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سیستمهای برنامهریزی شهری در معرض عدمقطعیتها و پیشایندهایی قراردارند که میتوانند موجب اختالل در
کارکردهای آنها شوند .برای رویارویی با این چالش در تفکر راهبردی «رهیافت پیشایندی» مبتنی بر اصل «تطابق با
شرایط ویژۀ مورد برنامهریزی» تدبیر شده است .در بزرگشهر تهران افزون بر پیشایندهای ذاتی ،پیچیدگی فرایندهای
تصمیمگیری ناشی از تمرکز تصمیمگیری بخش عمومی ،تمرکز سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در کشور و وجود
عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری چندگانه نیز همچون عوامل تشدیدکنندۀ اثرات پیشایندهای ذاتی عمل میکنند.
پژوهش این مقاله پرسشی دوگانه را پیش میکشد :نخست اینکه آیا عوامل سیاستگذار و اجراکنندۀ سیاستهای
شهری در برنامهریزی برای بزرگشهر تهران از پیشایندهای موجود و نیز ضرورت بهکارگیری رهیافت پیشایندی
در سازوکار برنامهریزی که در پی یکپارچگی است برای این شهر آگاه هستند و دوم اینکه چگونه میتوان به ردیابی
وجود چنین آگاهی و چگونگی رویارویی عوامل سیاستگذار و اجراکنندۀ سیاستهای شهری در این بزرگشهر با
پیشایندهای شناخته شده و یا ناشناخته پرداخت .در این مقاله از روش «بازبینی سیستماتیک» برای توصیف-تحلیلی
چارچوبهای نظری مربوط به رهیافت پیشایندی و از روش «تحلیل کیفی-استنتاجی محتوای متون» برای آزمون
بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچه برای بزرگشهر تهران استفاده شده است تا بتوان فرصتهای
پیش رو در استفاده از رهیافت پیشایندی را برای ارتقای کارکرد سازوکار جاری برنامهریزی و آمادهسازی مسیر
استقرار سازوکاری بازسازماندهیشده به منظور راهاندازی برنامهریزی مبتنی بر اصول یکپارچگی برای بزرگشهر
تهران و نیز بازدارندههای موجود احتمالی در بهکارگیری رهیافت پیشایندی در این در مسیر را ردیابیکرد.

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی ...

تاریخ دریافت مقاله1395/04/06 :
تاریخ پذیرش نهایی1395/10/01 :
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مقدمه

تمرکز این مقاله بر حرکت از روال رایج در برنامهریزی  -که تمرکز آن درنظرگرفتن آن جنبه از محیط
مورد برنامهریزی است که تصور میرود ،شناساییپذیر و مهارشدنی باشد  -به سمت رهیافتی است که
در آن ،عدمقطعیتهایی 1که سیستم برنامهریزی برای دستیابی به اهداف موردنظر با آنها روبهرو است،
3
شناسایی شوند .برنامهریزی برای پیشایندها (یعنی آنچه دارای نشانهای از شانس 2و پیشبینیناپذیری
باشد) با عنوان رهیافت پیشایندی (که اقتضایی نیز نامیده شده است) ،4بهعنوان یکی از نقشهای ضروری
مراجع عمومی دانسته شده که مقصود اصلی آن بیشینهکردن شانس پاسخی موفق در صورت رویدادن
یک بحران 5است ( .)Eriksson & McConnell, 2011, 89برنامهریزی یکپارچه برای بزرگشهرها 6با
پیشایندهای ذاتی 7ناشی از موقعیت جغرافیایی و طبیعی استقرار آنها و نیز تراکم جمعیت و فعالیتهای
گوناگون روبهرو است .غیریکپارچگی میان سیاستها میتواند نشان از بیکفایتی در تصمیمگیری و
سیاستگذاری در رویارویی با مشکالت باشد 8و برنامهریزی دشوارتر میشود آنگاه که وظیفۀ رویارویی
با پیشایندها نیز به آن محول گردد .در سیستم سیاستگذاری برای بزرگشهرها دامنه گستردهای از عناصر
تصمیمگیری درگیر هستند .وجود عوامل و زمینههای سیاستگذاری در یک سیستم پیچیده ،چندعامله
و چندسطحی و برحسب سطوح و کارکردهای جغرافیایی -اداری مختلف (سطح ملی ،سطوح منطقهای و
زیرمنطقهای ،سطح شهری و سطح خُ رد شهری) ،نشان از چالش ناهماهنگی بینسازمانی و تولید و بازتولید
مشکالت در رویارویی با پیشایندها دارد .رهیافت پیشایندی با بهرسمیتشناختن انگاشتهای «پیشایند»،
«عدمقطعیت» و «پیشبینیناپذیری» ،تولید یک برنامۀ یکانه برای رویارویی با مشکالت در یک وضعیت
شناخته شده را پاسخگوی تمام پیشایندها و تغییرها در شرایط ویژۀ هر سیستم برنامهریزی و جامعۀ مورد
برنامهریزی نمیداند و چارچوبی را در سازوکار برنامهریزی وارد میکند تا امکان بهدستآوردن ظرفیت
و توان رویارویی با پیشایندها را به آن ببخشد.

پرسش و هدف مقاله

در این مقاله عدمقطعیتهای ناشی از پیشبینیناپذیری برنامهریزی در بزرگشهر تهران و نیز
عدمقطعیتهای ناشی از زمینههای سیاستگذاری چندگانه در سه بخش کلی عمومی ،خصوصی و
بخش حاصل از اشتراک عمومی و خصوصی در این بزرگ شهر ،که با یکدیگر مرتبط و برهم اثرگذار
هستند ،ردیابی شدهاند .در این ردیابی ،مقاله پرسشی دوگانه طرح کرده است :نخست اینکه آیا عوامل
تصمیمگیر ،سیاستگذار و اجراکنندۀ سیاستهای شهری در برنامهریزی برای بزرگشهر تهران از
پیشایندهایی که وجود دارند ،ویژگیهای آن پیشایندها و نیز ضرورت بهکارگیری رهیافت پیشایندی
در سازوکار برنامهریزی که در پی یکپارچگی است ،آگاه هستند .دوم اینکه چگونه میتوان به ردیابی
وجود این آگاهی و چگونگی رویارویی عوامل تصمیمگیر ،سیاستگذار و اجراکنندۀ سیاستهای شهری
در برنامهریزی بزرگشهر تهران پرداخت .این پرسش دوگانه ،امکان دستیابی به هدف مقاله را فراهم
میکند ،یعنی ردیابی فرصتهای پیش رو در استفاده از رهیافت پیشایندی برای ارتقای کارکرد سیستم
و سازوکار برنامهریزی موجود و آمادهسازی مسیر و زمینۀ استقرارسازوکار برنامهریزی یکپارچه برای
بزرگشهر تهران و نیز ردیابی بازدارندههای موجود و احتمالی بهکارگیری «رهیافت پیشایندی» در
سازوکار برنامهریزی و در مسیر استقرار سازوکار برنامهریزی یکپارچه برای بزرگشهر تهران.

مرحلۀ تحلیلی ـ تجویزی
مرحلۀ توصیفی ـ تحلیلی
ردیابی چارچوب نظری
پشتیبان رهیافت پیشایندی در
برنامهریزی برای بزرگ شهرها

معرفی چارچوب پیشنهادی
بهکارگیری رهیافت پیشایندی در
برنامهریزی برای بزرگشهرها

ردیابی بایستگی بهکارگیری
رهیافت پیشایندی در برنامهریزی
برای بزرگشهر تهران

آزمون بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی بزرگشهر تهران

یافتن فرصتها و
بازدارندههای
سیستم
برنامهریزی
بزرگشهر تهران
برای بهکارگیری
رهیافت پیشایندی

شکل  .1نمودار نشاندهندۀ روش کار پاسخ به پرسشها و دستیابی به هدف مقاله
منبع :نگارندگان

پایههای نظری برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری و رهیافت پیشایندی

در زمینههای نظری «رهیافت پیشایندی» دانش گستردهای موجود نیست؛ با وجود این با یاریگرفتن از
تالشهای پژوهشی مربوط به برنامهریزی برای شرایط اضطراری و مدیریت بحران (�Meyer & Belo
 ،)baba,1982, 454-455پیشایندها ،رهیافت پیشایندی و جایگاه این رهیافت در تفکر راهبردی معرفی
میشوند تا بتوان برپایۀ آنها ،چارچوبی سیستماتیک را برای تحلیل چگونگی کاربرد «رهیافت پیشایندی»
در «برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری» ردیابی کرد.

نامۀ معماری و شهرسازی

روش کار این مقاله در پاسخ به پرسشها و دستیابی به هدف آن در فرایندی متشکل از دو مرحله زیر
تعریف شده است (شکل .)1
مرحلۀ نخست :این مرحله به توصیف -تحلیل چارچوبهای نظری و انگاشتی مربوط به رهیافت پیشایندی
اختصاص دارد .روش مورد استفاده در این مرحله« ،روش بازبینی سیستماتیک» 9منابع اطالعاتی است.
برونداد این مرحله پیشنهاد چارچوبی است که امکان ردیابی انواع و ماهیت وضعیتهایی که بهعنوان
«پیشایند» در بزرگشهر تهران قابلشناسایی هستند و نیز ردیابی چگونگی پاسخ سازوکار برنامهریزی در
بزرگشهر تهران برای رویارویی با این پیشایندها را فراهم نمود.
ی ـ تجویزی دارد و روش بهکار گرفته شده در آن «تحلیل کیفی-
مرحلۀ دوم :این مرحله ماهیتی تحلیل 
11
استنتاجی محتوای متون» 10است .در این مرحله با جستوجوی اطالعات مناسب در بزرگشهر تهران،
عناصر چارچوب پیشنهادی مقاله برای وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچه
برای بزرگشهرها (که برونداد مرحلۀ نخست روش کار مقاله است) ردیابی شد و زمینههایی از چارچوب
وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی برای بزرگشهرها که در برنامهریزی برای
بزرگشهر تهران وجود ندارد ،بهعنوان «بازدارندهها» و زمینههایی از این چارچوب که در برنامهریزی
برای بزرگشهر تهران تدارک دیده شده ،بهعنوان «فرصتها» در بهکارگیری رهیافت پیشایندی در
برنامهریزی بزرگشهر تهران شناساییگردیدند.
یک دستاورد این مقاله توجه به پیشایندها و برنامهریزی پیشایندی است که بر پایۀ آن در پژوهش
پایۀ این مقاله چارچوبی برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری
پیشنهاد شده است و دستاورد دیگر آن پیشنهاد شیوۀ آزمونی است که میتواند برای یافتن فرصتها و
بازدارندههای راهاندازی یک سیستم و سازوکار برنامهریزی یکپارچه برای بزرگشهر تهران بهکار رود،
بهصورتی که بتواند پذیرای بهکارگیری یک «رهیافت پیشایندی» باشد.

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با...

روش کار مقاله

7

دوفصلنامۀ دانشگاه هنر | شماره  | 18بهار و تابستان 96

نامۀ معماری و شهرسازی
8

پیشایند در «رهیافت پیشایندی در برنامهریزی شهری»

پیشایند را آنچه دارای نشانهای از شانس و پیشبینیناپذیری باشد دانستهاند که حاصل وجود عدمقطعیتها
در سیستم برنامهریزی است ( .)Eriksson & McConnell, 2011, 90عناصر بهکاررفته در تعریف پیشایند
را میتوان چنین بیانکرد )1( :شانس که نشان از وضعیتی دارد که قوانین احتماالت در وضعیت سیستم
اثرگذارهستند (دانشپور)203 ،1387 ،؛ ( )2عدمقطعیت یعنی وضعیتی که سیستم شناخته شده نیست و
نمیتوان وضعیت آن را تشریحکرد (دانشپور .)203 ،1387 ،همۀ عواملی که با آیندۀ سیستم و پیشبینی
آن مرتبط هستند ،عدمقطعیت بهشمار میآیند؛ و ( )3پیشبینیناپذیری که عنصر مشترک در هر دو
وضعیت شانس و عدمقطعیت است و نشان از ناپایداری سیستم و هدایت آن توسط اتفاقها دارد.
پیشبینیناپذیر خواندن وضعیت یک سیستم به این معنی است که از پیش دانستن آن ،دشوار یا ناممکن
است (�The American Heritage Dictionary of the English Language; Random House Dictio
.)nary; English Collins Dictionary
در این مقاله انواع پیشایندها در سیستم بزرگشهری در دستهبندی کلی پیشایندهای زمینشناسی،12
پیشایندهای آبوهوایی ،13پیشایندهای بهداشتی ،14پیشایندهای سیستم حملونقل ،15پیشایندهای
صنعتی 16و پیشایندهای اجتماعی -اقتصادیDMTP, 1996, 7 ( 17؛ Reed, 1997, 9؛ Ivanova et al.
 )2011, 42-46در نظر گرفته شدهاند.

«رهیافت پیشایندی» و «تفکر راهبردی» در برنامهریزی شهری

در برنامهریزی شهری بهکارگیری تفکر راهبردی بر وجود خصلت «روندی بودن» برنامهریزی تأکید دارد؛
یعنی با پذیرش خطرهای 18مربوط به عمل در جهانی که عدمقطعیتهای گوناگونی در آن وجود دارد ،بهجای
بیعملی یا ترسیم وضعیتی نهایی برای آیندۀ دور ،سیستم موردبرنامهریزی میکوشد با تکیه بر فرایندهای
پیوستۀ گردآوری ،پردازش و تحلیل اطالعات ،چارچوبی سیستماتیک را برای جرحوتعدیل پاسخ سازوکار
برنامهریزی شهری متناسب با دگرگونی پدیدۀ مورد برنامهریزی فراهمکند (دانشپور )144-145 ،1387 ،و
هرگاه دستیابی به اطالعات جدید نشان دهد شرایطی که سناریوهای آیندۀ پدیدۀ مورد برنامهریزی بر پایۀ
آنها ترسیم شده ،تغییر کند ،تهیهکنندگان برنامه در پاسخ به این تغییر و متناسب با آن ،برنامۀ گزینۀ دیگری
را برای اجرا برگزینند ( .)Meyer & Belobaba, 1982, 454-455; Hofler, 2006, 125رهیافت پیشایندی
در برنامهریزی 19یک فرایند پیوستۀ برنامهریزی برای تعیین و رویارویی با پیشایندها و در طول زمان است
و نه رویدادی یکبار برای همیشه که در یک نقطۀ زمانی انجام میشود (Ivanova et al. 2011; DMTP,
 .)1996, 5; Meyer & Belobaba, 1982, 454-455تفکر راهبردی و نگرش سیستمی در برنامهریزی– که
رهیافت پیشایندی در چارچوب آنها قراردارد -برنامهریزی را دارای قابلیت درک ،هدایت و تغییر شکل
در سطح محلی میداند و اینکه مراجع برنامهریزی بخش عمومی در برابر عدمقطعیتهای گوناگون توان
20
یافتن راههای گزینۀ پاسخگویی و مهار سیستم در معرض پیشایندها را دارا هستند.

وابستگی دوسویۀ «برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری» و «رهیافت پیشایندی»

سیستم تصمیمگیری و سیاستگذاری قصد رویارویی و گشودن آن دسته از مشکالت در بزرگشهرها
را دارد که بهطور ذاتی مشکالتی چندانتظامی 21بهشمار میروند .رویارویی با پیشایندها  -که از یکسو
موجب شکست در کارکردهای چندگانه در سیستمهای شهری میشوند و از سوی دیگر رویارویی با آنها

چارچوب پیشنهادی برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در این مقاله (که حاصل بهکارگیری روش بازبینی
سیستماتیک پژوهشهای مرتبط با رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری است)،
دارای دو عنصر اصلی است ،نخست معرفی ساختار تصمیمگیری برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در
برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری ،و دوم معرفی فرایند بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی
یکپارچۀ بزرگشهری.

ساختار تصمیمگیری برای بهکارگیری «رهیافت پیشایندی» در «برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری»

ویژگی رایج شرایط پیشایندی سطوح باالی عدمقطعیت و اغتشاش ناشی از پیشبینیناپذیری است.
توانایی عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری بزرگشهری برای بهکمترین میزان رساندن این اغتشاش
در شرایط فراخوانی برنامۀ پیشایندی به درک مسئولیتهایی که هریک از آنها در پاسخ به رویدادن
پیشایندها دارند ،وابسته است ( .)Meyer & Belobaba,1982, 455; DMTP, 1996, 16از این رو
ساختار تصمیمگیری برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی شامل نمایندگان تمام عوامل تصمیمگیری و
سیاستگذاری است که انتظار میرود در سازماندهی و اجرای پاسخ اضطراری به شرایط پیشایندی شرکت
داشتهباشند ( )Ivanova et al. 2011, 9-10و وظایف اصلی زیر را بهعهدهگیرند (Meyer & Belobaba,
.)1982, 450-460; DMTP, 1996, 15; Ivanova et al. 2011, 9
نخست -هدایت فرایندی برای مشارکت تمام عوامل تصمیمگیرنده و سیاستگذار و یکپارچگی تصمیمها
و سیاستها :پاسخ به نیازهای چندگانۀ جمعیتی که از پیشایندها تأثیر میگیرند ،وابسته به کارکردهای
متفاوتی در سیستم و سازوکار بخشهای عمومی و خصوصی در سطوح چندگانۀ سیاستگذاری و یا
برنامهریزی است .به همین دلیل نقش ساختار تصمیمگیری در «رهیافت پیشایندی» نهفقط تولید یک
«برنامۀ یکپارچه» ،بلکه مهمتر از آن« ،تولید یک سیستم و سازوکار برنامهریزی» یعنی جنبههای روند
کاری در توأمان با جنبههای محتوایی است :استقرار فرایندی که در آن نقش ،مسئولیت و دستور کار
هریک از عوامل تصمیمگیری ،سیاستگذاری و یا برنامهریزی مشخص شود و این مجموعه  -بهعنوان

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با...

چارچوب پیشنهادی بهکارگیری «رهیافت پیشایندی» در «برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری»

نامۀ معماری و شهرسازی

وابسته به کارکردهای گوناگون و کار مشترک عوامل سیاستگذار در سیستم دو بخش اصلی عمومی و
خصوصی است  -نیز در این دسته از مشکالت قرار میگیرند .این در حالی است که در روال رایج در بخش
عمومی هریک از این عوامل ،وظیفۀ پیگیری دستور کارهایی جداگانه بر پایۀ تقسیم وظایف در بخش
عمومی را برعهده دارند ،در حوزهای 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 نمیکنند (دانشپور،
ابراهیمنیا و محمودپور .)4-2 ،1392 ،در حالی که با اختیار رهیافت پیشایندی حتی اگر احتمال داشته باشد
به دلیل الزامهای تصممیمگیری 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» 22اعضای شبکههای شکلیافته از عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری گوناگون کمک
میکند ( )Eriksson & McConnell, 2011, 96و 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
تصمیمگیران بخش عمومی کم میکند تا توان بیشتری را برای به کنترل درآوردن شرایط در زمان رویدادن
رویدادهای پیشبینیناپذیر بیابند (.)DMTP, 1996, 17; Eriksson & McConnell, 2011, 90-92, 96
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هستۀ اصلی هماهنگکننده  -یکپارچگی الزم را میان این عوامل تصمیمگیرنده و سیاستگذار ایجاد کند.
دوم -راهاندازی مرکز ارتباطات 23در شرایط پیشایندی :در شرایط پیشایندی که شرایط و فرایندهای
جاری و سیاستگذاری و اجرا تغییر میکند و نیاز است تمام گروههای درگیر فعالیتها و انتظارهای خود
را مطابق با شرایط جدید بازتنظیم کنند ،اهمیت جریانهای دوسویۀ اطالعات میان اجراکنندگان سیاستها
و سیاستگذاران (یا تدوینکنندگان سیاستها) ،سیاستگذاران بخشی و سیاستگذاران قلمرویی چندگانه
و نیز میان سطوح مختلف تصمیمگیری و جامعه تشدید میشود.
سوم -نظارت بر بازتوانی 24سیستم :نظارت بر بازتوانی به شرایط پس از رویدادن پیشایند اشاره دارد که
بهمعنی کوشش برای بازگرداندن سیستم بزرگشهری به وضعیت پیش از بروز پیشایند است.
چهارم -کنترل بهکارگیری منابع برای وظایف پیش و پس از رویدادن پیشایندها :رویارویی با
مشکلهای پیشبینیناپذیر ناشی از رویدادن پیشایندها ،نیاز به منابعی افزون بر منابع مربوط به کارکرد
سیستم در شرایط عادی و غیرپیشایندی دارد .برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی سازوکار برنامهریزی
وظیفه دارد که امکانپذیری و توان تأمین این منابع را بسنجد.
پنجم -تعیین زمان تغییر در برنامۀ مورد عمل :زمان تغییر در برنامۀ مورد عمل به معنی زمان فعالشدن
برنامههای گزینه ،در گذار به وضعیت پیشایندی (در صورت رویدادن پیشایندها) و زمان بازگشتن
از برنامۀ گزینه به برنامۀ اصلی ،در گذار به شرایط و وضعیت معمول است .پیدایش نشانههای هشدار
در پویش محیطی ،25آغازگر زمان تغییر «سیاستها یا برنامۀ عادی سیستم» ،به «سیاستها یا برنامۀ
پیشایندی» است که برنامههای احتمالی موجود مربوط به پیشایند در حال رویدادن ،نخست بهروزرسانی
و تدقیق شوند و سپس اقدامهای مشخصشده در برنامه برای رویارویی با پیشایند اجرا شوند.

معرفی فرایند بهکارگیری «رهیافت پیشایندی» در «برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری»

فرایند بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری برپایۀ پژوهشهای مرتبط با
این رهیافت ( )DMTP, 1996; Rondinelli et al. 1989; Chow, 1999; Roney, 2003شامل سه مرحلۀ
اصلی یعنی (الف) تعیین سناریوها؛ (ب) استقرار پویش محیطی و (پ) آمادهکردن پاسخها به سناریوهای
منتخب ،در این مقاله بررسی شدهاند .این مراحل در زیر و در شکل  2معرفی شدهاند.
آﺷﻜﺎرﺷﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي رويدادن
ﭘﻴﺸﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﻴﺸﺎﻳﻨﺪي
ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﻴﺸﺎﻳﻨﺪي ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺟﺎري
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﻴﺸﺎﻳﻨﺪي

ﻛﻠﻴﺪ:

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺨﺴﺖ -ﭘﻮﻳﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﺔ ﻣﺤﻴﻄﻲ

ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ؟

ﭘﻴﺸﺮانﻫﺎي اﺻﻠﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ

ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ؟*
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ؟
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ؟

اﻫﺪف ﺧُﺮد

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم -ﺗﺪارك ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﻨﺘﺨﺐ

ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﺎﻳﻨﺪي

ﺗﻮاﻟﻲ روﻳﺪادﻫﺎي
زﻧﺠﻴﺮهاي
ارزشﮔﺬاري ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﻨﺘﺨﺐ

ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﺎﻳﻨﺪي

شکل  .2نمودار نشاندهندۀ چارچوب پیشنهادی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری
منبع :نگارندگان بر پایۀ  * Roney, 2003, 789-793; DMTP, 1996; Chow, 1999, 789منابع (همچون منابع مالی ،انسانی ،فنی و زمان)

بزرگشهر تهران مرکز فعالیتهای تصمیمگیری و مرکز فرماندهی سیاسی در کشور است و تصمیمگیری
نهفقط برای برآوردن نیازها و دستیابی به نقشهای محلی در سطح شهری ،بلکه برای کل کشور ایران در
این بزرگشهر صورت میگیرد .تمرکز فعالیتهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در بزرگشهر تهران ،با
تمرکز سایر فعالیتها نیز همراه است :این شهر دارای بیشترین و گوناگونترین 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 نیازمندیهای فعالیتهای و فضاهای تولید کاالها و خدمات (همچون نیازمندیهای آموزشی ،مالی،
زیرساختی و اطالعاتی) نیز در این شهر بیش از سایر شهرها بزرگشهرهای کشور است.
در برنامهریزی برای بزرگشهر تهران همواره دو دسته پیشایندهای ذاتی وجود داشتهاند که دستۀ نخست
را میتوان پیشایندهای طبیعی ناشی از موقعیت جغرافیایی و طبیعی استقرار بزرگشهر تهران ،و دستۀ
دوم را پیشایندهای انسانساخت ناشی از تمرکز جمعیت و انواع گوناگون فعالیتها در این بزرگشهر
دانست .افزون بر آن ،پیچیدگی فرایندهای تصمیمگیری ناشی از تمرکز تصمیمگیری بخش عمومی،
تمرکز سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در کشور ،چندپارگی عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری
چندگانه (شامل شعبههای استانی عوامل سیاستگذاری بخشی در حوزههای موضوعی گوناگون) و عوامل
تصمیمگیری منتخب شهروندان در این بزرگشهر (شامل شورای شهر تهران و شهرداری شهر تهران)

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با...

ردیابی بایستگی بهکارگیری «رهیافت پیشایندی» در «برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهر تهران»
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مرحلۀ نخست -تعیین سناریوها :تعیین سناریو به معنی ترسیم وضعیتهایی است که امکان رویدادن
دارند ( .)Roney, 2003, 790تعیین سناریوها میتواند در سه گام اصلی زیر که از جمعبندی نتایج چند
منبع مرتبط با این موضوع بهدست آمدهاند ،انجام شود (Ivanova et al. 2011, 15-16; DMTO, 1996,
:)19-20; Roney, 2003, 790-791; Tseng et al. 2009, 1073
گام نخست -تعیین پیشرانها :26پیشرانها عوامل بالقوۀ پیشایندهای محتمل بهشمار میآیند که تغییر
در آنها میتواند سبب انحرافهایی شدید از پیشفرضهای برنامههای عادی سیستم برنامهریزی شود.
تشخیص پیشرانها از راه پویش پیوستۀ محیطی (که در ادامه در مرحلۀ دوم این فرایند تشریحشده)
امکانپذیر است.
27
گام دوم -تعیین توالی ممکن رویدادهای زنجیرهای  :تعیین توالی ممکن رویدادهای زنجیرهای به معنی
پیشبینی مجموعه رویدادهایی است که پس از رویدادن هر یک از پیشرانها امکان رویدادن دارند.
گام سوم -ارزشگذاری پیامدهای سناریوها :ارزشگذاری پیامدها به معنی برآورد شرایط سیستم در
صورت رویدادن و یا رویندادن هریک از سناریوها است و با روشهایی چون «برآورد هزینهها و
منافع» 28و یا «ماتریس حساسیت پیشایندی» 29انجامپذیر است.
مرحلۀ دوم -استقرار پویش محیطی :استقرار پویش محیطی به معنی تعیین روند کاری رسمی برای
فرابینی 30پیوستۀ پیشرانها است .زمانی که روندها و پیشبینیهای حاصل از پویش محیطی نشان دهند
که وضعیت سیستم برنامهریزی در حال دور شدن از پیشفرضهای برنامههای رایج هستند ،احتمال نیاز
به اجرای «راهبرد پیشایندی» بیشتر میشود (.)Roney, 2003, 35-42; Ivanova et al. 2011, 9
مرحلۀ سوم -تدارک پاسخ به سناریوی منتخب :با افزایش احتمال رویدادن هر سناریو نیاز است که عوامل
تصمیمگیری چندگانۀ مرتبط با هریک از پیشایندها ،پروگرامهای عمل 31را تدوین کنند (Roney, 2003,
.)41-42
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نیز همچون پیشایندهای تشدیدکنندۀ اثرات پیشایندهای ذاتی در بزرگشهر تهران عمل میکنند .این
پیشایندها ناشی از چند وضعیت هستند :نخست ،منافع متناقض نهادها ،گروههای تصمیمگیر و سیاستگذار؛
دوم ،ناآگاهی آنها از ارزشهای راهنما و زیرکار و نیز شیوههای تصمیمگیری و سیاستگذاری گوناگون
دیگر عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری؛ و سوم ،بیتوجهی یا نادیده انگاشتن اثرات تصمیمها و
سیاستهای خود بر تصمیمها و سیاستهای دیگر عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری که در استقرار
رسمی پاسخهای از پیش اندیشیده شده در برابر پیشایندها و در مسیر راهاندازی یک سیستم و سازوکار
برنامهریزی یکپارچه برای بزرگشهر تهران ،تأخیر و بازدارندگی ایجاد میکنند و میتوانند نهتنها موجب
از دسترفتن برآمدهای مورد انتظار سیستم و سازوکار برنامهریزی در بزرگشهر تهران باشند ،بلکه منابع
این بزرگشهر را نیز در خطر قرار دهند .این وضعیت نیازمندی سیستم برنامهریزی در بزرگشهر تهران
به توان پاسخگویی در برابر انواع پیشایندها و راهاندازی روشی برای مشکلگشایی را نشان میدهد که
بتواند پیامدهای رویدادن پیشایندها را به کمترین میزان برساند.

ردیابی چگونگی رویارویی سیستم و سازوکار برنامهریزی بزرگشهر تهران با دو دسته
پیشایندهای شناخته شده و ناشناخته

روشی که برای ردیابی چگونگی رویارویی سیستم و سازوکار برنامهریزی بزرگشهر تهران با پیشایندهای
شناخته شده یا ناشناخته در این مقاله تدبیر و به کار گرفته شد از دو مرحلۀ زیر تشکیلمیشود.
مرحلۀ نخست -یافتن انواع وضعیتهایی که سیستم و سازوکار برنامهریزی در بزرگشهر تهران آنها
را بهعنوان وضعیتهایی پیشبینیناپذیر و نیازمند پاسخ شتابان و هماهنگ بخش عمومی دانسته است.
مرحلۀ دوم -یافتن چگونگی رویارویی نهادهای برنامهریزی شهری تهران با پیشایندهای شناخته شده یا
ناشناخته در بزرگشهر تهران از راه برابر همنهادن چارچوب پیشنهادی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در
برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری (که در بخشهای قبلی مقاله معرفی شد) و سازوکار  -یا ویژگیهای
روند کاری -برنامهریزی بزرگشهر تهران برای رویارویی با پیشایندها.
سازوکار برنامهریزی بزرگشهر تهران به دلیل نقش چندگانه و ویژگیهای متفاوت این شهر بهعنوان
مرکز تصمیمگیری ،فرماندهی ،تولید و خدمات (که در ردیابی بایستگی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در
برنامهریزی برای بزرگشهر تهران در بخشهای قبلی مقاله بیان شد) ،از سیاستگذاری و برنامهریزی
در سطح ملی اثر میپذیرد .به همین دلیل تحلیل در این مقاله در هر دو مرحلۀ پیشگفته ،افزون بر سطح
بزرگشهر تهران به سطح ملی (با تأکید بر ردیابی اثرگذاری تصمیمگیری در سطح ملی بر بزرگشهر
تهران) نیز توجه دارد.

ردیابی انواع وضعیتهایی که در سازوکار برنامهریزی بزرگشهر تهران «پیشایند» شمرده شدهاند

پژوهش اکتشافی و جستوجو در اسناد برنامهریزی و چارچوبهای قانونی مرتبط با سیستم و سازوکار
برنامهریزی بزرگشهر تهران نشان از آن دارد که وضعیتهایی با عنوان «بحران»« ،شرایط اضطراری»،
«حادثه» و «سانحه» بهعنوان وضعیتهایی پیشبینیناپذیر شناسایی شدهاند که بر کارکرد سیستم شهری
اثرهای منفی دارند و رویارویی با چنین اثرهای منفی نیازمند تعیین پاسخ است 32.این پیشایندها در
جدول  1در دو گروه پیشایندهای طبیعی و پیشایندهای انسانساخت ،دستهبندی و معرفیشدهاند.

ﺳﻄﺢ

اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ

ﮐﺸﻮر

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ





ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ )**(
ﺣﻮادث ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ )**(
ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک )**(
ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ )**(






آﺗﺶﺳﻮزیﻫﺎی ﺑﺰرگ )(+
ﺣﻮادث در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ )(+
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک )(+
ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ )(+

منبع :نگارندگان بر پایه )*( :طرح جامع امداد و نجات کشور ( )**( ،)1382آییننامۀ اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران
کشور ( )1388و ( )+وظایف و فعالیتهای تعیینشده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ()1384

ردیابی ساختار تصمیمگیری برای رویارویی با «پیشایندها» در فرایند «برنامهریزی
یکپارچۀ بزرگشهر تهران»

مطابق قوانین مصوب موجود کشور ایران و بزرگشهر تهران ،33در صورت رویدادن پیشایندها «ستاد
مدیریت بحران شهر تهران» برای مدیریت بحران تشکیل میشود و «سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شهر تهران» نیز با دستور کار «برنامهریزی ،هدایت و هماهنگی اقدامهای الزم در زمینه مدیریت
جامع بحران» در بزرگشهر تهران تشکیل شده است .در سطح ملی تصمیمگیری و سیاستگذاری
راهبردی در رویارویی با پیشایندها از سوی عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری با عنوانهای «ستاد
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 میشود .در دستیابی به هدف این مقاله و
یافتن فرصتها و بازدارندههای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی برای بزرگشهر تهران،
وظایف مورد انتظار از ساختار تصمیمگیری برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچۀ
بزرگشهری (که در چارچوب پیشنهادی این مقاله برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی
یکپارچه برای بزرگشهرها در بندهای قبل تشریح شد) ،نخست در برابر شرح وظایف تعیینشده برای
عوامل تصمیمگیری در «سطح ملی و اثرگذار بر بزرگشهر تهران» (جدول  )2و دوم در برابر شرح وظایف
تعیینشده برای عوامل تصمیمگیری در «بزرگشهر تهران» (جدول  )3قرار داده شده تا بتوان ردیابی نمود
که کدامیک از این وظایف در رویارویی با پیشایندها در برنامهریزی برای بزرگشهر تهران مورد توجه
قرار گرفته و تبدیل به دستور کار عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری شده است و کدامیک از سوی
ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری در بزرگشهر تهران نادیده انگاشته شده است.
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زﻟﺰﻟﻪ و ﻟﻐﺰش ﻻﯾﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ )* و **(
آﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ )*(
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﮐﺸﺎورزی )* و **(
ﺳﯿﻞ و ﻃﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )*(
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا )*(
ﺑﻼﯾﺎی ﺟﻮی و ﻃﻮﻓﺎن )* و **(
ﺳﯿﻞ )(+
آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻃﻮﻓﺎن )(+
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ )(+
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ )(+

ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎنﺳﺎﺧﺖ

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با...

جدول  .1ماتریس نشاندهندۀ انواع پیشایندهای شناساییشده در سازوکار و سیستم برنامهریزی یکپارچه برای بزرگشهر تهران
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جدول  .2ماتریس ردیابی وظایف سیستم تصمیمگیری مبتنی بر اصول رهیافت پیشایندی :سطح ملی
ﻧﻬﺎد و
ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ

وﻇﺎﯾﻒ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران

 ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﮔﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ و
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺮدم.
ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ،
١٣٨٣

ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن زﻣﯿﻨﮥ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
رویدادن ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪ

 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ
ﻋﻮاﻣﻞ
اﻃﻼﻋﺎت و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی.
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺘﺎﺑﺎن در ﻣﻮرد
درﮔﯿﺮ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ.

 ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ؛
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ؛
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در
 راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻠﯽ
ﻏﯿﺮﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ؛ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ.
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم؛
ﮐﺸﻮر  ١٣٧٠ ،٣٤ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن
)اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﺎل وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ :آﮔﺎﻫﯽ
(١٣٨٢
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻗﺮاری
ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮدن رویدادن
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ.
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ.
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﮐﺸﻮر
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺸﻮر و ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ؛
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪی؛
*
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن،
اﻗﺪامﻫﺎی اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﭘﺲ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
١٣٨٨
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر.
اﺣﺘﻤﺎل رویدادن
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ.
 اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ  اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻗﺪامﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ؛
 اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ-
اﺿﻄﺮاری و اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛
ﻫﻨﮕﺎم رویدادن ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران.
ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر،٣٦
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿﺮ در
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
١٣٨٨
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮادث ﺑﺮای ﻫﺸﺪار ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی؛
ﭘﯿﺶ از رویدادن ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ و  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران در ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ(.
ﻣﺮدم.

 ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺟﻮد؛
 ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی.

 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﮐﺎرﮐﺮد
ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
)ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ(.٣٥

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎنﻫﺎ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی
ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻏﯿﺮﻋﻤﻮﻣﯽ.

زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ
اﺟﺮا
 ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره
اﻗﺪامﻫﺎی اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ
اﺣﺘﻤﺎل رویدادن
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ،
 ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ
اﻋﻼم ﺑﺤﺮان.
 اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ در ﺳﻄﻮح
ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ.

*

 ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﻄﻮح وﺿﻌﯿﺖ
اﺿﻄﺮار و ﺷﯿﻮۀ اﻋﻼم
رویدادن ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ.

منبع :نگارندگان بر پایۀ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،قانون تشکیل شورای راهبری پروژههای طرح جامع
مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه (زلزله) ،آییننامه ستاد
پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه ،طرح جامع امداد و نجات کشور ،حسینی		 1387 ،
* نبود وظیفه

ﻧﻬﺎد و
ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ

وﻇﺎﯾﻒ

ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻃﺮح
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
)زﻟﺰﻟﻪ( ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان،
١٣٨٤
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان

 ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ؛
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن وﻇﺎﯾﻒ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و دﯾﮕﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ؛٣٨
 ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز و اراﺋﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ.

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﮥ اﻃﻼﻋﺎت،
 ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﮥ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﭘﯿﺶ و ﻫﻨﮕﺎم رویدادن ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ؛
 ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط وﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ؛
 اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ در
ﻧﻮاﺣﯽ ﺧُﺮد ) ٢٢ﮔﺎﻧﻪ( ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
)اﺗﺎق ﺑﺤﺮان(؛٣٩
 ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧُﺮد ) ٢٢ﮔﺎﻧﻪ( ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﻨﮕﺎم رویدادن
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ.

 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺮی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻫﺮﯾﮏ از
ﭘﺮوژهﻫﺎی »ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان«.
 اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮل
در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ.

*

*

 ﻫﻤﮑﺎری در ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان«؛
 ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ.

*

 ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺟﻮد؛
 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ.

 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و
زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی »ﻃﺮح
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان«.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ.

*

*

منبع :نگارندگان بر پایۀ آییننامۀ اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،قانون تشکیل شورای راهبری پروژههای
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

ردیابی فرایند رویارویی با پیشایندها در فرایند برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهر تهران

برای یافتن فرصتها و بازدارندههای موجود در رویارویی با پیشایندها در فرایند برنامهریزی یکپارچۀ
بزرگشهر تهران ،در این مقاله دستور کارهای عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری در این بزرگشهر،
در هر یک از مراحل و گامهای فرایند بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچه برای
بزرگشهرها (که در بندهای قبل تشریح شدهاند) ،ردیابی شد تا چگونگی انجام و یا عدم انجام فعالیتها
مشخصشود (جدول .)4

نامۀ معماری و شهرسازی

ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان،٣٧
١٣٨٠

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران

ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن زﻣﯿﻨﮥ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﭘﺲ از
رویدادن
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪ
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﺎری در ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
)ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ(
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺟﺴﺖوﺟﻮ،
ﻧﺠﺎت ،اﻣﺪاد،
اﺳﮑﺎن
اﺿﻄﺮاری و
ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﻣﻌﺎﺑﺮ.

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ
وﺿﻌﯿﺖ
اﺟﺮا
 اﻋﻼم
»وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺤﺮان« در
ﺷﻬﺮ؛
 درﺧﻮاﺳﺖ
اﻋﻼم
وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺤﺮان ﻣﻠﯽ
در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم از
»ﺳﺘﺎد
ﺣﻮادث و
ﺳﻮاﻧﺢ
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﮥ
ﮐﺸﻮر«.

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با...

جدول  .3ماتریس ردیابی وظایف سیستم تصمیمگیری مبتنی بر اصول رهیافت پیشایندی :بزرگشهر تهران
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جدول  .4ماتریس ردیابی فعالیتهای مربوط به فرایند پیشنهادی مقاله برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در فعالیتهای
تعیینشده برای عوامل تصمیمگیری بخش عمومی :در سطح کشور و در بزرگشهر تهران
در ﺑﺰرگﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪی

ﻧﻬﺎد

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎ

ﻣﺆﺳ�ﺴ�ﻪ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 ﺑﺮرﺳ��ﯽ و ﺗﺤﻠ ﯿﻞ
ﭘﯿﺶﻧﺸ���ﺎﻧﮕﺮﻫ�ﺎی
رویدادن زﻣﯿﻦﻟﺮزه

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای



**

ﺳ��ﺘﺎد ﭘﯿﺸ��ﮕﯿﺮی و
ارزﺷﮕﺬاری ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺤﺮان در
ﺣﻮادث ﻃ ﺒ ﯿ ﻌﯽ و
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ
ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻣﺆﺳ�ﺴ�ﻪ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ
اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﺳ��ﺘﺎدﻫﺎی اﺳ��ﺘﺎﻧﯽ و
ﺷ��ﻬﺮﺳ��ﺘﺎﻧﯽ ﺳ��ﻮاﻧﺢ
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﮐﺸﻮر
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ﻧﻬﺎد
ﺳ��ﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﻮاﺣﯽ
ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮانزا
 ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار ﺳﯿﻼب
**

 ﺗﺼ������ﻮﯾ����ﺐ
درﺟﻪﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ
 ﮔ��������ﺮدآوری،
ﭘﺮدازش و ﺗ ﺤ ﻠﯿ�ﻞ
دادهﻫ��ﺎی ﻟ��ﺮزهای
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ

۴٠

ﺗﺪارک ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﮐ���ﺎرﮔ���ﺮوهﻫ���ﺎی
ﺗﺨ ﺼ ﺼﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
) ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ( ﺳ���ﺎزﻣﺎن
ﻣ�ﺪ ﯾﺮﯾ�ﺖ ﺑ ﺤﺮان
ﮐﺸﻮر

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

**
ﻣﺆﺳﺴﻪ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ

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

ﮐﻤﯿﺘ�ﻪﻫ�ﺎی ﻓﻌ�ﺎﻟﯿ�ﺖ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
۴١

ﺟ��ﻤ��ﻌ��ﯿ��ﺖ ﻫ��ﻼ� اﺣ��ﻤ��ﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

 ﮔﺮدآوری ،ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﻟﺮزهای
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﺟﻮی
 ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛
 اﺣﺪاث ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳ���ﺐ ﺑﺮای ﻓﺮود
ﺑﺎﻟﮕﺮد در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان؛
 ﺷﻨﺎ ﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺳﺎزی ﻓ ﻀﺎﻫﺎی ا ﺳﮑﺎن
اﺿﻄﺮاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان؛
 آﻣﻮزش ،ﺳ��ﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷ��ﻬﺮوﻧﺪان در
ﮔﺮوهﻫﺎی داوﻃﻠﺐ واﮐﻨﺶ اﺿﻄﺮاری؛
 ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان.
 ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزی و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ( ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ؛
 ﺗﻬ ﯿﻪ و ﺗ ﺠﺪ ﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴ��ﺘﻤﺮ در ﺑﺮ ﻧﺎ ﻣﻪ ﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ.
 ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿ ﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻗﻼم
و ﻣﻠﺰوﻣﺎت در ﺗﻬﺮان؛
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎوﮔﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫﻮاﯾﯽ.

منبع :نگارندگان بر پایۀ آییننامۀ اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،قانون تشکیل شورای راهبری پروژههای
طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه (زلزله)،
آییننامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه

	** اطالعات مدونی از این فعالیت وجود ندارد.

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

بحث

برپایۀ ردیابی انجام شده در زمینۀ چگونگی رویارویی سیستم و سازوکار برنامهریزی بزرگشهر تهران
با پیشایندهای شناخته شده یا ناشناخته در قسمت قبلی این مقاله ،فرصتها و بازدارندههای بهکارگیری
رهیافت پیشایندی در سیستم و سازوکار برنامهریزی بزرگشهر تهران در دو زمینۀ چیستی اصلی مشخص
شدند که در زیر معرفی و تعریف شدهاند:
نخست -چیستی ساختار تصمیمگیری برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچۀ
بزرگشهری در بزرگشهر تهران :ساختار تصمیمگیری برای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با...
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برنامهریزی یکپارچۀ بزرگشهری در بزرگشهر تهران با بازدارندهها و فرصتهای زیر که در پژوهش
پایۀ این مقاله ردیابیشدند ،روبهرو است:
الف -بازدارندهها که عبارتند از:
• •نبود هماهنگی میان تصمیمهای عوامل سیاستگذار درگیر در رویارویی با پیشایندها در بزرگشهر
تهران و همپوشانی نقشها و تکراری بودن وظایف :ساختار تصمیمگیری برای رویارویی با
پیشایندها در بزرگشهر تهران نیاز به درگیر بودن عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری چندگانه
در فعالیتهای گوناگون و پاسخ به رویدادن 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
همپوشانی نقشها و تکرار غیرالزم اقدامات و در نتیجه اتالف منابع در اختیار شده است.
• •نبود دستور کار قانونی الزامآور برای پیروی نهادهای بخش عمومی از ساختار تصمیمگیری برای
رویارویی با پیشایندها :ساختار تصمیمگیری برای رویارویی با پیشایندها به شهرداری شهر تهران
تعلق دارد ،در حالی که بسیاری از عوامل تصمیمگیر و سیاستگذار دارای نقش در رویارویی با
پیشایندها در این بزرگشهر ،عوامل منتصب به بخش دولتی هستند .این امر را اینگونه میتوان
تفسیر کرد که چارچوب قانونی تعیین شده برای رویارویی با پیشایندها در بزرگشهر تهران،
که از سوی نهادی با عنوان «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» هدایت میشود،
ضمانت اجرایی الزم را ندارد.
• •نبود تعریف و دستهبندی یکسان از پیشایندها در چارچوبهای قانونی گوناگون موجود و رسمی:
در چارچوبهای قانونی گوناگونی که به تعیین نقشها و دستور کارهای عناصر تصمیمگیری
چندگانه پرداختهاند ،شیوۀ یکسانی در تعریف و دستهبندی انواع پیشایندها وجود ندارد.
• •وجود دستور کارهای قانونی یکسان برای پیشایندهای متفاوت :چارچوبهای قانونی در کل
کشور ایران بدون در نظر گرفتن تفاوتهای پیشایندهای متفاوت تدوین شدهاند.
ب -فرصتها که عبارتند از:
• •وجود نشانههایی از توسعۀ ساختار تصمیمگیری برای رویارویی با پیشایندها :تدوین چارچوبهای
قانونی دربارۀ ساختار تصمیمگیری مرتبط با رویارویی با پیشایندها در بزرگشهر تهران نشان از
افزایش توان سیستم تصمیمگیری ،سیاستگذاری برای رویارویی با پیشایندها دارد.
• •وجود سازوکار تصمیمگیری با توان بالقوۀ یکپارچهسازی و هماهنگی فعالیتهای عوامل
تصمیمگیر و سیاستگذار در رویارویی با پیشایندها :چنین سازوکاری برای رویارویی با
پیشایندها در بزرگشهر تهران« ،سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران» متعلق به
شهرداری تهران است .این نهاد به شرط فراهم شدن پایههای حقوقی و منابع الزم ،برای عمل
بهعنوان هماهنگکننده و یکپارچهکنندۀ تصمیمها و سیاستهای عوامل تصمیمگیر و سیاستگذار
گوناگون متعلق به بخش عمومی و خصوصی و نیز در صورت توجیه حقوقی پشتیبان برای پذیرفته
شدن این نقش از سوی دیگر عوامل ،امکان بهعهدهگیری نقشی فراتر از اولویتها ،اهداف و
دستور کارهای بخشی و کار در چارچوب دوگانۀ «رهیافت پیشایندی» و «برنامهریزی یکپارچه»
برای بزرگشهر تهران را دارا است.
دوم -چیستی بازدارندهها و فرصتهای بهکارگیری رهیافت پیشایندی در فرایند برنامهریزی یکپارچه
برای بزرگشهر تهران :در زمینۀ فرایند بهکارگیری رهیافت پیشایندی بازدارندهها و فرصتهای ردیابی
شده در پژوهش پایۀ این مقاله را میتوان چنین معرفیکرد:
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الف -بازدارندهها که عبارتند از:
• •دستور کار و وظیفۀ شناسایی پیشایندها و پیامدهای آنها برای اجزای سازوکار برنامهریزی
در تهران تعیین نشده است ،یعنی در متون قانونی و اسناد برنامهریزی اشارۀ مشخصی به انواع
پیشایندها و اولویت میان آنها وجود ندارد و اشاره به پیشایندهای گوناگون در آنها اندیشیده نشده
و با آگاهی از اصول بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی یکپارچه نیست .افزون بر
آن ،به تفاوتهای ماهوی ،تفاوت از نظر نوع پاسخ و رویۀ رویارویی با مشکل ،تفاوت عوامل
تصمیمگیرنده و سیاستگذار و تفاوت از نظر منابع موردنیاز در پاسخ به آن پیشایندها نیز توجه
نشده است.
• • نبود دستور کار روشن ،قانونی و مشترک برای به اشتراکگذاری اطالعات و دانش در عوامل
چندگانهای که در بزرگشهر تهران به تولید آن میپردازند موجب شده اطالعات و دانش تولید
شده به صورت دارایی نهادها در نظر گرفتهشود و سازوکاری الزامآور و یا حتی مشوق در به
اشتراکگذاشتن آنها با دیگر عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری وجود نداشته باشد .کاستی
سیستمهای پشتیبان اطالعات ،محدودکنندۀ کارآمدی فرایند پویش پیوستۀ محیطی برای ردیابی
دگرگونی پیشرانهای بالقوۀ پیشایندها در بزرگشهر تهران شده است.
• •عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری در بزرگشهر تهران با انواع محدودیتهای مربوط به
برآوردن نیازهای اطالعاتی ،انباشت دانش و منابع الزم برای رویارویی با پیشایندها روبهرو
هستند.
• •در دستور کار فعالیتهای تعیینشده برای عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری در رویارویی
با پیشایندها ،تدوین سناریوهای چندگانه برپایۀ توالی ممکن رویدادهای زنجیرهای پس از
رویدادن 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 اشارههای ضمنی و غیرمستقیم در متون قانونی و اسناد
برنامهریزی به اولویتبندی پیامدهای گوناگون پیشایندها برای پاسخدهی به رویدادن آن پیشایندها.

نتیجهگیری

این مقاله چالش پیشبینیناپذیری برنامهریزی برای بزرگشهرها و اثرگذاری عدمقطعیتها که میتواند
موجب اختالل در کارکردها و پیامدهای مورد انتظار سیستم و سازوکار برنامهریزی آن شود و یکپارچگی
مرتبط با رهیافت برنامهریزی پیشایندی را مورد بحث قرارداد .این مقاله در دستیابی به هدف خود،
چارچوبی را برای آزمون بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی برای بزرگشهرها طراحی کرد
و بهکار گرفت .فرصتهایی که برای بهکارگیری این رهیافت در بزرگشهر تهران در این مقاله ردیابی
شد نشانههایی است از پایهگذاری فعالیتهایی مرتبط با شناسایی پیشایندها ،فعالیتهایی با توان بالقوۀ
یکپارچهسازی و هماهنگی و پرداختن به فرایندهایی -هرچند ناقص -در بهکارگیری تفکر پیشایندی در
برنامهریزی برای بزرگشهر تهران .با این وجود ،کوشش در این زمینه با کاستیها یا بازدارندههایی در
بهکارگیری رهیافت پیشایندی در برنامهریزی برای بزرگشهر تهران روبهرو است :کاستیهایی ناشی از
نبود عزم از میان برداشتن ناهماهنگیها ،سیاستهای تکراری ،همپوشانی نقشها ،وظایف و دستور کارهای
عوامل سیاستگذاری در رویارویی با پیشایندها و فراهم نبودن پیشزمینهها و منابع الزمی که پشتیبان

پی نوشتها
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2. chance
3. unpredictability
در این مقاله واژۀ پیشایندها برابر با واژۀ انگلیسی " "contingenciesانتخاب شده است .در برخی متون فارسی برابر
«حوادث» یا «حوادث غیرمترقبه» برای این واژۀ انگلیسی بهکار رفته است« .رهیافت پیشایندی در برنامهریزی»
( )contingency approach to planningدر متون فارسی« ،رهیافت اقتضایی» نیز نامیده شده است.
بحران ( )disasterکه در متون فارسی واژههای «سانحه» و «فاجعه» نیز در برابر آن قرار داده شدهاند (فالحی،1386 ،
180؛ بیرودیان )17 ،1385 ،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 تواناییهای خود شود .منشأ بحران ،مخاطره ( )hazardاست ،یعنی واقعهای نادر و شدید در محیط طبیعی یا
انسانساخت که حیات ،فعالیت و داراییهای بشری را بهگونهای تحت اثرات منفی قرار دهد که به یک بحران منجر
شود (.)Kent, 1994, 12
در این مقاله «بزرگشهر» برابر با واژۀ انگلیسی " "metropolisو مترادف واژۀ فارسی «کالنشهر» و «برنامهریزی
کالنشهری /برنامهریزی بزرگشهری» برابر با واژۀ انگلیسی " "metropolitan planningدر نظر آمده است (در طرح
پژوهشی و پژوهش در دورۀ آموزشی دورۀ دکتری که این مقاله مستخرج از آنها است ،واژگان فارسی «بزرگشهر» و
«برنامهریزی بزرگشهری» بهکار رفته است).
7. inherent contingencies
در بخش عمومی دستور کارهای مجزا از یکدیگر عوامل تصمیمگیری و درک ویژۀ هریک از آنها از ماهیت مشکل
و راههای گشودن آن و نیز برقراری ارتباط با دیگر نهادها؛ و در بخش خصوصی چارچوبهای فکری ،اعتقادی و
رفتاری گوناگون افراد و گروههای متفاوت ،انگیزهها ،هزینهها و منفعتهای متفاوت آنها و راههای گوناگونی که برای
رویارویی با مشکل و تصمیمگیری و سیاستگذاری استفاده میکنند ،عامل ایجاد ناهماهنگی و غیریکپارچگی در
تصمیمات و سیاستهای آنها است (دانشپور و ابراهیمنیا.)1394 ،
روش بازبینی سیستماتیک ( )systematic reviewمنابع برای اطمینان از اینکه محصول توصیف تحلیلی تکرارپذیر و
دارای قابلیت بهروزرسانی باشد ،پیموده میشود تا بتوان به پرسشی پاسخ گفت که یافتن پاسخ آن در منابع مورد بازبینی
ردیابی میشود (.)Rickinson & May, 2009, 12, 39
10. qualitative deductive content analysis
اطالعات مناسب شامل اطالعات دربارۀ عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری دارای نقش و وظیفۀ رسمی در ساختار
تصمیمگیری رویارویی با پیشایندها در بزرگشهر تهران ،و دستور کار و چارچوبهای عمل آنها و منابع یافتشده
برای تحلیل ،منابع اطالعاتی چاپشده (شامل قوانین و برنامههای مصوب ،گزارشهای پژوهشی منتشر شده ،اخبار
منتشر شده در نشریات عمومی و تخصصی ،گزارشهای سخنرانیها ،نشستها) و منابع اطالعاتی الکترونیکی
(پایگاههای الکترونیکی عوامل تصمیمگیری و سیاستگذاری در بزرگشهر تهران) است.
چون زلزله و رانش زمین ،سونامی ،فوران آتشفشانی و شکستن سد.
چون طوفان ،تندباد گرمسیری ،سیل ،خشکسالی ،بهمن و رعد و برق.
چون بروز مشکلهای بهداشتی جدی یا بیماری همهگیر و هجوم آفات و حشرات.
چون رویدادن حوادث حمل و نقل زمینی ،هوایی و دریایی ،قطع سرویسهای خدمات رسانی به دلیل بحرانهای
انرژی و اعتصابها.

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با...

تصمیمگیری و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگشدۀ آنها در رویارویی با پیشایندها در برنامهریزی
یکپارچۀ بزرگشهر تهران باشند .این بازدارندهها  -با پیشی گرفتن بر فرصتها  -توان پاسخدهی سیستم
برنامهریزی بزرگشهر تهران را در برابر انواع پیشایندها کاهش داده است و فرصت راهاندازی روشی برای
مشکلگشایی یکپارچه برای کمینه کردن پیامدهای رویدادن آن پیشاینده را از دست داده است.
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 .16چون آتشسوزی ،حوادث صنعتی ،پخش گازهای شیمیایی و سمی ،سوانح استخراج و بهرهبرداری از معادن ،نشر
تشعشعات هستهای.
 .17چون رویدادن کشمکشهای شهری که شهرنشینان را تحت تأثیر قرار میدهد ،حمله به کمپ پناهندگان یا سکونتگاه
افراد بیخانمان یا بروز خشونت درون آنها ،کمبود ناگهانی منابع ،غذا ،دارو یا دیگر کاالها ،آدمربایی و گروگانگیری.
 .18خطر ( )riskاحتمال رویدادن یک بحران و در نتیجه از دست رفتن جان ،سالمتی و مال در یک ناحیۀ ویژه و در زمان
معین تعریف شده است (بیرودیان 18 ،1385 ،به نقل از .)UNDP, 2002, 34
 .19ریشۀ «رهیافت پیشایندی» در انتظام مدیریت سازمانها در بخش خصوصی قابل ردیابی است .بذر آنچه مکتب
پیشایندی در مدیریت ( )contingency school of managementخوانده شده ،در پاسخ به سنجشگری دربارۀ نامنعطف
بودن رهیافتهای منتج از نظریههای کالسیک مدیریت در برابر تغییرها و نادیده انگاشتن پیشایندهای محیطی کاشته
شده است .در پژوهشهایی که در دهههای  1960و  1970میالدی پیگیری شدهاند ،اثرگذاری شرایط محیطی که یک
پروژه در آن طراحی شده و بهاجرا درمیآید (همچون شرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،اهداف کالن حکومتی،
نگرشها و رفتارهای چیره در جامعه) بر ساختار مناسب سازمانها و سبکهای مدیریت مناسب برای موقعیتها
بهرسمیت شناخته شدند (.)Rondinelli, Middleton & Verspoor, 1989, 46-47:Hofler, 2006 ;125-126
 .20نقشی که در رهیافت پیشایندی و تفکرهای پشتیبان آن (که بر پایۀ عقالنیت قرار دارند) برای سیستم و سازوکار
برنامهریزی در بخش عمومی در نظر آورده میشود ،یکی از تفاوتهای آن با رهیافت «پویش مختلط» (mixed
 )scanning approachرا نشان میدهد .در رهیافت پویش مختلط تصمیمهای پایه با تحلیل ارزشها تدوین میشود،
اما بر خالف رهیافتهای مبتنی بر عقالنیت ،جزئیات حذف میشوند و در چارچوب این تصمیمهای پایه ،تصمیمهای
اندکافزا تولید میشوند.
 .21موضوعات چند انتظامه ( )multidisciplinary issuesیعنی مشکالتی که گشودن آنها نه در یک انتظام و قلمروی منفرد
سیاستگذاری ،بلکه در قلمروهای سیاستگذاری چندگانه امکانپذیراست.
22. mutual learning
23. centralised communications center
24. recovery
 .25پویش محیطی ( )environmental scanningیعنی فرایند ممیزی سیستماتیک و تفسیر مداوم دادههای حاصل از این
ممیزی برای یافتن هرگونه نشانه از تغییر در شرایط.
 .26پیشرانها ( )driversمحرکهای احتمالی برای رویدادن پیشایندها هستند.
 .27واکنشهای زنجیرهای ( )chain reactionsمجموعهای از رویدادها هستند که هریک از آنها موجب رویدادن رویداد
یا رویدادهایی دیگر میشود.
 .28در این روش پاسخ به این پرسشها پیگیری میشود :برآورد وضعیت کنونی چه مواردی را شامل میشود؟ پیشایندهای
پذیرفتنی در کارکرد وضع موجود سیستم کداماند؟ پیشایندهای پذیرفتنی در کارکرد آیندۀ سیستم کداماند؟ اگر
پیشایندهای پیشگفته روی دهند ،شرایط آینده چگونه خواهد بود؟ هزینهها و منافع انطباق یا عدمانطباق با پیشایندها
چه میزان خواهد بود؟
 .29ماتریس حساسیت پیشایندی ( )contingency criticality matrixپیامدهای پیشایندها را بر حسب احتمال رویدادن
آنها و شدت اثرگذاری آنها بر موفقیت و بقای سیستم موردنظر ،ردهبندی میکند.
30. monitoring
31. action programmes
 .32در این اسناد برنامهریزی و چارچوبهای قانونی در بزرگشهر تهران و کشور ایران ،واژگان یکدستی بهکارگرفته نشده
و به تفاوت هریک از این شرایط پیشایندی با یکدیگر نیز اشارهای نشده است.
 338طرح جامع امداد و نجات کشور ( ،)1382آییننامۀ ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح
غیرمترقبه ( ،)1383قانون تشکیل شورای راهبری پروژههای طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری
و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه ( ،)1384قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ()1387
و آییننامۀ اجرایی این قانون (.)1388
 .34در سطوح استانی و شهرستانی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانها و شهرستانهای کشور به ریاست استانداران،
فرمانداران و در تهران در ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل میشود.
 .35سازمان مدیریت بحران کشور دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی (تاکتیکی) است.
 .36واحدهای سازمانی این نهاد در استانها با عنوان اداره کل مدیریت بحران استان فعالیت میکنند و مسئول آنها عضو
دارای حق رأی شورای برنامهریزی و توسعه استان نیز هست.
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آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،قابل دسترسی درhttp://tdmmo.tehran.ir/LinkClick. :
( 104=3d&tabid%aspx?fileticket=fC1xtmepzEwتاریخ دسترسی.)1392/08/02 :
آییننامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه ،قابل دسترسی در:
( 123697/http://rc.majlis.ir/fa/law/showتاریخ دسترسی.)1392/08/02 :
بیرودیان ،نادر ( )1385مدیریت بحران :اصول ایمنی در حوادث غیرمنتظره ،نشر جهاد دانشگاهی مشهد ،مشهد.
حقجو ،محمدرضا؛ زندیه ،سمیه؛ و ابراهیم نیا ،وحیده (« )1392چارچوب بکارگیری فن  SWOTدر برنامهریزی فضایی
مبتنی بر تفکر راهبردی» ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری ،شماره  ،3صص .98-77
دانشپور ،زهره ( )1387درآمدی بر نظریههای برنامهریزی با تأکید ویژه بر برنامهریزی شهری ،چاپ نخست ،نشر
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
دانشپور ،زهره؛ ابراهیمنیا ،وحیده؛ و محمودپور ،ئهسرین (« )1393تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاستگذاری
یکپارچه در کالنشهر تهران» ،نشریه هنرهای زیبا ،دوره  ،19شماره  ،1صص .70-57
دانشپور ،زهره و ابراهیمنیا ،وحیده (« )1394فرصتها و موانع بهکارگیری رهیافت همکارانه در پایهگذاری ساختار
سیاستگذاری یکپارچه در شهر تهران» ،فصلنامه صفه ،شماره  ،68صص .118-85
حسینی ،مازیار و همکاران ( )1387مدیریت بحران ،چاپ نخست ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،نشر شهر:
تهران.
فالحی ،علیرضا ( )1386معماری سکونتگاههای موقت پس از سوانح ،نشر دانشگاه شهید بهشتی :تهران.
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،قابل دسترسی درhttp://www.ndmo.org/DefineAndRole.aspx :
(تاریخ دسترسی.)1392/08/02 :
قانون تشکیل شورای راهبری پروژههای طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری و مدیریت بحران در
حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه (زلزله) ،قابل دسترسی در( 123502/http://rc.majlis.ir/fa/law/show :تاریخ
دسترسی.)1392/08/02 :
طرح جامع امداد و نجات کشور ،قابل دسترسی در( 123469/http://rc.majlis.ir/fa/law/show :تاریخ دسترسی:
.)1392/08/02
پورتال سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به نشانی .tdmmo.tehran.ir

نامۀ معماری و شهرسازی

فهرست منابع

وارسی بهکارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با...

.37

اصالح ساختار و تبدیل ستاد مدیریت بحران شهر تهران به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مربوط به
سال  1384است.
سازمان مدیریت بحران در فعالیتهای تخصصی جستجو ،نجات و اسکان اضطراری ،تریاژ و تخلیه مجروحین،
بهداشت و درمان ،آتشنشانی 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 ،سوخترسانی ،ترافیک و حمل و نقل ،هماهنگی پشتیبانی ،اسکان موقت ،اطالعرسانی و هشدار ،هماهنگی
استانهای معین ،امور حقوقی وقضایی ،امنیت و انتظامات ،ارزیابی خسارت و مشارکت مردم ،نهادهای مسئول و نیز
هماهنگکنندۀ فعالیتهای این نهادهای مسئول را مشخص کرده است.
در مناطق  22گانه شهرداری تهران و نواحی این مناطق ،ستادهای مدیریت بحران مناطق و نواحی به ریاست شهرداران
مناطق و نواحی شهرداری شهر تهران این وظایف را در سطح مناطق و نواحی بهعهده دارند.
ستادهای استانی و شهرستانی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور برای تحقق بخشیدن به سیاستهای تعیینشده
توسط ستاد کشوری تشکیل میشوند ،اما در جستجوی نویسندگان این مقاله برنامۀ نگارشیافته یا چارچوب قانونی از
فعالیت آنها بهدست نیامد.
سازمان مدیریت بحران کشور دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی (تاکتیکی) است ،اما در جستجوی نویسندگان
این مقاله برنامۀ نگارشیافته یا چارچوب قانونی از فعالیت آنها بهدست نیامد .در آییننامۀ اجرایی قانون تشکیل
سازمان مدیریت بحران کشور ،تعیین شرح وظایف این کارگروهها بر عهدۀ شورای هماهنگی سازمان مدیریت بحران
کشور است.
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