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 چکیده
 هایآرمانیکی از  مثابهبه «و سوانح ها، مخاطراتمقاوم در برابر انواع آسیب و شهری امن» دستیابی به

بهبود نظام »است؛ در این امتداد طرح جامع شهر تهران  شدهگرفتهانداز شهر تهران در نظر سند چشم

مثابه یکی از راهبردهای اصلی توسعهه شعهر به را «شهر غیرعاملمدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع 

نظران، ترسیم و به چالش کشیدن تصاویر آینعده شعهرها، بسیاری از صاحب .آورده استتهران در نظر 

از تغییر و تحوالت در حال وقوع و کسب آمادگی الزم برای مواجهه و مقابله بعا  پیشی گرفتن منظوربه

گیرنعد و ترین نیازهای جوامع شهری در نظعر معیمنزله یکی از حیاتینده را بههای ذاتی آیپیچیدگی

مهتقدند که ادامه حیات و بقای شایسته شهرها بدون برخورداری از تصاویر جذاب، نیرومند و پابرجعا، 

چهعار آینعده »گیعری از روش شعود تعا بعا بهعره، در این پژوهش تالش معیروازایننیست.  پذیرامکان

رشعد، فروپاشعی، جامهعه " الگوهعایکهنشهر تهران، در قالب  آینده تصاویر  «دیتور عمومی جایگزین

هعا و چعالش تعرینمهمقعرار گیرنعد تعا ضعمن شناسعایی  موردبررسی، "یافتهو جامهه تحول یافتهنظم

سازی و ترسیم آینده مطلوب شهر تهعران و اراهعه های جایگزین، مبنایی برای تصمیمهای آیندهفرصت

منظور ارتقا عملکرد و توان شهر در حوزه مدیریت بحران و دفاع غیرعامعل  به یشنهادهای خبره محورپ

گیعری از اجتماععات محلعی و بهعره توانمندسعازیبندی آراء خبرگان، نتایج حاصل از جمع فراهم آید.

 هر تهران در نظر منزله راهکاری برای ارتقا توان دفاعی شمدیریت بحران را به محوراجتماعرویکردهای 
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 مقدمه

عواملی  ازجملهریزی نشده شهرهای کشور، رشد و فزاینده شهرنشینی و توسهه برنامه بهرو  روند

ها ساز در آنو انسان قوع بالیای طبیهیهای ناشی از واست که احتمال افزایش تلفات و خسارت

اسعت، دهد. تمرکز امور سیاسی، اداری و اقتصادی ایران در پایتخعت، سعبب شعدهرا افزایش می

هعای قعرار دهعد؛ در ایعن میعان ویژگعی تعثییرآسیب دیدن تهران، همه نقعا  کشعور را تحعت 

، نشععینیحاشیه تهععران، شععامل تععراکم بععاالی جمهیععت، کمبععود ف ععاهای بععاز، فردمنحصععربه

 هععای فرسععوده و هععای متهععدد، گسععتردگی بافععت، قععرار گععرفتن بععر روی گسععلمهاجرپععذیری

هعای متفعاوت و معواردی و قومیعت هعافرهنگ بعاهای کعم مقاومعت، سعکونت افعراد ساختمان

آن شده است. در این امتداد، استقرار یک نظام معدیریت  پذیریآسیب، سبب افزایش دستازاین

بعه الگعویی مناسعب،  شدنتبدیلو سرعت که قابلیت  پذیریانهطافو برخوردار از  بحران کارآمد

 رسد.  کشور را داشته باشد، ضروری به نظر میشهرهایدر سایر کالن سازیپیادهمنظور به

توان بر شد که میتصور می گونهاین 7319های ابتدایی دههو سال 7399های دهه در سال

های ، تغییرهای آینده را محاسبه و بر اساس آن، برنامهسالهبیستتا های ده بینیاساس پیش

شبکه و  وتحلیلتجزیههای زمانی، یابی روند، سریاراهه داد. این دوره، دوره برون سالهده تاپنج

شباهت فردا به » ریاضی بود. شاید بتوان گفت که تصور غالب در این دوره، هایسازیشبیه

گیری از ریزی از طریق بهرهشد و مدیریت و برنامهشخص در نظر گرفته میبود. آینده م« امروز

های پذیرفت. در طول سالانجام می شدهتهیینروندهای کنونی برای مواجهه با شرایط از پیش 

های اقتصادی گسترده و ناگهانی و نگاه به آینده تغییر یافت؛ با وقوع بحران 7339تا  7319

امری  منزلهبهآمد و نمی نظر بهبینی ده همانند قبل، قابل پیشهای اجتماعی، آینتحول

شد؛ دیگر فقط یک آینده محتمل برای توسهه وجود نداشت و چندین غیرقطهی به آن نگاه می

این دوره،  .(Ratcliffe & Crawczyk, 2011) شدیِ ممکنِ متفاوت در نظر گرفته میآینده

ی جایگزین و بررسی تصاویر متفاوت از آینده بود. شاید هااندیشی، توجه به آینده دوره بدیل

 در نظر گرفت.  پژوهیآیندهمنزله عصر ترویج رسالت و تفکر بتوان این دوره را به

و  پژوهیآیندهای در حوزه صورت گستردهجایگزین به هایدر طول دهه اخیر، مفهوم آینده

های متفاوت طور صریح، جنبه، این واژه بهقعدروااست؛  شدهگرفتهکار های علمی بهسایر رشته

 ، مفهوم پژوهانآیندهدهد. بسیاری از های آینده را مورد خطاب قرار میتصاویر و پدیده

برند. این مفهوم کار میبه مرجحهای ممکن، محتمل و با آینده ردیفهمجایگزین را  هایآینده

 گیری از مفهوم با بهره -کر درباره آیندهمنظور توسهه شیوه تفبه -های جایگزیناز آینده
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های باورپذیر و ایجاد یک نمای جدید به تصویرهای مربو  به آینده، ظهور یافت. هسته آینده

های کند که ممکن است به ایجاد آیندههای چندگانه اشاره میمرکزی تهاریف موجود، به آینده

واژه  پذیریجمعثکید اصلی بر خاصیت در این مفهوم، ت درواقعمختلف و متفاوت منجر شود. 

 ای از مجموعه" منزلهبههای جایگزین در یک مفهوم گسترده، آینده است. بنابراین آینده

های نارسایی درنتیجه، چندبهدیهای . این تثکید بر آیندهشودمیتهریف  "های ممکنآینده

 ه وجود آمده ب "خطای تک بینی"و  "تهمیم نابجا" ویژهبهناشی از پیشگویی و 

نامیم، برگرفته از می« تصویرپردازی سناریو مبنا». آنچه در این نوشتار (Son, 2014) است

)تصاویر آینده(، پیش از اراهه تصویر غالب  های جایگزینتثکید مکتب مانوا بر لزوم بررسی آینده

ورند که، درک نظران این مکتب بر این باو پیشنهادهای هنجاری برای آینده است؛ زیرا صاحب

ها و امیدهایشان برای انتظارهای واقهی آنان نظیر ترس دهندهشکلافراد از تصاویر آینده، 

شود تا با گفته شد، در این نوشتار تالش می که طورهمان. (Son, 2012) ساخت سناریوهاست

 الگوهاینکهروی شهر تهران در قالب های پیش های جایگزین، آیندهگیری از مفهوم آیندهبهره

روی نظام مدیریت های پیش چالش ترینمهمچهارگانه دیتور، به تصویر کشیده شوند. در ادامه 

کارهای مورد تثکید راه درنهایتگیرد و قرار می موردبررسیشکلی فراگیر بحران شهر تهران به 

اع غیرعامل های احتمالی و ارتقاء توان دفمنظور غلبه نظام مدیریت بحران بر چالشخبرگان به

 گیرد.قرار می موردتوجه سازانسانشهر در مواجهه با بالیای طبیهی و 
 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

 و تصاویر آینده یپژوهندهیآ

است، فقط در  دهیفرانرسکند که چون هنوز ، آینده را ماهیتی ناموجود تهریف می7کورنیش

منزله یکی از به 9یشیاندندهیآثکید بر با ت 1بل  .(Cornish, 1977) ذهن بشر وجود دارد

Bell),  دانداقدام بشری، اقدام آگاهانه بدون تفکر درباره آینده را غیرممکن می یازهاینشیپ

های سالمت ریزی برای آینده، در مرکز ویژگینیز  مهتقد است که تفکر و برنامه 4. مازلو(1997

آینده و لزوم تفکر و تالش برای  یریناپذینیبشیپ. (Cocks, 2003) شخصیت بشر قرار دارند

منزله یکی از ، تصاویر آینده را بهپژوهانندهیآبسیاری از است که  ساخت آینده، سبب شده

                                                           
1. Cornish 
2. Bell 
3. Future Thinking 
4. Maslow 
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برای مثال، دیتور ضمن  های دستیابی به درک بهتر از آینده، در نظر بگیرند.مؤلفه ترینمهم

و تفکر  پژوهیآیندهدرباره آینده، رسالت  تصویرپردازیهای جایگزین و تثکید بر مفاهیم آینده

بینی دقیق آینده ، پیشپژوهیآیندهرسالت "کند: بیان می گونهاینرا  بنیادین نهفته در آن

 پژوهیآینده ها و منشث تصاویر متفاوت از آینده است.درصدد درک تفاوت پژوهیآیندهنیست؛ 

قرار  تثکیدرا مورد « تصاویر آینده»مطالهه تنها به دنبال مطالهه یک آینده مشخص نیست، بلکه 

   .(Dator, 2009) "دهدمی

درباره آینده و جایگاه کانونی آن در  تصویرپردازیهای جایگزین و لزوم توجه به آینده

را یک  پژوهیآیندهاست؛ او  مشاهدهقابل روشنیبهنیز  پژوهیآینده، در تهریف بل از پژوهیآینده

های داند که هدف آن کشف یا ساخت، بررسی، ارزیابی و پیشنهاد آیندهحوزه دانشی مستقل می

 (.7931 )بل، ممکن، محتمل و مرّجح  است

 کند:گونه مطرح میبه تصاویر آینده را  این پژوهانآیندهدیتور چرایی پایبندی و توجه 

ها و دیدگاه ... مطالهه یپژوهندهیآنیست، چون آینده هنوز وجود ندارد.  مطالههقابلآینده 
نامند( است. این تصاویر، تصاویر آینده می مهموالًها درباره آینده )آنچه نظرهای افراد و گروه

این تصاویر، اغلب زندگی فرد را  کنند...منزله مبنایی برای اقدام در زمان حال عمل می اغلب به
آینده دارند. ممکن است تصاویر بسیار متفاوتی از  مهموالًهای متفاوت، دهند. گروهتغییر می

 ...متفاوت باشد و تصاویر زنان و افراد جوامع غربی با افراد جوامع غیر غربی  تصاویر مردان با

(Dator 2005, Cited in Hicks & Holden, 2007) .  او مهتقد است یکی از اموری که

 به تصاویرشانبخشی  سهی در انجام آن دارد، کمک به مردم در بررسی و شفافیت پژوهیآینده

که ممکن است با طوریاز آینده است؛ به ها(ها، آرزوها، باورها و نگرانیها، ترس)دیدگاه

 .(Dator, 1996) گیری ایشان بهبود یابدبر آن تصاویر، کیفیت تصمیم تثییرگذاری

در ارتبا  است.  7گراساخت شناسیهستیبه تصاویر آینده، با  پژوهانآیندهاساس توجه 

گرایی، به وجود واقهیت آینده، خارج از زبان و تفکر بشر قاهل ساخت شناسیهستیران طرفدا

بازتاب  درنتیجهتواند کند که دانش میفرض می گراعینی شناسیهستی کهدرحالینیستند؛ 

گرا، هیچ ساخت شناسیهستی بر اساسآید.  به دستهای بیرونی ها یا موجودیتواقهیت

آینده هنوز وجود ندارد. بنابراین،  چراکه)مطلق( درباره آینده وجود ندارد؛  واقهیت مطلقًا درستی

گویی آینده و کشف قوانین رویدادهای آینده نیستند؛ در دنبال پیشبه پژوهانآیندهبسیاری از 

                                                           
1. Constructionism 
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خواهند، هایی برای ایجاد آنچه مردم میهو توسهه را 7های هنجاریبر آینده پژوهانآیندهمقابل 

را  آینده جوامعاهمیت توجه به تصاویر  1در این امتداد، پوالک  .Son), (2012 کنندمی دیتثک

دهنده آینده  آگاهیپیشو  گربازتابتصاویر آینده،  مورد تثکید قرار داده است و مهتقد است که

های خود به این نتیجه او در بررسی. 9"روندجوامع به دنبال تصاویر خود می"جوامع هستند و 

ها با صهود و سقو  فرهنگ صهود و سقو  تصاویر آینده، مقدم و یا مصادفاست که  رسیده

که جامهه از تصاویر شکوفا و مثبت برخوردار است، طبق نظر پوالک، تا زمانی .است بوده

که تصویر جامهه، سرزندگی و حیات خود را از فرهنگ آن پویا و شکوفا خواهد بود و هنگامی

 4جارد دیاوند. Polak), (1973 پایدزوال کند، بقای فرهنگ دیری نمیدست بدهد و شروع به 

در مطالهه خود درباره فروپاشی اجتماعی نیز  با این دیدگاه موافق است. او مهتقد است که 

های و فروپاشی اجتماعی متهاقب آن، نتیجه باورها و اقدام 0جزیره ایستر محیطیزیستتخریب 

های سنگی اکنان این جزیره بود. این باورها توسط مجسمهسیاسی، اجتماعی و اعتقادی س

شد. که نمایانگر اهداف نمادین، مهنوی و کارکردی بودند، اراهه می 9"موآیی"الجثه عظیم

که ساکنان جزیره، باور خود نسبت به آینده را از دست دادند، در پاسخ به خشم و هنگامی

ردند؛ یهنی آنچه روزی نماد امیدواری بود، سرخوردگی خود، این شمایل تاریخی را تخریب ک

آماج ناامیدی قرار گرفت؛ چیزی شبیه به تخریب مجسمه استالین، به هنگام سقو  رژیم 

 .(Diamond, 2005, Cited in Wuellner, 2011) کمونیستی

 

 درباره آینده یرپردازیتصوآینده شهرها و 

های موجود در رویکردهای سنتی از ستینواقص و کاافزایش عدم قطهیت نهفته در ذات آینده و 

گرا بر رفع نواقص رویکردهای سنتی )که در قالب ، و تثکید و تمرکز رویکردهای آیندهسوکی

های چندگانه و بررسی است( از سوی دیگر، لزوم توجه به آینده شدهانیب( 7جدول شماره )

 سازد. نمایان می شیازپشیبرا ریزی شهری مدیریت و برنامه فراگیردتصاویر متفاوت آینده در 

  

                                                           
1. Normative Futures 
2. Polak 
3. As images go, so goes society 
4. Jared Diamond 
5. Easter Island 
6. Moai 
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 (Lindgren & Bandhold, 2003) گرا( مقایسه رویکردهای سنتی و آینده4جدول )

 گرارویکردهای آینده رویکردهای سنتی 

 شودچیز برابر در نظر گرفته نمینگر، هیچکل شودچیز برابر در نظر گرفته مینگر، همهجزء اندازچشم

 )انفسی(، پنهان کیفی، ذهنی مشخص ،آفاقی() کمی، عینی متغیرها

 پویا، ساختارهای نوظهور ایستا، ساختارهای مشخص روابط

 زمان حال است کنندهتصدیقآینده  گذشته بیانگر حال است تفسیر

 چندگانه و غیرقطهی ساده و قطهی تصویر آینده

 7رفتاری و تصادفی ،های کیفیمدل های قطهی و کمیمدل روش

 گیرد() آینده شکل می فهال و خالق )آینده رخ خواهد داد( منفهل یا انطباقی آینده نگرش به

 

ناپایداری مسیر کنونی در اداره شهرها  1یابی روندهابینی، مانند برونهای سنتی پیشروش

 ریناپذجبرانهای کنند که ادامه این مسیر، آسیبرا نمایان ساخته و این واقهیت را یادآوری می

 منظور تفکر های جایگزین فراونی بههمراه خواهد داشت؛ در این امتداد، روشانی بهفراو

و/یا  "ممکن"های ها، در پی ایجاد آیندهاند. اغلب این روشدرباره آینده، شهرت یافته 9مندنظام

ها مهموالً رو تفاوت دارند؛ این روشهای پیشترین گزینههستند که با محتمل "مطلوبی"

 هستند 0های تغییردرباره پیشران4به بینش و دستیابی هاتیعدم قطهشناسایی درصدد 
(Peterson, Cumming & Carpenter, 2003) . 

ممکن است اراهه تصاویر ":گویددر بیان اهمیت برخورداری جوامع از تصاویر آینده می 9والنر

دان تصاویر متهالی طور مستقیم منجر به سقو  اجتماعی نشود، اما فقضهیف از آینده، به

 ,Wuellner) "است نگری و یکی از اولین نشانگرهای سقو  اجتماعی نمایانگر ضهف در آینده

های جوامع پیشرو و حرکت در . او برخورداری از تصاویر روشن درباره آینده را از ویژگی(2011

داند و مهتقد است می بخشالهامبهره از تصاویر سراشیبی سقو  و فروپاشی را  فرجام جوامع بی

نیازمند تصاویر مفید و  شدتبهبا توجه به گسترش سریع شهرنشینی، شهرها و جوامع بشری، 

گیرد. والنر شان تحت تثییر این تصاویر قرار میهای جایگزین بوده، سرنوشتاز آینده بخشالهام

تصاویرکه با ها، فقط آن دسته از های جامهه توسط اسطورهریزی ارزشپی برفرضبا تثکید 

                                                           
1. Stochastic  
2. Extrapolaiting Trends 
3. System Thinking 
4. Insight 
5.  Driver of Change 
6. Wuellner 
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و توسط مردم،  مؤیررا برای پشتیبانی از جامهه  اندارتبا های یک جامهه در اسطوره

های داند. او مهتقد است که طی دو دهه اخیر، مدرنیسم و استهارهو پیگیری می پذیرشقابل

که تخیل  است حالی دراست؛ این  خودکرده آزاردهندهآن، شروع به نمایش  سیمای  مکانیکی

نهاده است؛ بنابراین، در حال حاضر بر لبه  به عصر جدیدی از فرصت و هدف گام رهنگی،ف

و یا افزایش رنج  محیطیزیستجمهی و توازن  باروحپرتگاهی قرار داریم که به ایجاد شهرهایی 

 .(Wuellner, 2011) و بیگانگی از خود و طبیهت، منجر خواهد شد

 

 تنوع راهبردها در مدیریت بحران 

ها به مفهوم بحران و راهبردهای های مدیریت بحران، متثیر از نوع نگرش آنو اقدام نظام نامهبر

شود، در این ( مشاهده می1طور که در جدول شماره )منتخب برای مواجهه با آن است. همان

 های متفاوتی به مفهوم بحرانها از منفهل تا فوق فهال متغیر است، نگرشراهبردها که دامنه آن

و نحوه مقابله با آن وجود دارد. برای مثال در راهبرد منفهل، تثکید بر مرحله پس از وقوع بحران 

گیری و آمادگی در برابر بحران بینی، پیشمنظور تقویت توان پیشگونه تالشی بهاست و هیچ

ین بینی بحران و پیامدهای آن و همچندر راهبرد فوق فهال، پیش کهدرحالیپذیرد؛ صورت نمی

گیری، کنترل و مقابله با هرگونه رویداد احتمالی، مبنایی منظور پیشهای جامع بهتدوین برنامه

های احتمالی فراهم هوشمندی در برابر بحران نوعیبههای آتی و دستیابی برای همه اقدام

 آورد. می

  (Pourezzat et al, 2008) ( تنوع راهبردهای مدیریت بحران2جدول)

 ممفهو راهبرد

 آن؛ بروز از پس حادیه هر با مواجهه برای گیریتصمیم و حادیه بروز برای کشیدن انتظار منفعل

 حوادث؛ بروز از اجتناب برای تثییرگذار هایگروه با همنوایی نواهم

 فعال
 زمان برای مناسب سناریوهای گرفتن نظر در و احتمالی، حوادث با مواجهه برای مناسب شرایط تمهید

 حال؛

 ؛(تفاوتیبی تهاجمی، دفاعی،) اقدام نوع در تردید و برنامه فقدان حالآشفته

 فعال فوق
 نوع هر با مواجهه برای متنوع، و متهدد سناریوهای بر مشتمل مفصل برنامه یک گرفتن نظر در

 گوناگون؛ هایزمان مقاطع در احتمالی وضهیت
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 نظام مدیریت بحران شهر تهران

متهددی  سازانسانو خود، در مهرض وقوع بالیای طبیهی  هیت خاصتهران به دلیل موق

، دستازاینهای تروریستی و مواردی ، جنگ، حملهسوزیآتشهمچون، سیل، زلزله، طوفان، 

های ناشی از وقوع و نگرانی از گستردگی خسارت لرزهزمینقرار دارد. در این میان خطر وقوع 

است. نظر به  قرارگرفتهوندان و مسئوالن شهر تهران شهر موردتوجهآن، بیش از سایر موارد 

، در ششمین اجالس کمیته 7918مهرماه سال  18اهمیت موضوع مدیریت بحران، در تاریخ 

ملی کاهش ایر بالیای طبیهی، مقرر شد که شهرداری تهران با مساعدت مهاونت هماهنگی امور 

ربط، طرح ها و نهادهای ذیها، سازمانگیری از همکاری وزارتخانهعمرانی وزارت کشور و بهره

جامع مدیریت بحران شهر تهران را تهیه و برای تصویب به کمیته ملی کاهش ایر بالیای 

طبیهی اراهه کند. پس از طرح و تصویب این پیشنهاد، شورای هماهنگی طرح جامع مدیریت 

تهیه طرح را تدوین و  بحران شهر تهران تشکیل شد. این شورا در نخستین گام، برنامه راهبردی

دبیرخانه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران را ایجاد نمود؛ این دبیرخانه با همکاری 

طرح جامع مدیریت » درنهایتهای مسئول، به تدوین طرح جامع شهر تهران پرداخت. سازمان

یب در هشتمین اجالس کمیته ملی کاهش ایر بالیای طبیهی، بررسی و تصو« بحران شهر تهران

بند یک مصوبه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران، شهرداری تهران ملزم به  بر اساسشد. 

امور مربو  به مراحل مدیریت  سازیهماهنگ باهدف "ستاد مدیریت بحران شهر تهران"تشکیل

های اجرایی و گیری، آمادگی، مقابله و بازسازی( شد؛ بدین منظور همه دستگاه)پیش بحران

، ساختار ترتیباینبهستاد شدند.  مستقر در شهر تهران موظف به همکاری با اینهای سازمان

دبیرخانه به ستاد مدیریت بحران شهر تهران گسترش یافت؛ حرکت بهدی، ایجاد مرکز مدیریت 

منزله بازوی اجرایی ستاد مدیریت بحران شهر تهران بود. پس از طی بحران شهر تهران، به

ری و مدیریت بحران شهر تهران، در گیاختار مرکز پیشس 7981مراحل الزم، در سال 

شورای اسالمی شهر تهران، اصالح  7989سال  خردادماهشهرداری تهران تصویب شد. در 

گیری و مدیریت بحران مرکز پیش" درنهایتو  قراردادساختار این مرکز را در دستور کار خود 

گیری و مدیریت به سازمان پیش"تبصره  78و ماده  14ای مشتمل بر با اساسنامه "شهر تهران

 (.7981 ،همکاران)حسینی و  ارتقاء یافت "بحران شهر تهران

ای که همواره سالمتی و داراهی افراد یک جامهه را مورد هدف قرار تهدیدهای بالقوه ازجمله

ه نحوه زوم توجه ویژه باین امر، ل است؛ سازانسانداده است، وقوع حوادث و بالیای طبیهی و 

های صورت گرفته سازد. بررسیهای مدیریت بحران را نمایان مینظام سازیپیادهطراحی و 
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های فراوانی داشته است و دستیابی مدیریت بحران در ایران، نوسان فراگیرددهد که نشان می

های موجود در و اجرای موفق آن، همواره یکی از چالش ایربخشبه یک نظام مدیریت بحران 

گیری در برابر بالیای حوزه بوده است. نحوه مواجهه با حوادث غیرمترقبه و شدت غافلاین 

بخشی ، بیانگر این واقهیت است که نظام مدیریت بحران، بیشتر به التیامسازانسانطبیهی و 

گیری و انگاری نسبت به مراحل پیشپیامدهای ناشی از وقوع بحران اکتفا نموده و با سهل

 انفهالی خود را تا مراحل مقابله و بازسازی، به تثخیر انداخته است.  آمادگی، اقدام
 

 شناسی پژوهشروش

 فراگیرده، پژوهانآیندههای اراهه یک چارچوب جامع در حوزه مطالهه باهدف، 7بیشاپ و هاینز

اند که هر یک از این بندی کردهراهبردی را در شش گام یا مرحله اصلی، دسته نگاریآینده

 اندعبارتکنند. این شش گام، های مشخصی را رصد می، دستیابی به اهداف و خروجیمراحل

 Bishop& ) 7اقدامو  9ریزی، برنامه0آفرینی انداز، چشم4بینی، پیش9، پویش1بندیاز: چارچوب

Hinze, 2006) در این امتداد، چارچوب کلی حاکم بر این پژوهش، منطبق بر چارچوب شش .

( و با توجه به هدف پژوهش، مراحل 9توسط بیشاپ و هاینز است )جدول  شدهاراههای مرحله

 گیرد.بینی را در برمیبندی، پویش و پیشچارچوب
 (Bishop & Hinze, 2006) راهبردی نگاریآینده( چارچوب جامع 3جدول )

 خروجی اهداف مرحله

 موضوع کانونی داف و تیمبندی پروژه: نگرش، مخاطب، محیط کار، منطق، اهحیطه بندیچارچوب

 پویش
گردآوری اطالعات: سامانه، تاریخچه و بافتار موضوع و چگونگی پویش 

 اطالعات، با در نظر گرفتن آینده موضوع
 اطالعات

 بینیپیش
ها، ها و عدم قطهیتهای جایگزین: پیشرانتوصیف چارچوب و آینده

 هاابزارها، رویکردهای همگرا و واگرا و جایگزین

های حرکت و آینده مسیر

 جایگزین

انداز چشم

 آفرینی

از  تصویرسازیبینی و های پیشانتخاب یک آینده مرجح: داللت

 های مطلوبخروجی
 آینده مرجح

 هاراهبرد و برنامه هاها و برنامهانداز: راهبرد، گزینهمنظور دستیابی به چشمدهی بهسازمان ریزیبرنامه

                                                           
1. Bishop & Hines 
2. Framing 
3. scanning 
4. Forecasting 
5. Visioning 
6. Planning 
7. Acting 
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 اقدام
 سازینهادینههامل با نتایج، توسهه دستورالهمل اقدام و ها: تاجرای برنامه

 های هوشمندتفکر راهبردی و سیستم
 هااقدام

 

 "از طریق سناریو نگریآینده")مدل(  فراگیردهای تدوین سناریوها، از برای پیمودن گام

ز آینده انداکه با تمرکز بر مفاهیم سناریو و چشم فراگیرداست. این  شدهاستفاده( 7)نمودار 

 در، است گیریاست و در چارچوب عمومی بیشاپ و هاینز نیز قابل پی شدهاراههشهرها 

های یک تا شش آن، در محدوده مرزهای این پژوهش، گام اصلی است که گام 79ه برگیرند

شود، که به ایجاد تمایز در سناریوها منجر می فراگیردگیرند. نکته کلیدی در این مدنظر قرار می

طور که پیشتر گفته شد، سناریوهای این پژوهش، پنجم یا برپایی منطق سنایو است. همان گام

که بر منطق « چهار آینده عمومی جایگزین دیتور»گیری از رویکرد مکتب مانوا و روش با بهره

های )پیامدها( چهار شوند. مکتب مانوا داللتاستوار است، نگاشته می 7«الگوهای سناریوکهن»

 دهد.قرار می موردتوجهتوسهه آینده مرّجح،  باهدفعمومی جایگزین را آینده 

 گوید: منظور ما از مفهوم خود می روش درهای جایگزین، جیم دیتور درباره مفهوم آینده

نیست و شبیه کاربرد  فردمنحصربهشود(، )که به اً سناریو نیز خوانده می های جایگزینآینده

، با بسیاری از کاربردهای حالدرعیناست؛ اما  پژوهیآیندههای واژه سناریو در به ی گروه

 .(Dator, 2009) استکامالً متفاوت  "ریزی بر اساس سناریوبرنامه"طور ویژه سناریو و به

بر ریزی برنامه روش دردیتور با مفهوم سناریو  درروشجایگزین  هایآیندهتفاوت در مفهوم 

جستجو کرد.  "هاهدف از تدوین سناریو در این روش"بر  تثملسناریو را باید با  اساس

بندی کرد: تهاریف توان در دو گروه دسته، تهاریف موجود درباره سناریو را میطورکلیبه

 : 9و تهاریف پرسش محور 1محورراهبرد

 0پردازییا سناریو4سناریو بر اساسریزی توان برنامهتهریف راهبردمحور از سناریو را می

به  گیرانتصمیمگیری و تجهیز اصلی از تدوین این سناریوها، اجتناب از غافل نامید. هدف

های تجاری، از این ریزی راهبردی سازمان است. مهموالً شرکتهای متفاوت، برای برنامهگزینه

گیرند. محور است، بهره میحل مسئله و رویکردهای پروژه فراگیردرویکرد که مبتنی بر 

محور، نسبت به تثییرها و محیط بیرونی سناریوهای پرسش برخالفور، محسناریوهای راهبرد

                                                           
1. scenario Archetypes  
2. Strategy-driven definition 
3. Inquiry-driven definition 
4. Scenario Planning 
5  Scenario Building 
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به ادراک درباره  بخشینظممثابه ابزاری برای ، سناریو را به7. شوارتزدهندمیواکنش نشان 

ها گرفته هایی درباره آنکند که ممکن است تصمیمهایی توصیف میهای جایگزین محیطآینده

ریزی راهبردی که با منزله بخشی از برنامه، سناریو را به1گلند. رینSchwartz), (1991 شود

 گیردهای آینده در ارتبا  است، در نظر میقطهیتهایی برای مدیریت عدمابزارها و تکنیک

1998) ,(Ringland. های برای تصور آینده مندسامانمثابه روشی نیز سناریو را به 9شومِیکِر

 گیرندکار میها، بهها، در گستره وسیهی از موضوعتگیرد که شرکممکن، در نظر می

(Schoemaker, 1995)منزله ابزاری توان سناریو را بهتهریف راهبرد مبنا، می. بنابراین، در

های دشوار، در قطهیت در زمانو عدم 4تجاری برای کمک به مدیران، در مواجه با خطرپذیری

 نظر گرفت.

ها و تصاویر آینده استوار است. هدف اصلی این تحقیقها، محور بر پرسشتهریف پرسش

هاست. در منظور توسهه آینده مرتبط با پرسشتهریف، ارتقاء تصویرسازی و افزایش کنجکاوی به

 های آینده فراهم های ممکن برای نسلهایی را برای همه پرسشها پاسخاین بافتار، سناریو

 های جایگزین آینده و شناسایی آینده مرّجح را دربر سناریو مهموالًها، کنند. این سناریومی

کنند:              گونه تهریف میو همکاران، سناریو را این 0روتمنز .(Son, 2012) گیرندمی

ها هایی از تصاویر جایگزین آینده، مبتنی برکهن الگوها هستند؛ این توصیفسناریوها، توصیف

گذشته، حال و توسهه  بر اساسآیند که وجود میبه هاییهای ذهنی یا مدلوسیله نقشهبه

بینی دقیق نتایج آینده ها به پیشکنند. سناریواندازهای متفاوتی را منهکس میآینده، چشم

 . (Rotmans, 200) سازندهای ممکن برای آینده را فراهم میپردازند، بلکه جایگزیننمی

های جایگزین به تبیین مفهوم آینده گونهمحوری، ایندیتور با تمرکز بر بهد پرسش

در بافتار کمک به یک سازمان یا  مهموالًهای جایگزین )یا سناریو(، مفهوم آینده پردازد:می

گیرد؛ قرار می مورداستفادهریزی و حرکت به سمت آینده مطلوبش، جامهه، برای برنامه

صورت منفرد و ، به"دانشگاهی ای و یامشاوره"های های جایگزین در موقهیت، آیندهحالبااین

. او مهتقد است که (Dator, 2009) روندکار میاز آینده مرجح نیز به تصویرسازیبدون 

                                                           
1. Schwartz 
2. Ringland 
3. Schoemaker 
4. Risk 
5. Rotmans 
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قرار  استفاده موردهایی غنی از تصاویر آینده، بندی طیفمنظور دستههای جایگزین، بهآینده

 .(Dator, 2002)گیرند می

های جایگزین، آینده گوید:ایگزین چنین میهای جنیز درباره مفهوم آینده اهللعنایت

کند، ( اشاره می1998) طور که دیتورتر از سناریو است که همانمفهومی متفاوت و وسیع

تاریخی یا الگوهای عمیقی است که در طول زمان، مجدداً به وقوع  الگوهایکهنمبتنی بر 

 . (Inayatullah, 2009) پیوندندمی

 
 (Ratcliffe & Sirr, 2003) پردازیاز طریق سناریو نگریآینده (4) نمودار
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های جایگزین از آینده تصویرپردازی»از  است عبارتبا توجه به هدف اصلی این پژوهش که 

های پیش روی نظام مدیریت بحران شهر چالش ترینمهممنظور شناسایی ، به«شهر تهران

 های جایگزین فراهم ریو و آیندهتهران، مکتب مانوا، پایگاه نظری مناسبی برای توسهه سنا

مکتب مانوا، ارتبا  نزدیکی با مکتب هنجاری دارد. با این تفاوت که مکتب  درواقعآورد. می

طور مستقیم به اراهه پیشنهادهای هنجاری درباره اموری که آینده باید شبیه آن هنجاری، به

جایگزین  هایی از چهار آیندهمکتب مانوا، پس از بررسی نمونه کهدرحالیپردازد؛ باشد، می

های مرّجح، های مربو  به آیندهدهد. بیشتر نمونهقرار می مدنظرعمومی، توسهه آینده مرجّح را 

های عمومی چهارگانه با آیند. آیندهوجود میجایگزین، به هایآیندهبدون توجه دقیق به 

از تصاویر موجود درباره  عمیق و طوالنی بسیاری وتحلیلتجزیهپشتوانه تجربی و بر اساس 

، رویکرد مکتب مانوا قادر به اراهه آینده مرجحی است که در روازاین. اندگرفتهشکلآینده، 

تر( برخوردار است. مقایسه با رویکرد مکتب هنجاری، از پابرجایی نسبتًا کافی )و مناسب

های مال آیندههای متنوع و یکسان بودن احتهمچنین مکتب مانوا، اهمیت توجه به آینده

و بدترین  7، در این رویکرد، شاهد بهترین سناریوروازایندهد؛ جایگزین را مورد تثکید قرار می

هنجاری در توسهه سناریو  هاینسخههای نیستیم؛ ضمن اینکه این رویکرد، محدودیت 1سناریو

 گیرد. و ساخت آینده را درک کرده و در نظر می

ها و نگارش قدم درک گذشته موضوع بر شناسایی پیشراندیتور بر ت تثکیدبا توجه به 

منظور درک گذشته های رسمی، بهسناریو، بررسی اسناد و ادبیات موجود و مراجهه به گزارش

قرار گرفت.  موردتوجههای تاریخی مجزا، شهر تهران و بررسی پیشینه تاریخی آن، در قالب دوره

است؛  شدهاستفاده 9"بخشیششرویکرد "ها، از نبندی و شناسایی روندها و پیشرابرای دسته

ها های شهری برخوردار است(، مؤلفهای در مطالهه)که از کاربرد گسترده بخشیششدر رویکرد 

، محیطیزیستفرهنگی، جمهیتی، اقتصادی،  اجتماعی/"، در شش حوزه موردبررسیو روندهای 

در  تثییرگذارژوهش ابتدا روندها و عوامل شوند. در این پبندی میدسته 4"حاکمیتی و فناورانه

شکلی فراگیر و با بررسی ادبیات و اسناد موجود، جستجوهای اینترنتی و آینده شهر تهران، به

های ابتدایی، نظران، شناسایی شدند؛ در ادامه و پس از غربالگریمراجهه به خبرگان و صاحب

 بندی شدند:گانه ذیل دستهسه بندیدر هر بخش در قالب تقسیم شدهشناساییروندهای 

                                                           
1. Best-Case Scenarios 
2. Worst-Case Scenarios 
3.  Six Sector Approach 
4. Societal, Demographic, Economic, Environmental, Governance, Technological 
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قرار  تثیرعمومی را تحت  وزندگی وکارکسب: روندهایی که همه شئون مدنی، 7روندهاکالن .7

کل  گیرد و عالوه بر شهرها،را در برمی جاهمهگان و ها همهدهند و پیامدهای آنمی

  ,Pricewaterhouse Coopers) دهندفراگردهای اجتماعی را تحت تثییر قرار می

2005). 
 صورتبه مهموالًکه  تشخیصقابلو نیروهای  هامؤلفهالگوها،  ،روندهای ملی و محلی: روند .1

شوند؛ سرعت وقوع تغییرهای ممکن تدریجی، منجر به تغییرهای فراگیر در سطح جامهه می

 & Saritas) است آهسته یا تند باشد، اما نکته مهم درباره روند، فراگیر بودن آن است

Smith, 2011). 

 نظر بهروندها و رویدادهایی که در حال حاضر کوچک و ناچیز  :1های نوظهورموضوع .9

 ,Hiltunen) باشندهمراه داشته توانند اطالعاتی را درباره تغییرهای آینده بهرسند و میمی

2006). 

ی هااهمیت، روندها و مؤلفهها و حذف روندهای بیدر مرحله بهد و پس از تهدیل همپوشانی

 بررسی موردنامه منظور تهیین سطح تثییر و درجه عدم قطهیت با استفاده از پرسشاصلی به

در  مؤیرعوامل  ترینمهمها و شناسایی بندی مؤلفه، پس از رتبهدرنهایتقرار گرفتند و 

چهارگانه در دستور  الگوهایکهنهای جایگزین در قالب گیری آینده شهر، ترسیم آیندهشکل

 ترینمهمهای جایگزین، با مراجهه به خبرگان، ، پس از ترسیم آیندهدرنهایتگرفت. کار قرار 

منظور ارتقای کارهای پیشنهادی بهنظام مدیریت بحران شهر تهران و راه پیش روهای چالش

 قرار گرفت. موردتوجه سازانسانتوان دفاع غیرعامل شهر در مواجهه با بالیای طبیهی و 

 

 های پژوهشیافته

مرزهای پژوهش،  شدهمشخصتر گفته شد، پس از تهیین موضوع کانونی و طور که پیشمانه

های جایگزین، در دستور گیری آیندهمنظور شناسایی روندهای مؤیر در شکلپویش محیطی به

بر درک گذشته و « روش چهار آینده جایگزین عمومی دیتور»کار قرار گرفت. با توجه به تثکید 

منظور آشنایی نه موضوع پژوهش، بررسی رویدادهای تاریخی شهر تهران بهآشنایی با پیشی

قرار گرفت. در مرحله بهد،  موردتوجه، سازانسانهای وقوع بالیای طبیهی و بحران باسابقه

تبع آن نظام مدیریت بحران های جایگزین و بهگیری آیندهدر شکل مؤیرشناسایی روندهای 

                                                           
1. Mega Trend 
2. Emerging issues 
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ای و های کتابخانهار گرفت؛ برای این منظور پس از انجام بررسیشهر تهران، در کانون توجه قر

گیری آینده های تثییرگذار در شکلمنزله مؤلفهروند و عامل، به 31گیری از آراء خبرگان، بهره

ها و حذف روندهای پوشانیموضوع پژوهش، شناسایی شدند. در مرحله بهد و پس از تهدیل هم

های کلیدی پژوهش انتخاب شدند. در ادامه، منظور تهیین مؤلفهعامل به 98اهمیت، تهداد بی

نظران قرار گرفت؛ کلیدی پژوهش، در اختیار صاحب هایمؤلفهمنظور شناسایی ای بهنامهپرسش

عامل  79، شدهشناساییعامل  98 ها، از میاننامهبندی نتایج پرسشبر این اساس، پس از جمع

ت بحران شهر در آینده نظام مدیری مؤیرمنزله عوامل کلیدی به( 4در قالب جدول ) شدهاراهه

 تهران شناسایی شدند.
 اولویت ترتیب تهران به شهر بحران مدیریت نظام آینده در مؤثر  کلیدی عوامل ( فهرست1جدول)

 اولویت حوزه کلیدی عامل

 اقلیمی تغییرهای درنتیجه اسیمقبزرگ هایتخریب و ریوممرگ فزاینده افزایش

 ... و زلزله زمین، رانش سیل، مانند خشن
 7 یطیمحستیز

 هایناهنجاری سایبری، جراهم تروریستی، هایحمله قبیل از ناامنی انواع افزایشی

 ... و اجتماعی
 1 حاکمیتی

 به و یطیمحستیز مساهل انگاریکوچک به  اقتصادی -سیاسی هایالبی گرایش

 مینهز این در مناسب اقدام انداختن تهویق
 9 حاکمیتی

 4 حاکمیتی حاکمیتی نهادهای به شهروندان اعتماد میزان

 0 اقتصادی یابودجه هایمحدودیت

 9 حاکمیتی محلی امور اداره در نهادمردم هایسازمان و مدنی نهادهای مشارکت و نقش

 1 حاکمیتی (شهرداری و شهر شورای) محلی حکومت مسئولیت و اختیار حیطه

 8 حاکمیتی شهر اداره بر اقتصادی هایقدرت تثییر

 3 اقتصادی خصوصی و عمومی بخش هایمشارکت توسهه و دولتی بخش یسازیخصوص

 79 فرهنگی/اجتماعی اجتماعی سرمایه میزان

 77 فرهنگی/اجتماعی فردگرایی در جامهه افزایش

 71 جمهیتی جمهیت تراکم افزایش و تهران شهر باالی جمهیت

 79 فناورانه فناوری توسهه از ناشی تیامنی تهدیدهای

 

های جایگزین در ، ترسیم آیندهتثییرگذارهای روندها و مؤلفه ترینمهمپس از شناسایی 

های تدوین سناریو، در دستور کار قرار چهارگانه دیتور و در چارچوب کارگاه الگوهایکهنقالب 

روش چهار آینده عمومی، ابتدا گیری از های جایگزین با بهرهگرفت. برای تدوین آینده

 و موردنظرالگوی نامد(، با تثکید بر کهنهای سناریو )آنچه دیتور روندهای غالب نیز میپیشران

های اقتصاد، جمهیت، در مرحله پویش محیطی، در حوزه شدهشناساییگیری از روندهای بهره
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ند و سپس به ترسیم و حکمرانی مشخص شد زیستمحیطفناوری، انرژی، فرهنگ و اجتماع، 

های جایگزین، آگاهی های جایگزین و نگارش سناریوها پرداخته شد. پس از ترسیم آیندهآینده

منظور بهبود نظام مدیریت بحران با توجه به تغییرهای احتمالی آینده، کارهای خبرگان، بهاز راه

نامه، وسیله پرسشبه های خبرگانبندی دیدگاه، با جمعدرنهایتدر کانون توجه قرار گرفت و 

 بندی شدند.کارهای پیشنهادی خبرگان، شناسایی و دستهراه ترینمهم
 

 مرکز تجاری پایتخت:  تکرار پالسکو  -سناریوی تداوم رشد

 های آموزشی و ها، سامانهسناریو تداوم رشد، بیانگر نگاه رسمی به آینده همه حکومت

های زندگی، در زمان حال، ش و همه جنبههای پیشرفته است. هدف حکومت، آموزسازمان

های گذشته نزدیک و آینده، ساخت و حفظ مستمر اقتصاد پویا، از طریق توسهه توانمندی

ها است. در حقیقت، این سناریو بیانگر تداوم وضهیت موجود و بسط ها و فناوریمردم، سازمان

  (Dator, 2009).  آن به آینده است
 

 نیروهای پیشران سناریو:

دهد؛ اهمیت و سرعت تحرک نیروی کار و و تجارت آزاد، نظم اقتصادی جهان را شکل می شدنیجهاناقتصاد: 

 یابد.و رقابت برای جذب سرمایه و استهداد، میان شهرهای بزرگ شدت می ابدییمسرمایه افزایش 

یت تهران و شهرهای شود تا جمه، تداوم مهاجرت به تهران سبب میولد و زادکاهش نرخ  رغمیعلجمعیت: 

تغییرهای جمهیتی مهم در  ازجملهاطراف، همچنان افزایش یابد. کاهش بهد خانوار و افزایش جمهیت سالمندان، 

 این سناریو است. 

های فناوری و در زیرساخت یگذارهیسرمایابد و افزایش های نوین تداوم میفناوری یایربخشنفوذ و فناوری: 

 گیرد.قرار می موردتوجهفناورانه،  انطباق حکومت با تغییرهای

های پاک و های فسیلی در تثمین انرژی و رشد آهسته انرژیافزایش مصرف انرژی، سهم باالی سوختانرژی: 

 گیرد.قرار می مدنظرتجدید پذیر، 

های غربی، های سنتی و افزایش گرایش به ارزششدن ارزش رنگکمافزایش فردگرایی،  فرهنگ و اجتماع:

 گیرد.و سرمایه اجتماعی در کانون توجه قرار می و کاهشهای اجتماعی ش نابرابریافزای

، در ایر تمرکز بر رشد اقتصادی و توان اندک جامهه مدنی و یطیمحستیز افزایش مساهل :ستیزطیمح

 گیرد.های اقتصادی، مورد تثکید قرار میدر برابر قدرت زیستمحیطهای حامی سازمان

های اقتصادی در ین حیث با کاهش دخالت دولت مرکزی در امور محلی و افزایش تثییر قدرتاز احکمرانی: 

های بخش خصوصی و عمومی مواجه شده، مشارکت و تثییر جامهه مدنی در اداره اداره شهر و توسهه همکاری

 تر خواهد شد.شهر، کم
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ترین ر، یکی از پرتراکمتهران، پایتخت ایران، با جمهیتی حدود ده میلیون و پانصد هزار نف

کاهش نرخ رشد جمهیت در  رغمعلیهای صورت گرفته، شهرهای جهان است؛ بنا به بررسی

ایران و کاهش محسوس رشد طبیهی جمهیت تهران در سالیان اخیر، جمهیت این شهر 

همچنان به علت مهاجرت جوانان جویای کار و افزایش میزان امید به زندگی در این شهر رو به 

های تاریخی تهران در طول سالیان گذشته ویژگی ازجملهزایش است. ناهمگونی جمهیت، اف

های اخیر، با افزایش ح ور این شهر در بازارهای جهانی، توسهه صنهت است که طی سال بوده

 آن به یک جهانشهر، شاهد ناهمگونی بیشتر جمهیت آن هستیم.  شدنتبدیلگردشگری و 

شده است؛ ح ور  وچهارساعتهبیستو شهر تقریبًا  یافتهفزایشاسرعت زندگی در تهران، 

های اقتصادی، فرهنگ شهر را تحت تثییر قرار داده و فراگیر شدن ارزش چندملیتیهای شرکت

، اما ح ور پررنگ اندمشاهدهقابلهای ایرانی و اسالمی، همچنان در جامهه ارزش اگرچهاست؛ 

توان نادیده گرفت. اکنون جامهه تهران ربی را نمیهای مدرن و ترویج سبک زندگی غارزش

تر شده است. با افزایش است و انسجام اجتماعی آن، حتی از گذشته هم کمبیشتر فردگرا شده 

تر و چند جمیهت، تهران که دیگر مجالی برای رشد افقی نداشت، مدام قد کشید، فشرده

 تبدیلترین شهرهای جهان، راکماکنون تهران به یکی از پرت که جاییتر شد، تا طبقه

است؛ تا های ساختاری شهر تهران است. کمبود ف اهای سبز، باز و عمومی یکی از مه ل شده

 ، ترافیک و آلودگی هواست، نههاخراشآسمانتوان گفت که تهران امروز، شهر حدی که می

 ."شهر چنارها"

های اقتصادی منابع مالی قدرت ای وابستگی حکومت محلی بههای بودجهافزایش محدودیت

برای توسهه و اداره شهر و تالش برای جذب و حفظ سرمایه آنان برای شهر، عمالً به حاکمیت 

های اقتصادی بر شهر و حکومت محلی منجر شده است. جامهه مدنی نقش چندانی در قدرت

ن در فرایند چندانی به مشارکت آنا کند و حکومت محلی هم عالقهاداره جامهه ایفا نمی

بهبود سطح عمومی رفاه جامهه و کاهش  رغمعلی دهد.و اداره شهر نشان نمی گذاریسیاست

درصد یروت جامهه در  38قطبی شده است؛ تا حدی که گویا  شدتبهفقر و بیکاری، جامهه 

تهران امروز، با دو چالش اساسی مواجه  طورکلیبهاختیار دو درصد از جمهیت شهر قرار دارد. 

عدم توازن میان رشد اقتصادی و توسهه پایدار. در این حال و هوا و  .1. عدالت اجتماعی 7ست:ا

روزگاری که توجیه اقتصادی بر منافع عمومی غلبه یافته است، عملکرد نظام مدیریت بحران، 

های عمومی به بخش افراطی کاربری واکنشی شده است. تراکم باالی شهر و واگذاری کامالً

کالبدی شهر هیچ تناسبی با اصول پدافند  -است تا ساماندهی ف اییبب شده خصوصی، س
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برای  بخشآگاهیهای پیشگیرانه و محیط نداشته باشد. توجه به اقدام سازیایمنغیرعامل و 

شود. در حالت کلی، و بیهوده در نظر گرفته می بازگشت غیرقابلهای مثابه هزینهشهروندان، به

و نه  مندندعالقه، به مشارکت در توسهه توان دفاعی شهر نهادمردمهای ماننه شهروندان و ساز

نگر در این حوزه دارند. بنابراین، های پیشنهادهای مسئول، برنامه و عزمی جدی برای اقدام

 خداست... امید همه شهر، منفهالنه به
 

 

 مونه؟عبور از فرجام ری: زنده می -سناریوی فروپاشی

، مخصوص برای سازمان یا "فروپاشی"ای به پرداختن سناریوی اد عالقهبسیاری از افر 

های چهارگانه را هایی نظیر آیندهکه آینده پژوهانآیندهاجتماعشان ندارند. همچنین بسیاری از 

ورزند؛ زیرا بسیاری از دهند، از پرداختن به موضوع فروپاشی امتناع میقرار می بررسی مورد

 .(dator, 2009) خواهند که البته نباید چنین باشدمی ونهگاینها مشتریان آن
 

 نیروهای پیشران سناریو:

پیشران این سناریو است. روند افزایشی  ترینمهمو تغییرات اقلیمی،  زیستمحیطکاهش کیفیت  :زیستمحیط

یابد، آلودگی هوا و بحران آب، زندگی و منابع طبیهی، با سرعت بیشتری ادامه می زیستمحیطتخریب 

و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  اسیمقبزرگکشد و وقوع بالیای طبیهی شهروندان را به چالش می

 کند. ، تهران را به شهری متفاوت با گذشته تبدیل میهاآنناشی از 

در اقتصاد ملی و از دست دادن نقش برتر خود در اقتصاد ایران، ناتوانی در جذب کاهش سهم تهران اقتصاد: 

 گیرد.قرار می دیتثکحکومت مرکزی، مورد  یهاکمکها داخلی و خارجی، افزایش نیاز به سرمایه

 گیرد. و بروز پدیده مهاجرت مهکوس، در کانون توجه قرار می ولد و زادکاهش نرخ جمعیت: 

های گیری از فناوریهای نوین برای مواجهه با بالیای طبیهی و افزایش گرایش به بهرهناوریتوسهه ففناوری: 

 گیرد.قرار می مدنظربازیافت و تولید غذا 

 دیتثکهای پایدار انرژی، کمیابی انرژی و تالش برای توسهه کاربرد انرژی یهارساختیزبر تخریب انرژی: 

 شود. می

ارزش  ترینمهمموضوع حفظ حیات به  شدنلیتبدع جمهی بر منافع فردی و برتری مناف فرهنگ و اجتماع:

 گیرد. قرار می دیتثکاجتماعی، مورد 

   یابدهمکاری حکومت محلی با جامهه مدنی، تحت حمایت حکومت مرکزی، افزایش میحکمرانی: 
 

نان جویای های پایانی دهه نود، نابسامانی شرایط اقتصادی و افزایش خیل عظیم جوادر سال

و بخش اداری عمومی فاسد و ناکارآمد از سوی دیگر،  محیطیزیستو شرایط بد  سویککار از 

و تهران را به یکی از زیست ناپذیرترین  قرارداد تثییرشدت تحت کیفیت زندگی در تهران را  به
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هر ش"گریزی، سبب شهرت تهران به آلودگی هوا و قانون ،آبیکمشهرهای جهان تبدیل کرد؛ 

های و آسیب جراهمهای اجتماعی، افزایش شد. افزایش فقر و محرومیت "و هوا و قانون آببی

مردم به سیاستمداران و نارضایتی از سیستم سیاسی و  اعتمادیبیهمراه آورد و اجتماعی را به

ف یلت اجتماعی تبدیل  نوعیبهرساندن به اموال عمومی را گریزی و آسیببخش عمومی، قانون

 رد. ک

برای اولین بار، طی دو قرن اخیر، با پدیده مهاجرت منفی و کاهش  7933تهران در سال 

 0/1شد و این روند، تا وقوع زلزله مرگبار تهران ادامه یافت. با وقوع زلزله  جمهیت مواجه

شهر بزرگ تبدیل شد؛ پایتخت ایران و یکی از ، تهران به یک ویران7494ریشتری سال

وقوع این زلزله، بیش از دو میلیون نفر از  درنتیجهشهرهای منطقه و جهان، ترین پرجمهیت

های خود را از دست داد. پس از وقوع زلزله مهیب تهران، درصد زیرساخت 19جمهیت و 

بود، عملیاتی شد و تهران  شدهمطرحهای گذشته بارها سرانجام ایده تغییر پایتخت که در دهه

 بارهیکبهشد، پایتخت سیاسی و اقتصادی ایران شناخته میمنزله که بیش از دو قرن به

جمهیت خود را از دست داد.  سومیکهای اقتصادی، موقهیت سیاسی و بیش از زیرساخت

ناتوانی در  درنتیجهبود،  آغازشده 7933جمهیت شهر تهران که روند مهاجرت منفی آن، از سال 

های ر بازسازی و بازیابی منزلت شهر به مهاجرتمقابله با زلزله و پیامدهای آن و ناکارآمدی د

جمهیت آن در سال  سومیک تقریباً گسترده پس از زلزله انجامید و به حدود سه میلیون نفر )

های اساسی،  تهران را با مساهل جدی در زمینه تثمین ( کاهش یافت. تخریب زیرساخت7933

، ازآنپس ومرجهرجادیه و  ناامنی و انرژی، آب شرب، غذا و دارو مواجه ساخته و گستردگی ح

ترین ارزش اجتماعی تبدیل کرد. ح ور گسترده و عملکرد امنیت و حفظ حیات را به اساسی

 گیری ازها برای بهرهو تالش آن نهادمردمهای موفق و مؤیر نیروهای داوطلب و سازمان

های موجود در ماهنگیها و ناه، و نارساییسویکهای موجود در اجتماعات محلی از ظرفیت

ساختار نظام مدیریت بحران، از سوی دیگر سبب شد تا بازماندگان شهر تهران، با حمایت 

منزله یک محوری( بههای محلی )محلهدر غالب اجتماع دهیخودسازماننیروهای دولتی، از 

س از وقوع های پکار دفاعی برای حفظ امنیت، بازیابی و بازآفرینی شهر تهران در سالوساز

خوبی از ظرفیت جامهه اکنون بیشتر شهروندان و بدنه حکومت محلی که به. زلزله، بهره بگیرند

برد، های داوطلب برای اداره و بازسازی شهر و ارتقاء فرهنگ ایمنی در آن بهره میمدنی و گروه

د و عالقه داننهای سودجویانه آن را مسبب بسیاری از مساهل امروز میبخش خصوصی و فهالیت

در  سادگیبهدهند؛ این موضوع های آن در شهر نشان نمیچندانی به ح ور و توسهه فهالیت
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یکی از خبرنگاران درباره علت مخالفت شهرداری و شورای شهر با  سؤالپاسخ شهردار به 

اشتباه " است: مشاهدهقابلهیوندای در تهران  خودروسازیتثسیس واحد تولیدی شرکت 

اره تکرار نخواهیم کرد و آینده و سالمتی شهر و شهروندانمان را قربانی گذشته را دوب

های های اخیر، شاهد مخالفتو منافع بخش خصوصی نخواهیم کرد؛ در هفته هاخواهیزیاده

اندازی این راه هرچندایم. گسترده مردم و جامهه مدنی با تثسیس این واحد تولیدی بوده

ای به تکرار ی شهر به همراه خواهد داشت، اما شهروندان ما عالقهمجموعه، منافع اقتصادی را برا

تهران به جوالنگاه واحدهای تجاری و تولیدی ندارند. آنچه  شدنتبدیلتجربه گذشته و 

 . "خواهند یک شهر ایمن و خودکفاستشهروندان از ما می

 فایی و خودک" تثمین انرژی، آب و مواد غذایی، موضوع درزمینهمشکالت شهر تهران 

است. به لحاظ ساختاری، )شهر( تبدیل کرده  را به اولویت اصلی اجتماعات محلی "آوریتاب

ها، بر هماهنگی و که انسجام درونی آن شدهتبدیلاز اجتماعات محلی  ایمجموعهشهر به 

برتری دارد. شهروندان نسبت به اجتماعات محلی خود احساس تهلق عمیقی  شانبیرونیارتبا  

گیری نوعی ساختار کنند؛ این ویژگی، سبب شکله و بیرون از آن، احساس ناامنی میداشت

 محله محور افراطی، در شهر تهران شده است.
 

 خانواده تهران: شهر ایمن -سناریو جامعه نظم یافته

 "رشد اقتصادی مداوم"کنند که دهد که مردم احساس میاین آینده، مهموالً زمانی رخ می

 های ای از ارزشمجموعه بر اساسپایدار است و باید زندگی خود را نامطلوب و نا

تر از یروت بنیادین طبیهی، مهنوی، مذهبی، سیاسی و یا فرهنگی شکل داده و هدفی عمیق

های گرایی مداوم، برای زندگی خود بیابند. زندگی بشر باید پیرامون ارزشپایان و مصرفبی

و سایر  هاخودکفاییواحده اسالمی، عشق به سرزمین، اساسی نظیر نیکوکاری مسیحی، امت 

 (Dator 2009).گرایانه،مذهبی و فرهنگی نظم یابدهای آرمانارزش
 

 نیروهای پیشران سناریو:

نیروی  ترینمهمهای توسهه پایدار و توسهه فرهنگ زندگی جمهی، تمرکز بر ارزش فرهنگ و اجتماع:

و حامی  گرحفاظتگرایی به سمت جامهه این آینده، تهران از مصرف در گریدانیببهپیشران این سناریوست. 

منظور تحقق اهداف واالی خود، حرکت گرایی و تالش جمهی بهو از فردگرایی به سمت جمع زیستمحیط

 کند.می

 آلعودگی بعه نسعبت مدنی نهادهای و جامهه حساسیت و  افزایش زیستمحیطکاهش کیفیت :زیستمحیط

هعوا در کعانون توجعه قعرار  و خعاک آب، آلودگی به مربو  موضوعات به توجه افزایش به ازنی و زیستمحیط
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 گیرد.می

و کاهش اتالف منابع به  یایربخش شیبرافزارشد آهسته اقتصاد با محوریت توسهه پایدار و تمرکز  اقتصاد:

 پیوندد.وقوع می

 یابد. گی کاهش می، به آهستزیستمحیطتنزل کیفیت زندگی و  درنتیجهجمهیت جمعیت: 

شود و با سرعت بیشتری پیگیری می زیستمحیطهای سبز و در خدمت پایداری توسهه فناوریفناوری: 

 گیرد.های پاک و تجدید پذیر در دستور کار قرار میمنظور توسهه انرژیافزایش تحقیقات به

انرژی افزایش  نیتثمذیر در های پاک و تجدیدپو سهم انرژی افتهیکاهشهای فسیلی مصرف سوختانرژی: 

 یابد.می

شود و شهرها و افزایش نقش مردم در اداره امور محلی حرکت می یخودمختاربه سمت حکمرانی: 

 یابد.های شهری افزایش میمشیهای فراملی در خط، نقش موجودیتافتهیکاهشهای ملی دولت تثییرگذاری
 

ها پیش با ابراز نگرانی درباره عدم توازن الهای مردم نهادی که از سجامهه مدنی و سازمان

توسهه شهر و سبک زندگی  درروندمیان رشد اقتصادی و توسهه پایدار، خواستار تحول اساسی 

در تهران را مهلول ناپایداری توسهه  زیستمحیطشهروندان بودند، تنزل کیفیت زندگی و 

منظور امکان می شهروندان را بهبه مطالبه عمو "توسهه پایدار"موضوع  شدنتبدیلدانسته و 

. قراردادندمثابه اولویت اصلی جامهه مدنی، در کانون توجه ادامه حیات در تهران، به

غیرمترقبه، آلودگی هوا، کمبود آب، ناپایداری انرژی، فقر و  حوادثباال در برابر  پذیریآسیب

به این نتیجه رساند که ادامه شهر، همگان را  نابسامان، وضهیت کالمیکنابرابری اجتماعی و در 

منزله یک شهر، نیازمند کار جمهی و تالش گروهی یکپارچه است. تجلی این حیات تهران، به

اراده عمومی که با تالش گسترده جامهه مدنی، مشارکت مردم، پشتیبانی حکومت محلی و 

، با 7498که در سال  "خانواده تهران"همراهی بخش خصوصی همراه بود، در میثاق نامه 

صورت نمادین ام اء گردید، نمایان ح ور گسترده شهروندان در میدان آزادی قراهت شد و به

های های آینده، باید از داالنبرای فتح قله است:ابتدایی این میثاق نامه چنین آمده دربنداست؛ 

در عین شویم. در این مسیر، وحدت را  "یک تهران"های حال بیرون بیاییم و گذشته و مخروبه

نهیم. تهران آینده، های فردی، ارج میتنوع، و منافع عمومی را در عین احترام به آزادی

 ماییای خواهد بود از اجتماعات متنوع که روح جمهی هماهنگ با کاهنات آن، همان مجموعه

خانواده " ایم،که هیچ منی بر آن برتری ندارد. تهران خانه ماست و همه ما یک خانواده است

 . "رانته
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 مهربان خواهد بود و برای حفظ آن فداکاری خواهد کرد؛ زیستمحیطخانواده تهران، با 

 باشد، مولد است؛ کنندهمصرفخانواده تهران، بیش از اینکه 

 نخواهد کرد؛ طلبانفرصت مدتکوتاهشهر و شهروندان را فدای منافع  بلندمدتخانواده تهران، حیات 

 فرزندان خود را مشتاقانه خواهد شنید؛ خانواده تهران، آوای همه

 خانواده تهران، برای رشد و تهالی همه فرزندان خود خواهد کوشید؛

 خانواده تهران، از تمامی فرزندان خود حمایت و پشتیبانی خواهد کرد؛

 خانواده تهران، شایستگی فرزندان را فدای منافع و مطامع فردی نخواهد کرد.

 و خانه، محل آرامش خواهد بود...                                                                                         
 

تر شده است؛  تر و توزیع جمهیت متوازنها، زندگی در تهران، آراماکنون پس از گذشت سال

های اجتماعی، و نابرابری دادهازدستشمال شهر و جنوب شهر، مفهوم قدیمی خود را 

منزله یک توصیه اخالقی تر بهکه پیش محیطیزیستاست. خودکفایی و پایداری  یافتهکاهش

های اشتراکی که چند خانواده در آن است. مسکن شدهتبدیلشد، اکنون به یک الزام تلقی می

است و مردم از ارتبا  عمیق و  دسترسیقابلکنند، در سراسر شهر صورت مشترک زندگی میبه

، تجدیدپذیرهای پاک و گیری از انرژیمناسب برخوردارند. بهره زیستمحیطیکدیگر و نزدیک با 

توسهه  رغمعلیهای فسیلی، منسوخ و مذموم شده است. و استفاده از سوخت یافتهتوسهه

های ارتباطی، ح ور در ف اهای عمومی و ارتبا  چهره به چهره شهروندان با یکدیگر، فناوری

اندازی ، شر  اولیه راهزیستمحیطجتماعی، رواج دارد. سازگاری با یک ارزش ا منزلهبه

دانش  حالدرعینترین و در تهران است و به این سبب، تهران به یکی از پاک وکارکسب

مواد قابل بازیافت و استفاده از  چندبارهاست. بازیافت  شدهتبدیلشهرهای منطقه  ترینبیان

، به یک گراییمصرفو  شدهتبدیلبهینه از انرژی، به یک الزام  منظور استفادهلوازم اشتراکی، به

 است.  شدهتبدیلضد ارزش 

 در خصوص نحوه تفکیک و بازیافت  موردنیازهای شهروندان و انتقال آموزش توانمندسازی

های گیاهی و جانوری، و حفاظت از گونه زیستمحیطها، مصرف بهینه انرژی، نظافت زباله

 اصول زندگی اجتماعی، محور اصلی  طورکلیبهو شهروندان و  زیستیطمحسازگاری با 

های ای را در حوزههای گستردهها، پژوهشهای عمومی بوده،  نظام آموزش و دانشگاهآموزش

های پاک و تجدیدپذیر، امنیت غذایی و خودکفایی در تولید انرژی و مرتبط با توسهه انرژی
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که نتایج  اندیافتهدستها، در این زمینه توجهیقابلستاوردهای دهند و به دنظایر آن انجام می

 است. مشاهدهقابلآن، در سطح جامهه 

پذیری در منظور ارتقا توان دفاعی شهر و کاهش آسیبنظام مدیریت بحران شهر تهران، به

 های موجود در جوامع محلی و گیری از ظرفیتساز، بهرهطبیهی و انسان برابر بالیای

مدیریت »سازی اجتماعات محلی را در دستور کار قرار داده و برای این منظور، تحقق انمندتو

هدف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، در نظر  ترینمهممنزله را به« بالیا محوراجتماع

 های، توسط ساکنان اجتماعتهدیدکنندهگرفته است. در این امتداد عالوه بر تشخیص خطرهای 

سودمند جوامع، به فهالیت و ح ور در و  تثییرگذار هایگروه وشده تا افراد  شمحلی، تال

های افراد مراحل متفاوت چرخه مدیریت بحران سوق داده شوند و شرایطی فراهم آید تا ظرفیت

این طرح که  آمیزموفقیت. با اجرای و جامهه، برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه افزایش یابد

نفهان چرخه گیری از ظرفیت و مشارکت همه ذیختن نیروهای بومی و محلی و بهرهدرگیر سا

ها و افراد ، مؤسسهنهادمردم هایمدیریت بحران )شامل بخش دولتی، بخش خصوصی، سازمان

 کرد،( را در فراگردهای مدیریت بحران دنبال میالمللیبینخیّر و نیکوکار و نهادهای 

؛ برخی نتایج ارتقاءیافتهگیری شگری و مواجهه با بحران، به شکل چشمهای تهران در پیقابلیت

از: نوسازی  اندعبارتمکمل  افزارینرمو  افزاریسختهای سازی این ساختار و اجرای طرحپیاده

های های امن و مقاوم، شناسایی گروهها و سازههای فرسوده و گسترش زیرساختبافت

های گرانه، توسهه فرهنگ ایمنی از طریق انتقال آموزشایتهای حمو اجرای طرح پذیرآسیب

 های مشابهی برای کاهش میزان . همچنین تالشدستاین ازآموزان؛ و مواردی الزم به دانش 

 ، در سالیان اخیر انجام پذیرفته است.سازانسانهای ناشی از بالیای طبیهی و خسارت
  

 : ائتالف بدافزارهارصدگرهای تهران -افتهیتحولسناریو جامعه 

فناوری رباتیک، هوش مصنوعی،  ویژهبهفناوری ) آفرینتحولاین آینده، بیشتر بر قدرت 

، اسکان ف ایی و ظهور 7طریق تبدیل ماده به انرژی مهندسی ژنتیک، فناوری نانو، انتقال از

ه، تحول موفقیت در توسهه جامهه اطالعاتی( متمرکز است. این آیند درنتیجه، 1جامهه رویایی

آن، در یک زمین کامالً  9فرانسانیزندگی بشر را از شکل کنونی به شکل  ازجملهانواع زندگی و 

                                                           
1. Teleportation 
2. Dream Society 
3. Posthuman 
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شده، در امتداد گسترش زندگی هوشمند از زمین به منظومه شمسی و  سازسببمصنوعی، 

 (Dator, 2009).  کندگویی می آمدخوشبینی و فراتر از آن، امکان زندگی بهتر را پیش

 پیشران سناریو: نیروهای

 ترینمهمهای فناورانه و توسهه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در اداره شهر، فراگیری پیشرفتفناوری: 

گویی به منظور پاسخفناورانه، به یهاحلراهپیشران این سناریو است. در این سناریو، تهران از فناوری و 

 کند. استفاده می یطیحمستیزهای سیاسی، اجتماعی و مساهل و موضوع

های ارتباطی موجب افزایش آگاهی گردش آزاد اطالعات و افزایش کاربرد فناوری فرهنگ و اجتماع:

 شود. سازی میگذاری و تصمیمیمشخطشهروندان و مشارکت روزمره آنان در فراگردهای 

لش جدی این دوره های طبیهی، چاو غلبه فناوری بر محیط زیستمحیطمصنوعی شدن  :زیستمحیط

 است.

 گیرد.، در اولویت قرار میزیستمحیط، با تثکید بر پایداری انیبندانشرشد اقتصاد  اقتصاد:

 یابد.های ارتباطی، کاهش چشمگیر میافزایش کاربرد فناوری درنتیجه، نیشهرنشجمهیت جمعیت: 

 وند.شجایگزین می پذیرهای پاک و تجدیدهای فسیلی با انرژیسوختانرژی: 

مستقیم و مشارکتی، از طریق توسهه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، تحقق  یساالرمردمحکمرانی: 

 یابد.می
 

است که برای مساهل حیاتی خود در جستجوی  شدهتبدیلتهران به یک شهر هوشمند 

های  تمها و سیسای از حسگرها، دوربینپیشرفته فناورانه است. شهر به مجموعه هایحلراه

های متنوع ارتباطی، به یکدیگر است که توسط شبکه هوشمند و کنترل از راه دور مجهز شده

اطالعات  ها را پدید آورده است. توسهه فناوریای از کالن دادهمتصل  گردیده و حجم گسترده

شهروندان شده است؛  گریمطالبهو ارتباطات و نفوذ گسترده آن، موجب افزایش آگاهی و 

هاست که عالوه بر موضوع اراهه خدمت، از فناوری اطالعات و ارتباطات، ، تهران سالروزاینا

 حسابابزاری برای برقراری ارتبا  مستقیم میان شهروندان و مسئوالن و زیرساخت  منزلهبه

تداوم  روند در زیستمحیطدهی بخش عمومی به شهروندان، بهره گرفته است. کیفیت پس

اطالعات و ارتباطات و  و انرژی، توسهه کاربرد فناوری ونقلحملاورانه در حوزه های فنپیشرفت

است. توسهه  یافته بهبود محیطیزیستافزایش آگاهی و حساسیت شهروندان نسبت به مساهل 

و انرژی  ونقلحملهای صورت گرفته در حوزه اطالعات و ارتباطات و پیشرفت فناوری روزافزون

، موجب افزایش مراوده میان نقا  7"بومیان دیجیتال"ت قرار گرفتن و همچنین در اکثری

                                                           
1. Digital Natives  
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شهرهایی نظیر تهران شده است. المللی در کالنهای اخالقی بینمتفاوت جهان و نفوذ ارزش

، به "های مجازی عمومیعرصه"گذاری، از طریق مشیخطمشارکت مستقیم در فراگردهای 

 شدهتبدیلاست؛ شهر به یک شبکه اجتماعی بزرگ  شدهتبدیلبخشی از زندگی روزمره مردم 

طور مستمر در فراگردهای سیاسی شرکت، عملکرد مسئوالن را پایش و است که کاربران آن، به 

مداران و کنند. سیاستاصالحی به آنان ارسال می بازخوردهایارزیابی کرده، در صورت نیاز، 

 ( شناخته گذارقانون)و نه  اتخاذشدهای هنگهبانان تصمیم منزلهبهمدیران شهری، بیشتر 

منظور تسهیل تحقق آینده مطلوب، شوند و بیشتر وقت خود را به همکاری با شهروندان، بهمی

شهرت  "7بر اساس پسندش ساالریمردم"به  ساالریمردمدهند. این شکل از اختصاص می

ی، موجب تقویت شناسان، مهتقدند این شکل از دموکراسیافته است. برخی از جامهه

ها بایست برای بازتاب دیدگاهاست و حکومت محلی، میاز شهروندان محروم شده  سازیحاشیه

 ای بیندیشد.ها، چارهو پیگیری مطالبات این گروه

 های پیشرفته نظیر گیری از فناوریهاست با بهرهنظام مدیریت بحران تهران، سال اگرچه

های تروریستی، حسگرهای هوشمند تشخیص و یهی و حملههای امن در برابر بالیای طبخانه

افزوده  سازانسان، بر میزان غلبه انسان بر بالیای طبیهی و دستازایناطفاء حریق و مواردی 

است، اما توسهه هوشمندسازی و افزایش کاربرد هوش مصنوعی و فناوری اطالعات در سالیان 

هوشمندسازی  فراگیرد تاریک نیمه، را به اخیر، موضوع امنیت و از بین رفتن حریم خصوصی

 رباییآدم، تا 2سایبری از سرقت هویت جراهمای از است. وقوع طیف گسترده شهر تبدیل کرده

های حیاتی شهر، سبب نارضایتی شهروندان ها و شریانو اخالل در عملکرد زیرساخت 3مجازی

های اجتماعی ت نادرست و شبکهاست. عالوه بر این، افزایش اطالعااز وضهیت موجود شده 

 کنترل اذهان عمومی، افزایش باهدفها گیری از آنو تالش برای بهره کنترلغیرقابل

مجازی و  هایپذیریآسیباست. این شرایط، کاهش های اجتماعی را به همراه داشته ناآرامی

 را به اولویت اول شهر تبدیل کرده است. « پدافند غیرعامل سایبری»موضوع 
 

 کارها و پیشنهادهاراه

روی نظام مدیریت بحران در  های پیشهای جایگزین و شناسایی چالشپس از ترسیم آینده

منظور ارتقاء توان پدافند کارهای برخاسته از آراء خبرگان بهبندی راههای متفاوت، جمعآینده

                                                           
1. Like 
2. Identity thefts to  
3. Virtual kidnappings 
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دی خبرگان که در کارهای پیشنهاراه ستور کار قرار گرفت؛ بر این اساسغیرعامل شهر در د

 است: بررسیقابلگانه ذیل بندی سهاست در قالب دسته شدهاراهه( 9جدول شماره )

 های مردمی؛. ایجاد، تقویت و حفظ مشارکت7

 های مدیریت بحران؛در فهالیت غیردولتیهای داوطلب، غیرانتفاعی و . افزایش نقش سازمان1

 های کاهنده خطر و خسارت.. اقدام9
 کارهای پیشنهادی خبرگان  راه( 5) جدول

 راهکارها و پیشنهادها گزاره ردیف

4 
جلب مشارکت و افزایش آمادگی 

های همگانی  ساکنان از طریق آموزش
 )به ترتیب اولویت(

 ؛تلویزیونآموزش از طریق رادیو و  .7
 های اجتماعی؛. آموزش از طریق مدارس و مراکز فهالیت1
 ینار؛. برگزاری کالس، کارگاه و سم9
 های آموزشی؛. توزیع بسته4
 آموزش از طریق مراجهه به درب منازل؛ .0
 های آموزشی.آموزش از طریق چاپ و توزیع جزوه .9

2 
شناسایی و جذب نیروهای فعال و 

 داوطلب محلی

. تهیه بانک اطالعات ساکنین محله  و شناسایی و جعذب افعراد 7
 ؛موردنیازهای و تخصص مندعالقه
 ارتباطی؛های و فراخوان، از طریق انواع رسانه رسانیاطالع. 1
. شناسایی و جذب افراد توانمنعد از طریعق نهادهعای اجتمعاعی 9

 فهال در محله؛
 ؛و فراخوان عمومی در سطح محله رسانیاطالع. 4
 . شناسایی و جذب نیروهای داوطلب از طریق مدارس؛0
هادهعای هعا و ن. تشکیل ستادهای معدیریت بحعران در سعازمان9

 اجتماعی فهال در محله.

3 
منظور از مشارکت بانوان به گیریبهره

 افزایش آگاهی و آمادگی شهروندان

هعا و های فهال بانوان در سطح محلهها و انجمن. شناسایی گروه7
هعای منظور جلب مشارکت و انتقال آموزشریزی و اقدام بهبرنامه

 ت کار تیمی؛بندی و تقویآنان از طریق خوشه موردنیاز
منظور افزایش آگاهی و آمادگی زنان و اقدام ویژه به ریزیبرنامه.1

 ؛دارخانه
به بانوان از طریعق تربیعت مربیعان  موردنیازهای . ترویج آموزش9

 ساکن محله؛ دیدهآموزش
. اختصاص ف اهای مناسعب بعرای آمعوزش بعانوان کعه امکعان 4

 ا فراهم باشد.هنگهداری از کودکان آنان نیز در این مکان

1 
اجتماعی  هایشبکهایجاد و تقویت 

تبادل دانش و اطالعات محلی  باهدف
 هاو افزایش مشارکت ساکنان محله

شناسایی افراد و  باهدف موردنیازدانش و اطالعات  بندیدسته. 7
 آگععاه سععاکن در محلععه و توسععهه ارتباطععات و ایجععاد  هععایگروه
 های اجتماعی میان آنان؛شبکه
 های اجتماعی از طریق نهادهای اجتماعی فهال؛سهه شبکهتو .1
 های تیمی؛سازی محلی و توسهه مراوده. تثکید بر تیم9
منظعور از ف ای مجعازی و ایجعاد رسعانه محلعه بعه گیریبهره .4
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 های اجتماعی؛تبادل اطالعات میان شبکه

های معنظم میعان . اختصاص ف ا و بودجه برای برگزاری جلسه0
 های اجتماعی.کهاع ای شب

5 

 تبادل اطالعات میان مردم و 
افزایش  باهدفهای مسئول سازمان

 ها در مشارکت ساکنان محله
 های مدیریت بحرانبرنامه

 منظور اراهه اطالعات؛های ارتباطی بهاز رسانه گیریبهره .7
هعای صعورت هعا و اقعدام. تبادل داهمی نتایج حاصل از پژوهش1

 های مسئول؛پژوهشگران و سازمانگرفته میان مردم، 
بععا ح ععور نماینععدگان  اندیشععیهم. برگععزاری جلسععات مععنظم 9

 های دولتی، غیردولتی و مردم؛سازمان
 های عمومی با ح ور مردم و مسئولین؛. برگزاری همایش4
توسعط  هاسعازمانتبادل اطالعات میان مردم و  سازوکار. ایجاد 0

 های مسئول؛روابط عمومی سازمان
 حرکت به سمت حکمرانی شایسته شهری. .9

6 
افزایش مشارکت شهروندان در 

 مشیخطریزی و فراگردهای برنامه
 گذاری

ها و مطبوععات و های شهروندان از طریق رسانه. انهکاس مطالبه7
 پیگیری تحقق؛

 پیگیعریگعری در میعان شعهروندان و . تقویت روحیعه مطالبعه1
ها و جامهه ری از طریق رسانهگذامشیدر خط فردگراییخروج از 
 مدنی؛

مشعی گعذاران و توجعه بعه لعزوم ح عور . تغییر ذهنیعت خعط9
مشعی ریعزی و خعطنمایندگان مطلع مردم در فراگردهای برنامعه

 گذاری؛
 قویت رویکردهای پاهین به باال در مدیریت شهری؛ت .4
 سععازوکارهایمیععان مععردم و مسععئولین و ایجععاد  اعتمادسععازی. 0

 .موردنظرهت مشارکت مردم در فراگردهای ج موردنیاز

7 
های ایجاد، تقویت و احیاء سازمان

منظور ایفای نقش در همه داوطلب به
 مراحل مدیریت بحران

 واگععذاری بخشععی از وظععایف مععدیریت بحععران  سععنجیامکان. 7
 های داوطلب؛ها به سازمانمحله
 هعای داوطلعب فهعال در سعطح هعا و گعروه. شناسایی سعازمان1

منظعور در اختیعار قعرار دادن و اقعدام بعه ریزیبرنامعههعا و محله
هععای و واگععذاری مسععئولیت موردنیععازهععا و تجهیععزات آمععوزش
 ؛هاآنبه  بلندمدتو  مدتکوتاه
هعای فهالیعت سعازمان درزمینعههای موجود . شناسایی کاستی9

 هایکاستیها و رفع این سازمان گیریشکلداوطلب و حمایت از 
 ؛موردنظر

های داوطلعب ها و گروهسازمان دهیسازمان سازوکارهای.ایجاد 4
 ها؛در محله

 هعای شعهریگیری از نهادهای اجتمعاعی فهعال در محلعه. بهره0
 های داوطلب.منظور ایجاد و تقویت گروهبه 

8 

 
 
 

 دستیابی به هماهنگی میان

یکپارچه شعهری و افعزایش نقعش و . حرکت به سمت مدیریت 7
 ها در اداره امور شهر؛اختیار شهرداری

هعای های بین سازمانی و الگعوگیری از نمونعه. افزایش همکاری1
 موفق و مشابه؛
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و  غیردولتیهای دولتی، سازمان 
 داوطلب

 ها؛منظور افزایش همکاری. ایجاد عزم و الزام قانونی به9
و  ریزیبرنامععهدر  مععوردنظرهععای . مشععارکت دادن سععازمان4

 بحران؛مدیریت  مشیخط
های بین سازمانی از طریق برگزاری . تمرین و ارزیابی هماهنگی0

 مانورهای مشترک.

9 

ها و حرکت به سمت واگذاری نقش
های مدیریت بحران به مسئولیت

های و شرکت غیرانتفاعیهای سازمان
 خصوصی

های مدیریت بحعران واگذاری بخشی از مسئولیت سنجیامکان. 7
هعای غیرانتفعاعی و افعزایش سعازمانهای خصوصعی و به شرکت

 ها در حوزه مدیریت بحران؛قدرت نظارتی شهرداری
ای  و افزایش همکعاری بخعش خصوصعی و . اصالح نظام بودجه1

 عمومی؛
 . اصالح قوانین و مقررات؛9
. کاهش نقعش اجرایعی دولعت در معدیریت بحعران و واگعذاری 4

هعای های اجرایی بعه بخعش خصوصعی بعا اعمعال نظعارتفهالیت
 قانونی.

41 
و افزایش ظرفیت  پذیریآسیبکاهش 

 هاساکنان محله

هعا و نقا  ضهف و قوت محلعه هامخاطرهها، . شناسایی ظرفیت7
و اقععدام بععر مبنععای اطالعععات  ریزیبرنامععهتوسععط سععاکنین و 

 ؛شدهگردآوری
ریععزی بععر اسععاس سععناریوپردازی بععرای انععواع حععوادث . برنامععه1

 احتمالی؛
 ها؛و توسهه فرهنگ کارتیمی در محله سازی. تیم9
 ها؛توسهه فرهنگ ایمنی در میان ساکنان محله .4
سعازی شعهروندان ها و آگاهافزایش ف اهای باز و امن در محله .0

در زمعان وقعوع  معوردنظرهعای در خصوص دسترسعی بعه مکعان
 بحران،

منظعور ها به. افزایش نقش، اختیار و حمایت از شورا یاری محله9
هعای از سعرمایه گیعریبهرهجام وظایف مدیریت بحران محلعه و ان

 ای؛های محلهمنظور افزایش ظرفیتاجتماعی به
 های همگانی؛. توسهه آموزش1
هعا در فواصعل . اجرای مانورهای آمادگی در برابعر انعواع بحعران8

 های خاص هر محله.زمانی مهین و متناسب با ویژگی

 

 و پیشنهادهاگیری نتیجه

چهار " کارگیری روشهای جایگزین و بهگیری از مفهوم سناریو و آیندهاین پژوهش با بهرهدر 

رشد، فروپاشی،  الگوهایکهنسناریوهای آینده شهر تهران، در قالب ، "آینده عمومی دیتور

قرار گرفت تا ضمن تفکر عمیق و شفاف  موردبررسی، یافتهتحولیافته و جامهه جامهه نظم

ها و پیامدهای احتمالی هر یک از سناریوها ها، چالشها و باورهای متفاوت، فرصتدرباره ترجیح
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سازی در خصوص ای برای تصمیمقرار گیرد و زمینه موردتوجهدر مقایسه با سایر سناریوها، 

 ترسیم آینده مطلوب شهر تهران  در حوزه  مدیریت بحران و دفاع غیرعامل، فراهم آید. 

که رشد و پویایی اقتصاد و ح ور فهال در بازارهای  "جاری پایتختمرکز ت"در سناریو 

تبدیل  "پررونقبنگاه اقتصادی "دهد، شهر به یک جهانی را در کانون اهداف شهر قرار می

عدم توازن میان رشد  دهد.های مادی را مورد تثکید قرار میگرایی و ارزششود که مصرفمی

 چالش این سناریو است. ترینمهمبقاتی شدن جامهه، اقتصادی و توسهه پایدار و قطبی و ط

های و ناکارآمدی محیطیزیستانگاری مساهل کوچک "عبور از فرجام ری"در سناریوی 

متهاقب آن، موضوع  محیطیزیستهای بخش عمومی، در کنار تغییرهای اقلیمی و فاجهه

های جامهه ن سناریو، همکاریکند. در ایرا به هدف غایی شهر تبدیل می آوریتابخودکفایی و 

یابد و بخش خصوصی و از شرایط بحرانی، ارتقاء می رفتبرونمنظور مدنی و بخش عمومی به

شود. سامان شهر، در نظر گرفته میمنزله مسبب وضهیت نا بههای رشد اقتصادی، بهمشیخط

چالش  ترینمهمر وابستگی به حکومت مرکزی و ناتوانی در تثمین منابع مالی برای اداره شه

 شهر در این سناریو است. 

های توسهه پایدار، در کانون ، توجه به زندگی جمهی و ارزش"خانواده تهران"در سناریو 

گیرد و ایجاد توازن میان رشد اقتصادی و توسهه پایدار، به یک توجه شهر و شهروندان قرار می

عمومی، خصوصی و جامهه مدنی های بخش شود. همکاریمطالبه و الزام عمومی تبدیل می

 شود. شهر و شهروندان، به فرهنگی عمومی تبدیل می بلندمدتیابد و توجه به آینده ارتقاء می

شود که برای حل تهران به یک شهر هوشمند تبدیل می "رصدگرهای تهران" در سناریو

ت تثییر کاربرد های فناورانه است. در این سناریو که تححلمساهل حیاتی خود در جستجوی راه

صورت روزمره در گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات و هوش مصنوعی قرار دارد، مردم به

شوند. چالش اساسی این سناریو از گیری شرکت داده میگذاری و تصمیممشیخطفراگردهای 

 بین رفتن حریم خصوصی و افزایش جرایم سایبری است.

های آشکاری برای ری از سناریوهای جایگزین، داللتهر چهار سناریو در میان مجموعه دیگ

شدن این سناریوها و  باورپذیرکنند ولی نکته بسیار مهم، بهبود شرایط اداره شهر تهران ایفاء می

از خرده سناریوها و سناریوهای فرعی است  توجهیقابلها در میان مجموعه پاگیر ساختن آن

گیری از روش سناریوپردازی عصرمدار، توسهه داده بهرهداشبورد بزرگ اداره شهر با  کهطوریبه

سناریوهای جایگزین، امکان اداره شهر در پرتو  "های افقی و عمودیبسته"که طوریشود. به
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های یک داشبورد بزرگ را فراهم ساخته، امکان انتخاب برتر را در هر وضهیت ها و اشارتداللت

 فراهم آورد. "اینجا و اکنون" و نیز،

های جایگزین شهر تهران بررسی آینده باهدفتر گفته شد، این پژوهش طور که پیشانهم

منظور اراهه پیشنهادهایی برای بهبود نظام نظران، بهگیری از آراء خبرگان و صاحبو بهره

های پژوهش حاکی از آن است که دستیابی به است. یافته شدهانجاممدیریت بحران شهر تهران 

از هر چیز نیازمند شناسایی عوامل مؤیر در ، پیش ایربخشیت بحران کارآمد و یک نظام مدیر

های خاص هر کشور است. ها و نیازها، توانمندیبا توجه به ظرفیت ایربخشیتحقق کارایی و 

هایی های مورد تثکید خبرگان این پژوهش، مؤلفهدهند که از میان مؤلفهها نشان میبررسی

و  ،توسط ساکنان های محلیاجتماعو نقا  ضهف و قوّت  هاهها، مخاطرشناسایی ظرفیت" چون

، بیشترین میزان تثکید و توجه را به خود "شدهیگردآورریزی و اقدام بر مبنای اطالعات برنامه

؛ این امر حاکی از آن است که موفقیت در ارتقاء توان دفاعی شهر در برابر انددادهاختصاص 

کارهای بومی و ها و راه، در مرحله نخست مستلزم تدوین برنامهازسانسانحوادث طبیهی و 

 سازیآمادههای خاص ساکنان هر محله است. برای مثال شیوه با نیازها و توانمندی راستاهم

های فرسوده، برای ای از بافتهای گستردهو مناطق دارای پهنه فقیرنشینهای ساکنان محله

و مقاوم  یافتهتوسهههای ساکنان محله سازیآمادههای ت از شیوهمواجهه با بحران، بسیار متفاو

 توانمندسازیهای همگانی و اختصاصی، ، عالوه بر ترویج آموزشفقیرنشینهای است. در محله

های بافت سازیمقاوممنظور نوسازی و های مالی از جانب دولت، بهساکنان و اعطای کمک

تهیه بانک اطالعات " ای مورد تثکید خبرگان،میان مؤلفهفرسوده، بسیار حاهز اهمیت است. در 

های مند و متخصص در زمینهو شناسایی و جذب افراد عالقه های محلیاجتماعساکنان 

های ها و توانمندیو اقدام بر اساس ظرفیت ریزیبرنامه،  نقش بسیار مهمی در تحقق "یازموردن

های نیز اجرای برنامه "سازی محلیگروه"کند؛ ضمن اینکه های محلی، ایفاء میاجتماع

 کند.را تسهیل می شدهتدوین

تدوین تقویت رویکردهای از پایین به باال در " های مورد تثکید خبرگان،یکی دیگر از مؤلفه

است؛ توجه به این مؤلفه، عالوه بر تسهیل تدوین  "مدیریت بحرانهای و اجرای برنامه

های محلی، های ساکنان اجتماعها و توانمندینیازمندی های بومی و برخاسته ازبرنامه

های مدیریت بحران، اعتمادسازی میان مردم و افزایش مشارکت مردم در برنامه ساززمینه

 مسئولین و حرکت به سمت حکمرانی شایسته شهری خواهد بود. 
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 ثکیدهایتاز دیگر  "حوادث احتمالیبا  مواجههبرای  های متفاوتسناریو گیری ازبهره"

در مدیریت بحران و  پژوهانهآیندهخبرگان این پژوهش است که لزوم توجه به رویکردهای 

پردازی برای انواع کند. سناریوآمادگی برای مواجهه با انواع حوادث احتمالی را گوشزد می

های ها اجتماعها و مخاطرهها، توانمندیحوادث احتمالی، ارتبا  نزدیکی با شناسایی ظرفیت

محلی دارد و تدوین سناریوهای بومی و خاص را برای هر محله و اجتماع محلی، با توجه به 

دهد. برای مثال ها و شرایط خاص محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن، مورد تثکید قرار میویژگی

های ناامن، بر اساس حوادیی که در صورت وقوع بالیای طبیهی در محله شدهتدوینسناریوهای 

ها متفاوت در سایر محله شدهتدوینهای و با جمهیت زیاد رخ خواهد داد با سناریوپرتراکم 

بانوان و  توانمندسازیطلبد. توجه به ها و تسهیالت متفاوتی را میها، اقدامخواهد بود و برنامه

های محلی، از دیگر های موجود در میان این قشر از اجتماعها و توانمندیگیری از ظرفیتبهره

تر به آن کیدهای خبرگان این پژوهش است که در نظام مدیریت بحران شهر تهران، کمتث

های شهروندی و  است. تحقق این امر نیز نقش بسیار مهمی در افزایش مشارکت شدهپرداخته

 شهروندان، از طریق بانوان، خواهد داشت.فرهنگ ایمنی در میان  توسهه
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