرو ،نگاه به
۲
برنامهریزیبهمثابهفعالیتیفنییاغیرسیاسیوفارغاززمینه کاربست
آن ،نگاهـ�ی غیرواقعبینانـ�ه اسـ�ت (Knieling & Othengrafen, 2009,
 .)xxivدرک و کاربســت متفــاوت برنامهریــزی و توســعه شــهری و
منوط به وضعیت نهادی و ریشههای فرهنگی بوده و به
منطقهایِ ،
۳
سیاســت قلمرویی
عملی
ِ
ایــن دلیل ،کاربســت آن به عنوان میدان ِ
در بیــن کشــورها و مناطــق مختلف ،بهطــور قابلمالحظ ـهای تغییر
میکنــد .از ســوی دیگــر ،ایــن عوامــل در تبییــن دالیل درجــه کارایی
برنامهریزی در مدیریت توسعه فضایی نیز مفید و کمککننده است
( .)De Vries, 2015, 2بســتر هــر کشــور یــا منطق ـهای ،بهواســطهی
خصوصیات تاریخی ،نگرشها ،باورها و ارزشها ،ســنتهای قانونی
و سیاســی ،الگوهــای اقتصادی-اجتماعــی متفاوت ،تفســیرهایی از
وظایفبرنامهریزیومسئولیتهاوساختارهایمتفاوتحکمروایی-
بهعبارتی توسط ویژگیهای فرهنگی خاص -مشخص گشته و از دیگر
بسـ�ترها متمایز و متفاوت میشـ�ود (& Friedmann, 2005; Knieling
 .)Othengrafen, 2009; Sanyal, 2005; De Vries, 2015از ایــن روی،
هر محدوده یا منطقهای ،فرهنگ ،بستر نهادی ،سنتها ،ارزشها و
گرایشهای خاص خود را دارد که موجب خلق راهحلهایی متفاوت
یگ��ردد ( .)Dear, 2002به ســخن دیگر ،ســنتها و
ب��ا دیگ��ر مکانها م 
سیســتمهای برنامهریزی ،فرایندهای توســعه در شهرها و مناطق و
مفاهیــم برنامهریزی و تصمیمســازی ،همواره تحت تأثیر بســترهای
ـراد درگیــر در تمامی مراحــل فرایند
فرهنگــی و پسزمینــه فرهنگـ ِـی افـ ِ
برنامهریــزی قرار دارند .بدین ترتیــب ،با تمرکز فرهنگ برنامهریزی بر
عاملیت برنامهریــزان ،برنامهریزی در یــک چارچوب فرهنگی
ســطح
ِ
مشخصی جای داده شده است که متشکل از "فرایندهای تعاملی در
میان عامالن درگیر ،چارچوبهای شناختی فرهنگی ۴آنها ،روندکارها
و ابزارهای ویژه برنامهریزی" اسـ�ت (& Getimis, 2012, 25; Knieling
.)Othengrafen, 2009

عدم آ گاهی از موارد یاد شده به عنوان عوامل موثر در مناسبات
برنامهریــزی ،در کل زمینهســاز یکــی از مشــکالتی اســت کــه در
برنامهریــزی تحــت عنــوان مشــکل نامعلومیهــا ۵در تصمیمهــا،
داوریها و ارزشهای راهنمای برنامهریزان مطر حشــده اســت که
در نتیجــه ،ضــرورت تمرکــز بر چارچوب شــناختی ُمتعین فرهنگی و
محلــی ،پسزمینههــا ،قیــود –رســمی (قواعــد ،قانــون و حقــوق) و
غیررســمی (هنجارهــای رفتــار ،آداب ،کدهــای رفتــاری) -و در کل
نهادی برنامهریزان در گفتمان برنامهریزی را آشکار میسازد.
رفتار
ِ
ِ
عــدم توجــه به پویایی فردی یا ُبعد فردگرایانــه فرهنگ برنامهریزی
در طول توســعه نظریهپردازی برنامهریزی ،منجر به عدم شــناخت
آن دســته از عواملــی میگــردد که بر کاربســت برنامهریــزی به مثابه
تجــارب زیســته و فعالیتهــای برنامهریزان از جملــه تعامالت آنها،
تولیدات و اثرات آنها بر محیط کالبدی اثرگذار بوده و در کنار ســایر
موانع نهادی ،۶موفقیت یا شکست برنامهها را رقم میزنند .مطابق
بــا آنچــه اشــاره شــد ،در نظریــه و کاربســت برنامهریــزی شــهری در
کالنشهر تهران ،نامعلومیهای ناشی از هویتهای برساختشده
اجتماعی و ذهنی و همچنین معناها و ارزشهای برنامهریزان ،مورد
توجه قرار نگرفته و رفتار نهادی آنها ،در چارچوب این قیود رسمی
و غیررســمی تبییــن و درک نشــدهاند .بهعبارتــی ،پیشزمینههای
فکــری و ارزشهای به اشــترا ک گذاشتهشــده به عنــوان چارچوب
ً
شــناختی برنامهریــزان ،نادیــده گرفتهشــده و متعاقبا اثر خــود را بر
برونــداد برنامهریــزی تحمیــل کــرده اســت .چنیــن نادیدهانگاری،
زمینــه آســیبپذیری و نا کارآمــدی بیشــتر برنامههــای تولیدشــده
از بــاب نامعلومیهــای موجــود در مــورد داوریهــا و ارزشهــای
راهنمــای برنامهریــزان در گفتمــان برنامهریــزی را فراهــم آورده و
جزء موانع نهادی برنامهریزی شــهری در کالنشــهر تهران به شمار
میآید .از این رو ،پرسشی که در فرایند بیان مشکل مورد پژوهش
شــکل گرفتــه این اســت که رفتــار نهــادی برنامهریــزان در گفتمان
برنامهریــزی شــهری کالنشــهر تهــران ،چگونــه شــکل میگیــرد؟

بازبینی متون نظری در راســتای حساســیت
نظری

فرهنــــگ برنامهر یـ ــزی بـ ــه عنـ ــوان موضـ ــوع
دستورکار پژوهش

ن اصلــی در یک پژوهش اســت که نقش
ب نظــری ،بنیا 
چارچــو 
هدایت و کنترل فرایند انجام پژوهش را بر عهده دارد و مسیر انجام
کار پژوهش را مشخص میکند .افزون بر این ،ارزیابی نتایج پژوهش
برآیندهــای پژوهش جهــت تایید
و میــزان اعتبــار آنهــا و نیــز قیــاس
ِ
ب انجام میشود .در
سودمندی و انسجام آن ،برپایهی این چارچو 
راستای روششناسی این پژوهش ،بازبینی متون نظری ،راهکاری
بــرای افزایــش حساســیت نظــری ،بهعنــوان داده در طــول فراینــد
تحلیل و بهعنوان منبعی از کدهای نظری در نظر گرفته میشوند.

فرهنگ برنامهریزی ،اصطالحی علمی نیست و میتوان تعاریف
ً
متفاوتی از آنرا در متون مرتبط یافت .فرهنگ برنامهریزی ،معموال
بــه عنوان اصطالحــی یکپارچهکننده ،جمعــی از متغیرهای موجود
در برنامهریزی عملی را پوشــش میدهد .در بســیاری از آثار انتشــار
یافتــه ،بهویژه آثار آنگلوسا کســونی ،فرهنگ برنامهریــزی مترادف با
"ســبک برنامهریزی "۷بکار برده شــده و اغلب به مثابه "مدلی عام از
عمل حرفهای" تعریف شده است (.)Furst, 2009, 23
ِ
رفتار ِ
تعاریــف متعــددی برای فرهنگ برنامهریــزی در منابع مختلف
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آمده است که پراستنادترین آنها عبارتند از:
نخســت" -باورهــای جمعــی و نگرشهــای غالــب برنامهریــزان
نســبت به نقش مناســب حکومــت ،نیروهای بــازار و جامعه مدنی
در اثرگذاری بر برآمدهای اجتماعی" (.)Sanyal, 2005, xxi
دوم" -نحوه درک ،نهادینهشدن و به اجرا درآمدن برنامهریزی
فضایــی در یــک شــهر ،منطقــه و یــا یــک کشــور معین به شــیوهای
رسمی و یا غیررسمی" (.)Friedmann, 2005, 184
ـور برنامهریــزی،
ســوم" -فرهنــگ برنامهریــزی بــه تفســیر امـ ِ
نحوه شناســایی و رســیدگی به مشــکالت ،کاربرد قواعد مشخص،
روندکارهــا و ابزارهــا یــا شــیوه و روشهای مشــارکت عمومی اشــاره
دارد .فرهنــگ برنامهریــزی را میتوان نتیجــه گرایشها ،ارزشها،
قواعد ،اســتانداردها و باورهای انباشت شــدهی گروهی از عامالن
درگیــر دانســت کــه جنبههــای غیررســمی (ســنتها ،عادتهــا و
رســوم) و جنبههــای رســمی (چارچــوب قانونــی و رســمی) را در بــر
میگیرد" (.)Knieling and Othengrafen, 2009, 43
فرهنــگ بــا ماهیــت پیچیــده و ناهمگــون خــود ،متشــکل از
خردهفرهنگهــای متفــاوت اســت .خردهفرهنگهــا در میــان
گروههــای شــغلی ،طبقههای اجتماعی ،نژادهــا ،مذاهب ،حرفهها،
انجمنها و جنبشهای اجتماعــی وجود دارند .عنصر قطعی و الزم
برای وجود خردهفرهنگها ،وجود سیســتمی ســازگار ،پایا و همگن
از ارزشهــا ،عقایــد ،هنجارهــا و قواعد ،نشــانهها و نمادها ،ســنتها
و دیگــر عواملــی اســت کــه اعضــای یــک گــروه ،ســازمان یــا ملــت به
اشــترا ک داشــته و در نتیجه منجر به سهولت تعامل مثبت در میان
افــراد میگردد .حرفــهی برنامهریزی ،خردهفرهنگــی از برنامهریزان،
جغرافیدانان ،توســعهدهندگان و دیگر عامالن درگیر در فرایندهای
برنامهریزی اســت که بــه دنبال تولید و به اشــترا کگذاری چارچوب
شــناختی ،کاربســتها ،دانش ،باورها ،هنجارها و قواعد ،ارزشها و
کدها است .به سخن دیگر ،فرهنگ برنامهریزی را میتوان به مثابه
خردهفرهنگی مشــخص در نظر گرفت ،چرا که تمام عامالن درگیر در
فرایندهای برنامهریزی ،به واسطهی سیستم برنامهریزی که در آن
عمل میکنند ،مشروط شده و تحت تأثیر قرار میگیرند (پذیرش آیین
مذهبی و آداب ،ساختارهای قدرت و نظایر آن) .از اینرو برنامهریزی
در یــک چارچــوب فرهنگــی مشــخصی جــای دادهشــده اســت کــه
متشکل از فرایندهای تعاملی در میان عامالن درگیر ،چارچوبهای
شــناختی فرهنگی آنها و روندکارها و ابزارهای ویژه برنامهریزی است
(.)Getimis, 2012; Knieling & Othengrafen, 2009

میبخشـــــــــند .نهادها هم به شکل مقررات و ساختارهای رسمی و
هم به صورت هنجارها و اقدامات غیر رسمی در امور روزمره زندگی
جمعی بروز مییابند .آنها فرایندهای تعاملی را شکل میدهند که از
طریق این فرایندها ،ترجیحات و عالیق مشخص شده و تصمیمات
۹
اتخاذ میشـــــــ��وند ( .)Healy, 2006, 64; Dale, 2002, 6دا گالس
( ،)1987نهادها را به مثابه تبلور اندیشـــــــــه جمعی میشناســـــــــد
که درعی ـ ـ ــــن حال توضیحگـــــــــر جامعهاند .نهادها بـــــــــه این معنا،
۱۰
بازنماییهـــــــــای جمعـــــــــی "جهـــــــــان اندیشـــــــــه" دورکهایمـــــــــی
بهشمار میآیند ( )Abram, 2000و یا میثاقهای استقراریافتهای
هستند که بستر رشـــــــــد افراد را میســـــــــازند .نهادها" ،سازندگان
بنیادهای باور ما به درستی شـــــــــیوههای خاصی از انجام چیزها"
هستند ( )Ibid, 353و با این تعبیر ،بهطور درونی با مفهوم بوردیو
از عادتواره که پیشـــــــــتر درباره آن بحث شد ،مرتبط هستند .پس
نهادگرایی اشاره دارد به "تجسم کردارهای خاص در زمینه وسیعی
از مناسبات اجتماعی که از قلمرو سازمانهای رسمی تا فرایندهایی
که طی آن زمینهها ،افراد و تفکر و عملشـــــــــان را برساخت میکنند،
گس ـ ـ ـ ـ�ترش مییابند" ( .)Healey, 1999, 112-113بنابراین کاربرد
جامعهشناسانه این اصطالح ،همانگونه که در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است ،به سازمانهای بنیان نهاده شده رسمی
همچون "نهادهای عمومی" و یا سازمانهای غیررسمی اشاره ندارد،
بلکه به "مناسبات مستقر اجتماعی" اشاره دارد که رفتار عامالن و
بهویژه رفتار برنامهریزان را در همان سازمانها هدایت میکنند.۱۱
نهادگرایی،دیدگاههایسنتینسبتبهبرنامهریزیراتکمیلمیکند
و برنامهریزی را فعالیتی میداند که در آن ،بافتار و فعالیت با یکدیگر
خلق گشته و با یکدیگر بازتولید میشـــــــ��وند (.)Healey, 2007, 63
رفتــار نهــادی را میتــوان بــه مثابــه پویاییهایی دانســت که به
واســطه آن ،افــراد و نهادهــا بــا یکدیگــر بــه تعامــل میپردازنــد .بــه
ســخن دیگــر ،شــکلگیری رفتــار نهــادی ،حاصــل قیــود تدبیرشــده
قیــود رســمی (قواعــد ،قانــون و حقــوق) و غیررســمی
انســانی -
ِ
(هنجارهــای رفتــار ،آداب ،کدهــای رفتــاری) -اســت کــه در قالــب
قاع��ده ذهن��ی ،تعام��ل انس��ان را س��اختار میبخش��ند (& Rizzello
 .)Turvani, 2002رفتــار نهادی ،برآمده از مدلهای ذهنی و نهادها
۱۲
اســت .مدلهای ذهنی را میتــوان بهعنوان بازنماییهای درونی
تصور کرد که سیستمهای شناختی به منظور ترویج تفسیرهایی از
محیط در سطح فرد ایجاد میکنند ،درحالیکه نهادها همین کارکرد
را در سطح برونی (نسبت به ذهن) انجام داده و سازوکارهایی هستند
کــه افراد بــه منظور ســاختاردهی و نظــم به محیط ایجــاد میکنند.

رفتــار نهــادی بــه عنــوان موضــوع دســتور کار
پژوهش

روششناسی

نهادها به معنای "منابع و قواعد"" ،داللت و مشـــــــــروعیت،"۸
سـ ـ ـــــاختارهای معنا"" ،روندکارهای رسمی و غیررسمی"" ،الگوهای
رفتار" " ،روالها" و "آداب" هســـــــــتند .نهادها ،الگوهای اخالقی و
شناختی را برای تفســــــــ�یر و عمل فراهم میکنند (De Vries, 2015,
 .)14; Verma, 2007نهاده ـ ـ ـ ــا ،چارچوبه ـ ـ ـ ــای هنجارها ،قواعد
و اقداماتی هس ـ ـ ـ ــتند که عمل را در بس ـ ـ ـ ــترهای اجتماعی ساختار

روششناســی تحقیــق ،ناشــی از یــک فلســفه متجانــس،
مجموع ـهای از اصــول و ایدههــا اســت کــه طــرح یــک مطالعــه
پژوهشــی را شــکل میدهــد .فلســفه و چارچــوب روششناســی
متاثــر از آن ،بــر نحوه تعامل پژوهشــگر با شــرکتکنندگان در تحقیق
اثرگــذار اســت .بهعبــارت دیگــر ،ایــن امــر بــه منزلــه اتخــاذ موضــع
فلســفی محقــق بــرای انجــام مطالعــه تحقیقاتی خــود اســت که در
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پژوهــش حاضــر ،ایــن مهــم بــا اختیــار پارادایــم برســاختگرایی
ً
محقق شده است .پژوهش برساختگرایانه ،صرفا پیشفرضهای
مختلفــی را دربــاره اهــداف خویــش و ماهیــت و وضعیــت دادههای
گــردآوری شــده در نظــر میگیرد .ایــن جهانبینی ،با توجــه به درک
یا معنای پدیده توســط مشــارکتکنندگان در پژوهش و نگاه ذهنی
آنــان شــکل پیــدا میکنــد .هنگامــی کــه آنــان درک خــود را از یــک
موضــوع بیــان میکننــد ،در واقــع از معنــای شــکل گرفتــه از طریــق
تعامل اجتماعی و تجارب شخصی خود صحبت میکنند (کرسول و
کالرک .)25 ،1394 ،با اینحال ،با تا کید برســاختگرایی اجتماعی،
ً
ً
بــر اهمیــت معنــای اجتماعی شــر حها و گفتمانهــا ،غالبــا و منطقا
منجر به انتخاب روشهای کیفی به منزلهی ابزار پژوهش میشود
(بیرکس و میلز.)13 ،1393 ،
دومیــن مالحظــه در انتخــاب روششناســی ،ارتبــاط بیــن آن
و پرســش پژوهــش اســت .رابســون ۱۴بــر ایــن باور اســت که پرســش
پژوهش ،اثر عمدهای بر انتخاب راهبرد دارد .در این زمینه ،رابسون
( ،)1993اصطالح راهبرد پژوهش را که در منش مشابه روششناسی
یبــرد .کوهــن )2000( ۱۵نیــز از منظــر مشــابهی بــه آن
اســت ،ب ـهکار م 
نگریســته و معتقد اســت که در ارتبــاط با اینکه چه نوعی از شــواهد
جهت پاســخگویی به پرســش نیاز اســت ،تصمیمگیری الزم است.
بلیکی ،)1392( ۱۶برای پژوهشهای اجتماعی ،چهار راهبرد پژوهش
اســتقرایی ،۱۷راهبــرد پژوهش قیاســی ،۱۸راهبرد پژوهــش پسکاو ۱۹و
ش اصلی
راهبرد پژوهش استفهامی ۲۰را معرفی کرده است .برپایۀ پرس 
پژوهــش (رفتــار نهــادی برنامهریــزان در برهمکنــش چارچوبهای
فرهنگــی با چارچوب شــناختی فرد برنامهریز و تحــت تأثیر گفتمان
برنامهریــزی کالن شــهر تهــران چگونــه شــکل میگیــرد؟) ،راهبــرد
پژوهش استفهامی برای پیشبرد فرایند پژوهش انتخاب شده است.
۱۳

دالیــــــــل کاربــــــــرد روش "نظریــــــــه مبنایــــــــی
برساختگرایانه" در پژوهش
نظریه مبنایی در پژوهش حاضر ،در خدمت "درک" و "توضیح"
(بیرکس و میلز )28 ،1393 ،پدیده مورد مطالعه یعنی رفتار نهادی
برنامهریزان کالنشــهر تهران اســت .راهبردهای مورد استفاده در
جمــعآوری و تحلیــل دادههــا که منتج بــه خلق نظریه میشــوند،
این پدیده را از منظر برنامهریزانی که آنها را تجربه کردهاند ،تفسیر
کــرده و توضیــح میدهنــد .نظریــه و یــا "گزارههــای فرضی ـهای،"۲۱
انتزاع مســتقیمی از دادهها بوده و یا مبتنی بر دادههایی اســت که
بهوسیله پژوهشگر خلق یا جمعآوری شدهاند.
بــه طور کلــی ،دو عامل مهمــی که پژوهش حاضر نیز به ســبب
آنهــا روش نظریــه مبنایــی را برگزیــده اســت ،عبارتنــد از :نخســت-
عدم کفایت نظریه و فرضیهها :چنانچه موضوع تحقیق در ارتباط
با پدیدهای اســت که میتوان آنرا در ذیل نظریهای جهانشمول
ً
بررسی کرد ،مطمئنا دلیلی برای نظریهپردازی نیست؛ بلکه انتظار
م ـیرود بــا اســتفاده از چارچوبــی نظــری ،متغیرهــا و فرضیههایی
تنظیــم شــده و بــه آزمــون پرداخته شــوند .در چنین شــرایطی ،نه
تنها به نظریه مبنایی نیازی نیست ،بلکه کاربرد آن ،خالف اصول

علمورزی و روش تحقیق است.
دوم -نیــاز بــه نظریــهای بــرای اینجــا و ا کنــون (نظریــه متصــل
و نــه منفصــل ،نظریــهی واقعــی ۲۲و نــه صــوری) :بــه بــاور چارمــز
( ،)8 ،2006نظریــه مبنایــی ،نظریههــای واقعــی هســتند چــرا کــه
بــا مشــکالت معیــن در محدودههــای واقعــی مشــخص ســروکار
دارنــد .نظریــه واقعــی ،مرتبــط با قلمرو مشــخصی از موضــوع مورد
عالقــه اســت .قلمرو عالقــه در این پژوهش ،تجربیــات برنامهریزان
اســت .نظریــه واقعــی ،یک موقعیت جهــان واقعــی را در دادههای
تجربــی بازنمایی میکند که موجــب تا کید بر تعامل افراد در قلمرو
عالقه اســت .ایــن نظریههــا ،قــدرت تعمیمدهی و پرتوافشــانی به
همــه حیطههــای مشــابه را نــدارد و بــه جــای پهنانگربــودن ،بــه
ُ
۲۳
گلیســر
ژرفــا و عمــق َبهــا میدهنــد .این ،همان ویژگی اســت که ِ
بــا نقــل قولــی از گیبســون" ،۲۴نظریــه مبنایــی" را بهعنــوان نظریــه
کوچــک ُ
چابــک در برابــر نظریههــای کالن و بــزرگ قــرار میدهــد".
گلیســر ،از ســاختن نظریههــای
(فراســتخواهِ .)93-88 ،1395 ،
ســطح میانــی حمایــت ۲۵کــرد .نظریههای ســطح میانی مشــتمل
بــر ارائــه انتزاعی پدیدههای اجتماعی خاصی اســت کــه در دادهها
جا گرفتهانــد .ایــن نظریههــای میانــی را میتــوان در تقابــل بــا
نظریهه��ای کالن دانس��ت ( .)Charmaz, 2006, 7هــدف ایــن
مطالعــه ،توســعه نظریــه میانی اســت کــه تجربیــات برنامهریزان را
مورد بررســی قرار میدهد .کاربرد اصطالح ،نظریه واقعی میانی به
منظور توصیف محصول نهایی  CGTاست.

تشریح روشهای گردآوری ،تشریح و تحلیل
دادهها برای تحلیل رفتار نهادی برنامهریزان
روش گردآوری دادهها ،برای پاســخ به پرسشهای تعیین شده
در مســیر تحلیــل رفتار نهادی بــا بهکارگیــری دو روش صورت گرفته
اســت :روش نخســت -بازبینــی اطالعات مدون :مراجعــه و بازبینی
منابع اطالعاتی مدون در ردیابی عناصر ذهنی تحلیل رفتار نهادی
برنامهریزانشاملمنابعاطالعاتی گزارشهایسخنرانیونشستها
اســت کــه در این پژوهــش ،از یک مورد گزارش ســخنرانی اســتفاده
شده است .روش دوم -انجام مصاحبههای نیمه-ساختار یافته با
برنامهریزان دارای سابقه برنامهریزی در نظام برنامهریزی کالنشهر
تهران :هدف از انجام مصاحبه ،دســتیابی به دادههای غنی اســت
کــه تفصیلــی ،متمرکــز و کامــل بــوده و آوردهای را بــرای تحلیــل بــا
اهمیت مهیا کنند .دادههای غنی موجب آشکار شدن دیدگاههای
مشارکتکنندگان ،احساسات ،روایتها و اعمال و همچنین بسترها
و سـ�اختارهای تجربههـ�ای آنهـ�ا میشـ�وند (.)Charmaz, 2006, 14
سه معیار بهمنظور انتخاب مصاحبه شوندگان در این پژوهش
بهکار گرفته شده است :معیار نخست ،انتخاب مصاحبهشوندگان
در بهکارگیری "روش مصاحبه" ،مشارکت آنها در فرایند برنامهریزی
کالنشــهر تهران اســت  -این معیار ،اشاره به انتخاب برنامهریزانی
بــرای پرســش در مصاحبههــای نیمه-ســاختاریافته پژوهــش
رســاله دارد کــه در فراینــد برنامهریزی شــهری تهــران در چارچوب
ســازمانهای خصوصی همچون شــرکتهای مهندســین مشاور و
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یا دیگر ســازمانهای دولتی و یا عمومی نظیر شــهرداری کالنشهر
تهران و یا نهاد برنامهریزی توسعه شهری تهران درگیر بودهاند .در
پاسخ به این معیار ،سه دسته از مطلعین انتخاب شدهاند:
• کارشناســان و متخصصــان برنامهریــزی در ســازمانهای
خصوصــی (حضــور در محیــط تصمیمســازی کالنشــهر تهــران و
مشــارکت در فراینــد برنامههای تهیه شــده برای کالنشــهر تهران:
(طــرح جامع شــهر تهــران (قدیــم) -1347 ،برنامه اجرایــی تهران،
 -1351طــرح جامــع حملو نقل شــهری (ســوفرتو) -1354 ،طرح
حفظ و ساماندهی شهر تهران -1371 ،مطالعات جامع حملونقل
و ترافیــك تهــران -1373 ،طر حهای كالبدی مرا كــز جمعیتی واقع
در منطقــه جنوبــی حــوزه اســتحفاظی تهــران -1376 ،برنامه اول
شــهرداری تهــران «تهــران  -1380 ،»80 -طــرح مجموعــه شــهری
تهران -1382 ،طرح راهبردی  -ســاختاری توســعه و عمران شــهر
تهــران -1386 ،الگــوی توســعه و طــرح تفصیلــی مناطــق  22گانه
تهران)1386 ،؛
• متخصصــان دانشــگاهی (حضــور در محیــط تصمیمســازی
کالنشهر تهران)؛
• برنامهریــزان دارای ســابقه مدیریتــی در ســازمانهای دولتی
و شــهرداری کالنشــهر تهــران (حضــور در محیــط تصمیمگیــری
کالنشهر تهران).
معیاردوم -دربرگیرندگی زمانی -پاســخ به پرس ـشهای تحلیل
در تحلیــل رفتــار نهــادی برنامهریزان در کالنشــهر تهــران ،نیاز به
ردیابی کوشش برنامهریزان در زمانهای گونا گون دارد .به همین
دلیــل ،چنیــن تحلیلــی نیازمنــد پرســش از مطلعینــی اســت کــه از
وضعیــت برنامهریــزی در کالنشــهر تهــران در زمانهــای متفاوت
آ گاه باشــند .معیار ســوم ،در دســترس بودن مصاحبهشــوندگان-
بــا توجه بــه محدودیتهای موجــود در پژوهش امکان پرســش از
برنامهریزانی وجود داشته که در دوره زمانی انجام مرحله پژوهش
میدانــی پژوهــش امــکان دسترســی بــه آنهــا فراهــم بوده اســت .با
توجه به برآورده ســاختن ســه معیــار مذکور ،در نهایت بــا  28نفر از
برنامهریزان عمل مصاحبه نیمه-ساختاریافته انجام پذیرفت.

تصویر -1روندکار کدگذاری و تحلیل نظریه مبنایی برساختگرایانه.

تشـــــریح رون ـ ــد کار کدگ ـ ــذاری روش نظری ـ ــه
مبنایی برساختگرایانه در پژوهش
تحلیــل دادههــا بــا کدگذاری آغــاز و کدگذاری دادههــا طبق فرایند
پیشــنهادی چارمز ( )2006متشــکل از ســه مرحله کدگذاری اولیه،
کدگذاری متمرکز و کدگذاری نظری است که در این پژوهش همین
فرایند پیموده شــده اســت .ســه مرحله طرح پژوهــش و گردآوری
دادههــا ،کدگــذاری دادههــای مصاحبــه و توســعه و عمــلآوری
چارچوب مفهومی در تصویر ،1به تصویر کشیده شدهاند.
در ایــن مرحلــه بــه توصیــف فرایند طی شــده در تحلیــل دادهها
ً
پرداختــه میشــود کــه نهایتــا منجــر بــه ســاخت مقولههــای اصلی
یگــردد .پس از پیادهکردن هر یک از مصاحبهها ،دقت آنها کنترل
م 
و کدگــذاری شــروع میشــد .البته پیــش از مرحله کدگــذاری اولیه و
خط به خط ،مرحله عرفی پیش-کدگذاری 26از سوی صاحبنظران
نظریــه مبنایــی پیشــنهاد شــده بود کــه این مهــم انجــام پذیرفت.
مرحلــه پیش کدگــذاری بــه عبارتی مطالعــه چندباره نســخه پیاده
شــده مصاحبــه و پررنگ کــردن مفاهیم و روایتهای مهمی اســت
که مصاحبهشــوندگان در پاســخ به سواالت بیان داشــتهاند .شروع
کدگــذاری اولیــه ،بــا کدگــذاری خــط بــه خــط اســت کــه بــه معنای
نامگذاری هر خط از دادههای نوشــته شــده اســت .البتــه "خط" در
معنای دقیقتر این روش ،بندها و یا قسمتهای معنادار متن برای
پژوهشــگر هســتند .چارمز ( )2006بر این باور اســت که فایده رویکرد
کدگذاری خط به خط در آن اســت که پژوهشــگر ،بــا نزدیک ماندن
به دادهها و در زمان ممکن آغاز از واژهها ،جریان تجربه آنها را حفظ
کند .پس از انجام مرحله کدگذاری خط به خط ،در نهایت  771کد
اولیه تولید شــد .به دنبال کدگذاری خــط به خط ،برای قرار گرفتن
در معرض سطح تحلیلی عمیقتر ،اقدام به تولید کدهای تحلیلیتر
شد .بازخوانی چندباره کدها ،منجر به خلق طیفهای مفهومی یا
کدهای تحلیلیتر دیگری گشتند که در نهایت طیفهای مفهومی
تمامی این کدها ،بالغ بر  187کد تحلیلی شد.
پــس از کدگــذاری تمامــی دادههــای منتــج از مصاحبههــا ،بــه

10
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۳شماره  ۴زمستان ۱۳۹۷

جهــت شناســایی الگوهــا ،دادههای مزبــور کنترل میشــوند .یک
الگو زمانی رخ میدهد که پژوهشگر ،مواد مشابهی را در دادههای
منتــج از مصاحبههــای متفــاوت بیابــد که این خود امــکان قیاس
را فراهــم میکنــد .روش قیاســی دائــم تحلیــل بدیــن معناســت
کــه دادههــا بهطــور نظاممنــد بررســی شــده و در قالــب مقولههــا
دســتهبندی شــدند .ایــن عمــل ،تــا کســب اشــباع نظــری ادامــه
مییابـ�د ( .)Morse, 1995روش قیــاس دائــم ایــن امــکان را در این
تخقیق مهیا ساخت تا پیوندهایی در بین مصاحبهها ایجاد شود.
در طــول ایــن مرحله ،یادداش ـتهای از پیش نوشــته شــده به
طور مداوم کنترل ،و در جای مناسب با تحلیل یکپارچه میشدند.
هدف از مرتبسازی یادداشتها ،کمک به فرایند یکپارچهسازی
ً
در شناســایی روابــط و همبســتگی مفاهیمــی هســتند کــه قبــا
مشــهود نبودنــد .در اصــل فن یادداش ـتنگاری در نظریــه مبنایی
برساختگرایانه ،در جهت پدیدایی و شناسایی مقوالت از مفاهیم
اســت .در ایــن مرحلــه از فرایند ،تدویــن مقولههــای مقدماتی و یا
زیرمقولهها شــروع شده و برای انجام آن ،مهمترین کدهای یافته
شده در تحلیل انتخاب گشتند .پس از انجام این مراحل ،کفایت
کدهــای منتخــب بــرای ظهــور و پدیدایــی مقولههــای مقدماتــی
کنتــرل شــده و زمانی که کدها در طول تحلیل بــا دیگر مصاحبهها
به اشــباع رسیدند ،مقولههای مورد نظر تولید گشتند .این عمل،
تا زمان کسب اشباع نظری ادامه یافت و بسیاری از کدها به دلیل
عــدم رســیدن بــه حد اشــباع ،حذف گشــتند و در نهایــت  4مقوله
مرکزی برســاخته شــدند .نا گفتــه نماند که همگام بــا قواعد نظریه

مبنایــی ،گامهــای پیشــین فراینــد پژوهــش بــه صورت متــداوم از
طریــق قیــاس دائم کنترل میگشــتند .در نهایــت کدگذاری نظری
که سطحی انتزاعیتر از تحلیل دادههاست ،با هدف اتصال و پیوند
تمها و مقولههای اصلی ،به دنبال شناســایی ســاختار نظری کلی
در فراینــد تحلیــل پژوهــش انجــام شــد .فراینــد انجــام یافته ،یک
ً
فرایند کامال تکرارشونده و مداوم است .بهعبارتی ،با درک و تفسیر
بیشتر پژوهشگر ،فرایند رفت و برگشت بین دادهها ،کدها ،تعاریف
بیشــتر کدهــا با رجوع به متــون نظری و یادداشــتنگاری مداوم و
تحلیلیتر انجام میپذیرد.

یافتههای نظری 27حاصل از کدگذاری و تولید
مقولههای اصلی
هدف این بخش ،ارائه چگونگی حصول یافتههایی است که در
ارتباط با پرســش اصلی پژوهش-چگونگی شکلگیری رفتار نهادی
برنامهریزان در گفتمان برنامهریزی شهری کالنشهر تهران -است.
یافته نظری پژوهش متشــکل از کدها ،مقولههای برســاخته شــده
از الگوی موجود در دادهها و پدیده مرکزی مستقر بین آنها است.
در ایــن بخــش ،بــه مالحظــات بازاندیشــانه در بــاب نقــش
بینشهــای فرهنگــی و دریافتهــا ،ارزشها و قاعــده ذهنی حا کم
بــر برنامهریزان ،پرداخته شــده اســت .افــزون بــر آن ،گزارههایی از
سوی برنامهریزان مصاحبهشونده نقل و مورد بحث و وا کاوی قرار
گرفتهانــد که نشــانگر چگونگی تصــور برنامهریزان دارای ســابقه در

جدول  -1ماتریس نشاندهنده مقولههای اصلی و زیرمقولههای مستنتج از مراحل کدگذاری.

کدگذاری نظری

کدگذاری متمرکز

مقوله اصلی

زیرمقوله
زیرمقوله نخست -بازنمایی محیط برنامهریزی و تصمیمگیری کالنشهر تهران توسط برنامهریزان
زیرمقوله دوم -دوراهه پنداشتهای ذهنی (تجارب خواسته) در برابر تجارب زیسته برنامهریزان :رفتار جزرومدی آ گاهانه
زیرمقوله سوم -تاثیر عدم وجود خودآ گاهی نهادی در سازمان برنامهریزی و تصمیمگیری

مقولــه اصلــی نخســت -تجلــی
عقالنیــت عملــی برنامهریــزان ِدر زیرمقوله چهارم -ردپای فضای ایدئولوژیک سازمانها بر رفتار برنامهریزان
چارچوب رفتار جزرومدی
زیرمقوله پنجم -بستر اجتماعی در بازنمایی برنامهریزان :تکانههای ناشی از واقعیتهای بستر اجتماعی بر تصورات برنامهریز
زیرمقوله ششم -توفق تجربه بر آموزههای نظری
مقولــه دوم -حیــات ارزشهــای زیرمقوله نخست -کمسو شدن ارزشهای دانشگاهی در محیط حرفهای
برنامهریز در سایه گفتمانها
زیرمقوله دوم -عاملیت برنامهریز در کاربست ارزشهای برنامهریزی
زیرمقوله سوم -جهتدهی ارزشهای فردی و نهادی بواسطه گفتمانهای حا کم
مقولــه ســوم -منطــق تناســب زیرمقوله نخست -اقناعسازی :راهبرد ابزاری برنامهریزان
مبنــای عمــل برنامهریــز در محیط
زیرمقوله دوم -عقالنیت فنی برنامهریزی در سایه تصمیمگیریهای سیاسی
برنامهریزی
زیرمقوله سوم -تامل در وجوه آرمانخواهانه و عملباورانه برنامهریزان
زیرمقوله چهارم -چارچوب متشکل از ترکیب دانش صریح و ضمنی
مقولــه چهــارم -خودآ گاهــی زیرمقوله نخست -برنامهریزان در صحنه نقشهای تعریف شده کارفرما
حرف ـهای برنامهریــزان در میــدان
زیرمقوله دوم -دگرآ گاهی برنامهریزان از نگرش عامالن به نقش خود و تطبیق رفتار
بازی نقشها
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محیط برنامهریزی کالنشــهر تهران از خود ،از محیط برنامهریزی
و تصمیمگیــری و از دیگر عامالن درگیر در فرایند برنامهریزی اســت
و همچنیــن بیانگــر تفاوتهــا در نگرش به هویت خــود برنامهریز و
گفتمانهــای حا کم بر فضای برنامهریزی و چگونگی تاثیر ارزشها
و ذهنیت برنامهریزان بر حاصل کار برنامهریزی اســت .طیفهای
مفهومــی مســتنتج از کدهــای تحلیــل دور اول و دوم کدگــذاری
همــراه با فراوانی کدهایــی مرجع در جداول تنظیم میگردند .این
طیفهــای مفهومی در فرایندی تحلیلتر به مقولههای مقدماتی
یــا فرعــی تبدیل گشــته و در نهایــت برآیند ایــن زیرمقولهها ،مقوله
نهایی را شکل میدهد (جدول .)1

انگاشــتپردازی رفتار نهادی برنامهریزان در
بســترگفتمان برنامهریزی شــهری کالنشــهر
تهران
ریزی
ردیابــی رفتار نهادی برنامهریزان در بســتر گفتمــان برنامه ِ
ـهر تهــران ،نیازمنــد چارچوبــی انگاشــتی اســت تا بر
شـ ِ
ـهری کالنشـ ِ
ی مــورد مطالعــه
مبنــای آن بتــوان بــه ســویههای مختلـ ِـف پدیــده ِ
شدن معناها ،فرآیندها
آ گاهی یافت .بر این مبنا و به منظور آشــکار ِ
و زمینههــای شــکلگیری رفتــار نهــادی یــاد شــده ،رهیافــت نظریه
مبنایی برساختگرایانه در پژوهش چارچوب انگاشتی را ارائه کرده
اســت .آنچه از این چارچوب برمیآید ،نظریهای محتوایی است که
رخدادهای
تجربی برنامهریــزان از
ـای
ِ
بــر تحلیل و تفســیر توصیفهـ ِ
ِ
ی
ه
ـ
ب
تجر
و
ـران،
ـ
ه
ت
ـهر
ـ
ش
ن
کال
ـری
ـ
ی
محیــط برنامهریــزی و تصمیمگ
ِ
ی آنها در این محیط و معناهای برساخته آنها ،استوار است.
زیسته ِ
جغرافیای
مقولــه مرکــزی -رفتــار نهــادی در الگــوی بازتعریــف
ِ
ـگری 28برنامهریــزان در فرهنــگ برنامهریــزی کالنشــهر
کنشـ ِ
ذهنی
ـاخت
ـ
س
از
ـده
ـ
برآم
ـت
ـ
ی
موقع
ـگری،
ـ
ش
کن
ـای
ـ
جغرافی
تهــران:
ِ
ِ
برنامهریــزان و ســازههای عینــی ســاختارهای برنامهریــزی اســت
و کنــش برنامهریــزی در آن شــکل میگیــرد .همچنیــن جغرافیــای
کنشــگری ،بــه تعییــن قواعــد کاری برنامهریــزان میپــردازد؛ قواعد
کاری کــه برنامهریــزان در طــول فراینــد برنامهریــزی بــرای توجیــه
کنشهای خود به آنها استناد میکنند و بر اساس آن ،تصمیمها و
کنشهایی را در موقعیتها برمیگزینند (.)Ostrom, 1990
ـگری خــود را در بســتر فرهنــگ
برنامهریــزان ،جغرافیــای کنشـ ِ
برنامهریزی بازتعریف میکنند .فرهنگ برنامهریزی بهطور کلی ،و
فرهنگ برنامهریزی کالنشــهر تهران بهطور ویژه ،متاثر از گفتمان
حا کم و مســلط هســتند و در واقع میتوان آنها را بســتری دانســت
که در آن ،ارزشها ،الگوهای ادرا کی عامالن برنامهریزی ،باورهای
جمعــی ،نگرشها ،نقشها و انتظارات مشــترک ،گرد هم آمدهاند
تــا بر رفتــار نهادی برنامهریــزان اثر بگذارند .کاربســت برنامهریزی،
میــدان تعــارض بازنمایــی برنامهریزانــی اســت کــه بازتابدهنــده
منافع ،گرایشها و ارزشهای آنهاســت .این میدان ،در چارچوب
فرهنــگ برنامهریــزی ،مجــال ظهــور مییابــد و متاثــر از عوامــل
سیاسی ،اقتصادی ،قانونی-اداری ،مالی و اجتماعی است .بدین
ترتیــب فرهنــگ برنامهریــزی در پیونــد بــا نهادهــای برنامهریــزی،

برنامهریــزان و ایــن نهادها را بــا دی ِان ِای ( )DNAفرهنگی تجهیز
میکند که در درون آن ،کدگذاری شدهاند و از اینرو ،مسیر شناخت
فرهنــگ برنامهریزی ،از تحلیل رفتار عامــان درگیر در برنامهریزان
از جملــه برنامهریــزان میگــذرد .در چارچــوب تحلیــل مذکــور،
فرایندهایــی کــه زمینــه بازتعریــف جغرافیای کنشــگری را در بســتر
فرهنگ برنامهریزی کالنشــهر تهران میسر میســازند ،عبارتند از:
عملی برنامهریزان در چارچوب رفتار جزر و مدی
• عقالنیت
ِ
بازنماییهــای محیط برنامهریزی و بســتر اجتماعی کالنشــهر
تهران توسط برنامهریزان از آ گاهی برنامهریزان بر موانع ساختاری
عــدم تحققپذیری برنامههــا و ناهمخوانی آموزههای دانشــگاهی
بــا محیط حرفــهای حکایت دارد که موجب ایجــاد "فضای َمکثی"
بــرای بازاندیشــی در رفتــار برنامهریزی خــود و در نتیجــه بازتعریف
جغرافیای کنشگری برنامهریزان در فرهنگ برنامهریزی کالنشهر
تهران گشته است.
اصطــکا ک رفتــاری برنامهریــزان در برابر موانع نهادی سیســتم
برنامهریــزی و تصمیمگیــری ،خود را در چارچــوب رفتار جزرومدی
آنها در محیط برنامهریزی نمایان میســازد .برنامهریزان مبتنی بر
دریافتها و معنابخشیهای خود در محیط برنامهریزی به داوری
و تصمیــم اقــدام میکننــد .رفتار جزرومــدی ،به مثابــه یک الگوی
رفتــاری در حقیقــت داوری و تصمیــم متکــی بــر عقالنیــت عملــی
ُ
اســت کــه کنــش َپسرونــده معنــادار را بهعنوان هدف واســطهای
در جهــت کنش پیشرونده مطلوب بهعنــوان هدف نهایی انجام
میدهــد .بهعبارتــی رفتار نهــادی برنامهریزان بر مبنــای بازنمایی
آنهــا از محیــط برنامهریزی کالنشــهر تهــران ،نمایانگر ایــن قاعده
ذهنــی اســت کــه برنامهریــزان به دنبــال ترســیم و تصویــر چندین
فرضیه از چگونگی بهترین عملکرد ماهرانه خود در چارچوبهای
نهادی و سازمانی برنامهریزی کالنشهر تهران هستند .همانگونه
کــه هیلی ( )2009معتقد اســت که تصمیمــات و داوریهای عملی
برنامهریزان در بســترهای فرهنگی خاص ،بهواســطهی "ترکیبی از
شیوههای تحلیلی ،اخالقی و احساسی تفکر" تعیین میشود.
آنچــه نقــش عقالنیــت عملــی فــرد برنامهریــز را بیــش از پیش در
محیــط برنامهریزی کالنشــهر تهران جلوهگر میســازد ،زمینه بازی
عاملیــت برنامهریــزان در بســتر نا کارآمد ســاختار برنامهریزی و عدم
وجود خودآ گاهی نهادی در ســازمانهای برنامهریزی اســت .عدم
پایبندی دوسویه به قواعد سیستم برنامهریزی در ُبعد محتوایی و
روندکاری و فقدان چارچوب سیاســتگذاری شــهری کارآمد ،منجر
بینابینــی عامــان برنامهریزی میشــود.
بــه باالرفتــن هزینه کنــش
ِ
ذهنیــت نهــادی کارفرمــا،
در ایــن راســتا ،بیاعتمــادی موجــود در
ِ
فرهنگ ســیاهنمایی
و
ریــزان
عــدم همبســتگی بین اجتمــاع برنامه
ِ
پروژهها و دفاع از پیشفرضهای ذهنی متقابل برنامهریز و کارفرما،
زمینهی این هزینه را مهیا ساختهاند که در هر مورد ،نقش عاملیت
برنامهریــز با ضریب تاثیر باالی خود بســیار اثرگذار بوده و کنشهای
منوط بــه عاملیت افــراد اســت .عاملیــت برنامهریز در
اصالحــی نیــز ِ
ســاختار نا کارآمد در قالب نقش "کنشگر مرزی" (فراستخواه)1396 ،
با مطلوبیتهای خود در جهت منافع شهر ،فعال است.
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• بقاء ارزشها در اخالقشناسی عملی
ارزشهــای فــردی و نهــادی ،از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار در
ً
بازتعریــف جغرافیــای کنشــگری برنامهریــزان هســتند کــه نهایتــا
در برآینـ ِـد بــا دیگــر عوامــل در داوری عملــی برنامهریــزان ،نمــود
پیــدا میکننــد .لــزوم بازتعریف جغرافیــای کنشــگری ،در بازتعریف
ارزشهــای فــردی بهواســطه شــکلدهی هنجارهــای حرفه-مدار
و کارســپار-مدار اســت .آ گاهی برنامهریزان از منطــق تعریف پروژه
و تعریــف اهمیــت آن در محیــط ســازمانی منفعت-ســو و بــاور بــه
اثرگــذاری ،زمینــه بروز ُبعــد اخالقی برنامهریــز را علیرغم هزینههای
ناشــی از مداخلــه ارزشهــا بــر ســازمان ،فراهــم میکنــد .در چنین
میدانــی ،برنامهریــزان بــا آ گاهــی از نقــش عاملیت فــردی و اخالق
عملــی خــود ســعی در بقــاء کــم ســوء هنجارهــای حرفه-دانــش
دارنــد .علیرغم اینکه ارزشهای فردی در برنامهریز ُمحرک او برای
ایفــای رفتــاری فــرای انتظــارات از پیــش تعیین شــده در سیســتم
برنامهریــزی هســتند و لیکــن تحت بدنه ِســترگ ســاختار نا کارآمد
برنامهریــزی اعــم از چارچــوب انتظــارات شــرح خدمــات و نقــش
تکنوکرات تعریف شــده در پارادایم حا کــم برنامهریزی ،ارزشها در
ســایه بوده و بســیار کمســو ،فرصت بروز و اثرگذاری مییابند .ا کثر
برنامهریــزان در فراینــد برنامهریــزیَ ،مفــری برای دانــش اخالقی و
یــا آرمانگرایانــه خــود نمییابند و تنهــا دانش نظری و فنــی آنها در
کنش برنامهریزی قابل ردیابی اســت .هرچنــد آ گاهی برنامهریزان
"مفر مداخله" در ساختار به ظاهر غیرمنعطف ،زمینه را
باسابقه از ِ
برای کاربســت ارزشهای فردی و ارزشهای مشــروع میانذهنی
شکل یافته در نهاد برنامهریزی مهیا میسازد.
در فرهنگ برنامهریزی کالنشــهر تهــران ،برنامهریزان ،تفاوت
بیــن اخــاق آرمانــی و اخــاق عملــی را در کاربســت برنامهریــزی
بــه ســرعت آموختــه و بــکار میگیرنــد .اخــاق عملــی کــه ریشــه در
ارزشهای مصلحتاندیشــانه داشــته ،به عمــل در موقعیتهایی
میپردازد که برنامهریزان برای برخورد با پویاییهای پیدا و پنهان

موقعیتهــا و عرصــه ابهامآلود ارزشهای ســره از ناســره ،به دنبال
راهبردهــا و تا کتیکهایــی هســتند .از ایــنرو "هنــر دغــل بــازی"29
پیشــنهاد میکنــد کــه مســتقیمترین و آشــکارترین مســیر ،ممکــن
است منجر به برآمد دلخواه و مطلوب نشود و مسیر غیرمستقیم و
کژراهه ،گاهی به لحاظ اخالقی ،کارآمدترین مسیر باشد.
• منطق تناسب در برنامهریزی
منطــق حا کــم بــر جغرافیــای کنشــگری برنامهریــزان کالنشــهر
تهران ،منطق تناسب است .منطقی که روند استدالل برنامهریزان
طبــق موقعیــت تعییــن شــده و همســازی رفتــار بــا اصــول و قواعــد
ســیال "برنامهریز را شــکل داده
ســاختنیافتهای اســت که "هویت
ِ
و از ارزشهــای وی پیــروی میکند .منطق تناســب در برنامهریزی،
در چارچــوب مفهــوم عــادتواره برنامهریــزان قابــل فهــم اســت .بــا
اســتفاده از مفهــوم عــادتواره در قیــاس بــا نظریههــای مربــوط بــه
کنشگر عقالنی یا نظریههای ساختاری ،که کنش را تنها به انتخاب
عقالنــی یــا محدودیتهــای بیرونی مرتبــط میکنند ،بهتــر میتوان
پیچیدگی کاربست را درک کرد .ا گرچه منطق پیامد بر تواناییهای
افــراد و ســازمانها فشــار زیادی مــیآورد تا آینــده را پیشبینی کنند
و ترجیحهای مفید شــکل دهند و لیکن منطق تناســب ،بر توانایی
برنامهریزان و ســازمان فشــار زیادی میآورد تا از گذشــته بیاموزند و
هویتهای مفید شــکل دهند .کنش در منطق تناســب ،بهواسطه
تعامــل بین فرصتهــا و محدودیتهای مربوط بــه وضعیت از یک
سو ،و عادتواره برنامهریز از سوی دیگر ،آفریده میشود.
• خودآ گاهی حرفهای برنامهریزان در میدان بازی نقشها
گاهــی حرفــهای" برنامهریــزان در میــدان بــازی نقشهــا
"خودآ
ِ
نهــادی برنامهریزان اســت
بــه عنــوان انگاشــت شــکلدهنده رفتــار
ِ
کــه در درک جغرافیــای کنشــگری برنامهریــزان بــا تا کید بــر عاملیت
برنامهریــز ،نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد .هــر گونــه رفتــار نهــادی،

تصویر -2چارچوب انگاشتی رفتار نهادی برنامهریزان در گفتمان برنامهریزی شهری کالنشهر تهران.
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متضمــن وجــود نقشهایــی اســت .ایــن خودآ گاهــی و خودفهمی
حرفهای برنامهریزان در میدان نقشهای تعریف شــده در ســاختار
برنامهریــزی کالنشــهر تهــران ،در ســه صــورت نقش مترجــم فنی،
نقش میانجی و نقش صورتگر فنی بروز یافته اســت که در چارچوب
ایــن نقشها" ،رفتارهای خودانگیخته" روی میدهند .در کنار این
گاهی برنامهریزان از دیدگاه دیگر کنشگران نسبت
خودآ گاهی ،دگرآ ِ
به نقش او نیز ،رفتار نهادی او را تحت تاثیر قرار میدهد .برنامهریزان

در طــول تجربــه زیســته خود ،به طــور آ گاهانه از نحــوه تعریف نقش
برنامهریز در منظر مردم و یا ساختار تصمیمگیری ،برداشت مستقیم
دارند .برنامهریز با اشــراف بر نوع رفتار کنشگران ،توان بازشناسایی
رفتار و نگرش آنها را نســبت به نقش او و ســاختار تصمیمگیری که او
نماینده آنهاست ،بهواسطه "طر حوارههای سنخبندی" خود دارد و
از اینرو ،این دگرآ گاهی که در وهله نخست منوط به خودآ گاهی از
نقش خویش است ،بر جغرافیای کنشگری او تاثیرگذار است.

نتیجه
پژوهش حاضر ،با اتخاذ روش نظریه مبنایی برســاختگرایانه ،در
پــی درک و توضیــح رفتار نهــادی برنامهریزان بوده اســت .از اینرو نه
بــه دنبــال تبیین واقعیــت در مورد پدیده مــورد مطالعه ،بلکه تمهید
زمینــهای خــاص به صورت چندصدایی بر حســب ارزشهــا ،باورها،
پیشفرضهــا ،جهانبینیهــا ،ادرا کات ،عالیــق و منافــع ،بــرای
بازنمایــی واقعیتهــای چندگانــه در رفتــار برنامهریــزان اســت .ایــن
پژوهــش ،بــا ژرفانگــری در معناهای صریــح و ضمنــی برنامهریزان به
لحاظ بافتاری ُمقید به زمان ،مکان ،فرهنگ و موقعیت تحلیل است،
از ایــنرو بســتر ایفای نقش فرهنگ برنامهریــزی و واقعیت آمیخته با
ارزشهــای برنامهریزان ،حائز اهمیت اســت .نظریهپــردازان مبنایی
برســاختگرایانه مبتنی بر این فرض هســتند که دادهها و تحلیلها،
برســاختهای اجتماعــی هســتند که آنچــه را برآینــد آنها دربــردارد را
منعکس میکنند .در این منظر ،هر تحلیل به لحاظ بافتاری در زمان،
مکان ،فرهنگ و موقعیت واقع شــده است .چرا که برساختگرایان،
میــان حقایــق و ارزشهــا را بــه هــم متصــل و مرتبــط دیــده و اذعــان
دارنــد کــه آنچه را که دیــده و یا ندیدهاند ،متکی بر ارزشها هســتند.
پژوهــش حاضر ســازگار با نظریه مبنایی برســاختگرایانه ،مبتنی
بر این فرض اســت که واقعیت توســط برنامهریزان مشــارکتکننده و
پژوهشــگر پدید میآید .نظریه مبنایی برســاختگرایانه ،با ُسنتها و
طر حهای کالسیکآنتفاوتدارد.نوع کالسیکنظریهمبنایی،قائل

بر کشــف واقعیات مشــارکتکننده بهواسطه پژوهشگر بوده و معتقد
اســت که نظریه پدیدآمده از دادهها ،به طور کامل مجزا از پژوهشــگر
اســت؛ در صورتــی کــه در نظریــه مبنایــی برســاختگرایانه ،رویکــرد
ً
پژوهشگر ،صراحتا مبتنی بر این فرض است که هرگونه تفسیر نظری،
یک تصویر تفسیری از پدیده مورد مطالعه -رفتار نهادی برنامهریزان-
را پیشــنهاد میدهــد نه یک تصویر دقیــق از آن .تفســیر از معرفت به
اینکــه چگونــه ذهنیــت برنامهریزان شــکل گرفتــه و بر رفتــار آنها تاثیر
میگذارد ،از طریق تامل در تجارب زیسته برنامهریزان میسر میگردد.
بــا در نظر گرفتن برنامهریزی در حیات پســامدرنی ،ا کنون خود و
تا کید بر تنوعات فرهنگی و فار غ از روایتهای کالن غافل از بسترهای
محلــی ،فرهنگ برنامهریزی از مفهوم ایســتای "ذاتگرایی فرهنگی"
مشتق نمیشود بلکه در نوسانی دائم مبتنی بر گفتمانهای مسلط
بــا تغییرات سیاســی و اجتماعی-اقتصــادی بوده و بر کاربســتهای
برنامهریزی به انحاء گونا گون تاثیرگذار است .قواعد صریح (بسترهای
قانونــی و نهــادی) و رفتــار نهــادی برنامهریــزان و دیگــر عامــان درگیر
در فراینــد برنامهریــزی ،متغیرهــای تعیینکننــده در درک فرهنــگ
برنامهریزی هســتند .افزون بر آن ،انتخاب مقیاس (محلی ،شــهری،
منطق ـهای و ملــی) نقــش مهمــی را در درک تنوعهــای فرهنگهــای
برنامهریزی ایفا میکنند که دلیل آن وابستگی ارزشها و هنجارها به
سطح و کشوری میباشد که به آن اشاره دارند.
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his paper aims to demonstrates the conceptual framework for underastanding and delineating the institutional behavior of planners in the
urban planning discourse of Tehran metropolis. By
perception of planning culture as a cultural system,
decisions and judgements of planners are affected
by both individual and collectively shared cognitive
frames, representing the ‘habitus’ through which
planners perceive the planning context. By considering the objective of this study, which is to develop
a middle-range and substantive theory that leads
to achieving a better understanding of the institutional behavior of planners in their lived experiences, the constructivist grounded theory has been
chosen for this research. In this research, the focus
of constructivist grounded theory is on the actions,
interactions and social processes of planners. In
constructivist grounded theory, my approach is
based on the assumption that any theoretical interpretation is an interpretive image of the universe
studied, and in this study suggests the institutional
behavior of planners rather than a detailed image
of it. The constructivist grounded theory practice
in this research has been followed in accordance
with the proposed Charmaz process. The Data for
analyzing of mental elements of planners by semistructured interviews with 28 planners are provided
with experience in the planning environment of
Tehran metropolis and answering questions related to their lived experience in the given environment. After performing the pre-coding steps,
including data collection and Transcription, the
data analysis stage and triple coding spectra: initial coding, focused coding, and finally theoretical
coding has been carried out. After the initial data
coding process and the production of 771 codes in
combination with interview memos, a focused cod-

ing process was followed for the production of subcategories. The theoretical coding as the last coding step contributes to the saturation of the central
categories identified during coding, and the central
phenomenon or core categories were identified. It
consists of five main categories with titles: “Expression of practical judgement in the ebb and flow behavior framework”, “evolution of planner’s attitude
during the planning experience”, “living of planners
values in shadow of discourses”, “planners action
on the base of logic of appropriateness in planning
environment” and “professional consciousness
of planners in the playing field of roles”. The four
main categories generated during the theoretical
coding field provided the emergence of the final
theoretical framework and the emergence of the
middle-range theory in relation to the institutional
behavior of planners based on their mental rules.
This research provides a constructivist theory or
a “theoretical abstract understanding” of the planner’s studied experiences that this research has
led to my substantive theorizing of the institutional
behavior of planners in their experiences of the
planning environment of Tehran metropolis. The
conceptual framework includes such dimensions:
practical rationality of planners in the frame of ebb
and flow behavior, surviving of planners values in
practical ethics, planning logic of appropriateness
and the professional consciousness of planners in
the playing field of roles which is presented in the
form of redefinition of the acting geography in the
planning culture of Tehran metropolis.
Keywords: Institutional Behavior, Planners,
Planning Culture, Constructivist Grounded
Theory, Tehran Metropolis.
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