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چکـیده
باگذشت زمان و افزایش جمعیت و رکود اقتصادی در سراسر دنیا مسکن به موضوعی مهم و مشکل اساسی برای اکثریت
کشورهای دنیا تبدیل شده است .در این میان بیشتر اقشار ضعیف و متوسط جهت تأمین مسکن مناسب و درخور با مشکل
مواجه شدهاند ازاینرو دولتها تالشهایی جهت تأمین مسکن انجام دادهاند .هدف این پژوهش بررسی پژوهشهای
صورتگرفته در زمینه مسکن اقشار کمدرآمد و مسکن اجتماعی و تحلیل محتوا این پژوهشها با استفاده از نرمافزار
 Maxqdaاست .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطالعات بهصورت اسنادی که از طریق آن
سیاستهای مورداستفاده کیفی بررسی میشود .در این مقاله برای دستیابی به سیاستها و شاخصها و نظریات تعداد 40
مقاله داخلی و  0رساله داخلی دکتری و  44مقاله التین مورد تحلیل قرار گرفتهاند که در این میان تعداد  03نظریه با
فراوانی  10 ،15شاخص با فراوانی  00و  10سیاست با فراوانی  50استفاده شده است .در گام آخر باتوجهبه نظریات
مستخرج شده از این پژوهشها در نهایت دو نظریه اصلت بخشی روث گلس و نظریه ساختاری آنتونی گیدنز جهت
مقایسه تطبیقی انتخاب شد که این دو نظریه به لحاظ تئوری از جنس ماهوی اما از دیدگاه گونهشناسی آر کی بوجی
نظریه اصالت بخشی درون برنامهریزی و نظریه ساختاری بیرون برنامهریزی است.

واژگـان کلـیدی :مسکن اجتماعی ،مسکن اقشار کمدرآمد ،نظریه اصالت بخشی ،نظریه ساختاری ،مقایسه تطبیقی
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 -1مقدمه
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دستیابی به مسکن مناسب و ارزان یکی از اصلیترین نیازهای بشر در طول تاریخ بوده است .در بسیاری از کشورهای دنیا،
دولت موظف است تا برای همه اقشار جامعه مسکن تهیه کند .این موضوع در کشور عزیزمان ایران در دورههای مختلف پس از
انقالب طرحهایی جهت تأمین مسکن اقشار کمدرآمد تهیه و اجرا شد .یکی از سیاستهایی که در جهان موردتوجه قرار گرفت،
مسکن اجتماعی است .مفهوم مسکن اجتماعی که بعضاً با عناوین دیگری چون مسکن دولتی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته
میشود ،در کشورهای صنعتی شده اروپایی در ابتدای قرن بیستم ظهور کرد ( .)Lund,2011;48مسکن اجتماعی دارای
تاریخچهای نسبتاً طوالنی در اروپای غربی است که بهرغم گوناگونی فراوان در تجارب عملی ،مفاهیم پایهای آن بر اساس فلسفه و
ریشههایی مشترک شکلگرفته است .مسکن اجتماعی در ابتدا تنها راه حلی ساده برای برآوردن نیاز مسکن اقشار آسیبپذیر و
محروم نبود ،بلکه درعینحال ابزار مناسبی برای مواجه شدن با مساِئل اجتماعی و اقتصادی جامعه مدرن آن روزگار اروپا بهحساب
میآمد ( .)Malpass,2008:3تفاوت مفهومی مهم مسکن اجتماعی با سایر انواع مسکن در بازار مسکن این است که بازار مسکن
بر اساس تقاضای مؤثر شکل میگیرد اما مسکن اجتماعی بر اساس نیاز به مسکن مطرح میشود (مالکی.)2:4155 ،
سوابق تاریخی قوی برای بحث «مسکن اجتماعی» وجود دارد که خود دولتها از قویترین حامیان آن بودهاند .در بیشتر
تاریخ ،در استرالیا و جاهای دیگر ،مسکن اجتماعی در ارتباط با توسعه صنعتی ،بهداشت و تأمین زندگی خانگی برای خانوارهای
طبقه کارگر تصور شده است .)Martin,2018;303( .در سطح بینالمللی ،مسکن اجتماعی بهعنوان ابزاری برای بسیاری از
آرمانهای سیاست عمومی ،از جمله توسعه شهری برنامهریزی شده ،ثبات اقتصادی ،محلههای فراگیر و اخیراً در اروپا برای
رسیدگی به نگرانیهای مربوط به کارایی انرژی و شمول اجتماعی مورداستفاده قرار گرفته است ( .)Flangan,2019:23مفهوم
مسکن اجتماعی در شکل فعلیاش بعد از انقالب صنعتی و در زمانة مدرن شکلگرفته و تاکنون هم ادامه یافته است .این نوع از
مسکن در طول زمان و در کشورهای مختلف شکلها و ابعاد گوناگونی به خود دیده و موفقیتها و شکستهای متعددی را تجربه
کرده است .امروزه بعد از گذشت دههها از آغاز تجربه مسکن اجتماعی نهتنها نیاز به مسکن کمتر نشده بلکه روزبهروز بیشتر هم
میشود (مالکی .)0:4155 ،در کشور عزیزمان ایران طرح مسکن مهر گونهای از مسکن اجتماعی میباشد .طرح مسکن مهر ،طرحی
است که در سال  4050با اهداف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن با حذف قیمت زمین ،تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و
بیبضاعت ،کنترل و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت زمین و مسکن ،رونق بخشی به تولید مسکن و افزایش حجم تولید مسکن،
کاهش هزینههای مسکن اجارهبها ،رهن و خرید از سبد هزینه خانوار ،تأمین نیازهای انباشتی و آتی مسکن و برقراری عدالت در
دسترسی به مسکن مناسب و بهتبع آن ،کاهش فقر و تأمین مسکن جوانان مطرح شد (پرهیزکار و شاهدی.)10:4053،
این پژوهش بر آن است تا با مطالعه پژوهشهای صورتگرفته در حوزه مسکن اجتماعی و مسکن اقشار کمدرآمد با کمک
نرمافزار  Maxqdaشاخصها ،سیاستها و نظریات استفاده شده در این پژوهشها را شناسایی و استخراج کرده تا بتوان عالوه بر
تحلیل کیفی پژوهشها صورتگرفته در این حوزه ،دو نظریه که در حوزه مسکن اقشار کمدرآمد و مسکن اجتماعی تأثیرگذار هستند
را مقایسه نمود.

 -2مبانی نظری
 -1-2مسکن اجتماعی
مسکن اجتماعی بهطورکلی بهعنوان یک اصطالح متنوع و پرارزش در نظر گرفته میشود .هیچ تالشی برای یافتن یک تعریف
مشترک در جامعه مسکن گستردهتر مورد تأیید عمومی قرار نگرفته است .در عوض ،تعاریف و توصیفات متعددی وجود دارد که
برخی از آنها برای تناسب با یک مطالعه موردی محدود ساخته شدهاند ( .)Hansson,2019:53مسکن اجتماعی در بیشتر
کشورهای توسعهیافته جهان طی سه تا چهار دهه اخیر دستخوش تغییرات عمیقی شده است .این شامل پیدایش خود مقوله مسکن
اجتماعی میشود تا منعکسکننده این واقعیت باشد که مسکن عمومی تحت مدیریت دولتی هم اکنون در کنار مسکن ارائه شده
توسط بخش غیرانتفاعی وجود دارد  -و به طور فزایندهای در حال تبدیلشدن به آن است ( .)Pawson etal,2020بااینحال،
احتماالً مهمتر ،تغییر در وضعیت و عملکرد مسکن اجتماعی در مقایسه با سایر انواع تصدی در این دوره بوده است .صرفنظر از
اینکه چه کسی آن را مدیریت میکند ،مسکن اجتماعی تحت یک فرایند کامالً مستند ماندگاری قرار گرفته است
(.)Malpass,2004,Angel,2021
تعریف مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است .علیرغم این تفاوت مؤلفههای اشتراکی نیز در تعریف
مسکن اجتماعی وجود دارد که آن را از دیگر انواع مسکن متمایز میسازد .بهطورکلی مسکن اجتماعی نوعی از مالکیت مسکن است
که در آن مالک دولتهای ملی  -محلی و یا سازمانهای غیرانتفاعی هستند که مسکن موردنظر را بهصورت استیجاری در اختیار
گروههای هدف سیاستگذار قرار میدهند (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت .)4:4030،بهعبارتدیگر مسکن
اجتماعی به واحدهایی اطالق میشود که سطح زیر بنای مفید آنها  05مترمربع بوده و بهصورت انبوه ساخته میشوند این واحدها
بهصورت اجارهبهشرطتملیک در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد .منابع احداث واحدهای فوق ،از طریق سرمایهگذاری مستقیم از
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سوی سازندگان و کمکهای اعتباری دولت و تسهیالت بانکی تأمین میشود (عربی نژاد .)30 :40۱0 ،در جدول شماره  4مفاهیم و
تعاریف مختلف ارائه شده است:
جدول شماره  – 1تعاریف و مفاهیم مسکن اجتماعی (مأخذ :نگارنده)

در مطالعه حاضر ماهیت پژوهشی کیفی و روش توصیفی_تحلیلی دارد که در راستای تحلیل متون که بر پایه تحلیل اسناد
موجود که از طریق آن سیاستها ،شاخصها و نظریات مورداستفاده کیفی بررسی میشود انجام شده است نوع تحقیق کاربردی
است و هدف از آن بررسی و تحلیل محتوا مطالعات انجام شده در زمینه مسکن اقشار کمدرآمد و مسکن اجتماعی و نیز نظریات
مرتبط با این مبحث است .در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از پایگاههای ایرانداک ،نورمگز ،مگ ایران ،Sid،پرتال جامع
علومانسانی ،سایت دانشگاه تربیتمدرس taylorfrancis ،Proquest ،Google Scholar ،و  dart-europeاستفاده شده
است .در زمینه مسکن اجتماعی و مسکن اقشار کمدرآمد  20مقاله داخلی 24،مقاله التین و  45رساله داخلی یافت شد که برخی از
این منابع به دلیل عدم دسترسی به این منابع و همچنین عدم اشاره به نظریه و سیاست و شاخصهای مرتبط حذف شدند و جهت
تحلیل این پژوهشها از نرمافزار  MAXQDAاستفاده شده است .در این نرمافزار ابتدا تمامی منابع به  0دسته مقاله داخلی ،مقاله
التین و رساله داخلی تقسیم شده است و سپس در نرمافزار کدگذاری شدند .برای این کار  0کد اصلی شاخص سیاست و نظریه در
نظر گرفته شده است و در قسمت نظریات ،نظریهها به  1دسته تقسیم شدند و سپس کدگذاری صورت گرفت و در نهایت
خروجیهای الزم گرفته شد.
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 -3روششناسی پژوهش

جدول شماره  – 2تعداد منابع بررسی شده (مأخذ :نگارنده)
نوع منبع
مقاله داخلی
مقاله التین
رساله داخلی
مجموع

تعداد
40
44
0
23

 -4تحلیل یافتهها
نقش مسکن اجتماعی در اسکان خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر کمکم در لیست اولویتهای دولتها ،پایین آمد تا زمانی که
کمبود عددی مسکن ملی در دهههای  ۱5و  55میالدی در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی مرتفع شد .در اکثر کشورها ،مقامات
محلی نقش اصلی را بر عهده گرفتن د چه به شکل ساخت مستقیم خانه و یا چه به شکل فراهمآوردن شرایطی که دیگران هم
بتوانند در این امر مشارکت کنند .بنابراین باتوجهبه برخی از تفاوتهای اساسی که بین نظام مسکن کشورهای درحالتوسعه و
کشورهای اروپایی مشاهده میشود ،بررسی مفهوم مسکن اجتماعی و سایر معانی انضمامی آن ،بدان گونه که در کشورهای
درحال توسعه مصداق داشته باشد امری بسیار مهم است .همان گونه که دیده میشود (در جدول  40 )0منبع فارسی و  44منبع
التین در راستای تعریفی از معنای مسکن اجتماعی ارائه شده است که در آن یکسری از اطالعات الزمه مورد بررسی قرار گرفته
است همچنین سعی شده است از جدیدترین منابع در دسترس مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان موضوع این پژوهش را بهخوبی
بررسی و تحلیل نمود.
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جدول شماره  – 3پژوهشهای داخلی بررسی شده (مأخذ :نگارنده)
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جدول شماره  – 4پژوهشهای التین بررسی شده (مأخذ :نگارنده)

جمعبندی صورتگرفته من باب واژگان کلیدی از جداول  0و  1به این صورت میباشد که در منابع داخلی ابتدا کلیدواژه
مسکن اجتماعی ،مسکن گروههای کمدرآمد ،مسکن ،گروههای کمدرآمد ،فقر شهری به ترتیب از راست به چپ دارای بیشترین
تکرار هستند (نمودار  )4و همچنین در منابع التین به ترتیب کلیدواژه  Theory،Low Income،Policy،Hosuingو Urban
 Povertyبیشترین تکرار را داشتهاند (نمودار  .)2همچنین در نمودار  0به بررسی تعداد منابع التین و داخلی پرداخته شده است که
پس از مقایسه آن با تفاوت از سال  4032تا  4155مواجه شده که در بعضی سالها گاهی منابع داخلی و در برخی دیگر منابع
التین پیشی گرفتهاند.

نمودار شماره  – 1تعداد تکرار کلیدواژه داخلی

نمودار شماره  – 2تعداد تکرار کلیدواژه التین

(مأخذ :نگارنده)

(مأخذ :نگارنده)

برنامهریزی که در دل آن مجموعهای از شاخصها ،سیاستها و نظریهها قرار دارد در واقع مجموعهای از فعالیتهاست که
منجر به تصمیمگیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده میشود و همچنین برای تحقق اهداف کمی و کیفی
برنامهریزی مسکن اهمیت خاصی دارد زیرا جوهر اصلی برنامهریزی شهری را این سه رکن تشکیل میدهد .بررسی و شناخت
شاخصها ،سیاستها و نظریهها در برنامههای شهری و ایجاد ارتباط و همپیوندی آن ،مهمترین ابزار دستیابی به اهداف مربوط به
مسکن بهعنوان مهمترین عنصر کالبدی شکلدهنده به فضای شکل شهری میباشد بنابراین در این بخش از یافتهها به بررسی
آنها پرداخته میشود اما قبل از آن در جدول  0به تعداد آن اشاره شده است.
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نمودار شماره  – 3مقایسه سال پژوهش داخلی و التین (مأخذ :نگارنده)
جدول شماره  – 5دستهبندی پژوهشها (مأخذ :نگارنده)
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 -1-4شاخص،سیاست و نظریه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1041جلد دو

پیدایش مناطق با عملکرد مخلوطی که قشرهای پائین و متوسط جامعه در کنارهم ساکن بودند غیرقابل کنترل ،در هم آمیخته
و غیر قابل تحمل از نظر بهداشت  ،امنیت و سالمتی شناخته شد و به همین دلیل اولین قوانین ساختمانی تدوین برنامهریزی
باتوجهبه نظریههایی در ارتباط با مسکن شهری بعنوان واکنش نسبت به شهرهائی که به نظر خیلی زشت و ناترکیب بود و تمایل به
نظم و شکل زیبا ،رشد کرد .برهمین اساس استفاده از تکنیک های نظریهها که در جدول  0مشاهده میشود سرو کار خواهد
داشت که تعداد  03نظریه آورده شده است و مهمترین آن ،نظریه یارانه خرید خانه میباشد .همچنین پرداختن به شاخصهای
مسکن بهعنوان کلیدی ترین ابزار برنامهریزی و تشکیل دهنده ،شالوده اصلی آن را میتوان از حساس ترین مراحل برنامهریزی
دانست .برنامهریزی مسکن جزئی از نظام برنامهریزی شهری است که درآن  10شاخص که از جمله آن شاخصهای عوامل
کالبدی ،امنیت ،هویت مندی ،عوامل اجتماعی فرهنگی ،زیست محیطی و عوامل اقتصادی باتوجهبه مطالعات منابع در جدول  0از
مهمترین شاخصها محسوب میشود که برحسب موضوع در چارچوب برنامهریزی مسکن مورد توجه قرارمیگیرد.
اگر بخواهیم سیاستهای مسکن اجتماعی باتوجه به تضادهای مفهومی در دستور کار قرار بگیرد ،میتواند تغییرات اساسی را در
نظامهای مسکن کشورها به وجود آورد .برایناساس سیاست مسکن اجتماعی میتواند نقش مهمی در مبارزه با فقر ،افزایش
استطاعتپذیری مسکن در اقشار میانه و رفع معضالت شهری ایفا کند که این سیاستها باتوجهبه منابع مورد بررسی در این
پژوهش شامل  10سیاست که سیاستهای مسکن اجتماعی ،سیاست اعطای کمک های مالی ،کنترل قیمت و اجرا ،سیاست ایجاد
خانه های ارزان قیمت از با ارزش ترین ها میباشد(جدول  .)0بنابراین باتوجهبه شرایط خاص هر کشور ،آینده مسیری که
سیاستهای مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف طی خواهد کرد ،شرایط را متفاوت خواهد کرد .اما باتوجه به خصوصیاتی که
مسکن اجتماعی دارد ،قطعاً در آینده ،نظام مسکن در کشورهای درحالتوسعه ،آنچنان که شواهد دهه اخیر نشان میدهد میتواند
نقش کلیدی و مهمی را ایفا کند.
جدول شماره  – 6شاخص ،سیاست و نظریه (مأخذ :نگارنده)
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4
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بازسازی شهری

4
4

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1041جلد دو

25

شهر پهن دشتی -شهر
پراکنده

4

خدمات شهری

4

سیاست کمک مسکن

2

2
4

4

4
4
4

4

4

7

ردیف

نظریه

فراوانی
44

شاخص

فراوانی
65

سیاست

فراوانی
55

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1041جلد دو

03

نظریه فقر و الگوی
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-

نمودار شماره  – 4دستهبندی نظریات استفاده شده در پژوهشها (مأخذ :نگارنده)

باتوجهبه کدگذاری صورتگرفته در نرمافزار  MAXQDAنظریات به  1دسته نظریات جامع شناسانه ،نظریات شهری،
نظریات مسکن و سایر نظریات دستهبندی شدند .در این میان پس از مطالعه در مورد نظریات مستخرج ،یک نظریه از میان
دستهبندی نظریات جامعهشناسانه و نظریه دیگر از دسته نظریات مربوط به مسکن انتخاب شده است .نظریه ساختاری به دلیل
جامعیت و سرآمد بودن و نظریه اصالت بخشی به دلیل در ارتباط بودن با مسکن و محالت قدیمی و فرسوده و بهگونهای ارتباط این
نظریه با جامعه جهت مقایسه با یکدیگر انتخاب شدهاند.

 -2-4معرفی نظریات اصالت بخشی
روث گلس ،جامعهشناس بریتانیایی ،اولینبار بود که از «اصالت بخشی» به معنای کنونی آن استفاده کرد .او در سال  4301از
آن برای توصیف هجوم افراد طبقه متوسط استفاده کرد که ساکنان کارگر طبقه پایین را در محلههای شهری آواره کردند .نمونه او
لندن و مناطق کارگری آن مانند ایسلینگتون بود (.)Glass,1964,4
نظریه اصالت بخشی به مفهوم بهبود کیفیت محیط مسکونی و ارتقای سکونت در محالت قدیمی شهر است این نظریه به
تفاوت بین قیمت امالک در وضع موجود و قیمت امالک در شرایط مطلوب تأکید کرده و آن را نقطه عزیمت هرگونه مداخله
نوسازی میداند .فرسودگی واحدها منجر به تنزل قیمت شده و این محالت را در بدترین شرایط اقتصادی  -اجتماعی قرار داده و
همگنی اجتماعی  -اقتصادی را به هم میریزد .ورود سوداگران زمین و ساختمان نتیجه غایی این فرایند است .در واقع ،اصالت
بخشی تغییر در محالت مسکونی است که در اصطالح اقتصادی به معنی ارزش و هزینه خانهسازی محالت باالتر است .این تغییر
8

مردم را برای سرمایهگذاری در خانهها ،مالکیت مشترک (مشاع) ،آپارتمانسازی و تجارتها تشویق میکند درحالیکه گروه دیگر را
وادار به ترک منطقه میکند (فالمکی.)۱5 ،4051 ،

 – 3-4معرفی نظریه ساختاری
در دهه  43۱5آنتونی گیدنز نظریه ساختاری  Structuration Theoryرا ارائه کرد .این نظریه و اصطالح برخاسته از آن
بیشتر به دنبال این مسئله بود که بتواند بر دوگانگی عاملیت و ساختار غلبه کند .سنّت کارکردگرایی ،از دورکیم تا پارسونز ،جامعه را
واقعیّتی متکیبهخود و غیر قابل تقلیل به افراد میداند .اگرچه کارکردگرایان بعدی واژۀ دورکیمی " واقعیّت اجتماعی " را رها
کردند ،اما همچنان بر " ساختارها " بهمثابه واقعیاتی جمعی که باید در سطح اجتماعی تبیین شوند ،تأکید داشتند .سنّت دوّم ،سنّت
تفسیری یا هرمنوتیکی در جامعهشناسی و فلسفه است و میتوان آن را در " تفهم " وبر ،آثار شوتش ،گارفینکل و دیگران دنبال
کرد .در این سنت بر فهم عاملیّت و انگیزههای افراد تأکید میشود (جالییپور؛ )0۱2 ،405۱

 -5جمع بندی و نتیجه گیری
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هدف از نظریه اصالت بخشی اشاره به شکاف میان اقشار متوسط و ضعیف با قشر مرفه و قوی است که طی آن اقشار قوی
جایگزین اقشار متوسط و ضعیف در محالت بااصالت شهر میشوند .هدف نظریه ساختاری تأکید بر جریان فعال زندگی اجتماعی
است .در این قسمت به مقایسه این دو نظریه بر اساس خواستگاه نظریه ،ابعاد محیطی دخیل ،نقش استفادهکنندگان ،عناصر
کالبدی ،پایههای معرفتی تئوری ،ماهیت نظریه و از لحاظ فلسفی پرداخته میشود.

جدول شماره  – 5نظریه ساختاری (مأخذ :نگارنده)

همانطور که از جدول شماره  0و  ۱پیداست هر دو نظریه از لحاظ فلسفی و ماهیت و نقش استفادهکنندگان از یک جنس
هستند و وجه تمایز این دو نظریه ابعاد محیطی دخیل ،پایههای معرفتی نظریه و نقش عناصر کالبدی میباشد.
در حوزه نظریه برنامهریزی ،دیدگاههای گوناگونی وجود دارند که هرکدام استداللها و پیشینههای علمی  -فلسفی و گاه
سیاسی  -اجتماعی خود را دارند و این دیدگاهها شباهتها و تفاوتهای زیادی دارند و به همین دلیل نمیتوان این دیدگاهها را
تأیید یا رد کرد بنابراین میتوان از گونهشناسی ( )Typologyکرد .همانطوری که فیلیپ آلمن دینگر بهدرستی مطرح میکند.
«تیپولوژیها به طور اکتشافی این امکان را برای دانشگاهیان و اهل عمل فراهم میکنند که حدود و ثغور اندیشههایی را که بر
یکرشته علمی اثر میگذارند ،به تصویر بکشند و به همین جهت ،برای درک حوزه نظری وسیعی مثل برنامهریزی بسیار ضروری
هستند» (آلمن دینگر .) ۱۱:2552 ،در ادامه به بررسی نظریات اصالت بخشی و ساختاری از لحاظ گونهشناسی نظریات اشاره شده
است:
1

جدول شماره  -9مقایسه نظریات بر اساس گونهبندی نظریات (مأخذ :نگارنده)
نظریه ساختاری
نظریه اصالت بخشی
گونهبندی نظریه
نظریه تحلیلی تجویزی
نظریه تحلیلی تبیینی
ایفتاشل
نظریه دولت
نظریه فرایند برنامهریزی
تایلور و کوک
ماهوی
ماهوی
دیدگاه فالودی 43۱0
نظریه هنجاری
نظریه هنجاری
فریدمن
نظریه چارچوب ساز
نظریه چارچوب ساز
آلمندیگر
نظریه بیرون برنامهریزی
نظریه درونبرنامه ریزی
آر کی بوجی
برنامهریزی نظارت محور
برنامهریزی موضوع محور
دیدگاه مؤخر فالودی
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هر دو نظریه بر اساس دیدگاههای فالودی  ،43۱0فریدمن و آلمندیگر از یک جنس هستند و مشابه یکدیگر هستند .اما وجه
تفاوت این دو نظریه بر اساس گونهبندی ایفتاشل ،تایلور وکوک ،آر کی بوجی و دیدگاه مؤخر فالودی است .بر اساس دیدگاه
ایفتاشل نظریه تحلیلی تبینی نظریهای است که راجع به ماهیت برنامهریزیها در عالم واقع چه بوده است بحث میکند و نظریه
تحلیلی تجویزی در مورد ویژگیهای برنامهریزی مطلوب و آرمانی بحث میکند بنابراین نظریه اصالت بخشی از نوع تحلیلی تبیینی
و نظریه ساختاری از نوع تحلیلی تجویزی میباشد.
باتوجهبه دیدگاه تایلور و کوک نظریه فرایند برنامهریزی به نظریهای اطالق میشود که به نتایج تجربیات مربوط به شیوههای
برانگیختن توسعه در مناطق عقبمانده میپردازد .بر اساس این دیدگاه نظریه دولت به نظریاتی گفته مشود که به بحث در مورد
قدرت میپرداختند .باتوجهبه اینگونه بندی نظریه اصالت بخشی از نوع نظریههای فرایند برنامهریزی و نظریه ساختاری از جنس
نظریههای دولت میباشد.
باتوجهبه گونهشناسی پسامدرن و دیدگاه آر کی بوجی نظریه بیرون برنامهریزی ،در برگیرنده همه نظریاتی است که به مسائل
به نحوی جنبی مانند ابعاد سیاسی ،سازمانی و فرهنگی برنامهریزی میپردازد .منظور از نظریه درون برنامهریزی همان نظریههای
جوهری فالودی است مانند نظریه درباره شهر ،نظریه در باب اقتصاد و  ...پس بنابراین باتوجهبه جدول شماره  3نظریه اصالت
بخشی نظریه درون برنامهریزی و نظریه ساختاری نظریه بیرون برنامهریزی هستند.
در نهایت بر اساس دیدگاه مؤخر فالودی منظور از برنامهریزی موضوع محور مطالعه عمیق در یک موضوع و استخراج مستقیم
کنش تجویزی (سیاست) از این مطالعه است .برنامهریزی نظارت محور برنامهریزی است که نگاه آن از زاویه کنترل محیط است و
بررسی در میزان و نحوه کنترل الزم برای تاثیر گذاشتن بر رشد و توسعه فضای زندگی انسانهاست .باتوجهبه مفاهیم این دو نوع
برنامهریزی ،نظریه اصالت بخشی از نوع برنامهریزی موضوع محور و نظریه ساختاری از نوع برنامهریزی نظارت محور هستند.
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