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تر به و دستیابی هرچه بیش طرحکارایی در برنامه ریزی شهری تاثیر مستقیمی بر استراتژی مورد استفاده  چکیده:

ود با وج، به دلیل انتخاب نادرست رهیافت در مرحله تصمیم سازی باشد شهری هایبرنامه عدم کفایتاهداف دارد و اگر 

 تحقق پذیری پائین هستیم. برای رسیدن به کارایی الزمناگزیر به تغییر رویکرد دقت کافی در مراحل اجرای طرح، 

رهیافت عملیاتی اندک افزا های سنتی جامع و روی آوردن تصمیم گیرندگان به های شهری مبتنی بر رهیافتبرنامه

سیاری به عقیده ب .را آشکار ساخته است این دو رهیافت نقایصبرنامه ریزی با نیت رفع  یهای نظردیدگاه ضرورت سنجش

، در دنیــای واقعی بیشتر از ییتنها ریزی بههای برنامهاز رهیافت کی چیبــر کامل نبودن همبنــی  صاحب نظراناز 

اندک افزا و وکالتی استفاده  عقالنی،_ریزی جامــعریزی، شــامل عناصری از برنامههای مختلف برنامهترکیب شیوه

 یالط، اختدارد مختلط پویش حاصلی به نامقل گرا میان رهیافت اندک افزا و عاختالط متوازن  شود تا تنها یک شیوه.می

دو رهیافت در پی همپوشانی نقایص  آنای بین دو رویکرد قبلی است که با ترکیب عناصری از که در حیقت مصالحه

ضرورت بازنگری در رهیافت های در این پژوهش با بهره جویی از شیوه توصیفی تحلیلی و هدف آشکار ساختن  است.

رها جایگزین برای برنامه ریزی توسعه شه یافتیره عنوان به مختلط شیپو افتیره همچنین پاسخ به مناسبتپیشین و 

و امکانات اجرای صحیح رهیافت پویش  الزامات در انتها بررسی ست.ابه شرح ابعاد مختلف این رویکردها پرداخته شده 

 مختلط، گویای مناسبت این رهیافت جهت جایگزینی و استفاده در برنامه ریزی شهرهاست.  
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 مقدمه -1

ترین رهیافت با نوع تاثیر بکارگیری منطبق

ریزی در بازدهی آن برنامه و دستیابی هرچه برنامه

بیشتر به اهداف بر کسی پوشیده نیست. چنانچه 

زم از کارایی البرای برنامه ریزی استراتژی مورد استفاده 

های با انجام هرچند دقیق و کامل گام برخوردار نباشد،

مختلف برنامه نیز، دستیابی به سطح عملکرد دلخواه، 

 ،می که در انتخاب روشمیسر نخواهد شد و مادا

بازنگری انجام نگیرد این نقصان پایدار خوهد بود. عدم 

 هایافتیره بر یمبتن) شهری توسعه هایبرنامه کفایت
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 تیهدا ،اهداف بـه یابیدست در رانیا( جامع یسنت

 یناکاف نیهمچن و شهر هاییدگرگون مهار و توسعه

 رییغت مورد در تفکر لزوم آن، "کارکردی تیعقالن" بودن

 صاحب تیاکثر بر را برنامه هیته هایافتیره ادییبن

 کنیل .است ساخته آشکار شهری زییربرنامه نظران

و  شفافبحثی  انتقاد از رویکردهای تهیه برنامه بدون

 آن، کاربردی مشکالت و نظری هایهیپا مورد درگویا 

 ،ییمحتوا نه و ظاهری و صوری یراتییتغ به منجر تنها

 هایطرح" هب "جامع طرح" عنوان رییتغ جملـه از

 شده ،"یسامانده" ای "نفوذ و حوزه و عمران و توسعه

 چون دییجد دسـتورکارهای نییتع همچنین .است

ایجاد  هدف با گرچه ساختاری_راهبردی زییربرنامه

 رفع تین و هاهبرنام محتوای در ادییبن اترییتغ

سنتی  جامع هایالگوواره هایچالش و هـایکاسـت

 یناهمخوان کنیل شده، انجام (5831)حبیب اللهیان،

 بـا افـتیره ـنیا نهـادی و ساختاری الزامات انیم

 زییربرنامه ستمیس شرایط و ای نهیزم هـاییژگـیو

 به ای و برداشت نیهمچن و رانیا در شهر توسعه

 موجب راهبردی، ـزییربرنامـه اصول درستنا رییکارگ

 شدن محدود و اهداف به یابیدست در برنامه ناکارآمدی

 و راه وزارت خدمات شرح در عنوان کی تحتصرفا  آن

 راهبردی وهیش مناسبت. است شده شهرسازی

 نداشـتن ـلیدل بـه شـهر، توسعهبرای  زییربرنامه

 برآورده گرو در جامع، یسنت های برنامه بـا اشـتراک

 جمله از نهادی راتییتغ جادیا برای دستورکاری شدن

 ایه گروه توسط اطالعات شـدن انحصاری از رییشگیپ

 ذاریواگ نیهمچن و یارتباط تیعقالن بر دیتاک با قدرت

 شیپ عنوان به ،یمحل سطوح به مرکزی سطوح از قدرت

 است شده دانسته برنامه شدن برآورده یاصل های شرط

(Friedmann,1973)نقش بسزای تیاهم اما ؛ 

 تمرکز ری،یگمیتصم ندیفرآ در یدولتـ مسئوالن

 رد یدولت بخش مطلق نفوذ و یمل نهادهای در بیتصو

 دهش فیتعر کار و ساز نبود جهینت در و برنامه هیته امر

 ای و مشارکت برای یعموم هایعرصه قبول مورد و

 دنیفرآ در مفهوم نیا بودن نینماد و انگاشتن دهیناد

 روزافزون شیگرا که دارد آن از نشان یهمگ زییربرنامه

 بدون زییربرنامه هایافتیره در ادییبن رییتغ به

 و گرفته صورت نظری هایدگاهید در یکـاف تحـول

 فاقات شتابزده اندازه از شیب هابرنامه در کردیرو رییتغ

 برا هگوا زین ها ینیب شیپ اساس، نیهم بر. است افتاده

 یباق نشده اجـرا اساسـا ای هابرنامه نیا که بوده آن

 منظر از ای و داده تیماه رییتغ ای ماند، خواهند

 خواهـد مناقشـه جای اقتصادی یاجتماع دهیفا_نهیهز

 ییاجرا نمود نکهیا کما ؛(5833)رئیس دانا، داشـت

 نآورد روی در را میتوان زییر برنامه از وهیش نیا نشدن

بر اساس  ـرییگمیتصـم هایافتیره ستمیس به

 ضد رهاییمتغ دخالت از یناش ،افزا اندک زییربرنامـه

 کمبود ،یاجتماع و یاسیس طیشرا زانهیربرنامه

 نگرش و زییر برنامه بدنـه در ای حرفه متخصصان

-Ben) زییر برنامه ضرورت به نسبت یمنف

Zadok,1985) کرد جستجو . 

 یاربســتک اصول ســهیمقادر ادامه 

 رانیا در مورد استفاده یــزیر برنامه یهــاافتیره

 در اختــالط و ابهام وجود و ــتیماه رییتغ دهندهنشان

 رفتــه ارک بــه یشــناختروش و ینظــر یهــادگاهید

 عنوان به تا شده سبب امر نیا .است برنامه هیته در

 همــان یســاختار_یراهبــرد یهابرنامه نمونه

 هب و عنــوان در تنها ــهک ندیآ نظر بــه جامع برنامــه

 رییغت آن ننــدگانکبیتصو و نندگانکهیته قهیســل

 .اســت افتهی

 الزامات چارچوب در الت،کمش نیابا  برای مقابله 

 ،هاشهر توسعه یزیر برنامه یا نهیزم و یساختار

های مختلفی آزموده شده که هریک شامل ارکاهر

ی التکمش و هایاستک یداراآن  رشیپذ تبعاتی است و

 -جامــع یهاوهیشــ به یزیر برنامه تــداومد. بو خواهد

 یهاافتیره ــرشیپذ ــای و یراهبرد ،یعقالنــ

 یارآمــدک و ــتیفاک از افــزاک اند ارانــهک محافظه



 

 سنجی رهیافت  نظری...مناسبتران، نجارصادقی و همکا

 

 نــارحذف و ک ییســو از. ددار نیستنبرخــور الزم

 یـعقالنـ -جامع یســنت افــتیره بــارهیک گذاشــتن

 منجــر اریبســ مطالعات و ها نهیهز صــرف بر عالوه

 ییوهمس و نهان و ارکشآ شیگرا گرفتن دهیناد بــه

 تمســیساین رهیافت با  یا هنیزم یاهیژگیو شتریب

 دیاب هکبل. است رانیا در هاشــهر توســعه یزیر برنامه

 و اختارس ن،یهنجار عمرج وبچچار" وانعن بــه آن از

 صورت آن یمبنا بر اهی داور هک آل، دهیا انداز مشچ

 اتنش آن از یاتیعملی ها هینظر و ردیپذی م

. ـودش اســتفاده ،(Chadwick,1971) "رنــدیگیم

با هدف  پژوهش نیاتا  بیان شد موجب شده آنچه تمام

در رهیافت های پیشین  بازنگری ضرورت روشن ساختن

 شیپو افتیره مناسبت ی برایپاسخیافتن و همچنین 

 برنامه ریزیجایگزین برای  یافتیره عنوان به مختلط

  توسعه شهرها انجام گردد.

 مبانی نظری -2

 برنامه خالــص افــتیره کــی از اســتفاده گرچــه

 امــا اســت، برخــوردار یشتــریب دقــت از یــزیر

 بــر یمبنــ نظــران صاحب از یاریبســ بــاور بــه

 برنامه یهــا افتیره از کــی ــچیه نبــودن امــلک

 زا شتــریب یواقعــ یــایدن در ،یــیتنها به یــزیر

 لشــام ،یــزیر برنامه مختلــف یها وهیشــ ــبکیتر

 ،یعقالنــ -جامــع یــزیر برنامه از یعناصــر

ی م استفاده مآبانه ستد و داد یحت و یالتکو افزا،کاند

 . سه(Kaufman,1979) وهیش یک تنها تا شود

 هب که هاییفرضیه با اینجا در گیری،تصمیم مفهوم

 دهندیم اهمیت گیرندگانتصمیم آگاهانه هایانتخاب

 .شوندمی مطرح

های منطقی تمایل دارند تا سطح باالیی از کنترل مدل

 گیرنده اعمال کنند. گیری را در مورد تصمیمتصمیم

رای گیری بهای تصمیمدنبال استراتژیاندک افزایی به

و  گیرندگانانطباق با ظرفیت شناختی محدود تصمیم

 آوری و محاسبه اطالعات است. کاهش دامنه هزینه جمع

 بکیتر مورداستفاده، بکیتر نیتری عمومدر نهایت و 

است  یعقالن و افزاکاند یزیربرنامه

(Kaufman,1979). در  یک رویکرد سوم

که ترکیبی از عناصر هر دو  های اجتماعیگیریتصمیم

 هاهفرضی دررویکرد پیشین است، نه به عنوان تخیلی 

 به. دوم رویکرد مثل کارمحافظه نه و اول، مدل مثل

 به رویکرد سومین این شد، خواهد آشکار که دالیلی

 است شده معرفی مختلف پویش عنوان

(Etzioni,1967) .یــزیربرنامه یهایشناسروش در 

 ــبکیتر مختلــف یهاوهیشــ از توانیم

 ــرد؛ک اســتفاده ییعقلگرا و افزاکاند یهــاافتیره

 اختالط و یا مختلط شیپو مانند متوازن اختالط

 سمت به ای ییافزاکاند سمت به شده یریسوگ

 افتــهی املکت شیرایو عنوان به افت،یره نیا .ییعقلگرا

 یعقالنــ-جامــع یــزیربرنامه

(Rosenhead,1980) ،مدل تــا اســت آن بــر 

 هرچه انطباق یبرا را یــزیر برنامه یعقالن -جامع

 تیعقالن یها یاستک و "یاســیس تیواقع" با شتریب

 ,Grabow & Heskin)کند  لیتعد و جرح یانسان

1973). 

 مدل منطقی

ای تصوراتی درباره های منطقی به طور گستردهمدل

اند و چگونه باید گرفته شوند ها چگونهاینکه تصمیم

ی شود، هدفاز مشکل آگاه می سازتصمیمدارند. یک بردر

های پیشنهادی را به دقت کند، راهرا تعیین می

نها های آاش از شایستگیسنجد و با توجه به ارزیابیمی

دهد، از میان آنها تی که ترجیح میو با توجه به وضعی

کند. افزون بر این، این رویکرد بر تفاوت بین انتخاب می

کند. گیرندگان تمرکز میالزامات مدل و ظرفیت تصمیم

ای از گیری اجتماعی، فاقد مجموعهاغلب مراکز تصمیم

توانند معیارهای ای هستند که میهای توافق شدهارزش

ها نسبتاً سیال و تحت دهند. ارزش ارزیابی گزینه را ارائه

الوه پذیرند. عمی تاثیرتأثیر هستند و از تصمیمات نیز 

ها و بر این، در عمل واقعی، فرض منطقی که ارزش
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و اهداف را بتوان به وضوح مشخص کرد  ها، روشواقعیت

تصمیم گیرندگان نه سرمایه و نه زمانی . رسدبه نظر نمی

د نیاز برای انتخاب منطقی آوری اطالعات موربرای جمع

ندارند. در حالی که دانش فناوری، به ویژه رایانه، در 

تواند کند، نمیآوری و پردازش اطالعات کمک میجمع

محاسبات مورد نیاز مدل منطقی را فراهم کند. در 

نهایت، به جای اینکه با یک جهان محدود ازعواقب 

تم سگیرندگان با یک سیمربوطه مواجه شویم، تصمیم

کنند، جهانی که در آن تمام باز از متغیرها برخورد می

توانند مورد بررسی قرار گیرند. یک عواقب نمی

گیرنده که سعی در پیروی از اصول مدل عقالیی تصمیم

امید خواهد شد که منابعش بدون تبدیل به دارد، نا

 گیری برایتصمیم )نتیجه( و بدون مدل موثر تصمیم

 بههای منطقی مانند. بنابراین مدلهدایت او باقی می

 شوند.علت غیر واقعی و نامطلوب بودن رد می
(Etzioni,1967) 

 )اندک افزا( رویکرد افزایشی
 ژیاسترات در که گیریتصمیم در ترآسان مدل یک

 5چارلز الیندبومتوسط  که "گسیخته ازهم افزایشی"

تفکر پایه اندک افزایی بسیار ساده و  است. مطرح شده

ها هربار از نو ساخته عبارت از این است که، سیاست

های موجود و چیره، شوند، بلکه به سیاستنمی

ها شود. به دلیل آن که انتخابهای اندکی وارد میافزوده

توسط تلقیات عمل باورانه در قید قرار دارند، نه حیطه 

شود و نه به گزینه تولید میای از راهبردهای گسترده

گذاری پرداخته طور کلی در اندک افزایی به عمل ارزش

گذاری نشده و فرض بر شود. بنابراین پیامدها، ارزشمی

های اندک این است که در صورت مخالفت با سیاست

های سیاسی یا اقتصادی اندکی برای وارد افزا، هزینه

ری گیتصمیمآوردن تغییرات صرف خواهد شد. لیندبوم 

اند دروی گام به گام میدر چنین شرایطی را نوعی پیش

توان آن را خزیدن به سمت آینده و به سمت که می

 ها توصیف کرد.ناشناخته
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رای گیری بهای تصمیمدنبال استراتژیاندک افزایی به

و  گیرندگانانطباق با ظرفیت شناختی محدود تصمیم

سبه اطالعات است. آوری و محاکاهش دامنه هزینه جمع

الزام اولیه مدل را به این ترتیب خالصه  ۶لیندبوم 

 کند:می

به جای تالش برای بررسی جامع و ارزیابی  .5

گیرنده تنها بر آن دسته ها، تصمیمتمام گزینه

هایی تمرکز دارد که از نظر از سیاست

ای های موجود به طور فزایندهسیاست

 متفاوت است.

 گذاریهای سیاستگزینهفقط تعداد کمی از  .2

 شوند.در نظر گرفته می

گذاری تنها تعداد هر گزینه سیاست برای .8

مورد ارزیابی  "مهم"های محدودی از پیام

 گیرند.قرار می

 ،است مواجه آن با گیرندهتصمیم که مشکلی .4

  :است شده تعریف مداوم طور به

 ایان،پ _ابزار تنظیمات بیشمار به افزایی اندک

کل را قابل مش دهد، کهمی اجازه ابزار_پایان

 د.نسازمدیریت 

 "درستی"حل بنابراین هیچ تصمیم یا راه .1

 "حمالت بی وقفه"وجود ندارد، بلکه یکسری 

با تجزیه و تحلیل و  موجود، بر روی مسائل

 ای وجود دارد.ارزیابی دوره

 نوانع به افزایشی گیریتصمیم ترتیباینبه .۶

شتر به بی که شودمی توصیف ایاصالحیه

های فعلی، به خصوص نسبت کاهش نگرانی

 پردازد.به ارتقا و اهداف اجتماعی آینده می
(Etzioni,1967) 

 پویش مختلط

ریزی جامع و عقالیی به طور کامل برنامه

نیافتنی است. از طرفی روش اندک افزایی، به دست



 

 سنجی رهیافت  نظری...مناسبتران، نجارصادقی و همکا

 

همان اندازه در ارائه پاسخ به مشکالتی که رویه قبلی 

رو بود، ناتوان است. این روش هرگز به با آن روبهنیز 

ریزی جامع و ای واقعی در برابر برنامهعنوان گزینه

زی ریعقالیی پذیرفته نشد. از طرف دیگر، ایده برنامه

جامع نیز به طور کلی ترک نشد. در این میان رویکرد 

تحت  5بندی اتزیونیسومی نیاز بود. این نیاز با صورت

عنوان رویکرد پویش مختلط برآورده شد، که در حیقت 

ای بین دو رویکرد قبلی به شمار میرفت. از دید مصالحه

ریزی، رویکرد اتزیونی یکی از پردازان برنامهنظریه

ها در حوزه ترین وقایعی است، که در آن سالمهم

پردازی به وقوع پیوست. پویش مختلط، طبق نظر نظریه

 گرایی و روش افزایشی. ازکیبی است از عقلاتزیونی، تر

نظر وی رویکرد مذکور در قیاس با رویکردهای قبلی 

نقاط برتری زیادی دارد: در عین حال که همانند 

بینانه گرانه و غیرواقعخردگرایی چندان دقیق و آرمان

نیست، در همان حال به مانند روش اندک افزایی، 

کارانه، فظهبینانه، محارویکردی محدود، کوته

کند. این استراتژی غیرابتکاری و خودمدار اختیار نمی

عناصری از دو رویکرد پیشین وام گرفته، به طوری که 

دهد. رویکرد نقایص آن دو را با این ترکیب کاهش می

. تر استبینانهتر و واقعسوم )پویش مختلط(، منعطف

 (5831)اسدی و همکاران،

ای که از ند دههریزی پویش مختلط طی چبرنامه

های گذرد همواره متاثر از چارچوبعمر آن می

های مختلف مانند نظریه کنش شناسی و نظریهشناخت

ارتباطی بوده و تا به امروز تحوالتی را در راستای تکامل 

های مختلف رهیافت در نقاط جهان و ناشی از کاربست

های حکومتی متفاوت با ساختارهای سازمانی و فلسفه

ای از آن به تشریح است که بخش قابل مالحظه دیده

های عملیاتی رهیافت به عنوان راهنمای برنامه

ک ریزی یگردد. چرا که برنامهمیگیرندگان بازتصمیم

فعالیت تجویزی و نه صرفاً توصیفی و تحلیلی است، از 

ریزی همواره در یک میان آن رو نظریه و عمل برنامه
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برند. مراحل مختلف میکنش دائمی با یکدیگر بسر

فرآیند پویش مختلط در سه سطح راهبردی و اجرا و 

پس از اجرا به شرح ادامه برای اولین بار توسط اتزیونی 

ابتدا کلیه سطح راهبردی  (Etzioni,1986):معرفی شد 

گیرندگان و های ممکن که به ذهن تصمیمگزینه

کند به صورت مجموعه ای از سازان خطور میتصمیم

شوند. پس یارهای ممکن در طول زمان فهرست میاخت

ها به صورت اجمالی آنهایی که از آزمون اولیه گزینه

کاربردی و ایرادات هنجارین و ایرادات دارای ایرادت 

شوند. عمل حذف سیاسی هستند از فهرست خارج می

های ایراددار در سطح تفصیل بیشتر از گام قبل گزینه

یابد که تنها ا آنجا ادامه میشود و این کار تتکرار می

ه های باقی ماندیک گزینه باقی مانده، یا از میان گزینه

سطح پیش از اجرا یکی به طور تصادفی انتخاب شود. 

به عنوان یک قاعده اجرایی عملیات اجرا در صورت 

شود. هر کجا امکان به چند گام پیاپی تقسیم می

پذیر است به عنوان یک قاعده سیاسی امکان

وند. شهای اجرا به چندین گام پیاپی تقسیم میپروگرام

شوند که ای مرتب میمراحل اجرایی به شیوه

های تر در مراحل اولیه و تصمیمهزینههای کمتصمیم

پرهزینه و یا با قابلیت بازگشت سرمایه کمتر در مراحل 

بعدی فرآیند ظاهر شوند. همچنین برای گردآوری و 

بندی فراهم یک برنامه زمان پردازش بیشتر اطالعات

شود تا اطالعات مورد نیاز در مواقع حیاتی می

نی بیپیش"گیری مهیا باشند، ولی تاخیرات تصمیم

در مهیا بودن این درون دادها درنظر گرفته  "نشده

شود که پیش از شود. پویش جامع زمانی انجام میمی

 نینگیری چرویارویی با نقاط حیاتی در عملیات تصمیم

 پس از اجرای اولینسطح بازبینی اطالعاتی آماده شوند. 

ها یک پویش نیمه جامع انجام زیرمجموعه از افزوده

ها همچنان این شود و در صورت کارآمدی افزودهمی

تر و های زمانی طوالنیپویش نیمه جامع با فاصله

یابد. در صورتی که بازبینی کامل و کلی ادامه می
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تر شوند ها منجر به مشکالت عمیقای از افزودهمجموعه

شود. پویش در فواصل زمانی تری انجام میپویش جامع

یابد از جمله خطری منظم به دالیل مختلف ادامه می

که در جریان پیش اولیه قابل مشاهده نبوده و پس از 

اجرا قابل مشاهده است و یا ممکن است چند گام جلوتر 

ا راهبرد بهتری خود را نشان دهد، خطور هدف کالن ی

ریزی که برنامه را به ذهن و یا دستیابی به هدف برنامه

سازد که در این صورت، نیاز میهای بیشتر بیاز افزوده

 . شودبه سراغ اهداف جدیدتر رفته و ختم پروژه اعالم می

 های مدل مختلطویژگی

توان به صورت های این رهیافت را میویژگی

 فشرده چنین بیان کرد:

 نه گرایاتواند به سنجشی واقعرهیافت می این

از رفتار انسانی منجر شود. چرا که به 

های رفتار انسان توجه میکند، به ویژگی

طوری که پویش کلی عرصه مشکل در حد 

جزئیات پایین را با پویش در حد جزئیات 

 آمیزد.باالی موضوعات انتخاب شده، می

 های این رهیافت به ضرورت وجود گزینه

وان و در دسترس برای بررسی اشاره دارد فرا

و بنابراین همواره به فرایند کشف و یا تولید 

ی ریزگیری و یا برنامهها برای تصمیمگزینه

 راهبردی نیاز دارد.

  این رهیافت به فرآیند تنظیم اهداف مربوط

گیرنده، های فرد تصمیمبوده و عالوه بر ارزش

د و منهای اصلی بهرههای گروهبه ارزش

گیری و سایر درگیر در فرایندهای تصمیم

 های درگیر نیز اشاره دارد.گروه

  این رهیافت به لزوم و نیاز به وجود اطالعات

پذیری اجرای الزم برای سنجش امکان

 کند.ها اشاره میگزینه

 های الزم در این رهیافت از یک سو به گام

گیری و از سوی دیگر به تعهد در تصمیم

های ، هنگام تنظیم برنامهتخصیص منابع

 ها، اشاره دارد.عملیاتی و یا پروگرام

  این رهیافت نیاز به پسخوراند را در مرحله

 کند.اجرای برنامه، مطرح می

  این رهیافت نیاز به بازبینی و فرابینی اهداف

ها و به هنگام کردن آن ها را مطرح و گزینه

 کند.می

 مناسبکارگیری برنامه این رهیافت نیاز به 

ن گیری و بازبینی پیوسته آکل فرآیند تصمیم

خواه و )فیض کند. را توصیه می

 (581۶همکاران،

 گیری در مدل مختلطفرآیند تصمیم

باتود و ثمین با تاکید بر  5111در سال 

های ارتباطی، فرآیند کاربست این رهیافت را شیوه

از نو ترسیم کرند. در این فرآیند پس از شناسایی 

موجود و تشخیص مشکل، اهداف خرد که از وضع 

شوند، تنظیم و های مشکالت ناشی میحلراه

ساختاربندی شده و سپس وسایل دستیابی به 

ها و اهداف تعیین و از طریق مذاکره با گروه

 (.5شود. )شکلمشارکت افراد درگیر انتخاب می

 

 

 

 



 
 

(5111ثمین، )بوتد و گیری در مدل مختلط . فرآیند تصمیم5شکل 

 های پژوهشیافته -4

 بر پایه مدل منطقی ریزینقدی بر برنامه

ریزی، اهداف و مقاصد برنامه ر این نوعد

ریزی را نمایندگان سیاسی و مدیران جامعه از قبل برنامه

های شهروندان تاثیر چندانی کنند و خواستتعیین می

این نحوه  پیشنهادها و راهکارها ندارد. نتیجه عملیدر 

های جامع و تفصیلی تهیه و اجرای طرح نگرش به شهر

است که به شیوه ای کارکردگرایانه و یکسان، تمام 

ها ای از افراد و فعالیتحیات شهر را به عنوان مجموعه

باید نوع و میزان مکان آنها را کند، که میتعریف می

ز این دیدگاه وظیفه شهرسازی و برنامه تعیین کرد. ا

ای منطقی و آمرانه، با شهری این است که به شیوههای 

هر فرد به زمین  "حداقل"یا  "متوسط"برآورد نیازهای 

 بینی رشد جمعیت،)سرانه( و محاسبه آن بر اساس پیش

د. در چنین نسرنوشت تمام شهر و شهروندان را رقم ز

رد در چارچوب ضوابط شرایطی هر شهروند فقط حق دا

از مواهب هایی که برایش درنظر گرفته شده، و سرانه

ت اس . در بستر این فرآیندمند شودزندگی شهری بهره

که شهرسازی به ابزار انقیاد و کارگزار قدرتمندان و 

ریزان با وجود نیات شود و برنامهزمین داران تبدیل می

ار قرنان شهر نیک و آرمانی خود در جایگاه دشم

ستیزی و گیرند و عامه مردم نیز به برنامهمی

. (5831آورند)مهدی زاده، گریزی روی میقانون

 ریزان همواره از اینکهرسد که برنامهنظر میبههمچنین 
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توانند رهبران سیاسی را وادار کنند تا بر اساس نمی

آنها معموال  دارند.شکایت  شان عمل کنند،هایتحلیل

ها یا موکالنی که با آنها موافق انمجبورند برای سازم

 بایست بیننیستند، کار کنند و معموال به اجبار می

صداقت و امرار معاش یکی را انتخاب کنند؛ گرچه 

 ریزی جامع بر اساس منفعت عمومخواهند برنامهمی

شان انجام دهند اما اغلب و به تدریج برای آنچه سازمان

خواهد کار می )مسکن، حمل نقل یا توسعه اجتماعی(

در چنین چارچوبی، . (Innes,2000) کنندمی

که  ایتدبیر برنامه"شود: ریزی چنین تعریف میبرنامه

هرگونه توسعه )کالبدی( که مصرف کننده زمین باشد 

را در نظر گیرد و بتواند منافع کلی ناشی از آن توسعه 

را بیشینه نموده و تدارک الزم جهت اجرای برنامه را در 

ا ریز خود ربنابراین در این رهیافت، برنامه "گیرد. نظر

داند، هرچند با توجه به پاسدار منافع عمومی می

های این رهیافت میزان پاسداری از منافع محدودیت

عمومی در کشورهای مختلف، نه فقط نسبی بلکه به 

 .(5831)مهدی زاده، نوعی غیر عملی است
  گرایینقدی مفهومی و تجربی از افزون

 زین گسستهیی افزا اندک نام با افزا اندک افتیره

 ورتصـ دهنده نشـان گسسته اصطالح ؛است شده مطرح

 جمع کی همچون جامعه از افزا اندک تفکـر ـروانیپ

 همچون نظر مورد مدل. است ها گروه و افراد از بیرق

 کوچک های میتصم از ارییبس آن در که است بازاری

 شود،ی م گرفته فردی منفعت کردن نهیشیب به توجه با

ی م ییدسـتاوردها بـه منجـر امـر نیا که ادعا نیا با

 نیچنـ. بـود خواهد همگان نفع به بلندمدت در که شود

یی افزا انـدک مرکـزی اصـل جامعـه، از تصـوری

 نهدام کردن محدود یپ در ییافزا اندک. اسـت گسسـته

 و یابی نـهیگز اهـداف، بـر یمبتن یعقالن رییگ میتصم

 جامعه در. است ها گروه سـوی از ها نـهیگز یبررسـ

 که یکالن رندهیگ میتصم چیه ان،یافزا اندک نظرِ مورد

 رایز ندارد وجـود بزنـد دسـت یاساس های انتخاب به

)مهدی  رودیم شمار به باور اتم ای جامعه نیچن

 ای منفعت هر که صورت نیبد منافع تکثر (.583۶زاده،

 منـدبلویل نظـر از باشد، داشته را خود دبانید ،یارزش

 بندی دسته هرگونه نکهیا اول. دارد یمهمـ امـدهاییپ

 لیتعد" نکهیا دوم و سازدی م رممکنیغ را اهداف

 راتییتغ برای یارزش به بیرق ادعاهای نیبـ "متقابـل

 تری عیوس فیط خدمت در که شودی م منجر افزا اندک

 کردهاییرو قیطر از بتواند نکـهیا تـا دارد قـرار منافع از

 ـلیتحل. ابـدی دست استگذارییس به متمرکزشده جامع

 در و کرد فیتضع را یعمـوم منفعـت مفهـوم نـدبلومیل

 و 5111 ی دهه در یاسیس علوم دانشمندان ریسا واقع

 عنوان بـه کـه کردندیم فکر نکهیا لیدل به عمدتا ،51۶1

 به تتوانسینم نکهیا ای ندارد یارزش ینییتب ابزار کی

 خصـمانه ینگـاه کند، عمل یاتیعمل هنجاری عنوان

 Campbell et) داشتند یعموم منفعت مفهـوم بـه

all,2002) .یاسیس رهبران که کندیم انیب نیهمچن، 

 رب توانندینم است، ازیموردن یمنطق مدل در که آنگونه

 که دهندیم حیترج و برسند توافق به اهداف روی

 انتخاب زمان کی در را اهداف و ها استیس

 . (Stiftel,2000)کنند

 دتواننی م نهادها" که را برداشت نیا ییافزا اندک

 منفعـت ـانیب راسـتای در را ها استیس آگاهانه

 رگید عبارت به. داندی م مردود ،"کنند نیتدو یعمـوم

 ـطخ(اسـتیس میتنظـ یچگونگ هینظر ،ییافزا اندک

 به نیبنابرا. است حکومت درون در یعمـوم های)یمشـ

 رییگ زهاندا مورد در یتناقض شگفتهیپ فیتعر در ریناگز

 تاسیس دیتول به که یینهادها درون در یعموم منفعت

 بنا نیهمچن. شودی م مشاهده پردازند،ی م) یمش خط(

 رد گـذار سهم ای کننده شرکت هر افزا، اندک تفکر بر

 خود فداکاری ای سهم نسبت به را ایمزا بازار، جامعه هر

 شرکت ،ییاندکافزا در نیبنابرا. آوردی م دست به

 با برابر را ها منفعت ،"میتصم بازار" در کننـدگان

 ند،کنی م رییگیپ را خود منفعت که یشدت و کوشش

 کندتر که افرادی دسـته آن امـا. آورندی م دست به
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 امدهاییپ و ندهایرآب اثرگذاری از کنندی م رفتار

 ـبکس بـه ـرایز شوندی نم گذاشته کنار استگذارییس

 خود نیپس شرکت با توانندی م آنها باور، چندگانه تفکر

 ثـریا خـود منفعـت بـه یابیدسـت در تا ندینما کوشش

 ییآنها حال،. بگذارند ها)یمش خط(استیس بـر انـدک

 دیبا ای را کنندی نم شرکت رییگ میتصم ندیفرآ در که

 که ییها میتصم از خشنود ای و تفاوتی ب و احساس یب

 نیچن در. آورد شمار به رند،یگی م آنها برای گرانید

 اگر که اشندب داشـته انتظـار توانندیم افراد نیا یحالت

 را مالز بهره کردند،یم شرکت رییمگیتصم ندیفرآ در

 .(5831دانشپور، عبدی ) بردندیم

  رهیافت پویش مختلط مزایا و قابلیت های

 فهیوظ افزا، اندک و هیپا های میتصم نییتع از پس

 امـور مـورد در وگـو گفت و مناظره زشیانگ زیر برنامه

 نیا از که معتقدند افتیره نیا روانیپ. اسـت شـهری

 فرصت" شیافزا و "ارهایاخت" گسترش به توانی م راه

 هگون نیا به یابیدست منظـور بـه. افـتی دسـت "هـا

 هن تا رودی م کار به یفن اتیعمل زییر برنامه در اهداف

 هبلک ابـد،ی شیافـزا شـهری نـدهاییفرآ از درک فقط

 ها،اریاخت شوند، روشن و مشخص زییر برنامه مشکالت

 مشـخص استیس در ها ناسازگاری و ها کشمکش

 راهبردهای امدهاییپ هدفمند، ای گونه بـه و شـوند

 نیچن. رندیگ قرار یابیارز و یبررس مورد نه،یگز

 اب و اطالعات داشتن اریاخت در بـا فقـط نـه ییکارهـا

 مبنای بر بلکه ها، ارزش مورد در وگو گفت و کامل درک

 ندیرآف کی زییر برنامـه کـه دارد قرار زین هیپا فرض نیا

 "شیپاال و اصالح" توان که است "مهار و تیهدا" قابل

 را زمـان یطـ در شـده رییگ میتصم های استیس

 (.5831)عبدی دانشپور،  .دارد

تشخیص الزامات و توانمندی های رهیافت پویش 

و با دویژگی های این رهیافت  سهیمقاحاصل از  مختلط

اصلی و برآمده از در هشت مقوله  نیشیپ افتیره

ر زی مطالعات اسنادی انجام گرفته، به اختصار به شرح

 (:5818است )شریف زادگان و همکاران،

مختلط در قالب ساختار  شیپو افتیره -5

 و ساختار برنامه ریزی یاسیاقتصاد س

  ساختار برنامه ریزی جمع گرا در

 عین کثرت گرایی

  مناسب کلیه سیستم های اقتصاد

 سیاسی

 ینسبت به عوامل ساختارواقع گرایی   -2

 توجه به مهیا بودن منابع:

  ملزومات کمتر از عقل گرایی و

 بیشتر از اندک افزایی

محیط تصمیم و توانایی نگرش نسبت به 

 عمل در مواجهه با قیود و نامعلومی ها:

  انعطاف پذیری در برابر پیچیدگی

های محیط و تغییرات بزرگ 

محیطی از طریق تعیین سطوح 

مختلف پویش و تاکید بر بازخورد 

 اجرای برنامه

نگرش نسبت به ظرفیت تصمیم گیرنده 

 و کنشگران اجرایی:

  بهدر نظرگرفتن تصمیم گیرنده 

عنوان موجودی با عقالنیت محدود 

 وقابلیت ایجاد هم رایی

 نگرش نسبت به نابرابری های قدرت:

  توجه به وضعیت کنش گران و

روابط میان آنان در تعیین سطح 

 پویش

 در برگیرندگی موضوعات پخشایشی  -8
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  توجه به موضوعهت پخشایشی و

سودمندی نهایی ناشی از تاکید بر 

 بهینگی ناشی از هم رایی

  نیت تامین منافع جمعی در عین

منافع فردی )کارآمدی ناشی از هم 

 رایی(

 نقش واگذار شده به تصمیم ساز -4

  برنامه ریز به عنوان متخصص و

 میانجی گر در ایجاد هم رایی

 عمل گرایی و توجه به اجرا -1

 گزینشی بودن موضوعات / جامعیت:

  درمان گرایی به دلیل تحدید

جزئیات مورد نیاز تصمیم های 

اساسی بیش از عقل گرایی و کمتر 

 از اندک افزایی

 توجه به موضوعات کلیدی 

هم سازی و برقراری ارتباط میان 

 تصمیم سازی و اجرا:

  تاکید بر هم سازی میان برنامه و

اجرا از طریق ایجاد ساز و کارهای 

کاهش ناهمسازی نیت و برون داد 

برنامه )جور گشت مداوم برنامه و 

 عمل(

 سطح مداخله:

  تاکید بر سیاست گذاری و تولید

پروگرامدر چارچوب سطوح 

 راهبردی

 امکان سنجی اجرا:

 انجام امکان سنجی اجرای برنامه ها 

 مشکل گرایی -۶

درگیری با تعیین مشکل و هدف به 

 عنوان بخشی از فرآیند برنامه:

  واقعی بودن اهداف و تدوین آن به

 عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی

 تهیه و زمینه عمل برنامه:توجه به بستر 

  تاکید بر بستر زمینه گرایی و نفی

الگوی واحد، قطعی و فراگیر در 

 تهیه برنامه ها

 برقراری رابطه بین مقصد و وسیله -1

 نگاه هم زمان به وسایل و اهداف 

  نگاه به تصمیم گیری به عنوان

وسیله، تعیین مقصد _تحلیل مقصد

 و سپس جستجوی ابزارها

 یزی به عنوان نگاه به برنامه ر

 بخشی از فرآیند تصمیم گیری

آینده نگری، حرکت های ریشه ای و توانایی  -3

 اعمال اصالحات بزرگ:

  آرمان گرایی همزمان با محافظه کاری

و واقع گرایی با چارچوب های مرجع 

 هماهنگ کننده

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

های، علی رغم تحوالت و پیشرفت گسترده در زمینه

... در کشور ؛ و افزایش اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی 

سطح دانش و آگاهی به مدد این تحوالت، رویه 

ریزی توسعه برای شهرها تغییر چندانی نکرده برنامه

هایی های توسعه شهری همچنان از روشاست و طرح

به  ،های بسیارکند که عالوه بر صرف هزینهاستفاده می

نتج نمی شوند. برای جلوگیری از کارکرد مدنظر هم م

برنامه ریزی و یافتن  هدر رفت هزینه های مختلف

گری نیاز به بازن ،راهکاری که بیشترین کارایی را داراست

استراتژی  داریم.رویکردهای مورد استفاده جدی در 

مورد استفاده در برنامه ریزی شهری تاثیر مستقیمی بر 

 ه اهداف دارد وکارایی طرح و دستیابی هرچه بیشتر ب
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نادرست رهیافت در مرحله تصمیم سازی باشد، حتی با 

وجود دقت کافی در مراحل اجرای طرح، به نتایج 

 با نگاهی گذرا به نتایج اجرای مطلوب دست نمی یابیم.

، نیاز به تغییر روش در برنامه ریزی های شهری

 رویکردهای سنتی مورد استفاده، آشکار خواهد بود. 

توسعه و پیشرفت روزافزون به  توجه به گرایشسویی از 

ضرورت اتخاذ تصمیمات اساسی و بلندمدت  ،در کشور

و برخورداری از برنامه ای که بتواند دیدی واضح و کالن 

 ارائه دهد را آشکار می سازد.  از آینده

ی نیافتنریزی جامع و عقالیی به طور کامل دستبرنامه

هری گذشته ناکارآمدی طرح های توسعه ش است،

های سنتی )عقالیی( و روی آوردن مبتنی بر رهیافت

ملموس سازان به رویکرد دوم، نشان از برخی تصمیم

ال ها است. حدر شیوه انجام این طرحنیاز به تغییر  بودن

آنکه رویکرد دوم هم به لحاظ محدودیتی که در تدوین 

 ها  دارد، از ارائه دیدی واقعی و وسیعها و گزینهسیاست

ای . این روش هرگز به عنوان گزینهبهره استاز آینده بی

 ریزی جامع و عقالیی پذیرفته نشد.واقعی در برابر برنامه

ریزی جامع نیز به طور کلی ، ایده برنامههم چنان که

 . ترک نشد

با دربر داشتن عناصری از  پویش مختلطرهیافت 

قالیی در پی حل مسائل مدل عجامعیت و کالن نگری 

توسعه و برنامه ریزی شهری و همچنین دریافتن  اسیاس

ترین رهیافت برای انواع مناسب فرصت های آتی است.

از سوی  آید.شمار میریزی توسعه در شهرها بهبرنامه

دیگر این رهیافت با پوشش برخی عناصر مدل اندک 

افزا، برنامه ریزی اجرایی، اهداف مشخص و عینی و قابل 

این  با دارا بودن ممکن می سازد.دسترسی را اتخاذ و 

ریزی پویش مختلط در طول برنامهگرایی انعطاف و واقع 

دوران نشان داده که در کارکردهای مختلف توانسته 

خود را با شرایط جدید وفق دهد؛ همچنان که کارایی 

کند، کما می خود را در پاسخگویی به مشکالت حفظ

ین ریزی ازبرنامهاینکه در بسیاری کشورهای دنیا برای 

بررسی الزامات و امکانات . شودرهیافت استفاده می

اجرای صحیح رهیافت پویش مختلط، گویای مناسبت 

این رهیافت جهت جایگزینی و استفاده در برنامه ریزی 

نیاز است تا برنامه لذا با تمام آنچه رفت، شهرهاست. 

همچنان که تاثیرگذاری این رهیافت را در نمونه ریزان 

های با مقیاس کوچک می آزمایند، بسترسازی الزم را 

 .برای عملیاتی شدن روش های نوین فراهم کنند
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