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  ...نفوذان نفعان و ذي بررسي الگوي مديريت تعارض ذي 

  
  

 1395 زمستان 45جغرافيا و توسعه شماره 

  27/01/1395: وصول مقاله 
  15/04/1395: نهايي  تأييد

    141 -158: صفحات 
  

 ي شهر مشهدها در ابرپروژه نفوذان ذيو  نفعان ذيبررسي الگوي مديريت تعارض 

  
  3اكبر تقوايي ،   دكتر علي2*مجتبي رفيعياندكتر ، 1الناز سرخيلي

  
  چكيده

گذاران، طراحان، پيمانكاران، مالكين و  ين امور شهري، سرمايهمسؤولمتعددي شامل  نفعان ذيكنشگران و  هاي شهري، ابرپروژه
و پذيرش اجتماعي از عوامل مهم موفقيت  نفعان ذيلذا شناخت درست  .سازند ميمستقيم و غير مستقيم درگير خود  بطورشهروندان را 

 وجود طرحاخير تجربه كرده است و با  ي دو دهه                          ي بزرگ مقياس متعددي را طي ها شهر مشهد، پروژه. ي شهري استها ابرپروژه
در حال  ها ، قلمرو و تعداد اين پروژهها در اين پروژه انتقادات نسبت به تفكر حاكم بر فرايند تعريف و تصويب الگوي نوسازي و توسعه

اي به بررسي سه  ي مشهد، از طريق نظريه زمينهها در اين مقاله، با هدف بررسي وضعيت مديريت تعارض در ابرپروژه. گسترش است
ت سؤاالگويي به  اطالعات مورد نياز براي پاسخ. گردشگري سپاد پرداخته شده است ي زي شهدا، نوسازي مجد و پروژه منطقهپروژه نوسا

نيمه  پژوهش كه شامل چگونگي حضور و چگونگي الگوي مديريت تعارض كنشگران مختلف در هر پروژه است، از طريق مصاحبه
ي مشهد ها طبق نتايج پژوهش، الگوي مديريت تعارض در ابرپروژه. گردآوري شد ها پروژهمختلف در اين  سازماندهي شده با كنشگران

، سرمايه گذاران، ها در تعارضات با سازمان      ًعمدتا بيش از همه مبتني بر اجتناب از بروز تعارض يا رقابت با تعارض بوده و الگوي توافق 
  . سازندگان و مالكان عمده به كار گرفته شده است

  .، مشهدنفعان ذي تعارض، مشاركت ي شهري، مديريتها ابرپروژه :ها هكليدواژ
  
  

                                                     
  e.sarkheyli@modares.ac.ir                                                                               تهران، دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده هنر و معماري،دكتري شهرسازي - 1
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 1395زمستان  ،45ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  هلأمه و طرح مسمقد
ي بزرگ مقياس شهري به دليل مقياس ها پروژه
اثرگذاري  ي گذاري زياد، زمان طوالني، دامنه سرمايه

ي ها از جمله ابرپروژه نفعان ذيقابل توجه و تعدد 
كه با رواج رويكرد مشاركت  شوند ميشهري محسوب 

تكنولوژي ساخت و  يبخش خصوصي و عمومي، ارتقا
گسترش نيازها و روابط در برخي شهرها  تحول
ي توسعه ها به عنوان محرك ها اگرچه ابرپروژه. اند يافته

 بطور، شوند ميشهري شناخته  ي و ابزارهاي توسعه
تبعات اجتماعي، مالي و عدم تحقق  ي عمده، به واسطه

 ,Jia et al., 2011( اند ، مورد انتقاد قرار گرفتهها وعده

817; Flyvbjerg, 2007: 14-15.(  عالوه بر آن،طرح
سسات ؤمشاركتي، حضور م مباحثي نظير شهرسازي

 ي شهري، توسعه ي توسعه مردم نهاد در فرايندهاي
ضمني  بطورمبتني بر اجتماع محلي و نظير آن، 

را مورد ترديد  ها در اين پروژه رعايت عدالت اجتماعي
لذا از جمله موضوعات مهم در فرايند  .دهد ميقرار 
، نفعان ذي ، شناختها و ساخت ابرپروژه ريزي برنامه

 ها اين پروژه رثاآآفريني آنها و چگونگي  چگونگي نقش
  .نفوذ است نفع و ذي ي مختلف ذيها بر گروه

، توسعه و مديريت شهري ريزي برنامهدر چارچوب 
ي ها پيش، رويكرد پروژه ي شهر مشهد، از دو دههدر 

بر اين  .هاي مشاركتي اتخاذ شده است شهري و پروژه
توسعه و نوسازي از جمله  ي اساس، چندين پروژه

گردشگري سپاد، پروژه  ي پروژه نوسازي ثامن، منطقه
نوسازي مجد، پروژه نوسازي شهدا و نظير آن تعريف و 
به كمك منابع مالي مختلف عمومي، خصوصي و 

با توجه . مردمي ساخته شده يا در حال ساخت هستند
تعارضات آشكار و پنهان كه به تداوم اين روند و بروز 

، بررسي اند شده ها گاه باعث توقف يا وقفه در پروژه
ي ها مختلف در ابرپروژه نفعان ذيكيفيت توجه به 

گويي به خواست و دغدغه  مذكور و چگونگي پاسخ
  . يابد ميي مختلف اهميت ها گروه

شهري در  ي و تجارب نوسازي و توسعه ها سياست
ف از نظر چگونگي، تلشهر مشهد در مطالعات مخ

. اند مورد ارزيابي و بحث قرار گرفتهموفقيت و نتايج، 
از جمله جعفرزاده نجار و جنتي نمين، (غالب محققان 

؛ قائمي نيك، 1: 1393ور و ديگران،  ؛ پيله53: 1392
كيد بر أت )1: 1387؛ ناقدي مهر واحديان، 95: 1392
و  داشته ها پروژه ي مالي و اجرايي ناشي ازها جنبه

براي .اند ناشي از آنها پرداخته مسائل اجتماعي برخي به
بزرگ مقياس ثامن مورد  ي مثال، كنشگران در پروژه

 .)1389اصغرپورماسوله و بهروان، ( اند مطالعه قرار گرفته
همچنين، روند تملك ناعادالنه امالك در پروژه 

رضواني و نوريان،  سعيدي(نوسازي شهدا نقد شده است 
اي ديگر، فقدان مكانيزم  و در مطالعه )85: 1388

بحث قرارگرفته است  مشاركتي در اين پروژه مورد
  . )131- 124: 1392آبادي،  محبوب و ملك زاهدي(

 ي سرمايه يدر برخي از اين مطالعات، ارتقا
اجتماعي، اعتمادسازي و تالش  ي اجتماعي، توسعه

براي جلب رضايت مالكين در فرايند تملك را از ابعاد 
بيني شده براي پروژه مجد و  اجتماعي مثبت پيش

شهدا ذكركرده و مشاركت مالي مالكين و شهروندان 
 .اند را، الگوي مشاركتي موفقي دانسته ها در اين پروژه
و پهلوان ) 51- 63: 1394(وپهلوان  رفيعيان عالوه بر آن،

با در نظر گرفتن پروژه الماس شرق مشهد، به ) 1392(
آن بر اجتماعات محلي پيرامون را  رثاآعنوان ابرپروژه، 

و در نتيجه آن به توسعه در  اند مورد مطالعه قرار داده
كالبدي و بروز مشكالت در بعد اجتماعي و  عد ب 

اما در مجموع، در اين . اند اقتصادي اشاره كرده
لعات،كيفيت تعارض منافع و مقاصد كنشگران و مطا
ي رو ها در ارتباط با چالش ها مختلف ابرپروژه نفعان ذي
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از . مورد توجه قرار نگرفته است ها به روي اين پروژه
و  ها ، طرحها سياستسوي ديگر، در مطالعات جهاني، 

ي بزرگ مقياس نوسازي ها مداخالت مربوط به ابرپروژه
از جمله تبعات اجتماعي  .استو ساختاريابي شده 

ي هم ها ي بخش خصوصي بر محلهها سرمايه گذاري
در  .)Zukin, 1987: 129(جوار بررسي شده است 

بر  ها ابرپروژه اي ديگر، اثرات اجتماعي بلندمدت مطالعه
يا  ).Jia et al, 2011: 820(جامعه مطالعه شده است 

ي بزرگ ها اينكه، تبعات گسترده اجتماعي پروژه
ي ها اجتماعي برخي گروه در انزواي مقياس بازآفريني

وسيع   درآمدها و مهاجرت اجتماعي از جمله كم
  .ها نقد شده است مستقيم و غيرمستقيم آن

هاي وسيع اوليه و  از جمله، در ارتباط با مهاجرت
ناشي از ساخت ) مستقيم يا غيرمستقيم(ثانويه 
ها بحث  ابرپروژهانكارناپذير ر ثاآعنوان  به ها، ابرپروژه

 همچنين، ).Lynch, Gellert, 2003: 16( شده است
درآمد و  بازآفريني شهري در كوچ ثانويه اقشار كم راثآ

بازآفريني شده با  هاي مستاجرين و جايگزيني عرصه
ت بافت شهري بررسي شده                         افراد متمول و تغيير ماهي 

از سوي ديگر، اثرات  .)Bidulph, 2011:  66( است
اعتمادي شهروندان  ها در افزايش بي متعاقب ابرپروژه

 ).Orueta, Fainstein, 2008: 761(مطرح شده است 
 يها تا حدي در ارتقا اخير، ابرپروژه ي مبتني بر مطالعه

اقتصادي و فراهم كردن برخي منافع براي عموم موفق 
                             ً                  هستند و لذا افراد كمي مستقيما  از ابرپروژه ضربه 

و به همين دليل بسيج عمومي براي اعتراض  بينند مي
               ً اين موضوع خصوصا  . هايي دشوار است به چنين پروژه

گذاران چنين  افتد كه به سرمايه زماني اتفاق مي
  . شود لي ارائه ميتسهيالت ما هايي پروژه

مهم از  ي چند نمونه در اين مقاله، با هدف واكاوي
بزرگ مقياس،  ي ي نوسازي و توسعهها تجارب ابرپروژه

مختلف در  نفعان ذي بر شناخت تعارضات بين منافع

نوسازي شهدا، نوسازي مجد و (ي مورد مطالعه ها نمونه
و چگونگي پاسخگويي ) گردشگري سپاد ي منطقه

. ريت پروژه به تعارضات مذكور تاكيد داردسيستم مدي
 نفعان ذيچگونگي حضور  ،اصلي پژوهش سؤاللذا دو 

، و چگونگي ها مختلف در اين پروژه نفوذان ذيو 
به اين ترتيب، . است به تعارضات ها پاسخگويي پروژه

ي ها ي ابرپروژهها در ابتدا، به بررسي مفهوم و ويژگي
متعدد و تعارض و ناسازگاري  نفعان ذيشهري شامل 

پردازد و پس از آن با  ميبين منافع كنشگران مختلف 
ي مختلف مديريت ها شيوه مرور مفهوم تعارض و

كيفيت اثرگذاري  تعارض، به ارزيابي و تحليل
اساس الگوي مديريت  ي مشهد برها ابرپروژه كنشگران
پرداخته و نتايج آن  اتخاذ شده در هر تعارض تعارض
  .شود يمبحث 

  
  بزرگ مقياس ي ي توسعهها ويژگي ابرپروژه

ي ها ، پروژهها ابرپروژه مباني نظري موجود،مطابق 
ي زيرساختي؛ ها گذاري وسيع شامل پروژه سرمايه

حمل و نقل و ترانزيت؛ استخراج و توليد؛ و مصرف 
هاي  ها، پارك نظير تأسيسات انبوه گردشگري، مال

  شده استموضوعي، و توسعه امالك تعريف 
)Gellert, Lynch, 2003: 16( .  

، اند ساخته شده 1980كه از دهه  ها نسل اخير ابرپروژه
ي بزرگ مقياس و مبتني بر ها توسعه ي دربرگيرنده

ي عظيم ها مشاركت بخش عمومي و خصوصي، توسعه
 شود ميتجاري خصوصا درمناطق تجاري مراكز شهرها 

)Lehrer,Laidley, 2009: 788.( ي نوسازي ها ابرپروژه
گذاري در شهرها افزايش    سرمايه جديد با انفجار

و گرايش  ،)Altshuler,Luberoff, 2003: 169( اند يافته
 ي مختلط در اراضي رهاها به ساخت به صورت توسعه
هاي فرسوده و ركود يافته  شده درون شهرها يا بافت

 وليداده   دست دارند كه كاركرد قبلي خود را از
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 پتانسيل مجدد براي سودآوري اقتصادي دارند
)Orueta, Fainstein, 2008: 760 نقل از به Rdríguez 

et al., 2001: 417.(   
ي بزرگ مقياس نوسازي و توسعه اراضي ها پروژه

اي  ي شهري، خصائص ويژهها ابرپروژه به عنوان1اي قهوه
 ,Flyvbjerg, 2007, 2012; Altshuler( محققان. دارند

Luberoff, 2003; Orueta, Fainstein, 2008: 761( 
ها،  ها را در سرريز هزينه خصوصيات معمول ابرپروژه

اندازه در  از  بيش بيني گراني، مخاطرات زياد، خوش
گيري، فريبكارانه بودن، بديع بودن،  فرايند تصميم

ها  رسانه مقياس بودن، جاذب  لوكس بودن، بزرگ
متعدد و  نفعان ذيبودن، در برگرفتن كنشگران يا 

  .دانند مي شدن  دربرگرفتن اهداف فراشهري يا جهاني
ها  كنشگران از خصوصيات ابرپروژه تعدد و تنوع

ها، اين  به دليل عظمت و پيچيدگي ابرپروژه. است
ها گروهي از حاميان، نهادهاي مديريتي و توسعه  پروژه

  ). Marrewijk, 2007: 291( شوند را شامل مي
شهر، نهادهاي دولتي و عمومي،  نهادهاي مديريتي

-دهنده يا مشاركت مؤسسات مالي وام گذاران، سرمايه
هاي مشاوره و طراحي و نيز  كننده، پيمانكاران، شركت 

مالكين، ساكنين و شاغلين در بافت شهري، نيروهاي 
جمله  ازبرداران نهايي از پروژه  كار در پروژه و بهره

 يي هستند كه حداقل اثرگذاري يا اثرپذيريها گروه
در كنار اين عوامل، . ها از پروژه قابل تخمين است آن

هاي  شده، گروه  هاي به حاشيه رانده برخي گروه
 نوعي  زيست، نهادهاي مردمي كه به دوستدار محيط

 ،بينند هاي خود مي ابرپروژه را مخالف با خواسته
اعتراضات رسمي و غيررسمي،  توانند از طريق مي

هاي داراي  هاي خياباني و يا نفوذ در بدنه شورش
پروژه نقش داشته                              قدرت، در پيشرفت، كنترل يا سد 

مستقيم و  كنشگران ي ت شناخت همه    اهمي . باشند
                                                     
1-Brownfield development 

ابرپروژه بر  رثاآو بررسي ) دروني و بيروني(غيرمستقيم 
مورد  ،گذارند مي ها بر ابرپروژه ها و اثري كه آن آن
 :Zakharova, Jager, 2013( كيد قرار گرفته استأت

ها گاهي نقش عوامل بيروني در  كه، آن يبطور ).10-22
تر از نقش عوامل دروني  يك ابرپروژه را بحراني

ترين شرط و عامل  دانند و پذيرش اجتماعي را مهم مي
در كنار معيارهاي دروني ارزيابي  موفقيت ابرپروژه
ت پروژه مطابق با چارچوب زماني و پروژه نظير پيشرف

 . دانند ميمالي و فني 

براي دستيابي به پذيرش اجتماعي، شناخت جامعه 
سطح . تنهايي كافي نيست و بازيگران مختلف در آن به

 نفعان ذيپذيرش اجتماعي وابسته به فرايند مديريت 
          ً                                    است، خصوصا  به توانايي مديريت پروژه براي شناخت 

ها  آن هاي نگراني ودل نفوذان ذي و نفعان ذيتوقعات 
). Zakharova, Jager, 2013: 14( شود ميمربوط 

برخورد با  ي دستيابي به پذيرش اجتماعي به نحوه
                           ً                تقاضا و تمايالت متنوع و بعضا  متناقض كنشگران 

به اين معنا كه در فرايند مديريت . بستگي دارد
مكانيسم و فرصت طرح شدن  نفوذان ذيو  نفعان ذي

ي مختلف در ها افراد و گروه هاي نگراني توقعات و دل
د كه بر گردنظر گرفته شود و مديريت پروژه قادر 

ها و افراد جهت رسيدن به  اختالفات بينابين گروه
با توجه . انداز پروژه، غلبه نمايد سطح مطلوبي از چشم

فقيت به ضرورت دستيابي به پذيرش اجتماعي براي مو
 ضروري است و نفعان ذيابرپروژه، حضور فعاالنه 

توجه به پيچيدگي محيط ابرپروژه،  همچنين با
نياز  باالترين سطح حضور و مشاركت در ابرپروژه مورد

   ).Zakharova, Jager, 2013: 22-23( است
، با ها در واقع، در فرايند تعريف و ساخت ابرپروژه

و  ها از دغدغه، تنوعي نفعان ذيتعدد   توجه به
ي ها و در نتيجه تعارضات و ناسازگاري ها خواست
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مختلف وجود دارد كه خود مهمترين ريسك را براي 
از جمله اعتراضات . د داشته باشدتوان مي ها ابرپروژه

- ي مالي و اجرايي، ممانعتها اجتماعي، قطع حمايت
ي اداري و ناكارآمدي پروژه به دليل عدم تطابق ها

برداران نهايي از  با نيازهاي بهره مشخصات پروژه
مسائلي است كه باعث عدم پيشرفت پروژه مبتني بر 

بيني شده و عدم تحقق اهداف نهايي پروژه  برنامه پيش
مستقيم و  نفعان ذيلذا، شناخت همه . گردد مي

غيرمستقيم، اوليه و ثانويه در يك ابرپروژه، شناخت 
د مختلف و ها و افرا گروه هاي نگراني تقاضاها و دل

تالش براي ايجاد يك پذيرش اجتماعي و وفاق عمومي 
بر سر ابرپروژه موضوع حياتي در موفقيت ابرپروژه 

ها از ابتدا و  است و مشاركت و حضور قوي همه گروه
در همه مراحل فرايند توسعه ابرپروژه و دستيابي به 

حداقل منافع . سازد وفاق و همكاري را ضروري مي
و  نفوذان ذي و نفعان ذياضاي مديريت مناسب تق

ها، ايجاد حمايت  مشاركت اجتماعي در ابرپروژه
سياسي و اجتماعي براي ابرپروژه، يادگيري اجتماعي و 

وضع مشاركت سياسي و حكمروايي شهري،  يارتقا
ها و  كاهش مخاطرات و پيامدهاي اجتماعي نظير تنش

و ها، و دستيابي به مدل  اعتراضات اجتماعي و نابرابري
 . تر و پايدارتر خواهد بود اي بهتر، سنجيده الگوي توسعه

  
  تعارض، عوامل تعارض و الگوهاي مديريت

 بطورزماني كه دو يا چند ارزش، هدف و يا عقيده 
ها  شوند و هنوز در مورد آن طبيعي با هم متناقض مي

شود  صورت نگرفته است تعارض ايجاد مي توافقي
ي ها ذا تعارض در پروژهل ).64: 1387ديگران، درگاهي و(

شهري، به معني هر گونه اختالف يا ناسازگاري است 
هاي مختلف كه داراي مقاصد و  كه بين افراد يا گروه

منافع متفاوتي از سكونت و اشتغال در شهر و قلمرو 
به دليل             ًتعارض اساسا . باشد مي ،پروژه هستند

نظير استفاده از (تقاضاهاي رقابتي براي منابع محدود 
و منافعي كه  ها ؛ به دليل توزيع نامتعادل هزينه)زمين

؛ يا به دليل شوند ميتوسعه حاصل  ي در نتيجه
محيطي ناشي از تغيير استفاده از  زيست پيامدهاي
 .)(Peltonen,Sairinen, 2010: 328 دهد ميزمين رخ 

ناپذير زندگي  جدايي ءجز توان مياگرچه تعارض  را 
ترين وجوه زندگي  ترين و برجسته انسان و يكي از مهم

و بخش طبيعي هر  )63: 1387درگاهي و ديگران، (
محيط گروهي به شمار آورد، اما براي ارزشمند بودن 

ها بايد قادر به مديريت تعارضات  اين تعارض، گروه
گاهي تعارضات  ).Amazon et al., 1995: 20( باشند

مثل بحث  در خصوص ماليات بر امالك  :هويدا هستند
در شوراي شهر يا جلسه شنود عمومي در مورد 

پنهان يا  اما گاه تعارضات. پيشنهاد احداث بزرگراه
براي مثال، اعضاي يك گروه قومي . تر هستند ظريف

شوند؛ يك  در يك محله با گروه ديگري جايگزين مي
كه در   درحالي شود اي تخريب مي همحلمدرسه در 

شود؛ يا  ساخته مي همجوار مدرسه جديدي ي محله
 اي با خريد يك آپارتمان مسكوني، مستأجران سازنده

و به تخريب ساختمان  كند ميقبلي را اخراج 
. )Kleniewski, Thomas, 2011: 10-11( پردازد مي

 تواند از منابع مختلف ناشي شده تعارض مي همچنين،
سه گروه تعارضات در  توان ميتعارض را  منابع. باشد

 3، تعارضات قدرت2، تعارضات ارزشي1اقتصادي
  ).Fisher, 2000: 1-2( بندي كرد طبقه

در راستاي شناخت درست تعارضات در هر مداخله 
است به شناخت درستي از كنشگران و  شهري، الزم

ترديد، با توجه به مختصات  بي. يافت دست نفعان ذي
مراتب   به نفعان ذيهاي شهري، كنشگران و  ابرپروژه

به همين دليل، در . هستندهاي معمولي  فراتر از پروژه
                                                     
1-Economic conflict 
2-Value conflict 
3-Power conflict 
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دروني و هم  نفعان ذيهاي شهري بايد هم  ابرپروژه
مستقيم يا غيرمستقيم،  بطوري كه نفعان ذي(بيروني 

) پذير از پروژه هستندتأثيرگذار يا تأثيراوليه يا ثانويه 
 ).Zakharova, Jager, 2013: 10-11( را بررسي نمود

با هدف شناخت تمايالت  نفعان ذيتحليل و مديريت 
هاي  ، ريسكنفعان ذي، مكانيسم نفوذ بر ساير نفعان ذي

 بطورتوانند ها و افرادي كه مي گروه احتمالي، شناسايي
. شود ميگذار باشند انجام تأثيرمثبت يا منفي بر پروژه 

هاي  گروه دهي به دغدغه و خواست  وزن با اين رويكرد،
مختلف، شناخت منافع و مقاصد متعارض، سعي در 

و دستيابي به توافقي براي  ها پاسخگويي به دغدغه
  .اجرا يا پيشبرد بهينه پروژه دارد

 در پنج گروه توان ميهاي مديريت تعارض را  شيوه
؛ 2يا همكاري 1تلفيق ها شيوه اين. تفكيك نمود

 8؛ و توافق7يا تطابق 6؛ الزام5يا رقابت 4؛ تسلط3اجتناب
در  ).Rahim, Magner, 1995: 123( هستند 8توافق

به معناي پذيرفتن همكاري  بندي، تطابق اين طبقه
اين روش . برخالف اهداف و نتايج مطلوب خود است

تخصص الزم و  ها زماني كارا است كه ساير بخش
به معني حذر  9اجتناب. بهتري داشته باشندحل  راه

 بطوراست لذا  ها كردن از اهداف و خواست ساير گروه
به  همكاري. كلي استراتژي بلندمدت مناسبي نيست

معني شريك كردن ديگران براي دستيابي به اهداف 
برنده با  -قع پارادايم برندهو در وا ها همه گروه

نياز به حد بااليي از اين شيوه . يي بديع استها حل راه
اعتماد و دستيابي به وفاقي مشترك، شنيدن صداي 

 ها مطلوب گروه ها و انتخاب سناريوهاي همه گروه
                                                     
1-Integrating 
2-Collaborating 
3-Avoiding 
4-Dominating 
5-Competing 
6-Obliging 
7-Accommodating 
8-Compromising 
9-Avoiding 

هاي  بازنده در ميان روش - رويكردي برنده رقابت. دارد
ها  تواند به ضرر ساير گروه مديريت تعارض است كه مي

 بازنده است كه -، سناريو بازنده10روش توافق. باشد
ها بوده دست  ها به آنچه مطلوب آن يك از بخش هيچ

تواند براي سناريوهايي كه نياز به  يابند و مي مين
حلي موقت است، يا جايي كه هر دو گروه اهداف  راه

دامي كه در آن وجود . مهم و برابر دارند استفاده شود
ترين راه خروج است،  ساده عنوان دارد، توافق كردن به

 هاي حل تواند به راه همكاري مي ي كه شيوه درحالي
 عد             تعارض در دو ب  پنج سبك مديريت .بهتر ختم شود

قابل بررسي  اي توليده ها براي مردم و دغدغه دغدغه
، شود مي پيشنهاد اي بعد نقطه 9 بر اين اساس،. است
در آن، نمره يك حداقل ميزان توجه به يك دغدغه  كه

 است  به دغدغهاست و نمره نه به معني حداكثر توجه 
)Vilert, Kabanoff, 1990: 199()1شكل.(  

  
مديريت تعارض به  ي روابط نظري ميان پنج شيوه: 1شكل 

  )Vilert, Kabanoff, 1990:  مأخذ(  صورت دوبعدي
 ريزي برنامهمهمي از  ءتعارض، جز ي مديريت بهينه

شهري توصيه  ريزي برنامهمشاركتي است كه در 

                                                     
10-Compromising 
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، تعامل 1مشاركتي ريزي برنامهمطابق با مدل . شود مي
روي و تعديل تقاضاها و  تنها ميانه نفعان ذيبين 
نيست، بلكه  نفوذان ذيو  نفعان ذي يها موضع

گويي به نيازهاي  گري بين آنها براي پاسخ ميانجي
گري  از طريق ميانجي. است نفوذان ذيو  نفعان ذي

گيرد كه تنها  مياي از مشاركت شكل  شيوه 2منازعات
به معناي تبادل اطالعات، يا سازماندهي شنودهاي 
عمومي نيست، بلكه به معني تجربه مباحثه و مشورت 

  است نفوذان ذيو  نفعان ذيبراساس منافع واقعي 
)Peltonen, Sairinen, 2010: 330(.  

گويي بهينه به تعارضات همچنين در رويكرد  پاسخ
مطابق با اين رويكرد، . شود ميپايدار مطرح  ي توسعه

گويي به تعارضات ميان سه گروه اهداف  براي پاسخ
 ي حفاظت محيطي و توسعه عدالت اجتماعي،

گوي تعارضات توسعه، تعارضات  اقتصادي، بايد پاسخ
بود كه در مثلث اهداف  ها منابع و تعارضات دارايي

ي ها       اولوي تپايدار، به ترتيب، بين  ي گانه توسعه سه
عدالت اجتماعي و حفاظت زيست محيطي؛ بين 
حفاظت زيست محيطي و  رشد اقتصادي، و بين رشد 

  دهند مياقتصادي و عدالت اجتماعي روي 
)Campbell, 1996: 298-299.( 

  
   شناسي روش

اي و نمونه  زمينه ي طريق نظريه از پژوهش  اين   
مطالعاتي به تحليل و استنتاج كيفيت حضور و 

ي مشهد ها در ابرپروژه مختلف اثرگذاري كنشگران
اي با حركت فراتر از توصيف، و  نظريه زمينه. پردازد مي

، )Crosswell,2007:63(توليد وكشف نظريه تالش براي
هايي است كه از  داده ي به دنبال توليد نظريه بر پايه

ه ب اند كنندگاني كه اين فرايند را تجربه كرده مشاركت
 به نقل از Crosswell, 2007:63( آمده است دست

Strauss, Corbin, 1998.( ي لذا اين روش، در مطالعه 

                                                     
1-Participatory Planning 
2-Conflict mediation 

ي شهري مشهد، به بهترين ها ابعاد اجتماعي ابرپروژه
 دتوان ميي كيفيت حضور كنشگران را ها طريق چالش

اي، يك فرايند زيگزاك  زمينه ي در نظريه .نشان دهد
         ً         ها، مجددا  گردآوري  ها، تحليل داده بين گردآوري داده

- مشاركت. افتد اطالعات بيشتر و تحليل اتفاق مي
شوندگان، بر اساس نياز  مصاحبه كنندگان در تحقيق،

هاي مختلف و تا  به اطالعات بيشتر در مورد مقوله
در فرايند . شوند اشباع انتخاب مي ي رسيدن به مرحله

هاي  مايه درون ها و استخراج داده تحليل، از كدگذاري
كدگذاري باز و سپس كدگذاري محوري و (اصلي 

   شود استفاده مي) كدگذاري انتخابي
)Ary et al., 2010: 465 .(  

ثبات و (جهت افزايش اعتبار و پايايي پژوهش 
 ها بط مصاحبهبه ثيت و ض) طرفي در پژوهش كيفي بي

همچنين . و كنترل آنها با كارشناسان پرداخته شد
 ي نوسازي عرصه پروژهابر(مطالعاتي ي نمونه سه ي مطالعه

 ي منطقه ي و توسعه نوسازي مجد ميدان شهدا،
نتايج و افزايش قابليت  ي ، مقايسه)گردشگري سپاد

.  سازد مينتايج پژوهش را ممكن  پذيري تعميم
دليل دسترسي بهتر به اطالعات  مطالعاتي بهي ها نمونه

حدي امكان ارزيابي نتايج  ها و تا مربوط به اين پروژه
برداري  بخشي از پروژه و بهره ها به دليل تحقق پروژه اين

اطالعات مورد نياز  .ها انتخاب شدند ريزپروژه از برخي
سازماندهي  نيمه ي در اين پژوهش از طريق مصاحبه

نفر از كنشگران  30باز با بيش ازت سؤاالشده و 
 ي نمونه كه به شيوهها مستقيم و غيرمستقيم ابرپروژه

ي هدفمند انتخاب شدند، بردار نمونهگلوله برفي و 
به اين ترتيب كه فرايند گردآوري . گردآوري شد

اطالعات با مصاحبه با پنج نفر از كارشناسان و مديران 
آغاز شد و پس از  ها ربط و كليدي در پروژه ذي

به تدريج، با . سازي به كدگذاري پرداخته شد خالصه
ي جديد، كدهاي جديد شكل ها اضافه شدن مصاحبه
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 ها دادهسازي  گرفت يا با ادغام برخي كدها به خالصه
 215در مجموع  ها تحليل نتايج مصاحبه. پرداخته شد

را ) مقوله(مايه  درون 33كد محوري و  89كد باز، 
   .شكل داد

روابط بين كيفيت مديريت  براي تحليل گرافيكي
 ماتريس، ها كنشگران از پروژه مندي تعارضات، بهره

و نمرات الگوي  نفوذان ذيو  نفعان ذيمربعي از 
كه به  اي نمره(مديريت تعارضات بين كنشگران 

ي ها روشاساس نمرات يك تا نه  هر گروه بر ي دغدغه
به . تنظيم شد) شود ميداده  يريت تعارضگانه مد پنج

اي بين دو  اين ترتيب كه، در صورت برقراري رابطه
در جريان يك تعارض  نفعان ذييا  نفعان ذيگروه از 

بالقوه يا بالفعل، به درجه نفوذ هر كنشگر در رابطه و 
براي مثال، . در نتيجه نفع آن از رابطه نمره داده شد
و در  5و  5در صورت توافق بين كنشگران نمره 

، به ترتيب به طرف غالب و 1و  9صورت رقابت، رابطه 
براي ترسيم الگوي مديريت  .طرف مغلوب داده شد

از ، نفوذان ذيو  نفعان ذيرض و كيفيت نفوذ تعا
. استفاده شد 1اجتماعي ي  شبكه بصري افزار تحليل نرم

ي   كم  براي تسهيل تحليل كيفي و، افزار نرماين 
اجتماعي از طريق توصيف عوارض يك  يها شبكه

به اين ترتيب، . بصري است ياصورت عددي  شبكه به
 2ها به عنوان گره نفوذان ذيو  نفعان ذيدر مرحله اول، 

تعريف شده، و مطابق با ماتريس روابط،  افزار نرمدر 
آن،  4برقرار شد كه وزن 3بين هر دو گره يك ضلع

پس از آن، نمودارهاي . نمره داده شده به روابط است
 5مربوط به هر پروژه براساس شاخص اعتبار همجواري

  . ترسيم شد 6اي دايره و به صورت طرح

                                                     
1-Social Network Visualizer (SocNetV)- version 1.9 
2-Nodes 
3-Edge 
4-Weight 
5-Proximity prestige 
6-Circular layout 

  نوسازي و توسعه در مشهدي ها ابرپروژه
شهر مشهد با توجه به شرايط مكاني، امكانات 

ي گردشگري و زيارتي، پذيراي ها زيرساختي و فرصت
زيادي به عنوان مهاجر، زائر و گردشگر است       جمعي ت

   ّ مل يو به عنوان مركز صنعتي و خدماتي با عملكرد فرا
و كانون ديني و  )31: 1388فرنهاد، ( اي منطقهو فرا
شناخته شده  )28: 1388فرنهاد، (نگي دنياي اسالم فره
ي مذكور، جايگاه شهر مشهد ها امكانات و فرصت. است

را در رقابت با منطقه و دنياي اسالم پررنگ ساخته 
است اگرچه هنوز اين شهر با كمبود خدمات متناسب 

، ها گردشگر ساالنه، ضعف زيرساخت و حجم      جمعي تبا 
. رو است شهري روبه يها بافتو فرسودگي  نازل كيفيت
 2292كه سطح قابل توجهي از شهر مشهد،  يبطور

شوراي  5هكتار مطابق آخرين مصوبه كميسيون ماده 
: 1391طاش، ( 1388عالي شهرسازي و معماري سال 

ي ها ، به عنوان بافت فرسوده شامل بافت)8- 10
لذا، حل . نشين شناخته شده است دار و حاشيه مسأله

ي نابهنجار ها فرسودگي و ساماندهي بافتمعضالت 
ي مديريت شهري شهر ها       اولوي تشهري، از جمله 
، مديريت 1380و  1370دهه    طي . مشهد بوده است

دار و  مسألهي ها حلي براي بافت شهري به دنبال راه
ي ويژه ها كمبود خدمات و زيرساخت، به تعريف پروژه

شهري  ي ي نوسازي و توسعهها شهري ازجمله ابرپروژه
منطقه  ي ي بزرگ مقياس توسعهها پروژه .پرداخت

گردشگري سپاد، نوسازي مجد، و نوسازي شهدا از اين 
). 2شكل ( اند كه در اين مقاله بررسي شده اند جمله

 1اي از مشخصات اين سه پروژه در جدول  خالصه
  : آورده شده است
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  ...نفوذان نفعان و ذي بررسي الگوي مديريت تعارض ذي 

  ي مطالعه شده در مشهدها ابرپروژهمشخصات : 1جدول

زمان نوع ابرپروژه  نام پروژه
  كاربري كنونيكاربري قبلي  مديريت گذاري منابع سرمايه  مساحت ساخت

منطقه 
گردشگري 

  سپاد

توسعه 
اراضي 

  اي قهوه

1375 
 تاكنون

هكتار، بالغ بر  200
هزار متر مربع  450

  زيربنا
بخش خصوصي   بخش خصوصي

  )شركت سپاد(
كشاورزي و 
  مسكوني

تجاري، اقامتي، 
مسكوني، 
  گردشگري

نوسازي شهدا
نوسازي 
بزرگ 
  مقياس

1381 
 تاكنون

بالغ بر  - هكتار35
هزار متر مربع 724

 زيربنا

بخش - بخش عمومي
اوراق  - خصوصي

 مشاركت

بخش عمومي 
مديريت پروژه (

  )شهرداري - شهدا

مسكوني و 
  تجاري

تجاري، اداري، 
  مسكوني

 نوسازي مجد
نوسازي 
بزرگ 
  مقياس

1383 
 تاكنون

بالغ بر  - هكتار 8,6
هزار متر مربع  400

  زيربنا

سهام- بخش خصوصي
  مشاركت

بخش خصوصي 
شركت افق سهام (

  )شرق

مسكوني و 
  تجاري، اداري  انبار

  1395نويسندگان، : مأخذ 
  

گيري در خصوص موقعيت مكاني و ساخت  تصميم
فيزيكي در پروژه سپاد و مجد توسط بخش خصوصي 

پردازي دو نفر از مديران سابق  و مديريت و ايده
يد و يأشهرداري انجام شده است و در نهايت به ت

. تصويب نهادهاي عمومي و دولتي مربوط رسيده است
گيري و  اما در پروژه شهدا، تعريف پروژه، تصميم

ريت مربوط تصويب پروژه توسط نهاد شهرداري و مدي
همچنين، در پروژه شهدا، . به آن انجام شده است

نهادهاي دولتي الزم نظير كميسيون ماده پنج، به جز 
يد أيحدود پروژه، مشخصات و جزئيات پروژه را ت

كامل منطبق و  بطور كه اين پروژه، در حالي. اند نكرده
  . است خود تعريف نشده ي باالدستها منتج از طرح

مبتني بر رويكرد مشاركت بخش هر سه پروژه 
شهر ساخته  ي خصوصي و عمومي در ساخت و توسعه

گذار و مدير پروژه  در پروژه سپاد، سرمايه. اند شده

بخش خصوصي است كه مطابق با توافق با شهرداري و 
استانداري به احداث معابر، پاركينگ و خدمات عمومي 

ي به در پروژه مجد، مديريت اصل. نيز اقدام كرده است
است و ) شركت افق سهام شرق(عهده بخش خصوصي 

درصد شركت عمران  30سهامداران اصلي پروژه شامل 
و ) وزارت مسكن و شهرسازي(و بهسازي شهري 

 اوليه شامل مالكان قبلي و كارمندانسهامدار نفر5520
مديريت پروژه . برخي ادارات دولتي و عمومي هستند

راي شهر، به ساخت مجد طبق توافق با شهرداري و شو
زيرساخت و تسهيالت عمومي شامل پاركينگ و معابر 

در پروژه شهدا، مديريت و همه تصميمات . پردازد مي
خصوصي   توسط شهرداري اتخاذ شده است و بخش

مين أدر اجرا و تكيفيت و حدود طرح، بدون دخالت در
مشاركت داشته  ها ي اجراي بخشي از ريزپروژهها هزينه
  .است
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 1395زمستان  ،45ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 
  ي مطالعه شده در شهر مشهدها موقعيت پروژه:  2شكل 

  1395نويسندگان،  :و ترسيم تهيه 
  

  و بحث ها يافته
 ها مشاركت شهروندان، بخش خصوصي و سازمان

سازي در  گيري و تصميم ريزي، تصميم در فرايند برنامه
معمول، به جز مديريت  بطور. شهر مشهد ضعيف است

پروژه و شهرداري، سايركنشگران، در صورت مشاركت، 
هاي مالي و  سرمايه ي واسطه تنها در مرحله اجرا و به

كه مديريت ) زمين و ساختمان واقع در پروژه(فيزيكي 
نياز داشته نقش  ها پروژه براي پيشبرد پروژه به آن

و اغلب كميسيون ماده پنج و شوراي شهر، . اند داشته
نقش  ها تنها در تصويب و كنترل حدود كلي پروژه

توان ديد كه پروژه شهدا با  از سوي ديگر، مي. اند داشته
مديريت بخش عمومي و پروژه مجد و سپاد با مديريت 
بخش خصوصي، هر سه تفكر و مكانيسم كافي براي 

ي مختلف شهروندان ها جلب نظرات و دغدغهمشاركت،
رساني  هرچند كه اقداماتي در خصوص اطالع اند نداشته

از جمله اينكه در . صورت گرفته است ها در اين پروژه
پروژه مجد، به دليل سهامدار بودن برخي مالكين، 

ها  برگزار  جلسات پرسش و پاسخگويي و توجيه طرح
 بطورزش سهام و گزارش پيشرفت پروژه و تغيير ار

، اهم 2در جدول . شود       ً                   تقريبا  منظم گزارش داده مي
تعارضات مديريت پروژه با كنشگران اصلي و الگوي 

اگرچه فهرست . بندي شده است مديريت تعارض جمع
 هر پروژه و تعارضات آشكار و نفوذان ذيو  نفعان ذي

د باشد، در اين مقاله به توان ميهويدا بيشتر از اين 
ذكر شده است و ذكر                  ًجد توجه كه مكررا تعارضات وا
  .اصلي اكتفا شده است نفعان ذيكنشگران و 
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  ...نفوذان نفعان و ذي بررسي الگوي مديريت تعارض ذي 

ي سپاد، شهدا و مجدها تعارضات و كنشگران اصلي ابرپروژه: 2جدول   

مديريت   كنشگران اصلي موضوع تعارض  ي مورد تعارضها اهم توقعات و دغدغه  پروژه
  تعارض

مرحله 
  اعمال

منطقه 
گردشگري 

  سپاد

  اجرا  رقابت  ساكنين  اخراج متصرفان و ساكنان اراضي
  اجرا  توافق  مالكين  تملك اراضي از مالكين

  تصويب  توافق  كميسيون ماده پنج، استانداري، شهرداري  اخذ تائيديه طرح
  اجرا تصويب،  توافق  سازمان گردشگري -استانداري  اخذ امتيازات منطقه گردشگري

مين حمل و نقل عمومي، معابر و تقاطع أت
  اجرا  همكاري  شهرداري ورودي

  ريزي برنامه  همكاري  سرمايه گذار خصوصي  گذاران خصوصي همكاري با ساير سرمايه
  احداث تبعات زيست محيطي ناشي از 

  باغ پرندگان
  سرمايه گذار خصوصي، سازمان 

  ريزي برنامه  توافق  محيط زيست

الزم براي احداث بناهاي مين امكانات أت
  -   اجتناب  جرين جديدأشهروندان، مالكين و مست  مسكوني

  -   اجتناب  اصناف، شهروندان، مالكين جديد  كيفيت رقابتي مجموعه

نوسازي 
  شهدا

ي ها كميسيون ماده پنج، ساير بخش  ناسازگاري طرح با طرح تفصيلي مصوب
  -   اجتناب  شهرداري،مشاور

  اجرا  رقابت  ساكنين و مالكين  مالكين تملك امالك و جلب رضايت
  اجرا  توافق  نهادهاي مذهبي هابازسازي مساجد و حسينيه

  اجرا  توافق  اداره اوقاف تملك امالك وقفي
تداخل طرح با موقعيت ايستگاه قطار 

  اجرا  اجتناب  مشاوران -ي شهرداريها ساير بخش  شهري

  اجرا  توافق  سرمايه گذار خصوصي جلب سرمايه گذار خصوصي
  اجرا  توافق  )اوراق مشاركت(سهامداران  - بانك  فروش اوراق مشاركت

  -   اجتناب  اصناف، شهروندان فقدان متقاضي براي واحدها
  اجرا  توافق  شوراي شهر،  سرمايه گذار خصوصي  تخلفات ساختماني

  -   اجتناب  اصناف، شهروندان  كيفيت پايين واحدهاي تجاري و اداري

 نوسازي مجد

  ريزي برنامه  توافق  شهرداري، شوراي شهر مكانيابي و تصويب پروژه
  اجرا  توافق  مالكين عمده  جلب همكاري مالكين

  اجرا  رقابت  خرده مالكين تملك امالك و جلب رضايت مالكين
  اجرا  توافق  )سهام مشاركت(سهامداران   فروش سهام مشاركت

  -   اجتناب  شهرونداناصناف، كيفيت پايين واحدهاي تجاري و اداري
  اجرا  توافق  شوراي شهر، شهرداري  رعايت ضوابط ساختماني

  ريزي برنامه  توافق  شهرداري )معابر و پاركينگ(تامين خدمات عمومي
  1395نويسندگان، : مأخذ
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 1395زمستان  ،45ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

بخش اعظم تعارضات بالفعل و هويدا در پروژه 
هايي مثل  تعارضات ميان سازمانشهدا و مجد ناشي از 

سازمان اوقاف، كميسيون ماده پنج و شوراي شهر 
 ها است كه عامل توقف يا وقفه در پيشرفت اين پروژه

در هر سه پروژه، تملك امالك و اخراج . نيز شده است
ي پروژه ها ن، از مهمترين معارضات و چالشاساكن

ن و ابوده است و با ناديده انگاشتن حقوق ساكن
گيري و  ن، از طرح تعارض در مراحل اوليه تصميمامالك

در پروژه سپاد، روابط . اجتناب شده است ريزي برنامه
گذاران و بخش  مبتني بر توافق و همكاري با سرمايه

ي اداري و اجرايي پروژه و ها عمومي، به كاهش چالش
گرچه، بخش . انجاميده است ها كيفيت بهتر پروژه

ز گذشت زمان، به تعهدات خود دولتي و عمومي، بعد ا
در پروژه شهدا، . اند در خصوص توافقات عمل نكرده

ي از پيش ها گذاران خصوصي مبتني بر طرح سرمايه
تعيين شده به اجرا پرداخته و امكان دخالت در 

اين الگوي . وجود نداشته است ها مشخصات ريزپروژه
گذاران خصوصي  ي رقابت بين سرمايهها توافق، ارزش

را از بين برده است و ناديده انگاشتن  ها يزپروژهدر ر
برداران نهايي پروژه، باعث كاهش كيفيت  بهره

و فقدان متقاضي براي بسياري از واحدها و  ها ريزپروژه
همچنين، الگوي رقابت با . شده است ها ساختمان

شده به  ضن كه با توجه به قدرت قانوني تفويامالك
ن در بسياري اچاري مالكشهرداري، به تطابق از روي نا

از موارد انجاميده است، اعتراضات گسترده در اين 
ي ساخت را ها پروژه، وقفه در اجرا و افزايش هزينه

در پروژه مجد، گرچه الگوي همكاري . باعث شده است
بين شهرداري و مديريت پروژه، باعث افزايش منافع 
پروژه براي شهر، بخش عمومي و مشروعيت بيشتر 

ي شهري از ها ده است، اما تغييرات مديريتپروژه ش
جمله تغيير اعضاي شوراي شهر، در مدت زمان 

فقات او عدم پذيرش تو ها ساخت، باعث تغيير نگرش
از سوي ديگر، الگوي رقابت بين . قبلي شده است

گرچه به نام جلب رضايت (مديريت پروژه و شهروندان 
برخي به اعتراضات گسترده ) شود مين قلمداد امالك
به همين دليل، . ن انجاميده استان و معترضامالك
ترين مانع اين پروژه، طرح شكايت شوراي شهر از  مهم

تخلفات در پروژه و توقف آن جهت بررسي اين 
، 3در شكل . تخلفات توسط سازمان بازرسي بوده است

 مندي ، الگوي مديريت تعارض و وضعيت بهره5و4
هايي متشكل از  افكنشگران از هر پروژه به صورت گر

كيفيت (و اضالع ) نفوذان ذيو  نفعان ذي( ها گره
  .دهد ميرا نشان ) مديريت تعارض

در الگوهاي ترسيم شده از مديريت تعارض بين 
در سه پروژه مذكور، نقش  منافع كنشگران مختلف

مثبت الگوي همكاري و پس از آن الگوي توافق را در 
ي كنشگران ها پاسخگويي بهتر به منافع و دغدغه

به اين معنا، كه الگوي همكاري و توافق، . ديد توان مي
تر به  يي نزديكها و كنشگران را در حلقه نفعان ذي

پروژه و در نتيجه منافعي مشترك با پروژه قرار 
ترين كنشگران به مركز  بر اين اساس، نزديك. دهند مي

دايره، با سطح باالتري منافع مورد نياز خود را كسب 
ي كنشگراني كه ها در اين فرايند، به دغدغه. ندا كرده

، به دليل رقابت منتج اند در دورترين فاصله قرار گرفته
به تسلط و حاكميت مقاصد پروژه، يا به دليل كنار 

گيري و اجرا  ، تصميمريزي برنامهگذاشتن آنها از فرايند 
، كمترين پاسخگويي انجام )اجتناب از طرح تعارض(

مورد برخي كنشگران، حتي  شده است و حتي در
شناخت تقاضا و دغدغه آنها تاكنون مورد پرسش قرار 

  . نگرفته است
ي دولتي در نزديكترين ها گذاران و سازمان سرمايه

) و بيشترين منافع مشترك با پروژه(به مركز  ها فاصله
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ت،                                 همچنين به دليل حقوق قانوني مالكي . اند قرار گرفته
تر و در موقعيت  اراضي وسيعصاحبان (ن عمده امالك
در پروژه مجد و شهدا با شرايط بهتر و در ) بهتر

زني براي مشاركت و  مراحل مقدماتي تملك، وارد چانه
اما خرده مالكان، صاحبان . شدند) توافق(واگذاري 

به امالك خود براي                ًجران كه اتفاقا أسرقفلي و مست
نها سكونت يا امرار معاش وابستگي بيشتري داشته و ت

شده است، در مراحل بعدي،  ميدارايي آنها قلمداد 
مورد مذاكره قرار گرفته و اغلب ناگزير به پذيرش 

اين فرايند در رقابت با مديريت . شرايط و انطباق شدند
پروژه براي توافق با قيمت باالتر يا مقاومت در برابر 

ي قانوني ها واگذاري صورت گرفت كه به دليل پشتوانه
از جمله در (يي ناموفق بوده است ها تالش، ها پروژه

اراضي و امالك  قانون نحوه خريد و تملكپروژه شهدا، 
عمراني و نظامي دولت ،عمومي هاي برنامه اجراي براي

ابنيه، امالك و  قانون نحوه تقويم ،1358سال مصوب 
و  1370ها مصوب سال  اراضي مورد نيازشهرداري

هاي فرسوده و  تاحيا و بهسازي بافقانون حمايت از 
بنابراين، آنچه ).  1389سال ناكارآمد شهري مصوب 

شود، اين است كه  در هر سه پروژه مشاهده مي
مديريت پروژه با كسب توافق چند مالك اصلي و 

، ساير )به علت سرمايه فيزيكي بيشتر(قدرتمندتر 
تعامل و  ي ن را در دورترين فاصلهاجرأن و مستامالك

  . كمترين منافع مشترك با پروژه قرار داده است
هاي فردي در برابر روند تملك  با اين حال، مقاومت

امالك در هر سه پروژه صورت گرفته است، و همچنان 
ها  در مورد پروژه مجد و شهدا ادامه دارد و اين مقاومت

ها  ترين دليل اطناب، توقف يا تغيير حدود پروژه مهم
ن و صاحبان سرقفلي كه ادر پرسش از مالك .بوده است

دانستند،  مي) شهدا و مجد(خود را متضرر از دو پروژه 
در مورد علت عدم اعتراض و مقاومت در برابر روند 
. ناعادالنه تملك امالك، دو نكته حائز اهميت است

فايده دانستن                      ً               نكته اول اينكه غالبا  با بيهوده و بي
نگرفتن از اعتراضات  اعتراض و طرح شكايت و نتيجه

نتيجه  اين روند را بي ي و شفاهي، ادامه  كتبي
              ً                         دانستند و بعضا  با نفرين كردن شهرداري و  مي

اند  مديريت پروژه، به واگذاري امالك خود تن در داده
يا در مورد پروژه شهدا، مديريت پروژه با توسل به (

). اند ها را تملك كرده قانون و صندوق ثبت امالك آن
ته دوم اينكه برخي از افراد، به دليل مستأصل شدن نك

شده،  به دليل قرارگرفتن در بين ساير امالك تخريب
  . اند امالك خود را واگذار كرده

، كمتر توجهي به خواست و ها پروژه ي در همه
. شده است ها برداران نهايي طرح دغدغه اصناف، و بهره

و ساير  ها ن پيرامون پروژهاهمچنين، به مسائل ساكن
، با آلودگي ها زمان ساخت پروژه شهروندان كه در مدت

صوتي، آلودگي محيط ناشي از گرد و خاك و 
، و ها ي رها شده به علت توقف پروژهها گودبرداري

كاهش رونق كسب و كار مواجه شدند، توجه نشده 
نهادهاي مذهبي، تنها نهادهاي مردمي هستند . است

ا، آن هم به دليل كه مديريت پروژه در پروژه شهد
البته . حقوق امالك، وارد توافق با آنها شده است

محدود و بازسازي مسجد و  بطورتوافقات مذكور 
اي غير منطبق با نياز نهادهاي  حسينيه به شيوه

در پروژه سپاد، . مذهبي مورد توافق انجام شده است
مديريت پروژه به پاسخگويي به انتقادات برخي افراد به 

اف منطقه گردشگري با هويت مذهبي شهر تعارض اهد
در واقع، اين مديريت با الگوي . اند مشهد پرداخته

ي معنوي پروژه براي شهر ها رقابت به تبيين ارزش
  .مشهد در جلسات اطالع رساني پروژه پرداخته است

از سوي ديگر، بروز تعارضات و پاسخگويي به آنها 
در مرحله اجرا اتفاق افتاده است كه اين خود       ًعمدتا 

باعث وقفه در مراحل مختلف پروژه، تغيير طرح و 
ي مديريت تعارض ها برنامه و از دست دادن فرصت
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بالعكس، الگوي همكاري كه بين . همكارانه شده است
شركت سپاد به عنوان مدير منطقه گردشگري سپاد، 

گذاران  مايهي دولتي مرتبط و سرها شهرداري، سازمان

 ريزي برنامهگيري و  خصوصي از مراحل ابتدايي تصميم
و كيفيت  ها وجود داشته، باعث بروز كمترين چالش

  .در اين توسعه بوده است ها بهتر پروژه
  

 
  منطقه گردشگري سپادالگوي مديريت تعارض و بازتاب آن در پاسخگويي به منافع كنشگران توسعه :  3شكل 

 1395نويسندگان، : و ترسيم تهيه 

 
  الگوي مديريت تعارض و بازتاب آن در پاسخگويي به منافع كنشگران پروژه نوسازي شهدا: 4شكل 

  1395، گارندگانن : تهيه و ترسيم 
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  الگوي مديريت تعارض و بازتاب آن در پاسخگويي به منافع كنشگران پروژه نوسازي مجد: 5شكل 

  1395گان، نگارند :ترسيمتهيه و 
  

   نتيجه
بزرگ مقياس به  ي نوسازي و توسعه يها ابرپروژه
، نتايج استراتژيك و نفوذان ذيو  نفعان ذيدليل تعدد 

اهداف خاص و بلندمدت خود، به فرايند ويژه اي براي 
ناسازگاري تنوع و . تعريف، پذيرش و اجرا نياز دارند

  ها ي مختلف در مورد ابرپروژهها تقاضا و دغدغه گروه
را  ها د مهم ترين و بحراني ترين موانع يا چالشتوان مي

در عين حال، شناخت، . ايجاد كند ها براي اين پروژه
و  پاسخگويي و مديريت مناسب اين تعارضات، تقاضا

. دهدد عملكرد نهايي ابرپروژه را ارتقا توان مي ها دغدغه
ي موجود در ارتباط با لزوم ها اين مقاله، در تائيد نظريه

ي يك جامعه در ها توجه به بحث قدرت و ارزش
و ت دستيابي به پذيرش اجتماعي،     اهمي  ،ها ابرپروژه

، به بررسي ها كاهش تبعات اجتماعي ابرپروژهلزوم 
ي مختلف در ها مندي گروه هكيفيت حضور و بهر

براساس كيفيت پاسخگويي ي شهر مشهد ها ابرپروژه
نتايج پژوهش نشان داد كه  .به تعارضات پرداخت

ي ها گذاري و ساخت در ابرپروژه اگرچه الگوي سرمايه
مذكور به صورت مشاركت بخش خصوصي و عمومي 

براي شناخت تعارضات  ها بوده است،مديريت اين پروژه
بالقوه، مديريت و پاسخگويي مناسب به آنها كوتاهي 

نتايج نشان داد كه وزن غالب نفوذ و . كرده است
بخش خصوصي و (مندي بر مديريت اصلي پروژه  بهره

. گيرد گذاران اصلي پروژه قرار مي و سرمايه) عمومي
ن با اگذاران و مالك الگوي مديريت تعارض بين سرمايه

مبتني بر توافق يا رقابت بوده و از  ها يت پروژهمدير
  . غالب تعارضات بالقوه ديگر اجتناب شده است

همچنين تعارضات بين سازماني منجر به تعويق، 
ن و اشده و تعارضات با ساكن ها خير يا تغيير ريزپروژهأت

مالكان منجر به تطابق نهايي آنها از طريق به كارگيري 
. ن شده استصل كردن مالكاأي قانوني يا مستها اهرم

گيري و منافع  تصميم(روي هم رفته، الگوي همكاري 
) پذيرش منافع مشترك محدود(و توافق ) مشترك
 نفعان ذي مديريت تعارض بين آميزترين الگوهاي موفقيت
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به اين  .شوند ميمحسوب  ها در اين پروژه نفوذان ذيو 
ت شناخت تقاضا و                         ترتيب، اين پژوهش بر اهمي 

مختلف از مراحل  نفوذان ذيو  نفعان ذيخواست 
ي مشابه و تالش براي اتخاذ ها مقدماتي ابرپروژه

الگوهاي توافق و همكاري براي دستيابي به منافع 
برنده و منطبق بر شرايط محلي در فرايند - برنده

، اين پژوهش، هچنين. كيد داردأت نفعان ذيمديريت 
ي مالي مشترك به ها گذاري سرمايهگذاري  ادعاي نام

كند و فقدان  ميي مشاركتي را نقد ها عنوان پروژه
ين، مسؤولگيري مشترك بين  فرايندهاي تصميم

گذاران خصوصي با مقاصد مختلف، مالكين،  سرمايه
ترين عامل  را مهم نفعان ذيساكنين و مجاوران و ساير 

د ي شهري مشهها ي رو به روي ابرپروژهها بروز چالش
  . داند مي
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