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سنجش قابلیت بهکارگیری رهیافت نظری "برنامهریزی
پویشمختلط"در سیستمبرنامهریزیتوسعهشهریایران
محمد حسین شریف زادگان ،1سحر ندایی طوسی
 1دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منطقهای دانشگاه لندن ،دانشیار گروه برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده
معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
*2

 2دانشجوی دکترا برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
( تاریخ دریافت مقاله ،93/۱/۲۳ :تاریخ پذیرش نهایی)93/۴/۱۶ :

چکیده
تحققپذیــریپائیــن و نا کارآمــدی برنامههای شــهری گذشــته مبتنیبر رهیافتهایســنتی جامع ،و
یو
ش دیدگاههــای نظــر 
رویآوردن تصمیمگیرنــدگان بــهرهیاف ـت عملیاتیاندکافــزا ،ضــرورتپاالی ـ 
ن دو رهیافت را آشــکار ســاختهاست .از
ی برنامهریزی در ایران با نیت رفع کاســتیهای ای 
روششناس ـ 
ی ایران رد
ع با الزاماتزمینهای و ســاختار سیســتماقتصاد سیاس 
ســویی همســازی رهیافتهایجام 
یکباره آن را ناممکن میسازد و از سویدیگر بسندگیاندکافزایی به حفظ وضع موجود و نه توسعه،
ن رابطه پژوهش
ب میســازد؛ در ای ـ 
پذیــرش یکســویه آن را ،برخــاف نزدیکی بیشتر بهاجرا ،نامناس ـ 
ی و با استفاده از روش فراتحلیل درصدد پاسخگویی به این پرسش
پیشرو بهشیوهایتوصیفی-تحلیل 
برآمده اســت که"آیا ســاماندهی التقاط نظری پیشگفته در قالب رهیافتهای ترکیبی از ســودمندی
الزم برخــوردار خواهــدبــود .بر ایناســاس ،هدف اصلی پژوه ـش به ســنجش توانمندیهایرهیافت
ترکیبی"پویشمختلط" در پاسخگویی به مسئلههایخاص سیستم برنامهریزیایران اختصاصیافته
برابرهمنهــادن قابلیتهــا و الزامات درونــی و بیرونیرهیافت
اســت .دســتیاب 
ی بــه اینهــدف از طریق ِ
ن همســازی این دو ،میســر
ش مختلط با نیازها ومســائل سیســتم برنامهریزیایران و تبیین میزا 
پوی 
شــدهاســت؛ نیازسنجی سیستم برنامهریزی توسعه شهری ایران در قالب شناسایی وضعیتدرونی و
تشخیصقیود والزاماتمحیطی وارد بر آن و انطباقآن با امکاناتوالزامات اثرگذار بر اجرایصحیح
الگــوواره پویــش مختلــط در اینپژوهش گویایمناســبت و توانمندینســبی اینرهیافــت ،به عنوان
جایگزین در سیستمبرنامهریزیتوسعه شهر در ایران ،است.
واژههای کلیدی
برنامهریزی توسعه شهری ،رهیافت جامع عقالنی ،رهیافت اندکافزا ،رهیافت برنامهریزی پویش مختلط.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09123972918 :نمابر.E-mail:s.n.tousi@gmail.com ،021-22431638 :
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مقدمه
آشکــار شــدن نا کارآم��دی برنامهه��ای توس�عـه ش��هری ایــران در
دهههای گذشته (مبتنی بر رهیافتهای سنتی جامع) در دستیابی
به سطح عملکرد دلخواه ،هدایت توسعه و مهار دگرگونیهای شهر و
همچنین نا کافی بودن «عقالنیت کارکردی »1آن ،لزوم تفکر در مورد
تغییــر بنیادی رهیافتهای تهیه برنامــه را بر ا کثریت صاحبنظران
برنامهریزی شــهری ایران آشکار ساخته است؛ لیکن انتقاد چندین
بــاره از رویکردهــای تهی ـ ه برنامــه در ایــران ،بــدون بحــث در مــورد
پایههــای نظــری و مشــکالت کاربــردی آن ،تنه ـ ا منجر بــه تغییراتی
صوری و عرضی و نه محتوایی ،از جمله تغییر عنوان «طرح جامع»
بــه «طر حهای توســعه و عمران و حــوزه و نفوذ» یا «ســاماندهی»،
ش�دـه استــ .تعیی��ن دستــورکارهای جدی��دی چون"برنامههــای
راهب�رـدی -س��اختاری" گرچ��ه ب��ا هدف تغییــر بنیــادی در محتوای
برنامههــا و نیــت رفع کاســتیها و چالشهــای الگووارههــای جامع
(حبیباللهیان )8-26 ،1385 ،انجام شده ،لیکن ناهمخوانی میان
الزامــات ســاختاری و نهادی این رهیافت بــا ویژگیهای زمینهای و
قیود سیستم برنامهریزی توسعه شهر در ایران و همچنین برداشت
و یــا بهکارگیــری ناصحیــح اصــول برنامهریــزی راهبــردی ،موجبــات
نا کارآمدی برنامه در دســتیابی به اهداف و محدود شــدن آن تحت
یک عنوان در شــرح خدمــات وزارت راه و شهرســازی ایران را فراهم
ســاخته اســت؛ مناســبت شــیوهی راهبــردی برنامهریــزی توســعه
شــهر ،به دلیل نداشــتن اشــترا ک با برنامهریزیهای سنتی جامع،
در گــرو بــرآوردهشــدن دســتورکاری برای ایجــاد تغییرات نهــادی ،از
جملــه پیشگیــری از انحصــاری شــدن اطالعــات توســط گروههای
قــدرت بــا تا کید بر عقالنیــت ارتباطی و همچنین وا گــذاری قدرت از
ششــرطهای اصلی
ســطوح مرکزی به ســطوح محلی ،به عنوان پی 
برآوردهش��دن برنامه دانسته شده است ()Friedmann,1973؛ لیکن
پراهمیت بودن نقش مسئوالن دولتی در فرآیند تصمیمگیری ،تمرکز
تصویــب در نهادهــای ملی و نفــوذ مطلق بخش دولتــی در امر تهیه
برنام ـ ه (دفتــر طر حهــای کالبــدی )1386،و در نتیجه نبود ســازوکار
تعریــف شــده و مــورد قبول عرصههــای عمومی بــرای مشــارکت و یا
نادیده انگاشــتن و نمادین بــودن این مفهوم در فرآیند برنامهریزی
همگــی نشــان از آن دارد کــه گرایــش روزافــزون به تغییر بنیــادی در
رهیافتهــای برنامهریزی ایــران بدون تحول کافــی در دیدگاههای
نظری و بیتوجه به ویژگیهای زمینهای سیستم برنامهریزی ایران
صورت گرفته و این تغییر رویکرد در برنامهها بیش از اندازه شتابزده
اتفاق افتاده است .برهمین اساس ،پیشبینیها نیز گواه بر آن بوده
ً
کــه ایــن برنامهها یا اساســا اجرا نشــده باقــی خواهند مانــد ،یا تغییر
ماهیــت داده و یــا از منظــر هزینه -فایده اجتماعــی اقتصادی جای
مناقشه خواهد داشت (رئیسدانا)1388 ،؛ کما اینکه نمود اجرایی
نشدن این شیوه از برنامهریزی را میتوان در روی آوردن سیستم به
رهیافتهای تصمیمگیری "برنامهریزی اندکافزا "2ناشی از دخالت
متغیرهــای ضدبرنامهریزانــه (شــرایط سیاســی و اجتماعــی ،کمبود
متخصصان حرفهای در بدنه برنامهریزی و نگرش منفی نســبت به
ضرورت برنامهریزی ( )Ben-Zadok,1985جســتوجو کرد .از سوی

ی برنامهریــزی با ویژگ 
ی
دیگــر مقایســه اصول کاربســتی رهیافتهــا 
برنامههــای تهیه شــده در ایران بیانگر تغییر ماهیــت و وجود ابهام
و اختــاط در دیدگاههــای نظــری و روششــناختی بــه کار رفتــه در
تهیه برنام ه است؛ این امر سبب شده تا به عنوان نمونه برنامههای
راهبــردی -ســاختاری همــان برنامــه جامع بــه نظر آیند کــه تنها در
عنــوان و به ســلیقه تهیهکنندگان و تصویبکننــدگان آن تغییر یافته
اســت .برونرفت از این مشکالت ،در چارچوب الزامات ساختاری و
زمینهای سیستم برنامهریزی توسعه شهر در کشور ،سه راهکار عمده
را به ذهن صاحبنظران این عرصه متبادر ساخته است که پذیرش
هر یک دارای کاستیها و مشکالتی به شرح ادامه خواهد بود:
• راهکار دلخــواه پیــروان افراطــی اقتصــاد بــازار مبنــی بــر
مــردود اعــام کــردن برنامهریزیهــای جامــع و راهبــردی و
پذیــرش رهیافتهــای اندکافــزا ( -)Lindblom,1959,79-88در
ً
وضعیتهــای نســبتا پایــداری کــه در آن تصمیمهــا از آغاز درســت
گرفتــه شــوند ،رهیافــت اندكافــزا از کفایــت الزم برخــوردار اســت؛
ولــی در وضعیتهــای ناپایداری که مســیرهای تصمیمگیری اولیه
نیــز اشــتباه از آب درآمــده ایــن رهیافــت از مناســب الزم برخــوردار
نخواهــد بــود .بهعــاوه ،بســندگی اندکافزایــی بــه حفــظ وضــع
موجود ،درمانگری و نه توســعه و پیشــرفت از یکســو و نیاز آن به
محیطهــای چندگانــه پایــدار ،تعدیــل متقابــل حزبــی 3و ابزارهای
مهیــا ،نا کامــی در بــرآورده ســاختن تقاضاهای رو به رشــد حقیقی
جامع��ه ایــران(در چارچ��وب سیســتم مركزگ��رای موجود) را ســبب
خواهــد شــد کــه پذیــرش یکجانبــه رهیافتهــای اندکافــزا را
ناممکن میسازد؛
• راهکار دلخواه فنساالرهای سازمان مدیریت و برنامهریزی
ی بــر تــداوم و تکــرار تجربیــات گذشــته و روندهــای موجــود:
مبن ـ 
همسازی رهیافتهای جامع -عقالنی با الزامات زمینهای و ساختار
سیســتم اقتصاد سیاســی ایران رد یکباره ایــن رهیافت را ناممکن
میســازد ،امــا از ســویی اثبــات نا کارآمــدی رهیافتهــای جامــع-
عقالنی بر همگان بازگشت و توسل یکسویه به رهیافتهای سابق
را نیز غیرموجه میسازد.
• راهکار ســوم مبنی بر بازنگری در سیستم برنامهریزی ایران
در چارچــوب الزامــات زمینهای کشــور پس از آزمــون و خطاهای
بســیار و آشــکار شــدن لــزوم بازنگــری در رهیافتهــای برنامــهای
موجود بر حســب شــرایط زمانی پذیرش این راهکار و تغییر مجدد
رهیافت مستلزم انجام مطالعات گسترده و صرف هزینههای بسیار
خواهد بود .پرســش اساســی آن اســت که با توجه به آشکار شدن
ضــرورت پاالیــش دیدگاههــای نظــری و روششناســی برنامهریزی
در ســطوح مختلــف با تا کیــد بر الزامات زمینــهای ،قیود محیطی و
مســئلههای برنامهریــزی ایران ،پذیــرش چــه راهکاری از کارآمدی
الزم برخــوردار خواهد بود؟ روشــن اســت که تــداوم برنامهریزی به
شیــوههای جام��ع -عقالنــی ،راهبردی و یــا پذیــرش رهیافتهای
محافظهکارانــهی اندکافــزا از کفایــت و کارآمــدی الزم برخــوردار
نخواهــد بــود .از ســویی کنــار گذاشــتن کامــل و یکبــاره رهیافــت
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سنجش قابلیت بهکارگیری رهیافت نظری "برنامهریزی پویش مختلط" در
سیستم برنامهریزی توسعه شهری ایران

ســنتی جامع -عقالنــی عالوه بر صــرف هزینهها و مطالعات بســیار
منجــر بــه نادیده گرفتن گرایش آشــکار و نهان و همســویی بیشتر
ویژگیهــای زمین ـهای سیســتم برنامهریزی توســعه شــهر در ایران
بــا رهیافتهای ســنتی جامــع -عقالنــی خواهد شــد .برنامهریزی
عقالنــی گرچــه بــا واقعیت در تضاد اســت ،امــا این به معنــای کنار
گذاشــتن کامــل آن در جامع ـهای مانند ایران نیســت .بلکه باید از
آن بــه عنــوان "چارچــوب مرجــع هنجارین ،ســاختار و چش ـمانداز
ایــدهآل ،که داوریهــا بر مبنای آن صورت میپذیــرد و نظریههای

عملیات��ی از آن نش��ات میگیرن��د ( ،")Chadwick,1971اســتفاده
شــود .مجموعــه ایــن مســئلهها و پرســشها ضــرورت اندیشــیدن
بــه رهیافتهــای التقاطی را آشــکار ســاخته و نگارنــدگان را در پی
شناسایی رهیافت نظری جایگزین ،منطبق با اصول مطرح شده،
برانگیخته اســت .پرســش اساســی این اســت که آیا ســاماندهی
التقــاط نظــری و رهیافتــی پیشگفتــه در سیســتم برنامهریــزی
توســعه شــهر در ایــران و در قالــب رهیافتهــای ترکیبــی رایج از
سودمندی الزم برخوردار خواهد بود؟

مفاهیم نظری
گرچــه اســتفاده از یــک رهیافــت خالــص برنامهریــزی از دقــت
شتــری برخــوردار اســت ،امــا بــه بــاور بســیاری از صاحبنظــران
بی 
مبنــی بــر کامــل نبــودن هیــچ یــک از رهیافتهــای برنامهریــزی به
شتــر از ترکیــب شــیوههای مختلــف
تنهایــی ،در دنیــای واقعــی بی 
برنامهریــزی ،شــامل عناصــری از برنامهریــزی جامــع  -عقالنــی،
اندکافزا ،وکالتی 4و حتی دادوســتدمآبانه 5استفاده میشود تا تنها
یک شــیوه .6عمومیترین ترکیب مورداستفاده ،ترکیب برنامهریزی
اندکافزا و عقالنی است ( .)Kaufman,1979در روششناسیهای
برنامهریــزی میتــوان از شــیوههای مختلــف ترکیــب رهیافتهــای
اندکافزا و عقلگرایی 7اســتفاده کــرد؛ اختالط متوازن مانند پویش
مختلط ، 8اختالط سوگیری شده به سمت اندکافزایی یا به سمت
عقلگرایی (برنامهریزی راهب��ردی) ( .)Rosenhead,1980همچنین
در پژوهشــی کــه در ده ـهی  1970در مــورد شــیوه تهیــه برنامهریزی
ســاختاری بریتانیــا انجــام شــد ،مشــخص شــد کــه ا کثــر گروههــای
برنامهریــزی از رهیافــت پویش مختلط به جای عقالنــی و اندکافزا
استفاده میکنند .)Healey,1997(9این رهیافت ،به عنوان ویرایش
تکاملیافت��ه برنامهری��زی جام��ع -عقالن��ی ( ،)Rosenhead,1980بــر
آن اســت تــا مدل جامع -عقالنی برنامهریــزی را برای انطباق هرچه
بیشتر با "واقعیت سیاســی" و کاستیهای عقالنیت انسانی جرح و
تعدیل کند (.)Grabow & Heskin,1973
در واقع ،تا پیش از معرفی رهیافت پویش مختلط ،دو چارچوب
جامعهشــناختی عقلگرایــی و اندکافزایــی برای تحلیــل خردمایه
اقدامــات بخــش عمومــی و در برنامهریــزی ســه مــدل کالســیک
شــامل عقلگرایــی خطــی ،عقالنیــت فروبســته 10و "اندكافزایــی
گسســته" وجــود داشــت ( .)Kuruvilla& Dorstewitz,201011در
ده ـهی 1960همزمــان با افزایش انتقــاد از برنامههــای عقالنی ،به
دلیــل نا کارآمدی در دســتیابی به اهداف هدایت و کنترل توســعه
شــهر (ناشــی از امکانناپذیــری فنــی و عملیاتــی و نداشــتن تــداوم
سیاســی) ،و آشــکار شــدن کاســتیهای رهیافتهــای اندکافــزا،
جهــت نظریهپردازی برنامهریزی به ســمت نظریــه پویش مختلط
برنامهریـ�زی تغییـ�ر یافـ�ت ( .)Judith,1996انتشــار مقال ـهای بــا نام
"پویــش مختلط به عنوان ســومین رهیافــت تصمیمگیری" در برابر
رهیافتهــای تصمیمگیــری پیشــین و در پاســخ بــه کاســتیهای

آنهــا در نشــریه Public Administration Reviewدر مــاه دســامبر
ســال  1967توســط جامعهشناســی به نام آمیتــای اتزیونی ،باعث
برانگیختــه شــدن موجــی از بحــث و بررســیها ،ســنجشگریها
و بهکارگیــری آن شــد .ایــن رهیافــت بــه دلیــل عملیاتــی بــودن و
تصحیحــات هنجاریــن صورتپذیرفتــه نســبت بــه دو رهیافــت
نــام بــرده مناســبترین و کارآمدتریــن معرفی و طی چندین ســال
پــس از آن راهکارهــای دقیقتــری بــرای ایــن چارچــوب انگاشــتی،
ً
بــه ویــژه در کشــورهایی کــه نیــاز بــه روندکارهــای مختلط شــدیدا
احسـ�اس میشـ�د ،ارائـ�ه شـ�د( .)Buttoud,2002پویــش مختلــط
ب��ه ش��یوه تصمیمگی��ری سلس��لهمراتبی اط�لاق میش��ود(  (�Gold
 )berg,1975,934که تصمیم پایه گرفته شــده در ســطوح باالتر را با
تصمیمهای گرفته شــده در ســطوح پایینتر ترکیــب کرده و دارای
قواعــدی برای تخصیص منابع بین ســطوح مختلف تصمیمگیری
و ارزشگذاری اســت که بر مبنای موقعیت تصمیم در این سلســله
ب منجر به ایجاد تغییراتی در سهم سطوح باال تا پایین پویش
مرات 
میشـ�ود )Etzioni, 1986(.ایــن رهیافــت بــا تركیبــی از فرآیندهــای
سیاس ـتگذاری پایهای ســطح باالتر (اهــداف و تصمیمهای کالن
و نشــاندهنده جهتهای اساسی) ،و فرآیندهای سیاستگذاری
اندكافزا (كه زمینه اجرایی شــدن و دســتیابی به تصمیمهای پایه
و اهــداف را فراهم میكنند) ،ســعی بر کاهش جنبههای غیرواقعی
عقالنیــت -از طریق محــدود كردن جزئیات مورد نیاز تصمیمهای
پایــه -و غلبــه بر محافظــهكاری و عملگرایی افراطــی اندكافزایی-
از طریـ�ق كشـ�ف گزینههـ�ای بلندمدتتـ�ر -دارد(.)Etzioni,1967
در ایــن رهیافــت هدایــت جامعــه مــورد برنامهریــزی تنهــا در چند
موضــوع راهبــردی بــه برنامهریــزی عقالنــی ســپرده میشــود و در
مـ�ورد موضوعات روزمره از رهیافت اندکافزایی اسـ�تفاده میشـ�ود
(.)Ronćević & Makarović,2010
برنامهریــزی پویــش مختلــط طــی چنــد دهــهای کــه از عمر آن
میگــذرد ،همــواره متاثــر از چارچوبهــای شناختشناســی 12و
نظریههــای مختلــف ماننــد نظریــه کنــش ارتباطــی بــوده و تــا بــه
امــروز تحوالتــی را در راســتای تکامــل و ناشــی از کاربســتهای
مختلف رهیافت در نقاط مختلف جهان با ســاختارهای سازمانی
و فلســفههای حکومتــی متفــاوت دیــده اســت کــه بخــش قابــل
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مالحظ ـهای از آن بــه تشــریح برنامههــای عملیاتــی رهیافــت ،بــه
عنوان راهنمــای تصمیمگیرندگان باز میگردد .چرا که برنامهریزی
ً
یــک فعالیــت تجویــزی و نه صرفــا توصیفــی و تحلیلی اســت؛ از آن
رو نظریــه و عمــل برنامهریــزی همواره در یــک میانکنش دائمی با
یکدیگــر به ســر میبرند .مراحــل مختلف فرآیند پویــش مختلط در
ســه ســطح راهبردی ،اجرا و پس از اجرا به شــرح ادامه برای اولین
بار توســط اتزیونی معرفی شــد .گرچه بعدهــا تصحیحاتی نیز بر آن
وارد شد(:)13Etzioni,1986,286-288
 ســطح راهبــردی :ابتدا کلیــه گزینههای ممکــن که به ذهنتصمیمگیرنــدگان و تصمیمســازان خطــور میکنــد بــه صــورت
مجموع ـهای از اختیارهــای ممکــن در طــول زمــان فهرســت
میشــوند .پــس از آزمــون اولیــه گزینههــا بــه صــورت اجمالــی،
آنهایــی کــه دارای ایــرادات کاربردی(14گزینههــای امکانناپذیر)،
ایــرادات هنجارین(15گزینههــای ناســازگار بــا ارزشهــای اولیــه
تصمیمگیرنــدگان) و ایــرادات سیاســی(16گزینههای ناســازگار بــا
ارزشهــای اصولی ســایر کنشگران و گروههای بهرهمند) هســتند
از فهرســت خــارج میشــوند .عمــل حــذف گزینههای ایــراددار در
ســطح تفصیل بیشتر از گام قبل تکرار میشــود و این کار تا آنجا

نمودار  -1فرآیند تصمیمگیری در مدل مختلط.
ماخذ)Buttoud & Samyn, 1999,141( :

ادامــه مییابد که تنها یک گزینه باقــی بماند یا از میان گزینههای
باقیمانده یکی به طور تصادفی انتخاب شود.
 ســطح پیش از اجرا :به عنوان یک قاعده اجرایی 17عملیاتاجــرا در صورت امکان به چند گام پیاپی تقســیم میشــود .هر کجا
امکانپذیــر اســت به عنوان یــک قاعده سیاســی 18پروگرامهای اجرا
بــه چندیــن گام پیاپــی تقســیم میشــود .در نهایت به عنــوان یک
قاعــده کاربردی 19در صورت امکان فرآیند تخصیص موجودیه ا به
چند گام پیاپی تقســیم میشود .مراحل اجرایی به شیوهای مرتب
میشوند که تصمیمهای کمهزینهتر در مراحل اولیه و تصمیمهای
پرهزینه و یا با قابلیت بازگشت سرمایه کمتر در مراحل بعدی فرآیند
ظاهر شــوند .همچنین برای گــردآوری و پــردازش بیشتر اطالعات
یک برنامه زمانبندی فراهم میشود تا اطالعات مورد نیاز در مواقع
حیاتی تصمیمگیری مهیا باشــند؛ ولی تاخیرات "پیشبینی نشده"
در مهیا بودن این دروندادها در نظر گرفته میشــود .پویش جامع
زمانی انجام میشودکه پیش از رویارویی با نقاط حیاتی در عملیات
تصمیمگیری چنین اطالعاتی آماده شوند.
 ســطح بازبینــی :پــس از اجــرای اولیــن زیرمجموعــه ازافزودههــا ، 20یــک پویــش نیمــه جامع انجــام میشــود و در صورت
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کارآمدی افزودههــا همچنان این پویش نیمهجامع با فاصلههای
زمانی طوالنیتر و بازبینی کامل و کلی ادامه مییابد .در صورتیکه
قتــری شــوند،
مجموع ـهای از افزودههــا منجــر بــه مشــکالت عمی 
پویــش جامعتری انجام میشــود .پویش در فواصــل زمانی منظم
بــه دالیــل مختلــف ادامه می یابــد؛ از جمله خطری کــه در جریان
پویش اولیه قابل مشاهده نبوده و پس از اجرا قابل مشاهده است
و یا ممکن اســت چند گام جلوتر خود را نشــاندهد ،خطور هدف
کالن یا راهبرد بهتری به ذهن و یا دســتیابی به هدف برنامهریزی
کــه برنامــه را از افزودههــای بیشتــر بینیــاز میســازد کــه در ایــن
صورت ،به سراغ اهداف جدیدتر رفته و ختم پروژه اعالم میشود.
در سال  1999باتود و ثمین با تا کید بر شیوههای ارتباطی ،فرآیند
کاربست این رهیافت در سطح راهبردی را از نو ترسیم کردند (�But
 .)toud,2002در ایــن فرآینــد پــس از شناســایی وضعیــت موجــود و
تشــخیص مشــکل ،اهداف خرد ،که از راهحلهای مشــکالت ناشی
میشــوند ،تنظیم و ســاختاربندی شده و ســپس وسایل دستیابی
بــه اهــداف تعییــن و از طریــق مذا کــره بــا گروههــا و مشــارکت افــراد
درگیــر انتخــاب میشــود (نمــودار  .)1بســته بــه موقعیــت روشهای
مختلفی شــامل پرس و جوی اولیه از افراد و گروههای کاری (اظهار
ت گروههــای درگیــر) ،و برگــزاری
درخواســتها ،جایــگاه و موقعیــ 
ســمینارهای عمومــی بــرای تلخیــص و بحــث آزاد دربــاره نتایــج کار
(ارائــه و مباحــث در یک ســطح گســتردهتر) به کار مــیرود .خروجی
برنامه شامل فهرست ظرفیتهای موجود اجرایی در نتیجه فرآیند
مذا کــره ،قیودی که میبایســت در طول اجرا مــورد توجه قرار گیرند
و روش حــل آنها ،تشــریح هر کــدام از گزینههای عملیاتی منتخب
بــا خردمایــه آن ،فهرســتی از رونــد کارهــا و معیارهــای ارزشــیابی و
پیگیــری اجــرا و در نهایــت ســناریوهای ممکــن بــرای اســتفاده در
مــوارد پیشبینــی نشــده بــه منظور دســتیابی بــه یــک برنامهریزی
سازگارخواهد بود (.)Buttoud &Gerard,2002

روششناسی و روش پیشبرد پژوهش
براســاس ویژگیهــای پیشگفتــه از پویــش مختلــط ،بررســی
کاســتیها و چالشهای موجود ناشــی از بیتوجهــی و ناهمخوانی
برنامههــا بــا بســتر (زمینهگرایــی) و همچنیــن تحلیــل اجمالــی
ویژگیهــای خــاص سیســتم برنامهریــزی توســعه شــهر در ایــران
فرضی ـهای مبنی بر "کارآمــدی بهکارگیری رهیافت پویش مختلط
در سیســتم برنامهریزی ایران" مطرح میشــود .در راســتای رد یا
پذیــرش فرضیه شــکلگرفته ،هــدف پژوهش به "ســنجش قابلیت
بهکارگیری برنامهریزی پویش مختلط به عنوان رهیافت جایگزین
در سیســتم برنامهریــزی توســعه شــهر در ایــران" اختصــاص یافتــه
اســت .دســتیابی بــه ایــن هــدف از یــک ســو مســتلزم شناســایی
مســئلههای اثرگــذار بــر اجــرای صحیــح و مناســبت الگــوواره
برنامهریــزی پویــش مختل ـط (الزامــات) و از ســوی دیگــر بررســی
امکانــات و توانمندی رهیافت در حل مســئلهها و نیازهای خاص
ســرزمین اســت .مــورد اول بــه مســئلههای بیرونــی و محیطــی و
مورد دوم به مســئلههای درونی سیســتم برنامهریزی توسعه شهر

مربوط میشود:
• مسئلههای بیرونی و محیطی (زمینهای) برنامهریزی توسعه
شــهر کــه خــارج از حیطه کنتــرل سیســتم برنامهریزی بــوده اما به
عنوان قیود و الزامات محیطی بر آن اثرگذار است.
• مســئلههای درونــی سیســتم برنامهریــزی توســعه شــهر کــه
ً
مستقیما به عرصه کارکردی برنامهریزی و عمل آن توجه میکند
بــا ایــن فرض که همســازی و انطبــاق میان ویژگیهــای عرضه
(الزامات رهیافت برنامهریزی پویش مختلط) با تقاضا (ویژگیهای
درونــی و بیرونــی سیســتم برنامهریــزی کشــور) و توانایــی رهیافــت
در پاس ـخگویی بــه مســئلههای خــاص ســرزمین عامل اساســی در
موفقیــت برنامــه در دســتیابی بــه اهداف به شــمار میآیــد .بر این
اســاس ســنجش مناســبت برنامهریزی پویش مختلــط ،به عنوان
رهیافــت جایگزیــن در ایــران و در نتیجــه آزمــون فرضیــه پژوهــش
از ســنجش وضعیــت در قالــب دو دســته عامــل اصلــی نــام بــرده و
پرداختــن بــه دســتورکار زیر و از طریــق روشهایی به شــرح ادامه،
میسر خواهد شد(تصویر :)1
• الــف -دســتورکار نخســت -تشــخیص اصــول شــناختی و
ویژگیهــای کاربســتی رهیافــت پویــش مختلــط در قالــب بررســی
دو عرصــه موضوعــی نخســت الزامــات و چارچوبهــای محیطــی
و زمین ـهای موردنیــاز رهیافــت و دیگــری توانمندیهــای رهیافت
از طریــق قیــاس بــا دو رهیافــت عقلگرایــی و اندکافزایــی؛ روش
بهکاررفتــه در ایــن گام "فراتحلیــل "21اســت کــه بــه عنــوان معیاری
مهم برای بازنگری در پیشــینه پژوهشــی و تلخیص پیکره دانشــی
موجود در بســیاری از حوزهها پذیرفته شــده است .از این روش در
این نوشــتار برای ترکیب نتایج پژوهشهای انجام شــده در زمینه
پویش مختلط اســتفاده شــده اســت .فراتحلیل به عنــوان رویکرد
یــا جعبــه ابزاری بــرای ترکیــب اطالعات حاصــل از پژوهــش در پی
کشف روابط تازهای است که از مطالعات جدا گانه و انفرادی قابل
حصــول نیســت .برآمــد بهکارگیری ایــن روش در پژوهــش پیشرو
و در قالــب مقولههــای اســتخراج شــده شــامل الزامــات و امکانات
ت پویــش مختلــف بــه شــرح جــدول  1خواهــد بــود (قاضــی
رهیاف ـ 
طباطبایی و ودادهیر.)1389 ،
• ب -دســتورکار دوم -تشــخیص و استنتاج نیازهای سیستم
برنامهریــزی توســعه شــهر در ایــران برآمــده از مســئلههای خــاص
سرزمین در چارچوب قیود و الزامات موجود در دو زمینه موضوعی
شــامل شناسایی مسئلههای درونی سیستم و تشخیص نیازهای
برآمــده و شناســایی مســئلههای برونــی سیســتم بــه عنــوان قیود
و الزامــات عمــل شــامل ویژگیهــای زمینــهای و چارچوبهــای
محیطی در قالب جدول  2به روش فراتحلیل؛
• ج -دستورکار سوم -سنجش مناسبت رهیافت برنامهریزی
پویش مختلط برحسب توان رویارویی و برآورده ساختن نیازهای
برنامهریــزی توســعه شــهر و انطباق و همســازی با قیــود و الزامات
عمــل رهیافتهــای برنامهریــزی در ایــران از طریــق برابرهمنهــاد
امکانات و الزامات رهیافت با نیازهای سیستم برنامهریزی توسعه
شهر در ایران و تبیین میزان همسازی این دو؛
در ادامه به تشریح این موارد پرداخته خواهد شد.
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تصویر  -1روندکار درنظرگرفته شده توسط نگارندگان برای دستیابی به هدف پژوهش.

تحلیلها و یافتههای پژوهش
الف -شناسایی اصول و ویژگیهای کاربستی در قالب امکانات
و الزامات رهیافت پویش مختلط
تا دهه ،1960برنامهریزان با تکیه بیش از حد بر توان دولتها در
رویارویی با کلیه مشکالت ،با استفاده از برنامههای جامع و نقشه
دقیق 22مشکالت را با نهایت بهینگی بر پایه تفکر عقالنی و با درجه
باالیــی از قطعیــت برطــرف میکردند .در این دهه با آشــکار شــدن
معایب این رهیافت مفاهیمی مانند عقالنیت فروبســته (محدود)
ســیمون ،23اندکافزایــی لیندبلــوم و پویــش مختلــط اتزیونی وارد
بحثهــای برنامهریــزی و منجــر بــه تعدیــل رهیافت فنــی عقالنی
ً
ت پویش مختلط نیز شدیدا به تفکر فنی عقالنی
شد؛ گرچه رهیاف 
مرتبـ�ط اسـ�ت( )Zuidema & De Roo,2004امــا در تــاش اســت با
دربرداشــتن نــکات مثبت هــر دو رهیافت عقالنــی و اندکافزایی بر
کاستیهای آن دو غلبه کند .با مقایسه این رهیافت با دو رهیافت
پیشین در هشت مقوله کلی (استخراج شده از متون مورد بررسی)
میتــوان بــه الزامــات و قابلیتهــای آن پی بــرد (جــدول  .)1با این
پیشفرض که مناســبت رهیافت برنامهریزی جدید در یک بســتر
خاص از یک ســو مســتلزم برآوردن الزامات خاص رهیافت توســط
سیســتم برنامهریــزی و از ســوی دیگر قابلیت رهیافــت در برآوردن
نیازهــا و پاس ـخگویی به مســئلههای خــاص برنامهریــزی در نمونه
موردی است.
• عرصــه موضوعــی نخســت -بررســی الزامــات رهیافــت
پویــش مختلــط در قالــب ســاختار اقتصاد سیاســی مــورد نیاز-
رهیافتهــای عقالنــی برنامهریزی به دلیل جامعیــت و فرا گیری و

تمایل به اعمال كنترل شدید بر وضعیت به محوریت دولت مرکزی
( )Etzioni,1986تنها در چند نوع محدود از سیستمهای تمرکزگرا،
کلیتگــرا 24و دیوانســاالرانه از کارآمــدی الزم برخــوردار خواهــد
بــود کــه اجــرا در آن با راهنمایــی و کنترل دقیق صــورت میپذیرد؛
25
اندكافزایی گسســته بــه عنوان رهیافــت تصمیمگیــری کثرتگرا
در تضــاد بــا برنامهریــزی جامع مســتلزم سیســتمهای تمرکززدا به
محوریت نهادهای محلی با سطح کنترلی پایین است .تحت تاثیر
مــدل رقابــت آزاد اقتصادی اندكافزایی اعتقــادی به تصمیمگیری
در نهادهای مركزی نداشــته و سیاســتها را برون داد فرآیند بده-
بســتان بین احزاب اجتماعی 26میداند؛ بنابراین انتخاب تصمیم
ارجح بر مبنای "توافق تصمیمگیرندگان" در فرایند "تعدیل متقابل
حزبی" صورت میپذیرد ( .)Smith & May,1980از دیدگاه پیروان
اندکافزایی ،این نوع تصمیمگیری هم واقعی و هم كارآست؛ نقش
برنامهریــزان در ایــن رهیافــت انفعالیتــر از مدلهــای فنســاالرانه
عقالنی 27اســت که عالوه بر ترجمه ارزشها و دیدگاههای مختلف
کنشگران به هماهنگســازی اعمــال در متن عمومی نیز پرداخته
خواهد ش��د ( .)Buttoud,2002عقلگرایی حتی برای سیستمهای
بســیار متمرکــز نیــز چنــدان فایدهبخــش نبــوده اســت (اشــاره بــه
تغییــرات اخیر شــوروی و چین) و اندکافزایــی نیز بدون چارچوب
جمعگرایانه به دلیل متاثر شــدن از منافع احزاب قدرتمندتر باعث
انحطاط کثرتگرایی میشــود .بنابراین کلیه جوامع ممکن است
نیــاز بــه پویش مختلط داشــته باشــند؛ البتــه با اســتفاده از ترکیب
متفاوتی از ســطوح پویش بر حســب نوع سیســتم اقتصاد سیاسی
( .)Etzioni,1986برنامهریــزی پویــش مختلــط در یــک فرآینــد
تمرکززداتر نسبت به رهیافت عقالنی و متمرکزتر نسبت به رهیافت
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اندکافــزا صــورت میپذیــرد .در عیــن حــال پــس از اتخــاذ چنــد
تصمیــم پایــه ،تصمیمهــای اندکافــزای ســطوح پاییــن در نتیجه
تعدیــل متقابــل حزبــی تدویــن میشــوند؛ بنابرایــن برنامهریــزی
پویــش مختلط ترکیبی از فن ،تجربــه و بصیرت و همچنین بازتاب
"نــکات هنجاریــن نادیــده گرفتــه شــده ) "( Hanna,1980اســت.
• عرصــه موضوعــی دوم -بررســی امکانــات و قابلیتهــای
رهیافــت پویــش مختلــط -تشــخیص امکانــات و توانمندیهای
ایــن رهیافــت از بررســی هفــت مقولــه اصلی زیــر برآمــده مطالعات
اسنادی انجام شده در این زمینه میسر شده است که در ادامه به
تفکیک به تشــریح آنها پرداخته خواهد شد :نحوه نگرش نسبت
بــه عوامل ســاختاری ،میــزان دربرگیرندگی موضوعات پخشایشــی
(برابری) ،نقش وا گذار شده به تصمیمساز و فرآیند تصمیمسازی،
میــزان عملگرایــی و توجــه بــه اجــرا ،میــزان مشــکلگرایی ،میزان
برقراری رابطه میان مقصد و وسیله و در نهایت میزان آیندهنگری
و توانایی انجام حرکتهای ریشهای و اصالحات؛
 بررســی نحوه نگرش نســبت به عوامل ســاختاری -اساستصمیمگیــری نــه تنهــا متاثــر از ارزشهــا و واقعیتها بلكــه بیشتر
تحت تاثیر موقعیت و قدرت نسبی تصمیمگیرندگان و محیط عمل
قــرار دارد .بنابرایــن اهمیــت ســاختاری كــه در آن میانکنشهای
(تعامــات) بازیگران به وقوع میپیوند آشــکار خواهد شــد .عوامل
ســاختاری را میتــوان در چهــار مقولــه اصلــی بررســی کــرد :نگرش
نســبت بــه محیــط تصمیمگیــری ،ظرفیــت فــرد تصمیمگیرنــده و
کنشگــران اجرایــی ،توجــه به منابــع موردنیــاز و نگرش نســبت به
نابرابریهای قدرت .نحوهی نگرش ســه رهیافت جامع -عقالنی،
اندکافزایــی و پویــش مختلــط بــه مقولههــای نــام بــرده متفــاوت
است .عقلگرایی به دلیل نادیده گرفتن عوامل ساختاری رهیافتی
آرمانگــرا معرفــی شــده اســت .مقولــه اول فــرض رهیافــت مبنی بر
پایــداری محیــط تصمی ـم ،نادیــده گرفتــن شــرایط عــدم قطعیــت
محیطی و در نتیجه ناتوانی در مقابله با شــرایط پیشبینینشــده
اســت ()Forester,1989,23-31؛ مقوله دوم دیدگاه خوشبینان ه و
اعتمــاد عقلگرایی بر ظرفیت فرد تصمیمســاز و کنشگران اجرایی
در برآورده س��اختن منابع و توان مورد نیاز رهیافت اس��ت( (�Brad
)ley,1973,297-298؛ در نتیجه اهداف و نحوه اجرای آنها بدون
ت تصمیمگیرنــده در سلســله مراتــب قــدرت و یــا
توجــه بــه موقعی ـ 
راهبردهای الزم برای اجرای آنها ،تدوین میشوند .در صورتیکه
تصمیمگیــر و مجــری دارای تــوان انــدک در بســیج قــدرت ،28در
بهکارگیــری تصمیمهای پای ـ ه در اجرا نا کارآمد خواهد بود .در مورد
مقولــه ســوم عقلگرایــی بــا نادیدهگرفتن منابــع اطالعاتــی ،مالی و
زمانــی موجــود بــه ملزوماتی بیــش از واقعیت موجود نیــاز دارد که
همین امر کاربرد آن را در بسیاری از موارد ناممکن میسازد .مقوله
چهارم نادیده گرفتن فرآیند گروههای فشــار و نابرابریهای قدرت
در ارزشگــذاری آزادانــه کلیــه اختیارهــای ممکــن اســت .ازای ـنرو
مدلهــای تصمیمگیــری عقالنی فاقد محتــوای تجربی ،آرمانگرا و
غیرواقعی معرفی شدهاند.
اعتبار رهیافت اندکافزا تا زمانی است که نتایج سیاستهای
ً
موجــود راضیکننــده ،محیــط مشــکالت نســبتا پایــدار و وســایل

موجـ�ود بـ�رای رویارویـ�ی بـ�ا مشـ�كالت مهیـ�ا باشـ�د(& Smith
 .)May,1980,147-61در مــورد مقولــه دوم نیــز رهیافــت اندکافزا
برخــاف عقلگرایــی بــه ظرفیــت درک و عمــل فــرد تصمیمگیرنده
بدبیــن اســت .در رابطــه بــا مقولــه ســوم ،ایــن رهیافــت از طریــق
تحدیــد ملزومــات بــه محــدوده عمل بــه افزایــش واقعگرایی منجر
شــده اســت .در رابطــه بــا مقولــه چهــارم مــورد بررســی نیــز گرچــه
ش از عقلگرایــی پذیــرای روابــط موجــود قــدرت
اندکافزایــی بیــ 
اســت ،ولی از انتقادهای وارد شــده بر اندکافزایــی اولیه لیندبلوم
توســط نظریهپــردازان برنامهریــزی مشــارکتی ،کثرتگرایــی خــام
رهیافــت مبنی بر فقدان آ گاهــی انتقادی از قدرت و نادیده گرفتن
نابرابریهای موجود به دلیل پذیرش دیدگاه غیرواقعی از دولت و
مسئوالن دیوانساالر به عنوان داوران بیطرف در منافع ناسازگار
است (.)Forester,1989,32
هیــچ عاملــی در شــرایط واقعــی نمیتوانــد تنهــا بــه رهیافــت
عقلگــرا ا کتفــا کند و ا گــر تنها از رهیافــت اندکافزا اســتفاده کند با
شکس��ت مواج��ه خواه��د ش��د ()Etzioni,1967,358-392؛ گرچــه
در موقعیتهــای پایــداری کــه عامل در آغــاز کار از بهتریــن راهبرد
اســتفاده کنــد ،آســیب احتمالــی کمتــر از دیگــر شــرایط خواهــد
بــود .در تــاش بــرای رفــع کاســتیهای ایــن دو رهیافــت ،راهبــرد
تصمیمگیری پویش مختلط با تا کید بر نقش عوامل ســاختاری،29
از طریــق تمرکــز بر عناصــر قابل کنترل ،به عنوان یکــی از راهکارهای
کاهش پیچیدگی در شناســایی و حل مشــکل شناخته شده است
( .)Volkema,1983,639-652ایــن امــر از طریــق تعییــن نــه تنهــا
سلسلهمراتبی از تصمیمها ،بلکه سلسلهمراتبی از تصمیمگیرندگان
میســر میشــود .توجــه بــه ظرفیــت کنشگــران بــرای همســازی با
گ (از جمله ســاختار
شــرایط متغیــر امــکان مقابلــه با تغییــرات بــزر 
خــود کنشگران) را فراهم ســاخته اســت .در واقــع انعطافپذیری
ســطوح مختلــف پویــش در مقابلــه بــا پیچیدگیهــا و نامعلومیها
باعــث مناســبت رهیافــت بــرای تصمیمگیــری در محیطهــای بــا
درجــه مختلف پایداری و بازیگران با قدرتهای مختلف میشــود
()Rosenhead,1980,209-216؛ بــه ایــن صــورت کــه تفاوتهــای
زمین ـهای و تفــاوت میان کنشگران موجب ســرمایهگذاری نســبی
بیــن انــواع ســطوح پویــش خواهــد شــد .انتخاب ســطح مناســب
پویشبه سـ�ه عامل بسـ�تگی دارد (:)Rosenhead,1980,209-216
نخســت ،ظرفیت شــرکتکنندگان در فرآیند حل مشکل به معنای
قــدرت آنهــا در بســیج منابــع و کنترل قــدرت؛ دوم ،میــزان ثبات
محیــط تصمیمگیــری و موفقیــت تصمیمهــای پیشــین کــه بــرای
درک آن ابتدا بایســتی پویش اولیه انجام شود و دیگری پخشایش
قدرت که دو عامل اول را متاثر میسازد.
ایــن رهیافــت در وضعیتهــا و شــرایط مختلــف روندکارهــای
خاصــی برای گــردآوری اطالعات ،تخصیص منابــع و اصول راهنما
ً
بــرای ارتبــاط بیــن ایــن دو ارائــه میكنــد .در وضعیتهــای نســبتا
پایــداری کــه تصمیمهــا از آغــاز درســت گرفتــه شــوند ،رهیافــت
اندكافــزا كافــی اســت .ولــی در صــورت نا کارآمــدی مســیر اولیــه و
اثبــات نا کارآمــدی زنجیره افزودههــا ،ناپایداری وضعیــت و پدیدار
شــدن تغییــرات ریشــهای 30ایــن رهیافت نامناســب خواهــد بود و
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ســرمایهگذاری بر ســطوح باال تــر پویش را ضروری خواهد ســاخت.
ً
بنابراین انتخاب رهیافت مناســب شــدیدا به محیط اجتماعی كه
در آن تصمیمگیری انجام میشــود بســتگی دارد .به عنوان قاعده
کلــی هرچــه توانایــی کنتــرل بیشتر باشــد ،کاربســت پویش جامع
مناس ـبتر میشــود و بالعکس؛ گرچه این نكته به یك ناســازنمای
جالــب برمیخــورد .در جوامع در حال توســعه كــه ظرفیت كنترلی
متــری نســبت بــه جوامــع نویــن وجــود دارنــد ،تمایــل بــه انجام
ك 
برنامهریزیهــای جامــع بیشتــر اســت؛ در حالــی كــه در جوامــع
کثرتگــرا ،كه ظرفیــت كنترلی بیشتری دارند ،کاربــرد برنامهریزی
اجمالــی بــه دلیل تمایل به دســتیابی به ســطحی از همرایی كمتر
اس��ت ( .)Etzioni,1973,95ســرمایهگذاری نســبی بــر روی دو نــوع
پویش تفصیلی و اجمالی بستگی به هزینهبر بودن یا قیمت پویش
اضافــی و زمانی كــه صرف آن میشــود دارد .تصمیمگیری در مورد
ص موجودی و زمان بین ســطوح مختلــف پویش در
نحــوه تخصی ـ 
حقیقــت بخشــی از رهیافت اســت کــه ممکن اســت در طول زمان
نیــز تغییــر كند .بنابرایــن پویش مختلــط نه فقط ســطوح مختلف
پویــش را با هم تركیــب و مجموعهای از معیارهای الزم برای تا کید
ب��ر ی��ك س��طح خ��اص را مهی��ا میكن��د (،)Etzioni,1967,358-392
بلکــه بــا تا کیــد بــر بازخــورد اجــرای برنامــه بــه ارائ ـهی راهکارهــای
گزینــه پرداختــه و از ایــن طریــق امــکان تعدیــل بــا محیطهــای
متغیـ�ر را میدهـ�د( . )Ijeoma,2007,816-29کاربــرد ایــن رهیافــت
در زمـ�ان آرامـ�ش و ثبات و همچنیـ�ن زمان تغییرات سـ�ریع (Ben-
 )Zadok,1985,329-345اثبــات شــده اســت 31و بــه دلیــل قابــل
پیشبینــی بــودن بــرای عملطوالنیمــدت نیــز مناس ـبتر اســت
(.)Bradley,1973,298
 بررســی میــزان دربرگیرندگــی موضوعــات پخشایشــی(برابــری) -عقلگرایــی ،مبتنــی بــر زنجیــره قیاســی تصمیمهــای
دولتــی ،وظیفــه انتخــاب عمومی بــرای جامعه را برعهــده دارد .در
ایــن چارچوب منافع عمومی توســط هنجارهای عقالنی به شــیوه
بیــش اجتماعــی شــده ،32بــدون در نظــر گرفتــن نیازهــا و منافعــی
که توسـ�ط اسـ�تفادهکنندگان اعالم میشـ�ود تعیین میشـ�ود (�All
نکــه وابســتگی رهیافــت بــه
)mendinger,2002,40-68؛ حالآ 
بهینهســازی ،منفعتگرایــیّ ،نیــت تامیــن منافــع عمومــی جامعه
م نهایــی
و همچنیــن کارآمــدی بــه عنــوان معیــار انتخــاب تصمی ـ 
باعث نادیده گرفته شـ�دن موضوعات پخشایشی()Aberley,2003
و بیتوجهــی بــه همرایــی )(Wimberly & Morrow,1981, 504
میشود؛ چندپارگی تصمیمها و بیرونگذاری(محرومسازی)های
ســلیقهای 33بــه معنــای نادیــده گرفتــن منافع کنشگران ســطوح
پاییــن و نبــود همرأیی اتهام مدیریت ســلیقهای را بــر این رهیافت
وارد میســازد .اندکافزایــی ،بــا باور بــه نا کافیبــودن تواناییهای
ذهنــی ،اطالعاتــی ،پولــی و زمانــی برنامهریزان ،اعتقــادی بر وجود
راهکار صحیــح نداشــته و در نتیجــه بــه همرایــی وابســته اســت .با
فــرض وجــود منافع چندگانه 34و اســتفاده از تعدیل متقابل حزبی
بــرای رفــع ناســازگاریها ،فرآینــد برنامهریــزی اندکافــزا به صورت
غیرمتمرکزتر از فرآیند برنامهریزی عقالنی اتفاق میافتد و در نتیجه
مقبولیــت اجتماعی افزایش مییابد .منافع عمومی در این شــیوه

نتیج��ه مجموع منافع کنشگ��ران اس��ت ()Buttoud,2002؛ پویش
مختلط فرد تصمیمگیرنده را نســبت به مشــارکت ســایر کنشگران
حســاس میســازد .در ایــن رهیافــت نقــش جامعــه در فرآینــد
برنامهریــزی فعاالنــه اســت و خواســتههای آن از طریــق همرایــی
بــرآورده میشــود (مشــارکت کارکــردی /راهبــردی .)35امــا به دلیل
نیــت تامین همزمان منافع جمعی و فردی همزمان ،کارآمدی در
تامین منافع عمومی نیز مدنظر قرار دارد.
 بررســی نقــش وا گــذار شــده بــه تصمیمســاز و فرآینــدتصمیمســازی -رهیافتهــای عقلگــرا بــه دلیــل نخبهگرایــی،
نســبت بــه ظرفیت برنامهریز متخصص خوشبین اســت .در این
رهیافت تصمیمســازی به عنوان کارکرد مســتقل دولت شــناخته
شــده اســت .در اندکافزایــی ،بــه دلیــل بــاور بــه محــدود بــودن
ظرفیــت ذهــن انســان ،بــه برنامهریــز کمتــر بــه عنــوان متخصص
نــگاه میشــود و وظیفــه او تعییــن انــواع مشــکالت برنامهریــزی و
میانجیگــری میــان منافــع مختلــف بــرای دســتیابی بــه همرایی
اســت .بنابرایــن رهیافت جامع -عقالنی به دلیــل پیچیدگی فنی
و لــزوم کمینه کــردن وا کنش و مجادلههای جامعــه پس از تایید
ً
ســند (طرح جامع) نیازمند محیطهای نســبتا پایدارتر و اعضایی
با شایســتگی فنی است؛ در حالیکه اندکافزایی نیازمند اعضای
منصفانهتــر بــرای ایجــاد همرایــی اســت .برخــاف رهیافتهــای
عقلگــرا ،رهیافــت پویــش مختلــط برنامهریــز را دارای عقالنیــت
محــدود میدانــد که پیچیدگیهــای جهان را تا انــدازه یک مدل
ســاده کاهش میدهد؛ ولــی این کاهشگــری از اندکافزاییکمتر
اســت .پویشمختلــط بــا توجــه بــه ظرفیتتصمیمگیرنــدگان و
پذیرش یکســان نبودن تواناییهای ایشــان در شــرایط مختلف
سـ�طح پویـ�ش را تغییـ�ر میدهـ�د ( )Ijeoma,2007, 816-29و
تصمیمســازی در آن بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد تصمیمگیــری و
بازوی سیاســت در نظر گرفته میشود.
 بررســی میــزان عملگرایــی و توجه به اجرا -رهیافت ســنتیجامــع به دلیل جامعیــت در برخورداری از عقالنیــت فنی (انتخاب
مبتنــی بر کارآیی) ،اقتصادی (انتخاب مبتنی بر کارآمدی) ،قانونی
(انتخــاب مبتنــی بر پیــروی قانونــی از قواعــد) ،اجتماعــی (انتخاب
مبتنــی بر بهبود نهادهــای اجتماعی با ارزش) و محتوایی (انتخاب
مبتنــی بــر بهینهگرایــی) ،تکیه بــر ظرفیتهای ذهنی تصمیمســاز،
فــرض بر درک کامل فرآیندهــای اجتماعی و نیــاز اطالعاتی فراوان،
ی ش��ناخته ش��ده ( )Dunn,1994,274و
غیرعملیات��ی و اجرانش��دن 
تصمیمگیرندگان را نسبت به سودمندی آن به شك فرو برده است.
زمــان ،مهــارت و منابــع کافــی و اطالعــات کامــل از وضــع موجــود،
پیشــینه مشــکل ،پیامدهــای هــر گزینــه و ارزشهــا و ترجیحــات
شگــران( )Forester,1984,23-31از مفروضــات رهیافتهــای
کن 
جامع -عقالنی به شــمار میآید .به عالوه جدایی روند تهیه برنامه
از اجــرا و معطــوف مانــدن برنامهریــزی بــه مرحلــه تصمیمســازی،
بیتوجهــی بــه تولیــد پروگرامهــای اجرایــی و مانــدن در ســطح
راهبــردی و در نهایــت تدوین پیشــنهادها بیتوجه بــه منابع مالی
باعث دور بودن از فرآیند اجرا میشود.
تمرکز بر اجرا و راهکارهای عملیاتی مبتنی بر وسایل مهیا و تعیین
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سنجش قابلیت بهکارگیری رهیافت نظری "برنامهریزی پویش مختلط" در
سیستم برنامهریزی توسعه شهری ایران

مجــدد مشــکل در فواصــل زمانی منظــم در اندکافزایــی ،قابلیت
نگــری رهیافــت را افزایش
شتــر و ویژگــی درما 
حــل مشــكالت را بی 
داده اســت .این رهیافت به دلیل کوشــش در تحدید ارزشگذاری
گزینههــای برنامهریــزی و كاهش محدوده عمــل و هزینه گردآوری
و تحلیــل دادههــا ،بــه ملزومــات كمتــری نســبت بــه رهیافتهای
عقالنــی نیــاز دارد .همچنیــن تصمیمگیرندگان تنها تعــداد كمی از
گزینههــا را مورد بازبینــی و برای هر كدام نیز تعداد كمی از پیامدها
را مورد ارزشگذاری قرار میدهند ()Smith&May,1980,147-61؛
بنابراین برنامه مشکلگراتر 36و در نتیجه عملیاتیتر خواهد شد.
رهیافــت پویش مختلط با باور به ناچیز بودن اطالعات درباره
پیامدهــا در بهتریــن حالــت و اینکــه تصمیمگیرنــدگان حتــی بــا
اســتفاده از فنآوریهــای اطالعاتــی نیــز از زمــان و منابــع الزم
بــرای گــردآوری اطالعات مورد نیــاز این رهیافت برخــوردار نبوده
و در نهایــت بــه جــای رویارویی بــا دنیای محــدود با سیســتم باز
متغیرهــا روب ـهرو هســتند ،بــا اجتنــاب از بهینهگرایــی بیش از حد
رهیافتهــای عقلگــرا بــه عنــوان ســطحی بیــن دو رهیافــت ،بــه
ملزوماتــی کمتــر از رهیافــت اول و بیشتــر از رهیافــت دوم نیــاز
دارد( . )Etzioni,1967این رهیافت هنگام رویارویی با گســترهی
اختیارهــای ممکــن 37بــه صــورت انتخابــی و سیســتماتیک عمل
میکنــد تــا اینکــه بــه صــورت عقالنــی همــه انتخابهــا را مــورد
آزمایـ�ش قرار دهد ( .)Lee,1979,486در عمل این شــکل پویش،
در بیشتر از دو ســطح اتفاق میافتد؛ انتخاب یک راهبرد اصلی،
یــک راهبــرد فرعی و ســپس آزمــون تفصیلــی برخــی از اختیارهای
موجــود در آن راهبرد فرعــی .38تحدید جزئیــات موردنیاز و تا کید
بر موضوعات کلیدی و تصمیمهای اساسی جنبههای غیرواقعی
رهیافتهـ�ای عقلگـ�را را کمینـ�ه میسـ�ازد (.)Martinelli,1985
همچنیــن پویــش مختلــط از طریــق ســازوکارهای فرابینــی و
نهادهای مدیریت میانبخشــی به کاهش ناهمسازی میان نیت
بــا برونداد واقعــی برنامه پرداخته و برقراری رابطه میان برنامه و
اجرا را ممکن میسازد.
 بررســی میــزان مشــکلگرایی -درگیــری بــا مرحلــه "تعییــنمشــکل و هدفگــذاری" به عنــوان بخشــی از فرآینــد برنامهریزی و
توجــه بــه زمینه عمل ،دو عامل توانمندســاز در مشکلگشــایی به
شــمار میآینــد .آغــاز کار بــا اهداف آرمانــی تدوین شــده به صورت
برونزا و بیارتباط با مســئله توســط مســئوالن دولتی ،و از ســوی
دیگــر بیتوجهــی بــه بســتر و پیــروی از الگــوی یکســان ،قطعــی و
فرا گیــر ،رهیافتهــای عقالنــی را از توجه به مشــکل دور میســازد.
نقطــه شــروع کار تصمیمگیرنــده در رهیافتهــای خطــی عقالنــی
مجموع ـهای از مقاصــد از پیــش تعییــن شــده(مانند مشــکالت یــا
اهداف کالن و اولویتها) است(.)Kuruvilla & Dorstewitz,2009
اندکافزایی برای اجتناب از این مشکل به جای اهداف آرمانی به
کار با سیاستهای در دست اجرا روی آورده است .پویش مختلط
بــا تدوین واقعــی اهداف به عنوان بخشــی از فرآینــد برنامهریزی و
تا کیــد بر بســتر(زمینهگرایی) و نفی الگوی فرا گیــر در تهیه برنامهها
در تالش برای جبران کاستیهای این دو رهیافت برآمده است.
 -بررســی میــزان برقــراری رابطــه میــان مقصــد و وســیله -

دیدگا ه ســنتی عقالنیــت(در مقوله نظریههای رونــدكاری 39در برابر
محتوایی )40شــیوه فنی اســت که بدون پرســش دربــاره اخالقیات
و یــا ارزشهــای مقاصد(اهــداف) ،بــرای دســتیابی بــه اهــداف
کالن سیاســی بــهکار بــرده میشــود .تحلیلگــران سیاســتگذاری
ایــن جداســازی بیــن وســیلههای فنــی از مقاصــد سیاســی را
بــه عنــوان فاجعــه اخالقــی در نظریــه و کاربســت برنامهریــزی
میدانند( .)Meyerson & Banfield,1955;Simon,1983اهداف و
مقاصد در این شــیوه از پیش در عرصه سیاســت تعیین شدهاند و
وظیفــه برنامهریــزی برآوردن این اهــداف در کارآتریــن و موثرترین
شیوه اسـ�ت( .)Allmendinger,2002, 40-68برخالف عقلگرایی،
برنامهریــزی اندکافــزا در زمــره نظریههای محتوایــی اظهار نظری
در مــورد بهبــود کاربســت برنامهریــزی و چگونگــی کار برنامهریزان
ارائــه نمیکنــد .برخــاف دیدگاههــای مرســوم ،اندكافزایــی بــه
تحلیــل وســیله -مقصــد نمیپــردازد؛ بلکــه عملهای مــورد نیاز را
مورد تحلیلهای تجربی قرار داده و اهداف ارزشــی را انتخاب و در
نهای��ت ب��ه همرای��ی میرس��د ( .)Lindblom,1959, 81در حقیقت
در اندکافزایــی بــه طــور همزمان بــه تحلیلهای تجربــی و داوری
ارزشــی 41پرداختـ�ه میشـ�ود( .)Ijeoma,2007, 816-29بــه دلیــل
آنکــه در اندکافزایــی بروندادهــای سیاســت از طریــق عقالنیــت
رسمی به دست نمیآیند و شرح روشنی از اهداف و وسایل وجود
نــدارد ،برخــی آن را برنامهریــزی نمیداننــد .برخــاف دو رهیافــت
پیشگفتــه ،برنامهریــزی پویــش مختلط هم بــه اهداف(مقصد) و
هــم به وســایل به طور همزمان نــگاه میکنــد و برنامهریزی را یک
عمل عام و جدا گانه از فرآیندهای سیاسی میداند که خود جزئی
از این فرآیند اســت .به عالوه برنامهریزان با وســایلی ســروکار دارند
کــه دربردارنــده دنیــای پیچیــده و اهداف و ارزشهای سیاســی به
همریخته است و تصمیمگیرنده از توانایی الزم برای اولویتبندی
ارزشها و انتخاب بر مبنای آن برخوردارند.
 بررســی میــزان آیندهنگــری ،توانایــی انجــام حرکتهــایریش ـهای و اصالحــات بــزرگ -رهیافــت جامع عقالنــی از طریق
تصمیمهــای پایــه ،42امــکان خــروج از قواعــد روزمــره را فراهــم
میســازد؛ در حالــی كه مــدل لیندبلوم از سیاســتی دفــاع میكند
كـ�ه وضع موجـ�ود را حفـ�ظ کنـ�د(.)Smith & May,1980,147-61
اندکافزایــی بــه دلیــل تمایــل به حفــظ وضــع موجــود و تمرکز بر
تغییــرات كوتاهمــدت ،تصمیمهــای ســطوح پایینتــر و عملیــات
درمانگــری ،43از فرصتهایــی کــه بــرای نــوآوری وجــود دارد
چشمپوشــی میکنــد؛ بنابرایــن متوجــه فرصتهــای موجــود در
حرکتهــای ریشــهای 44یــا اصالحگرایانــه نبــوده و از ایــنرو متهم
بــه محافظ ـهكاری و نادیده گرفتــن نوآوریهای اجتماعی اســت؛
در نتیجــه از توانایــی بــرآورده ســاختن تقاضاهــای رو بــه رشــد
حقیقــی و پاس ـخگویی بــه نیازهــای گســترده برخــوردار نبــوده و
هنگام رویارویی با مســئلههای بزرگ با شکســت مواجه میشــود
( .)Allmendinger,2002,40-68بیتوجهــی به تصمیمهای پایه
بــه عنــوان زمینه عمــل ،تصمیمهــای اندكافزا را بــه مجموعهای
از فعالیتهــای بــدون جهتگیــری مناســب تبدیــل میکنــد .در
پویــش مختلط بــا هدف اجتنــاب از محافظــهکاری اندکافزایی،
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جدول  -1تبیین الزامات و امکانات رهیافت پویش مختلف از طریق قیاس با رهیافتهای برنامهریزی عقلگرا و اندکافزا.
ویژ گی رهیافت

معیار قیاس

الزمات -چارچوب
اقتصاد سیاسی
و ساختار برنامهریزی

عقلگرایی

اندکافزایی

نوع حکمرانی و نگرش
سیاسی

• سیستمها و ساختار برنامهریزی تمرکزگرا،
کلیتگرا و دیوانساالرانه
• تصمیمگیری در نهادهای مرکزی

• سیستمها و ساختار برنامهریزی تمرکززدا
• تصمیمگیری در سطوح پایین ،محوریت
نهادهای محلی و مدیریت افقی ،در اختیار
جامعه نهادن ابزارهای مداخله

نگرش اقتصادی

• اقتصاد مختلط ،بیتوجهی به بخش
خصوصی

• حا کمیت اقتصاد آزاد بازار

توجه به مهیا بودن منابع • ملزومات و نیازهای اطالعاتی فراوان و آرمانی • ملزومات کم و کاهش محدوده عمل
واقعگرایی در نگرش به عوامل ساختاری

نگرش نسبت به محیط
تصمیم و توانایی
عمل در مواجههبا
قیودونامعلومیها

پویش مختلط
• ســاختار برنامهریزی جمعگرا در عین
کثرتگرایی
• مناســب کلیــه سیســتمهای اقتصاد
سیاسی

• ملزوماتکمتراز عقلگرایی و بیشتراز
اندکافزای

• انعطافپذیری در برابر پیچیدگیهای
• پایــدار فــرض کــردن محیــط ،وضــوح مقصــد • ،ناتوانی عمل در محیطهای ناپایدار
ناتوانی عمــل در محیط ناپایدار و مقابله با قیود • تمرکــز بر عمل کوتاهمدت بــرای مقابله با قیود محیــط و تغییــرات بــزرگ محیطــی از
طریق تعیین ســطوح مختلف پویش و
محیطی
و نامعلومی
تا کید بر بازخورد اجرای برنامه
• برخــورد بــا آینــده به عنــوان تداوم خطــی روند
موجود

نگرش نســبت بــه ظرفیت • قدرتمنــد فــرض کــردن و اعتمــاد بــر ظرفیــت • ناتوان فرض کردن و بدبینی نسبت به ظرفیت • در نظر گرفتن تصمیمگیرنده به عنوان
موجودی با عقالنیــت محدودوقابلیت
درک و عمل تصمیمگیرنده
تصمیمگیرنده و کنشگران برنامهریز
ایجاد همرایی
• بیتوجهی به موقعیت تصمیمگیرنده و مجری
اجرایی
در سلسله مراتب قدرت
نگــرش نســبت
نابرابریهای قدرت

دربرگیرندگی موضوعات پخشایشی

نقش وا گذار شده به تصمیمساز

بــه • نادیــده گرفتــن عوامل قــدرت و محدودکننده • کثرتگرایی خام و نادیده گرفتن نابرابریهای • توجه به وضعیــت کنشگران و روابط
میان آنان در تعیین سطح پویش
قدرت و استثنائات دلخواهانه
برنامه
• بیتوجهی به موضوعات پحشایشی و تا کید بر • توجه به موضوعات پخشایشــی ناشی از تا کید • توجــه بــه موضوعــات پخشایشــی و
ســودمندی نهایــی ناشــی از تا کیــد بــر
بر ایجاد همرایی و تعدیل متقابل حزبی
بهینهسازی و سودمندی نهایی
بهینگی ناشی از همرایی
• نیــت تامیــن منافــع جمعــی و • نیت تامین منافع فردی و فردگرایی
• نیــت تامیــن منافــع جمعــی در عیــن
منفعتگرایی(کارآمدی)
منافــع فردی(کارآمــدی ناشــی از
همرایی)
• برنامهریــز بــه عنــوان متخصــص و نماینــدهی • برنامهریــز بــه عنــوان تعیینکننــده انــواع • برنامهریــز بــه عنــوان متخصــص و
میانجیگر در ایجاد هم رایی
مشکالت ،میانجیگر و تسهیل میانکنش
منافع جامعه و مشاوره به دولت

عملگرایی وتوجه به اجرا

امکانات و توانمندیهای رهیافت

گزینشی بودن موضوعات • /نداشــتن محتــوای تجربــی و تــاش بــرای • درمانگرایــی بــه دلیــل تمرکــز بــر راهکارهــای • درمانگرایی به دلیل تحدید جزئیات
موردنیــاز تصمیمهای اساســی بیش از
جامعیــت در کشــف گســترههای وســیع و اجرایی مبتنی بر وسایل مهیا
جامعیت
عقلگرایی و کمتر از اندکافزایی
• توجه به موضوعات کلیدی
ارزشگذاری اختیارها
• توجه به موضوعات کلیدی
• کلیتگرایی و بیتوجهی به موضوعات کلیدی
همسازی و برقراری
ارتباط میان
تصمیمسازی(برنامه)
و اجرا
سطح مداخله
امکانسنجی اجرا

• بیتوجهــی به اجــرا و جدایی روند تهیه برنامه • معطــوف مانــدن برنامهریــزی بــه مرحلــه • تا کیــد بــر همســازی میــان برنامــه
و اجــرا از طریــق ایجــاد ســازوکارهای
از اجــرا و معطــوف مانــدن برنامهریزی به مرحله تصمیمسازی
کاهــش ناهمســازی نیــت و بــرونداد
تصمیمسازی
برنامه(جورگشت مداوم برنامه و عمل)
• بیتوجهــی بــه تولیــد پروگرامهــای اجرایــی و • تا کید بر سطح عملیاتی
ماندن در سطح راهبردی
• تدوین پیشنهادها بیتوجه به منابع مالی

• انجام امکانسنجی اجرای برنامهها

• تا کیــد بــر سیاســتگذاری و تولیــد
پروگرام در چارچوب سطوح راهبردی
• انجام امکانسنجی اجرای برنامهها

مشکلگرایی

• آغاز برنامهریزی با سیاستهای در دست اجرا • واقعــی بودن اهــداف و تدویــن آن به
درگیری با تعیین مشکل و • دور بودن از فرآیند تعیین مشکل،
عنوان بخشی از فرآیند برنامهریزی
هــدف به عنوان بخشــی از • بــرونزا بــودن اهــداف آرمانــی توســط به جای اهداف آرمانی
دولتمردان
فرآیند برنامه
توجه به بستر تهیه و زمینه • بیتوجهــی به بســتر و پیــروی از الگوی واحد و • بیتوجهی به بســتر و پیــروی از الگوی واحد و • تا کیــد بــر بســترزمینهگرایی و نفــی
الگــوی واحد ،قطعــی و فرا گیــر در تهیه
یکسان و قطعی
یکسان و قطعی
عمل برنامه
برنامهها

برقراری رابطه بین مقصد و وسیله

• تقدم وسیله بر اهداف -عقالنیت رسمی
• دور بودن از فرآیند تصمیمگیری

• تدویــن اهــداف و تولیــد گزینههــا بــه صــورت • نگاه همزمان به وسایل و اهداف
• نگاه به تصمیمگیری به عنوان تحلیل
همزمان
• توجه به اهداف و بیتوجهی به ابزار و چگونگی مقصد-وســیله ،تعیین مقصد و سپس
جستجوی ابزارها
عمل(عقالنیت محتوایی)
• نگاه به برنامهریزی به عنوان بخشــی
از فرآیند تصمیمگیری

آیندهنگــری ،حرکتهــای ریش ـهای و توانایی • آرمانگرایــی و بــاور بــه اصالحــات ریش ـهای و • محافظ ـهکاری و تمایل به حفظ وضع موجود • آرمانگرایی همزمان با محافظهکاری
نــوآوری از طریــق تصمیمهــای پایــه در ســطح از طریــق تصمیمهــای اندکافــزا در ســطح و واقعگرایــی بــا چارچوبهــای مرجــع
اعمال اصالحات بزرگ
هماهنگکننده
تصمیمگیری اجرایی
تصمیمگیری راهبردی
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سنجش قابلیت بهکارگیری رهیافت نظری "برنامهریزی پویش مختلط" در
سیستم برنامهریزی توسعه شهری ایران

تغییــرات اندكافــزا در چارچــوب تصمیمهــای پای ـهای اتخــاذ
میش��ود ( .)Etzioni,1967پویــش مختلــط انباشــت تعــدادی از
افزودههــا را منجــر بــه تصمیــم متنــی 45یا تصمیــم پایــه نمیداند
و از طریــق تصمیمهــای پای ـه چنیــن اصــول راهنمایــی را فراهــم
میس��ازد( .)Starkie,1984,75بنابرایــن عــاوه بــر درمانگری ،از
ســازگاری بیشتری با دیدگاه پیشــرفته و نوآور برخوردار است.
ب -تشخیص نیازهای برآمده از مسئلهسیستم برنامهریزی
توسعه شهر در ایران
شتــر مطــرح شــد ،کمینــه کــردن معایــب
آنچنــان کــه پی 
رهیافتهای مختلف برنامهریــزی در گرو پذیرش رویکرد زمینهگرا
در انتخــاب رهیافــت برنامهریــزی خــاص ســرزمین و ســنجش
مناســبت آن در بســتر مورد بررســی براســاس مســئلهها و نیازهای
خــاص کشــور اســت؛ برایــن اســاس مســئلهها و پیــرو آن نیازهــای
سیســتم برنامهریزی توســعه شــهر در ایران (جدول  )2از دو منظر
کالن قابل بررســی اســت که در ادامه به تفکیک به این دو مبحث
پرداخته خواهد شد:
• مســئلههای بیرونــی ـ ویژگیهــای زمین ـهای و چارچوبهای
متاثر از ســطوح کالن و محیطهای خارج از حیطه کنترل سیستم
برنامهریــزی توســعه شــهر کــه اغلــب بیــرون ســطح برنامهریــزی
توســعه جای داشــته و به عنوان الزامات و قیود زمینهای اســتقرار
رهیافتهای جدید برنامهریزی را متاثر میسازند.
• مســئلههای درونــی سیســتم برنامهریــزی توســعه شــهر کــه
ً
مستقیما به عرصه کارکردی برنامهریزی و عمل آن توجه میکند و
نیاز به مداخله در این عرصهها را مطرح میسازد.
یهــای زمین ـهای
• شناســایی مســئلههای بیرونــی -ویژ گ 
بهــای محیطــی و اســتنتاج قیــود و الزامــات سیســتم
و چارچو 
برنامهر یــزی توســعه شــهر در ایــران -شناســایی ویژگیهــای
زمین ـهای و چارچوبهــای محیطــی سیســتم برنامهریزی توســعه
شهر در ایران (قیود و الزامات اجتنابناپذیر بر عمل برنامهریزی)،
در این پژوهش در قالب دستهبندی زیر ممکن شده است (ستون
سوم جدول :)2
 چارچوب اقتصاد سیاســی مشــتمل بر مسئلههای بیرونیمتاثــر از ســطوح کالن و محیطهــای خــارج کــه از حیطــه کنتــرل
سیســتم برنامهریــزی خارج بوده ،امــا اجرای صحیــح آن را متاثر
میســازد .بــه طــور کلــی ویژگیهــای چارچــوب اقتصاد سیاســی
ایــران را میتــوان در چنــد مــورد خالصــه کــرد :کلیتگرایــی و
دیوانســاالری ،مخالفــت بنیادیــن بــا تمرکززدایــی و در نتیجــه
تمرکز تصویب در نهادهای ملی و نفوذ مطلق بخش دولتی در امر
تهیــه برنامههــا (دفتر طر حهــای کالبدی ،)1386،توســعه آمرانه
و از بــاال بــه پاییــن و نبــود دولــت محلــی به عنــوان عامــل موثر بر
تهیه و تصویب برنامه ،مشــخص نبودن جایگاه نهادهای مردمی
(زنوز ،)1389،بیتوجهی به بخش خصوصی و تســلط شــیوههای
اجرایــی دســتور و کنتــرل ،ناپایــداری و پیچیدگــی محیــط و نبود
تعــادل و ثبــات اقتصــادی و سیاســی ناشــی از تغییــر بســترهای
مدیریتی و سیاسی ،گرایش به نگهداشتن وضع موجود در دولت
از یکســو و میل شــدید به پیشــرفت و توســعه اقتصادی از سوی

دیگــر کــه سیســتم برنامهریزی را مانــع برآوردهشــدن برنامههای
اقتصــادی خود میدانــد (زنوز )1389،و در نتیجــه نمادین بودن
برنامهها و گرایش به اقدامات اندکافزا ،سریع و خار ج از برنامه؛
 چارچوب قانونی شــامل ناسازگاری روح و محتوای قوانینبــا سیســتم راهبــردی برنامهریــزی توســعه شــهر مبنــی بــر قانونی
نبــودن فرآینــد ،ناهماهنگــی قوانیــن موجــود یــا وجــود ابهامــات
بســیار در آن و مغایــرت بــا برنامههــا ،نبــود ســازوکار تعریف شــده
و مــورد قبــول حوزههــای سیاســی و قانونــی برای فراهمســاختن
تعامــل کنشگــران در فرآینــد برنامهریــزی و در نتیجــه نادیــده
انگاشــتن و یــا تنهــا نمادیــن بــودن مفهــوم مشــارکت ،تعــدد،
ناســازگاری و مــوازیکاری نهادهــای مســئول توســعه و عمران در
ســطوح مختلــف و ناهماهنگــی و همپوشــانی در تقســیم وظایف
اجــرا و نظــارت برنامههــا (دفتــر طر حهــای کالبــدی 1386،و
زاهدیفر)1373،بیثباتــی مراجــع قانونــی بررســی و تصویــب
برنامههــا و از ســویی نامشــخص بــودن حدتفصیــل برنامههــا در
قانون (زنوز)1389،؛
 چارچــوب اجتماعی و فرهنگی شــامل پایین بودن ســطحمشــارکتپذیری جامعــه (زاهدیفــر)1373،و میــزان اعتمــاد،
اعتقــاد و التزام بــه برنامهها (وجود متغیرهــای ضدبرنامهریزانه)،
نظمناپذیــری و پیچیدگــی محیــط ،نبود و یا دشــواری دســتیابی
به اطالعات روزآمد ،کاســتی سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری
فضایــی ،کمبــود متخصصیــن در زمینــه برنامهریــزی و دخالــت
غیربرنامهریزان در حرفهی برنامهریزی توســعه؛
ویژگیهــای قلمرویــی ایــران الزامــات ناهمســازی را موجــب
میشــود؛ از یکســو تمرکزگرایــی و نبــود دولــت محلــی و میــل بــه
پیشــرفت و توســعه ســریع اقتصــادی ضــرورت برنامهریزیهــای
جامــع بلندمــدت بــرای حــل ناســازگاریهای ناشــی از منافــع
بــه دســت آمــده را آشــکار میســازد؛ چرا کــه چنیــن برنامهریــزی
اقتصــادی مســتلزم قدرت متمرکــز دولت و دیوانســاالری اداری
اســت (زنــوز .)1389،امــا نظمناپذیــری و پیچیدگیهــای محیــط
متغیــر در همــان مراحــل اولیــه رهیافتهــای جامــع عقالنــی را
مردود اعالم میســازد .از ســوی دیگر سیاس ـتهای غیربرنامهای
دولــت گرایش به اقدامات اندکافزا (ماننــد تصمیمهای مقطعی
کمیســیون ماده پنج) را سبب میشــود .همچنین قوانین رسمی
موجــود منطبــق بــا چارچوبهــای اقتصــاد سیاســی ســرزمین
نیــز اجــرای موفقیتآمیــز ســایر رهیافتهــای برنامهریــزی بــه جز
جامــع -عقالنــی را ناممکن و یا دشــوار میســازد؛ گرچــه در برخی
مواقــع حتــی از همســویی الزم بــا رهیافتهــای جامــع -عقالنــی
نیــز برخــوردار نیســت .تمایــل بــه ایجــاد تعــادل و عقالنیــت در
تصمیمگیری و از سویی لزوم رویارویی با پیچیدگیهای محیطی
و شرایط عدم قطعیت مستلزم حالت بینابین برای بهبودبخشی
به کاربستهای پیشین است.
• شناســایی مســئلههای درونــی و اســتنتاج نیازهــای
سیســتم برنامهریــزی توســعه شــهر در ایــران -مســئلههای
سیســتم برنامهریزی توسعه کشور در قالب چند عرصه موضوعی
اصلی(منطبق با مقولههای جدول  )1به شرح ستون دوم جدول
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شــماره دو قابل بررسی است .رویارویی با این مسئلهها بدون در
نظرداشــتن قیود و الزامات سیستم برنامهریزی ،از کارآمدی الزم
برخــوردار نخواهد بود .مســئلههای شناســایی شــده نیازهایی را
بــه شــرح ســتون چهــارم جدول  2مطــرح خواهنــد کرد کــه تمرکز
بــر آنهــا در فرآیند ســنجش مناســبت بهکارگیــری رهیافت جدید
برنام ـهای ،قابلیــت برنامهریــزی ،به عنوان فرآیند مشکلگشــایی
را تقویت خواهد کرد.
ج -دستور کار سوم -سنجش مناسبت رهیافت برنامهریزی
پویــش مختلــط برحســب تــوان رویارویــی و بــرآورده ســاختن
نیازهای برنامهریزی توسعه شهر در ایران
تصمیمگیری نســبت به مناســبت رهیافت پویــش مختلط ،از
طریــق انطباق و برابرهمنهــاد الزامــات و توانمندیهای رهیافت
پویش مختلط (جدول  )1با نیازهای سیستم برنامهریزی توسعه
شــهر در قلمرو کشــور (جدول  )2و تبیین میزان همسازی این دو
برحســب هفت مقوله (معیارهای اصلی) بررســی شــده در مراحل
پیشین میسر خواهد شد:
• واقعگرایــی در نگــرش بــه عوامــل ســاختاری :ناپایــداری
و پیچیدگــی محیــط برنامهریــزی ایــران از یــک ســو ضــرورت
انعطافپذیــری بیشتــر برنامههــا را آشــکار میســازد و از ســوی
دیگــر قیــد ناســازگاری روح و محتــوای قوانیــن بــا برنامههــای
چندگزین ـهای ،مداخلــه و رویارویــی بــا شــرایط عــدم قطعیــت
از طریــق ارائ ـه گزینههــای مختلــف را ناموجــه میســازد.
همچنیــن قید دشــواری دســتیابی و یــا نبود اطالعــات روزآمد ،و
ســطحبندی ناصحیــح مســئولیتها انتخــاب ســطح مداخلــه بــر
حســب امکانــات و توانمندیهــای واقعی را به عنــوان تنها راهکار
ممکــن برای واقعگرایی باقــی میگذارد .پویــش مختلط به دلیل
انعطافپذیــری در برابــر پیچیدگیهــا و تغییــرات بــزرگ محیطــی
از طریــق تعییــن ســطوح مختلف پویــش (راهبردی یــا اجرایی) با
توجه به وضعیت محیط ،کنشگران و روابط میان آنان و تحدید
جســتجو بــه گزینههــای نزدیــک بــه مشــکل در چارچــوب منابــع
موجــود و تا کید بــر بازخورد اجرای برنامه ،در برابــر پیچیدگیها و
تغییرات بزرگ محیطی مناسبت خود را حفظ و به افزایش روایی
و پایایــی بــرونداد برنامــه کمــک میکنــد" .در ایــن شــیوه عــاوه
بــر در نظــر داشــتن برنامهریــزی بــه صــورت یــک فرآیند پیوســته،
در صــورت وقــوع تغییــرات شــدید در محیــط تصمیمگیــری،
تعـ�داد انجـ�ام پویش در سـ�طوح باال تـ�ر افزایش مییابـ�د (�Rosen
 .")head,1980از ســویی برنامهریزی پویــش مختلط به دلیل نیاز
بــه ملزوماتی کمتر از عقلگرایی خواهد توانســت بر قید دشــواری
دستیابی یا نبود اطالعات روزآمد ،کاستی سیستمهای پشتیبان
تصمیمگیــری فضایــی و ناممکــن بــودن یــا دشــواری اســتنتاج
سیاس ـتگذاریهای ب ـهروز در ایــران تــا انــدازهای غلبــه نمــوده
و از ایــن رهگــذر بــه تولیــد برنام ـهای واقعی و اجرایی دســت زند.
• عملگرایــی و توجــه بــه اجــرا :دخالــت غیربرنامهریــزان
در سیســتم برنامهریــزی ایــران از یــک ســو و دخالــت متغیرهــای
ضدبرنامهریزانــه از ســوی دیگــر ضرورتــی بــرای اجــرای برنامههــا
ایجــاد نمیســازد .پویــش مختلــط از طریــق چند ســطحی کردن

برنامــه و تعییــن ســطح پویش بر حســب ظرفیــت تصمیمگیرنده،
جزئیات مورد نظر در ســطح راهبردی را تحدید و از توجه به کلیه
جزئیــات عملیاتــی پرهیــز میکنــد و در ایــن ســطح تنها به کشــف
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موضوعــات کلیــدی میپــردازد .در مــورد تصمیمهای اساســی
کلیــه گزینههــا ارائــه و ســپس گزینههــای غیرعملیاتــی حــذف
میشوند و تنها برخی از گزینههای نزدیک به مشکل در جزئیات
و بــه طــور عمیق بررســی شــوند .همچنیــن تصمیمهای اساســی
بایســتی بــه شــیوه عقالنی اتخــاذ شــوند در حالیکــه تصمیمهای
جزئــی میتواننــد بــه شــیوه اندکافــزا اختیار شــوند .تمایــز میان
اهــداف اساســی 47و زمینـ�های بلندمـ�دت از کوتاهمـ�دت(Ben-
 )Zadok,1985,329-345بــه عنــوان ویژگــی رهیافــت واقعگرایانه
برنامهریزی پویش مختلط شــناخته شده است .در این رهیافت
برنامهریــزی جامــع بــه عهــده سیاس ـتمداران و مدیران ارشــد و
برنامهریزی عملیاتی به مدیران اجرایی ســپرده میشــود و از این
رهگذر تصمیمهایی انتخاب میشــوند که دارای نتایج همسو با
سیاستهای سازمانی باشد.
• مسئله/مشــکلگرایی :تدویــن اهــداف واقعــی و تفکیــک
اهــداف از یکدیگــر به دلیــل تمرکز تصویــب در نهادهای مرکزی
و تعــدد و مــوازیکاری نهادهــا و دســتگاههای متولــی و نبــود
مدیریــت یکپارچــه و همســو بــه آســانی میســر نخواهــد شــد .از
ســویی درگیــر شــدن شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایران
بــا انبوهــی از جزئیــات بــرای تصویــب ،ایــن ســازمان را از تدوین
چارچوبهــا و اهــداف کلــی تهیــه برنامــه در ایــران بازداشــته
اســت .پویــش مختلــط از طریــق در نظر داشــتن مرحلــه تدوین
هدف به عنوان بخشــی از فرآیند برنامهریزی در سطح راهبردی
و ســپردن آن بــه مدیــران ارشــد و از این طریق ایجــاد چارچوب
مرجــع هدایتکننده عمل تدوین و اجــرای برنامههای عملیاتی
در ســطوح پایینتــر حد تفصیل برنامهها را مشــخص میســازد.
همچنیــن بــا تا کیــد بــر بســتر تهیــه برنامــه ،الگوی واحــد قطعی
را نفــی و بــر حســب ویژ گیهــای محیطــی بــه بازنگــری در مبانی
نظری میپردازد.
• آیندهنگــری و توانایــی اعمــال اصالحــات بــزرگ و
حرکتهای ریشــهای :تمایل به نگهداشــت وضــع موجود باعث
نپذیرفتــن راهکارهــای نوآورانه برخالف نا کارآمدی سیاســتهای
وضع موجود میشــود .از ســویی میل شدید دولت به پیشرفت و
توســعه اقتصادی ضرورت انجام حرکتهای ریشــهای را اجتناب
ناپذیــر میســازد .پویــش مختلــط از طریــق داشــتن همزمــان
آرمانگرایــی و محافظــهکاری بــه پذیــرش تصمیمهــای اندکافــزا
در متــن تصمیمهــای پایــه میپــردازد و از این رهگذر پیشــرفت و
توسعه را ممکن میسازد.
برابرهمنهــاد ویژ گیهــای رهیافــت پویش مختلــط با نیازها و
الزامــات برآمــده از مســئلههای درونــی و بیرونی خاص سیســتم
برنامهریــزی در ایــران نشــانگر مناســبت نســبی ایــن رهیافــت
در سیســتم برنامهریــزی ایــران اســت .حــال آنکــه انتخــاب
روششناســی ایــن رهیافــت مســتلزم انجــام پژوهشهــای
بیشتری خواهد بود.
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سنجش قابلیت بهکارگیری رهیافت نظری "برنامهریزی پویش مختلط" در
سیستم برنامهریزی توسعه شهری ایران

جدول  -2تشخیص نیازهای برآمده از مسئلههای موجود در سیستم برنامهریزی توسعه شهر در ایران در چارچوب قیود و الزامات.
مقولههای موضوعی

مسئلههای درونی

مسئلههای بیرونی(قیود و الزامات عمل)

نیازها

الزامات -چارچوب اقتصاد سیاسی • کلیتگرایــی و گرایــش شــدید بــه تمرکــز مالــی و اداری(دیوانســاالری) و قــدرت سیاســی و مخالفــت بنیادیــن بــا • ســاختار برنامهریــزی جمعگــرا
مناسب اقتصاد مختلط
تمرکززدایی
و ساختار برنامهریزی مورد نیاز
• انعطافپذیری برنامهها
• ناپایداری و پیچیدگی محیط ،نبود تعادل و ثبات و نبود اطمینان از شرایط کالن اقتصادی
• گرایش به نگهداشت وضع موجود در دولت از یکسو و میل شدید به پیشرفت و توسعه اقتصادی

واقعگرایی در نگرش به عوامل ساختاری

نگرش نسبت به محیط
تصمیم و میدان کار
برنامهریزی

• بیتوجهی به شرایط محیطی ،انعطافناپذیری برنامهها و از دست • ناپایداری و پیچیدگی محیط و نبود ثبات؛ • انعطافپذیــری و رویارویــی بــا
دادن مناسبت هنگام رویارویی با شرایط تغییریابنده به دلیل پایدار • ناســازگاری روح و محتــوای قوانیــن بــا شــرایط تغییریابنده از طریق انتخاب
مناســبترین روش برنامهریــزی
برنامههای چندگزینهای؛
فرض کردن محیط تصمیمگیری و خودداری از ارائه گزینه؛
• بیتوجهــی بــه عناصــر و قیــود بیرونــی و تحدیــد آن بــه محــدوده • نبــود آییننامــه یــا دســتورالعل در خصــوص برحســب موقعیــت متناســب بــا
ظرفیتها و منابع؛
چگونگی نظارت و فرابینی برنامه توسعه؛
پیوسته مورد برنامهریزی؛

نگرش نسبت به
ظرفیت تصمیمگیرنده و
کنشگران اجرایی

• بیتوجهی به ظرفیتهای بدنه کارشناســی در امر تهیه و تصویب • نبــود و یــا دشــواری دســتیابی بــه اطالعــات • افزایــش روایــی و پایایــی بــرونداد
روزآمــد ،کاســتی سیســتمهای پشــتیبان برنامههــا از طریــق انتخــاب ســطح
برنامهها؛
• بیتوجهی به ظرفیتهای نهادی سازمانهای مجری ،توان و نیاز تصمیمگیــری فضایــی و ناممکــن بــودن یــا برنامهریــزی و مداخله(راهبــردی یــا
مخاطبــان و اعتقاد به دســتیابی به اهــداف ملی(ماهیت ملی برخی دشواری استنتاج سیاستگذاریهای بهروز؛ اجرایی) ؛
• تحدیــد جســتجو و تحلیــل بــه
از پروژهها ،اجرای آن توسط نهادهای محلی را ناممکن میسازد)؛
گزینههای نزدیک به مشکل؛
• بیتوجهــی بــه امکانــات و توانمندیهــای واقعــی و الزامــات و
ضرورتهای اساسی تهیه و اجرای برنامه؛

توجه به مهیا بودن
منابع موردنیاز

نگرش به نابرابری قدرت • بیتوجهی به عناصر تحدیدکننده برنامه و فرآیند گروههای فشار؛ • اتــکا بــر توافــق میــان تصمیمگیرنــدگان بــه • توجــه بــه عناصــر تحدیدکننــده
برنامه در فرآیند تدوین برنامه؛
عنوان معیار انتخاب تصمیم نهایی؛
میزان دربرگیرندگی موضوعات
پخشایشی

• بیتوجهی به خواست مردم و کنشگران محلی در فرآیند تهیه برنامه • مخالفت بنیادین با تمرکززدایی؛
• پایین بودن سطح مشارکتپذیری جامعه؛
و در نتیجه کاهش مقبولیت و پذیرش برنامه(برنامهگریزی جامعه)؛

نقش وا گذار شده به تصمیمساز

• برنامهریــز بــه عنــوان متخصــص و نماینــدهی منافــع جامعــه و • نبــود ســازوکار تعریــف شــده و مــورد قبــول • در نظــر داشــتن نقــش برنامهریز به
حوزههای سیاسی و قانونی برای فراهمساختن عنوان مشاور؛
مشاوره به دولت
تعامل کنشگران در فرآیند برنامهریزی

گزینشی بودن
موضوعات/جامعیت

• اجتنــاب از پذیــرش رهیافتهــای
برنامهای مبتنی بر مشارکت؛

عملگرایی وتوجه به اجرا

• گزینشــی نبــودن موضوعــات و بالعکــس تــاش بــرای داشــتن • کمبــود متخصصیــن برنامهریــزی و دخالــت • کشــف موضوعات کلیــدی نیازمند
توجــه بیشتــر در ســطح راهبــردی
جامعیــت و فرا گیــری موضوعــی و ناتوانی در رویارویــی با موضوعات غیربرنامهریزان در حرفه؛
• درگیری شورای عالی شهرسازی و معماری با و پرهیــز از توجــه بــه کلیــه جزئیــات
نافضایی؛
عملیاتی ؛
• اطالعــات محوری برنامهها و گردآوری مفصل و پرا کنده اطالعات انبوهی از جزئیات برای تصویب
بدون ارتباط به مسئله؛
• خصوصیــت ضدبرنامهریزانــه و گرایــش بــه • انتخــاب تصمیمهــای دارای
نتایــج راضــی کننــده و همســو بــا
سیاستهای موردی و مقطعی؛
سیاستهای سازمانی؛

همسازی و ارتباط میان
تصمیمسازی و اجرا

• بیتوجهی به اجرا و جدایی روند تهیه برنامه از اجرا ؛

امکانسنجی اجرا

• تحققناپذیــری اعتبــار مالــی تهیــه و اجــرای برنامــه ،بیتوجهــی • تخصیــص منابــع و تصمیمهــای موقــت و • هماهنگســازی میــان برنامههــا و
بودجهبندی؛
تصمیمسازان به سازوکارهای مالی ،پولی و اقتصادی و ناهماهنگی سریع بودجهای؛
برنامهها و بودجهبندی؛

مسئله/مشکلگرایی

• تدوین مســئله به صورت درونزا و
درگیری با تعیین مشکل • غیرواقعــی بودن اهداف برنامه و بیتوجهی به مشــکالت ناشــی از • تمرکز تصویب در نهادهای ملی و دولتی؛
• ناســازگاری محتــوای قوانیــن بــا مشــکالت ایجــاد چارچوب مرجع هدایتکننده
و هدف به عنوان بخشی آن(عقالنیت کارکردی)؛
عمل تدوین و اجرای برنامه؛
• تدویــن اهــداف بــه صــورت بــرونزا و توســط کارفرمــا بــه عنــوان شهری؛
از فرآیند برنامهریزی
• تعـ�دد و مـ�وازیکاری نهادهـ�ا و دسـ�تگاههای
آرزوهای یکشبه؛
متولی توسعه و عمران ملی ،منطقهای و محلی
• همسانی و همپوشانی اهداف برخی از برنامهها؛
ص بودن حد تفصیل برنامهها؛
• نامشخ 
توجه به بستر تهیه و
زمینه عمل برنامه

• ضعف پژوهش و بازنگری در تعریف مبانی نظری برنامهها متناسب • خصوصیت ضدبرنامهریزانه دولت و ملت
بــا ویژگیهــای محیطــی نقــاط مختلف کشــور و اتــکا بــه قراردادهای
همســان بــدون توجه بــه شــرایط زمین ـهای و در نتیجــه ناهمخوانی
برنامهها با شرایط سیاسی و اقتصادی اجتماعی جامعه ایران؛

• بازنگــری در تعریــف مبانــی نظــری
برنامههــا متناســب بــا ویژگیهــای
محیطی مختلف؛

• پذیــرش تصمیمهــای اندکافــزا
آیندهنگری ،حرکتهای ریشهای و • اجتنــاب از پذیــرش راهکارهــای نوآورانــه برخــاف نا کارآمــدی • تمایل به نگهداشت وضع موجود؛
• میل شدید به پیشرفت و توسعه اقتصادی؛ در مت��ن تصمیمهــای پای��ه بـ�ا ایجــاد
سیاستهای وضع موجود و گرایش به اقدامات اندکافزا؛
توانایی اعمال اصالحات بزرگ
چارچوب مرجع هماهنگکننده؛
ی کالن بــه عنوان مرجع
• بیتوجهــی یــا کمتوجهی به چارچوبها 
برنامههای پاییندس��ت و اتخاذ تصمیمهــای عملیاتی بیتوجه به
تصمیمهای راهبردی48؛
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نتیجه
نا کامی و شکست رهیافت سنتی جامع به معنای کنار گذاشتن
کامــل آن در جامع ـهای ماننــد ایران نیســت؛ چرا که اجــرای برنامه
جایگزیــن آن (راهبــردی) بــه تعــداد زیــادی از شــروط منوط شــده
که مســتلزم وجود ســازوکارهای الزم برای تحق آن اســت .سیستم
برنامهریزی توســعه شــهر در ایران متاثر از الزامات و قیود سیســتم
اقتصاد سیاسی ،قانونی و اجتماعی -فرهنگی حا کم بر کشور است
که ســبب خواهد شــد تا سیستم تصمیمگیری توســعه شهر نتواند
ً
مســتقیما اداره امــور را به دســت گیرد؛ در نتیجه پیششــرطهای
برنام ـ ه راهبــردی را بــرآورده نســاخته و با موفقیت به اجــرا نخواهد
رســاند .مداخلههــای مــداوم "متغیرهــای ضدبرنام ـهای" نیــز از
ســوی دیگر عاملی در تســهیل فرآیند تصمیمگیری اندکافزا بدون
ایجــاد یــک چارچــوب مرجــع هنجاریــن بــه شــمار میآیــد؛ حــال
آنکه هدفســویی و میل به توســعه و پیشــرفت در کشــور ضرورت
پذیرش تصمیمگیریهای اساســی و زمینهای بلندمدت و داشتن
تصویرهای کالن برای تدوین خطمشــی هــای راهبردی را محرز و
مناسبت رهیافتهای جامع عقالنی را ،به عنوان "چارچوب مرجع
هنجاریــن" ،آشــکار میســازد .لیکــن بیثباتــی و پیشبینیناپذیــر
بــودن وضــع موجود ،پذیــرش یکجانب ـهی الگووارههــای جامع-
عقالنــی برنامهریزی را نیز ناممکن میســازد؛ نیازســنجی سیســتم
برنامهریــزی توســعه شــهر در ایــران در قالــب شناســایی وضعیــت
ی و تشــخیص قیود و الزامــات محیطی (زمین ـهای) وارد بر آن
درون ـ 
در قالــب جدول  2و انطباق آن با امکانات و مســئلههای اثرگذار بر
اجــرای صحیح الگوواره پویــش مختلط (جدول  )1در این پژوهش
گویــای مناســبت نســبی بهکارگیــری رهیافتهــای برنامهریــزی
مختلــط بــه عنــوان رهیافــت جایگزیــن در سیســتم برنامهریــزی
توسعه شهر در ایران است.
برنامهریــزی پویــش مختلــط از طریــق دربرداشــتن عناصری از
رهیافــت برنامهریــزی جامــع عقالنــی پیــرو ارزشهــا ،جهانبینی،
سیاس ـتها و راهبردهــای حا كــم و بــر عهــده سیاس ـتمداران و
مدیــران ارشــد در ســطوح بــاالی جغرافیایــی اســت و از این طریق
در پــی حــل مسـ ًـایل اساســی رشــد و توســعه و متوجــه منافعــی
ٌ
اســت كــه احتمــاال در آینــده نصیــب كشــور خواهد شــد .از ســوی
دیگــر این رهیافت برنامهریزی با در برداشــتن عناصری از رهیافت
برنامهریــزی اندکافــرا و برنامهریــزی عملیاتــی در ســطح مدیــران
اجرایی مطرح میشود و با داشتن هدفهای مشخص ،محدود،
عینــی و دس ـتیافتنی ،متوجــه منافــع فعلــی و در معــرض دیــد و
یقیــن اســت .برنامهریــزی پویــش مختلــط در طــول دوران نشــان

داده کــه همواره اطالعات الزم خود را از نظریههای مختلف گرفته
و بــا کارکردهــای متفــاوت بنــا بــه ماهیــت راهحلهــای نظــری بــه
تشــریح عمل برای کنشگــران آن پرداخته اســت .این رهیافت به
دلیــل انعطافپذیری توانســته خود را با شــرایط جدید وفق داده،
همچنــان کارآیــی خــود را در پاســخگویی بــه مشــکالت حفظ کند
و هنــوز بــرای عملگرایــان از جاذبــه بســیاری برخوردار باشــد؛ کما
اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استفادهشود.
نچــه کــه در زمینــه بهکارگیــری پویــش مختلــط دارای اهمیت
آ 
اســت ایــن اســت که بــر خــاف ادعای اولیــه ایــن رهیافــت مبنی بر
جبــران کاســتیهای رهیافتهــای پیشــین انتقادهایــی نیــز بــر آن
وارد شــده اســت .با وجود تمــام مزایا و نکات مثبــت رهیافت برخی
نبــر و پیچیده
از مســئوالن اجرایــی پویــش مختلــط را فرآیندی زما 
میداننــد؛ ولــی ا گــر فرصتهــای بزرگ مدنظر باشــد ،ایــن ویژگیها
اجتنابناپذیر هستند و پویش مختلط مناسبترین رهیافت برای
ی توســعه فضایی شــهر به شــمار میآیــد .چالش
انــواع تصمیمگیــر 
دیگری که در مورد پویش مختلط مطرح میشــود این اســت که به
راستی مشخص نیست که از نواقص غیرواقعی رهیافتهای عقلگرا
و محافظــهکاری رهیافتهــای اندکافزا اجتنابشــود .این نواقص
ممکن است به بخشهای مختلف فرآیند تصمیمگیری نفوذ کنند.
هیچ تضمینی وجود ندارد که به آنها اهمیتی داده شود .پس این
نیــاز وجود دارد که پیــش از انجام داوری ،کاربســت پویش مختلط
مــورد آزمــون قــرار گیرد .بــه این ترتیــب نکات منفی دیگــر نیز حذف
ن موضوعکه "تا چه اندازه اثرات ضمنی یک
میشــوند .در نهایت ای 
تحلیــل برنامهریــزی کثرتگرا مبتنــی بر اصل ســودمندی نهایی در
این رهیافت مورد نظر قرار گرفته" همواره با تردید روبهرو بوده است.
پیداســت که هنوز رهیافت پویش مختلط در میانه راه خویش
اســت و بــا ورود مکتبهــای فکــری و نظریههــای مختلفــی ماننــد
نظریــه کنــش ارتباطــی و عملگرایــی اصالحــات و تعدیلهایــی
را بــر خــود دیــده اســت .بنابرایــن الزم اســت برنامهریــزان ماننــد
پژوهشگــران بــرای تولیــد نتایج بــه بهترین نحو عالوه بر ســنجش
مزایا در برابر معایب ،بهینهترین روششناســی را برگزینند .در کل،
رهیافــت پویــش مختلط در ایران هنــوز نیاز به بررســی نمونههای
مــوردی و مطالعــه موقعیتهایــی دارد کــه در آن راهبردهــای
تصمیمگیــری از رهیافــت عقلگرایــی و اندکافزایــی بــه پویــش
مختلط تغییر میکنند .تاثیرگذاری و نیز عواملی که باعث به تاخیر
افتــادن یــا ترویــج اســتفاده از پویش مختلط میشــوند نیــز نیاز به
بررسی بیشتر دارند.
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