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وارسی به کارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با پیشایندها در 

برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهر تهران3 

1 استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران 

)نویسنده مسئول مکاتبات(

 E-mail: v_ebrahimnia@sbu.ac.ir
2 استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران 

E-mail: z_danesh@sbu.ac.ir
3 این مقاله مبتنی است بر پاره ای از طرح پژوهشی با عنوان »رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی شهری« که نویسندۀ نخست آن 

را در دانشگاه شهید بهشتی در دست انجام دارد و نیز پژوهشی در بخش آموزشی دوره دکتری این نویسنده در درس »نظریه های 
برنامه ریزی شهری« )با پرداختن به رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی شهری( در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه 

شهید بهشتی به راهنمایی دکتر زهره عبدی دانشپور.

تاریخ دریافت مقاله: 1395/04/06

تاریخ پذیرش نهایی: 1395/10/01

 وحیده ابراهیم نیا1، زهره عبدی دانشپور2

چکیده
اختالل در  قراردارند که می توانند موجب  پیشایندهایی  برنامه ریزی شهری در معرض عدم قطعیت ها و  سیستم های 

کارکردهای آنها شوند. برای رویارویی با این چالش در تفکر راهبردی »رهیافت پیشایندی« مبتنی بر اصل »تطابق با 

شرایط ویژۀ مورد برنامه ریزی« تدبیر شده است. در بزرگ شهر تهران افزون بر پیشایندهای ذاتی، پیچیدگی فرایندهای 

تصمیم گیری ناشی از تمرکز تصمیم گیری بخش عمومی، تمرکز سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در کشور و وجود 

عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری چندگانه نیز همچون عوامل تشدیدکنندۀ اثرات پیشایندهای ذاتی عمل می کنند. 

پژوهش این مقاله پرسشی دوگانه را پیش می کشد: نخست اینکه آیا عوامل سیاست گذار و اجراکنندۀ سیاست های 

شهری در برنامه ریزی برای بزرگ شهر تهران از پیشایندهای موجود و نیز ضرورت به کارگیری رهیافت پیشایندی 

در سازوکار برنامه ریزی که در پی یکپارچگی است برای این شهر آگاه هستند و دوم اینکه چگونه می توان به ردیابی 

وجود چنین آگاهی و چگونگی رویارویی عوامل سیاست گذار و اجراکنندۀ سیاست های شهری در این بزرگ شهر با 

پیشایندهای شناخته شده و یا ناشناخته پرداخت. در این مقاله از روش »بازبینی سیستماتیک« برای توصیف-تحلیلی 

چارچوب های نظری مربوط به رهیافت پیشایندی و از روش »تحلیل کیفی-استنتاجی محتوای متون« برای آزمون 

به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهر تهران استفاده شده است تا بتوان فرصت های 

پیش رو در استفاده از رهیافت پیشایندی را برای ارتقای کارکرد سازوکار جاری برنامه ریزی و آماده سازی مسیر 

استقرار سازوکاری بازسازماندهی شده به منظور راه اندازی برنامه ریزی مبتنی بر اصول یکپارچگی برای بزرگ شهر 

تهران و نیز بازدارنده های موجود احتمالی در به کارگیری رهیافت پیشایندی در این در مسیر را ردیابی کرد.

کلیدواژه ها: برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری، پیشایند، رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی 

و تفکر راهبردی، برنامه ریزی بزرگ شهری، تهران.
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تمرکز این مقاله بر حرکت از روال رایج در برنامه ریزی - که تمرکز آن درنظرگرفتن آن جنبه از محیط 
مورد برنامه ریزی است که تصور می رود، شناسایی پذیر و مهارشدنی باشد - به سمت رهیافتی است که 
در آن، عدم قطعیت هایی1 که سیستم برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف موردنظر با آنها روبه رو است، 
شناسایی شوند. برنامه ریزی برای پیشایندها )یعنی آنچه دارای نشانه ای از شانس2 و پیش بینی ناپذیری3 
باشد( با عنوان رهیافت پیشایندی )که اقتضایی نیز نامیده شده است(4، به عنوان یکی از نقش های ضروری 
مراجع عمومی دانسته شده که مقصود اصلی آن بیشینه کردن شانس پاسخی موفق در صورت روی دادن 
یک بحران5 است )Eriksson & McConnell, 2011, 89(. برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهرها6 با 
پیشایندهای ذاتی7 ناشی از موقعیت جغرافیایی و طبیعی استقرار آنها و نیز تراکم جمعیت و فعالیت های 
و  تصمیم گیری  در  بی کفایتی  از  نشان  می تواند  سیاست ها  میان  غیریکپارچگی  است.  روبه رو  گوناگون 
سیاست گذاری در رویارویی با مشکالت باشد8 و برنامه ریزی دشوارتر می شود آن گاه که وظیفۀ رویارویی 
با پیشایندها نیز به آن محول گردد. در سیستم سیاست گذاری برای بزرگ شهرها دامنه گسترده ای از عناصر 
تصمیم گیری درگیر هستند. وجود عوامل و زمینه های سیاست گذاری در یک سیستم پیچیده، چندعامله 
و چندسطحی و برحسب سطوح و کارکردهای جغرافیایی- اداری مختلف )سطح ملی، سطوح منطقه ای و 
زیرمنطقه ای، سطح شهری و سطح ُخرد شهری(، نشان از چالش ناهماهنگی بین سازمانی و تولید و بازتولید 
مشکالت در رویارویی با پیشایندها دارد. رهیافت پیشایندی با به رسمیت شناختن انگاشت های »پیشایند«، 
»عدم قطعیت« و »پیش بینی ناپذیری«، تولید یک برنامۀ یکانه برای رویارویی با مشکالت در یک وضعیت 
شناخته شده را پاسخگوی تمام پیشایندها و تغییرها در شرایط ویژۀ هر سیستم برنامه ریزی و جامعۀ مورد 
برنامه ریزی نمی داند و چارچوبی را در سازوکار برنامه ریزی وارد می کند تا امکان به دست آوردن ظرفیت 

و توان رویارویی با پیشایندها را به آن ببخشد. 

پرسش و هدف مقاله

نیز  و  تهران  بزرگ شهر  در  برنامه ریزی  پیش بینی ناپذیری  از  ناشی  عدم قطعیت های  مقاله  این  در 
و  خصوصی  عمومی،  کلی  بخش  سه  در  چندگانه  سیاست گذاری  زمینه های  از  ناشی  عدم قطعیت های 
بخش حاصل از اشتراک عمومی و خصوصی در این بزرگ شهر، که با یکدیگر مرتبط و برهم اثرگذار 
هستند، ردیابی شده اند. در این ردیابی، مقاله پرسشی دوگانه طرح کرده است: نخست اینکه آیا عوامل 
از  تهران  بزرگ شهر  برای  برنامه ریزی  در  شهری  سیاست های  اجراکنندۀ  و  سیاست گذار  تصمیم گیر، 
به کارگیری رهیافت پیشایندی  نیز ضرورت  پیشایندهایی که وجود دارند، ویژگی های آن پیشایندها و 
در سازوکار برنامه ریزی که در پی یکپارچگی است، آگاه هستند. دوم اینکه چگونه می توان به ردیابی 
وجود این آگاهی و چگونگی رویارویی عوامل تصمیم گیر، سیاست گذار و اجراکنندۀ سیاست های شهری 
در برنامه ریزی بزرگ شهر تهران پرداخت. این پرسش دوگانه، امکان دستیابی به هدف مقاله را فراهم 
می کند، یعنی ردیابی فرصت های پیش رو در استفاده از رهیافت پیشایندی برای ارتقای کارکرد سیستم 
و سازوکار برنامه ریزی موجود و آماده سازی مسیر و زمینۀ استقرارسازوکار برنامه ریزی یکپارچه برای 
در  پیشایندی«  »رهیافت  به کارگیری  احتمالی  و  موجود  بازدارنده های  ردیابی  نیز  و  تهران  بزرگ شهر 

سازوکار برنامه ریزی و در مسیر استقرار سازوکار برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهر تهران. 
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روش کار این مقاله در پاسخ به پرسش ها و دستیابی به هدف آن در فرایندی متشکل از دو مرحله زیر 
تعریف شده است )شکل 1(.

مرحلۀ نخست: این مرحله به توصیف- تحلیل چارچوب های نظری و انگاشتی مربوط به رهیافت پیشایندی 
اختصاص دارد. روش مورد استفاده در این مرحله، »روش بازبینی سیستماتیک«9 منابع اطالعاتی است. 
برونداد این مرحله پیشنهاد چارچوبی است که امکان ردیابی انواع و ماهیت وضعیت هایی که به عنوان 
»پیشایند« در بزرگ شهر تهران قابل شناسایی هستند و نیز ردیابی چگونگی پاسخ سازوکار برنامه ریزی در 

بزرگ شهر تهران برای رویارویی با این پیشایندها را فراهم نمود.
مرحلۀ دوم: این مرحله ماهیتی تحلیلی  ـ تجویزی دارد و روش به کار گرفته شده در آن »تحلیل کیفی- 
استنتاجی محتوای متون«10 است. در این مرحله با جست وجوی اطالعات مناسب11 در بزرگ شهر تهران، 
عناصر چارچوب پیشنهادی مقاله برای وارسی به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی یکپارچه 
برای بزرگ شهرها )که برونداد مرحلۀ نخست روش کار مقاله است( ردیابی شد و زمینه هایی از چارچوب 
برای  برنامه ریزی  در  که  بزرگ شهرها  برای  برنامه ریزی  در  پیشایندی  رهیافت  به کارگیری  وارسی 
بزرگ شهر تهران وجود ندارد، به عنوان »بازدارنده ها« و زمینه هایی از این چارچوب که در برنامه ریزی 
در  پیشایندی  رهیافت  به کارگیری  در  »فرصت ها«  به عنوان  شده،  دیده  تدارک  تهران  بزرگ شهر  برای 

برنامه ریزی بزرگ شهر تهران شناسایی گردیدند.
پژوهش  در  پایۀ آن  بر  که  است  پیشایندی  برنامه ریزی  و  پیشایندها  به  توجه  مقاله  این  یک دستاورد 
بزرگ شهری  یکپارچۀ  برنامه ریزی  در  پیشایندی  رهیافت  به کارگیری  برای  چارچوبی  مقاله  این  پایۀ 
پیشنهاد شده است و دستاورد دیگر آن پیشنهاد شیوۀ آزمونی است که می تواند برای یافتن فرصت ها و 
بازدارنده های راه اندازی یک سیستم و سازوکار برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهر تهران به کار رود، 

به صورتی که بتواند پذیرای به کارگیری یک »رهیافت پیشایندی« باشد. 

شکل 1. نمودار نشان دهندۀ روش کار پاسخ به پرسش ها و دستیابی به هدف مقاله 

منبع: نگارندگان

 
 

چارچوب پیشنهادی  معرفی 
کارگیری رهیافت پیشایندی در  هب

 هاشهربزرگبرای ریزی برنامه

کارگیری  هب ردیابی بایستگی
  ریزیرهیافت پیشایندی در برنامه

 شهر تهرانبزرگبرای 

و   هافرصتیافتن 
ی  هابازدارنده

سیستم  
ریزی  برنامه

شهر تهران  بزرگ
کارگیری  هبرای ب

 رهیافت پیشایندی
 شهر تهرانریزی بزرگرهیافت پیشایندی در برنامه کارگیریآزمون به

 مرحلۀ توصیفی ـ تحلیلی

  چارچوب نظری ردیابی
در  پشتیبان رهیافت پیشایندی

 برای بزرگ شهرها ریزیبرنامه

 تحلیلی ـ تجویزیمرحلۀ 

پایه های نظری برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری و رهیافت پیشایندی
در زمینه های نظری »رهیافت پیشایندی« دانش گسترده ای موجود نیست؛ با وجود این با یاری گرفتن از 
Meyer & Belo-( تالش های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی برای شرایط اضطراری و مدیریت بحران

baba,1982, 454-455(، پیشایندها، رهیافت پیشایندی و جایگاه این رهیافت در تفکر راهبردی معرفی 
می شوند تا بتوان برپایۀ آنها، چارچوبی سیستماتیک را برای تحلیل چگونگی کاربرد »رهیافت پیشایندی« 

در »برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری« ردیابی کرد.
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پیشایند در »رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی شهری«د

پیشایند را آنچه دارای نشانه ای از شانس و پیش بینی ناپذیری باشد دانسته اند که حاصل وجود عدم قطعیت ها 
در سیستم برنامه ریزی است )Eriksson & McConnell, 2011, 90(. عناصر به کاررفته در تعریف پیشایند 
را می توان چنین بیان کرد: )1( شانس که نشان از وضعیتی دارد که قوانین احتماالت در وضعیت سیستم 
اثرگذارهستند )دانشپور، 1387، 203(؛ )2( عدم قطعیت یعنی وضعیتی که سیستم شناخته شده نیست و 
نمی توان وضعیت آن را تشریح کرد )دانشپور، 1387، 203(. همۀ عواملی که با آیندۀ سیستم و پیش بینی 
دو  هر  در  مشترک  عنصر  که  پیش بینی ناپذیری   )3( و  می آیند؛  به شمار  عدم قطعیت  هستند،  مرتبط  آن 
دارد.  اتفاق ها  توسط  آن  هدایت  و  سیستم  ناپایداری  از  نشان  و  است  عدم قطعیت  و  شانس  وضعیت 
پیش بینی ناپذیر خواندن وضعیت یک سیستم به این معنی است که از پیش دانستن آن، دشوار یا ناممکن 
The American Heritage Dictionary of the English Language; Random House Dictio-( است

.)nary; English Collins Dictionary
زمین شناسی12،  پیشایندهای  کلی  دسته بندی  در  بزرگ شهری  سیستم  در  پیشایندها  انواع  مقاله  این  در 
پیشایندهای  حمل ونقل15،  سیستم  پیشایندهای  بهداشتی14،  پیشایندهای  آب وهوایی13،  پیشایندهای 
 Ivanova et al. ؛   Reed, 1997, 9؛DMTP, 1996, 7  ( اقتصادی17  اجتماعی-  پیشایندهای  صنعتی16 و 

46-42 ,2011( در نظر گرفته شده اند.

»رهیافت پیشایندی« و »تفکر راهبردی« در برنامه ریزی شهری

در برنامه ریزی شهری به کارگیری تفکر راهبردی بر وجود خصلت »روندی بودن« برنامه ریزی تأکید دارد؛ 
یعنی با پذیرش خطرهای18 مربوط به عمل در جهانی که عدم قطعیت های گوناگونی در آن وجود دارد، به جای 
بی عملی یا ترسیم وضعیتی نهایی برای آیندۀ دور، سیستم موردبرنامه ریزی می کوشد با تکیه بر فرایندهای 
پیوستۀ گردآوری، پردازش و تحلیل اطالعات، چارچوبی سیستماتیک را برای جرح وتعدیل پاسخ سازوکار 
برنامه ریزی شهری متناسب با دگرگونی پدیدۀ مورد برنامه ریزی فراهم کند )دانشپور، 1387، 145-144( و 
هرگاه دستیابی به اطالعات جدید نشان دهد شرایطی که سناریوهای آیندۀ پدیدۀ مورد برنامه ریزی بر پایۀ 
آنها ترسیم شده، تغییر کند، تهیه کنندگان برنامه در پاسخ به این تغییر و متناسب با آن، برنامۀ گزینۀ دیگری 
را برای اجرا برگزینند )Meyer & Belobaba, 1982, 454-455; Hofler, 2006, 125(. رهیافت پیشایندی 
در برنامه ریزی19 یک فرایند پیوستۀ برنامه ریزی برای تعیین و رویارویی با پیشایندها و در طول زمان است 
 Ivanova et al. 2011; DMTP,( و نه رویدادی یک بار برای همیشه که در یک نقطۀ زمانی انجام می شود
Meyer & Belobaba, 1982, 454-455 ;5 ,1996(. تفکر راهبردی و نگرش سیستمی در برنامه ریزی– که 
رهیافت پیشایندی در چارچوب آنها قراردارد- برنامه ریزی را دارای قابلیت درک، هدایت و تغییر شکل 
در سطح محلی می داند و اینکه مراجع برنامه ریزی بخش عمومی در برابر عدم قطعیت های گوناگون توان 

یافتن راه های گزینۀ پاسخگویی و مهار سیستم در معرض پیشایندها را دارا هستند.20

وابستگی دوسویۀ »برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری« و »رهیافت پیشایندی«

از مشکالت در بزرگ شهرها  سیستم تصمیم گیری و سیاست گذاری قصد رویارویی و گشودن آن دسته 
را دارد که به طور ذاتی مشکالتی چندانتظامی21 به شمار می روند. رویارویی با پیشایندها - که از یک سو 
موجب شکست در کارکردهای چندگانه در سیستم های شهری می شوند و از سوی دیگر رویارویی با آنها 
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وا به کارکردهای گوناگون و کار مشترک عوامل سیاست گذار در سیستم دو بخش اصلی عمومی و  وابسته 

خصوصی است - نیز در این دسته از مشکالت قرار می گیرند. این در حالی است که در روال رایج در بخش 
عمومی هریک از این عوامل، وظیفۀ پی گیری دستور کارهایی جداگانه بر پایۀ تقسیم وظایف در بخش 
عمومی را برعهده دارند، در حوزه ای ویژه دارای قدرت هستند، دارای درک ویژۀ خود از ماهیت مشکالت 
بخش عمومی هستند و در شرایط عادی )یعنی در شرایط غیرپیشایندی( با یکدیگر کار نمی کنند )دانشپور، 
ابراهیم نیا و محمودپور، 1392، 2-4(. در حالی که با اختیار رهیافت پیشایندی حتی اگر احتمال داشته باشد 
به دلیل الزام های تصممیم گیری شتابان در شرایط پیشایندی، رعایت دقیق برنامۀ پیشایندی ممکن نباشد، 
همکاری و کار مشترک همۀ افراد و نهادهای دارای اهداف مشترک در طول یک دوره زمانی مشخص به 
»یادگیری متقابل«22  اعضای شبکه های شکل یافته از عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری گوناگون کمک 
می کند )Eriksson & McConnell, 2011, 96( و با فراهم آوردن چارچوبی برای تفکر دربارۀ سناریوها 
و تخصیص منابع الزم و مورد نیاز )همچون منابع مالی و انسانی، فنی و زمان(، از اغتشاش و سردرگمی 
تصمیم گیران بخش عمومی کم می کند تا توان بیشتری را برای به کنترل درآوردن شرایط در زمان روی دادن 

.)DMTP, 1996, 17; Eriksson & McConnell, 2011, 90-92, 96( رویدادهای پیش بینی ناپذیر بیابند

چارچوب پیشنهادی به کارگیری »رهیافت پیشایندی« در »برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری«
چارچوب پیشنهادی برای به کارگیری رهیافت پیشایندی در این مقاله )که حاصل به کارگیری روش بازبینی 
است(،  بزرگ شهری  یکپارچۀ  برنامه ریزی  در  پیشایندی  رهیافت  با  مرتبط  پژوهش های  سیستماتیک 
دارای دو عنصر اصلی است، نخست معرفی ساختار تصمیم گیری برای به کارگیری رهیافت پیشایندی در 
برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری، و دوم معرفی فرایند به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی 

یکپارچۀ بزرگ شهری.

ساختار تصمیم گیری برای به کارگیری »رهیافت پیشایندی« در »برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری«

است.  پیش بینی ناپذیری  از  ناشی  اغتشاش  و  عدم قطعیت  باالی  سطوح  پیشایندی  شرایط  رایج  ویژگی 
این اغتشاش  توانایی عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری بزرگ شهری برای به کم ترین میزان رساندن 
در شرایط فراخوانی برنامۀ پیشایندی به درک مسئولیت هایی که هریک از آنها در پاسخ به روی دادن 
رو  این  از   .)Meyer & Belobaba,1982, 455; DMTP, 1996, 16( است  وابسته  دارند،  پیشایندها 
و  تصمیم گیری  عوامل  تمام  نمایندگان  شامل  پیشایندی  رهیافت  به کارگیری  برای  تصمیم گیری  ساختار 
سیاست گذاری است که انتظار می رود در سازماندهی و اجرای پاسخ اضطراری به شرایط پیشایندی شرکت 
 Meyer & Belobaba,( و وظایف اصلی زیر را به عهده گیرند )Ivanova et al. 2011, 9-10( داشته باشند

.)1982, 450-460; DMTP, 1996, 15; Ivanova et al. 2011, 9
نخست- هدایت فرایندی برای مشارکت تمام عوامل تصمیم گیرنده و سیاست گذار و یکپارچگی تصمیم ها 
و سیاست ها: پاسخ به نیازهای چندگانۀ جمعیتی که از پیشایندها تأثیر می گیرند، وابسته به کارکردهای 
یا  و  سیاست گذاری  چندگانۀ  سطوح  در  و خصوصی  عمومی  بخش های  سازوکار  و  سیستم  در  متفاوتی 
نه فقط تولید یک  به همین دلیل نقش ساختار تصمیم گیری در »رهیافت پیشایندی«  برنامه ریزی است. 
»برنامۀ یکپارچه«، بلکه مهم تر از آن، »تولید یک سیستم و سازوکار برنامه ریزی« یعنی جنبه های روند 
کاری در توأمان با جنبه های محتوایی است: استقرار فرایندی که در آن نقش، مسئولیت و دستور کار 
هریک از عوامل تصمیم گیری، سیاست گذاری و یا برنامه ریزی مشخص شود و این مجموعه - به عنوان 
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هستۀ اصلی هماهنگ کننده - یکپارچگی الزم را میان این عوامل تصمیم گیرنده و سیاست گذار ایجاد کند. د

فرایندهای  و  که شرایط  پیشایندی  در شرایط  پیشایندی:  در شرایط  ارتباطات23  مرکز  راه اندازی  دوم- 
جاری و سیاست گذاری و اجرا تغییر می کند و نیاز است تمام گروه های درگیر فعالیت ها و انتظارهای خود 
را مطابق با شرایط جدید بازتنظیم کنند، اهمیت جریان های دوسویۀ اطالعات میان اجراکنندگان سیاست ها 
و سیاست گذاران )یا تدوین کنندگان سیاست ها(، سیاست گذاران بخشی و سیاست گذاران قلمرویی چندگانه 

و نیز میان سطوح مختلف تصمیم گیری و جامعه تشدید می شود.
سوم- نظارت بر بازتوانی24 سیستم: نظارت بر بازتوانی به شرایط پس از روی دادن پیشایند اشاره دارد که 

به معنی کوشش برای بازگرداندن سیستم بزرگ شهری به وضعیت پیش از بروز پیشایند است. 
با  رویارویی  پیشایندها:  روی دادن  از  پس  و  پیش  وظایف  برای  منابع  به کارگیری  کنترل  چهارم- 
مشکل های پیش بینی ناپذیر ناشی از روی دادن پیشایندها، نیاز به منابعی افزون بر منابع مربوط به کارکرد 
سیستم در شرایط عادی و غیرپیشایندی دارد. برای به کارگیری رهیافت پیشایندی سازوکار برنامه ریزی 

وظیفه دارد که امکان پذیری و توان تأمین این منابع را بسنجد.
پنجم- تعیین زمان تغییر در برنامۀ مورد عمل: زمان تغییر در برنامۀ مورد عمل به معنی زمان فعال شدن 
بازگشتن  زمان  و  پیشایندها(  روی دادن  صورت  )در  پیشایندی  وضعیت  به  گذار  در  گزینه،  برنامه های 
نشانه های هشدار  پیدایش  به شرایط و وضعیت معمول است.  برنامۀ اصلی، در گذار  به  برنامۀ گزینه  از 
برنامۀ  یا  »سیاست ها  به  سیستم«،  عادی  برنامۀ  یا  »سیاست ها  تغییر  زمان  آغازگر  محیطی25،  پویش  در 
پیشایندی« است که برنامه های احتمالی موجود مربوط به پیشایند در حال روی دادن، نخست به روزرسانی 

و تدقیق شوند و سپس اقدام های مشخص شده در برنامه برای رویارویی با پیشایند اجرا شوند.

معرفی فرایند به کارگیری »رهیافت پیشایندی« در »برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری«

فرایند به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری برپایۀ پژوهش های مرتبط با 
این رهیافت )DMTP, 1996; Rondinelli et al. 1989; Chow, 1999; Roney, 2003( شامل سه مرحلۀ 
اصلی یعنی )الف( تعیین سناریوها؛ )ب( استقرار پویش محیطی و )پ( آماده کردن پاسخ ها به سناریوهای 

منتخب، در این مقاله بررسی شده اند. این مراحل در زیر و در شکل 2 معرفی شده اند. 

  
 

كارگيري رهيافت پيشاينديمراحل اصلي فرايند به

 اصلي هايپيشران

 تدارك پاسخ به سناريوي منتخب-مرحلة سوم  تعيين سناريوي منتخب -مرحلة دوماجراي برنامة پيشايندي

 رويدادهايتوالي 
ايزنجيره  

گذاري پيامدهاارزش   رداهدف خُ

هاي بخشيفعاليت

چه كساني؟
چه زماني؟

*؟با چه منابعي

 محيطيپيوستةپويش-مرحلة نخست
دادنروي هاينشانهآشكارشدن   
پيشايند   

پيشايندي روزرساني و تدقيق برنامةبه

عنوان كارگيري برنامة پيشايندي بهبه
 برنامة جاري

 كارگيري رهيافت پيشايندي ارتباط ميان مراحل اصلي فرايند بهكليد:

چگونه؟

چه اقداماتي؟

شکل 2. نمودار نشان دهندۀ چارچوب پیشنهادی به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری

منبع: نگارندگان بر پایۀ Roney, 2003, 789-793; DMTP, 1996; Chow, 1999, 789 * منابع )همچون منابع مالی، انسانی، فنی و زمان(
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وا مرحلۀ نخست- تعیین سناریوها: تعیین سناریو به معنی ترسیم وضعیت هایی است که امکان روی دادن 

دارند )Roney, 2003, 790(. تعیین سناریوها می تواند در سه گام اصلی زیر که از جمع بندی نتایج چند 
 Ivanova et al. 2011, 15-16; DMTO, 1996,( منبع مرتبط با این موضوع به دست آمده اند، انجام شود

:)19-20; Roney, 2003, 790-791; Tseng et al. 2009, 1073
تغییر  که  به شمار می آیند  پیشایندهای محتمل  بالقوۀ  پیشران ها عوامل  پیشران ها26:  تعیین  گام نخست- 
در آنها می تواند سبب انحراف هایی شدید از پیش فرض های برنامه های عادی سیستم برنامه ریزی شود. 
تشریح شده(  فرایند  این  دوم  مرحلۀ  در  ادامه  در  )که  محیطی  پیوستۀ  پویش  راه  از  پیشران ها  تشخیص 

امکان پذیر است. 
گام دوم- تعیین توالی ممکن رویدادهای زنجیره ای27: تعیین توالی ممکن رویدادهای زنجیره ای به معنی 

پیش بینی مجموعه رویدادهایی است که پس از روی دادن هر یک از پیشران ها امکان روی دادن دارند.
در  سیستم  شرایط  برآورد  معنی  به  پیامدها  ارزش گذاری  سناریوها:  پیامدهای  ارزشگذاری  سوم-  گام 
صورت روی دادن و یا روی ندادن هریک از سناریوها است و با روش هایی چون »برآورد هزینه ها و 

منافع«28 و یا »ماتریس حساسیت پیشایندی«29 انجام پذیر است.
برای  رسمی  کاری  روند  تعیین  معنی  به  محیطی  پویش  استقرار  محیطی:  پویش  استقرار  دوم-  مرحلۀ 
فرابینی30 پیوستۀ پیشران ها است. زمانی که روندها و پیش بینی های حاصل از پویش محیطی نشان دهند 
که وضعیت سیستم برنامه ریزی در حال دور شدن از پیش فرض های برنامه های رایج هستند، احتمال نیاز 

 .)Roney, 2003, 35-42; Ivanova et al. 2011, 9( به اجرای »راهبرد پیشایندی« بیشتر می شود
مرحلۀ سوم- تدارک پاسخ به سناریوی منتخب: با افزایش احتمال روی دادن هر سناریو نیاز است که عوامل 
 Roney, 2003,( تصمیم گیری چندگانۀ مرتبط با هریک از پیشایندها، پروگرام های عمل31 را تدوین کنند

 .)41-42

ردیابی بایستگی به کارگیری »رهیافت پیشایندی« در »برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهر تهران«
بزرگ شهر تهران مرکز فعالیت های تصمیم گیری و مرکز فرماندهی سیاسی در کشور است و تصمیم گیری 
نه فقط برای برآوردن نیازها و دستیابی به نقش های محلی در سطح شهری، بلکه برای کل کشور ایران در 
این بزرگ شهر صورت می گیرد. تمرکز فعالیت های تصمیم گیری و سیاست گذاری در بزرگ شهر تهران، با 
تمرکز سایر فعالیت ها نیز همراه است: این شهر دارای بیشترین و گوناگون ترین مسیرهای ارتباطی داخلی 
)درون کشور( و خارجی )با سایر کشورها( است و به همین دلیل از نظر دسترسی به منابع اولیۀ تولید و 
توزیع کاالهای تولیدشده به مراکز مصرف آنها در مقایسه با دیگر شهرهای کشور مزیت دارد. تمرکز 
سایر نیازمندی های فعالیت های و فضاهای تولید کاالها و خدمات )همچون نیازمندی های آموزشی، مالی، 

زیرساختی و اطالعاتی( نیز در این شهر بیش از سایر شهرها بزرگ شهرهای کشور است. 
در برنامه ریزی برای بزرگ شهر تهران همواره دو دسته پیشایندهای ذاتی وجود داشته اند که دستۀ نخست 
را می توان پیشایندهای طبیعی ناشی از موقعیت جغرافیایی و طبیعی استقرار بزرگ شهر تهران، و دستۀ 
دوم را پیشایندهای انسان ساخت ناشی از تمرکز جمعیت و انواع گوناگون فعالیت ها در این بزرگ شهر 
عمومی،  بخش  تصمیم گیری  تمرکز  از  ناشی  تصمیم گیری  فرایندهای  پیچیدگی  آن،  بر  افزون  دانست. 
تمرکز سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در کشور، چندپارگی عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری 
چندگانه )شامل شعبه های استانی عوامل سیاست گذاری بخشی در حوزه های موضوعی گوناگون( و عوامل 
تصمیم گیری منتخب شهروندان در این بزرگ شهر )شامل شورای شهر تهران و شهرداری شهر تهران( 
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این د تهران عمل می کنند.  بزرگ شهر  در  ذاتی  پیشایندهای  اثرات  تشدیدکنندۀ  پیشایندهای  نیز همچون 

پیشایندها ناشی از چند وضعیت هستند: نخست، منافع متناقض نهادها، گروه های تصمیم گیر و سیاست گذار؛ 
دوم، ناآگاهی آنها از ارزش های راهنما و زیرکار و نیز شیوه های تصمیم گیری و سیاست گذاری گوناگون 
و  تصمیم ها  اثرات  انگاشتن  نادیده  یا  بی توجهی  سوم،  و  سیاست گذاری؛  و  تصمیم گیری  عوامل  دیگر 
سیاست های خود بر تصمیم ها و سیاست های دیگر عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری که در استقرار 
رسمی پاسخ های از پیش اندیشیده شده در برابر پیشایندها و در مسیر راه اندازی یک سیستم و سازوکار 
برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهر تهران، تأخیر و بازدارندگی ایجاد می کنند و می توانند نه تنها موجب 
از دست رفتن برآمدهای مورد انتظار سیستم و سازوکار برنامه ریزی در بزرگ شهر تهران باشند، بلکه منابع 
این بزرگ شهر را نیز در خطر قرار دهند. این وضعیت نیازمندی سیستم برنامه ریزی در بزرگ شهر تهران 
به توان پاسخگویی در برابر انواع پیشایندها و راه اندازی روشی برای مشکل گشایی را نشان می دهد که 

بتواند پیامدهای روی دادن پیشایندها را به کمترین میزان برساند.

ردیابی چگونگی رویارویی سیستم و سازوکار برنامه ریزی بزرگ شهر تهران با دو دسته 

پیشایندهای شناخته شده و ناشناخته
روشی که برای ردیابی چگونگی رویارویی سیستم و سازوکار برنامه ریزی بزرگ شهر تهران با پیشایندهای 

شناخته شده یا ناشناخته در این مقاله تدبیر و به کار گرفته شد از دو مرحلۀ زیر تشکیل می شود. 
انواع وضعیت هایی که سیستم و سازوکار برنامه ریزی در بزرگ شهر تهران آنها  مرحلۀ نخست- یافتن 

را به عنوان وضعیت هایی پیش بینی ناپذیر و نیازمند پاسخ شتابان و هماهنگ بخش عمومی دانسته است.
مرحلۀ دوم- یافتن چگونگی رویارویی نهادهای برنامه ریزی شهری تهران با پیشایندهای شناخته شده یا 
ناشناخته در بزرگ شهر تهران از راه برابر هم نهادن چارچوب پیشنهادی به کارگیری رهیافت پیشایندی در 
برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری )که در بخش های قبلی مقاله معرفی شد( و سازوکار - یا ویژگی های 

روند کاری- برنامه ریزی بزرگ شهر تهران برای رویارویی با پیشایندها.
به دلیل نقش چندگانه و ویژگی های متفاوت این شهر به عنوان  سازوکار برنامه ریزی بزرگ شهر تهران 
مرکز تصمیم گیری، فرماندهی، تولید و خدمات )که در ردیابی بایستگی به کارگیری رهیافت پیشایندی در 
برنامه ریزی برای بزرگ شهر تهران در بخش های قبلی مقاله بیان شد(، از سیاست گذاری و برنامه ریزی 
در سطح ملی اثر می پذیرد. به همین دلیل تحلیل در این مقاله در هر دو مرحلۀ پیش گفته، افزون بر سطح 
بزرگ شهر  بر  ملی  اثرگذاری تصمیم گیری در سطح  بر ردیابی  تأکید  )با  ملی  به سطح  تهران  بزرگ شهر 

تهران( نیز توجه دارد.

ردیابی انواع وضعیت هایی که در سازوکار برنامه ریزی بزرگ شهر تهران »پیشایند« شمرده شده اند

پژوهش اکتشافی و جست وجو در اسناد برنامه ریزی و چارچوب های قانونی مرتبط با سیستم و سازوکار 
برنامه ریزی بزرگ شهر تهران نشان از آن دارد که وضعیت هایی با عنوان »بحران«، »شرایط اضطراری«، 
»حادثه« و »سانحه« به عنوان وضعیت هایی پیش بینی ناپذیر شناسایی شده اند که بر کارکرد سیستم شهری 
در  پیشایندها  این  است.32  پاسخ  تعیین  نیازمند  منفی  اثرهای  با چنین  رویارویی  و  دارند  منفی  اثرهای 

جدول 1 در دو گروه پیشایندهای طبیعی و پیشایندهای انسان ساخت، دسته بندی و معرفی شده اند. 
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پیشایندها انواع
  ساختپیشایندهای انسان  پیشایندهای طبیعی  سطح

  کشور

وهای زمین (*زلزله و لغزش الیه(** 
نباتی و سرمازدگی (*) بیماری و آفت  
 ومخاطرات کشاورزی (*  سرمازدگی وخشکسالی و (**  
ها (*)سیل و طغیان رودخانه  
(*) آلودگی هوا  
*) وبالیای جوی و طوفان(** 

ها (**) حوادث مربوط به ساختمان  
(**) حوادث محیط زیستی  
 (**) حوادث مربوط به مواد خطرناک  
های حیاتی (**)حوادث مربوط به شریان  

  شهر تهران

لیس (+)  
ن (+)گرفتگی و طوفاآب  
 (+) خشکسالی  
 (+) فرونشست زمین 

های بزرگ (+)سوزیآتش  
 تیز تجمع جمعکها و مراها و ورزشگاهشگاهینما حوادث در (+)  
(+) انتشار مواد شیمیایی خطرناک  
هاگیری بیماریهمه (+)  

 

جدول 1. ماتریس نشان دهندۀ انواع پیشایندهای شناسایی شده در سازوکار و سیستم برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهر تهران

منبع: نگارندگان بر پایه: )*( طرح جامع امداد و نجات کشور )1382(، )**( آیین نامۀ اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران 
کشور )1388( و )+( وظایف و فعالیت های تعیین شده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران )1384(

ردیابی ساختار تصمیم گیری برای رویارویی با »پیشایندها« در فرایند »برنامه ریزی 

یکپارچۀ بزرگ شهر تهران«
مطابق قوانین مصوب موجود کشور ایران و بزرگ شهر تهران33، در صورت روی دادن پیشایندها »ستاد 
مدیریت  و  پیشگیری  »سازمان  و  می شود  تشکیل  بحران  مدیریت  برای  تهران«  شهر  بحران  مدیریت 
بحران شهر تهران« نیز با دستور کار »برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی اقدام های الزم در زمینه مدیریت 
سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  ملی  سطح  در  است.  شده  تشکیل  تهران  بزرگ شهر  در  بحران«  جامع 
با عنوان های »ستاد  از سوی عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری  با پیشایندها  راهبردی در رویارویی 
پیشگیری و مدیریت بحران و حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه«، »ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه 
کشور« و »شورای عالی و سازمان مدیریت بحران کشور« انجام می شود. در دستیابی به هدف این مقاله و 
یافتن فرصت ها و بازدارنده های به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی برای بزرگ شهر تهران، 
وظایف مورد انتظار از ساختار تصمیم گیری برای به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی یکپارچۀ 
بزرگ شهری )که در چارچوب پیشنهادی این مقاله برای به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی 
یکپارچه برای بزرگ شهرها در بندهای قبل تشریح شد(، نخست در برابر شرح وظایف تعیین شده برای 
عوامل تصمیم گیری در »سطح ملی و اثرگذار بر بزرگ شهر تهران« )جدول 2( و دوم در برابر شرح وظایف 
تعیین شده برای عوامل تصمیم گیری در »بزرگ شهر تهران« )جدول 3( قرار داده شده تا بتوان ردیابی نمود 
که کدام یک از این وظایف در رویارویی با پیشایندها در برنامه ریزی برای بزرگ شهر تهران مورد توجه 
قرار گرفته و تبدیل به دستور کار عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری شده است و کدام یک از سوی 

ساختار تصمیم گیری و سیاست گذاری در بزرگ شهر تهران نادیده انگاشته شده است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


14

ی
از

رس
شه

و 
ی 

ار
عم

ۀ م
ام

ن
  9

6 
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
  ب

|  
18

ره 
ما

 ش
 | 

ر 
هن

اه 
شگ

دان
ۀ 

ام
صلن

وف
د

جدول 2. ماتریس ردیابی وظایف سیستم تصمیم گیری مبتنی بر اصول رهیافت پیشایندی: سطح ملی 

منبع: نگارندگان بر پایۀ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، قانون تشکیل شورای راهبری پروژه های طرح جامع 
مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه )زلزله(، آیین نامه ستاد 

پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه، طرح جامع امداد و نجات کشور، حسینی، 1387  
* نبود وظیفه

 وظایف
  نهاد و

  سال تشکیل
هماهنگی بین 

  انگذارسیاست
ارتباط زمینۀ کردن فراهم

 تمرکز م
نظارت بر بازتوانی پس از 

 پیشایند دادنروی
کارگیری کنترل به

   مالیمنابع 
 وضعیتزمان تغییر 
  اجرا

ستاد پیشگیری و 
مدیریت بحران در 
حوادث طبیعی و 
سوانح غیرمترقبه، 

١٣٨٣  

تعیین وظایف عوامل
گیری درگیر در تصمیم

برای ایجاد آمادگی و 
  آموزش مردم. 

تصویب سازوکارهای دریافت
های اطالعات و چارچوب

 در مورد شتابانرسانی اطالع
  .پیشایندها

ساختار  کارکردنظارت بر
   .گیریتصمیم

 تعیین وظایف
عوامل 
گیری تصمیم

درگیر برای 
 تأمینچگونگی 

منابع مالی و 
  .تدارکاتی

گیری درباره تصمیم
های احتیاطی اقدام

پس از دریافت 
 دربارۀاطالعات 

دادن احتمال روی
 پیشایندها،

 وضعیتتشخیص 
  اعالم بحران.

ستاد حوادث و 
سوانح غیرمترقبه 

   ١٣٧٠، ٣٤کشور
(اصالحات در سال 

١٣٨٢(  

گذاری و تعیینسیاست
  ؛راهبردهای جامع

ملی ریزی هبرنام
  ؛اجرای سیستم مدیریت

نمودن  هماهنگ
 عواملوظایف 
گیری در سیستم تصمیم

مدیریت و برقراری 
  .آنهاارتباط میان 

مدیریت شبکه اطالعات برای
  ؛رویارویی با پیشایندها

رسانی اندازی شبکه اطالعراه
سازمانی و برای ارتباط بین

  ؛رسانی به مردماطالع
 برقراری ارتباط با مراکز

آگاهی  :و اجرایی پژوهشی
 دادنروییافتن از محتمل بودن 

 گونگیچپیشایندها و 
 .رسانیاطالع

های نظارت برنامه
مدیریت بحران در 

و  یعموم هایبخش
و مشارکت  یعمومغیر

  مردمی.

 ساماندهی
استفاده از منابع 

 ؛موجود
امکانات  تأمین

 ازین موردمالی 
برای 
   .گیریتصمیم

 اعالم وضعیت
 در سطوح پیشایندها

  ملی و استانی.

شورای عالی 
مدیریت بحران 
کشور و شورای 
هماهنگی آن، 

١٣٨٨  

هایهماهنگی فعالیت
تمام عناصر مؤثر بر 

مدیریت بحران در کشور 
و تدوین چارچوب 

  ؛آنهاقانونی نقش 
ها و تدوین سیاست

های ملی مرتبط با برنامه
  .مدیریت بحران کشور

* 

 قانونی تعیین چارچوب
فرماندهی عملیات 

رویارویی با پیشایندها 
متناسب با شرایط 

 ؛پیشایندی
 تعیین چارچوب قانونی

های احتیاطی پس از اقدام
 ازدریافت اطالعات 

دادن احتمال روی
 .پیشایندها

 نظارت بر
 کارکرد
های کارگروه

تخصصی ساختار 
در گیری تصمیم
 یاتیعملسطح 

  .٣٥)یکیتاکت(

*  

 سازمان مدیریت
بحران کشور٣٦، 

١٣٨٨ 

هایتعیین سیاست
 ؛اجرایی

 ایجاد هماهنگی میان
  .انگذارسیاست

ایجاد سیستم مدیریت جامع
های اطالعات به کمک شبکه
 -اطالعاتی مراکز علمی

 ؛پژوهشی
 تشکیل مرکز مدیریت

هشدار  برایاطالعات حوادث 
پیشایندها و  دادنرویاز  پیش
و  انگذاررسانی به سیاستاطالع
 .مردم

های ابالغ دستورالعمل
های نحوه انجام اقدام

اضطراری و احتیاطی در 
دادن پیشایندها هنگام روی

به عوامل درگیر در 
  ؛گیریتصمیم

های ارزیابی فعالیت
در سطح  انگذارسیاست

   .)تاکتیکیعملیاتی (

ریزی برنامه
برای استفاده از 

ها و تمام امکان
های توانمندی

های بخش
و  عمومی

  .یعمومغیر

 تدوین ضوابط
مربوط به تعیین 

 وضعیتسطوح 
اضطرار و شیوۀ اعالم 

  .دادن پیشایندهاروی
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جدول 3. ماتریس ردیابی وظایف سیستم تصمیم گیری مبتنی بر اصول رهیافت پیشایندی: بزرگ شهر تهران

منبع: نگارندگان بر پایۀ آیین نامۀ اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، قانون تشکیل شورای راهبری پروژه های 
طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه )زلزله(، پورتال 

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

*  نبود وظیفۀ

  وظایف
  نهاد و

  سال تشکیل 
 تمرکزمارتباط  زمینۀکردن فراهم گذارانهماهنگی بین سیاست

نظارت بر 
بازتوانی پس از 

 دادنروی
  پیشایند

کارگیری هب کنترل
  مالی منابع

زمان تعیین 
تغییر 
 وضعیت
  اجرا

ستاد مدیریت بحران 
شهر تهران و سازمان 

مدیریت پیشگیری و 
، ٣٧بحران شهر تهران

١٣٨٠  

گذاری و تعیینسیاست
  ؛راهبردهای جامع

وظایف  هماهنگ نمودن
گیری در و عوامل تصمیم

شهرداری تهران و دیگر 
 ٣٨؛نهادها

های تدوین چارچوب
و ارائه به  ازیموردنقانونی 

   .مراجع تصویب

مدیریت شبکۀ اطالعات،
اندازی شبکۀ طراحی و راه

برای ایجاد ارتباط رسانی اطالع
رسانی به مردم سازمانی و اطالعبین

 ؛دادن پیشایندهاپیش و هنگام روی
زکمرا بااری کهمو برقراری ارتباط 

 تبط بامرگذاری سیاست و پژوهشی
 ؛مدیریت رویارویی با پیشایندها

ت یو هدا یز فرماندهکجاد مریا
در  پیشایندهاات رویارویی با یعمل

 شهر تهران گانه) ٢٢( نواحی خُرد
  ٣٩؛)اتاق بحران(
شهر  گانه) ٢٢نواحی خُرد ( زیتجه

انات اطالعاتی و ارتباطی کبه ام تهران
دادن روی هنگاماز در ین مورد

 .پیشایندها

 هماهنگی
های گروه

کاری در سطح 
 یاتیعمل

) یکیتاکت(
برای انجام 

عملیات 
وجو، جست

نجات، امداد، 
اسکان 

اضطراری و 
پاکسازی 

  معابر.

 سازماندهی برای
استفاده از منابع 

 ؛موجود
بینی و پیش

منابع  تأمینپیگیری 
مالی موردنیاز 

گیری و تصمیم
مدیریت رویارویی با 

   .پیشایندها

 اعالم
وضعیت «

در  »بحران
  ؛شهر

 درخواست
اعالم 

وضعیت 
بحران ملی 
در صورت 

لزوم از 
ستاد «

حوادث و 
سوانح 

غیرمترقبۀ 
  .»کشور

شورای راهبری 
های طرح پروژه

جامع مدیریت بحران 
(زلزله) شهر تهران، 

١٣٨٤  

عوامل مجری نییتع
ها در هریک از سیاست
طرح جامع «های پروژه

مدیریت بحران شهر 
  .»تهران

*  *  

 تعیین میزان و
تخصیص  چگونگی

منابع مالی و 
بندی اجرای زمان
طرح «های پروژه

جامع مدیریت بحران 
   .»شهر تهران

*  

های فعالیت تهیکم
تخصصی مدیریت 

  بحران

ایجاد هماهنگی میان
گیری مسئول عوامل تصمیم

  .در هر فعالیت تخصصی

همکاری در گردآوری اطالعات با
سازمان مدیریت بحران «هماهنگی 
 ؛»شهر تهران

های تخصصیهدایت پژوهش.  

*  

تأمینریزی برنامه 
برای  الزم منابع

مدیریت رویارویی با 
  پیشایندها.

*  

 

ردیابی فرایند رویارویی با پیشایندها در فرایند برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهر تهران

برای یافتن فرصت ها و بازدارنده های موجود در رویارویی با پیشایندها در فرایند برنامه ریزی یکپارچۀ 
بزرگ شهر تهران، در این مقاله دستور کارهای عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری در این بزرگ شهر، 
برای  یکپارچه  برنامه ریزی  در  پیشایندی  رهیافت  به کارگیری  فرایند  گام های  و  مراحل  از  هر یک  در 
بزرگ شهرها )که در بندهای قبل تشریح شده اند(، ردیابی شد تا چگونگی انجام و یا عدم انجام فعالیت ها 

مشخص شود )جدول 4(.
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کارگیری هفرایند ب
  رهیافت پیشایندی

  شهر تهرانبزرگدر   کشورکل در 
  فعالیت  نهاد  فعالیت  نهاد

  هاپیشرانتعیین 
مؤس�س�ه ژئوفیزیک 

  دانشگاه تهران

یلبررس��ی و تحل
نش���انگره�ای پیش
  لرزهزمین دادنروی

س��تاد مدیریت بحران نواحی 
  زاشناسایی و معرفی عوامل بحران شهرداری شهر تهران

 توسعۀ سامانه هشدار سیالب  

تعیین توالی ممکن 
  **  ** ایرویدادهای زنجیره

پیامدهای ارزشگذاری 
  پیشایندها

س��تاد پیش��گیری و
یت بحران در  مدیر
عی و  ی ب ط حوادث 

  سوانح غیرمترقبه

 تص������وی����ب
  بندی پیشایندهادرجه

**  

 استقرار پویش محیطی
مؤس�س�ه ژئوفیزیک 

 دانشگاه تهران

 ،گ��������ردآوری
لی�ل  ح ت پردازش و 

ای ل��رزه ه��ایداده
  مراکز مختلف

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
 تهران

ای لرزه هایدادهپردازش و تحلیل  ،گردآوری
  مراکز مختلف

  رسانی درباره تغییرهای جویاطالع سازمان هواشناسی

تدارک پاسخ به 
  سناریوی منتخب

س��تادهای اس��تانی و 
ش��هرس��تانی س��وانح 

  غیرمترقبه کشور
۴٠  

پیش���گیری و  س���ازم�ان 
  مدیریت بحران شهر تهران

؛ت بحرانیریبانی مدیگاههای پشتیپاز یتجه  
 فرود یمحل مناس���ب برا یکاحداث حداقل 

  ؛شهرداری شهر تهران بالگرد در هر منطقه
سا سبیشنا سی و منا ضاهای ا ان کسازی ف

  ؛شهرداری شهر تهران اضطراری در مناطق
ز ش��هروندان در یآموزش، س��ازماندهی و تجه

  ؛نش اضطراریکهای داوطلب واگروه
ت بحرانیریمد برگزاری مانورهای.  

ه���ای ک���ارگ���روه
 یاتیعملتخصصی و 

س���ازمان  )یکیتاکت(
حران  ب یری�ت  م�د

  کشور

۴١  

 هایفع�الی�ت ه�ایکمیت�ه
  مدیریت بحران تخصصی

های سازی و تدوین برنامههمکاری در بهنگام
 ؛پاسخ به پیشایندها )یکیتاکت( یاتیعمل

مه نا ید نظر مس��تمر در بر جد یه و ت های ته
  .عملیات استاندارد رویارویی با پیشایندها

ج��م��ع��ی��ت ه��ال� اح��م��ر 
  جمهوری اسالمی ایران

شگیری و مدیریت بحران  همکاری با مرکز پی
سازی اقالم انبارهای ذخیره تأمینشهر تهران در 

  ؛و ملزومات در تهران
بررسی ناوگان امداد و نجات هوایی.   

 

جدول 4. ماتریس ردیابی فعالیت های مربوط به فرایند پیشنهادی مقاله برای به کارگیری رهیافت پیشایندی در فعالیت های 
تعیین شده برای عوامل تصمیم گیری بخش عمومی: در سطح کشور و در بزرگ شهر تهران

منبع: نگارندگان بر پایۀ آیین نامۀ اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، قانون تشکیل شورای راهبری پروژه های 
طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه )زلزله(، 

آیین نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه

  ** اطالعات مدونی از این فعالیت وجود ندارد.

* برمبنای توافق نامه میان شهرداری تهران و وزارت نیرو در سال 1387 متولی این فعالیت در آن مشخص نشده است. 

بحث
برپایۀ ردیابی انجام شده در زمینۀ چگونگی رویارویی سیستم و سازوکار برنامه ریزی بزرگ شهر تهران 
با پیشایندهای شناخته شده یا ناشناخته در قسمت قبلی این مقاله، فرصت ها و بازدارنده های به کارگیری 
رهیافت پیشایندی در سیستم و سازوکار برنامه ریزی بزرگ شهر تهران در دو زمینۀ چیستی اصلی مشخص 

شدند که در زیر معرفی و تعریف شده اند:
یکپارچۀ  برنامه ریزی  در  پیشایندی  رهیافت  به کارگیری  برای  تصمیم گیری  ساختار  چیستی  نخست- 
در  پیشایندی  رهیافت  به کارگیری  برای  تصمیم گیری  ساختار  تهران:  بزرگ شهر  در  بزرگ شهری 
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وا برنامه ریزی یکپارچۀ بزرگ شهری در بزرگ شهر تهران با بازدارنده ها و فرصت های زیر که در پژوهش 

پایۀ این مقاله ردیابی شدند، روبه رو است: 
الف- بازدارنده ها که عبارتند از:

نبود هماهنگی میان تصمیم های عوامل سیاست گذار درگیر در رویارویی با پیشایندها در بزرگ شهر  •
با  رویارویی  برای  تصمیم گیری  ساختار  وظایف:  بودن  تکراری  و  نقش ها  هم پوشانی  و  تهران 
پیشایندها در بزرگ شهر تهران نیاز به درگیر بودن عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری چندگانه 
در فعالیت های گوناگون و پاسخ به روی دادن پیشایندها را شناسایی کرده است، اما روشن نبودن 
نقش و دستور کار مشخص هریک از این عوامل و نیز وجود وظایف تکراری برای آنها موجب 

هم پوشانی نقش ها و تکرار غیرالزم اقدامات و در نتیجه اتالف منابع در اختیار شده است. 
نبود دستور کار قانونی الزام آور برای پیروی نهادهای بخش عمومی از ساختار تصمیم گیری برای  •

رویارویی با پیشایندها: ساختار تصمیم گیری برای رویارویی با پیشایندها به شهرداری شهر تهران 
تعلق دارد، در حالی که بسیاری از عوامل تصمیم گیر و سیاست گذار دارای نقش در رویارویی با 
پیشایندها در این بزرگ شهر، عوامل منتصب به بخش دولتی هستند. این امر را این گونه می توان 
تهران،  پیشایندها در بزرگ شهر  با  برای رویارویی  تعیین شده  قانونی  تفسیر کرد که چارچوب 
که از سوی نهادی با عنوان »سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران« هدایت می شود، 

ضمانت اجرایی الزم را ندارد.
نبود تعریف و دسته بندی یکسان از پیشایندها در چارچوب های قانونی گوناگون موجود و رسمی:  •

تصمیم گیری  عناصر  کارهای  دستور  و  نقش ها  تعیین  به  که  گوناگونی  قانونی  چارچوب های  در 
چندگانه پرداخته اند، شیوۀ یکسانی در تعریف و دسته بندی انواع پیشایندها وجود ندارد.

کل  • در  قانونی  چارچوب های  متفاوت:  پیشایندهای  برای  یکسان  قانونی  کارهای  دستور  وجود 
کشور ایران بدون در نظر گرفتن تفاوت های پیشایندهای متفاوت تدوین شده اند.

ب- فرصت ها که عبارتند از: 
وجود نشانه هایی از توسعۀ ساختار تصمیم گیری برای رویارویی با پیشایندها: تدوین چارچوب های  •

قانونی دربارۀ ساختار تصمیم گیری مرتبط با رویارویی با پیشایندها در بزرگ شهر تهران نشان از 
افزایش توان سیستم تصمیم گیری، سیاست گذاری برای رویارویی با پیشایندها دارد.

عوامل  • فعالیت های  هماهنگی  و  یکپارچه سازی  بالقوۀ  توان  با  تصمیم گیری  سازوکار  وجود 
با  رویارویی  برای  سازوکاری  چنین  پیشایندها:  با  رویارویی  در  سیاست گذار  و  تصمیم گیر 
به  متعلق  تهران«  شهر  بحران  مدیریت  پیشگیری  »سازمان  تهران،  بزرگ شهر  در  پیشایندها 
شهرداری تهران است. این نهاد به شرط فراهم شدن پایه های حقوقی و منابع الزم، برای عمل 
به عنوان هماهنگ کننده و یکپارچه کنندۀ تصمیم ها و سیاست های عوامل تصمیم گیر و سیاست گذار 
گوناگون متعلق به بخش عمومی و خصوصی و نیز در صورت توجیه حقوقی پشتیبان برای پذیرفته 
اهداف و  اولویت ها،  از  فراتر  نقشی  به عهده گیری  امکان  از سوی دیگر عوامل،  این نقش  شدن 
دستور کارهای بخشی و کار در چارچوب دوگانۀ »رهیافت پیشایندی« و »برنامه ریزی یکپارچه« 

برای بزرگ شهر تهران را دارا است.
دوم- چیستی بازدارنده ها و فرصت های به کارگیری رهیافت پیشایندی در فرایند برنامه ریزی یکپارچه 
برای بزرگ شهر تهران: در زمینۀ فرایند به کارگیری رهیافت پیشایندی بازدارنده ها و فرصت های ردیابی 

شده در پژوهش پایۀ این مقاله را می توان چنین معرفی کرد:
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برنامه ریزی  • سازوکار  اجزای  برای  آنها  پیامدهای  و  پیشایندها  شناسایی  وظیفۀ  و  کار  دستور 
انواع  به  در تهران تعیین نشده است، یعنی در متون قانونی و اسناد برنامه ریزی اشارۀ مشخصی 
پیشایندها و اولویت میان آنها وجود ندارد و اشاره به پیشایندهای گوناگون در آنها اندیشیده نشده 
بر  افزون  نیست.  برنامه ریزی یکپارچه  پیشایندی در  به کارگیری رهیافت  از اصول  با آگاهی  و 
آن، به تفاوت های ماهوی، تفاوت از نظر نوع پاسخ و رویۀ رویارویی با مشکل، تفاوت عوامل 
تصمیم گیرنده و سیاست گذار و تفاوت از نظر منابع موردنیاز در پاسخ به آن پیشایندها نیز توجه 

نشده است.
به اشتراک گذاری اطالعات و دانش در عوامل  • نبود دستور کار روشن، قانونی و مشترک برای   

چندگانه ای که در بزرگ شهر تهران به تولید آن می پردازند موجب شده اطالعات و دانش تولید 
به  یا حتی مشوق در  الزام آور و  نظر گرفته شود و سازوکاری  نهادها در  به صورت دارایی  شده 
کاستی  باشد.  نداشته  وجود  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  عوامل  دیگر  با  آنها  اشتراک گذاشتن 
سیستم های پشتیبان اطالعات، محدودکنندۀ کارآمدی فرایند پویش پیوستۀ محیطی برای ردیابی 

دگرگونی پیشران های بالقوۀ پیشایندها در بزرگ شهر تهران شده است.
به  • مربوط  محدودیت های  انواع  با  تهران  بزرگ شهر  در  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  عوامل 

روبه رو  پیشایندها  با  رویارویی  برای  الزم  منابع  و  دانش  انباشت  اطالعاتی،  نیازهای  برآوردن 
هستند. 

رویارویی  • در  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  عوامل  برای  تعیین شده  فعالیت های  کار  دستور  در 
از  پس  زنجیره ای  رویدادهای  ممکن  توالی  برپایۀ  چندگانه  سناریوهای  تدوین  پیشایندها،  با 
روی دادن پیشایندهای گوناگون، ارزشگذاری پیامدهای هریک از سناریوهای محتمل، و تدارک 
پاسخ به سناریوی منتخب در دو سطح راهبردی و عملیاتی )تاکتیکی(، یا نادیده انگاشته شده و یا 

روشن و صریح بیان نشده است. 
ب- فرصت ردیابی شده که عبارت است از وجود اشاره های ضمنی و غیرمستقیم در متون قانونی و اسناد 

برنامه ریزی به اولویت بندی پیامدهای گوناگون پیشایندها برای پاسخ دهی به روی دادن آن پیشایندها. 

نتیجه گیری
این مقاله چالش پیش بینی ناپذیری برنامه ریزی برای بزرگ شهرها و اثرگذاری عدم قطعیت ها که می تواند 
موجب اختالل در کارکردها و پیامدهای مورد انتظار سیستم و سازوکار برنامه ریزی آن شود و یکپارچگی 
خود،  هدف  به  دستیابی  در  مقاله  این  قرارداد.  بحث  مورد  را  پیشایندی  برنامه ریزی  رهیافت  با  مرتبط 
چارچوبی را برای آزمون به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی برای بزرگ شهرها طراحی کرد 
و به کار گرفت. فرصت هایی که برای به کارگیری این رهیافت در بزرگ شهر تهران در این مقاله ردیابی 
شد نشانه هایی است از پایه گذاری فعالیت هایی مرتبط با شناسایی پیشایندها، فعالیت هایی با توان بالقوۀ 
یکپارچه سازی و هماهنگی و پرداختن به فرایندهایی- هرچند ناقص- در به کارگیری تفکر پیشایندی در 
برنامه ریزی برای بزرگ شهر تهران. با این وجود، کوشش در این زمینه با کاستی ها یا بازدارنده هایی در 
به کارگیری رهیافت پیشایندی در برنامه ریزی برای بزرگ شهر تهران روبه رو است: کاستی هایی ناشی از 
نبود عزم از میان برداشتن ناهماهنگی ها، سیاست های تکراری، هم پوشانی نقش ها،  وظایف و دستور کارهای 
عوامل سیاست گذاری در رویارویی با پیشایندها و فراهم نبودن پیش زمینه ها و منابع الزمی که پشتیبان 
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وا تصمیم گیری و سیاست گذاری یکپارچه و هماهنگ شدۀ آنها در رویارویی با پیشایندها در برنامه ریزی 

یکپارچۀ بزرگ شهر تهران باشند. این بازدارنده ها - با پیشی گرفتن بر فرصت ها - توان پاسخ دهی سیستم 
برنامه ریزی بزرگ شهر تهران را در برابر انواع پیشایندها کاهش داده است و فرصت راه اندازی روشی برای 

مشکل گشایی یکپارچه برای کمینه کردن پیامدهای روی دادن آن پیشاینده را از دست داده است.

پی نوشت ها

»عدم قطعیت« )uncertainty(، »نامعلومی« نیز نام نهاده شده است )دانشپور، 1387، 472(.   .1
2. chance
3. unpredictability 

در این مقاله واژۀ پیشایندها برابر با واژۀ انگلیسی "contingencies" انتخاب شده است. در برخی متون فارسی برابر   .4
برنامه ریزی«  در  پیشایندی  »رهیافت  است.  رفته  به کار  انگلیسی  واژۀ  این  برای  غیرمترقبه«  »حوادث  یا  »حوادث« 

)contingency approach to planning( در متون فارسی، »رهیافت اقتضایی« نیز نامیده شده است.
بحران )disaster( که در متون فارسی واژه های »سانحه« و »فاجعه« نیز در برابر آن قرار داده شده اند )فالحی، 1386،   .5
180؛ بیرودیان، 1385، 17( اختالل جدی کارکردهای یک جامعه است، چنانکه موجب تلفات گستردۀ انسانی، مادی 
و محیط زیستی، فراتر از توانایی جامعه تحت تأثیر برای رویارویی با آن با تکیه بر منابع )همچون منابع مالی، انسانی 
و فنی( و توانایی های خود شود. منشأ بحران، مخاطره )hazard( است، یعنی واقعه ای نادر و شدید در محیط طبیعی یا 
انسان ساخت که حیات، فعالیت و دارایی های بشری را به گونه ای تحت اثرات منفی قرار دهد که به یک بحران منجر 

 .)Kent, 1994, 12( شود
»برنامه ریزی  و  »کالن شهر«  فارسی  واژۀ  مترادف  و   "metropolis" انگلیسی  واژۀ  با  برابر  »بزرگ شهر«  مقاله  این  در   .6
کالن شهری/ برنامه ریزی بزرگ شهری« برابر با واژۀ انگلیسی "metropolitan planning" در نظر آمده است )در طرح 
پژوهشی و پژوهش در دورۀ آموزشی دورۀ دکتری که این مقاله مستخرج از آنها است، واژگان فارسی »بزرگ شهر« و 

»برنامه ریزی بزرگ شهری« به کار رفته است(.
7. inherent contingencies

در بخش عمومی دستور کارهای مجزا از یکدیگر عوامل تصمیم گیری و درک ویژۀ هریک از آنها از ماهیت مشکل   .8
و راه های گشودن آن و نیز برقراری ارتباط با دیگر نهادها؛ و در بخش خصوصی چارچوب های فکری، اعتقادی و 
رفتاری گوناگون افراد و گروه های متفاوت، انگیزه ها، هزینه ها و منفعت های متفاوت آنها و راه های گوناگونی که برای 
در  غیریکپارچگی  و  ناهماهنگی  ایجاد  عامل  می کنند،  استفاده  و سیاست گذاری  و تصمیم گیری  با مشکل  رویارویی 

تصمیمات و سیاست های آنها است )دانشپور و ابراهیم نیا، 1394(.
روش بازبینی سیستماتیک )systematic review( منابع برای اطمینان از اینکه محصول توصیف تحلیلی تکرارپذیر و   .9
دارای قابلیت به روزرسانی باشد، پیموده می شود تا بتوان به پرسشی پاسخ گفت که یافتن پاسخ آن در منابع مورد بازبینی 

.)Rickinson & May, 2009, 12, 39( ردیابی می شود
10. qualitative deductive content analysis 

اطالعات مناسب شامل اطالعات دربارۀ عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری دارای نقش و وظیفۀ رسمی در ساختار    11
تصمیم گیری رویارویی با پیشایندها در بزرگ شهر تهران، و دستور کار و چارچوب های عمل آنها و منابع یافت شده 
برای تحلیل، منابع اطالعاتی چاپ شده )شامل قوانین و برنامه های مصوب، گزارش های پژوهشی منتشر شده، اخبار 
الکترونیکی  اطالعاتی  منابع  و  نشست ها(  سخنرانی ها،  گزارش های  تخصصی،  و  عمومی  نشریات  در  شده  منتشر 

)پایگاه های الکترونیکی عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری در بزرگ شهر تهران( است.
چون زلزله و رانش زمین، سونامی، فوران آتشفشانی و شکستن سد.   .12

چون طوفان، تندباد گرمسیری، سیل، خشکسالی، بهمن و رعد و برق.  .13
چون بروز مشکل های بهداشتی جدی یا بیماری همه گیر و هجوم آفات و حشرات.  .14

چون روی دادن حوادث حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، قطع سرویس های خدمات رسانی به دلیل بحران های    15
انرژی و اعتصاب ها.
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نشر د معادن،  از  بهره برداری  و  استخراج  سوانح  و سمی،  شیمیایی  گازهای  چون آتش سوزی، حوادث صنعتی، پخش   .16

تشعشعات هسته ای.
چون روی دادن کشمکش های شهری که شهرنشینان را تحت تأثیر قرار می دهد، حمله به کمپ پناهندگان یا سکونتگاه   .17
افراد بی خانمان یا بروز خشونت درون آنها، کمبود ناگهانی منابع، غذا، دارو یا دیگر کاالها، آدم ربایی و گروگانگیری. 
خطر )risk( احتمال روی دادن یک بحران و در نتیجه از دست رفتن جان، سالمتی و مال در یک ناحیۀ ویژه و در زمان   .18

.)UNDP, 2002, 34 معین تعریف شده است )بیرودیان، 1385، 18 به نقل از
مکتب  آنچه  بذر  است.  ردیابی  قابل  خصوصی  بخش  در  سازمان ها  مدیریت  انتظام  در  پیشایندی«  »رهیافت  ریشۀ   .19
پیشایندی در مدیریت )contingency school of management( خوانده شده، در پاسخ به سنجش گری دربارۀ نامنعطف 
بودن رهیافت های منتج از نظریه های کالسیک مدیریت در برابر تغییرها و نادیده انگاشتن پیشایندهای محیطی کاشته 
شده است. در پژوهش هایی که در دهه های 1960 و 1970 میالدی پی گیری شده اند، اثرگذاری شرایط محیطی که یک 
پروژه در آن طراحی شده و به اجرا درمی آید )همچون شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اهداف کالن حکومتی، 
برای موقعیت ها  مناسب  مناسب سازمان ها و سبک های مدیریت  بر ساختار  نگرش ها و رفتارهای چیره در جامعه( 

 .)Rondinelli, Middleton & Verspoor, 1989, 46-47:Hofler, 2006 ;125-126( به رسمیت شناخته شدند
برای سیستم و سازوکار  دارند(  قرار  پایۀ عقالنیت  بر  )که  پشتیبان آن  تفکرهای  و  پیشایندی  که در رهیافت  نقشی   .20
 mixed( مختلط«  »پویش  رهیافت  با  آن  تفاوت های  از  یکی  می شود،  آورده  نظر  در  عمومی  بخش  در  برنامه ریزی 
scanning approach( را نشان می دهد. در رهیافت پویش مختلط تصمیم های پایه با تحلیل ارزش ها تدوین می شود، 
اما بر خالف رهیافت های مبتنی بر عقالنیت، جزئیات حذف می شوند و در چارچوب این تصمیم های پایه، تصمیم های 

اندک افزا تولید می شوند.
موضوعات چند انتظامه )multidisciplinary issues( یعنی مشکالتی که گشودن آنها نه در یک انتظام و قلمروی منفرد   .21

سیاست گذاری، بلکه در قلمروهای سیاست گذاری چندگانه امکان پذیراست.
22. mutual learning
23. centralised communications center
24. recovery 

پویش محیطی )environmental scanning( یعنی فرایند ممیزی سیستماتیک و تفسیر مداوم داده های حاصل از این   .25
ممیزی برای یافتن هرگونه نشانه از تغییر در شرایط. 

پیشران ها )drivers( محرک های احتمالی برای روی دادن پیشایندها هستند.   .26
واکنش های زنجیره ای )chain reactions( مجموعه ای از رویدادها هستند که هریک از آنها موجب روی دادن رویداد   .27

یا رویدادهایی دیگر می شود.
در این روش پاسخ به این پرسش ها پیگیری می شود: برآورد وضعیت کنونی چه مواردی را شامل می شود؟ پیشایندهای   .28
اگر  کدام اند؟  سیستم  آیندۀ  کارکرد  در  پذیرفتنی  پیشایندهای  کدام اند؟  سیستم  موجود  وضع  کارکرد  در  پذیرفتنی 
پیشایندهای پیش گفته روی دهند، شرایط آینده چگونه خواهد بود؟ هزینه ها و منافع انطباق یا عدم انطباق با پیشایندها 

چه میزان خواهد بود؟
ماتریس حساسیت پیشایندی )contingency criticality matrix( پیامدهای پیشایندها را بر حسب احتمال روی دادن   .29

آنها و شدت اثرگذاری آنها بر موفقیت و بقای سیستم موردنظر، رده بندی می کند.
30. monitoring 
31. action programmes

در این اسناد برنامه ریزی و چارچوب های قانونی در بزرگ شهر تهران و کشور ایران، واژگان یکدستی به کارگرفته نشده   .32
و به تفاوت هریک از این شرایط پیشایندی با یکدیگر نیز اشاره ای نشده است.

سوانح  و  طبیعی  حوادث  در  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ستاد  آیین نامۀ   ،)1382( کشور  نجات  و  امداد  جامع  طرح   338
غیرمترقبه )1383(، قانون تشکیل شورای راهبری پروژه های طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری 
و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه )1384(، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور )1387( 

و آیین نامۀ اجرایی این قانون )1388(. 
در سطوح استانی و شهرستانی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان ها و شهرستان های کشور به ریاست استانداران،   .34

فرمانداران و در تهران در ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می شود. 
سازمان مدیریت بحران کشور دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی )تاکتیکی( است.   .35

واحدهای سازمانی این نهاد در استان ها با عنوان اداره کل مدیریت بحران استان فعالیت می کنند و مسئول آنها عضو   .36
دارای حق رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز هست. 
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وا اصالح ساختار و تبدیل ستاد مدیریت بحران شهر تهران به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مربوط به   .37

سال 1384 است. 
مجروحین،  تخلیه  و  تریاژ  اضطراری،  اسکان  و  نجات  جستجو،  تخصصی  فعالیت های  در  بحران  مدیریت  سازمان   .38
بهداشت و درمان، آتش نشانی و مواد خطرناک، آواربرداری، تأمین و توزیع امکانات و منابع )همچون منابع مالی، 
انسانی و فنی(، تدفین، تأمین سالمت روانی و اجتماعی، تسهیالت مهندسی و خدمات عمومی، ارتباطات و فناوری 
اطالعات، سوخت رسانی، ترافیک و حمل و نقل، هماهنگی پشتیبانی، اسکان موقت، اطالع رسانی و هشدار، هماهنگی 
استان های معین، امور حقوقی وقضایی، امنیت و انتظامات، ارزیابی خسارت و مشارکت مردم، نهادهای مسئول و نیز 

هماهنگ کنندۀ فعالیت های این نهادهای مسئول را مشخص کرده است. 
در مناطق 22 گانه شهرداری تهران و نواحی این مناطق، ستادهای مدیریت بحران مناطق و نواحی به ریاست شهرداران   .39

مناطق و نواحی شهرداری شهر تهران این وظایف را در سطح مناطق و نواحی به عهده دارند.
ستادهای استانی و شهرستانی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور برای تحقق بخشیدن به سیاست های تعیین شده   .40
توسط ستاد کشوری تشکیل می شوند، اما در جستجوی نویسندگان این مقاله برنامۀ نگارش یافته یا چارچوب قانونی از 

فعالیت آنها به دست نیامد. 
سازمان مدیریت بحران کشور دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی )تاکتیکی( است، اما در جستجوی نویسندگان    41
تشکیل  قانون  اجرایی  آیین نامۀ  در  نیامد.  به دست  آنها  فعالیت  از  قانونی  یا چارچوب  نگارش یافته  برنامۀ  مقاله  این 
سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شرح وظایف این کارگروه ها بر عهدۀ شورای هماهنگی سازمان مدیریت بحران 

کشور است.

فهرست منابع

http://tdmmo.tehran.ir/LinkClick. :آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، قابل دسترسی در  -
3d&tabid%aspx?fileticket=fC1xtmepzEw=104 )تاریخ دسترسی: 1392/08/02(.

آیین نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه، قابل دسترسی در:     -
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123697 )تاریخ دسترسی: 1392/08/02(.

بیرودیان، نادر )1385( مدیریت بحران: اصول ایمنی در حوادث غیرمنتظره، نشر جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد.  -

حقجو، محمدرضا؛ زندیه، سمیه؛ و ابراهیم نیا، وحیده )1392( »چارچوب بکارگیری فن SWOT در برنامه ریزی فضایی   -
مبتنی بر تفکر راهبردی«، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، شماره 3، صص 98-77. 

نشر  نخست،  شهری، چاپ  برنامه ریزی  بر  ویژه  تأکید  با  برنامه ریزی  نظریه های  بر  درآمدی   )1387( زهره  دانشپور،   -
دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

دانشپور، زهره؛ ابراهیم نیا، وحیده؛ و محمودپور، ئه سرین )1393( »تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری   -
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