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اولویت سنجی کاربست معیارهای نظریه برنامهریزی غیراقلیدسی جان فریدمن
در برنامهریزی شهری ایران
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چکیده
پژوهش حاضر با روششناسی «توصیفی–تحلیلی» در راستای اولویتسنجی معیارهای برنامهریزی غیر اقلیدسی جان
فریدمن در فرآیند برنامهریزی شهری ایران به انجام رسیده است .جهت دستیابی به هدف پژوهش با بهرهگیری از
روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه از نظرات  99نفر از کارشناسان مرتبط با حوزه پژوهش استفاده شده است .برای
جمعآوری و تحلیل دادههای پژوهش ،ابتدا بر اساس نظریه برنامهریزی غیر اقلیدسی جان فریدمن معیارهای و
زیرمعیارهای پژوهش در  2معیار اصلی تحت عنوان رویکرد هنجاری ،نوآورانه ،سیاسی ،تعاملی و رویکرد مبتنی بر
یادگیری اجتماعی و  02زیرمعیار برای هر کدام از معیارهای اصلی استخراج و تدوین شدند و پس از نظرسنجی از
کارشناسان منتخب پژوهش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی ( )FDAHPمورد ارزیابی و تحلیل
قرار گرفتند .مطابق با نتایج بهدست آمده ،رویکرد تعامل گرایانه در بین  2معیار اصلی نظریه غیر اقلیدسی جان
 -2دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -0دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -9دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.

E-mail: Std.hadi@gmail.com
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فریدمن با کسب حداکثر  9/960وزن فازی و  9/442وزن غیر فازی دارای اولویت بیشتری نسبت به دیگر معیارها

تعامل گرایانه عمدتاً حائز امتیاز بیشتری از سوی کارشناسان گردیدند بهطوری که در این میان داشتن رویکرد
موقعیت مبنا و در تعامل با ساختار برنامهریزی مشارکتی با کسب  9/922حداکثر وزن فازی و  9/966وزن غیرفازی
بهعنوان یکی از زیرمعیارهای معیار تعاملگرایانه بیشترین وزن را از سوی کارشناسان به خود اختصاص داده است.
کلید واژهها :برنامهریزی شهری ،برنامهریزی غیر اقلیدسی ،جان فریدمن ،منطق فازی.

مقدمه
برنامهریزی آن هم در متن بزرگترین مکان مناسبات ،ارتباطات و داراییهای بشر یعنی شهرها از زمانی که این
مناسبات و برخوردها حالت پیچیدهای به خود یافت و الزام به داشتن نگرشها و رفتارهای سنجیده در مقابل این
پیچیدگی ها و تغییرات احساس گردید صورت ضروری به خود گرفته و تولد یافت (استیفتل .)42 :0999 ،شهرها
امروزه مقر اصلی تغییرات مثبت و منفی جهان به لحاظ تنوع تمایالت ،خواستهها ،نیازها و نگرشها میباشند که هم
زمانی این موضوع با تراکم جمعیت و تقاضای روزافزون برای داشتن امکانات و تسهیالت پایدار نیازمند داشتن
برنامهها ،راهکارها و در اصل راهبردهایی پویا و منعطف در برابر تنوع مسایل عدیده امروزی در این مکانها
میباشد (ساگر .)22 :0990 ،برنامهریزی شهری و یا نگاه به امر برنامهریزی بهصورت دقیق آن در محیط شهرها به
اعتقاد فاینشتان از اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم با وقوع رویدادهایی چند صورت عملی به خود میگیرد که
این رویدادها در جدول ( )2آمده است .بعد از مطرح شدن مبحث برنامهریزی در شهرها که این رویداد در غرب در
اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست اتفاق میافتاد تلفیق و گرایش آن به مبانی نظری اصول خردگرایی و همراه شدن
آن با اصول ارگانیستی مطرح شده توسط پاتریک گدس 6و شاگردش لوییس مامفورد 9آن را به شکل متمرکز و در
قالب طرح های جامع و تفصیلی یا با رویکرد عقالنی و دولتی مطرح و نشان داد (پیرزاده .)24 :2939 ،بعد از آزمون
این نوع نگرش در فرآیند برنامه ریزی شهری تا اواخر نیمه اول قرن بیستم و آشکار شدن مشکالت عدیده در شهرها
و عدم پاسخگویی از سوی چنین نگرش یک جانبه و غیر منعطف به این مشکالت پیچیده لزوم داشتن رویکردهای
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از دیدگاه کارشناسان میباشد  .از سوی دیگر در قسمت زیر معیارهای پژوهش زیر معیارهای مربوط به رویکرد

5

اولویت سنجی کاربست معیارهای نظریه برنامهریزی غیراقلیدسی جان فریدمن در برنامه ریزی شهری ایران

منعطف و پویا هم زمان با پویایی در شهرها و مسایل مربوط به آن اذهان برنامهریزان و سیاست گذاران را در شهرها

جدول  -1عوامل تأثیرگذار در آغاز فرآیند برنامهریزی شهری
2309-2099
 برگزاری نمایشگاه شهرسفید کلمبیا کهحاصل آن تشکیل جنبش شهرهای زیبا بود
 احداث شهرهای لچورث و ولوین بهعنواناولین باغشهرها در انگلستان

2099-2090
 انتشار کتاب فردا راهی بهتر برایبازسازی و نوسازی واقعی از ابنزر هاوارد
 انتشار کتاب احداث شهرها و شهرکهابا پایههای عملی زیباییشناسی شهری از
چارلز رابینسون

2090-2009
 برگزاری اولین کنفرانس برنامهریزی شهری درواشنگتن
 تعریف و بهکارگیری برنامهریزی شهری بهصورتبرنامهریزی خردگرا توسط پاتریک گدس

منبع (فاینشتاین)24 :2933 ،

مسأله داشتن رهیافت پویا و انعطافمند در برنامهریزی و نظریهی جامع و همه شمول در بحث برنامهریزی در
شهرها وقتی صورت ضروری به خود میگیرد که امروزه توجهات جهانی را مسألهای به نام شهرنشینی و شهرگرایی
گسترده و تولد بیش از پیش سکونتگاههای شهری بهخصوص در کشورهای در حال توسعه و مسایل و مشکالت
ناشی از آن به خود جلب کرده است (واتسون .)0229 :0990 ،لزوم داشتن رهیافتهای غیرمتمرکز و توجه به امر
برنامهریزی شهری بهخصوص این نواحی از جهان به حدی است که در کمیته شهرهای جهان که در سال  0996در
ونکوور کانادا توسط نهاد اسکان بشر سازمان ملل برگزار گردید تأکید گشته است .برنامهریزی و صورت پویا و
مشارکتی و یا بدون انعطاف و خشک آن و نقش عمدهای که در توسعه یا زوال شهرها این امر میتواند بازی کند
حتی با نمایه گرهایی توسط سازمان ملل و محققین در غرب ،در لزوم بازنگری در فرآیند برنامهریزی در شهرهای
کشورهای در حال توسعه از حالت متمرکز ،سنتی و بسته آن به رویکردهای انعطاف مند ،مشارکتی ،جامعنگر و
محلی یا بوم محور مورد کاوش ،تعریف و بازشناسی قرار گرفته است (فریدمن .)29232 :0992 ،با مشخص شدن
عدم کارایی نظریهی برنامهریزی شهری بهصورت عقالنی و متمرکز که در آن فرض بر این بود که مسایل و
مشکالت ناشی از شهرها را به کمک تعقل و کاربرد علوم مختلف و شیوههای کالبدی میتوان حل نمود (فاینشتاین،
 ،)22420 :0999با توجه به این تفاسیر داشتن نظریهی برنامهریزی پویا و انعطافمند و پاسخگو به مسایل و روند
8- Rakodi
9- Watson
10- Freidmann
11- Fainstein

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 4:06 IRDT on Saturday July 21st 2018
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فزاینده شهرنشینی و شهرگرایی در کشورهای در حال توسعه ضرورتی اجتنابناپذیر است .پیگیری این مبحث در

حاکمیت رهیافت برنامهریزی جامع ،عدم توجه کافی به ماهیت پیچیده و پویای شهر و مشکالت آیندهنگری برای
آنها ،تأکید بر برنامه ریزی آمرانه و مقاصد از پیش تعیین شده ،عدم توجه به خواست شهروندان و نهادهای مردم
نهاد در فرآیند سیاستگذاری برای شهرها در جهت هویت بخشی به مکانهای زیستی خود درگیر میباشد که لزوم
آزمایش و کاربست رهیافتهای پویا و غیرمتمرکز مردم محور در آن بیش از پیش احساس
میگردد .نظریه برنامهریزی غیراقلیدسی جان فریدمن از نظریات نوین در عرصه برنامهریزی شهری میباشد که در
اواخر دهه هشتاد قرن بیستم ارائه گردیده است و به سبب جامعیت تعاریف و معیارهای موجود در مبانی نظری آن و
مطابقت و ملموس بودن معیارهای آن با چالشهای حال حاضر برنامهریزی شهری در کشور ما آنهم از دیدگاه
کارشناسان هم از لحاظ هنجارشناسی و توجه به مباحث کیفی موجود در روند برنامهریزی ،هم از لحاظ نوآورانه و
انعطافمند بودن به سبب پیروی فرآیند برنامهریزی شهری کشور از اصول و نظریهی منسوخ متمرکز عقالنی در این
حوزه ،هم از لحاظ داشتن رویکرد سیاسی بهعنوان امری تأثیرگذار در فرآیند برنامهریزی و رهبری همه جانبه در
فرآیند چشم اندازسازی برای عرصه های زیستگاهی به خصوص شهرها ،هم از لحاظ داشتن تعامل و مشارکت با
جوامع و در حقیقت بسترهایی که تأثیرات برنامهریزی صورت گرفته بر آنها ساری و جاری خواهد بود و باالخره
داشتن رویکرد مبتنی بر یادگیری اجتماعی با نیت مردم محوری و مشارکت گرایی هم زمان با روحیات اصالح و
تغییر در مواقع مورد نیاز ،باعث گردیده است تا ارزیابی این نظریه بهعنوان یک نظریه پویا جهت ظرفیت سنجی
کاربست معیارها مطرح شده در آن در کشور ما ضروری باشد .در این فرآیند سوال اصلی پژوهش این است که کدام
یک از معیارها و زیرمعیارهای مطرح شده در نظریه برنامهریزی غیر اقلیدسی جان فریدمن از دیدگاه کارشناسان
دارای اولویت بیشتری برای کاربست آن در فرآیند برنامهریزی شهری کشور میباشد .برای پاسخ به این سؤال
هدف پژوهش نیز متعاقباً به ارزیابی و تحلیل معیارهای برنامهریزی غیر اقلیدسی جان فریدمن در فرآیند برنامهریزی
شهری ایران بوده است.
مبانی نظری
برنامهریزی غیر اقلیدسی
برنامهریزی غیر اقلیدسی اصطالحی است که اولین بار در اوایل دههی هشتاد قرن بیستم توسط جان فریدمن
برنامهریز مشهور اتریشی-امریکایی ارائه گردید؛ که هدف از ارائه این نظریه تقابل با نظریات برنامهریزی متمرکز و
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کشور ما نیز نشان میدهد که فرآیند برنامهریزی شهری با چالشهایی چون مشکالت نظری و معرفتی به لحاظ
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جامع عقالنی بود .به اعتقاد جان فریدمن تنها راه گریز از برنامهریزی متمرکز و عقالنی تعریفی متمایز و مستقل از

نوع رهیافت مستلزم پیوند شناخت با عمل هست .به اعتقاد فریدمن برنامهریزی کنشی است حرفهای که بهطور
اخص به دنبال ایجاد ارتباط میان اشکال شناخت و اشکال عمل در حوزه عمومی است (فریدمن .)26 :2990 ،این
تعریف اجازه خواهد داد برنامهریزی را چیزی جدای از مهندسی تعریف کرد ،حوزهای که در آن ابزار همواره
بهعنوان شکلی کارآمد به اهداف معین مرتبط شده و مسیر عمل برای دیگران را ترسیم میکند .این الگو همان الگوی
غیراقلیدسی است یعنی بازاندیشی در مورد مفهوم شناخت و عمل است یعنی اینکه چه نوع شناختی ارجحیت داشته
و مرتبط تلقی میگردد و نسبت به اعمال چه اشخاصی دغدغه خاطر وجود دارد (فاینشتاین .)900-999 :2933 ،از
عوامل مهم که موجب شناخت دقیق از مفهوم غیراقلیدسی برای مقوله برنامهریزی است امر زمان و فضا میباشد.
زمان چنین برنامهریزی زمان واقعی خواهد بود که در آن بر خالف رویکرد عقالنی رویدادهای روزمره و نگاه
فرایندی بر آینده تصوری اولویت دارد و به جای تهیه اسناد و تحلیل آنها در فرآیند برنامهریزی خلق دانش
برنامهریزی و عمل به طور مستقیم در ارتباط با کنشها میباشد .فضای برنامهریزی در این مفهوم فضای
محلی-منطقه ای خواهد بود که بر ملی فراملی اهمیت دارد و منظور نگاه از پایین به باال میباشد و نوعی نگاه تمرکز
زدایی شده نسبت به امر تصمیم سازی و تصمیم گیری است (همان منبع.)092 ،
از همان ابتدای مطرح شدن برنامهریزی تالش برای دست و پا کردن نظریاتی برای آن و پیگیری اهداف از طریق
رهیافتهایی خاص در بحث برنامهریزی ادامه داشته است .در طی نیم قرن اخیر ،با گسترش شهرنشینی و حاد شدن
مسایل ناشی از آن از یک طرف و توسعهی علوم اجتماعی و دانشهای مربوط به برنامهریزی و مدیریت از طرف
دیگر گرایش به ضرورت نظریه در برنامهریزی بیش از پیش اهمیت یافته است (مهدیزاده .)9 :2932 ،به اعتقاد شین
مک کونل 20در ضرورت نظریه در برنامهریزی شهری همین بس که اگر برنامهریزی در عمل چندان موفق و کارآمد
نبوده است بخش عمدهای از آن بدین دلیل است که از نظریات استوار و کارآمدی بهره نبرده است (مک کونل،
 .)292 :2030دلیل توجه به نظریه در برنامهریزی را از سوی دیگر در رابطهی میان «دانش» و «عمل» و بهویژه در
رابطهی بین «دانش اجتماعی» و «عمل اجتماعی» دانستهاند (عبدی دانش پور .)24 :2909 ،نظریه 24در معنای عام
خود عبارتست از مجموعهای سازمان یافته از مقوالت ،اصول و گزارهها که برای شناخت و توضیح عرصهای معین
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این نوع برنامهریزی که بهعنوان برنامهریزی مهندسی یا اقلیدسی نیز مطرح است میباشد .چنین تعریفی جدا از این
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از واقعیات و یا تغییر و اصالح آن بکار میرود .مفهوم نظریه در عرصه موضوعات اجتماعی مثل برنامهریزی

متشکل از گزارهها ،پیش فرضها و اصولی که در راه تبیین امور و وقایع اجتماعی بهطور علمی پدید میآید
(مهدیزاده .)62 :2932 ،لزوم داشتن نظریه برای برنامهریزی از آنجا ناشی میشود که داشتن یک برنامه در هر
سطحی به یک قالب فکری نیازمند است که عالوه بر جامعیت و قاطعیت در فرآیندی که از نخستین سرچشمههای
فکری تا فرآیند عملی سازی آن را شامل میشود از یک پارادایم یا الگوی فکری تبعیت کند چرا که خود برنامهریزی
نیز پیشبینی ،قاعدهمندسازی و نحوه اجرای هدفمند مسایل و خواستههاست که با داشتن پایههای فکری استوار
موفقتر خواهد بود (هادسون .)22939 :2090 ،به اعتقاد هادسان در فرآیند تدوین نظریه و داشتن نظریهای پایدار در
فرآیند برنامهریزی بهخصوص در شهرها باید به  6عامل کلیدی توجه داشت که در شکل ( )2آمده است.
پتانسیل
کارکردی

رواج
عمومی

ابعاد
انسانی

واقعیت تئوریکی

امکان
پذیری

خود
بازدهی

شکل  :1عوامل اصلی در فرآیند ساخت و تشکیل نظریه در برنامهریزی شهری
منبع (هادسون)939 :2090 ،

از دیدگاه چرماک 26پنج مرحله یاد شده برای ساخت یک نظریه موفق برای برنامهریزی وجود دارد که از زمان
تدوین سناریو ،چشمانداز و ایدهها تا به حرکت و عمل در آوردن آن تداوم و جریان خود را حفظ میکند .به اعتقاد
او نظریهای موفق در فرآیند برنامهریزی آن هم در شهرها نظریهای است که  2مرحله مهم در فرآیند برنامهریزی در
تعاریف آن مورد لحاظ قرار گرفته و برای آنها روشهای جایگزین نیز داشته باشد .آنچه در این دیدگاه مهم است
در فرآیند تدوین نظریه تقدم و تأخر این مراحل و مهمتر از آن ارتباط متقابل و دوسویه بین نظام یادگیری و نظام
تصمیمگیری در آن است ،آنچه که در کشورهای در حال توسعه به ندرت یافت میشود.

15- Hudson
16- Chermack
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عبارتست از نظریه اجتماعی (برنامهریزی) کوششی است در راه تمهید مجموعهای منتظم ،به هم پیوسته و معنیدار،
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جدول  -2تدوین و ساخت نظریه با توجه به مراحل پنجگانه برنامهریزی

نظام یادگیری است

با مدلهای فکری است

نظام تصمیمگیری هستند

نظام اجرایی میباشد

مراحل پیشین میباشد

سناریو (زمینه)

نظام یادگیری

مدلهای فکری

نظام تصمیمگیری

نظام اجرایی

سناریوها مقدم بر

نظام یادگیری مقدم بر

مدلهای فکری مقدم بر نظام

نظام تصمیمگیری مقدم بر

نظام اجرایی به پیروی از

نظام یادگیری هستند

مدلهای فکری میباشد

تصمیمگیری میباشد

نظام اجرایی میباشد

مراحل پیشین حرکت میکند

منبع (چرماک)2964 :0992 ،

با توجه به موارد یاد شده بهطور مشخص نظریاتی که در حوزه برنامهریزی میتوان آنها را از هم تشخیص داد به دو
دسته نظریات تبیینی (توصیفی) 23و نظریات تغییری (هنجاری) 20تقسیم میگردند .در این تقسیمبندی ،نظریاتی که به
توصیف و تبیین نظامهای اجتماعی (شهرها) میپردازند را جزو نظریات توصیفی و نظریاتی را برای ایجاد
راهکارهایی برای نظارت و اصالح در نظامهای اجتماعی بهکار میروند را نظریات هنجاری مینامند (کاتانس،
 .)0940 :2030روند به کارگیری نظریات و رهیافتها در فرآیند برنامهریزی شهرها بهصورت دقیق از اوایل قرن
بیستم آغاز گردید که از لحاظ سیطرهی قالب فکری و نظری موجود در آن از اوایل قرن بیست تا زمان حاضر
میتوان آن را به سه دوره تقسیم کرد .از اوایل قرن بیستم تا  2069از  2069تا  2039و از  2039تا زمان حاضر
(همان منبع .)202 :در نیمه اول قرن بیستم که دو عامل عمده در فرآیند بهکارگیری نظریه در برنامهریزی شهری
تأثیرگذار بوده است میتوان به جنگ جهانی اول و دوم که زمینههای اقتصادی و سیاسی و فکری دولتها را در
غرب برای دخالت وسیع آنها در جریان زندگی عمومی جوامع شهری بهویژه در امر بازسازی و نوسازی شهرها
فراهم آورد و برنامهریزی را بهعنوان وظیفه بخش عمومی مطرح ساخت و انقالب  2029روسیه و پیدایش اتحاد
جماهیر شوروی است که برنامه ریزی متمرکز اقتصادی را در برابر لیبرالیسم اقتصادی غرب مطرح کرد (مهدی زاده،
 .)49 :2932از خصوصیات این نوع برنامهریزی اعتقاد به تمرکزگرایی در امر توسعه و فرآیند برنامهریزی و باور به
کارآیی روشها و فنون علمی و تجربه در حل مسایل و بحرانها و سمتوسو دادن به جریان برنامهریزی است که
آن را به سمت عقالنی بودن رهنمون میسازد .چنین نگرشی به فرآیند برنامهریزی تا اوایل دههی شصت قرن بیستم

17- Chermack
18- Theories of system operation
19- Theories of system change
20- Catanes
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سناریو در ارتباط

نظام یادگیری در ارتباط

مدلهای فکری در ارتباط با

نظام تصمیمگیری در ارتباط با

نظام اجرایی در ارتباط با همه
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ادامه داشت تا اینکه تغییر در رهیافت برنامهریزی احساس و با آشکار شدن ناکارایی روش متمرکز عقالنی در فرآیند
برنامهریزی شهری وارد مرحله جدیدی شد که عمدتاٌ تحت عنوان رهیافت برنامهریزی سیستمی 02شناسایی گردید
(مِیِر و بانرجی .)00204 :0992 ،به اعتقاد پیتر هال 09عوامل چندی در تغییر رهیافت از برنامهریزی عقالنی و متمرکز
درفرآیند برنامهریزی شهری نقش داشت .در این راستا اول اینکه در این شیوه تفکر اغلب به تولید نقشههای
تفصیلی و کامل 04و ارائه اسناد قطعی در مورد آینده بسنده میشود و کمتر به عوامل اقتصادی و نقش نیروهای بخش
خصوصی در اجرا و تحقق برنامهها توجه میگردد .دوم ،پیشروان اولیهی برنامهریزی شهری ،بهندرت به ارائه
گزینههای مختلف اقدام کردهاند و از نظر آنها تنها یک نگرش میتواند نسبت به آیده وجود داشته باشد؛ که این
طرز تفکر قطعیت و یک بعدی نگری در عرصه طراحی و برنامهریزی را به اثبات میرساند و سوم اینکه در این
شیوه تفکر بیشتر بر برنامهریزی کالبدی توجه شده و به مسایل اجتماعی و اقتصادی و دیگر جنبههای مهم زندگی
به دید کالبدی نگریسته شده است و اینکه به همه مسایل شهری راه حل کالبدی ارائه میگردد (هال:2004 ،
.)0260-62
جدول  -3نظریات جدید مطرح شده در حوزه برنامهریزی شهری
ارائه دهنده

جان فریدمن

آندریاس فالودی
انجمن برنامهریزی

نظریه

ویژگی

برنامهریزی غیر

دوری از مهندسی خشک در برنامهریزی ،هنجاری ،نوآورانه بودن و متکی بر یادگیری اجتماعی بودن در

اقلیدسی

فرآیند برنامهریزی

برنامهریزی فرایندی

داشتن فرآیند چرخهای و کسب اطالعات جدید در فرآیند انجام عمل برنامهریزی ،تحقیق و تحلیل مداوم
در طول برنامهریزی و اجرا

برنامهریزی مشارکتی

برنامهریزی بر پایه کثرتگرایی و دخالت و مشارکت جامعه مدنی در فرآیند تصمیمگیریها

چارلز لیندبلوم

برنامهریزی گامبهگام

برنامهریزی کوتاهمدت با اهداف مشخص و مطابقت با تحوالت زمان در حال جریان در روند برنامهریزی

پل داویدف

برنامهریزی حمایتی

اعتقاد به عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض در روند برخورداری از منابع و تصمیمگیریها

شین مک کونل

برنامهریزی پاسخگو

پاسخگو بودن در برابر نیازهای مردم و جامعهای که برنامهریزی برای آنها صورت مییابد.

پتسی هیلی

برنامهریزی مذاکرهای

شهری آمریکا

برنامهریزی برای مقابله با بحرانها ،انعطاف مند و پاسخگو که همزمان دارای روحیه مصالحهای و میانجی
گرانه باشد

منبع (مهدی زاده( )02-09 :2932 ،پیرزاده( )24 :2939 ،فاینشتاین)092-000 :2933 ،
21- Systematic planning
22- Myer & Banerjee
23- Pitter Hall
24- Blueprint
25- Hall
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برنامهریزی شهری با تصویب قانون برنامهریزی شهری و روستایی در سال  2063در انگلستان فرآیند نظریه در
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برنامهریزی سیستمی در فرآیند برنامه ریزی که بر نگرش سیستمی به جهان و مدیریت علمی و فنی مسایل با دید

داشت .در این سالها با مطرح شدن مسایل ی چون بوم شهرها ،توسعه محلی و توسعه پایدار در کنار الگوهای
مشارکتی و عدالت اجتماعی و فرآیندهای تصمیمسازی گامبهگام در امر برنامهریزی شهری به امر
مدلسازی در فرآیند حل مسایل و مشکالت شهرها به دیده تردید نگریسته شد (آلمندینگر و جانز.)0600 :0990 ،
در اواخر دههی هشتاد بود که الگوی جدیدی در فرآیند برنامهریزی شهری بهعنوان نظریه مطرح شد و آن الگوی
مشارکتی برنامهریزی بود .این نوع برنامهریزی در قالب دیدگاههای گوناگونی عرضه شده است که نمونهای از این
نظریات و دیدگاهها در جدول ( )9آمده است .در همه این دیدگاهها میتوان خصوصیات امروزی نظریه در
برنامهریزی شهری را دید؛ اما بهطور مشخص فرآیند برنامهریزی شهری از اوایل قرن بیست با سه نوع نظریه
مشخص شناسایی گردیده است که جدول ( )4گویای این نظریههاست.
جدول  -4نظریات حاکم بر عرصه برنامهریزی شهری از اوایل قرن بیستم تا عصر حاضر

پارادایم

مبانی فکری و اجتماعی

اهداف کالن

الگوی طرحهای توسعه

برنامهریزی جامع

 -خرد گرایی

 -توسعه کالن اقتصادی

 -طرحهای کالبدی ملی منطقهای

()2009-2069

 -مدیریت متمرکز دولتی

 -سازماندهی کالبدی

 -طرحهای جامع -تفصیلی

برنامهریزی سیستمی

 -نگرش سیستمی به جهان

 -بهسازی سیستمهای اقتصادی و

 -مدلسازی سیستمهای شهری

()2069-2039

 -مدیریت علمی سیستم

اجتماعی

 -طرحهای بلندمدت

 -هدایت و نظارت به سیستم شهر

 -طرحهای ساختاری  -محلی

 -نگرش راهبردی و تصمیم سازی

 -تأمین توسعه پایدار

 -سلسلهمراتب طرحها

 -دمکراسی و خرد جمعی

 -گسترش عدالت اجتماعی

 -طرحهای محلی و کوتاهمدت

 -حفظ ارزشهای بومی و محلی

 -تقویت مشارکت همگانی

 -پروژههای طراحی شهری

برنامهریزی مشارکتی
()2039-999

منبع (پیرزاده)26 :2939 ،

با چنین سیر تحولی در عرصه برنامه ریزی شهری و نظریات موجود در این عرصه و آزمایش و تجربه نقاط ضعف و
قوت آنها  ،این مقوله در کشورهای درحال توسعه هنوز روند ایستا و غیر انعطافمندی داشته و برنامهریزی در
26- Allmendinger & Jones
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فرآ یندی از نوع متمرکز و عقالنی ،از باال به پایین ،کالبد محور و یک سو نگر جا مانده است که عوامل عمدهای در

میتوان به موانع فرآیندی ،موانع ترکیبی-سازمان ی ،موانع موجود در سیستم اجرایی و عملیاتی و موانع موجود در
خود سیستم برنامهریزی اشاره کرد (آلمندینگر و جانز .)02 :0990 ،این موضوع در کشور ما نیز به تبعیت از فضای
حاکم بر فرآیند برنامه ریزی شهری در کشورهای درحال توسعه جریان دارد که نیازمند طرحی نو در این مقوله است
و آزمایش و به کاربست نظریات نوین جامعه محور و مشارکتی با حفظ الگوی بومی در فرآیند برنامهریزی شهری
کشور با توجه به شرایط موجود ضرورتی گریزناپذیر است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ هدفگذاری بهعنوان یک پژوهش نظری و از لحاظ نوع گردآوری دادهها
«توصیفی-تحلیلی» میباشد که در آن از روش پیمایشی بهصورت ابزار پرسشنامه بهره برده شده است .برای
گردآوری دادهها در بخش توصیفی پژوهش از اسناد کتابخانهای و برای آگاهی از وضعیت معیارها و زیرمعیارهای
پژوهش جهت تجزیهوتحلیل دادهها به روش دلفی و با استفاده از نظرات حدود  99نفر از کارشناسان و اساتید در
رشتههای جغرافیا و برنامهریزی شهری و همچنین برنامهریزی شهری و منطقهای (شهرسازی) به سبب سابقه و نوع
گرایشهای پژوهشی استفاده شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها جهت پاسخ به سؤال پژوهش و دستیابی به هدف
پژوهش از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی ( )FDAHPاستفاده شده است .متغیرهای پژوهش حاضر جهت
ارزیابی نظرات کارشناسان و آگاهی از میزان اولویت آنها از تعاریف ارائه شده توسط جان فریدمن در نظریه خود
تحت عنوان نظریه برنامهریزی غیر اقلیدسی اقتباس شده است .09در ادامه و در جدول شماره ( )2معیارهای اصلی و
فرعی این نظریه که بیانگر دقیق مفهوم نظریه برنامه ریزی غیر اقلیدسی می باشند تحت عنوان متغیرهای پژوهش آمده
است.

 -09برای اطالعات بیشتر در مورد این نظریه میتوانید به:
کتاب نظریات برنامه ریزی شهری در قرن بیستم ،نوشته سوزان فاینشتاین ،ترجمه عارف اقوامی مقدم صص  000-093و همچین منابع زیر مراجعه
نمایید.
Friedman. J (1973): A theory of Trans active planning.
Friedman. J (1987): Planning in the public domain: from knowledge to action.
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جدول  -5معیارها و زیر معیارهای پژوهش

 داشتن شمول عملکردی تمهید فرصت برای محرومان و ادغام آنها در جریان زندگی اجتماعی و اقتصادی توجه به تنوع فرهنگی و عدالت اجتماعی -توجه به کیفیت زندگی و مباحث مربوط به پایداری

رویکرد نوآورانه

 داشتن نوآوری در مقیاس جامع با رویکرد زمان حال و توجه به آینده همراهی نوآوریها با تغیرات نهادی و سازمانی داشتن رویکرد کارآفرینانه -داشتن هنر مذاکره و مصالحه

رویکرد سیاسی

 برابری و پیوند میان شناخت و عمل بهعنوان سیاست برنامهریزی داشتن رویکرد راهبردی در رویارویی با بحرانها داشتن روحیه نقدپذیری در فرآیند تدوین و اجرای سیاستها -توجه به عامل قدرت در فرآیند عملیاتی سازی برنامهریزی

رویکرد تعامل گرایانه

 داشتن رویکرد موقعیت مبنا و در تعامل با ساختار برنامهریزی مشارکتی داشتن طیف متنوعی از رهیافتها و راهحلها در حل مسایل و نیازها تعریف و جذب جوامع بالقوه و بالفعل متأثر از روند برنامهریزی تقسیم مسئولیتها و مشارکت شهروندان در امر تصمیمسازیها -بهرهگیری از توان مردمی برای کنشهای پیشگیرانه و خلق همبستگی

رویکرد مبتنی بر

 -ضرورت یادگیری و کسب تجربه از شکستها برای جبران کمبودها

یادگیری اجتماعی

 داشتن پسخورد انتقادی و حافظه قوی نهادی در بدنه تصمیمگیرنده برنامهریزی التزام و اعتقاد به رهبری خالقانه و ماهر در نظام یادگیری -داشتن فرهنگ سیاسی بدون اهداف جانبدارانه در مقابل لغزشها و ناکامیها

مشخصات و ساختار ریاضیاتی مدل بهکار رفته در پژوهش
مدل بهکار رفته در پژوهش حاضر مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی  FDAHPمیباشد .این مدل ابتدا در سال
 2033توسط کوفمان و گوپتا ارائه گردید (عطایی .)209 :2909،این روش در حقیقت تعمیم روش دلفی در علم
مدیریت بود که در آن ابتدا پیشبینیهای خبرگان یا کارشناسان در قالب اعداد قطعی بیان میگردد و در آن از
گونههای مختلفی از اعداد فازی مانند اعداد فازی مثلثی و ذوذنقهای استفاده میگردد (آذر و حجتی .)2939 ،در
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معیارها
رویکرد هنجاری

زیرمعیارها
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پژوهش حاضر به علت کاربرد زیاد و سهولت در محاسبات و تجزیهوتحلیل دادهها از اعداد فازی مثلثی استفاده

شکل  :2تابع عضویت مثلثی در روش دلفی فازی
منبع (لیو و چن)322 :0999 ،

در این مدل پس از دریافت نظرات کارشناسان در مرحله نخستین ،در مرحله بعد به محاسبه اعداد فازی ( ̃ )
پرداخته میشود  .با توجه به انتخاب اعداد فازی مثلثی در مدل پژوهش اعداد فازی به صورت روابط چهارگانه زیر
تعریف می شوند.
رابطه ()2
)

رابطه ()0

(

رابطه ()9

∏

)

رابطه ()4

در روابط فوق

نشان دهنده اهمیت نسبی پارامتر  iر پارامتر  jاز دیدگاه کارشناس  kام

کارشناسان و می باشد.

حد باالی نظرات

حد پایین نظرات کارشناسان برای متغیرهای پژوهش در این روابط

هندسی نظرات کارشناسان خواهد بود .بدیهی است که مؤلفههای فازی بهگونهای تعریف گردیدهاند که
≥

(

نیز میانگین
≥

باشد .در ضمن مقادیر مؤلفهها یا اعداد فازی در بازه ( 2/0تا  )0می باشد.

در مرحله سوم روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی ماتریس معکوس فازی تشکیل میگردد که از رابطه ( )2به
دست میآید.
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گردیده است که فضای هندسی تابع عضویت این مجموعهها برای روش دلفی فازی در شکل ( )0آمده است.
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̃

رابطه ()2

̃ ] ̃[

̃

امر از روابط ( )6و ( )9استفاده شده است.
̃

رابطه ()6
̃

رابطه ()9
در روابط باال ( ×

×

×

×

×

)=

̃

̃ بوده و

نماد ضرب اعداد فازی و

̃

̃

̃

̃

̃

نشانهنده عمل

جمع فازی است .در این روابط ̃ یک بردار سطحی است که نشاندهنده وزن فازی پارامتر iام می باشد
(عطایی.)209 :2909،
مرحله آخر در مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی ،غیر فازی سازی وزن متغیرهای پژوهش خواهد بود که با
استفاده از رابطه ( )3صورت گرفته است.
رابطه ()3

∏

یافتهها و بحث
پس از تعیین معیارها و زیر معیارهای پژوهش ،جهت تعیین میزان اولویت آنها از کارشناسان منتخب پژوهش
خواسته شد تا به معیار و زیر معیارهای پژوهش وزن بدهند .با توجه به فرمهای موجود ،در مرحله بعد ماتریس
مقایسه زوجی متناظر برای هر یک از معیارهای اصلی و فرعی از نظر کارشناسان به صورت جداگانه برای هر یک از
کارشناسان هم برای معیارهای اصلی و هم فرعی تشکیل شده است .پس از انجام نظرسنجی و ارزیابی نتایج حاصل
از آن ،ماتریس مقایسه زوجی اصلی برای معیارهای اصلی و فرعی پژوهش جهت انجام مراحل وزنگذاری در مدل
تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی  FDAHPتشکیل گردید برای تشکیل ماتریس مذکور از تابع عضویت مثلثی
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(شکل )0و اعداد فازی مثلثی طبق روابط  2تا  4استفاده شده است .ماتریس مقایسه زوجی دلفی فازی برای

جدول  -6ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی با توجه به نظرات کارشناس اول
E

D

C

B

A

معیارهای اصلی

9/392

9/999

2/26

2

2

 Aرویکرد هنجاری

9/392

9/999

2/26

2

2

 Bرویکرد نوآورانه

9/92

9/666

2

9/360

9/360

 Cرویکرد سیاسی

2/202

2

2/29

2/03

2/03

 Dرویکرد تعاملگرایانه

2

9/3

2/99

2/24

2/24

 Eرویکرد مبتنی بر یادگیری اجتماعی

جدول  -7ماتریس مقایسه زوجی دلفی فازی از نظر کارشناسان
E

C

D

A

B

9/690

9/239

9/269

9/492

9/492

9/993

9/990

9/924

9/922

2/32

2/99

2/62

2

2

2

A

9/99

9/999

9/992

9/066

9/040

9/009

2/4

2/90

2/03

2

2

2

9/699

9/296

9/24

B

9/290

9/299

9/430

9/222

9/43

9/444

2

2

2

9/229

9/242

9/292

2/49

2/90

2/03

C

9/62

9/696

9/692

2

2

2

0/02

0/93

2/3

4/43

4/29

9/92

0/64

0/40

0/90

D

2

2

2

2/66

2/29

2/29

0/94

2/03

2/32

9/90

9/999

0/9

2/96

2/9

2/66

E

جدول  -8محاسبه وزن فازی نسبی برای معیارهای اصلی پژوهش
شناسه

̃

̃

A

9429

3/96242

9/99629

2/9394

2/9092

9/2624

B

3922

0/9209

9/99690

2/9042

2/9999

9/4942

C

4290

6/2093

9/99492

2/9930

9/3964

9/0292

D

29429

22/9902

9/99094

0/4230

2/9392

9/9629

E

20249

29/2039

9/99300

0/9022

2/2249

9/9090

 -03الزم به ذکر است به خاطر طوالنی بودن و زیاد شدن صفحات در مرحله مربوط برای معیارهای فرعی در بخش وزنگذاری فازی ،فقط جدول
مربوط به معیارهای اصلی آورده شده است.
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معیارهای اصلی به شرح باال میباشد.
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بعد از مرحله وزنگذاری برای ماتریسهای اصلی ،وزن فازی نسبی برای ̃ و ̃ با توجه به رابطه ( )6محاسبه

جدول  -9محاسبه وزن فازی نسبی برای زیرمعیارهای پژوهش
̃

شناسه

̃

A1

9942

6/2490

9/99699

2/3942

2/9999

9/6324

A2

9002

6/2900

9/99200

2/3220

9/0000

9/6294

A3

6249

2/6902

9/99222

2/9930

9/0969

9/6990

A4

2299

2/9926

9/99292

2/6924

9/3342

9/2039

B1

3999

9/0390

9/99649

2/0942

2/9929

9/9990

B2

9092

6/2292

9/99692

2/3299

9/0002

9/6924

B3

2409

4/9902

9/99490

2/2992

9/99990

9/2269

B4

9429

6/6929

9/99696

2/3020

2/9992

9/6003

C1

6220

2/3992

9/99202

2/9909

9/0960

9/6992

C2

9392

6/3992

9/99624

2/3649

2/9999

9/9992

C3

9420

0/9949

9/99933

2/4990

9/99649

9/9003

C4

0994

2/2904

9/99022

2/0990

9/99262

9/9990

D1

3920

9/6290

9/99602

2/0990

2/9942

9/9229

D2

0932

3/3969

9/99023

0/4292

2/9249

9/3396

D3

3009

3/9062

9/99092

0/0993

2/9292

9/3903

D4

3949

3/9203

9/99339

0/9909

2/9900

9/3922

D5

9390

6/3920

9/99622

2/3004

2/9992

9/9999

E1

4229

9/3994

9/99499

2/2930

9/99629

9/4002

E2

3999

3/9622

9/99306

0/9992

2/9299

9/3922

E3

9994

6/2262

9/99690

2/3222

2/9993

9/6009

E4

3994

3/9490

9/99366

2/0042

2/9900

9/9336

همانطور که مشخص است در وزن گذاری فازی نسبی برای معیارهای اصلی ،رویکرد تعامل گرایانه که با شناسه D

در جدول فوق مشخص شده است حائز بیشترین وزن در این مرحله گردیده است و رویکرد مبتنی بر یادگیری
اجتماعی با شناسه  Eنیز در رتبه دوم قرار دارد در این مرحله رویکرد سیاسی از سوی کارشناسان با اولویت کمتری
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گردیده است که نتایج این آزمون برای معیارهای اصلی پژوهش در جدول ( )3آمده است.
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ارزیابی گردیده است .در ادامه ی مرحله یاد شده وزن فازی نسبی برای معیارهای فرعی پژوهش نیز ارزیابی گردیده

مشخص است معیارهای که در زیر مجموعه معیار اصلی چهارم یعنی رویکرد تعاملگرایانه قرار دارند حائز
بیشترین وزنها در مرحله وزن فازی نسبی گردیدهاند.00
در مرحله آخر برای متغیرهای پژوهش هم برای معیارهای اصلی و هم فرعی وزن فازی و سرانجام وزن غیرفازی
متغیرها با توجه به روابط ( )9و ( )3محاسبه گردیده است .در شکل ( )9وزن غیر فازی نهایی برای معیارهای اصلی
پژوهش آمده است.

شکل  :3نمودار وزن غیر فازی نهایی معیارهای برنامهریزی غیر اقلیدسی جان فریدمن

همانطور که از شکل ( )9مشهود است رویکرد تعامل گرایانه در فرآیند برنامهریزی شهری کشور از نظر کارشناسان
دارای اولویت اول میباشد و بهعنوان یک معیار مهم در جهت گذار از رویکرد سنتی و متمرکز در امر مهم
برنامه ریزی در شهرها در کشور ما به سمت رویکرد غیرمتمرکز ،پویا و انعطافپذیر درفرآیند برنامهریزی شهری
است .مشخصههای اصلی این معیار نشان دهنده ضرورت پیادهسازی مشخصههایی چون مشارکتمندی،
تمرکززدایی ،خلق همبستگی جمعی برای حل مسایل و داشتن انعطاف و کارآیی در برابر مشکالت با مشارکت
شهروندان میباشد .در حقیقت داشتن کارآیی در حل مسأله و داشتن طیف متنوعی از سیاستها و گزارهها برای
 -00الزم به ذکر است به علت بزرگ بودن جدول مربوطه ،معیارفرعی مربوط به رویکرد هنجاری با شناسه  A1,A2و ...معیارهای فرعی مربوط به
رویکرد نوآورانه با شناسه  B1, B2و  ...معیارهای فرعی مربوط به رویکرد سیاسی با شناسه  C1,C2و ...معیارهای فرعی مربوط به رویکرد
تعاملگرایانه با شناسه  D1, D2و  ...و معیارهای فرعی مربوط به رویکرد مبتنی بر یادگیری اجتماعی با شناسه  E1, E2و  ....مشخص گردیدهاند.
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است که نتایج این مرحله از تجزیهوتحلیل فازی در جدول شماره ( )0آمده است .همانطور که از جدول شماره ()0
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برخورد با مسایل و چالش های شهری ،اتخاذ رویکرد مشارکتی و در برگیرنده برای تمامی ذینفعان شهر از جمله

میدهد که نشان از تعامل برتر برنامهریزی و مدیریت شهری با طرفهای ذینفع دیگر در جامعه ایجاد مشارکت و
همبستگی برای برخورد با مشکالت برنامهریزی و مدیریتی شهر میباشد.
در ادامه فرآیند انجام محاسبه وزن فازی و غیرفازی نهایی این فرآیند برای زیر معیارهای پژوهش نیز محاسبه گردیده
است که در شکل ( )4نتایج نهایی مربوط به محاسبه وزن غیر فازی نهایی برای زیرمعیارهای  02گانه پژوهش آمده
است .نتایج این جدول نیز نشان میدهد که در بخش معیارهای فرعی نیز معیارهای فرعی مربوط به رویکرد
تعاملگرایانه ( )D1,D2,...وزن بیشتری را از سوی کارشناسان حائز گردیدهاند.

شکل  :4نمودار وزن غیر فازی زیرمعیارهای برنامهریزی غیر اقلیدسی جان فریدمن

ارزیابی زیرمعیارهای مربوط به  2معیار اصلی نظریه برنامهریزی غیر اقلیدسی نشان میدهد که زیرمعیارهایی چون
داشتن رویکرد موقعیت مبنا و در تعامل با ساختار برنامهریزی مشارکتی؛ تقسیم مسئولیتها و مشارکت شهروندان در
امر تصمیم سازیها؛ تعریف و جذب جوامع بالقوه و بالفعل متأثر از روند برنامهریزی و بهرهگیری از توان مردمی
برای کنشهای پیشگیرانه و خلق همبستگی؛ اولویتهایی است که در فرآیند برنامهریزی شهری کشور ما بایستی
بدانها توجه شود .در حقیقت با نگاهی دقیق به این مباحث یاد شده میتوان متوجه شد که نظام برنامهریزی شهری
در کشور ما از انعطافناپذیری و غیر مشارکتی بودن و عدم تعامل و تبادل اطالعات و مشارکت بن نهادهای
تصمیمساز و تصمیمگیر با جامعه شهری اعم از جامعه مدنی و بخشهای خصوصی و دیگر بخشها رنج میبرد.
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جایی که در آن شفافیت ،مسئولیتپذیری و مشارکتمندی و خلق همبستگی و اعتماد و استفاده از سرمایه اجتماعی

رفتارهای سازمانی در فرآیند برنامهریزی و مدیریت شهری کشورمان دارد.

نتیجهگیری
امروزه شهرها مهمترین بستر برای نمایش تمدن و پیشرفتهای بشریت میباشند که همزمان با این نمایشها خود
آبستن تحوالت عمده و تغییرات مثبت و منفی گوناگونی در بستر محیط خود و حتی محیطهای فراتر میباشند .با
لحاظ این نگرش یعنی امر پیچیدگی و پویایی مسایل مربوط به شهرها هم زمان با پیشرفتهای صورت گرفته در این
مکانها ،داشتن برنامهریزی پویا و انعطافمند در برابر مسایل خاص شهرها امری بدیهی و ضروری مینماید .امر
برنامهریزی برای شهرها از همان ابتدا به دنبال ایجاد و گسترش شهرها با آن همراه بوده و صورت علمی و واضح آن
به اعتقاد محققان از اوایل قرن بیستم نمود یافته است .جایی که به اعتقاد خیلی از محققان اقتصاد سیاسی و روند
سیاسی حاکم بر دنیای غرب و بهخصوص شوروی در اوایل قرن بیستم ،فرآیند حاکم بر نظریهپردازی در برنامهریزی
شهری را تحتالشعاع خود قرار داد .این روند در دنیای غرب با تأثیرپذیری از اقتصاد متمرکز دولتی حاکم بر
شوروی سابق آغاز گردید و تا اوایل دههی شصت قرن بیستم دوام آورد و بعد از شروع انتقادها به روند
برنامهریزیهای متمرکز عقالنی و دولتی حاکم ،تغییرات با بهکارگیری برنامهریزی سیستمی در انگلستان و راهبردی
در آمریکا شروع و بعدها فرآیند نظریه در برنامهریزی را از حالت عقالنی و متمرکز آن جدا ساخته و بستر را برای
تجربه برنامه ریزی مشارکتی و مردم محور فراهم ساخت .روند یاد شده در مسیر نظریه در برنامهریزی اما در
کشورهای در حال توسعه و به تبع آن کشور ایران هنوز در فرآیند عقالنی و متمرکز آن گرفتار بوده و با وجود
آشکار شدن ناکارایی نظری و شناختی حاکم بر فرآیند این نوع برنامهریزی هنوز پابرجاست .به لحاظ آشکار بودن
ناکارایی این نوع نظریه در فرآیند برنامهریزی شهری کشور و به خاطر وجود مشکالت عدیدهای چون افزایش
شتابان شهرنشینی و شهرگرایی ،مهاجرتهای گسترده به شهرها و کمبود منابع و امکانات و سایر مشکالت و عدم
پاسخگویی ،کارایی و انعطاف مندی در برابر این مشکالت و مسایل ،در پژوهش حاضر سعی گردید نظریه
برنامهریزی غیر اقلیدسی جان فریدمن بهعنوان یکی از نظریات نوین ،پویا و مشارکت محور در عرصه برنامهریزی با
توجه به معیارهای تعریف شده در آن انتخاب و با استفاده از نظرات کارشناسان در جهت شناخت اولویت این
معیارها در جهت بسترسازی فکری برای به کاربست اصول یاد شده در این معیارها ،با توجه به مشکالت موجود در
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فرآیند برنامهریزی شهری کشور به تجزیهوتحلیل آن پرداخته شود .نتایج بهدست آمده نشان داد که رویکرد تعامل

آن مشارکتمندی ،تمرکززدایی ،خلق همبستگی جمعی در بحث تصمیمسازیها ،برنامهها ،مسایل و مشکالت،
مشارکت دادن تمامی اقشار جامعه در فرآیند برنامهریزی و انعطافمندی در برابر بحرانها ،مسایل و مشکالت با
استفاده از رهیافتها و نظریات متنوع پویا از اصول و بنیادهای اساسی میباشد .در بخش معیارهای فرعی نیز با
توجه به موارد باال معیارهای فرعی مربوط به رویکرد تعاملگرایانه بیشترین وزنها را از سوی کارشناسان به خود
اختصاص دادند.
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