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چکیده
حباب شهرنشینی عنوانی جدید در مباحث برنامه ریزی شهری برای بررسی پایداری و ناپایداری در
سطوح مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،مدیریتی است .تاکنون تعریف مشترکی از حباب
شهرنشینی ارایه نشده است که حاکی از عدم وجود مطالعات بسیار در این زمینه می باشد .این پژوهش
به دنبال آن است تا وضعیت آینده حباب شهرنشینی در کلانشهر تهران را با استفاده از رویکرد سناریو
مورد بررسی قرار دهد .پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به نظر ماهیت توصیفی -تحلیلی است.
اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شد .در مطالعات میدانی از
تکنیک دلفی در قالب گروه  03نفره استفاده گردید .برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل در
نرم افزار  MICMACبکار گرفته شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که ابتدا  65عامل بعنوان عوامل
کلیدی در پنج بعد نهادی ،مدیریتی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی موثر بر وضعیت آینده حباب
شهرنشینی شناسایی شدند .سپس با نظر صاحبنظران  56عامل پیشران مشخص شد .نتایج تحقیق
نشان میدهد وضعیت پراکندگی متغیرها حاکی از ناپایداری سیستم کلانشهری تهران می باشد .پنج
دسته عوامل تاثیرگذار ،دووجهی ،تنظیمی ،تاثیرپذیر و مستقل شناسایی شدند .امتیازات نهایی و رتبه
بندی عوامل کلیدی انجام شد و در نهایت سه سناریو برای وضعیت آینده حباب شهرنشینی در کلانشهر
تهران ارایه گردید.
کلید واژگان :آینده پژوهی ،حباب شهرنشینی ،سناریو ،دلفی ،اثرات متقابل ،کلانشهرتهران.
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امروزه شهرها پیش از آنکه مکانی برای رشد و شکوفایی باشند ،به بزرگترین تهدید کره زمین در زمینه های مختلف
اکولوژیکی ،اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده اند .رشد سریع شهرنشینی به این تهدیدها دامن زده که تاثیرات
مخربی بر شهروندان خواهد داشت .بنابراین ،آینده پژوهی شهری برای بقای تمدن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
آینده پژوهی مجموعه ای از ابزارها و روش ها برای سازمان ها و جوامع به منظور پاسخگویی به سونامی تغییرات و
مگاترندهای جهانی (رشد جای پای اکولوژیک ،کاهش امید ،افزایش مخاطرات فراگیر ،تغییرات اقلیمی ،افزایش
شهرنشینی ،سالخوردگی جمعیت و دهکده جهانی) فراهم می کند .همه این مگاترندها در سطوح مختلف تاثیراتی
در شهرهای مختلف جهان دارند که نیازمند راه حل های محلی و اقدامات جوامع برخلاف واکنش های فرمالیته
هستند(دافارا .)910 :2100 ،0آمادگی برای مواجهه با آینده در دنیایی که بسرعت در حال تغییر و تحول بوده ،از
ملزومات هر ملتی است .اکثر محققان و نظریه پردازان معتقدند که هوشمندانه ترین روش برای مواجهه با آینده،
آماده شدن برای آن است .آینده شامل عناصر غیرمحتمل هست .بنابراین انسان ها باید برای آینده و مواجهه با عدم
قطعیت های آن آماده باشند(بل .)0 :2112 ،2سوال های بسیاری در مورد چگونگی آینده ،انسان ها را بر آن داشته
تا در مورد آینده به پیش بینی بپردازند .امروزه این پیش بینی ها تبدیل به یک روش علمی با عنوان آینده پژوهی
شده است .آینده پژوهی ابتدا در سازمان های کوچک رشد پیدا کرد و امروزه در عرصه های مختلف مورد استفاده
قرار می گیرد .شهر بعنوان یک سازمان بزرگ انسانی نیازمند استفاده از این رویکرد جهت رسیدن به توسعه پایدار و
مواجهه با مشکلات آینده شهرها محسوب می شود .پیش بینی و آگاهی از نیازها و وضعیت چندسال بعد شهرها
می تواند بسیاری از مشکلات را کاهش داده و راهکارهای مناسب برای مواجهه با آنها را آماده کند .طبق پیش بینی
سازمان ملل ،تا سال  2191بیش از  99درصد مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد که نیازمند توجه جدی به
نیازها و خواسته های این شهروندان در آینده است(سازمان ملل .)4 :2109 ،همچنین آینده پژوهی یونسکو نشان
داده است که نیاز به ساخت  0111شهر با ظرفیت  2میلیون نفری جهت پاسخگویی به رشد سریع شهرنشینی
وجود دارد(دافارا .)912 :2100 ،بطوری که اکثریت این رشد در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد .امروزه
مناطق شهری در سراسر جهان با چالش ها و تغییرات بسیاری نسبت به  21سال قبل مواجه هستند .شهرها در یک
بستر اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و فرهنگ ی عمل می کنند که اساس ًا با مدل های شهری قرن بیستم بسیار
متفاوت است .این عوامل باعث می شود که شهرها رویکرد نوین و متفاوتی نسبت به حل مشکلات خود اتخاذ
کنند(سازمان ملل .)9 :2109 ،با نگاهی موشکافانه به برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در بستر شهرها مشخص
می شود که هدف نهایی تمامی این تلاش ها افزایش سطح توسعه شهری و در نهایت رفاه شهروندان در شهرها می
باشد .بنابراین ضروری است که در عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات که با عدم قطعیت ،نوآوری و تغییرات مشخص
شده(آمر 2و همکاران )22 :2102 ،نسبت به تحولات آینده شهرها برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد .در گذشته
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کارل پوپر معتقد بود که اگر نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم ،حداقل می توانیم برخی از جایگزین های محتمل
را درک کنیم(مارتللی .)4 :2104 ،2تفکر درباره آینده مقوله جدیدی نیست بلکه پدیده ای جهانشمول است که می
توان ریشه آن را در دوران قبل از تاریخ نیز جستجو کرد .تمام جوامع بشری در مورد زمان و آینده تصوراتی دارند
که تاکید متفاوتی بر گذشته و آینده دارد .دو عامل در نگاه انسان به آینده از قدیم الایام موثر بوده است :یکی
احتیاط انسان نسبت به مخاطرات آینده که تمایل به اجتناب از آن ها داشت و دیگری نیز تمایل و آرزوهای انسان
نسبت به ایجاد دنیای آرمانی بود(اسلوتر .)221 :2112 ،2ت فاوت مطالعه آینده درعصر مدرن با گذشته در آن است
که امروزه آینده پژوهی وابسته به خرافه ،جادو و نیروهای فراطبیعی نیست(بل .)2 :2112 ،آینده پژوهی یک زمینه
تحقیقاتی علمی است که محققان و دانشمندان زمینه های مختلف علمی را با خود آن در تعامل قرار داده است.
اگرچه آ ینده پژوهی به طور گسترده ای در سراسر جهان در برنامه ریزی استراتژیک و سیاستگذاری مورد استفاده
قرار گرفته است ،اما در بسیاری از زمینه ها برای تصمیم گیران ناشناخته می باشد(محمود .)967 :2100 ،آینده
پژوهی برای اینکه در تمام رشته ها کاربرد داشته باشد ،نیاز به تجدیدنظر در بنیان های معرفت شناختی و فلسفی
خود دارد(ماسینی .)949 :2110 ،4خواستگاه زمانی آینده پژوهی به طور دقیق مشخص نیست .تحقیقات مختلفی در
این زمینه صورت گرفته که تقسیم بندی های متفاوتی برای گسترش آینده پژوهی ارایه کرده اند(بل2112 ،؛
ماسینی )2119 ،اچ.جی .ولز 2اولین خواستگاه مطالعه درباره آینده را به اثر لوییس دو مولینا )0126(0نسبت می
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برنامه ریزان استراتژیک سنتی برای افق های بلندمدت ،میان مدت در یک شرایط نامشخص (عدم قطعیت) برنامه -
ریزی می کردند ،اما برای افق بلندمدت از عدم قطعیت های آینده آگاه نبودند .بدین منظور برنامه ریزی سناریو به
جای برنامه ریزی استراتژیک سنتی گسترش یافت .برنامه ریزی سناریو کمک می کند تا استراتژی ها دقیق تر و
برای شرایط غیرمنتظره ،برنامه ریزی صورت گیرد .یک سناریو تصویری از آینده محتمل با مشخصات جایگزین
براساس مفروضات و شرایط قطعی است(چنگ 0و همکاران )2 :2109 ،در واقع ،برنامه ریزی سناریو تفکرات
استراتژیک را شبیه سازی کرده و با ایجاد چندین آینده بر محدودیت های فکری غلبه می کند(آمر و همکاران،
 .)22 :2102یکی از عوامل کلیدی در محیط پیچیده ای همچون شهر با تغییرات سریع ،انطباق پذیری با تحولات
کنونی و آمادگی برای تحولات آینده آن است .بدین منظور ،مطالعه حاضر جهت آینده پژوهی حباب شهرنشینی در
کلانشهر تهران با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا سعی بر تصویرسازی از آینده آن و ارایه استراتژی های متنوع
جهت توسعه مطلوب آن دارد.
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دهد(سردار .)011 :2101 ،ریچارد ای.اسلوتر2نیز معتقد است که آینده پژوهی در اواخر قرن  21در نتیجه بستر
تاریخی جدیدی که توسط مدرنیته ایجاد شد ،به وجود آمد(اسلوتر .)246 :2112 ،بطور کلی می توان گفت که آنچه
امروزه آینده پژوهی نامیده می شود از تحقیق در عملیات ،برنامه ریزی ملی ،مطالعات آینده ،تحلیل سیستمی،
تحلیل تصمیم گیری و مطالعات سیاستگذاری حاصل شده است(بل )9 :2112 ،که اوج توجه به این زمینه از دهه
 0691شکل می گیرد ،با این حال پایان جنگ جهانی دوم ،آغازی به مطالعات آینده پژوهی به صورت علمی بود.
بطوریکه بین دهه  0691و  0671در بسیاری از دانشگاه ها دروس مربوط به آینده تدریس شد(اسلوتر:2112 ،
 .)221امروزه نگرش ها نسبت به آینده هم به لحاظ نحوه نگرش مردم و هم به لحاظ تاثیر گذاری ارزش ها نسبت
به رویکردهای آینده ،تغییر یافته است .آرمانشهر سنت اگوستین ،ا توپیای توماس مور ،جامعه انسان محور فرانسیس
بیکن 2و مدینه فاضله اسلامی هر کدام از این رویکردها از آینده مطلوب حاکی از نیازها و امیدهای انسان ها برای
زندگی در زمان است .به عبارتی آینده نه تنها باید قابل پیش بینی باشد بلکه باید انتخاب و ساخته شود .بررسی
تحولات مطالعات آینده پژوهی نشان می دهد که آینده پژوهی متمرکز بر سه بعد تکنولوژیکی ،اجتماعی و جهانی
بوده است .به لحاظ فلسفی هم  ،مکتب فرانسوی معتقد به در نظر گرفتن چندین آینده بجای یک آینده است .فرد
پولاکز 4معتقد است که آینده براساس تصویری از آینده است که مرتبط با شرایط ،باورها و آرزوهای گذشته است که
برای درک آینده باید پیش فرض های ذهنی مردم را بررسی کنیم .آینده پژوهان بریتانیایی نیز معتقد به تأثیرات
تکنولوژی مدرن بر جامعه هستند .بطور کلی فلسفه مطالعات آینده پژوهی به مفاهیم فلسفی غربی بخصوص جان
لاک ،لایب نیتز ،هگل و کانت برمی گردد .سه رویکرد نگاه به آینده بیانگر سه رویکرد فلسفی به آینده است .رویکرد
اول  ،از نیاز به مواجهه با تغییرات سریع و شناخت اینکه جهان به کدام سمت حرکت می کند ،نشأت می گیرد که
شامل داده های گذشته و حال است .بر این فرض استوار است که چیزی در حال تغییر است .این رویکرد وابسته به
استخراج داده های اجتماعی اقتصادی است که بعد از جنگ جهانی دوم تا  0691به کار گرفته شده است .این
رویکرد مشابه با فلسفه جان لاک براساس داده های تجربی است .رویکرد دوم مرتبط با اتوپیا یا جامعه آرمانی است.
به لحاظ آینده پژوهی به این معنا است که آینده براساس چیزی که ما آرزو داریم اتفاق بیفتد ،شکل می گیرد.
تفاوت این دو در این است که رویکرد اول مبتنی بر احتمالات و ممکنات است در حالی که رویکرد دوم مبتنی بر
مطلوبیتهاست .پایه فلسفی رویکرد دوم از نظریات لایب نیتز منشأ می گیرد که براساس این باور است که چیزی
باید تغییر پیدا کند .رویکرد سوم آینده پژوهی ترکیبی از رویکرد اول و دوم است .به عبارتی در سطحی است که
مردم درباره آ ینده در قالب پروژه ها فکر می کنند .بدین معنی که آنها به دنبال اجرای پروژه هایی هستند که
واقعیت را مطابق با شاخص های خاصی که بوسیله اتوپیاها ،ایده های اجتماعی ،مدل ها و چشم اندازها هدایت کنند
و بطور همزمان هم داده های تجربی را در روندهای گذشته و شرایط حال در نظر می گیرند .این رویکرد براساس
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برنامه ریزی سناریو

نگاه به آینده و جایگزین های آن برای نوع بشری که در جامعه ای با تغییر و تحولات مداوم زندگی می کند ،بسیار
سخت است(ماسینی .)941 :2110 ،سناریوسازی شاید کلیدی ترین روش شناسی آینده پژوهی است که می تواند
آینده های محتملی که جهت انعکاس آینده های سازمان ها و سیستم های اجتماعی ساختار یافته اند را مدلسازی
کند(مارتلی4 :2104 ،؛ اسلوتر .):290 :2112 ،این تکنیک به دلیل کارآیی آن در عدم قطعیت زمان و پیچیدگی
بعنو ان ابزار ارزشمندی است که به آمادگی سازمان ها برای آینده های محتمل کمک می کند و باعث می شود
سازمان ها منعطف و نوآورتر شوند(آمر و همکاران .)20 :2102 ،مفهوم سناریو نخستین بار در کشور فرانسه توسط
گاستون برگر 4در سال  0694بعنوان  La Prospectiveپیشبینی معرفی اما توسط هرمان خان 2معروف شد.
نخستین استفاده از آن در زمینه نظامی بعد از جنگ جهانی دوم بود(آمر و همکاران22 :2102 ،؛ گریسون:0617 ،
22؛ مارتلی20 :2104 ،؛ واندرگراچت .)96 :2111 ،اما برنامه ریزی سناریو بعنوان رویکرد برنامه ریزی استراتژیک

1 -Stackelberg
2 -Mc Dowel
3 -Glenn & Gordon
4-Gaston Berger
5-Herman Khan
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دانش ممکنات و احتمالات و براساس چشم انداز مطلوبیت ها ،مدل ها و ایده آل ها قرار دارد .بر این باور است که
چیزی باید تغییر پیدا کند(ماسینی .)0026 :2119 ،آینده پژوهی از دو بعد به صورت صحیح درک نشده است،
نخست اینکه برخی معتقدند که آن علم پیش بینی است که با دلیل و قطعیت آنچه که آینده باید باشد ،پیش بینی
می کند .در حالی که چنین آینده ای وجود ندارد چرا که جامعه به مانند ماشین نیست که با قطعیت تعیین شود.
دوم اینکه به مانند این نیست که نسبت به پیش بینی آینده ناامید باشد .حتی اگر آینده بطور قطعی قابل پیش
بینی نباشد ،نظریه ها و روش هایی وجود دارند که آینده پژوهان در سال های اخیر گسترش داده و مورد استفاده
قرار داده اند(دیتور .)2 :2117 ،برخی از تئوری ها نیز از جمله نظریه معنابخشی ،نظریه ترکیبی و ساختارگرایی
اجتماعی در روش شناسی های آینده پژوهی درگیر هستند(استاکلبرگ 0و مک داول .)27 :2102 ،2آینده پژوهی
شامل احتمال نگرش به آینده در سطوح مختلف به منظور درک بهتر تغییرات بین انسان ،جامعه و محیط آنهاست.
با این حال ،یکی از دلایل استفاده روزافزون از آینده پژوهی مداومت تغییر زمان است .در عصر کشاورزی ،هدف
پیش بینی زمان تکرار چرخه فصول برای انجام فعالیت های کشاورزی بود .در عصر صنعتی ،هدف پیش بینی نحوه
ایجاد کارایی تکنولوژیکی بود .در عصر اطلاعات نیز هدف تعیین اینکه چه احتمالات و مطلوب هایی وجود دارد و نیز
کدام فعالیت از پیچیدگی بیشتری برخوردار است .شاید مهمترین دلیل استفاده از آینده پژوهی ،کمک به تعیین
آنچه نمی دانیم ،اما باید بدانیم ،می باشد تا بتوانیم تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ کنیم(گلن و گاردون:2116 ،2
.)24

275

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال هفدهم ،شماره  ،77زمستان 65

1 -Dutch/Shell
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3 -Grayson
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توسط شرکت نفتی شل 0در اواخر  0691و اوایل  0671گسترش یافت(واک .)72 :0612 ،هدف اصلی برنامهریزی
سناریو تحیل آینده در سطح جهانی یا حداقل در سطح صنایع جهانی مانند انرژی بود(مارتلی20 :2104 ،؛ زاگرس و
رایلی .)242 :2102 ،2بطور خاص ،فرایند برنامه ریزی سناریو ممکن است به معنی ایجاد شبکه ها و آغاز همکاری
باشد .اگرچه نقش تعاملی برنامه ریزی سناریو ایده ای جدید نیست ،احتمال استفاده از آن بعنوان ابزار تعاملی برای
سیاستگذاران و برنامه ریزان بخصوص در عرصه توسعه شهری ،جایی که با مسایل پیچیده ای از پایداری ،برابری،
رقابت پذیری روبرو هستند ،که نیازم ند تعامل درون سازمانی و برون سازمانی بوده ،دارای بالاترین اهمیت
است(زاگراس و رایلی .)242 :2102 ،یکی از مهمترین مزیت های سناریوها فراهم کردن روش موثری برای آگاه
سازی مدیران از عدم قطعیت آینده است(گرایسون.)22 :0617 ،2
هرمان خان ،پدر برنامه ریزی سناریو ،آن را بعنوان مجموعه ای از رخدادهای احتمالی در آینده جهت تعیین زنجیره
احتمالی رخدادهای علت و معلولی و نقاط تصمیم گیری آنها تعریف می کند .شومیکر 4معتقد است که برنامه ریزی
سناریو باید آینده های محتمل را نشان ،مجموعه ای از گزینه های را کسب ،تفکرات درباره آینده را شبیه سازی و
ذهنیت غالب و وضع موجود را به چالش بکشد(آمر و همکاران22 :2102 ،؛ مارتلی .)27 :2104 ،سناریوها توصیفی
از آینده های مختلف ممکن است و برنامه ریزی سناریو رویکردی به منظور گسترش سناریوها است .در واقع برنامه
ریزی سناریو رویکردی به منظور کشف آینده های ممکن مختلف و وابسته به درک امروز به منظور کشف آن چه که
ممکن است درآینده رخ دهد ،است(بالا 2و همکاران .)046 :2107 ،منطق بصری ،روندهای اصلاح شده احتمالی و
پیش بینی از مهمترین رویکردهای روش سناریو هستند که از ایالات متحده آمریکا ،بریتانیا و فرانسه گسترش یافته
اند .منطق بصری توسط هرمان خان در شرکت  RANDدر سال  0691گسترش یافته است .این رویکرد
پرکاربردترین و معروف به روش سناریوی شرکت شل است .در این رویکرد ،سناریوها توالی احتمالی رخدادهایی
هستند که به منظور تمرکز بر فرایندهای علت و معلولی و تصمیم گیری ساخته شده اند .درک کامل این عوامل به
منظور فراهم کردن نگرش و بهبود تصمیم گیری بسیار مهم است .رویکرد روندهای اصلاح شده احتمالی توسط
اولاف هلمر 9و تد گوردون 7در شرکت  RANDدر ایالات متحده آمریکا گسترش یافت .این رویکرد از برنامه ریزی
سناریو دو روش کاملا متفاوت ماتریس محور تحلیل اثرات روند و تحلیل اثرات متقاطع استفاده می کند .این
تکنیک ها شامل اصلاح احتمالی روندهای کشف شده میباشند .رویکرد سوم نیز توسط گاستون برگر برای
برنامه ریزی بلندمدت گسترش داده شده است .فرض این رویکرد این است که آینده جزئی از تداوم زمانی از پیش
تعیین شده نیست و می تواند بصورت اختیاری ایجاد و مدلسازی شود با این حال ،تکنیک های مختلفی به لحاظ
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شهرها در طول حیات خود جایگاهی در شبکه مبادلاتی کسب می کنند که سیستم هایی را از سطوح محلی تا
جهانی شکل دهند .در این سیستم ها شهرها تمایل به کسب منابع بیشتر نسبت به ظرفیت خود دارند تا تعاملات
اجتماعی را به حداکثر رسانند و خلاقیت ایجاد شود ،سرمایه و جمعیت زیادی نیز جذب می کنند .در بلندمدت این
تعاملات و مبادلات منجر به تمرکز سرمایه و جمعیت در چند شهر اصلی می شود که نسبت به دیگر شهرهای
سیستم مورد نظر رشد سریعی به خود می گیرد .این رشد سریع جمعیتی در این شهرها منجر به پیدایش
کلانشهرها می شود(سینگ .)7 :2102 ،هم اکنون شهرنشینی به صورت غیرمنتظره ای در سراسر جهان در حال
گسترش است .بطوریکه جوامع شهری مورد توجه توسعه پایدار قرار گرفته اند .قشر عظیمی از مردم از مناطق
روستایی به سمت مناطق شهری مهاجرت می کنند که به همراه آن حجم گسترده ای از تولیدات ،مصارف و جریان
های انرژی در شهرها متمرکز می شود .چنین امری منجر به پیامدهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی و مدیریتی در کلانشهرها می گردد(هوآنگ و همکاران .)061 :2101 ،د ر نتیجه این امر ،زمانی که سطح
رشد جمعیتی کلانشهرها هماهنگ با سایر سطوح توسعه شهری نباشد ،منجر به پیدایش پدیده ای به نام حباب
شهرنشینی می شود که در آن توازنی بین جمعیت و سطوح مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و مدیریتی
کلانشهری وجود ندارد .برخی از نویسندگان از جمله وانگ )2100( 2و خو )2114( 2این پدیده را ناشی از سیاست
های دولت می دانند در نتیجه آن مشکلات اجتماعی همانند آلودگی زیست محیطی ،انفجار جمعیتی و افزایش
هزینه ها مانع از توسعه پایدار شهرنشینی می شوند(ژو و همکاران .)6 :2102 ،عبارت حباب در مطالعات بسیاری در
زمینه اقتصاد و مسکن شهری به کار گرفته شده است(بور و هینی2107 ،4؛ موناز و کویتو2107 ،2؛ گلاسر و
همکاران2111 ،؛ گنزالز و همکاران2109 ،؛ لیو و همکاران2109 ،؛ لوکاس2102 ،؛ تنگ و همکاران2102 ،؛ تسای
و پنگ2100 ،؛ ژائو و همکاران2107 ،؛ ژو و همکاران .)2102 ،چارلز کیندلبرگر 9حباب را افزایش سریع در قیمت
1 -Kosow & Gabner
2 -Wang
3 -Xu
4 -Bour and Hini
5 - Monaz & Koito
6 -Charles Kindleberger
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هدف ،ساختار و وفق پذیری ،کمی و کیفی بودن نوع مطالعه ،برای سناریو نویسی وجود دارد .از جمله تکنیک های
کمی برنامه ریزی سناریو عبارتند از :شبیه سازی اثرات متقابل تعاملی ( ،)INTERAXشبیه سازی تعاملی آینده
( ،)IFSتحلیل اثرات روند ( )TICو نقشه شناختی فازی ( )FCMبراساس رویکرد برنامه ریزی سناریو(آمر و
همکاران .)29 :2102 ،بطور کلی فرایند برنامه ریزی سناریو مبتنی بر  2مرحله است که عبارتند از -0:شناسایی
زمینه های سناریو؛  -2شناسایی عوامل کلیدی؛  -2تحلیل عوامل کلیدی؛  -4تولید سناریو؛  -2انتقال سناریو(کوسو
و گابنر.)22 :2111 ،0
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دارایی یا انواع دارایی در یک فرایند مداوم با افزایش ابتدایی که انتظار افزایش متعاقب و جذب خریداران جدید را
ترغیب می کند -که عمدتا کسب سود را بجای استفاده از قابلیت های آن دارایی ترغیب می کند .افزایش قیمت ها
عمدتا با انتظارات معکوس و کاهش سریع در قیمت مواجه است که در نتیجه بحران اقتصادی رخ می دهد .اکثر
محققان معتقدند که حباب دارای چندین مشخصه از جمله افزایش سریع قیمت ها ،انتظارات غیرواقعی از افزایش
قیمت در آینده ،خروج قیمت ها از ارزش واقعی خود یا افت شدید قیمت ها بعد از فروکش کردن حباب
است(اسمیت و همکاران .)2 :2119 ،تا کنون مطالعات بسیار کمی در زمینه حباب شهرنشینی انجام شده است.
نخستین مطالعه در زمینه حباب شهرنشینی را وانگ برای  22شهر بزرگ و متوسط چین مورد بررسی قرار
داد(وانگ .)2100 ،حباب شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه توسط آگبولا 0شهرنشینی ناقص یا شهرنشینی
مازاد تعریف شده است(ایجارو و ابوبکار .)211 :2102 :هنوز تعریف جامعی از این مفهوم به دلیل کمبود مطالعات در
این زمینه وجود ندارد ،با این حال از رویکردهای مختلفی قابل بررسی است .بعنوان مثال ،از نظر جمعیتی ،حباب
شهرنش ینی به افزایش سریع در نسبت جمعیتی شهری نسبت به کل جمعیت در یک دوره زمانی مشخص گفته می
شود .در این وضعیت مهاجران بهبودی در وضعیت ،استاندارد و سبک زندگی خود ندارند .در زمینه کاربری اراضی
نیز حباب شهرنشینی به سرعت بیش از حد گسترش مناطق شهری نسبت به رشد جمعیت شهری عنوان می شود.
معمولا این نوع از شهرنشینی برای رسیدن به اهداف دولتی به منظور بین المللی کردن یک شهر صورت می گیرد.
حباب شهرنشینی به لحاظ اقتصادی به جای اینکه از فعالیت های اقتصادی و صنعتی حاصل شود ،از مهاجرت روستا
به شهر شکل می گیرد .در این نمونه ،سرعت شهرنشینی بسیار بیشتر از رشد صنعتی و اقتصادی است که منجر به
اختلاف بین سطح شهرنشینی و سطح توسعه اقتصادی می شود(ژو و همکاران .)6 :2102 ،چالش هایی که در نتیجه
حباب شهرنشینی صورت می گیرد باعث شکل گیری بیکاری گسترده ،تخریب محیط زیست ،ناکارآمدی خدمات
شهری ،مساکن نامناسب ،تخریب زیرساختارهای موجود ،عدم دسترسی به منابع کلیدی ،جرم و جنایت می
شود(ایجارو و ابوبکار .)211 :2102 ،با این حال آنچه از مطالعات مختلف بصورت غیرمستقیم برداشت می شود آن
است که حباب شهرنشینی در تمام ابعاد شهری امکان شکل گیری آن وجود دارد .هدف این مقاله مقاله حاضر،
حباب شهرنشینی بعنوان عدم تعادل بین سطح رشد جمعیتی و سطوح مختلف توسعه شهری تعریف میشود ،چرا
که محیط شهری با سطح معینی از جمعیت معنا پیدا می کند .زمانی که بستر شهر در زمینه های مختلف از جمله
مسکن ،آب شرب ،حمل و نقل ،فضای سبز ،خدمات عمومی از جمله آموزش ،بهداشت و درمان و  ...توانایی رشد و
توسعه هماهنگ با نرخ رشد جمعیتی شهری را نداشته باشد ،حباب شهرنشینی رخ می دهد .بنابراین می توان گفت
که حباب شهرنشینی پدیده ای چند بعدی است که در رابطه مستقیم با جمعیت و سطوح توسعه قرار دارد .شکل 0
مدل مفهومی شکل گیری حباب شهرنشینی را نشان می دهد.
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روش تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نوع توصیفی -تحلیلی است .شیوه گردآوری اطلاعات و نتایج نهایی،
پژوهشی کیفی محسوب می شود .سناریوهای ارائه شده نیز از نظر نوع شناسی ،اکتشافی هستند .برای ارایه
سناریوها از روش دلفی استفاده شده است .افق سناریوهای این پژوهش سال  0421می باشد.
بحث و یافته ها
در این پژوهش ابتدا پس از شناسایی موضوع ،عوامل کلیدی( )26و نیروهای پیشران ( 22مورد) در اختیار  21نفر از
متخصصین امور شهری قرار گرفت تا مورد ارزیابی قرار گیرند .سپس رتبه بندی عوامل کلیدی و نیروهای پیشران بر
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شکل ( .)2مدل مفهومی شکل گیری حباب شهرنشینی در کلانشهرها
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اساس درجه اهمیت و عدم قطعیت؛ برای تعیین اهمیت پاسخ ها از طیف امتیاز ( 1-2بی تاثیر=1؛ تاثیر کم= ،0تاثیر
متوسط= 2؛ تاثیر زیاد= )2استفاده شد.

نیروهای پیشران

بعد

نیروهای پیشران

بعد

نهادی مدیریتی

عدم هماهنگی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی
برنامه ریزی از بالا به پایین

افزایش مادرشهرها

شیوه تولید سرمایه داری

کاهش کشاورزی

اقتصادی

تمرکز اداری سیاسی

اقتصاد تک محصولی
اتخاذ سیاست های ناکارآمد اقتصادی

عدم حکمروایی خوب
انقلاب سفید

رشد بخش خدمات
تمرکز زیرساختاری و زیربنایی

عدم وجود تعریف مشخص از سطوح مدیریتی و تشکیلاتی

جریان سرمایه به سمت مرکز

سیاست های جمعیتی

خشکسالی

خالی شدن روستاها

انتقال منابع آبی

زیست محیطی

نایده گرفتن آمایش سرزمین

کالایی شدن زمین

اجتماعی

تمرکز جمعیت
بیکاری
جنگ تحمیلی

عدم برخورداری از منابع
*
*
*

مسایل امنیتی و نظامی

ماتریس  22*22تشکیل گردید و در نرم افزار میک مک 0براساس میانگین امتیازات داده شده به پیشران ها مورد
تحلیل قرار گرفتند .از مجموع  442رابطه ارزیابی شده در این ماتریس  011رابطه صفر بود .بدین معنا که عوامل
تاثیر متقابلی نداشتند047 .رابطه عدد یک 062 ،رابطه عدد دو و  012رابطه عدد سه بودند .ماتریس براساس
شاخص آماری با دو بار چرخش داده ای از مطلوبیت و بهینه شدگی  011درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی
بالای پرسشنامه و پاسخ های آن است .جدول( )2(،)0و ()2
جدول ( .)5تحلیل اولیه داده های ماتریس اثرات متقابل
اندازه ماتریس

تعداد تکرار

صفرها

یک ها

دو ها

سه ها

کل

پرشدگی

22

2

011

047

062

012

442

%7012

جدول ( .)0درجه مطلوبیت و بهینه شدگی ماتریس
چرخش

وابستگی

تاثیر

0

%62

%62

2

%011

%66

1 -Mic Mac
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جدول( .)2نیروهای پیشران شناسایی شده از مصاحبه و منابع مورد مطالعه
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ارزیابی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری

شکل( .)5الگوی سیستم پایدار وناپایدار
ماخذ( :نعیمی و پورمحمدی.)26 :2109 ،

ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها :در این بخش با توجه به جدول( )4میزان و درجه
تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر بدست آمده است.
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شیوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی نشان از میزان پایداری و ناپایداری سیستم است .در تحلیل
اثرات متقابل با نرم افزار میک مک در مجم وع دو نوع پراکنش وجود دارد .در سیستم های پایدار پراکنش متغیرها
بصورت  Lانگلیسی است ،یعنی برخی متغیرها دارای تاثیرگذاری بالا و برخی تاثیرپذیری بالا هستند .در سیستم-
های پای دار نیز سه دسته متغیر بسیار تاثیرگذار ،متغیر مستقل و متغیرهای خروجی سیستم وجود دارند .در سیستم
ناپایدار متغیرها حول محور قطری صفحه پراکنده هستند و بیشتر مواقع حالت بینابینی دارند .در سیستم ناپایدار
نیز متغیرهای تاثیرگذار ،دووجهی (متغیرهای ریسک و هدف) ،متغیرهای تنظیمی ،متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه
سیستم و متغیرهای مستقل(نعیمی و پورمحمدی .)26 :2109 ،آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای مؤثر بر
وضعیت آینده حباب شهرنشنی در کلانشهر تهران مشخص است ،وضعیت ناپایدار سیستم است .بیشتر متغیرها در
اطراف محور قطری صفحه پراکنده اند .به جزءچند عامل که نشان دهنده تاثیرات بالا هستند ،بقیه متغیرها وضعیت
مشابهی دارند .شکل(.)2
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جدول ( .)7میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر
متغیرها

میزان اثرات مستقیم

تاثیرپذیری

تاثیرپذیری

تاثیرگذاری

تمرکز اداری سیاسی

49

20

29262

26492

ناهماهنگی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی

22

29

41271

22692

برنامه ریزی از بالا به پایین

42

24

21771

41972

شیوه تولید سرمایه داری

24

20

40112

44274

عدم حکمروایی خوب

06

22

22042

22272

انقلاب سفید

26

06

41622

22169

نایده گرفتن آمایش سرزمین

42

22

22912

44421

نبود تعریف مشخص از سطوح مدیریتی و تشکیلاتی

01

04

22247

02296

اقتصاد تک محصولی

29

22

42226

42212

اتخاذ سیاست های ناکارآمد اقتصادی

20

40

21422

41194

افزایش مادرشهرها

20

22

21162

97279

کاهش کشاورزی

22

22

41970

94122

رشد بخش خدمات

24

49

26422

21107

تمرکز زیرساختاری و زیربنایی

22

27

21204

22246

کالایی شدن زمین

27

22

24267

47219

جریان سرمایه به سمت مرکز

20

40

21216

22202

سیاست های جمعیتی

22

22

41101

99440

خالی شدن روستاها از سکنه

46

91

21617

71701

تمرکز جمعیت

42

26

22992

70240

بیکاری

49

22

29229

27242

جنگ تحمیلی

26

9

46061

2769

مسایل امنیتی و نظامی

42

21

24211

29721

خشکسالی

22

4

21621

4149

انتقال منابع آبی

21

29

41204

22112

عدم برخورداری از منابع

22

2

22221

2921

جدول( )2طبقه بندی نیروهای پیشران براساس شکل( )2را نشان می دهد.
جدول( .)6طبقه بندی متغیرها
عوامل

متغیرها

تأثیرگذار

تمرکز نهادی مدیریتی ،مسایل امنیتی و نظامی ،انقلاب سفید ،جنگ تحمیلی ،انتقال منابع آبی ،شیوه تولید سرمایه داری

دو وجهی

اقتصاد تک محصولی ،نادیده گرفتن آمایش سرزمین ،برنامه ریزی از بالا به پایین ،بیکاری ،تمرکز جمعیتی ،خالی شدن روستاها از
سکنه

تنظیمی

سیاست های جمعیتی ،کاهش کشا ورزی ،اتخاذ سیاست های ناکارآمد اقتصادی ،کالایی شدن زمین ،جریان سرمایه به مرکز ،تمرکز
زیرساختاری و زیربنایی ،افزایش مادرشهرها ،رشد بخش خدمات،

تآثیرپذیر

نبود حکمروایی خوب ،نبود تعریف مشخصی از سطوح مدیریتی و تشکیلاتی

مستقل

عدم برخورداری از منابع ،خشکسالی ،عدم هماهنگی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی
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تاثیرگذاری

میزان اثرات غیرمستقیم
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شکل ( )4به ترتیب گراف روابط مستقیم و غیرمستقیم نیروهای پیشران مؤثر بر حباب شهرنشینی کلانشهر تهران را
نشان می دهد.

شکل( .)7روابط مستقیم (سمت راست) و غیرمستقیم (سمت چپ) بین متغیرها
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شکل ( .)0پراکنش متغیرها در پلان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری
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انتخاب نهایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده حباب شهرنشینی در کلانشهر تهران

جدول( .)5امتیازات نهایی نیروهای پیشران موثر بر وضعیت آینده حباب شهرنشینی
متغیرها

رتبه نهایی

امتیازات نهایی
تاثیرگذاری

تاثیرپذیری

تاثیرگذاری

تاثیرپذیری

خالی شدن روستاها از سکنه

277

717

0

0

تمرکز نهادی مدیریتی

242

292

2

02

بیکاری

242

902

2

9

تمرکز جمعیتی

221

962

4

2

برنامه ریزی از بالا به پایین

217

411

2

02

مسایل امنیتی نظامی

217

222

9

07

نایده گرفتن آمایش سرزمین

462

216

7

02

انقلاب سفید

426

224

1

20

جنگ تحمیلی

426

71

6

22

انتقال منابع آبی

441

219

01

06

اقتصاد تک محصولی

424

277

00

04

شیوه تولید سرمایه داری

411

292

02

09

عدم هماهنگی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی

216

219

02

01

سیاست های جمعیتی

216

922

04

2

کاهش کشاورزی

277

941

02

4

اتخاذ سیاست های ناکارآمد اقتصادی

292

412

09

1

افزایش مادرشهرها

292

941

07

2

جریان سرمایه به مرکز

292

412

01

6

کالایی شدن زمین

201

402

06

00

عدم برخورداری از منابع

264

22

21

22

رشد بخش خدمات

212

242

20

7

تمرکز زیرساختاری و زیربنایی

226

429

22

01

خشکسالی

226

47

22

24

عدم حکمروایی خوب

224

264

24

21

نبود تعریف مشخص از سطوح مدیریتی و تشکیلاتی

202

092

22

22

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 21:29 +0330 on Monday January 25th 2021

در این پژوهش ابتدا  29عامل کلیدی در  4بعد نهادی مدیریتی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی از مطالعه
کتب ،مقالات و اسناد گردآوری شد .باتوجه به اینکه ماتریس گذاری و امتیازدهی به این تعداد ماتریس بسیار وقت
گیر بوده و انجام آن عاری از خطا نیست ،عوامل کلیدی یافته شده بصورت پرسشنامه در اختیار  21نفر از
صاحبنظران قرار گرفت و پس از غربالگری به  22نیروی پیشران تقلیل یافت .در نهایت امتیاز نهایی نیروهای
پیشران موثر بر وضعیت آینده حباب شهرنشینی در کلانشهر تهران به شرح جدول ( )9بدست آمد.
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آینده پژوهی حباب شهرنشینی در کلانشهر تهران
انتخاب منطق سناریوها

جدول ( .)7وضعیت نیروهای پیشران در سه سناریو متفاوت
متغیرها

سناریوی اول

سناریوی سوم

سناریوی دوم

تمرکز نهادی مدیریتی

تمرکززدایی نهادی مدیریتی

تشدید تمرکز نهادی مدیریتی

استبداد نهادی مدیریتی

مسایل امنیتی نظامی

تامین امنیت و حل مسایل نظامی

شکل گیری مسایل امنیتی نظامی

نبود امنیت و بحران مسایل نظامی

انقلاب سفید

رونق اقتصادی اجتماعی

عدم رونق اقتصادی اجتماعی

بحران اقتصادی اجتماعی

جنگ تحمیلی

عدم وجود جنگ

جنگ محدود

جنگ منطقه ای

انتقال منابع آبی

عدم انتقال منابع آبی

تشدید انتقال منابع آبی

بحران زیست محیطی

شیوه تولیدسرمایه داری

هدایت شیوه تولید

تشدید شیوه تولید سرمایه داری

بحران تولید سرمایه داری

نیروهای پیشران بر سایر عوامل کلیدی در وضعیت حباب شهرنشینی کلانشهر تهران تأثیر گذار هستند .وضعیت
عوامل کلیدی در آینده پژوهی حباب شهرنشینی کلانشهر تهران در سه سناریو متفاوت در جدول( )1ارایه شده
است.
جدول( .)1وضعیت عوامل کلیدی در سه سناریو متفاوت
متغیرها

سناریو اول

سناریو دوم

سناریو سوم

خالی شدن روستاها از سکنه

عدم تخلیه روستاها

تشدید تخلیه روستاها

انزوای روستاها

بیکاری

کاهش بیکاری

تشدید بیکاری

بحران بیکاری

تمرکز جمعیتی

کاهش تمرکز جمعیتی

تشدیدی تمرکز جمعیتی

انفجار جمعیتی

برنامه ریزی از بالا به پایین

برنامه ریزی از پایین به بالا

تشدید برنامه ریزی از بالا به
پایین

استبداد برنامه ریزی

نایده گرفتن آمایش سرزمین

به کارگیری آمایش سرزمین

توقف امایش سرزمین

حذف آمایش سرزمین

اقتصاد تک محصولی

اقتصاد تنوعی

تشدید اقتصاد تک محصولی

انزوای اقتصادی

ناهماهنگی سیاست های کلی با برنامه های
اجرایی

هماهنگی سیاست ها با برنامه
های اجرایی

تشدید ناهماهنگی

شکل گیری بحران ناهماهنگی

سیاست های جمعیتی

پراکنش متعادل جمعیت

عدم توجه به سیاست های
جمعیتی

حذف سیاستهای جمعیتی

کاهش کشاورزی

افزایش کشاورزی

تشدید کاهش کشاورزی

نابودی کشاورزی

اتخاذ سیاست های ناکارآمد اقتصادی

اتخاذ سیاست کارآمد اقتصادی

تشدید سیاست ناکارآمد
اقتصادی

بحران اقتصادی

افزایش مادرشهرها

کاهش مادرشهرها

تشدید افزایش مادرشهرها

افزایش بحرانی مادرشهرها

جریان سرمایه به مرکز

جریان سرمایه به پیرامون

تشدید جریان سرمایه به مرکز

بحران جریان سرمایه به مرکز

کالایی شدن زمین

تعادل ارزش زمین

افزایش قیمت زمین

حباب قیمتی زمین
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در این مرحله وضعیت های هر یک از نیروهای پیشران در آینده مشخص می شود .وضعیت هر پیشران پاسخ به
پرسشی است که هر کدام از نیروهای پیشران در آینده از چه وضعیتی برخوردار خواهند بود .در نهایت با توجه به
وضعیت هر نیروی پیشران سه سناریو در نظر گرفته می شود(جدول.)7
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عدم برخورداری از منابع

تقویت جایگزینی

تشدید عدم برخورداری از
منابع

بحران محرومیت

تمرکز زیرساختاری و زیربنایی

عدم تمرکز زیرساختاری و
زیربنایی

تشدید تمرکز زیرساختاری و
زیربنایی

خشکسالی

ترسالی

تشدیدخشکسالی

بحران خشکسالی

عدم حکمروایی خوب

حکمروایی خوب

تشدید مسایل با عدم مشارکت

بحران مشارکتی

نبود تعریف مشخص از سطوح مدیریتی و
تشکیلاتی

شکل گیری سطوح مدیریتی و
تشکیلاتی

برهم خوردن سطوح مدیریتی
و تشکیلاتی

بحران مشروعیت مدیریتی و
تشکیلاتی

با در نظر گرفتن وضعیت عوامل کلیدی و نیروهای پیشران آینده حباب شهرنشینی کلانشهر تهران در سه سناریو
قابل بررسی است .با توجه به مفهوم توسعه پایدار سه سناریو حباب شهرنشینی کلانشهر تهران وجود خواهد داشت.
سناریو اول :در این سناریو نیروهای پیشران بصورت متعادل و منطقی بر عوامل کلیدی در سطح محدوده کلانشهر
تهران تاثیر می گذارند و سیاست های توسعه شهرنشینی به صورت پایدار ادامه خواهند یافت .کلانشهر تهران
بصورت متعادل و همگام با ظرفیت های اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و نهادی مدیریتی خود شروع به کاهش
تراکم جمعیت  ،فعالیت ،واگذاری قدرت به مراکز کوچک خواهد کرد و به تدریج با کاهش تمرکز در آن شاهد تعادل
انسانی و شهرنشینی خواهیم بود .ویژگی هایی که برای این سناریو می توان عنوان کرد عبارتند از کاهش تراکم
جمعیتی ،کاهش تراکم فعالیت ،کاهش تراکم نهادی مدیریتی ،برنامه ریزی از پایین به بالا ،جریان پیرامونی سرمایه،
کاهش آلودگی های زیست محیطی ،حفاظت جای پای اکولوژیک ،کاهش مصرف انرژی و ...
سناریو دوم :وضعیت کلانشهر تهران به ادامه روال کنونی و حتی تشدید آن کمک خواهد کرد .با توجه به اینکه
تمرکز به صورت مداوم ادامه خواهد داشت ،با پیدایش مشکلات جدیدی از قبیل آلودگی هوا ،تمرکز سرمایه ،تمرکز
جمعیت ،مصرف انرژی ،مسائل مسکن ،مسایل زاغه نشینی ،مسائل جوانان ،سالخوردگان ،مسائل بیکاری ،مسائل
زیست محیطی ،نهادی مدیریتی و امنیتی نظامی همراه خواهد بود .از ویژگی های این سناریو می توان به تشدید
مسائل زیست محیطی ،تشدید آلودگی هوا ،تشدید زاغه نشینی ،تشدید مسائل ساختاری و زیربنایی ،تشدید مسائل
ترافیکی ،تشدید مسائ ل نهادی مدیریتی ،تشدید هزینه های زندگی ،تشدید مصرف انرژی ،تشدید بلندمرتبه سازی،
تشدید کوه خواری و  ...اشاره کرد.
سناریوی سوم :روال رشد کنونی وضعیت کلانشهر تهران حالت فزاینده به خود خواهد گرفت که در نتیجه آن وضعیت
تهران حالت بحرانی به خود می گیرد و با بحران های زیست محیطی ،نهادی مدیریتی ،اقتصادی ،اجتماعی مواجه
خواهد شد .در این وضعیت کلانشهر با ناهنجاری شکننده ای مواجه خواهد بود .و تبدیل به پایتختی ناکارآمد می
شود که چاره ای جز انتقال پایتخت به شهرهای دیگر نخواهد بود .شرایط زیست محیطی و بحران های بوجود آمده
امکان هرگونه اصلاح و تعدیل مشکلات را حذف خواهد کرد .از ویژگی های این سناریو عبارتند از بحران زیست
محیطی ،بحران اقتصادی ،بحران اجتماعی ،بحران نهادی و مدیریتی.
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امروزه شهرنشینی به صورت غیرمنتظره ای در سراسر جهان در حال گسترش است که به همراه آن حجم
گسترده ای از تولیدات ،مصارف و جریان های انرژی در شهرها متمرکز می شوند .چنین امری منجر به پیامدهای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی و مدیریتی در کلانشهرها می شود .در نتیجه این امر ،پدیده ای به نام
حباب شهرنشینی شکل می گیرد و آن زمانی است که سطح رشد جمعیتی کلانشهرها هماهنگ با سایر سطوح
توسعه شهری نباشد .معمولاً این نوع از شهرنشینی برای رسیدن به اهداف دولتی به منظور بین المللی کردن یک
شهر صورت می گیرد .همانطور که ملاحظه می شود ،امروزه مناطق شهری با چالش ها و تغییرات بسیاری نسبت به
سال های قبل مواجه هستند ،که آن ها را نیز با عدم قطعیت های زیادی مواجه می کند .برای فعالیت در دنیای
سرشار از عدم قطعیت ،برنامه ریزان باید رویکردهای نوین و متفاوتی نسبت به حل مشکلات شهر طلب کنند.
رویکرد نوین نیازمند و برخاسته از نگرشی نوین باید باشد .امروزه علم و هنر آینده پژوهی چنین تغییر نگرشی را
برای ما فراهم نموده تا بتوان با بکارگیری رویکردهای نوین متناسب با این نگرش با مسائل و مشکلات شهری مقابله
کرد .آینده پژوهی شامل احتمال نگرش به آینده در سطوح مختلف به منظور درک بهتر تغییرات بین انسان ،جامعه
و محیط آنها است ،شاید مهمترین دلیل استفاده از آینده پژوهی ،کمک به تعیین آنچه نمی دانیم ،اما باید بدانیم،
می باشد تا بتوانیم تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ کنیم .برای کشف نیروهای پیشران کلیدی در متن تغییرات
شتابان ،پیچیدگی های فوق العاده و عدم قطعیت های متعدد ،رویکرد برنامه ریزی بر پایه سناریو ،روشی منظم است
که از آن استفاده می شود .به منظور بررسی احتمال سناریوها ،در بیشتر رویکردهای علمی از تحلیل تاثیر متقابل
استفاده میشود .این روش نیز با استفاده از نرم افزار میک مک اجرا گردیده و آنچه یافته های پژوهش نشان می
دهند حاکی از آن است که با در نظر گرفتن وضعیت نیروهای پیشران و عوامل کلیدی ،آینده حباب شهرنشینی
کلانشهر تهران در سه سناریو قابل بررسی است .در سناریو اول؛ نیروهای پیشران بصورت متعادل و منطقی بر عوامل
کلیدی در سطح محدوده کلانشهر تهران تاثیر می گذارند و سیاست های توسعه شهرنشینی به سمت توسعه پایدار
شهری ادامه خواهند یافت .در سناریو دوم؛ وضعیت کلانشهر تهران به ادامه روال کنونی و حتی تشدید آن کمک
خواهد کرد  .با توجه به اینکه تمرکز به صورت مداوم ادامه خواهد داشت ،با پیدایش مشکلات جدیدی همراه خواهد
بود .در سناریوی سوم؛ روال رشد کنونی وضعیت کلانشهر تهران حالت فزاینده به خود خواهد گرفت که در نتیجه
آن وضعیت تهران حالت بحرانی به خود می گیرد و با بحران های زیست محیطی ،نهادی ،مدیریتی ،اقتصادی،
اجتماعی مواجه خواهد شد .در این وضعیت کلانشهر با ناهنجاری شکننده ای مواجه خواهد بود .و تبدیل به پایتختی
ناکارآمد می شود که چاره ای جز انتقال پایتخت به شهرهای دیگر نخواهد بود .شرایط زیست محیطی و بحران های
بوجود آمده امکان هرگونه اصلاح و تعدیل مشکلات را حذف خواهد کرد.
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