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سخن نخست

شهر موجودی زنده و پویاست که روزانه با مسائل و مشکالت پیچیده ای روبروست و هرروز احتمال تبدیل شدن 
مشکالت موجود به بحران و ایجاد خلل در سیستم و نظم شهری و زندگی شهروندان وجود دارد، لذا اگر درگذشته 
تعدادی از مدیران شهری، مسئولیت رویارویي با بحران را به عهده داشتند، اکنون تمامی مدیران شهری آن را مهم 
دانسته و پیچیدگي و پیشرفت مسائل سبب شده، دولت  ها، مدیران شهری، نهادهاي مالي، شرکت  هاي خدماتي و... 
به شناخت روش  هاي برخورد با تغییرات ناگهانی و پیش بینی نشده رو آورده و مدیریت بحران واقعًا بخشي از تمام 

برنامه  هاي استراتژیک آن  ها شود. 

سه رویکرد اصلی در سیر اندیشه و روش  های برخورد با مسائل پیچیده قلمرو عمومی وجود دارد که عبارت اند از: 
رویکرد سیستمی، رویکرد استراتژیک و رویکرد اقتضایی )پیشایندی( که رویکرد اقتضایی در میان سایر رویکرد های 
برنامه ریزی در قرابت نزدیکتری با بررسی مسائل بحرانی و ارائه راه حل  های منطقی در شرایط بحرانی است. بنابراین 

بررسی این رهیافت و شناخت خصوصیات و ویژگی  های آن ضروری به نظر می رسد.

بابک نگاهد   اری
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکید   ه
برنامه ریزی همیشه با عدم قطعیت همراه است. درحالی که برنامه ریزی راهبردی سعی بر در نظر داشتن عدم 
قطعیت در برنامه ریزی دارد، رهیافت برنامه ریزی پیشایندی، سعی می کند رویکردی مناسب در برابر عدم قطعیت 
اتخاذ نماید. زیرابه دلیل پیچیدگی  ها و درهم تنیدگی مسائل شهری و نیز پویا و متحول بودن محیط شهری، هیچ گاه 
نمی توان اذعان داشت که مسائل شهری هیچ گاه از قطعیت برخوردار نخواهند بود و با توجه به این امر که بسیاری 
از عدم قطعیت  ها در محیط شهری منجر به داشتن پیامد های غیرمنتظره و بروز بحران می شود، بنابراین برنامه ریزی 
پیشایندی سعی دارد، با اتخاذ شیو های جدی برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در برنامه ریزی، نقص موجود در 
برنامه ریزی راهبردی را برطرف می کند. یافتن اصول برنامه ریزی پیشایندی در برنامه ریزی شهری و ارائه راهکار 
مواجهه با عدم قطعیت مسائل در برنامه ریزی شهری بر اساس این رهیافت، ازجمله اهداف این پژوهش است که در 
این راستا، ابتدا بررسی تعریف واژگان رهیافت پیشایندی و بحران و سپس ویژگی  های عمومی، خاص، محتوایی و 
روند کاری این رهیافت به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد، در مرحله بعد مداق های بر فنون رهیافت پیشایندی 
صورت می گیرد و برونداد های حاصل از این بررسی  ها به پیشنهاد چگونگی مقابله با عدم قطعیت یا بحران در سه گام 

پیش بینی بحران، تولید سناریو و ایجاد آمادگی منجر می شود.
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فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسئله 
اگرچه برنامه ریزی شهری سابقه ای در حدود یک قرن دارد، اما هنوز ابعادی از آن ناگشوده باقی مانده است. 
پرسش های زیادی وجود دارد که هم نظریه پردازان برنامه ریزی و برنامه ریزان حرفه ای تالش کرده اند تا به آن  ها 
تحقق طرح  های شهری،  مانند دالیل عدم  مسائلی  برای  پاسخ مشخصی  نظر می رسد، هیچ  به  اما  دهند.  پاسخ 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر شهر ها، مشکالت آلودگی هوا و زیست محیطی، ترافیک  های ممتد شهری، 

بافت  های فرسوده و... وجود ندارد.

فرضیه اصلی در برابر این قبیل پرسش ها این است که در بسیاری مواقع نزد برنامه ریزان شهری رویکرد ها، 
تلقی ها و تبیین های ساده انگارانه ای از مسائل شهری و راه حل های آن وجود دارد. درحالی که مسائل برنامه ریزی 
در قلمرو عمومی با پیچیدگی نهادینه و سازمانیافته ای که حاصل شبکه های اجتماعی زمینه آن  هاست، از مسائل 
دیگر عرصه های علوم تجربی متمایز می شوند. به دلیل شکافی که بین تبیین و تجویز برنامه ریزان شهری و آنچه 
مسائل و واقعیت های سیستم های اجتماعی پیچیده نامیده می شود وجود دارد، برنامه ریزی از اثربخشی مورد انتظار 

خارج می شود.

سه رویکرد اصلی در سیر اندیشه و روش های برخورد با مسائل پیچیده قلمرو عمومی وجود دارد که عبارت اند 
از: رویکرد سیستمی، رویکرد استراتژیک و رویکرد اقتضایی )پیشایندی( که در این پژوهش سعی بر آن است تا 

رهیافت اقتضایی مورد بررسی، عناصر و ویژگی  های آن مورد شناسایی قرار گیرد.

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
شهر موجودی زنده و پویاست که روزانه با مسائل و مشکالت پیچیده ای روبروست و هرروز احتمال تبدیل شدن 
مشکالت موجود به بحران و ایجاد خلل در سیستم و نظم شهری و زندگی شهروندان وجود دارد، لذا اگر درگذشته  
تعدادی  از مدیران شهری، مسئولیت  رویارویي  با بحران را به عهده  داشتند، اکنون  تمامی مدیران شهری آن را مهم  
دانسته  و پیچیدگي  و پیشرفت  مسائل سبب  شده، دولت ها، مدیران شهری، نهادهاي  مالي، شرکت هاي  خدماتي  و... 
به  شناخت  روش هاي  برخورد با تغییرات  ناگهانی  و پیش بینی نشده  رو آورده  و مدیریت  بحران واقعاً  بخشي  از تمام  
برنامه  هاي  استراتژیک  آن ها گردد. رویکرد اقتضایی در میان سایر رویکرد های برنامه ریزی در قرابت نزدیک تری با 
بررسی مسائل بحرانی و ارائه راه حل های منطقی در شرایط بحرانی است. بنابراین بررسی این رهیافت و شناخت 

خصوصیات و ویژگی  های آن ضروری به نظر می رسد.

1ـ3ـ سؤاالت تحقیق
عناصر و اصول برنامه ریزی پیشایندی یا اقتضایی در برنامه ریزی شهري کدم اند؟- 

بر اساس رهیافت اقتضایی، راهکار مواجهه با عدم قطعیت مسائل در برنامه ریزی شهری چگونه است؟- 
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1ـ4ـ اهداف تحقیق
یافتن اصول برنامه ریزی پیشایندی در برنامه ریزی شهری- 

ارائه راهکار مواجهه با عدم قطعیت مسائل در برنامه ریزی شهری بر اساس رهیافت اقتضایی - 

فصل دوم: مباني نظري تحقیق
چارچوب مبانی نظری در دو بخش اصول و ویژگی  های پایه برنامه ریزی پیشایندی و ویژگی  های بحران مورد 

بررسی قرار می گیرد.

2ـ1ـ تعریف واژگان 

2ـ1ـ1ـ بررسی انگاشت ها و تعاریف پایه برنامه ریزی پیشایندی1) اقتضایی2(
تعریف واژه پیشایند -

یک پیشایند، رویدادی است که امکان وقوع آن قطعی نیست.

تعاریف برنامه ریزی پیشایندی )اقتضایی(  -

نیاز های . 1 تعیین  برای  فرایند هایی  تنظیمات و  راهبرد ها،  ارائه  بالقوه،  فرایند شامل پیش بینی بحران  یک 
انسانی که تحت تأثیر بحران قرار می گیرند.

یک فرایند برنامه ریزی روبه جلو، در شرایط عدم قطعیت، که در آن سناریو ها و اهداف توافق و اقدامات . 2
فنی و مدیریتی تعریف شده اند و برای مقابله بهتر یا پیشگیری از شرایط بحرانی یا رویداد های غیرمنتظره، 

سیستم های پاسخگوی بالقوه را درخود جای داده است.

3 .(Richard Choularton, 2007,14 ) تهیه برنامه های مختلف برای استفاده هنگام وقوع رویداد های غیرمنتظره خاص

تعریف سناریو -

یک سناریو3 به عنوان یک روایت که می تواند به صورت عبارات یا اعداد بیان شود و یک سازگاری درونی و توضیح 
قابل قبول از چگونگی وقوع رویداد ها پیشنهاد می دهد. سناریو ها به عنوان پیامد های فرضی رویداد ها در نظر گرفته 

می شوند. در نظر گرفتن پیامد های فرضی رویداد ها برای تمرکز بر فرایند های اتفاقی و نقاط تصمیم ایجاد می شود.

سناریو ها توصیفی از گذار به آینده های ممکن هستند. سناریو ها برآورد های متفاوتی از چگونگی ادامه روند های کنونی 
ارائه می دهند. سناریو ها همچنین عدم قطعیت را در نظر می گیرند و عوامل جدیدی که وارد بازی می شوند را بازتاب می دهند.
(kasper kok, ilona barlund, martina florke, ian Holman, jan sendzimir, Benjamin stuch, 

katharina zellmer, 2014, 25)

1. Circumstance
2. Contingency
3. Senario
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2ـ1ـ2ـ بررسی انگاشت ها و تعاریف بحران

تعریف رویداد غیرمنتظره / رویداد اضطراری -

رویداد غیرمنتظره1 عبارت است از هر شرایطی که در آن زندگی یا رفاه پناه برندگان تهدید می شود مگر آنکه 
اقدامی فوری و مناسب در نظر گرفته شود، رویداد غیرمنتظره نیازمند مقابله فوق العاده و سنجه های خاص می باشد. 

 (UNCHR, 1996, 2)

تعریف بحران -

بحران، اصطالحی برگرفته از دانش پزشکی است که در علوم اجتماعی و اقتصادی کاربرد پیداکرده است.بنابر 
انسان در معرض خطر قرار  دانش پزشکی در وضعیت بحرانی، ارگانیسم بدن دچار بی تعادلی می شود و سالمت 
می گیرد. برخی عقیده دارند که این تعریف در زمینه اجتماعی نیز مصداق دارد و هنگامی که جامعه، از حالت تعادل 
و نظم عادی خارج و دچار آشفتگی می شود، وضعیت بحرانی حاکم می گردد. ازاین رو، می توان بحران را، وضعی 
غیرعادی دانست که در آن، مشکالت ناگهانی و پیش بینی ناپذیر پدید می آیند. در چنین وضعی، ضوابط و هنجار ها 

و قوانین مرسوم، دیگر کارساز نیستند و باید تدابیر ویژه و درخور موضوع، اتخاذ کرد.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، بحران عبارت از درهم ریختگی زیست محیطی و روانی - اجتماعی است 
که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتالبه می باشد. )بیرودیان، نادر، مدیریت بحران، اصول ایمنی در حوادث 

غیرمترقبه، انتشارات جهاد، 1385، ص18(

دامنه  ازآنجاکه  دانسته اند.  نامشخص  وقوع  بازمان  آنی  و  اضطراری  را یک وضعیت  ایسکو »بحران«  و  میلر 
بحران، تمام جوانب زندگی بشر را اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در برمی گیرد، اندیشمندان علوم 

مختلف، تعاریف متعددی از آن به شرح ذیل ارائه داده اند:

بحران، معمواًل نقطه چرخشی در یک سلسله رویداد ها و عملیات است.- 

بحران، مولود تعاطی رویداد هایی است که از ترکیب آن  ها، وضع جدیدی به وجود می آید.- 

در وضعیت بحرانی، عامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند.- 

در بحران، روابط بین عوامل درگیر، دگرگون می شود.- 

در وضعیت بحرانی، اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد، خاصه در بحران های سیاسی که دولت ها - 
درگیر آن  ها هستند.

بحران -  با تشخیص یک طرف،  است  رویدادی که ممکن  یعنی  است،  ادراکی  نسبی  بحران یک وضعیت 
قلمداد شود و برای طرف دیگر، ممکن است تشخیص ناپذیر باشد.

1. Emergency
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بحران در ارگانیسم سازمان، فشار ایجاد می کند و موجب خستگی و تشویش می شود.- 

در وضعیت بحرانی، درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان مشهود است.- 

بحران نفوذ عاملی پیش بینی ناپذیر، در یک سیستم باز است.- 

بحران تفاوت میان نقطه ی موجود و موعود یا فاصله میان اهداف آرمانی و ابزار موجود و یا شکاف میان - 
نیاز های واقعی و نیاز های حقیقی است.

بحران، رویدادی بالقوه است که می تواند افراد، دارایی ها و اعتبار سازمان را تخریب کند. )رضایی، علی اکبر؛ - 
بختیاری، مریم؛ مدیریت بحران؛ یادآوران 1389، ص26و27(

2ـ2ـ چارچوب نظری برنامه ریزی پیشایندی

2ـ2ـ1ـ پیشینه و علل شکل گیري تفکر پیشایندی در برنامه ریزی شهري

  نظریه پردازان سنتی مدیریت تالش می کردند تا بهترین راه برای فعالیت مدیران را در وضعیت های گوناگون 
شناسایی کنند. به طوری که پس از دستیابی به اصول جهان شمول، مدیریت خوب الزامًا در گرو یادگیری و نحوه 
به کارگیری آن  ها باشد. اما دیری نگذشت که پژوهشگران دریافتند که گاهی اوقات ضرورت دارد تا برخی اصول 

سنتی برای نتایج بهتر نادیده گرفته شوند. ازاین رو شکل گیری نظریه اقتضایی آغاز شد. 

درواقع ضرورت مدیریت بر مبنای اقتضا از این واقعیت نشأت می گیرد که عملکرد مدیریت در هر زمان باید با 
توجه به موقعیت و مجموعه شرایط ارزیابی شود. وظیفه نظریه و علم، تجویز یک عمل برای یک وضعیت خاص 
نیست، بلکه یافتن روابط بنیادی، فنون اساسی و سازمان دهی دانش موجود بر مبنای مفاهیمی روشن است، زیرا 
نحوه کاربرد فنون مذکور در عمل به وضعیت بستگی دارد. ازاین رو تأکید می شود که مدیریت مؤثر همواره بر مبنای 

شناخت مقتضیات تحقق می پذیرد. )رضاییان، 1379، ص 69(

نظریه اقتضایی در دهه 1960 ظهور کرد. تام برنز و جورج استاکر جامعه شناسان بریتانیایی و پل الورنس و 
جی لورش نظریه پردازان آمریکایی از نخستین افرادی هستند که استدالل می کنند ساختار سازمان باید بر شرایط 

فراروی خود در محیط استوار باشد. )هچ، ماری، ان ال، کانلیف )1389(، ص 162(

2ـ2ـ2ـ مقایسه برنامه ریزی اقتضایی با سایر برنامه ریزی  ها

2ـ2ـ2ـ1ـ مقایسه برنامه ریزی اقتضایی با برنامه ریزی سیستمی و برنامه ریزی وضعیتی

برخی دانشمندان مدیریت به دلیل اینکه نظریه اقتضایی به طور عملی میان رهیافت سیستمی و رهیافت صرفًا 
وضعیتی نوعی تقارب و مصالحه به وجود آورده است، مجذوب آن شده اند. نحوه ایجاد این رابطه در نمودار شکل 

)1( نشان داده شده است. )رضاییان، 1379، ص 72( 
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نمودار 1ـ نمودار دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی

دیدگاه سیستمیدیدگاه اقتضاییدیدگاه وضعیتی

هر وضعیت کاماًل منحصر بفرد است
مجموعه ی روابط میان فنون مدیریت و 

وضعیت های گوناگون قابل طبقه بندی است
همه چیز از سیستم های دارای ویژگی  های 

مشترک ساخته شده است

بسیار کلیبسیار خاص

دیدگاه  قرار می گیرد.  انتقاد  مورد  است  انتزاعی  و  کلی، مجرد  خیلی  اینکه  به خاطر  اغلب  رهیافت سیستمی 
باور  این  بر  مبتنی  زیرا دیدگاه وضعیتی  نقد می شود،  اینکه خیلی خاص و جزئی نگر است  به خاطر  نیز  وضعیتی 
است که هر وضعیت در زندگی واقعی، رهیافتی کاماًل ویژه و متفاوت با وضعیت هایی دیگر طلب می کند. طرفداران 
نظریه اقتضایی کوشیده اند از وجه مشترک نظریه  های سیستمی و وضعیتی سودجویند و ضمن دسته بندی مقتضیات 

موردنظر، در تعمیم آن  ها به وضعیت های خاص دقت کنند. )رضاییان، علی )1379(، ص71(

2ـ2ـ2ـ2ـ مقایسه برنامه ریزی پیشایندی با برنامه ریزی ایجاد آمادگی و برنامه ریزی عملیاتی

در این مرحله برنامه ریزی پیشایندی با برنامه ریزی ایجاد آمادگی و برنامه ریزی عملیاتی از منظر نه ویژگی قابل 
قیاس، بررسی می شوند. می توان برنامه ریزی پیشایندی و برنامه ریزی عملیاتی را جزئی از چرخه مدیریت سانحه 
معمواًل  است.  غیرمنتظره  رویداد  از  قبل  مرحله ای  پیشایندی،  برنامه ریزی  آورد.  به حساب  سانحه  برنامه ریزی  یا 
برخی نشانه های قابل مشاهده، نیرو های محرک برنامه ریزی پیشایندی را فراهم می کند. در برنامه ریزی پیشایندی، 
فرض ها بر پایه خروجی حاصل از برآورد سریع رویداد غیرمنتظره تنظیم می شوند. با این تفاوت که برنامه ریزی 
پیشایندی قبل از رویداد غیرمنتظره و معمواًل در شرایط عدم قطعیت انجام می شود. برنامه ریزی پیشایندی شامل در 
نظر گرفتن فرض ها و ایجاد سناریو هایی است که برنامه ریزی بر پایه آن  ها استوار می باشد. از سوی دیگر برنامه ریزی 
عملیاتی، بالفاصله و در پی وقوع یک رویداد غیرمنتظره انجام می شود.در برنامه ریزی عملیاتی نقاط شروع مشخص 
است و برآورد شرایط واقعی جایگزین سناریو های پیشایندی و بسیاری از فرض ها می شود. درواقع بعد از برآورد های 

دقیق از شرایط واقعی، برنامه ریزی پیشایندی به برنامه ریزی عملیاتی تبدیل می شود. 
(United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2003, 13)
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نمودار 2ـ مقایسه برنامه ریزی پیشایندی با سایر برنامه ریزی ها

انواع برنامه ریزی
جنبه های مورد بررسی

برنامه ریزی عملیاتیبرنامه ریزی پیشایندیبرنامه ریزی ایجاد آمادگی

همزمان بارویداد غیرمنتظرهقبل از رویداد غیرمنتظرهقبل از رویداد غیرمنتظرهزمان انجام برنامه ریزی

بیشتر مشخصچارچوب زمانی مشخصعمومیحیطه برنامه

افراد مشارکت کنندهافراد مطلعتمام افراد درون سیستممشارکت کنندگان درگیر

موارد مشخص و واقعیموارد مشخص و طرح ریزی شدهتمام مواردموارد مورد تمرکز

واقعیچارچوب زمانی مشخصبلندمدت ، جهانینوع برنامه ریزی

به  طور دقیق تعیین می  شود.تا حدی مشخص می  شود.تخمین زده می  شود.تخصیص منابع

سطح میدانیسطوح مدیریتیتمامی سطوحسطح برنامه ریزی

زمان اجرایی ثابتتوسعه مشخص اما نامعینیکسالهچارچوب زمانی

مورد استفادهدرحال توسعهبلندمدتروابط

2-3- متغیر های رهیافت اقتضایی 
منحصربه فرد  فرصت های  و  مسائل  با  مدیریتی  واکنش های  تا  می شود  تالش  اقتضایی  رویکرد  اساس  بر 
وضعیت های گوناگون هماهنگ گردد. به همین دلیل می توان گفت همه چیز بستگی دارد به... و این پرسش را مطرح 
کرد که به چه چیز بستگی دارد؟ پژوهشگران مدیریت تالش می کنند در پاسخ به این پرسش متغیر ها یا چیز ها را 
شناسایی کنند. در شکل 2 چهار متغیر مشهور اقتضایی که از میان حداقل یک صد متغیر گوناگون انتخاب شده اند، 

ارائه گردیده است. )رضاییان، 1379، ص 70(
نمودار 3ـ چهار متغیر مشهور اقتضایی

بر تعداد افراد سازمان داللت دارد و تأثیر عمد های بر نحوه عملکرد مدیران دارد، زیرا 
هرچه اندازه سازمان افزایش یابد، مسئله ایجاد هماهنگی در آن نیز افزایش می یابد.

اندازه سازمان

اگر فناوری تکراری باشد، ساختار های سازمانی، سبک های رهبری و سیستم های کنترلی 
مورد نیاز سازمان با آنچه در سازمان های دارای فناوری های غیرتکراری مورد نیاز است، 

تفاوت دارند.
تکراری بودن فناوری

آنچه برای یک محیط پایدار و قابل پیش بینی خوب کار می کند، ممکن است برای یک 
محیط غیرقابل پیش بینی و در حال تحول مستمر و سریع کاماًل نامناسب باشد.

عدم اطمینان محیطی

افراد از حیث میزان تمایل به رشد، میزان بلوغ، تحمل ابهام و انتظارات و نظایر آن با 
یکدیگر تفاوت دارند. اینگونه تفاوت ها به ویژه هنگامی اهمیت مییابند که مدیر بخواهد 

با توجه به وضعیت نیروی انسانی، از میان روش های انگیزش، سبک های رهبری و 
طراحی های شغلی، گزینه های مناسبی را به کار گیرد.

تفاوت های فردی
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2-3-1- تأثیر متغیر های مشهور اقتضایی در تعیین موقعیت مدیریت

اندازه سازمان: بر تعداد افراد هر سازمان داللت دارد و تأثیر عمد های بر نحوه عملکرد مدیران دارد؛ زیرا  -
هراندازه سازمان افزایش یابد، مسئله ایجاد هماهنگی در آن نیز افزایش می یابد، برای ایجاد هماهنگی در 
یک سازمان 50 نفره باید از ساختار ویژه ای استفاده شود که با ساختار مناسب برای یک سازمان 50000 

نفره بسیار متفاوت است.

تکراری بودن فن آوری تولید: هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود از نوعی فن آوری استفاده می کند  -
که به منظور تبدیل ورودی به خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر فن آوری تکراری باشد، ساختار های 
سازمانی، سبک های رهبری، و سیستم های کنترلی مورد نیاز سازمان با آنچه در سازمان های دارای فن آوری 

غیرتکراری مورد نیاز است، تفاوت ندارند.

عدم اطمینان محیطی: میزان عدم اطمینان ناشی از تغییرات مستمر در محیط  های اقتصادی، اجتماعی،  -
فرهنگی، فن آوری و سیاسی بر فرا گرد مدیریت اثر می گذارد. آنچه برای یک محیط پایدار و قابل پیش بینی 
خوب کار می کند، ممکن است برای یک محیط غیرقابل پیش بینی و در حال تحول سریع و مستمر، کاماًل 

نامناسب باشد.

نشأت  قدرتمند  نیروی  دو  از  که  می شود  تصور  محیط  خاصیت  نوعی  اطمینان  عدم  اقتضایی  نظریه  های  در 
می گیرد: پیچیدگی، که اشاره به تعداد و تنوع عناصر در یک محیط دارد و نرخ )میزان( تغییر، که اشاره به سرعت 
تغییر این عناصر دارد. عدم اطمینان محیطی به عنوان نوعی تعامل بین میزان پیچیدگی و نرخ تغییر در محیط تعریف 

می شود. )هچ، 1389، ص 163(

مشکل موجود در نگاه عدم اطمینان محیطی آن بود که فرض می کرد شرایط محیطی به طور یکسان توسط 
افراد تجربه می شود. درحالی که باگذشت زمان مطالعات تجربی نشان داد که محیط مشابه ممکن است به وسیله 
مجموعه  هایی از مدیران، مطمئن و از جانب برخی دیگر نامطمئن تصور شود. عالوه بر این مشخص شد که آنچه بر 
سازمان ها تأثیر می گذارد شرایط محیطی نیست، بلکه بیشتر برداشت های تصمیم گیرندگان سازمانی در مورد میزان 

عدم اطمینان محیطی است.

این دیدگاه در پیوند با نگاه اطالعات در نظریه سازمان مطرح شده است. نگاه اطالعات مدعی است وقتی مدیران 
تصور می کنند محیط غیرقابل پیش بینی است، احساس عدم اطمینان می کنند و این حالت زمانی اتفاق می افتد که 
احساس کنند فاقد اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری صحیح هستند. شکل زیر روابط بین شرایط محیطی درک 

شده و عدم اطمینان و اطالعات را محسوس تر می کند.  
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نمودار 4- روابط بین شرایط محیطی درک شده و عدم اطمینان

مورد  اطالعات  که  درمی یابند  می کنند،  احساس  پیچیدگی  حداقل  با  و  باثبات  را  محیط  ها  مدیران  که  زمانی 
با  را احساس می کنند. زمانی که محیط  ها  بنابراین سطوح پیچیدگی کمتری  نیازشان مشخص و موجود است و 
میزان باالیی از پیچیدگی یا تغییر درک می شوند، مدیران یا با مقدار زیادی اطالعات یا با چالش پیگیری اطالعات 
متغیر مواجه هستند و میزان متوسط عدم اطمینان را تجربه می کنند. در زمان عدم اطمینان زیاد، مدیران محیط را 
بسیار پیچیده و متغیر درک می کنند و یا حجم بسیار عظیمی از اطالعات روبرو خواهند بود؛ ولی به دلیل شرایط 
دائمًا متغیر، نمی دانند به کدام یک از اطالعات توجه کنند. برای مثال، پیشرفت  های فن آوری رایانه و بین المللی شدن 
بازار ها، شرایط متنوعی را ایجاد می کند که باعث می شود مدیران دریافتن و پردازش تمام اطالعات مورد نیاز در 
تصمیم گیری  های درست و دقیق دچار مشکل شوند. ولی آنچه باعث عدم اطمینان بیشتر می شود تنش و اضطرابی 

است که به علت عدم آگاهی درباره ی نوع اطالعات مورد نیاز به وجود می آید. 

تفاوت  های فردی: افراد از حیث میزان تمایل به رشد، میزان بلوغ، استقالل، تحمل ابهام و انتظارات و نظایر  -
آن باهم تفاوت دارند. این گونه تفاوت ها به ویژه هنگامی اهمیت می یابند که مدیر بخواهد با توجه به وضعیت 
نیروی انسانی، از میان روش های انگیزش، سبک های رهبری و طراحی های شغلی، گزینه های مناسبی را 

به کار گیرد. )هچ، 1389، ص 164، 165 و 166(

2-4- ویژگی  های رهیافت پیشایندی

2-4-1- ویژگی  های عمومی رهیافت پیشایندی

رهیافت اقتضایی دارای سه ویژگی عمومی است:

دیدگاه سیستم باز . 1

گرایش به پژوهش و تحقیق علمی. 2

توجه به مجموعه ای از عوامل )رهیافت مبتنی بر تحلیل چند متغیره(. 3
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دیدگاه سیستم باز: استفاده از دیدگاه سیستم باز در رهیافت اقتضایی حائز اهمیت بسیار است. نظریه پردازان  -
اقتضایی، تمرکز صرف بر عملیات داخلی سازمان را کافی ندانسته، تالش برای شناخت چگونگی تلفیق 
را  بیرونی  محیط  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  سیستم های  با  تعامل  برای  سازمانی  سیستم های  خرده 

ضروری می دانند.

گرایش به پژوهش عملی: پژوهش عملی به مدیریت اثربخش تر عملیات کاری منجر می شود؛ بدین ترتیب  -
که پژوهشگران اقتضایی می کوشند تا یافته های خود را به ابزار ها و پاالینده هایی تبدیل کنند تا مدیران 
بتوانند با استفاده از ابزار ها و پاالینده های مذکور هر وضعیت را شناسایی کنند و با آن به طور اثربخش تری 

برخورد نمایند.

مبتنی بودن بر تحلیل چند متغیره: بر اساس تفکر سنتی مبتنی بر دیدگاه سیستم بسته، به کاوش روابط  -
علّی یک به یک میان عوامل، پرداخته می شد. این رهیافت مبتنی بر تحلیل دو متغیره است؛ برای مثال، در 
نگرش سنتی روابط انسانی چنین فرض می شد که »روحیه باالی کارکنان« به طور خودکار به »بهره وری 
بیشتر« منجر می شود. در این تحلیل دو متغیره، متغیر »روحیه« به منزله تنها علت مستقیم تغییرات متغیر 
متغیر های  که  داد  نشان  متغیره  تحلیل های چند  بعد ها،  گرفته می شد؛ درصورتی که  نظر  در  »بهره وری« 
بسیاری، نظیر »شخصیت کارمند«، »ماهیت کار«، »پاداش ها«، »جایگاه شغل« و »رضایت از زندگی«، 
درمجموع موجب تغییرات در بهره وری می شوند. تحلیل چند متغیره به منزله یک فن تحقیق، برای معین 
کردن چگونگی تلفیق متغیر هایی که در تعامل باهم منجر به یک نتیجه خاص می شوند، به کار می رود. 
برای مثال فرض می شود که اگر شخصیت کارمندی اقتدار مآب باشد؛ ساختاریافتگی کار زیاد باشد؛ و کارمند 
مذکور از زندگی و کارش بسیار راضی باشد. آنگاه ممکن است نتیجه گیری شود که در چنین شرایطی انتظار 
بهره وری زیاد داشت. نظریه پردازان مدیریت اقتضایی می کوشند از تحلیل های چند متغیره برای تبیین نقش 

مدیریت های مربوط، به طور عملی استفاده کنند.

اگرچه رهیافت اقتضایی هنوز به طور کامل توسعه نیافته، مرحله ای مفید در سیر تکامل تفکر مدیریت محسوب 
می شود؛ زیرا مناسب بودن هر تصمیم را با توجه به وضعیت، مورد توجه قرار می دهد. افراد، سازمان ها، و مسائل 
اجتماعی بسیار پیچیده تر از آن هستند که »پیروی خشک از اصول جهان شمول مدیریت« قابل توجیه باشد. تفکر 
اقتضایی را می توان نتیجه نوعی تسری عملی رهیافت سیستمی فرض کرد. اگر تفکر سیستمی به مثابه یک عامل 
وحدت بخش در سیر تفکر مدیریت در نظر گرفته شود، می توان رهیافت اقتضایی را نوعی هدایت عملی برای نیل 

به این وحدت به حساب آورد. )اسدی، 1382، ص35(

2-4-2- ویژگی  های خاص رهیافت پیشایندی

رهیافت پیشایندی ویژگی  هایی دارد که آن را از سایر برنامه ریزی ها متمایز می سازد. این ویژگی  ها باعث می شود، 
برنامه ریزی پیشایندی در مواردی خاص به کار آید. ویژگی  های خاص برنامه ریزی پیشایندی عبارت است از:

رویداد . 1 از وقوع یک  قبل  منابع،  و  بالقوه، سازوکار ها  تنظیم ساختار واکنش های  با  پیشایندی  برنامه ریزی 
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غیرمنتظره، می تواند زندگی افراد را نجات دهد. برنامه ریزی پیشایندی در مواردی یاری می رساند. این موارد 
عبارت اند از:

الف( بسیج کردن منابع و اقدامات تأثیرگذار برای واکنش در برابر رویداد غیرمنتظره

ب( ایجاد تعهد برای عمل به صورتی هماهنگ، قبل از وقوع رویداد در میان گروه های درگیر

رویداد غیرمنتظره  وقوع  از  رویداد غیرمنتظره، پس  وقوع  تا هنگام  مداوم  پیوسته/  برنامه  ایجاد یک  پ( 
درصورتی که خطر دیگری تهدید نکند، امکان قطع کردن برنامه وجود دارد. 

هنگامی که یک رویداد غیرمنتظره به وقوع می پیوندد، زمان ارزش بیشتری پیدا می کند. بنابراین برنامه ریزی . 2
با  برنامه ریزی  می یابد.  اهمیت  دارد،  بیشتری  انعطاف پذیری  کار ها  زمانی  که  غیرمنتظره،  رویداد  از  قبل 
فراهم آوردن امکاناتی برای برنامه ریزان، آن  ها را قادر به واکنش سریع در برابر رویداد غیرمنتظره می سازد. 
برنامه ریزی پیشایندی در ابتدای وقوع یک رویداد غیرمنتظره برای برنامه ریزان امکاناتی را فراهم می آورد، 

این امکانات عبارت اند از:

الف( درنظرگرفتن پیامد های محتمل یک رویداد غیرمنتظره پیش از وقوع آن  ها 

ب( تعیین منابع اصلی انسانی و فیزیکی که در هنگام وقوع رویداد غیرمنتظره در دسترس اند.

پ( تعیین نواحی بحرانی برای اقدام فوری ) مهدیزاده، 1391، ص27(

ت( تشکیل و آموزش یک گروه واکنش به رویداد غیرمنتظره در ابتدای کار

ث( تعریف سیاست های عمومی و رویکرد اتخاذشده در برابر رویداد غیرمنتظره در ابتدای کار. پیش از وقوع 
امکان  که  جنبه های مشکل  تمامی  درنظرگرفتن  برای  بیشتری  زمان  نسبت،  به  غیرمنتظره،  رویداد  یک 
وقوع دارند وجود دارد. به محض اینکه رویداد غیرمنتظره به وقوع پیوست، گردآوردن تمام بازیگران بسیار 
دشوار می شود. توافق بر روی سیاست ها در مرحله برنامه ریزی پیشایندی، به روشن شدن قابلیت اجرا و رفع 
تناقض هایی که ایجاد می شوند کمک می کند. پس از وقوع یک رویداد غیرمنتظره، تصمیم سازی سریع در 

مورد مسائل عملیاتی اهمیت بسیار دارد، چراکه تعلل ممکن است منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد.

برنامه ریزی پیشایندی به عنوان ابزاری برای حفظ کنترل بر روی رویداد ها یا محدود ساختن خطر از دست . 3
رویداد های  گاهی  می آید،  وجود  به  که  مقیاس مشکالتی  دلیل  به  می رود.  کار  به  رویداد ها  کنترل  دادن 
غیرمنتظره، واکنش هایی غیرقابل پیش بینی و از پیش تعیین نشده را برمی انگیزاند. ممکن است نهادهایی 
با نیت های خوب اما غیرمجهز به کمک بشتابند و منجر به واکنش بیش ازحد برخی نهادها به رویداد های 
غیرمنتظره شوند. هنگامی که برنامه ای روشن وجود داشته باشد، خطر واکنش های نامناسب کاهش می یابد.

برنامه ریزی پیشایندی یک سازوکار برای کنار هم قرار دادن منابع و هماهنگی درون سازمانی با ظاهر شدن . 4
اولین نشانه های هشدار در مورد رویداد غیرمنتظر ه ای که در شرف وقوع است، می باشد. پیش بردن یک 
برنامه ریزی پیشایندی به معنی باال بردن پرچم هشدار، و واداشتن همه کنشگران به متمرکز کردن انرژی 
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و توجه خود جهت واکنش سریع به یک رویداد غیرمنتظره بالقوه است. به این ترتیب برنامه ریزی پیشایندی 
باید بسیار خردمندانه پیش رود.

کمبود . 5 و  قیود   / موانع  تعیین  پیشایندی،  برنامه ریزی  مهم  منافع  از  یکی  عملکردی،  و  کاربردی  دید  از 
می سازد.  فراهم  را  آن ها  کردن  برطرف  امکان  قیود  این  تعیین  است.  بحران  وقوع  از  پیش  اطالعات، 

)مهدیزاده، 1391، ص28(

2-4-3- ویژگی  های روند کاری رهیافت پیشایندی

برنامه ریزی پیشایندی باید فرایند محور باشد، هرچند برنامه مکتوب نیز دارای اهمیت است، اما برنامه ریزی 
پیشایندی بدون یک فرایند موجه می تواند ناکارآمد باشد و منجر به برنامه های غیرقابل استفاده شود.

بسیاری از افرادی که در برنامه های پیشایندی در واکنش به رویداد های غیرمنتظره دخیل بوده اند، در گزارش های 
خود اهمیت فرایند برنامه ریزی را بیش از برنامه عنوان کرده اند. می توان دلیل آن را اینگونه بیان کرد که هنگام وقوع 
یک رویداد غیرمنتظره، هیچ چیز به آنچه برای آن برنامه ریزی شده است، شباهت ندارد. هدف فرایند برنامه ریزی 
پیشایندی آن است که تمام بازیگران، پس از وقوع رویداد، نقش مربوط به خود را بدانند. برنامه ریزی پیشایندی 
اساسًا یک فرایند است و یک پدیده یک باره یا یک برنامه نیست. ویژگی  های روند کاری برنامه ریزی پیشایندی 

عبارت است از:

انجام . 1 ممکن  شکل  بهترین  به  مربوط  نهادهای  هماهنگی  و  همکاری  طریق  از  پیشایندی  برنامه ریزی 
می شود. نهادهای مرتبط با یکدیگر در یک دوره زمانی مشخص و در یک جهت واحد فعالیت می کنند.

فرایند برنامه ریزی پیشایندی امکان تعیین نیاز هایی که ممکن است به عنوان پیامد یک رویداد غیرمنتظره . 2
ایجاد شود را فراهم میآورد همچنین از طریق این فرایند می توان منابعی را که پس از وقوع رویداد برای 

برآوردن نیاز های مذکور بالفاصله در دسترس قرار می گیرند، تعیین نمود.

به حداکثر . 3 منجر  پیشایندی  برنامه ریزی  بودن  مشارکتی  است.  مشارکتی  فرایندی  پیشایندی  برنامه ریزی 
شدن منافع فرایند برنامه ریزی می شود.

یک فرایند برنامه ریزی پیشایندی فعال، افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامع را قادر می سازد، روابط کاری را . 4
ایجاد کنند که در طول یک بحران بسیار مؤثر باشد. همکاری مردم در یک فرایند برنامه ریزی پیشایندی 

منجر به یک درک مشترک از مشکالت، ظرفیت های یکدیگر، اهداف خرد و نیاز های سازمانی می شود.

و . 5 وظایف  تدقیق  و  هماهنگی  سازوکار های  نگهداشتن  فعال  طریق  از  پیشایندی  برنامه ریزی  فرایند 
مسئولیت ها، قبل از بحران به تقویت سازوکار های هماهنگی کمک می کند. ) مهدیزاده، 1391، ص29(

2ـ5ـ4ـ ویژگی  های محتوایی رهیافت پیشایندی

کیفیت  برای  سنجه ای  برنامه  نیست.  برنامه  بودن  کم اهمیت  معنی  به  پیشایندی  برنامه ریزی  فرایند  اهمیت 
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فرایند است. یک فرایند برنامه ریزی خوب منجر به تولید یک برنامه خوب می شود. بسیاری از اعضای برنامه ریزی 
پیشایندی، ایجاد تیم و جنبه های آموزشی تولید یک برنامه پیشایندی را بسیار مهم و ضروری گزارش کرده اند. ایجاد 
تیم و آموزش آن، به افرادی که تجربه رویداد غیرمنتظره را ندارند این امکان را می دهد که با پیچیدگی یک رویداد 
غیرمنتظره و پیامد های آن آشنا شوند و به این ترتیب هنگام وقوع یک رویداد، افرادی که برای اولین بار رویدادی 
را تجربه می کنند ازنظر روانی برای آنچه با آن روبرو می شوند، آماده اند و زمان کمتری برای منطبق کردن خود با 

شرایط، صرف می کنند.

ویژگی  های محتوایی برنامه ریزی پیشایندی عبارت است از:

یک برنامه پیشایندی خوب، نوعی اطمینان به وجود می آورد بطوریکه رویداد غیرمنتظره هرچه باشد، پس از . 1
تولید برنامه پیشایندی، باوجود متفاوت بودن واقعیت از سناریویی که برای آن برنامه ریزی شده است، آمادگی 

بیشتری برای واکنش به رویداد حاصل می شود.

برنامه ریزی پیشایندی باید کاربردی باشد، برنامه ریزی پیشایندی باید بر پایه پارامتر های واقع گرایانه باشد. . 2
این برنامه ریزی با یک سناریو آغاز می شود. این سناریو باید به اندازه کافی و نه بیش از آن جزئیات را شامل 
شود تا برنامه ریزی که بر پایه آن انجام می شود، جزئیات کافی را داشته باشد. سناریو باید از انعطاف پذیری 

الزم برخوردار باشد تا با برنامه هایی که برای رویداد های محتمل تهیه می شود، منطبق گردد.

برنامه ریزی پیشایندی باید ساده و قابل اجرا باشد، برنامه ریزی پیشایندی نباید تنها شامل اقدامات پیچیده که . 3
در حیطه متخصصین است باشد. برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که تمامی کارکنان و همین طور اعضای 

جامعه قادر به مشارکت باشند.

برنامه ریزی پیشایندی باید واقع گرایانه باشد، برنامه هایی که بر پایه واقعیت نیستند، با خطر عدم موفقیت . 4
روبرو هستند.

برنامه های پیشایندی باید امکان استفاده کارآمد و تأثیرگذار و منصفانه از منابع را برای رفع نیاز های انسان . 5
فراهم آورد. )مهدیزاده، 1391، ص29و30(

2-5- رویکرد اقتضا
این رویکرد آخرین پدیده در مسیر پیشرفت علم مدیریت است و درواقع پلی است بین شکاف میان تئوری و 
عمل. رویکرد اقتضا اگرچه گذشتن از مکاتب کالسیک و رفتاری، نظریه جهان شمول سیستمی، رویکرد استراتژیک 
و روی آوردن به واقعیت است اما درعین حال مغایرتی با رویکرد های مذکور ندارد بلکه مکمل آن  هاست. )الوانی، 

)28-18 ،1368

این رویکرد سعی ندارد تا مجموعه اصولی کلی تهیه کند که برای بیشتر موقعیت ها قابلیت اجرایی داشته باشد، 
بلکه اصواًل استدالل آن این است که رویکرد درستی که در هر موقعیت باید در پیش گرفته شود به شرایط و حاالت 

ویژه ای که تصمیمات در آن گرفته و اجرا می شود وابسته است.
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برای مثال، برنامه ریزی و مدیریت یک دانشگاه یا حکومت محلی عملیات کاماًل متفاوتی را نسبت به مدیریت 
یک شرکت صنعتی یا تجاری طلب می کند. مشابه همین، سازمان هایی که در محیط های متفاوت فعالیت می کنند 
ممکن است به خاطر تفاوت شرایط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و قانونی که در آن مستقر هستند به 
مدیریت و برنامه های متفاوتی نیاز داشته باشند. آن چیزی که رویکرد اقتضا ارائه می کند، چارچوبی ادراکی همراه با 
(Bruton and Nicholson,1987, 65-75) .تکنیک ها و روش هایی است که می تواند برای موارد زیر به کار رود

تشخیص و شناخت پیشامد هایی که ممکن است یک موقعیت خاص را تحت تأثیر قرار دهند.. 1

توسعه و تجزیه وتحلیل مسیر های عمل و انتخاب مسیر های عملی که به بهترین صورت بتواند نیازمندی های . 2
سازمان و منافع گروه  های ذینفع را برآورده سازد.

محیطی  شرایط  برای  سازمانی  طرح های  مناسب ترین  )یافتن  خود  هدف  به  یافتن  دست  برای  رویکرد  این 
مفروض( روش خاصی را به کار می گیرد و آن عبارت است از برقراری ارتباط تبعی )نه علی و معلولی( بین شرایط 
محیطی و موقعیتی مشخص با مفاهیم و فنون مدیریتی مناسب. در این میان عوامل شرایط محیطی معمواًل متغیر 

مستقل تلقی می شوند و مفاهیم مدیریت متغیر وابسته. بنابراین سه عنصر اصلی رویکرد اقتضاء عبارت اند از:

محیط، مفاهیم مدیریت و ارتباط مشروط و مقتضی بین آن دو

2-5-1- مکتب اقتضایی و نگرش آن نسبت به محیط برنامه ریزی

روش های  انتخاب  و  دیگر  سازمان های  با  سازمان  یک  رابطه  که  است  استوار  مبنا  این  بر  اقتضایی   نظریه 
برنامه ریزی آن می بایست با توجه به مجموعه عوامـل متشکله محیط برنامه ریزی صورت پذیرد. طبق این نگرش، 
از خود نشان دهند.  ابتکار بیشتری  انعطاف و  برنامه ریزی  باید در فرآیند تصمیم گیری و  نظریه پردازان و مدیران 
بنابراین، تئوری اقتضایی اصول نظریات کالسیک ها و کلیه مکاتبی که عقایدی شبیه آنان را دارند رد می کند، زیرا 
سازمان ها و شرایط محیطی آن  ها نیز به تبعیت از تغییرات محیطی، متفاوت خواهد بود. »هچ« عوامل تشکیل دهنده 

محیط سازمان ها را به سه دسته تقسیم می کند که عبارت اند از:

محیط کالن که شامل فرهنگ، رقبا، اقتصاد، سیاست و فناوری است.- 

محیط واسطه ای - 

محیط خرد که عوامل درونی سازمان را مدنظر قرار می دهد. )اسدی، 1382، ص32(- 

2-5-1-1- تعاریف محیط برنامه ریزی

 محیط برنامه ریزی سازمان به کلیه عواملی اطالق می شود که بر سازمان اثر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرند.. 1

محیط شامل تمام عوامل خارج از مرز سازمان است که ممکن است بالقوه بر سازمان اثرگذار باشند. 2

از سازمان اطالق . 3 با عوامل خارج  با یکدیگر و  ابعاد درونی سازمان  محیط برنامه ریزی سازمان به تعامل 
می گردد. )نجف بیگی، سازمان مدیریت، 1380، ص44(
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محیط کار و عمومی- 

بنابرعقیده صاحب نظران مدیریت، محیط را می توان به محیط کار و محیط عمومی تقسیم کرد. محیط کار به 
محیطی گفته می شود که سازمان به طور مستقیم با عوامل اساسی آن در ارتباط است و از آن تأثیر می پذیرد، مانند 
بازار، رقبا، بخش تهیه مواد اولیه، منابع انسانی، سهام داران و اتحادیه های کارگری، محیط عمومی به عواملی تأکید 
دارد که به طور غیرمستقیم بر سازمان و عملکرد های آن تأثیر میگذارد، مانند عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی و فناوری.

نظریات مختلف نسبت به محیط برنامه ریزی

نظریه »وود وارد«: در اواسط دهه 1960، نتیجه حاصل از تحقیق وی نه تنها توجه به عوامل محیطی را در  -
مطالعات آکادمیک افزایش داد بلکه نشان داد که:

الف( بین طبقه بندی  های تکنولوژیک و ساختار سازمانی همبستگی وجود دارد.

ب( اثربخشی سازمانی به تناسب صحیح بین فناوری و ساختار سازمانی وابسته است.

نظریه »برنز« و »استاکر«: سازمان ها ازنظر محیط برنامه ریزی در دو طیف مکانیکی و پویا قرار داده شده اند،  -
افزایش یابد و  درواقع ازنظر آنان درجه تغییرپذیری سازمان ها ممکن است از حالت مکانیکی یا ماشینی 
به حد سازمان های پویا برسد، سازمان های مکانیکی آنهایی هستند که محیط خارج سازمان بر آن ها تأثیر 
چشمگیری نخواهد داشت، مانند صنعت کانتینر سازی که محیطی تقریبًا ثابت دارد. اما هرقدر سازمانی از 

حالت مکانیکی به سمت ارگانیکی حرکت کند، اثر محیط بر آن بیشتر خواهد شد. 

مطلبی که »برنز« و »استاکر« بدان تأکید دارند آن است که روبرو شدن با محیط مطمئن آسان است، زیرا 
محیط خارج از سازمان تغییری را به آن تحمیل نمی کند و می توان احتیاجات را با استفاده از روش های 
باید برخورد  نامطمئن که ویژگی سازمان های پویاست چگونه  با محیط  اما  ساده و کم هزینه تأمین کرد. 
کرد؟ آنچه مسلم است مطالعات »برنز« و »استاکر« در زمینه میزان تغییرات محیط برنامه ریزی تا انداز ه ای 
دیدگاه نویسنده را گسترش می دهد ولی چارچوب دقیقی در رابطه با دسته بندی محیط برنامه ریزی تولید 

به دست نمی دهد.

بین  - رابطه  زمینه  در  دانشگاه  هاروارد،  از طرف  در دهه1960  تحقیق  این  نظریه »الرنس« و »لورنش«: 
فناوری و محیط برنامه ریزی صورت گرفت. آن ها دریافتند که تغییر فناوری در صنایع به این بستگی دارد 
که محیط های خارجی سازمان تا چه حدی تغییر را ضروری بدانند. نتیجه مطالعات این دو محقق، مـا را 
به این واقعیت راهنمایی می کند که نوع فناوری اطالعات به کار گرفته شده در طراحی و اجرای روش های 

برنامه ریزی نیاز به انطباق با تغییرات محیطی خواهد داشت. 

نظریه »گالبرایت«: وی را می بایست از پیشگامان مطالعات محیطی به شمار آورد. او در زمینه چگونگی  -
برپایی سازمان ها براساس پیش بینی وظایف آن  ها مطالعه و بررسی کرده است.
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این بود که هرقدر کار های یک سازمان، غیرقابل تغییر باشد، درباره آن  ها بهتر  یافته های تحقیقات وی 
می توان برنامه ریزی کرد و درنتیجه به جریان و تداوم اطالعات در سازمان نیازی نیست. به بیان دیگر وی 
اعتقاد داشت که محیط باثبات و فعالیت های پایدار در سازمان روش های برنامه ریزی را طلب می کند که 
محیط  مخصوصًا  آن  فعالیت های  و  سازمان  هرقدر  وصف،  این  با  هستند.  اطالعات  توزیع  نیازمند  کمتر 
برنامه ریزی آن بی ثبات تر باشد احتیاج به روش های برنامه ریزی خواهد داشت که به توزیع اطالعات در کل 
سیستم بهای بیشتری بدهند. همچنین وی باور داشت بین اجزای مختلف سازمان هماهنگی الزم است 
تا سازمان در ارتباط با محیط به طور اثربخش عمل کند. در صورت تغییرات افراطی در محیط برنامه ریزی 
سازمان نیاز به اهرم های هماهنگ کننده بیشتری احساس می گردد و این خود به جریان گردش اطالعات 

کمک خواهد کرد.

نظریه »امری« و »تریست«: دو پژوهشگر به نام های »فرد امری« و »اریک تریست« چهار نوع محیط را  -
شناسایی و طبقه بندی کردند. آن  ها معتقد بودند که سازمان ها با این محیط ها روبرو می شوند که عبارت اند از: 
محیط تصادفی آرام، خوش های آرام، واکنشی متشنج و بسیار متشنج، همچنین آن ها به این نتیجه رسیدند 
که درجه پیچیدگی این محیط ها به تدریج افزایش می یابد. در ادامه به تعریف و تشریح هریک پرداخته شده و 
دیدگاهی که از ویژگی  های هرنوع از محیط در زمینه انتخاب روش برنامه ریزی ایجاد می شود مورد بررسی 

قرار می گیرد. )رابینز، استیفنپی، 1377، ص 65(

الف( محیط تصادفی آرام: این محیط نسبتًا بدون تغییر است. بنابراین، از جانب آن هیچ تهدیدی متوجه 
سازمان نیست. در چنین محیطی توزیع درخواست ها به صورت تصادفی است، سرعت تغییرات بسیار کند 
انتظار داشت که  برنامه ریزی می توان  اطمینان در آن بسیار ضعیف است. در چنین محیط  پدیده عدم  و 

روش های اولیه برنامه ریزی کاربرد بیشتری داشته باشند.

ب( محیط خوشه ای آرام: در این محیط هم تغییرات زیادی رخ نمی دهد، ولی تهدیدات به صورت مجموعه 
یا انبوه درمی آیند. سازمانی که در چنین محیطی قرار می گیرد در مقایسه با محیط تصادفی آرام باید بیشتر 
را  نیرو هایشان  کنند،  ائتالف  دارد که گروه هایی  امکان  رابطه  این  در  باشد.  گوش به زنگ خطرات محیط 

روی هم گذاشته و مایه تهدیداتی برای سازمان ایجاد کنند.

ج( محیط واکنشی متشنج: این محیط از محیط های قبلی پیچیده تر است. در چنین محیطی چندین سازمان 
و شرکت رقیب در پی هدف های مشابهی برمی آیند. امکان دارد یک یا چند سازمان به اندازه ای بزرگ باشند 
که بتوانند بر محیط خود و سایر سازمان ها اعمال نفوذ کنند. همانطور که معلوم است رقابت و تعارض از 
ویژگی  های عمده این محیط به شمار رفته و روش های برنامه ریزی کاربرد خواهند داشت که انعطاف پذیری 

بیشتری را برای سازمان به ارمغان آورند.

د( محیط بسیار متشنج: این نوع محیط از بیشترین پویایی برخوردار است و در آن پدیده عدم اطمینان در 
شدیدترین وضع خود است. پدیده تغییر و تحول در همه جا و همه وقت حاضر است و اجزاء یا ارکان محیط 
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باید رابطه ای  ارتباط بسیار زیادی باهم دارند. در یک محیط بسیار متشنج سازمان همچنین  برنامه ریزی 
که با نهادهای دولتی، مشتریان و عرضه کنندگان مواد اولیه دارد مرتبًا مورد ارزیابی قرار دهد. باآنکه این 
محققان نظر خاصی در رابطه با ساختار ها و روش های متناسب با محیط های پیش گفته ارائه نکرده اند، اما 
به نظر می رسد برای محیط های الف و ب روش هایی با ساختار مکانیکی و محیط های ج و د روش هایی با 

ساختار کاماًل ارگانیک متناسب باشند.

نظریه »ریچارد ال. دفت«: ازنظر »ریچارد دفت«، محیط برنامه ریزی سازمان از ساده به پیچیده و از پایدار  -
به ناپایدار شکل می گیرد. بر این اساس وی چهار محیط برنامه ریزی را شناسایی و معرفی می کند که به قرار 

زیر هستند: 

محیط ساده و پایدار: به محیطی اطالق می گردد که عوامل خارج از سازمان در آن محیط محدود هستند . 1
و اصواًل تأثیر چندانی بر سازمان و عملیات آن نخواهند داشت، ضمنًا عوامل به همان صورتی که هستند 

باقی می مانند یا تغییرشان اندک است. 

محیط ساده و ناپایدار: در این محیط نااطمینانی زیاد است و تغییرات موجب می شوند مدیران نتوانند . 2
می کنند.  تغییر  غیرقابل پیش بینی  و  پیوسته  که  هستند  سازمان هایی  به عالوه  بگیرند.  تصمیم  به راحتی 
با تغییرات شدید عرضه و تقاضا روبرو  ناپایدار است و  محیط برنامه ریزی این قبیل سازمان ها ساده و 
هستند. درواقع محیط های ساده و ناپایدار مدیران تولید و عملیات و مواد را در تصمیم گیری ها دچار نا 

اطمینانی می کند.

محیط پیچیده و پایدار: سازمان هایی وجود دارند که با عوامل خارجی متفاوت بسیاری سروکار دارند، ولی . 3
این عوامل به همان صورت باقی می مانند یا تغییرات اندکی دارند و این خود نشان دهنده عدم اطمینان 
است. در چنین وضعیتی تعداد عواملی که باید تجزیه وتحلیل شوند بسیارند و الزم است در برابر هریک از 
آن ها واکنش مناسب اتخاذ گردد. »دفت« اعتقاد دارد گرچه تعداد عوامل خارج از سازمان در محیط های 

پیچیده و پایدار بسیار است و تغییرات کند است این تغییرات به تدریج رخ می دهند و قابل پیش بینی اند.

روبرو . 4 متفاوت  و  زیاد  تعداد  به  محیطی  عوامل  با  که  دارند  وجود  ناپایدار: مؤسساتی  و  پیچیده  محیط 
سایر  با  مقایسه  در  اطمینان  عدم  میزان  ناپایدار  و  پیچیده  برنامه ریزی  محیط های  در  درواقع  هستند. 

محیط های مطرح شده در باالترین سطح است.

آنچه از نتایج تحقیقات عنوان شده استنباط می شود مبین این حقیقت است که به منظور بررسی رابطه بین محیط 
و روش های انتخابی الزم است یک طبقه بندی متناسب صورت پذیرد. هریک از نظریه های محیطی از زاویه ای 
ویژه به محیط نگریسته و در اکثر طبقه بندی های عنوان شده بخشی از عوامل و ابعاد مهم نادیده گرفته شده است، 
نویسنده به دنبال بررسی و اندازه گیری محیط های گوناگون برنامه ریزی است. در رابطه با تغییرات، نوسان تقاضا 

بیشترین تأثیر را در تبیین محیط و طبقه بندی آن داشته است. )نجف بیگی، 1380، ص48(
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2-5-1-2- مفاهیم مدیریت

تعاریف مدیریت -

هربرت سیمون مدیریت را فرآیند تصمیم گیری می داند. ازنظر او مدیر خوب کسی است که تصمیمات صحیح 
را به موقع اتخاذ می کند و مدیر بد کسی است که در تصمیم گیری متزلزل عمل می کند. ماری پارکر فالِت مدیریت 

را هنر انجام دادن کار ها به وسیله دیگران و از طریق آن  ها می داند.

منابع و  برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج  انسانی در  و  منابع مادی  به کارگیری مؤثر و کارآمد  فرایند  مدیریت 
امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی موردقبول صورت 

می گیرد. تعریف مذکور، مفاهیم کلیدی زیر را در بردارد:

مدیریت یک فرآیند است.- 

مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیالت انسانی است.- 

مدیریت مؤثر، تصمیم  های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد.- 

مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می گویند.- 

مدیریت بر فعالیت  های هدف دار تمرکز دارد. )رضائیان، علی. 1383، ص53(- 

2-5-2- رویکرد اقتضا در برنامه ریزی شهری

فرایند های برنامه ریزی شهری از قبل معین نیستند و می توانند به عنوان فرایندی احتمال پذیر در نظر گرفته 
شوند. در چنین شرایطی یک رویکرد فقط تا حدی ارزش کسب می کند که در اجرا موفق باشند. رویکرد پذیرفته شده 
برای برخورد با یک موقعیت خاص یا مسئله برنامه ریزی باید با نیاز ها و واقعیت های عملی همخوانی داشته باشد. 
کریستن سن، از نظریه پردازان برنامه ریزی شهری، از اتخاذ رویکرد اقتضا در برنامه ریزی شهری حمایت می کند. به 
نظر وی، برنامه ریزی به شرایط مسئله وابسته است و از قبل نمی توان رویکردی مشخص را در همه شرایط به طور 

یکسان به کار بست.

خالصه نتایجی که وی از مطالعات خود در زمینه پذیرش رویکرد اقتضا در برنامه ریزی شهری به دست آورده 
(Richard Choularton, 2007, 12) .است از این قرارند

»فرایند برنامه ریزی می تواند به عنوان سازمان دهی شرایط مختلف عدم قطعیت به حساب آید. بنابراین برنامه ریزان 
باید شرایط واقعی عدم قطعیت را که از ویژگی  های مسائل برنامه ریزی است ارزیابی کنند و شیوه مناسب برنامه ریزی 
با شرایط آن مسئله را برگزینند. با برنامه ریزی متناسب با شرایط واقعی، برنامه ریز به صورت اقتضایی عمل می کند 

و اگر چنین کند، به طور عقالیی خواهد توانست بر عدم قطعیت چیره شود.«

به طرف  کامل  درحرکت  اما  می شود،  مدیریت محسوب  نظریه پردازی  در  تحول  آخرین  اقتضا  رویکرد  اگرچه 
آن خطری بالقوه وجود دارد و آن اینکه امکان دارد اهدافی که استراتژی کلی سازمان یا نظام برنامه ریزی را قوام 
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می بخشند در عین سازگاری با عوامل احتمالی متغیر و متعدد در سطح محلی و بعد تاکتیکی به فراموشی سپرده 
شوند و از بین بروند. در این شرایط آن چیزی که نیاز است، نگرشی به برنامه ریزی است که در داخل چارچوبی 
استراتژیک، رویکردی اقتضایی را در پیش گیرد. این رسالت را، همانگونه که پیشتر اشاره شد، پژوهشگرانی چون 
در  استراتژیک  تفکر  اصول  به کارگیری  درباره  که  پژوهش هایی  در  پاور  و  یاولت  لینگ،  هیک  لپ،  جی  و  فرند 

برنامه ریزی اجتماعات محلی به انجام رساند ه اند، تحقق بخشید ه اند.

برنامه ریزی استراتژیک اگرچه با ایجاد سلسله مراتبی نیرومند )عمودی( در صورت بندی و تدوین سیاست های 
برنامه ریزی  در  افقی  ارتباطات  نیز  و  سازمانی  بین  ارتباطات  پیچیدگی  اما  است،  مفید  بسیار  منسجم  و  یکپارچه 
سازمان های سلسله مراتبی یک حلقه گم شده در این نوع برنامه ریزی بوده است. در این زمینه آنچه اهمیت بسیار 
می یابد، مسئله ایجاد هماهنگی است. اگرچه لیندبلوم اعتقاد دارد که این هماهنگی در بین بازیگران در بازار سیاسی 
مراتبی  ویژگی سلسله  زمانی که تصمیم گیری جمعی  اما  تعدیلی دوسویه صورت می پذیرد  از طریق  اقتصادی  و 
بیشتری به خود می گیرد و سازمان بزرگ و پیچیده تر می شود، باید سازوکار دیگری برای ایجاد هماهنگی نظام مند 

)سیستماتیک( بین واحد های سازنده سیستم، به منظور تضمین کارایی آن تعبیه کرد.

ابزار های مختلفی برای ایجاد هماهنگی وجود دارد. اما دو دسته از آن  ها بیشتر شناخته شده اند، یکی از آن  ها 
هماهنگی از طریق برنامه ریزی و کنترل است و دیگری آن چیزی است که در زمان و مکان واقعی انجام می گیرد 

(Richard Choularton, 2007, 12) .و آن هماهنگی از طریق پسخوراند و انطباق است

همه انواع برنامه ریزی به ایجاد هماهنگی نمی پردازند. در این میان برنامه استراتژیک و برنامه ریزی هماهنگ 
ساز متمایز از یکدیگرند.

برنامه ریزی استراتژیک در پی نشان دادن جهت حرکت کالن سازمان است و به عبارت دیگر با شناخت عدم 
قطعیت و تالش برای پیش بینی و پرداختن به طیف وسیعی از اقتضائات ممکن در پی تحقق اهداف خود است. 
دهد  انجام  اقتضایی  آینده  در  آنچه می خواهد  درباره  قادر می کند  را  سازمان  استراتژیک  برنامه ریزی  که  درجایی 
تصمیم گیری کند، برنامه ریزی هماهنگ ساز، برای سازمان یا شبکه های بین سازمانی مشخص می سازد که چگونه 

می توان به آنچه تصمیم گرفته شده است نائل آمد.

برنامه ریزی هماهنگ ساز در عمل بعد از انجام برنامه ریزی استراتژیک صورت می گیرد. این نوع برنامه ریزی در 
پی تعریف و تعیین واحد های سازمانی مرتبط، سازمان ها و عوامل اجرایی و نهادها و اجزای مشارکت کننده در فرایند 
اجراست و نقش و تعامالت هریک از آن  ها را در زمینه برنامه ها و پروژه هایی که ازجمله اجزا و عناصر استراتژی 
منتخب محسوب می شوند نشان می دهد. این نوع برنامه ریزی مستلزم تدوین برنامه های تفصیلی و طراحی پروژه 
است که در آن به منابع و مداخالت ضروری )تخصیص بودجه، انگیزش ها، قوانین و مقررات و جز آن( برای فراهم 
آوردن بستری مناسب برای اقدامات مشارکت کنندگان که برای تحقق اهداف استراتژی ضروری است می پردازد. 
این مداخالت ممکن است مستلزم ایجاد سازمان های جدید و یا ساختاربندی مجدد سازمان های موجود باشد. با 
انجام این نوع برنامه ریزی، برنامه ریزان شهری نقش فعال تری در اجرا به عهده می گیرند. برنامه ریز در یک سازمان 
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یا در یک نظام بین سازمانی باید با عوامل مؤثر و بازیگران اجرایی تعامل داشته باشد و دیدگاه ها، محدودیت ها، 
ارزش ها و انگیزه های آن  ها را مورد ارزیابی قرار دهد و در نظر گیرد. با ترکیب این شرایط در برنامه ها، پروژه  ها 
با طرح های سازمان و برای مشارکت مؤثر واحد ها، عوامل نامحسوس و جزئی در اجرا داخل می شوند که این امر 

می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت استراتژی کلی سازمان داشته باشد.

را  رایج  برنامه ریزی  کاستی های شیوه  از  بسیاری  اگرچه  بر هماهنگی  مبتنی  برنامه ریزی  و  انگاره هماهنگی 
بازهم مورد  پایین آن  به  باال  به دلیل ماهیت تکنوکراتیک و  اواخر دهه 80 و90  اما در  اجرا برطرف ساخت،  در 
تردید های فراوانی قرار گرفت. در این موقعیت این پرسش مطرح شد که آیا صرف هماهنگی برای اجرای موفق 
کافی است یا نه؟ و نیز آیا فرایند موجود در برنامه ریزی شهری کافی و کامل است؟ هماهنگی و سازگاری از طریق 
از طریق  بلکه بر اساس پذیرشی دوسویه و اختیاری و  نبود  انگار ه ای پذیرفتنی  پایین دیگر  تصمیم گیری باال به 
مذاکره به انجام میرسید. در این دوره ایجاد وفاق و رسیدن به توافق در تصمیم گیری ها شعار جدیدی به حساب 
می آمد. اگرچه بعد ها با گسترش این انگاره، برنامه ریزان دریافتند که همیشه نمی توان به اجماع قطعی و کامل میان 
 صاحبان منافع مختلف در شهر دست یافت، اما تنوع طبیعی و ناسازگاری ذاتی در جوامع تکثرگرا اجتناب ناپذیر است. 

(Richard Choularton, 2007,13)

به این ترتیب برنامه ریزی مبتنی بر تشریک مساعی، همکاری یا تعاون و وفاق جایگزین انگاره برنامه ریزی مبتنی 
بر هماهنگی شد، بطوریکه هماهنگی شد، بطوریکه اکنون نظریه برنامه ریزی ارتباطی و یا نظریه برنامه ریزی مبتنی 

بر تشریک مساعی وجهه ای قویتر نسبت به بقیه رویکرد ها در نظر و عمل پیداکرده اند.

در دو دهه اخیر مفهوم برنامه ریزی و مدیریت شهری با تحوالتی که به خود پذیرفته است تنها به شناخت و 
کنترل عناصر سیستم های شهری محدود نمی شود بلکه بیشتر با مجموعه ارتباطات رفتاری و فرایند های درگیر است 
که از طریق آن تعداد بی شماری از فعالیت های ساکنان با یکدیگر و نیز با حکومت شهر تعامل پیدا می کند. امروزه 
در برخورد با شهر دخالت های تک بعدی باال به پایین با الگوی بسیار پیچیده و ظریفی از فکر و عمل جایگزین شده 
است که به نوعی در مفهوم حکمرانی خوب جمع آمده است. در این شیوه تصمیمات بزرگ و کوچک با اشتراک 
بین صاحبان منافع شهری اتخاذ می شود. حکمرانی خوب ابزار توانمندی برای ساخت شهر های سالم تر، ایمن تر و 

دربرگیرنده تر برای زندگی به شمار می آید.

شفافیت، دربرگیرندگی و شراکت ازجمله شعار ها و اصول شکل جدید برنامه ریزی و مدیریت )حکمرانی خوب( 
محسوب می شود. ایده حکمرانی خوب ممکن است تا انداز ه ای شبیه به نظریه برنامه ریزی مبتنی بر تشریک مساعی 
به نظر آید ولی مقداری از آن ایجاد ارتباطات در سطح شهری )شبکه سازی( و بین افراد و سازمان ها و گروه های 
دخیل در آن برمی گردد، به نحوی که همدیگر را بشناسند و آماده همکاری با یکدیگر گردند. برای این همکاری 
باید چارچوب هایی وجود داشته باشد. زمانی که این چارچوب وجود نداشته باشد عملکرد افراد و سازمان ها پراکنده، 
مسائل  که  می شود  مطرح  آنجا  تشریک مساعی  بر  مبتنی  برنامه ریزی  ضرورت  بود.  خواهد  ناکارآمد  و  شکسته 
برنامه ریزی به دلیل پیچیدگی بسیار باالیی که دارند و افراد و گروه های متعددی در آن دخیل اند، نمی توانند به وسیله 

سازمانی واحد حل وفصل گردند.
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در این میان نقش برجسته برنامه ریزان، ایجاد چنین چارچوب های سازمانی، قانونی، تکنیکی برای واردکردن 
سهام داران شهر در آن، و نیز ایجاد بستری برای همکاری و تعاون و تشریک مساعی کلیه ذینفعان در توسعه شهری 

(Richard Choularton, 2007, 14) .است

2-6- فنون رهیافت پیشایندی 
سه فن به صورت متداول در برنامه ریزی پیشایندی مورد استفاده قرار می گیرد. این فنون عبارت اند از:

1ـ فن تولید سناریو
تولید  فن شامل  این  به کارگیری  است.  پیشایندی  برنامه ریزی  نوع  متداول ترین  سناریو  تولید  فن  به کارگیری 
این فن  استفاده می شود، می باشد. عملکرد  پاسخگو  برنامه  تولید  برای  پایه ای  به عنوان  سناریو های مشخص که 
به این ترتیب است که ابتدا سناریو های مشخصی تولید می شوند و برنامه ای برای پاسخگویی به این سناریو ها تدوین 

می شود. دو کاربرد مشخص برای فن تولید سناریو شناخته شده است. این کاربرد ها عبارت است از:

الف( هنگامی که برنامه ریزی مشخص و با جزئیات مورد نیاز است

ب( هنگام مواجهه با یک تهدید مشخص یا بحران 

2ـ فن برنامه ریزی ایجاد آمادگی
این فن در گستره وسیعی استفاده می شود که شامل تعیین شکاف ها و تالش هایی برای پاسخی کارآمد به رویداد 

غیرمنتظره و سپس برنامه ریزی و اجرای اقداماتی برای افزایش ظرفیت مقابله و کاهش شکاف های بالقوه است.

فن  این  عملکرد  می شود.  استفاده  آمادگی  ایجاد  برنامه  تولید  برای  پایه ای  به عنوان  ساده  و  عام  سناریو های 
به این ترتیب است که ابتدا اقدامات ایجاد آمادگی مشخصی تعیین می شود و سپس برای آن  ها برنامه ریزی می شود. 

دو کاربرد مشخص برای فن تولید سناریو شناخته شده است. این کاربرد ها عبارت است از:

الف( هنگامی که تهدید مشخصی تشخیص داده نشده است.

ب( هنگام آمادگی برای سوانحی که پیش بینی آن  ها دشوار است یا به سرعت به وقوع می پیوندد.

این فن برنامه ریزی می تواند به شدت بر روی آمادگی تمرکز داشته باشد بدون اینکه برنامه ای برای مقابله با 
رویداد غیرمنتظره داشته باشد. ) مهدیزاده، 1391، ص32(

3ـ فن برنامه ریزی پیشایندی برای مقابله با تمامی مخاطرات
در فن برنامه ریزی پیشایندی برای تمامی مخاطرات، زنجیره کار های معمول در رویداد های غیرمنتظره تعریف 
می شود. در این فن همچنین استاندارد هایی برای به کارگیری در فرایند کار های مربوط به مقابله با رویداد غیرمنتظره 

تعیین می شود. دو کاربرد مشخص برای فن تولید سناریو شناخته شده است. این کاربرد ها عبارت است از:

الف( برای تدقیق مسئولیت ها

ب( هنگامی که رویه مقابل استاندارد مورد نیاز است.
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مقابله  برنامه  فاقد  و می تواند  است  تأثیرگذار  رویداد غیرمنتظره  ایجاد سازمان هایی جهت  برای  تنها  این فن 
میان  در  پیشایندی  برنامه ریزی  فن  رایج ترین  مخاطرات  تمامی  برای  پیشایندی  برنامه ریزی  فن  باشد.  رویداد  با 

کشور های توسعه یافته به خصوص در غرب می باشد. ) مهدیزاده، 1391، ص33(

2-6-1- مقایسه فنون برنامه ریزی پیشایندی

نمودار 5ـ تبیین ویژگی  های فنون برنامه ریزی پیشایندی

فن برنامه ریزی برای تمام مخاطراتفن برنامه ریزی ایجاد آمادگیفن تولید سناریوویژگی  های قابل قیاس

عملکرد فنون
و  می شوند  تولید  مشخصی  سناریو های 
برنامه ای برای پاسخگویی به این سناریو ها 

تدوین می شود.

اقدامات آمادگی مشخص، تعیین می شود و 
برای آن  ها برنامه ریزی می شود.

رویداد های  در  معمول  کار های  زنجیره 
استاندارد هایی  می شود.  تعریف  غیرمنتظره 
با  مقابله  به  مربوط  کار های  فرایند های  در 

رویداد غیرمنتظره تعریف می شود.

کاربرد

با  و  مشخص  برنامه ریزی  هنگامی که  ـ 
جزئیات مورد نیاز است.

با یک تهدید مشخص یا  ـ هنگام مواجهه 
بحران

تشخیص  مشخصی  تهدید  هنگامی که  ـ 
داده نشده است.

که  سوانحی  برای  آمادگی  هنگام  ـ 
پیش بینی آن  ها دشوار است یا به سرعت به 

وقوع می پیوندد.

ـ برای تدقیق مسئولیت ها
ـ هنگامی که روی های مقابل استاندارد مورد 

نیاز است.

ـ سناریو های بسیاری را شامل می شود.سطح جزئیات

تمرکز  آمادگی  روی  بر  به شدت  می تواند  ـ 
برای  برنامه ای  اینکه  بدون  باشد  داشته 

مقابله با رویداد غیرمنتظره داشته باشد.
جزئیات  و  باشد  گسترده  بسیار  می تواند  ـ 

مقابله با رویداد را دربر نگیرد.

ـ می تواند فاقد برنامه مقابله با رویداد باشد.
جهت  سازمان هایی  ایجاد  برای  تنها  ـ 

مدیریت رویداد غیرمنتظره تأثیرگذار است.

استفاده کنندگان از 
برنامه

ـ کنش گران انسان گرا

ـ NGO ها

UN ـ نهادهای
ـ دولتمردان

ـ کنش گران انسان گرا

ـ NGO ها

UN ـ نهادهای
ـ دولتمردان

ـ کشور های توسعه یافته
و خدمات  ملی  بحران  مدیریت  نهادهای  ـ 

مربوط به رویداد غیرمنتظره

)مهدیزاده، 1391، ص34(

2-7- رهیافت های مرتبط با برنامه ریزی پیشایندی
رهیافت های مرتبط با برنامه ریزی پیشایندی عبارت اند از:

رهیافت سنتی- 

رهیافت برنامه ریزی به صورت موردی- 

رهیافت اندک افزای برنامه ریزی پیشایندی- 
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رهیافت برنامه ریزی پیشایندی بر پایه تصمیم - 

رهیافت خوشه - 

رهیافت گام به گام- 

رهیافت پیوسته یا چرخه ای- 

رهیافت چرخه گل، که در جدول ذیل به شرح خصوصیات هریک می پردازیم: ) مهدیزاده، 1391، ص42-35(- 
نمودار 6ـ تبیین ویژگی  های رهیافت  های برنامه ریزی پیشایندی

ویژگی  های رهیافت های برنامه ریزی پیشایندیرهیافت های برنامه ریزی پیشایندی

رهیافت سنتی
ـ در نظر گرفتن تمامی پیشایند ها )حتی پیشایند هایی که بر روند برنامه ریزی تأثیر چندانی ندارند( و تمرکز بر تمامی پیشایند ها

ـ غیرعملی بودن این رهیافت به جز در برخی موارد خاص عدم قطعیت 

رهیافت برنامه ریزی به صورت موردی

ـ تمرکز بر روی پیشایند هایی که در روند کلی برنامه تأثیرگذارند.
ـ امکان استفاده در قلمرو های پیچیده تر

ـ درنظرگرفتن یک برنامه پایه، جستجو برای مکان هایی که احتمال شکست برنامه در آن مکان ها بیشتر است و تکمیل برنامه 
با اضافه کردن شاخه های پیشایندی در آن مکان ها

رهیافت اندک افزای برنامه ریزی 
پیشایندی

ـ بر پایه رهیافت برنامه ریزی به صورت موردی
ـ کافی ندانستن تعیین مکان محتمل به شکست در برنامه، به عنوان مکانی برای اضافه کردن شاخه پیشایندی

ـ استفاده از روش/ فنی برای برآورد سودمندی شاخه در جهت انتخاب مکان اضافه کردن شاخه

رهیافت برنامه ریزی پیشایندی بر پایه 
تصمیم

ـ مشتمل بودن بر گام های تصمیم، به این ترتیب برنامه تعیین می کند کدام دسته از اقدامات دنبال شود.
ـ تمییز دادن گام های جمع آوری اطالعات از گام های تصمیم 

ـ تمییز دادن محیط هایی که در آن ها اجرای یک کنش ممکن است، از محیط هایی که اجرای آن کنش در آن  ها ضروری است.

رهیافت خوشه

ـ افزایش قابلیت پیش بینی، مسئولیت پذیری و مشارکت
ـ فرصتی برای تقویت همزمان رهبری و مشارکت

برابر رویداد  تعیین مسئولیت بخش ها در  ایجاد گروه های بخشی،  از طریق  با رویداد غیرمنتظره  افزایش سرعت در مقابله  ـ 
غیرمنتظره

ـ فقدان درک کافی بسیاری از افراد در سطح کشور از اجزای رهیافت خوشه
ـ وجود چالش در تعیین مشارکت کنندگان در برنامه ریزی پیشایندی

ـ وجود چالش مسئولیتپذیری /پاسخگویی سازمان های پیشرو در برنامه ریزی پیشایندی در خوشه جهانی 

ویژگی  های رهیافت های برنامه ریزی پیشایندیرهیافت های برنامه ریزی پیشایندی

رهیافت گام به گام

ـ بر پایه مدل خطی برنامه ریزی پیشایندی 
ـ تفکیک فرایند های برنامه ریزی به اجزایی روشن و قابل تعریف و تفکیک 

ـ تدقیق و روشن نمودن نقش ها و وظایف نهادهای مختلف در هرگام
ـ در نظر گرفتن فرایند برنامه ریزی به عنوان فرایندی پایان پذیر)فرایند برنامه ریزی با مقابله با رویداد غیرمنتظره پایان می پذیرد.(
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ویژگی  های رهیافت های برنامه ریزی پیشایندیرهیافت های برنامه ریزی پیشایندی

رهیافت پیوسته یا چرخه ای
ـ در نظر گرفتن فرایند برنامه ریزی پیشایندی به عنوان فرایندی پیوسته / ادامه دار
ـ امکان پیش بینی الزم برای احتمال های مختلف و به دست آوردن آمادگی الزم 

ـ اثرگذاری آموزه های برگرفته از مقابله بر فرایند برنامه ریزی پیشایندی

رهیافت چرخه گل
کردن  از طریق محدود  نهادها  یا  بخش ها  بخشی،  برنامه ریزی  و  نهادی  برنامه ریزی  فرایند  میان  ارتباط  برقراری  امکان  ـ 

فرایند های بین نهادی به محول کردن باقی تالش های برنامه ریزی به سایر نهادها و بخش ها
ـ امکان بازبینی و مرور برنامه ها برای اطمینان از تطابق با راهبرد های رایج تولیدشده در فرایند های بین نهادی

2-8- انتقاد به رهیافت اقتضایی
رهیافت اقتضایی نیز از انتقادات صاحبنظران مصون نمانده است. یک انتقاد به نظریه اقتضایی آن است که 
سازمان را همچون اسیری در چنگال محیط معرفی می کند. در صورت پذیرش این طرز تلقی، تالش برای مدیریت 
سازمان بیهوده به نظر می رسد؛ درحالی که در عالم واقع، سازمان ها در معرض تلفیقی از هجمه نیرو های محیطی و 
اقدام های مدیریتی قرار دارند و نظریه پردازان مدیریت باید نحوه برخورد با نیرو های مذکور را متناسب با هر وضعیت 

ویژه، تعیین کنند. 

2-9-چارچوب نظری بحران
واقعی است، که گاه  با شرایط  برنامه ریزی متناسب  پیشایندی درواقع،  اشاره شد، رهیافت  پیشتر  همانطورکه 
ممکن است شرایط موجود به هر دلیلی به سمت شرایط بحرانی میل کند. بنابراین برنامه ریزی اقتضایی در اینگونه 
مواقع باید قادر به مقابله با بحران های پیشآمده باشد. در این راستا، توجه به چهار نکته اساسی به شرح ذیل ضروری 

است:

باوجود تفاوت  بحران ها، ویژگي هاي  مشترک  زیادي  در بحران هاي  مختلف  به  چشم  مي خورد؛- 

آمادگي  قبلي  در کاهش  ابعاد خسارت  نقش  تعیین کننده  دارد؛- 

تصمیم گیري هاي  عجوالنه  بر اساس  اطالعات  ناقص  دامنه  خسارت  را چند برابر افزایش  مي دهد؛- 

ارتباطات  در ابعاد مختلف  نقش  بسیار تعیین کنند هاي  در کنترل  بحران دارد. ) هادیزاده بزاز، 1385، ص25(- 

2-9-1- تصمیم گیري  در شرایط بحرانی

 باید توجه  کرد تصمیم گیري هاي  مهم  و عمده  همواره  از ضروریات  بحران در لحظات  اول  است. تصمیماتي  
ابعاد وسیعي  تأثیر مي گذارد و در حقیقت  آینده  و گستره  بحران را مي سازد، بلکه  همه  در مورد آن   که  نه تنها در 
قضاوت  مي کنند. بنابراین، طبیعي  است، در مواجهه  با بحران اتخاذ تصمیم هاي  صحیح  منوط  به  دسته بندي  حقایق  
و واقعیت ها باشد. حیاتي ترین  اقدام  در آغاز این  است  که  باید به سرعت  فهمید چه  چیزي  رخ داده  است  و چه  اقدامي  
در مقابل  آن  باید انجام  داد و پس ازآن  شرایط  چگونه  خواهد بود. بیش  از 90% تصمیمات  حساس  در ساعات  اولیه  
بحران صورت  مي گیرد و عوامل  بسیار متعددي  باید در مورد افراد و مسائل  مرتبط  درآن واحد در نظر گرفته  شود. 
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دقیقاً  بغرنجي  مسئله  در اینجا نهفته  است، زیرا بخش  عظیمي  از این  مالحظات  ضروري  و همزمان  را مي توان  در 
پیش بیني  ها و برنامه  مدیریت  بحران قبل  از وقوع  بحران انجام  داد. باید توجه  داشت  بحران به طور اجتناب ناپذیر در 

سه  بعد تصمیم گیري  را تحت  تأثیر قرار مي دهد:

هدف هاي  عالي  و حیاتي  واحد تصمیم گیرنده  را تهدید مي کند؛. 1

زمان  واکنش  را براي  اتخاذ تصمیم  محدود مي سازد؛. 2

عناصر و عوامل، تصمیم گیرنده  را با بروز ناگهانی  خود غافلگیر مي کند.. 3

 سه  عامل  مهم  که  در تعریف  و تشخیص  بحران از دیدگاه  روش  تصمیم گیري  نقش  عمده  دارند، عبارت اند از: 

تهدید . 1

زمان . 2

غافلگیري. 3

 بحران هاي  مختلف  برحسب  اینکه  میزان  هریک  از عوامل  سه گانه  فوق  در آن  ها شدید، متوسط  یا ضعیف  باشد 
درجه بندي  مي شوند که  شدت  تهدید، کوتاهي  زمان  و غافلگیري  از ویژگي هاي  بحران هاي  حاد هستند. بر اساس  ترکیبي  
که  از این  سه  عامل  به دست آمده  مي آید مکعب  بحران ساخته  مي شود. در این  مکعب  درجه  آگاهي  در دو حد »غافلگیري« 

و »پیش بینی شده« قرارگرفته  که  مبین  ادراک  و تشخیص  و آگاهي  مقامات  تصمیم گیرنده  از بروز بحران است.

؛  )رضایی  هستند.  متفاوت   آگاهي«  »درجه   و  زماني«  »تداوم   تهدید«  »شدت   به تناسب   تصمیمات    بنابراین  
بختیاری، 1389، ص65و66(

2-9-2-علل وقوع بحران

علت های وقوع بحران با توجه به نقش عملکردی آن  ها به سه گروه: اصلی، زمینه ساز و بازدارنده تقسیم می شود.

علل اصلی، علت هایی هستند که نقش مؤثری در بروز واقعه دارند و می توانند آشکار یا پنهان باشند.- 

علت های زمینه ساز، عللی هستند که ضمن اثرگذاری بر علل اصلی از خاصیت تسهیل کنندگی برخوردار - 
می باشند که معمواًل به صورت ظاهری نیز بروز می نمایند.

علت های بازدارنده، عللی را شامل می شوند که در جلوگیری از توسعه بحران، نقش آفرین هستند.- 

علت ها را از حیث ظهور آن  ها در مراحل بحران می توان به دودسته علل ظاهری و علل پنهانی تقسیم کرد.- 

علت های ظاهری، عللی هستند که می توان حضور آن  ها را باکمی تخمین در محیط بحران به دست آورد - 
) مانند علل طبیعی وقوع بحران و یا جریانات سیاسی و .....(

علت های پنهان، عللی هستند که به رغم حضورشان در محیط بحران، تالش جدی و مضاعفی در مخفی - 
نگه داشتن آن  ها صورت می گیرد.
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همچنین شریو استاوا، بحران را زاییده ی عوامل انسانی و فناوری می داند. این دیدگاه با جامعیت بیشتری به 
بررسی و تبیین بحران می پردازد. این دیدگاه با جامعیت بیشتری به بررسی و تبیین بحران می پردازد. فناوری های 
خطرپذیر در حال ازدیاد هستند و از ظرفیت فاجعه باری برای تخریب برخوردارند. آن  ها خصلت پیچیدگی تعامل 
و وابستگی شدید اجزا را دارا هستند. بنابراین بر اساس رویکرد فناورانه ساختاری، علت بروز بحران، فناوری های 
پیچیده هستند که با عوامل مدیریتی، ساختاری و دیگر عوامل درونی و بیرونی سازمان به نحو درک ناپذیری در 

تعامل به سر می برد. )رضایی ؛ بختیاری، 1389، ص66(

2-9-3- ویژگی  های بحران

تنش زا  وضعیت  را  بحران  می توان  ازاین رو  دارند  نیز  اشتراکاتی  دارند،  باهم  که  تفاوت هایی  به رغم  بحران ها 
دانست که دارای خصوصیاتی به شرح زیر است.

برنظم عمومی و امنیت تأثیرگذار باشد.- 

موجب پاسخ سریع و فوری شود.- 

واکنش فوری شرکت کنندگان را برانگیزد.- 

نظارت بر رویداد ها را کاهش دهد.- 

اطالعات در دسترس کاهش یابد.- 

روش های جاری برای پاسخگویی آن کفایت نکند و تهدیدکننده ارزش ها و اهداف موجود طرف های درگیر باشد.- 

از دیدگاه روانی و اجتماعی، برخی خصوصیات بحران به شرح ذیل عنوان شده است:- 

بحران بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت مزمن، باوجودآنکه زمان، غیرمشخص می باشد.- 

بحران موجب تغییر رفتار و سلوک می شود مانند یأس و فرار از مسئولیت - 

بحران یک وضعیت نسبی است یعنی رویدادی که ممکن است یک طرف، آن را بحران تشخیص دهد، برای - 
طرف دیگر ممکن است تشخیص ناپذیر باشد. )رضایی ؛ بختیاری، 1389، ص67(

2-9-4- درجه بندی و انواع بحران

بحران ها را می توان با توجه به وسعت، میزان تخریب و خسارت و همچنین محدوده ی جغرافیایی شان به سه 
دسته تقسیم کرد:

بحران های محلی: عبارت از هر رویداد پیش بینی نشده و غیرمنتظر ه ای که یک واحد به تنهایی و با امکانات . 1
معمولی خود قادر به مقابله با آن باشد و به لحاظ وسعت، پراکندگی، میزان تخریب و خسارات و شرایط 

اقلیمی و زمان وقوع، بعد محلی دارد و نیرو های محلی قادر به کنترل، مهار و بازسازی آن می باشند.

بحران های منطقه ای: هرگونه رویداد غیرمنتظر های که برای مقابله با آن بیش از دو نهاد باقابلیتی فراتر از . 2
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حد معمول الزم باشد و در صورت بروز آن  ها، کمک و همیاری نهادهای خارج از محدوده ی محلی مورد نیاز 
باشد. برای مهار این رویداد، تالش هماهنگ کارکنان، بسیج امکانات و تجهیزات این نهادها ضرورت دارد 
و به لحاظ وسعت، پراکندگی، میزان تخریب و خسارات و شرایط اقلیمی و زمان وقوع، دارای بعد منطقه ای 
است و نیرو های استانی و در صورت لزوم، استان های هم جوار در کنترل، مهار و بازسازی آن ایفای نقش 

می کنند.

بحران های ملی: هرگونه رویداد غیرمنتظر های که ابعاد آن به حدی است که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز . 3
کلیه ی امکانات و نهادهای مسئول در سطح استان و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها و نهادهای 
دیگر خارج از این حوزه باشد. در سطح تحلیل ملی، بحران ممکن است سطح الیه ای خاص از نظام سیاسی 

و اجتماعی را مأمن و محل تولد و رشد خود قرار داده و با زمینه ی سیاسی، اجتماعی ظاهر گردد.

در پایان هرچه از بحران محلی به سمت بحران ملی حرکت کنیم، شدت آن افزایش می یابد. )رضایی؛ بختیاری، 
1389، ص74و 75(

2-10- جمع بندی مبحث نظریه اقتضایی
همه  که  ازآن جهت  می کند.  عمل  مدرنیست  سازمان  نظریه  منطق  اساس  بر  اقتضایی  نظریه  هچ،  اعتقاد  به 
و عملکرد  کننده سازمان، محیط  بازنمایی  متغیر های  بین  کننده ای  پیش بینی  روابط  مدرنیست ها تالش می کنند 
بیابند و همه تأیید می کنند که نظریه  هایشان شرایط مرزی دارد، یعنی فقط در مجموعه ی فرعی از سازمان هایی به 
کار می رود که می توان آن  ها را بر اساس اقتضائات مشابه تعریف کرد. بدین ترتیب، نقش اولیه نظریه اقتضایی آگاه 
ساختن ما از این نکته بوده است که برای سازمان دهی موفقیت آمیز و تعیین بدیل  ها و تبعات آن، راه  های مختلفی 
وجود دارد. برخی از گزاره  های بسیار عمومی مفید بر مبنای نظریه اقتضایی تدوین شده اند. برای مثال وضعیت  های 
متعددی وجود دارند که در آن  ها شکل  های ماشینی نامناسب هستند. سازمان های کوچک نیاز به رسمیت ندارند چون 
سرپرستی مستقیم از طریق تماس روزمره با رئیس ارزان تر است. فن آوری  های غیرتکراری و محیط  های بی ثبات 
نیز اثربخشی سازمان های ماشینی را بنا به دالیل متعددی مخدوش می سازند. در این وضعیت  ها قواعد و رویه  های 
بپوشانند. سازمان های  انجام کسب وکار ظهور می کنند  در دوره  را که  نمی توانند همه ممکنات و مسائلی  رسمی 
بزرگی که در محیط  های ثابت فعالیت می کنند و خدمات و محصوالت استاندارد را فراهم می کنند، آن زمان که از 
شکل  های ماشینی استفاده می کنند کارآمدتر عمل می کنند، اما به موازاتی که محیط  ها تغییر می کنند، سازمان ها نیز 

نیاز دارند تغییر کنند. )هچ، 1389، ص 228(

یکی از دالیل ماندگاری نظریه های اقتضایی در طی سال  ها آن است که آن  ها شکل گمراه کننده ای از نسخه ی 
موفقیت به خود می گیرند. الزم به ذکر است که نظریه اقتضایی نوعی موضع گیری عینی گرا به خود می گیرد و نوعًا 

بر اساس معیار عقالنیت و کارایی فنی ارزشیابی می شود. )هچ، 1389، ص 98(

رهیافت اقتضایی که گاهی رهیافت وضعیتی نیز نامیده می شود، بر اجتناب از اصول گرایی مطلق تأکید دارد؛ 
درواقع، ضرورت مدیریت بر مبنای اقتضا از این واقعیت نشأت می گیرد که عملکرد مدیر در هر زمان، باید با توجه 
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به »موقعیت و مجموعه شرایط فعالیت وی« ارزیابی شود . وظیفه نظریه و علم، تجویز یک عمل برای یک وضعیت 
خاص نیست، بلکه یافتن روابطی بنیادی، فنون اساسی و سازمان دهی دانش موجود بر مبنای مفاهیمی روشن است؛ 
زیرا نحوه کاربرد فنون مذکور در عمل، به وضعیت بستگی دارد؛ ازاین رو تأکید می شود که »مدیریت مؤثر«، همواره 

بر مبنای شناخت مقتضیات تحقق می پذیرد.

بنابراین بر اساس رویکرد اقتضایی، تالش می شود تا واکنش های مدیریتی با مسائل و فرصت های منحصربه فرد 
وضعیت های گوناگون، هماهنگ گردد. استفاده از رویکرد اقتضایی، اهمیت خاصی در مدیریت امروز دارد؛ به طوری که 
کاربرد این رویکرد به همه وظایف مدیریتی تسری یافته است. برای مثال مفهوم بوروکراسی ازنظر ماکس وبر، برای 
معرفی شکل مطلوب و مناسب سازمان مطرح شد؛ ولی اگر با نگرش اقتضایی به طرح بوروکراتیک سازمان نگریسته 
شود، این طرح فقط به مثابه یکی از الگو های سازمان دهی قابل استفاده است؛ یعنی انتخاب بهترین ساختار برای 
هر وضعیت معین، به عوامل چندی بستگی دارد؛ ازجمله »میزان تغییرات محیطی«، »فن آوری عمده سازمان«و 
»راهبردی که سازمان دنبال می کند«، »اندازه سازمان« و »شبکه های قدرت و کنترل در سازمان«؛ با توجه به این 
عوامل، فقط هنگامی که محیط نسبتًا پایدار باشد و عملیات آن قابل پیش بینی باشد و اندازه آن بزرگ باشد، استفاده 
از ساختار بوروکراتیک، بهترین کارکرد را خواهد داشت؛ یعنی در سایر وضعیت ها باید از گزینه های دیگر ساختاری 
استفاده شود. درواقع بر مبنای رویکرد اقتضایی، »ساختاری که برای یک سازمان مفید است، ممکن است برای یک 
سازمان دیگر فاقد مطلوبیت باشد« و حتی گفته می شود »آنچه در یک زمان خوب عمل می کند، ممکن است در 

آینده )به دلیل تغییر مقتضیات( خوب عمل نکند«.
نمودار 7- بررسی چهار متغیر مشهور اقتضایی در برنامه ریزی شهری

هرچه اندازه شهر بزرگ تر می شود، مشکالت آن نیز پیچیده تر می شود..................اندازه شهر

مسائل و مشکالت موجود با فناوری  های موجود بررسی می شود که آیا قابل حل است یا خیر؟.................فناوری  های موجود

.................عدم اطمینان محیطی
شهر بزرگ دارای پیچیدگی  های بیشتری است که این پیچیدگی  ها در افزایش عدم اطمینان 

محیطی نقش بسزایی دارند.

تفاوت  های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، 

زیست محیطی و کالبدی
.................

در شهر های  کالبدی  و  زیست محیطی  فرهنگی، سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  خصوصیات 
مختلف و موقعیت  های مختلف، متفاوت است و همین امر باعث بروز پیچیدگی  های متضادی 

می شود.
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نمودار 8ـ ساختار برنامه ریزی شهری در انطباق با رهیافت اقتضایی

بررسی میزان تغییرات محیطی در شهر

بررسی فناوری  های عمده موجود در شهر

بررسی راهبرد هایی که در طرح های توسعه شهر وجود دارد

اندازه شهر

بررسی شبکه  های قدرت و کنترل در سازمان

نمودار 9- بررسی ویژگی  های عمومی رهیافت اقتضایی در برنامه ریزی شهری

ویژگی  های عمومی رهیافت اقتضایی

3ـ تحلیل چند متغیره2ـ گرایش به پژوهش عملی1ـ سیستم باز

بررسی تعامالت بیرونی و در نظر گرفتن 
تأثیراتی که حوزه بالفصل و فراگیر شهر بر 

روی آن دارند

استفاده از ابزار های پژوهشی و فناوری  های 
نوین برای شناخت مشکالت و تشخیص 

درجه بحرانی آن  ها

در نظر گرفتن متغیر های تأثیرگذار در شهر و 
تحلیل همه عوامل تأثیرگذار با یکدیگر

نمودار 10ـ بررسی ویژگی  های خاص رهیافت اقتضایی در برنامه ریزی شهری

ویژگی  های خاص

رهیافت پیشایندی

بسیج کردن منابع و اقدامات تأثیرگذار جهت واکنش در برابر رویداد غیرمنتظره
ایجاد تعهد برای عمل به صورتی هماهنگ، قبل از وقوع رویداد در میان گروه های درگیر

ایجاد یک برنامه پیوسته تا هنگام وقوع رویداد غیرمنتظره
در نظر گرفتن پیامد های محتمل یک رویداد غیرمنتظره پیش از وقوع آن  ها

تعیین منابع اصلی انسانی و فیزیکی که در هنگام وقوع رویداد غیرمنتظره در دسترس هستند
تعیین نواحی بحرانی برای اقدام فوری

تشکیل و آموزش یک گروه واکنش به رویداد غیرمنتظره در ابتدای کار
تعریف سیاست های عمومی و رویکرد اتخاذشده در برابر رویداد غیرمنتظره در ابتدای کار

کنترل بر رویداد ها یا محدود ساختن خطر از دست دادن کنترل رویداد ها
سازوکار کنار هم قرار دادن منابع و هماهنگی درون سازمانی با ظاهر شدن اولین نشانه های هشدار

تعیین موانع و کمبود اطالعات پیش از وقوع بحران
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نمودار 11ـ بررسی ویژگی  های خاص رهیافت اقتضایی در برنامه ریزی شهری

ویژگی  های روند کاری 
 

رهیافت پیشایندی

توسعه همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط به بهترین شکل ممکن
تعیین عواقب پیامد های یک رویداد غیرمنتظره

ارتقاء مشارکت
ایجاد روابط کاری فعال بین افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامع

فعال نگه داشتن سازوکار های هماهنگی و تدقیق وظایف و مسئولیت ها قبل از بحران

نمودار 12ـ بررسی ویژگی  های محتوایی رهیافت اقتضایی در برنامه ریزی شهری

ویژگی  های محتوایی

رهیافت پیشایندی

آمادگی بیشتر به رویداد های غیرمنتظره

کاربردی و واقع گرا بودن 

ساده و قابل اجرا بودن

امکان استفاده کارآمد و تأثیرگذار و منصفانه از منابع

نمودار 13ـ فنون رهیافت اقتضایی در برنامه ریزی شهری

فنون

رهیافت پیشایندی

تولید سناریو
زمانی که برنامه ریزی مشخص و با جزئیات مورد نیاز است.

هنگام مواجهه با یک تهدید مشخص

ایجاد آمادگی
زمانی که تهدید مشخصی داده نشده است.

هنگام آمادگی برای سوانحی که پیش بینی آن  ها دشوار است یا به سرعت به وقوع می پیوندد.

مقابله با تمامی مخاطرات
در هنگام تدقیق مسئولیت ها

هنگامی که روی های مقابل استاندارد مورد نیاز است.

نمودار 14ـ عوامل مهم تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری

عوامل مهم تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری

درجه آگاهیتداوم زمانیشدت تهدید

نمودار 15ـ علل وقوع بحران

علل وقوع بحران

بر اساس نوع حضوربر اساس نقش عملکردی

اصلی:
دارای نقش مؤثر بر وقوع بحران است و گاه آشکار و گاه 

پنهان بروز می نماید.
دلیل بحران باکمی تخمین مشخص می گردد.ظاهری:

زمینه ساز:
بر علل اصلی وقوع بحران تأثیرگذار بوده، خاصیت 

علیرغم حضور در محیط بحران تشخیص داده نمی شود.پنهانی:تسهیل کنندگی دارد و اغلب به صورت آشکار بروز می نماید.
عامل جلوگیری کننده توسعه بحرانبازدارنده:
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فصل سوم: رهیافت اقتضایی در برنامه ریزی شهری

3ـ1ـ برنامه ریزی اقتضایي 
همان طور که در فصل گذشته ذکر گردید، در برنامه ریزی اقتضایي »سناریو های گوناگون قابل اجرا«  شناسایي 
مي شوند و درصورتی که اعتبار برنامه فعلي به دلیل تغییرات محیطي، بیش ازحد کاهش یابد، یکي از آن سناریو ها، 
قابل اجرا خواهند بود. برنامه ریزی، مبتني بر اندیشیدن پیش از عمل است؛ ولي هرچه محیط برنامه ریزی نامطمئن تر 
چنین  در  مي یابد.  افزایش  اولیه،  مقاصد  حتي  و  پیش بیني  ها  با  آغازین  مفروضات  بودن  نامناسب  احتمال  باشد، 
محیط  هایي به طور مستمر، مسائل و رخداد هاي غیرمنتظره رخ مي دهند و درنتیجه، تغییر در برنامه ریزی را ضروري 
مي سازند؛ بنابراین بهتر است که همواره در موقع برنامه ریزی  ها، پیش بیني شود که اگر کار ها آن گونه که انتظار داریم 
پیش نرفت، چه تغییراتي در برنامه  ها باید ایجاد شود یا کدام برنامه  ها جایگزین شوند تا با مشکل مواجه نشویم. 
به عبارت دیگر هنگامی که بحراني در نقاط پیش بینی شده بروز کند که حاکي از بي اعتباري برنامه باشد، با استفاده از 

برنامه ریزی اقتضایي امکان اقدام سریع فراهم مي آید. 

مسائل و رویداد ها در شهر، عمدتًا به دلیل ارتباطات پیچیده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، کالبدی و...
چندان ساده اتفاق نیفتاده و به آسانی نیز قابل تجزیه و تحلیل و ارائه راه حل نمی باشند. شاید عدم تحقق طرح های 
شهری نیز در اکثر موارد به همین دلیل اتفاق می افتد. از زاویه ای دیگر می توان گفت، یکی از دالیلی که منجر به 
بی اعتباری برنامه ها می گردد تلقی ساده از مسائل و رویداد ها و به همین ترتیب نگاه ساده انگارانه به راه حل های 
ممکن است که در بند های بعد به شرح ویژگی  های عمومی مسائلی که باید برای آن  ها برنامه ریزی صورت بگیرد 

می پردازیم.

3ـ2ـ تلقی ساده از مسائل و راه حل های برنامه ریزی شهری 
مسئله حالت یا موقعیتی است که با توجه به سیستم ارزشی مسلط که می تواند بازار، بخش دولتی و یا افراد باشد 
و همچنین انتظارات آنان، نامطلوب پنداشته شود و اینجاست که برنامه ریزی به عنوان فرآیندی آگا هانه برای پر کردن 
این شکاف، بین وضع موجود و اهداف و ایده آل ها وارد عمل می شود. برنامه ریزی مثل بیشتر فعالیت های انسانی 
مبتنی بر تلقی و ادراکی است که فرد یا سازمان های مختلف از جهان واقعی به دست می آورند. این تصور و ادراک 
از مسئله می تواند در برخی افراد مشترک و یا اصاًل در برخی از آن  ها نباشد. به عبارت دیگر مسئله و راه حل بر ادراک 
(Cartwright,1973,181) .افراد مبتنی است. آن  ها شرایط عینی از جهان واقعی نیستند و ساختاری ذهنی دارند

تلقی ساده انگارانه و مکانیستی از دنیای بیرونی و روابط علّی و معلولی بین پدیده های مختلف می تواند شیو ه ای 
چون برنامه ریزی کلیشه ای یا تهیه طرح های جامع و سنتی را موجه سازد. مسائلی که برنامه ریزان شهری در اوایل 

شروع نهضت برنامه ریزی مدرن با آن مواجه بودند، ماهیتی نسبتًا ساده داشته اند.

 اگر مسائل در برنامه ریزی شهری ساده بود، امکان داشت بتوان آن  ها را به تعداد محدودی از رابطه و متغیر 
- مشابه علوم تجربی - تقلیل داد. در این صورت می شد به تعریف جامع ومانعی از آن  ها رسید و اهداف و وسایل 
تحقق آن  ها را با قطعیت کامل طراحی کرد. در صورت عدم تحقق چنین شرایطی و با فرض شبکه های پیچیده، 
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برنامه ریزی سنتی و کلیشه ای ساده پنداری خامی بیش نخواهد بود.

جهت گیری کلیشه ای برنامه ریزی تا حد زیادی نتیجه استیالی رشته های معماری و عمران در اوایل شکل گیری 
آن بوده است. تلقی رابطه های علّی و معلولی بسیار ساده و سطحی و عدم فهم مکانیسم های موجد مسائل، باعث 
می شد راه حل ها هم بسیار ساده و سطحی تعبیه شوند. ابزار های مورد استفاده در برنامه ریزی سنتی به تبع ادراک 

شرح دهندگان آن کالبدی بودند. ابزار هایی چون استاندارد های فنی، طرح جامع و مقررات کاربری زمین.

در حوزه برنامه ریزی شهری، همین تلقی ساده از مسائل و علل موجد آن، به دیگر انواع مسائل شهری نیز 
تسری پیدا کرد. بدین ترتیب، این فرض پدید آمد که اگر شیوع یک بیماری همه گیر، علت مشخصی داشته باشد 
که بتوان آن را با اعمال برخی کنترل های خاص مهار کرد، پس می توان نتیجه گرفت که دیگر مسائل شهری نیز 
این گونه اند. نتیجه نهایی اینگونه تفکر این بود که با شناخت و مداخله در علل ریشه ای مسائل می توان آن  ها را با 

ارائه برنامه ای مشخص و کالبدی برای همیشه رفع کرد.

تاریخ برنامه ریزی شهری شاهد شمار زیادی ازاین گونه تبیین ها و ردیابی ریشه های علی و راه حل های صرفًا 
کالبدی بوده است. درجایی که نواحی آلوده و فرسوده درون شهری ناشی از وجود واحد های مسکونی زیر استاندارد 
و کثیف است و یا فقدان حس مشترک اجتماعی حاصل زندگی در نواحی شهری بسیار بزرگ بدون فرم است، البد 
فقدان حس همسایگی نیز ریشه در قصور در ایجاد مراکز و مغازه های خریدوفروش محلی در واحد های همسایگی 
دارد. به این ترتیب، با تخریب واحد های مسکونی زیر استاندارد، دیگر نواحی آلوده درون شهری وجود نخواهند داشت.

تقسیم بافت شهری به واحد های همسایگی در حقیقت به نوعی احیای همان شیوه زندگی اجتماعات روستایی قلمداد 
می شود. با ایجاد واحد های تجاری در کنج خلوت نواحی مسکونی جدید، افراد ساکن در آن  ها روابط بسیار صمیمی 
و دوستان های پیدا خواهند کرد. جوهره و روح این نوع برخورد با مسائل شهری را پل دیویداف در اظهارنظری 
که درباره برنامه ریزان کالبدی داشته است، این گونه بیان می کند: »برنامه ریزی کالبدی، شخصی است که با ایجاد 
شرایطی در جهت کاهش زمان مسافرت از خانه به محل کار در پی رفع مسئله ازخودبیگانگی ساکنان شهری است«

بسیاری ازاین گونه تصورات و تبیین های ساده انگارانه و تجویز های غالبًا کالبدی برای مسائل دنیای بیرونی و 
سیاست های مبتنی بر آن، بعد از دهه 1960، از سوی عالمان اجتماعی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفتند. درنتیجه 
انتقادات، برنامه ریزان شهری به آثار جانبی ناخواسته مداخالت، خودآگاهی پیدا کردند و برنامه ریزان شهری  این 
مقوله ای بسیار فراتر از قلمرو دگرگونی کالبدی و جبرگرایی برخاسته از آن شناخته شد. برنامه ریزان شهری به این 
ادراک از محیط برنامه ریزی رسیدند که مسائل آن، با مسائل ساده علوم تجربی همسان نیست بلکه ماهیتی پیچیده 
و درهم تنیده دارد که رویکرد های متفاوتی را ازآنچه تا دهه 1960اعمال می شد طلب می کند. اما چه ویژگی  های 
مشخصی در مسائل، محیط و سیستم برنامه ریزی در قلمرو عمومی وجود دارد که برنامه ریزان را به حساسیت و درک 

(Cartwright,1973,131-4) .و شناخت عمیق تر از مسائل و راه حل های متناسب با آن سوق می دهد

3ـ3ـ ویژگی  های مسائل برنامه ریزی در قلمرو عمومی
واقعیت این است که ابزار های عقالیی که وجود دارند، صرفًا بر دو گونه از مسائل به خوبی کارگرند:
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 اولین دسته: مسائلی هستند که می توان عناصر سازنده آن  ها را از هم جدا کرد و تا حد زیادی تعداد متغیر و 
رابطه را تقلیل داد. این مسائل سیستم ارزش تک بعدی دارند. همانند آن دسته مسائلی که در علوم تجربی و به وسیله 
فعالیت های  حتی  اوقات  گاهی  می گیرند.  قرار  بررسی  مورد  تجزیه وتحلیل  و  اندازه گیری  و  آزمایشگاهی  تجارب 
دقیق و دشواری که مستلزم زمان، هزینه و دانش فراوانی است، همانند فرستادن شاتل به کره ماه، نیز در این 
دسته قرار می گیرد، چون هدف و ابزار رسیدن به آن کاماًل مشخص است، اگرچه تدبیر آن سهل و ساده نیست. 

(Hall,1989,3-17)

شامل  این  ها  نیافته اند.  سازمان  و  نهادینه  غیر  اما  پیچیده  نهایت  بی  که  هستند  مسائلی  دسته:  دومین 
یکدیگر  با  ارتباطی  و  هستند  مجزا  هم  از  تقریبًا  ولی  است  زیاد  بسیار  آن  متغیر های  اگرچه  که  هستند  مسائلی 
کند.  فراهم  راه حل هایی  می تواند  آماری  تجزیه وتحلیل  روش های  و  نمونه گیری  موقعیت هایی  چنین  در   ندارند. 

 (Bruton and Nicholson,1987,65-67)

مسائل برنامه ریزی در قلمرو عمومی همانند مسائل علوم تجربی یا مسائل پیچیده سازمان نیافته نیستند. آن  ها 
مسائلی با پیچیدگی نهادینه یا سازمان یافته محسوب می شوند. بیشتر دشواری برنامه ریزی نیز به علت همین واقعیت 
است که شیوه شناختی و حرفه ای غالب بر آن متأثر از شیوه شناختی علوم تجربی و حرفه مهندسی است که برای 
شبکه های سیستم های پیچیده مفید و کارگر نیست. این شیوه صرفًا برای مسائل سیستم های بسته کارگر است که 
در آن، مسائل قابل تفکیک و تعریف پذیرند و ممکن است راه حل هایی قطعی برای آن ها وجود داشته باشد. اما مسائل 
برنامه ریزی در قلمرو عمومی که حاصل پیچیدگی ساختار اجتماعی است، راه حل ها و تعریف های روشن و دقیق 
را برنمیتابد. آن  ها هرگز برای همیشه حل نمی شوند. در این نوع مسائل راه حل های مقبول به قضاوت های ارزش 

(Albrecht,1986,25) .وابسته است، نه به دالیل تکرارپذیر. برای این ادعا چند دلیل وجود دارد

برای هر مسئله در علوم تجربی می توان صورت بندی کاملی با تمام اطالعات ضروری برای درک و حل . 1
مسئله فراهم ساخت. در مورد مسائل برنامه ریزی، اطالعات مورد نیاز برای درک آن، به ایده ی ما از حل 
بنابراین درک مسئله و حل آن فرایندی همزمان و یکپارچه هستند. به زبان دیگر،  مسئله بستگی دارد. 

نمی توان مسئله را بدون شناخت زمینه آن، که در حقیقت زمینه حل مسئله نیز هست، درک کرد.

دقیق وجود . 2 برای شناخت  معیار قطعی  نیز  یافت شد  راه حل  زمانی که یک  برنامه ریزی شهری حتی  در 
نخواهد داشت. بااین حال برنامه ریزی به دلیل مواجهه با محدودیت منابع و زمان به جستجوی راه حل درست 

پایان می دهد و ازآن پس، معیار و راه حل خوب و کافی به کاربرده می شود.

هیچ آزمون غایی و فوری برای راه حل های برنامه ریزی، برخالف مسائل علوم تجربی، در دسترس نیست. . 3
بر مسائل  این،  بر  از طی دوره زمانی طوالنی آشکار می شود و عالوه  بعد  برنامه ریزی  راه حل های  نتایج 
حوزه های دیگر نیز نقش تعیین کننده ای دارد. در این حوزه هیچ رودخانه کم عمقی برای یادگیری از طریق 

آزمون وخطا وجود ندارد.

هریک از مسائل برنامه ریزی اساسًا منحصربه فرد هستند. یعنی اینکه به رغم وجود شباهت هایی بین مسائل . 4
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حال و گذشته، تفاوت های مهم و اجتناب ناپذیری بین آن  ها به چشم می خورد. هیچ گروه از مسائل وجود 
ندارند که راه حل های بکار رفته برای آن  ها در موقعیت های دیگر نیز کاربرد داشته باشد. در زمینه اجتماعی 

پیچیده کنونی، هر مسئله ای محتماًل منحصربه فرد است. )ایرج اسدی، 1382، ص27(

قرار . 5 ابطال  رد  برابر  در  که  هستند  فرضیه هایی  به عنوان  صرفًا  مسائل  برای  راه حل ها  تجربی،  علوم  در 
می گیرند. هرچه فرضی های در برابر ابطال ها بیشتر دوام آورد به همان نسبت بیشتر تأیید می شود. برعکس 
آن رویکرد های برنامه ریزی سازند ه اند. به این معنی که هدف در آن  ها ابطال راه حل ها نیست بلکه یافتن 

راه حل های عملی برای مسائل موجود است.

در زمینه سیاست گذاری عمومی، همانگونه که پیشتر تشریح شد، برنامه ریزان شهری با مسائل ساده یا سازمان 
نیافته مواجه نیستند. مسائلی که در این قلمرو در برابر آنان قرار می گیرد، مسائل پیچیده و سازمان یافته ای هستند که 
رتیل و وبر1 از آن  ها با عنوان مسائل بحرانی2 یاد می کنند. ابزار های شناخته شده بس مختصری برای مواجهه با این 
دسته مسائل وجود دارند. مسائل بحرانی در مفهوم ذاتی خود بحران نیستند. به این دلیل این نام بر آن  ها اطالق می شود 

که وقتی کسی سعی در حل وفصل آن  ها می کند، پیچیده تر می شوند. برای مسائل بحرانی 8 ویژگی عنوان شده است:

برای مسائل بحرانی مدل و فرمولبندی مشخص و قطعی وجود ندارد.. 1

فرمول بندی و فهم مسئله بحرانی، مترادف با حل آن است.. 2

برای مسئله بحرانی، راه حل درست یا غلط وجود ندارد. راه حل ها فقط می توانند نسبت به یکدیگر و سیستم . 3
ارزشی که در آن به کار رفت هاند، به طور نسبی »خوب« یا »بد« باشد.

زمانی که مسئله بحرانی حل شد، دیگر راهی برای شناخت آن وجود نخواهد داشت. درنتیجه به شناخت و . 4
آگاهی دائم ازاین گونه مسائل نیاز است و همیشه برای بهبود راه حل های پیشنهادی قلمرو هایی وجود دارد.

تعداد روش های ممکن دارای کاربرد برای حل مسائل بحرانی نامحدود است.. 5

تفاسیر زیادی از مسائل بحرانی وجود دارد که بسته به تفاسیر انتخاب شده راه حل ها نیز تغییر می کند.. 6

وقتی یک بار راه حلی برای مسئله بحرانی آزمایش شد، آن راه حل دیگر تکرار شدنی )در موقعیت های مشابه . 7
دیگر( نخواهد بود، چیزی که انجام شده، به هرحال انجام شده است. بدون شباهت به علوم تجربی، روش 

آزمون وخطایی که بتوان دنبال کرد، وجود ندارد. )ایرج اسدی، 1382، ص28(

آنچه مشخص و بارز می نماید، این واقعیت است که مشکالت در عرصه برنامه ریزی شهری بیشتر ناشی از 
ماهیت درهم تنیده و پیچیدگی سازمان یافته مسائل است. بطوریکه مسئله ای در حوز های خاص ممکن است آثار 
بازدارند های در حوزه های دیگر در اجرا داشته باشد. این آثار نیز می توانند به گونه ای تغییر و تکثیر شوند که سیستم 
را از حالت پیش بینی شدنی و پایدار خارج کند. عد های از محققان از این وضعیت و شرایط با عنوان »پیوند های 
1. Rittle and Webber
2. Wicked Problems
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محیطی« یاد می کنند و اوضاع این چنین محیط هایی را درهم ریخته و آشوبناک می انگارند. یک نمونه از این تأثیر ها 
و تأثر ها به شرح زیر است:

چند سال آمریکا از سیاست »برنامه حمایت از قیمت محصوالت کشاورزی« باهدف کمک به کشاورزان متضرر 
پیروی می کرد. این برنامه به کاهش برخی از نابسامانی ها در حیطه تولیدات کشاورزی کمک کرد و بدینوسیله به 
آنان اجازه داد تا تصمیم گیری های خود را کارآمدتر کنند. یکی از آثار جانبی این سیاست، تشویق کشاورزان برای 
مکانیزه کردن عملیات کشاورزی بود. اما کشاورزان کوچک در این موقعیت رقابتی دچار زیان شدند. بسیاری از این 
گروه کشاورزان مزارع خود را فروختند. درنتیجه کارگران زیادی که روی زمین کار می کردند، بیکار شدند. میلیون ها 
تن از کشاورزان بیکار به سوی شهر های مرکزی هجوم آوردند تا جایی که خود به پار ه ای از یک بحران شهری 

بزرگ بدل شدند.

ازنظر ماسون و میتروف، سیاست گذاری عمومی در برابر این دست مسائل دربردارنده مشخصه هایی است که 
متضمن مشکالت زیادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاری عمومی است. مشخصه های اصلی سیاست گذاری در 

قلمرو عمومی به شرح زیر است: 

پیوند های داخلی: زمانی می توان از این ویژگی بحث کرد که هر مسئله واحدی به شدت با مسائل دیگر . 1
مرتبط باشد. به طوری که گاهی این پیوند ها چرخه ای بازخوردی می سازند. هزینه فرصت های ازدست رفته 
یا آثار جانبی سیاست ها که در بررسی مسئله ای خاص مطرح می گردند، اغلب به حوادث و عوامل خارج از 

قلمرو آن مسئله خاص مربوط می شوند. یعنی عوامل احتمالی.

این حوزه . 2 دارد، در  ارتباطات بی شماری که در مسائل بحرانی وجود  و  به خاطر وجود عناصر  پیچیدگی: 
موضوعات متعددی به چشم می خورند که تجزیه وتحلیل  ها و مداخالت می تواند به سوی آن  ها جهت گیری 

شوند. در ضمن راهبرد ها و سیاست های متعددی نیز در عمل می تواند اتخاذ شود.

از . 3 بنابراین  پویا و متحول است.  دائمًا  واقع اند، محیطی  محیطی که مسائل بحرانی در آن  عدم قطعیت: 
عوامل ضروری در برنامه ریزی و قواعد سیاست گذاری این است که برنامه ریزی باید خطرجو، احتمال پذیر 

و درعین حال انعطاف پذیر باشد.

ابهام: تبیین درست و یا راه حل صحیحی در مورد مسائل بحرانی وجود ندارد. نوع مسئله و جواب را سیستم . 4
ارزش فردی یا بینش افراد تعیین می کند.

تضاد: در حل موضوعات پیچیده سیاست های عمومی، تضاد بین منافع افراد و گروه های در جدال رقابتی . 5
برای منابع اجتناب ناپذیر است.

تأثیر . 6 سیاسی  یا  و  تکنولوژیکی  سازمانی،  اجتماعی،  محدودیت های  و  امکانات  اجتماعی:  محدودیت های 
مشخصی بر سیاست های اتخاذشده برای حل مسائل پیچیده قلمرو عمومی و موفقیت و عدم موفقیت در 
حل این مسائل دارد.تصدیق و اذعان آنچه درباره ویژگی مسائل بحرانی و سیاست گذاری در قلمرو عمومی 
طرح گردید، برای برنامه ریزان شهری که در این گونه محیط ها به کار می پردازند، دارای اهمیت حیاتی است.
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این بدان معنی است که هنگام تالش برای رفع مسئله ای خاص می بایست ارتباط بالقوه میان آن مسئله و 
دیگر سیاست ها و مسائل سنجیده شود. آن  ها در تهیه هرگونه برنامه و یا تدوین سیاست باید بپذیرند که:

هر برنامه و یا سیاستی باید با توجه به حل تعداد مشخصی از مسائل و موضوعات مطرح شود.- 

این مسائل بدون تردید باهم تا حدی مرتبط اند. درنتیجه سیاستی که برابر حل مسئله اتخاذ می شود، - 
نوعًا باید باسیاست  های تکمیلی دیگر همراه گردد تا از عهده همه مسائل برآید.

تعداد کمی از مسائل وجود دارند که می توان جداگانه به بررسی و حل وفصل آن  ها پرداخت. عالوه بر - 
این، هر راه حل سیاستی ممکن است به دیگر مسائل مرتبط و یا حتی همان راه حل سیاستی که برای 
حل مسئله اتخاذشده است، ابعاد جدیدی بدهد. آنچه از همه این بحث ها می توان برای برنامه ریزان 
شهری نتیجه گرفت، این است که پیچیدگی مسائل این قلمرو را به رسمیت بشناسند و از طریق اصالح 
و بهبود رویکرد های موجود یا اتخاذ رویکرد های جدید، شناخت و تحلیل عناصر تشکیل دهنده پیچیدگی 
را مدنظر قرار دهند و در نهایت با اعمال ابزار هایی به هدایت آن  ها بپردازند. )ایرج اسدی، 1382، ص29(

نمودار 16- عوامل بوجودآورنده مسائل بحرانی

عوامل به وجود آورنده مسائل بحرانی

1.پیوند های داخلی شامل 
چرخه ای بازخوردی از 

مسائل مرتبط

2.پیچیدگی شامل وجود 
عناصر و ارتباطات 

بی شمار

3.عدم قطعیت شامل 
محیط پویا و متحول

4.ابهام شامل عدم وجود 
راه حل صد در صد درست

5.تضاد شامل تضاد میان 
منافع گروه  های درگیر

6.محدودیت های اجتماعی 
شامل وجود محدودیت های 

اجتماعی، سازمانی، تکنولوژیکی 
و سیاسی

فصل چهارم: ارائه راهکار و پیشنهاد

4ـ1ـ راهکار و پیشنهاد
فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  پیچیده  پیوند های  وجود  دلیل  به  شهری  مسائل  شد،  ذکر  پیشتر  همانطورکه 
سیاسی و کالبدی، عدم قطعیت  ها و ابهامات در پیش بینی های احتمالی، تضاد ها و تعارضات میان منافع ذینفعان و 
ذینفوذان و نیز برخی محدودیت ها و کاستی ها در تصمیم گیری و اجرا، گاه دچار حد باالیی از گستردگی و پیچیدگی 
می شوند که عدم رسیدگی در رفع یا بهبود آن  ها منجر به بروز بحران خواهد شد. بحرانی که بی شک، گریبان گیر 
شهر، مدیران شهری و شهروندان خواهد گردید و رفع آن بسیار پیچیده تر و دشوارتر از زمانی است بحران هنوز به 

وقوع نپیوسته است.

در این راستا باید به دو نکته اذعان داشت اول آنکه قطعًا در مسائل و برنامه ریزی شهری نیز عالج واقعه پیش 
از  از بحران در مسائل شهری تنها بحران های طبیعی  آنکه منظور  از وقوع، بسیار کم هزینه تر خواهد بود و دوم 
قبیل سیل و زلزله نیست، در شهر، هریک از طرح هایی که منجر به احداث حجم های عظیم بتنی، فوالدی بدون 
در نظر گرفتن استاندارد ها گردد، بروز مشکل و یا قطع هریک از تأسیسات شهری )مانند برق، گاز، آب( در نواحی 
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پرجمعیت، عدم تحقق طرح های بافت  های فرسوده، عدم رعایت مسائل ایمنی و قوانین شهری، عدم پیش بینی های 
واقع گرایانه اعم از کاربری، جمعیت در طرح های شهری، عدم توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و هزاران مورد 
دیگر منجر به بروز بحران هایی خواهد شد که در صورت عدم توجه مدیران شهری، در صورت بروز بحران صدمات 
جبران ناپذیری بر پیکره شهر، مدیریت شهری و شهروندان وارد خواهد آمد که شاید جبران آن به لحاظ مالی، زمانی 

و نیروی انسانی تا سال ها امکان پذیر نباشد.

در راستای مقابله با بروز چنین خساراتی، رهیافت اقتضایی شاید یکی از بهترین رهیافت های برنامه ریزی است 
که قابلیت مقابله با بحران های احتمالی را دارد.

بر اساس بررسی  های انجام شده، رهیافت اقتضایی در سه مرحله با بروز بحران به مقابله می پردازد: 

پیش بینی بحران- 

تولید سناریو- 

ایجاد آمادگی - 

4ـ1ـ1ـ پیش بینی بحران

بحران میل  به سمت  از مسائل شهری که  آن دسته  ابتدا  اقتضایی،  اساس رهیافت  بر  بحران،  پیش بینی  در 
می کنند شناسایی می شوند، پس از شناسایی مسائل الزم است زمینه مسائل، عدم اطمینان های محیطی و تفاوت های 
باید توجه  ساختاری و ماهوی مسائل به تفکیک و به صورت دقیق مورد مداقه قرار گیرند. در این زمینه همواره 
داشت که شهر یک سیستم باز بوده و بسیاری از مسائل شهری از هم تأثیر پذیرفته و برهم تأثیر می گذارند. بررسی 
فناوری های موجود نیز ازجمله مسائلی است که باید در این مرحله موردتوجه قرار گیرد و مشخص گردد که آیا از 
طریق امکانات و فناوری های موجود حل مسائل کنونی امکان پذیر خواهد بود؟ این امر نیز قطعًا باید با بهره گیری 
از پژوهش و تحلیل چند متغیره صورت بپذیرد. پس ازاین مرحله الزم است تمامی عوامل بحران ساز به تفکیک این 
موضوع که ظاهری هستند یا پنهان و میزان شدت تهدید، میزان تداوم زمانی و نیز درجه آگاهی نسبت به آن  ها و 
همچنین اصلی بودن، زمینه ساز یا بازدارنده بودن به دقت مورد بررسی قرار گیرند. پس از شناسایی عوامل بحران ساز، 
پیش بینی مقیاس پیامد های محتمل یک رویداد غیرمنتظره، ضروری به نظر می رسد زیرا برای ارائه راهکار و بسیج 
امکانات بهتر است مقیاس پیامد های بحران ازلحاظ بعد محلی، منطقه ای )شهری( یا ملی مشخص باشد. همچنین، 
نواحی بحرانی شهر به منظور تعیین الویت اقدام و نیز آگاهی نسبت به تمامی پیامد های محتمل حاصل از رویداد های 

غیرمنتظره و بحران ساز مسائل شناسایی می شوند.

4ـ1ـ2ـ تولید سناریو

پس از شناسایی عوامل و مسائل بحران ساز و نیز نواحی بحرانی، تولید سناریو یا گزینه های قابل  اجرا در دستور 
پیشنهاد  بحران ساز  عوامل  با  مقابله  خصوص  در  قابل اجرا  گزینه های  تمامی  سناریو  تولید  در  می گیرد.  قرار  کار 

می گردد. 
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4ـ1ـ3ـ ایجاد آمادگی

اجرایی  ارائه راهکار های  به منظور  بررسی  های کارشناسی  بر روی تمامی گزینه ها،  پیشنهاد سناریو ها،  از  پس 
برای تمامی سناریو ها اتخاذ می شود. الزم به ذکر است که راهکار های پیشنهادی به لحاظ محتوایی و اجرایی باید 

دارای خصوصیات ذیل باشند:

به لحاظ محتوایی -

y .راهکار ها کاماًل متناسب با ایجاد آمادگی بیشتر به رویداد های غیرمنتظره ارائه شوند

y .راهکار ها کاربردی و واقع گرا تعریف شوند

y .راهکار ها ساده و قابل اجرا باشند

y .راهکار ها امکان استفاده کارآمد، تأثیرگذار و منصفانه از منابع موجود را فراهم آورند

به لحاظ اجرایی -

y .نیاز های پیشآمده توسط پیامد های یک رویداد غیرمنتظره تعیین گردند

y .همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط به بهترین شکل ممکن ایجاد شود

y  روابط کاری فعال بین افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامعی که در هنگام بروز مسائل بحران ساز می توان
از آن  ها یاری جست برقرار گردد.

y  سازوکار های هماهنگی و تدقیق وظایف و مسئولیت ها در تمامی زمان ها پیش از وقوع مسائل بحران ساز
تعریف گردد.

y .مسئولیت های گروه های درگیر تدقیق شود

y .رویه و روندکاری مقابل استاندارد ایجاد گردد
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نمودار 17ـ راهکار پیشنهادی برنامه ریزی شهری بر اساس رهیافت اقتضایی

مسائلی که بر اساس رهیافت اقتضایی در برنامه ریزی شهری پیشنهاد می گردد

 پیش بینی 
بحران

محدودیت های اجتماعیتضادابهامعدم قطعیتپیچیدگیپیوند های داخلی

در نظر گرفتن عوامل به وجود آورنده مسائل بحرانی

شناسایی مسائل بحرانی

در نظر گرفتن زمینه مسائل
بررسی عدم 
اطمینان های 

محیطی
بررسی فناوری  ها

درنظرگرفتن تفاوت  های ساختاری و 
ماهوی مسائل

در نظر گرفتن این مسئله که زمین های که مسائل بحرانی در 
آن اتفاق می افتد. شهر یک سیستم باز است و عوامل بسیاری از 

آن تأثیر گفته و بر روی آن تأثیر می گذارند.
با بهره گیری از تحلیل چند متغیرهبا بهره گیری از پژوهش

تعیین نواحی بحرانی

تعیین عوامل بحرانی

میزان درجه آگاهیمیزان تداوم زمانیمیزان شدت تهدید

پنهانیظاهری

بازدارندهزمینه سازاصلی

پیش بینی مقیاس پیامد های محتمل یک رویداد غیرمنتظره

ملیمنطقه ایمحلی

الویت بندی رسیدگی جهت مقابله با پیامد های محتمل یک رویداد غیرمنتظره

تولید سناریو تولید سناریو
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مسائلی که بر اساس رهیافت اقتضایی در برنامه ریزی شهری پیشنهاد می گردد

ایجاد آمادگی

محتوای راهکار ها 

راهکار ها متناسب با ایجاد آمادگی بیشتر به رویداد های غیرمنتظره مطرح شوند.

راهکار ها کاربردی و واقع گرا تعریف شوند.

راهکار ها ساده و قابل اجرا باشند.

راهکار ها امکان استفاده کارآمد، تأثیرگذار و منصفانه از منابع موجود را فراهم آورند.

راهکار های اجرایی

نیاز های پیش آمده توسط پیامد های یک رویداد غیرمنتظره را تعیین نمایند.

همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط به بهترین شکل ممکن ایجاد شود.

روابط کاری فعال بین افراد، گروه  ها، سازمان ها و جوامعی که در هنگام بروز مسائل بحران ساز می توان 
از آن  ها یاری جست حفظ گردد.

سازوکار های هماهنگی و تدقیق وظایف و مسئولیت  ها در تمامی زمان  ها پیش از وقوع مسائل بحران ساز 
فعال نگه داشته شود.

مسئولیت  های گروه  های درگیر تدقیق گردد.

رویه و روند کاری مقابل استاندارد ایجاد شود.
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عناوین انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1393: 

طرح جامع شهر تهران- مبانی نظری حسابد                 اری و گزارشگری مالی شهرد                 اری   ها؛ جلد                  اول و د                 وم- کتب: 
 -Strategic-structure comprehensive plan of Tehran city -1                  حسابد                 اری محیط زیست د                 ر شهر تهران- چکید                 ه مقاالت همایش ملی شهر جهانی- تولید                  فضا- جهان شهر  ها- جهان مسطح است- مد                 یریت محلی و حکمروایی شهری- قوانین شهرد                 اری کالن شهر لند                 ن- قوانین مد                 یریت شهری ترکیه و جمهوری کره- قانون خود                 گرد                 انی محلی کالن شهر توکیو- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی بود                 جه جلد                  7- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی شهرسازی، معماری، اراضی و امالک جلد                  6- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی مالی و اد                 اری جلد                  5- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی فنی و عمرانی جلد                  4- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی حمل و نقل و ترافیک جلد                  3- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی فرهنگی اجتماعی جلد                  2- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی خد                 مات شهری جلد -(SOE) زنان و زند                 گی شهری )8 جلد                 (- مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه اد                 اری و سرمایه انسانی شهرد                 اری تهران- مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه رسانه( - مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه د                 یپلماسی عمومی( - بازآرایی مناسبات مالی د                 ولت و شهرد                 اری )2 جلد                 (- مجموعه نشست   های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )3 جلد                 (- نقشه راه جهان شهر تهران- نقشه راه اقتصاد                  مقاومتی و راهبرد                   های اجرایی آن د                 ر شهرد                 اری تهران- نقشه راه شهر اسالمی - ایرانی- تحول جامع مد                 یریت شهری؛ توسعه و تعالی فرهنگی اجتماعی- نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )رسانه(- نقشه راه تحول به سوی تعالی- نقشه راه تحول گروه اد                 اری و سرمایه انسانی شهرد                 اری تهران- نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )د                 یپلماسی عمومی(- نقشه راه تحول گروه اقتصاد                  شهری و د                 رآمد                  پاید                 ار- مجموعه مقاالت برنامه ریزی و مد                 یریت ریسک، سوانح و شرایط اضطراری شهری- مجموعه مقاالت د                 ر موضوع جهانی شد                 ن، شهر  های جهانی و نقش فراملی شهر  ها- الگوی مد                 اخله د                 ر منطقه 12 مبتنی بر طرح توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی- ابرشهر  ها فرم شهری حکمروایی و پاید                 اری- اولین نمایشگاه فناوری   های نوین مد                 یریت شهری؛ پاید                 اری شهری و شهر آیند                 ه )2 جلد                 (- گزارش تحوالت اقتصاد                 ی ایران و جهان )19 جلد                 (- نرخ سفرسازی کاربری   های شهر تهران- توسعه اجتماعی د                 ر شهر تهران- سیاست گذاری اجتماعی د                 ر خاورمیانه د                 ینامیسم   های اقتصاد                 ی، سیاسی و جنسیتی- سند                  راهبرد                 ی بحران و پد                 افند                  غیرعامل شهر تهران- د                 ستورالعمل پایش تونل  های شهر تهران د                 ر زمان ساخت- د                 ستورالعمل پایش تونل  های شهر تهران د                 ر زمان بهره برداری- مبانی توسعه پاید                 ار با تاکید                  بر محیط زیست شهری- گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران

ارائه چارچوب مد                 یریت بصری د                 ر شهر تهران- رفتار  ها و واکنش   های اجتماعی تجربه شد                 ه د                 ر هنگام وقوع سوانح- گزارش   های د                 انش شهر:  نقش حاکمیتی شهرد                اری د                ر مد                یریت و اولویت بند                ی پروژه   های شهری )روش  ها و ابزار  ها( - آسیب شناسی د           فاتر خد           مات نوسازی محله - الزامات شناسایی نقاط پر تصاد     ف شبکه معابر شهر تهران - کیفیت زندگی گروه های اجتماعی در شهر تهران- مصالح نوین در ارتقاء کیفیت بصری و محیطی در بناهای عمومی و ساختمان های شهر- تحلیل پراکند گی پارک  ها و بوستان   ها، مکان یابی آن  ها د ر سطح شهر تهران با رویکرد  توسعه همگون -



آشنایی با توسعه شهری بد                 ون خود                 رو )نمونه مورد                 ی: محله کن(- نقش احد                 اث و توسعه ساختمان   های سبز و بهبود                  وضعیت محیط زیست شهری- پیامد                   های زیست محیطی ناشی از فعالیت   های عمرانی با نگاه ویژه به ژئوتکنیک- مطالعه ی جایگزینی روسازی بتنی د                 ر ساخت معابر شهری به جای روسازی آسفالتی- واکاوری مفهوم عد                 الت د                 ر توسعه و بهره برداری از پروژه   های حمل ونقل شهری- ساماند                 هی و مکان یابی ایجاد                  و توسعه مراکز سوخت رسانی- ساماند                 هی و توسعه ی میاد                 ین میوه و تره بار شهر تهران- خاطره ی جمعی د                 ر شهر تهران )تحلیل فضای گورستان: هتراتوپیا و مکان خاطره(- بررسی تمایل به مشارکت شهروند                 ان د                 ر مد                 یریت و توسعه ی فضای سبز پارک  های محل  های شهر تهران- بررسی علل ترافیک د                 ر روز  های بارانی و برفی و راهکار  های کاهش آن- روش  های نوین مد                 یریت رواناب   های سطحی شهری- بررسی و آسیب  شناسی اختیارات شورا  ها و شهرداری  ها د                 ر وضع و وصول عوارض محلی- بازیافت ضایعات الستیک- ایمنی د                 ر زمین بازی- مفاهیم و اصول مد                 یریت منابع د                 ر بالیا و حواد                 ث طبیعی- مطالعه و بررسی الگو  های مناسب رفتاری شهروند                 ان د                 ر برابر زلزله )با تاکید                  بر پناه گیری(- وند                 الیسم؛ زمینه   های ایجاد                  و پیامد                   های آن د                 ر محیط شهری- رهیافتی بر شناخت مد                 ل   ها و تکنیک   های مکان یابی ارائه خد                 مات شهری- هد                 ف گذاری اقتصاد                 ی کالن شهر  ها، نگاهی مقایس  های به تجارب جهانی و تهران- الزامات تعیین معیار  های طراحی فیزیکی مراکز عملیات شرایط اضطراری (EOC)- بررسی انطباق سند                  طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقای کیفیت زند                 گی شهری- جایگاه علم جامعه  شناسی د                 ر تبیین مسائل و مد                 یریت زیست محیطی شهر تهران- مجموعه عملیات حفاظتی پیشنهاد             ی برای زمان وقوع بحران- مطالعه و بررسی ابعاد                  زیباشناختی نقاشی   های د                 یواری د                 ر سطح شهر تهران- جایگاه روش فعالیت مبنا د                 ر برنامه ریزی شهری- ارزیابی خطر سیل خیزی شهر تهران و ارائه راهکار  های مد                 یریتی- نقش ژئوسنتتیک   ها د                 ر کاهش ترک و روکش   های آسفالتی- مطالعه و بررسی نقش پایش تونل  ها د                 ر مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری- بررسی عوامل موثر د                 ر طراحی المان   ها و مجسمه   های شهری د                 ر فضا  های عمومی شهر تهران- مقد                 م  های بر شناخت تحوالت الگوی محله د                 ر قرن بیستم و چشم اند                 از آن د                 ر قرن حاضر- فرصت   ها و تهد                 ید                   ها د                 ر انتخاب شیوه حمل ونقل سفر  های تحصیلی- مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالکیت خود                 رو تهران بزرگ- بررسی پتانسیل آب گرفتگی معابر و سیل خیزی شهر تهران و راه   های کنترل آن - بررسی شاخص   های توسعه پاید                 ار شهری د                 ر شهر تهران )با تاکید                  بر رویکرد                  اجتماعی( - آسیب   های اجتماعی کارگران میاد                 ین میوه و تره بار د                 ر شهر تهران: با تاکید                  بر تجربه زند                 گی روزمره - راهکار  های ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک د                 ر شهر تهران - گزارش   های مد                 یریتی:  خورد                 گی مواد                  د                 ر هوای شهری روش  های مطالعه خورد                 گی و پایش د                 ر کالن شهر تهران )فاز سوم( - تحلیل نقش و عملکرد                  فروشگاه شهروند                  د                 ر فرآیند                  مشتري مد                 اري - الزامات اقلیمي د                 ر برنامه ریزی و طراحي شهر  ها و ارائه راهکار براي شهر تهران - تحلیل ترافیک تهران از منظر جامعه شناختی - مقد م های بر الگوی کاربری زمین د                ر راستای کاهش مصرف انرژی - امنیت اجتماعی د                ر شهر تهران )مرور نظام مند                 تحقیقات انجام شد                ه د                ر موضوع امنیت اجتماعی شهر تهران( - بررسی فناوری   های نوین د                ر ساخت و بهره برداری از پیاد                ه رو  های شهری- رویکرد                  های کنترل رشد                 افقی شهر  ها؛ نمونه مورد                 مطالعه: تهران - طراحی مد            ل مفهومی د            یپلماسی شهری - کاربرد             بتن  خود             تراکم (SCC) د            ر پروژه   های عمرانی شهری - مقایسه تطبیقی سند            طرح جامع شهر تهران با اصول و ویژگی  های رهیافت اند           ک افزای برنامه ریزی شهری - بررسی و امکان سنجی تأسیس مجتمع   های خد           ماتی د           ر د           روازه   ها و مباد           ی ورود           ی شهر تهران - معرفی روش  های ارزیابي پس از اجرا برنامه   های توسعه شهري )با تأکید           بر سند           طرح جامع تهران( - نقش شبکه پایش د   ر مد   یریت کمیت و کیفیت آب  های سطحی شهری - شهرسازی اسالمی »روش شناسی و طرح مسئله« - بررسی عملکرد ساختمان ها در برابر گسیختگی سطحی ناشی از گسل ها در محیط های شهری- شهر رویداد-مدار؛ گردشگری و اقتصاد فرهنگ در کالنشهرها؛ مروری بر تجربه های جهانی- اهمیت حمایت اجتماعی )مطالعه موردی تحلیل مقایسه ای مناطق 17 و 12 در شهر تهران(- بازنگری در الگوی قیمت گذاری بیمه خودرو- شهرسازی اسالمی )گفتاری پیرامون کالن نظریه شهرسازی عبادت محور(- نظام پشتیبان تصمیم (DSS) در مدیریت شهری تهران با تأکید بر حوزه شهرسازی- تبیین اجتماع محوری د  ر مد  یریت بحران با تأکید   بر زلزله - ارزیابی راهبردی زیستمحیطی (SEA) راهبردهای سند طرح جامع )راهبردی- ساختاری( شهر تهران - چالش ها و فرصت های احداث پیاده راه در تهران- بررسی نظام کنترل و پایش آالینده ها در محصوالت کشاورزی درمیادین میوه و تره بار و راه های ارتقاء آن- بررسي الزامات و چالش های حقوقی و اجرایی واگذاري میادین میوه و تره بار به مدیریت محالت - نقش تحلیل هزینه چرخه عمر (LCCA) در مدیریت روسازی معابر -




