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هموارهبشردرتالشبودهاستتابرمبنایجهیان

آیندهاست.بنابراینیکسازمانمیتواندگسترهوسیعی

آفرینش،الگوییطراحیکندتابتواندحوادثگذشیتهرا

ازسییناریوهایاحتمییالیآینییدهراتوسییعهدهییدکییهدر

توجیهوبهوسیلهآن،رویدادهایآیندهراپییشبینییکنید

چارچوبآنها،عواملغیرمرتبطدرمحیطفعالیتبیرونی

امابهدلیلعظمتخلقتوظرافتهیایموجیوددرآن،

سازماناهمیتمییابدوشیوهرفتیاروواکینشسیازمان

درطولسالهایمتمادیبشیرتنهیابراسیاسنیازهیاو

دربرابرعدمقطعیتهایهربحران،درسیناریومشیخ 
4

پیچیدهرابهصورتکیایوکمیالگوسازیکیردهوبیه

سناریو،روشیاستکهدرآن،مقولههایمهموکلییدی

تحلیلآنبپردازد.ازاینرومدلسازیدرحوزههایمختلیف 

مانند:عواملسیاسی،ساختاراقتصادی،جریاناطالعات،

ازجملهریاضیات،فیزیک،مهندسی،اقتصاد،ملیوغیره،

برنامهرییزی و
یشوندودر 
تغییراتفرهنگیو...لحاظم 

لزاده .)4939،
اهمیتیافتهاست(حافظیواسمعی 

هایسازمان،نقشاصلیراایاامیکنید

ارزیابیاستراتژی

جهانمعاصردرآسیتانهتحیوالتودگرگیونهیای

(رحمتیوچهارسوقی .)4937،

ترینرویکردانسانهاوجوامی ،

شگرفیاست.هوشمندانه

بنابراینبررسی،شناختومدیریتعدمقطعیتهیا

آمیییادهشیییدنبیییرایروییییاروییبیییارخیییدادهای

بااستاادهازطراحیسناریوها،پیشنییازضیروریبیرای

غیرقابلپیشبینیورفتنبهپیشوازآیندهاست(زارعیی،


ایجادبرنامهایپایداروبلندمیدتدرفضیایکسی وکیار

نگریهیای
).بسیاریازمدیرانهنوزبراساسپیش 

4939

ندهنگربرایآینیده
سازمانهایآی 

کنونیمیباشد.همواره

روندهایگذشتهیامحتملتیرینآینیدهدربرنامیهرییزی

آمادههستندودرحالیکهرقبایآنهادرصنعتازوقیو 


یپردازند.بهمیرور
برنامهریزیم 
خود،بهسرمایهگذاریو 


یکاتااقشوکزدهدچاربحرانمییشیوند،آنهیاازقبیل


زمان،سازمانهاییکهمنتظرآیندههایمحتمل هستند،

برایاستاادهازفرصتهاودوریازتهدییدهایناشییاز

خودراسردرگممییابنیدودرهنگیامروبیهروشیدنبیا

شییدهانیید.بییهطییورخالصییه

وقییو آنحادثییهآمییاده

رویدادهاینامطلوبکهبرایمقابلهباآنهاآمادهنشدهاند،

سازمانهاییکهآیندهنگیرهسیتند،بیهراحتییغیافلگیر


میکنند .
زیان 

نمیشوندوهمینویژگیموج پیشتازیوبرتریشیان

سییناریوهابییرایحمایییتازتصییمیمگیرنییدگاندر

نسبتبهرقبامیشود.امیاشیناختآینیدهبیاتوجیهبیه

دستیابیبهدرکبهتریازپیامدهایناشیازتصیمیمات

تغییراتگستردهایکهدرآنرخخواهدداد،بیهآسیانی

ایپیشبینیی

طراحیمیشوند.علیرغممحبوبیتآنهابر

ممکننیست.اینتغییرات،موج افزایشپیچیدگیهاو

درفنییاوریاطالعییات،یییکمییان عمییده،پیچیییدگی

عدمقطعیتهاییمیشوندکهآیندهرااحاطهکیردهانیدو

تصییییمیماتاسییییتراتژیکوتاسیییییرهایگونییییاگون

سناریونویسی ،یکیازبهترینوقویتیرینابزارهیابیرای

سناریوهاست بنابرایناینانتخاببایدصورتگییردکیه

شناختوبررسیعلمیآیندهاستکهبیااسیتاادهازآن

سناریوهاتوسطچهمتخصصانینوشتهودرچهسیطحی

قطعیتهایمحیطآینیدهراشناسیایی


توانتغییراتوعدم
می

ازجزئیاتکارکنند ) .(Comes et al., 2015

وبررسیکرد(حاجآقامعماروهمکاران .)4937،

ترینروشهیای


کلیدی
روشسناریونویسی،یکیاز

سازمانزمینومسکنشهرداریمشهددراجیرای

آیندهپژوهیاستوشیوهایبرایبهبودتصمیمگیریدر

ماده81قانونشیهرداریوبیهاسیتنادبنید2میاده44

برابرآیندههایممکنومحتملاست.تمرکزاصیلیایین

یهیای
یهیاودهییار 
اساسنامهاصالحیسازمانشیهردار 

روش،بییرچگییونگیگسییترشمح ییطفعالی یتبیرونییی

1- Van der Heijden
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تخص هایخویشتوانستهتنهیابخشییازایینجهیان

میشوند(ونیدر هییدن .)4983،برنامیهرییزیبیرپاییه
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سازمان(محیطکالن)باتوجهبیهمحییطدرونییآندر

صالحیفرد،حسنابراهیمی،علیرهنما،نسرینخراسانیییییییییی 41

استراتژیهایمبتنیبرسناریو/...مریمرمضانی،محمد

تعیین

ساختخانههایارزانقیمتبرایاشخاصبییبضیاعتو

نارسییییون-آسییییتلینهوهییییاجر)7444(4در

نها،ساماندهیاراضیتصرف
کمدرآمدبهویژهحاشیهنشی 


تحقیقیییبییابییهکییارگیریبرنامییهری یزیسییناریوتوسییعه

عییدوانیواسییکانیافتییهغیرقییانونیحاشیییهنشییینانو

طزیسیییتیو
پاییییداردراسیییتکهلم،مالحظیییاتمحیییی 

مهاجراندربافتهیایحاشییهایوروسیتاهایواقی در

عییدالترابررسیییکردنیید.عناصییرماهییومیدرچهییار

محدودهقانونیوحریمشهر،افزایشتواناییهیاواعمیال

سناریوبرایآینیدهاسیتکهلمبیاتمرکیزبیرگیرهخریید

مدیریتصحیحوعلمیدرحااظتوصیانتازاراضییو

درحومییهوخییارجازآن،بییهکییارگرفتییهشییدند.نتییای 

استاادهازاختیاراتنظارتیبرنحیوهاسیتاادهازاراضیی

سییناریوهانشییاندادنییدکییهچنییینمنییاطقخریییدی

واقی درمحییدودهقییانونیوحییریمشییهرمشییهد،انجییام

گییاهیاوقییاتبییهعنییوانعالمییتتوسییعهشهرسییتان

خدماتحااظیتوسیاماندهیامیالکواراضیی،تیأمین

یشییوندکییهنیازمنییدبحیی بییرای
غیرپایییداردیییدهمیی 

منییاب پایییدارمییالیشییهرداری،مسییاعدتبییهانجییام

آیندهمیباشند  .


رسییالتهییایاجتمییاعیمییرتبطبییاامییالکواراضیییو

)درمطالعییهای،بییه

ژانییه7وهمکییارانش(7441

مستغالتازبابمشارکتوساختمسیکنبیرایاقشیار

شناسییاییوتجزیییهوتحلیییلعییدمقطعیییتهییایکلیییدی

کمدرآمدومحرومجامعهشهری،توانمندسازی سیاکنان


برایساختسیناریوهایآینیدهجیایگزینبیرایتحیول

نواحیاسکانیافتیهغیررسیمیدربافیتهیایفرسیودهو

محتییوایاینترنییتتجییاریپرداختنیید.دراییینبررسییی

حاشیه.

کییهفراینییدبرنامییهریییزیسییناریوودوکارگییاهآموزشییی

هایزیادیبرایتجزیهوتحلییل

رویکردهاوتکنیک

بیییرایشناسیییاییرونیییدکلییییدیوعیییدمقطعییییت

هایسازمانهاوجوددارندکهدرهیی 


برنامهواستراتژی

سییازماندهیشییدهبییود،درنهایییت31نیییرو،شناسییایی

یکازاینروشها،رویکردمبتنیبیرسیناریودرنظیرگرفتیه


ودوعیییدمقطعییییتنقیییشمیییدلدرآمیییدونقیییش


نشدهاست.اینروشبهتحلیلگراناینامکانرامیدهد

ارائیییهدهنیییدهخیییدماتبیییهعنیییوانمهیییمتیییرین


کهعواملدرونیوبیرونیرابهمنظوراتخاذتصیمیماتبهینیه

قطعیییتهییاشناسییاییشییدندکییهبراسییاسآنهییا


عییدم

درآیندهمحتملدرنظربگیرند(اکبریوزاهدیکیوان،

چهارسناریوساختهشد .

).بنابراینبررسی،شناختومدیریتعدمقطعییتهیا

4982

پییییی 9وهمکییییارانش()7444درمطالعییییهای،

بااسیتاادهازطراحییسیناریوهاوارائیهاسیتراتژیهیای

برنامییهریییزیسییناریورابییهعنییوانابییزاریبییرایدرک

متناس باسناریوها،پییشنییازضیروریبیرایسیازمان

عییدمقطعیییتدرگردشییگری(نمونییهایازحمییلونقییلو

زمینومسکنمیباشد.امامسألهاصیلیاییناسیتکیه


گردشگریدراسکاتلنددرسال)7471مطالعیهکردنید.

سازمانزمینومسکنباوجودتالشبرایپاسخگوییبه

دراینمطالعه،دوسناریودردو حالتحداکثری،چطیور

نیازهایجامعه،ازالگویخاصینسبتبهآیندهمحتمیل

حمل ونقلوگردشگریبهمنظورشکلدادنبهمقصیدو


برخوردارنیست.باتوجیهبیهنقیشواهمیتییکیهایین

تواناییبرایدسترسیبهانوا مختلفگردشیگریوتجربیه

ساختمسکنبهخصوصمسکنارزانقیمت

سازماندر

شدهاند،بررسیشدند.نتای نشیاندادنید
بههمپیوسته  

دارد،توجهبیهمقولیهسناریونویسییازاهمییتخاصیی

کهچارچوبگردشگریبرایاسکاتلندبایدتغییرکند .

یهیای
برخورداراست لذااینپژوهشبهتعییناسیتراتژ 
مشهدمیپردازد .

مبتنیبرسناریودرسازمانزمینمسکن

1- Gunnarsson‐Östling and Höjer
2- Zhang
3- Page
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کشورتأسیسشدهاست.اهدافیکهاینسیازماندنبیال

 -1پیشینه تحقیق
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بررسیبرنامهریزیسناریوازمنظیرگردشیگریاروپیا»،

«

تقویییتتوانمنییدیخییودوآگییاهیمییردمدرخصییوص

روشتحقیقگروهبرنامهرییزیسیناریو

بابرجستهکردن

فعالیتهایغیردولتی،برآیندهپاسیخگیویی

مشارکتدر

مؤسسهتحقیقاتیگردشگریاروپا،بینشوچارچوبیدر

سازمانهایغیردولتیتأثیرگذارند .

حاجآقامعماروهمکارانش()4937درمطالعیهای

زمینهگردشگریاروپاارائهنمود .
قالموانی بیالقوهبیرایجیذبشیرکتهیایکوچیکو

اییینبررسیییابتییدابییهافییقزمییانیوموضییو سییناریوها

متوسطبهبرنامهریزیسناریو»،باهیدفبحی درمیورد


پرداختییهشیید،سییپسبییاجمی آوریاطالعییاتوانجییام

ارزشبرنامهریزیسیناریوبیرایشیرکتهیایبیاانیدازه


مصاحبهنیمهساختاریافتهبیاخبرگیان،عوامیلمحیطیی

متوسطوکوچیک ،بیهبررسیی معضیالت محدودکننیده

مؤثربربیازارشیرکتشیامل:رونیدهاوعناصیرازپییش

ریزیسناریودراینشرکتهاپرداخت.نتای 


جذببرنامه

مشخ ودوعدمقطعییتکلییدیشیامل:تحیریمهیاو

نشاندادندکهمدلهیایذهنییمیدیریتیشیرکتهیای


حمایتهایدولتی،شناساییشدند.سپسبااسیتاادهاز

کوچکومتوسط،جهتگیریزمانیمدیریت،محدودیت


عدمقطعییتهیایکلییدیوایجیادمیاتریسسیناریودر

مهییمتییرینموانیی 
شییدیدمنییاب وپیچیییدگیصیینعت،از 

مراحلقبلی،چهارسیناریوبیازارمحیدودوسیهمروبیه

میباشند  .


کاهش،بازاروسی داخلیوافزایشرقابیت،بیازاروسیی 
داخلی و خارجی و بازار آزاد و کامالًرقابتی ،تدوین گردید .

ب) پژوهشهای داخلی

زاهییدیوخییانلو()4934پژوهشیییبییاعنییوان

یاورزادهوآذرییکتا()4939مطالعهایبیاعنیوان

پژوهیپاسخگوییسازمانهیایغیردولتییحیوزه

« 
آینده

«سیناریونگاری،روشییبیرایپشیتیبانیازبرنامیهرییزی

سالمتوبهداشتایراندرسال»4141انجامدادند.در

استراتژیکدرشرایطعدمقطعیت»انجیامدادنید.هیدف


اینبررسیابتیداسیناریوهایکیالندرخصیوصآینیده

اینمقاله،معرفیبرنامهریزیبیرپاییهسیناریونگاریبیه


پاسخگوییسازمانهایغیردولتیتعیینگردیید.سیپس

عنوانابزاریقویبیرایکمیکبیهتصیمیمگییریهیای

درهریکازسیناریوهایکیالنتیدوینشیده،وضیعیت

اسییتراتژیکسییازمانهییاوحتیییدولییتهییادرشییرایط


پاسخگوییوویژگیهایآنهاتحلیلوبیهپرسیشهیای

عدمقطعیتبودهاست.دراینپژوهش،بهمدیرانارشید


پژوهش در هر ییک از سیناریوها پاسیخ داده شید .بیرای

سازمانهاپیشنهادگردیدکهرویکردسناریونگاریرابیه


جم آوریدادههادراینبررسیی،ازدونیو پرسشینامه

بییهمنظییورپشییتیبانیاز
عنییوانابییزاریقییویومهییم 

تیییأثیراتمتقابیییلوعیییدمقطعییییتوروشمصیییاحبه

برنامه ریزیاسیتراتژیکسیازمانخیودبیهکیاربرنید،تیا


نیمهساختار،بررسیاسینادومیدارک،پانیلتخصصییو

بتوانندباتاکرسناریوییدرکنیارتاکیراسیتراتژیک،بیه

مطالعاتاکتشافیاستاادهشدهاست.نتای بهدستآمده

ریزیهایسازمانخودوموفقیتسیازماندر
ثباتبرنامه 


نشاندادندکهافزایشیاکاهشتوانمندیسیازمانهیای

شرایطعدمقطعیتآیندهکمککنند .


غیردولتیحیوزهسیالمتوبهداشیتاییرانومشیارکت
عمومیمردمدرفعالیتهایغیردولتی،دوعیدمقطعییت

 -9مبانی نظری

پیییشرویاییینسییازمانهییادرایییران4141اسییتو


تیییاریخاسیییتاادهازسیییناریوبیییهدهیییه4314و
9

فعالیتهایهرمانکان ،دقیقاًپسازجنهجهیانیدوم

1- Postma
2- Nyuur

3- Hermann Kahn
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نایر)7441(7درپژوهشخودباعنوان«بازکیردن

بهسناریونگاریشبکهجهانیکسی وکیارپرداختنید.در
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پوسییتما)7441(4درپییژوهشخییودبییاعنییوان

موض گییریدولیت،نقیشسیازمانهیایغیردولتییدر

صالحیفرد،حسنابراهیمی،علیرهنما،نسرینخراسانیییییییییی 48

استراتژیهایمبتنیبرسناریو/...مریمرمضانی،محمد

تعیین

سیاسیاستاادهمیشدامابهعنوانروشیینظیاممنیدو


وبدیلدربارهآیندهارائیهمییشیود.هیرسیناریوباییداز

سیستماتیکشناختهنمیشید.درسیال4311مؤسسیه


لحاظمنطقیخودسازگارباشد.بهبیاندیگر،هرروییداد

رند4وابستهبهنیرویهواییایالتآمریکابهعنیوانییک

معقولیبایدبهصورتمنطقیوابستهبهرویدادهایپییشاز

اندیشگاه،ایننیروینظامیراتغذییهمییکیرد.کیانبیا

خییودباشیید.شییایدبرخیییسییناریوهامشییخ ،بعیییدیییا

بهیییرهگییییریازماهیییومسیییناریودرفییییلمهیییا،روش

نامطلوبتشخی دادهشوند،اماهی کسنبایدقادربه

سناریونویسیوبرنامهریزیبرپاییهسیناریوهارادررنید


اثبییاتغیییرممکنبییودنیییکسییناریوباشیید(علیییزادهو

ابدا کرد.کانپسازجداییازرنیدوتأسییسمؤسسیه

همکاران .)4982،

برنامهریزیبرپاییهسیناریوراتوسیعهبخشییدوازایین


هی ادعاییدربارهپییشبینییقطعییومطمیئنآینیده

روشدربسیاریازپروژههاینیرویهواییایالتمتحده


ندارد امااینروشبااستاادهازاطالعاتموجودچندین

آمریکااستاادهکردوبهاینترتی روشسناریونگاریاز

داستانمنطقیومنسجمدربارهجهیانآینیدهراتیدوین

بخشدفاعیونظامیظهوریافت.توضییحمعیروفکیان

تشریحآیندههایبیدیلوداسیتانهیا،

میکند.سناریوها،


درموردسناریورانبایدازذهندورداشیتکیهسیناریو

تصاویریاطر هاییدربارهچگونگیآشیکارشیدنآینیده

تاکردرموردغیرقابلفکرکردنییاسیت.کیاندرسیال

هستند.تمرکزکلیدیسناریوها،عدمقطعییتهیااسیتو


4321کتابمعروفخودرابانام«دویستسالآینیده»

هدفسناریوها،تشخی

وشناساییعیدمقطعییتهیای

بهرشتهتحریردرآورد(علیزادهوهمکاران.)4982،


هایراهبردیپیشرویییک


اصلیوتأثیرگذاربرتصمیم

سناریونگاری،روشیمنظمومنضبطاسیتکیهاز

سازماناست.تصمیمهاییکهپیامدهایآنهادرسناریوها


آنبییرایکشییفنیروهییایپیییشرانکلیییدیدربافییت

قطعیتهایآیندهارزییابی

مشخ شدهودرمقابل،عدم

تغیییییراتشیییتابان،پیچییییدگیهیییایفیییوقالعیییادهو

میشوند (حاجآقامعماروهمکاران .)4937،


قطعیتهایمتعدداستاادهمییشیود.ازطرییقایین


عدم



روش،رهبرانومدیرانبانگاهبهرویدادهایغیرمنتظیره

 -8روش تحقیق

درآیندهودرکعمیقپیامدهایاحتمالیآنهیا،چنیدین

تحقیقحاضریکتحقیقکاربردیازنیو میوردی

داستانیاروایتمتمایزدربارهآینیدهممکینراکشیفو

میباشیدکیهبیااسیتاادهازروشکیاییبیااسیتاادهاز


تعریفمیکنند.اینسناریوها،ابزاریبراینظمبخشیدن


ساختاریافته،دادههیا جمی آوریشیدهانید.


مصاحبهنیمه

بهبینشهاواسیتنباطهیایرهبیرانومیدیرانهسیتند.


جامعهآماریپژوهش،کلییهمیدیرانارشیدشیهرداریو

مقصودازتعریفسناریو،انتخابفقطیکآیندهمطلیوب

خبرگانحوزهزمینومسیکنشیهریسیازمانزمیینو

وآرزویبییهحقیقییتپیوسییتنآنیییاپیییداکییردن

مسکنمیباشندکهتعدادآنها72ناربودهوباتوجهبیه


محتملترینایدهوسعیدرتطبیقبیاآننیسیت،بلکیه


تخص ،تجربهونگاهبلندبهسازمان41،ناربهصیورت

قصداصلیسناریونگاری،اتخاذتصمیمهیایاسیتراتژیک

هدفمندانتخابشدند.درمطالعاتکیای ،حجیمنمونیه

استکهبرایهمهآیندههایباورکردنیبهانیدازهکیافی

مطر نیستومرحلهاشبا بسیارمهیماسیت(زابلییو

خردمندانهوپابرجاباشد.درعمیلهنگیامسیناریونگاری

عجییم.)4937،دراییینبررسیییابتییدااطالعییاتالزمبییا
استاادهازروشکتابخانهایجم آوریشیدند،سیپسبیا


1- Rand
2- Hudson
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هادسییییون7درسییییال،4314روشسناریونویسیییییو

یآیندهپژوهی

خالفبرخیروشها

سناریونگاریبر
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میگردد.اگرچهدراینزمانازواژهسناریودرادبییات
باز 

تعداداندکی-معموالًسهالیچهار-داستانخودسیازگار

 44ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاقتصادومدیریتشهری/شمارهبیستم،پاییز 4931

عواملتأثیرگذارشناساییگردید .


چهعواملیبرشرایطسازماندرسیال4141تأثیرگیذار

روشمناسبیاست زیرادراینروشتعدادافیرادمیورد

موردتوجهمحقققرارداشت.درایینراسیتامحقیقبیه

ت
مطالعهمحیدودولییعمیقمطالعیهبسییارزییاداسی 

هایبهدستآمدهازمصاحبهپرداختیهو


رمزگذاریپاسخ

بنابراینپژوهشگرمییتوانیدبیهخیوبیزواییایمختلیف

بییااسییتاادهازروش،PESTElعوامییلکلیییدیکییالن

مطالعهراموردکیاوشقیراردهید(غایوریوهمکیاران،

(عواملاقتصادی،اجتماعی-فرهنگی،سیاسیی-قیانونی،

).دراینبررسیمااهیمیادادههایاطالعاتیخام

4939

تکنولوژیکیومحیطزیسیت)وعوامیلکلییدیخیردبیا


(عبییارتهییایپرتکییراریییامعنییادار)ازبییینپاسییخهییای

استاادهازرویکردمبتنیبرمناب ،شناسیاییگردیید.در

اینامگذاریشیدند

مصاحبهشوندگاناستخراجوبهگونه


پاسخهایدریافتیازمصاحبه
فرایندرمزگذاری،محققان  

کییهبیییانگرمحتییواباشییند.دادههییایاطالعییاتیخییامدر

بهدسیت
وچکلیستیرابراساسدادههای 

رامرورکرده

هایمعنیدارمتناس باهمدسیتهبنیدیگردییدو


گروه

آمدهتهیهکردندودرنهایتبراساسایینچیکلیسیت،

اینگروههایمعنادارباعنوانعواملکلییدیتأثیرگیذار،


ویژگیهیاییکیهبیشیترینفراوانییراداشیتند،انتخیاب


نامگذاریشدند.متغیرها(جمیالتمعنییدارمیرتبطبیا


عدمقطعیتباتوجهبهامتییازات
شدند.سپسجدولتأثیر -

موضو پژوهشکهمصیاحبهشیوندگاناظهیارکردنید)و

بیانشدهتوسطپاسخگویانبااستاادهازروشمییانگین

عواملکلیدیتأثیرگذار(عباراتیمعنادارکیهتعیدادیاز

محاسبهوحالتخوشبینانهوبدبینانهتعییینگردییدو


متغیرهارادربرمیگیردوبیانگریکیازموضوعاتاصلی


عدمقطعیتوسناریو-استراتژیترسیمشد .
ماتریستأثیر -

شوندگانبهآناشارهکردند)بهطیور


باشدکهمصاحبه

می

روشتدوینسناریوهابارویکردعدمقطعییتهیای


کاملبررسیشدند.برایتأییداینمااهیم،میتناصیلی

بحرانی ،ازششگامکلیتشکیلشدهکهعبارتنداز :

اینمصاحبههادرچندنوبتبررسیشیدتیابیامقایسیه


 -4تعریفمحدودهپروژه 

دقیقازمناس بودنمتغیرهاوعواملکلیدیتأثیرگذار

تحلیلشناختی

-7

بییرایانعکییاسنظییراتوتجربیییاتمصییاحبهشییوندگان

قطعیتها


تحلیلروندهاوعدم
-9

اطمینانحاصلشود.درنهایت،کلایینفراینیدتوسیط

 -1ایجادسناریوها

اسییاتیدمتخصی کییهدرزمینییهپییژوهشکیایییدارای

 -1تدویناستراتژی

تجربهبودند،بررسیوتأییدگردید .

 -1پایشوکنترل(شوئنکرووولف .)4939،

برایتجزیهوتحلیلپاسیخهیایبیهدسیتآمیدهاز

مرحله اول :تعریف محدوده پروژه

مصاحبهدراینتحقیق،شیوهتحلیلمحتواانتخابشید.

درمرحلهاول،محدودهکلیپروژهمشخ میشود .

وتحلیلدادههیای


تحلیلمحتوا،روشیکیایبرایتجزیه

مرحله دوم :تحلیلشناختی

کالمیورفتاریباهیدفطبقیهبنیدی،خالصیهسیازیو

هییایذیناعییان،


نظییراتودیییدگاه
اییینمرحلییه،

هامیباشد) .(Njite, 2005درمصاحبه


بندیداده

جدول

پیرامونتغییراتوتوسعهصنعتدرآیندهاست.خروجی

نیمهساختاریافتهسؤاالتتنظییمشیده،امیابیهفراخیور


مرحلهدوم،لیستیازعواملاصلیومهماستکهبهطور


پاسیخهیایمصیاحبهشییوندهسیؤاالتدیگیرینییزارائییه

بالقوهمیتوانندبرآیندهصنعتتأثیرگذارباشند.پیساز


میشوند.سیؤاالتمصیاحبهدرایینبررسیی،بیهمنظیور


شناساییاینعوامل،آنهارابراساسمیزانتأثیرگیذاری


اسییتاادهازتکنیییکتییداعیآزادطراحیییشییدند.اولییین

کهمیتوانندبرعملکردشرکتداشتهباشندوهمچنیین
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مصاحبهبرایمطالعاتعمیق،ژرفنگیرومیوردی،


خواهندبود؟درفرایندتحلیلمحتواسؤالموردبررسیی
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اسییتاادهازروشمصییاحبهنیمییهسییاختاریافته،متغیرهییاو

سؤالیکهازمصاحبهشوندگانپرسیدهشدایینبیودکیه


صالحیفرد،حسنابراهیمی،علیرهنما،نسرینخراسانیییییییییی 43

استراتژیهایمبتنیبرسناریو/...مریمرمضانی،محمد

تعیین

میکنیم .


میشوند.درعمل،بینسهتاهاتعدمقطعییتبحرانیی

قطعیتها

مرحله سوم :تحلیل روندها و عدم

برایصنعتیاکس وکارهاشناسیاییمییشیود.سیپس

مرحلهسوم،عواملشناساییشدهدرمرحلیهقبیل

عادبهروشهمزمان(ترکیبی)مشخ میشوند .

اب

بعداصلیبرایتوسعهسیناریوهاراتشیکیلدهنید.ایین

درمرحلییهچهییارم،سییناریوهایمشخصیییبییرای

ابعییادبییرایتوسییعهسییناریوهادرمرحلییهچهییارمبسیییار

شرکتیاصنعتایجادمیکنیم.چارچوباجراییکیهدر


کلیدیوحائزاهمیتهستند.چیارچوباجرایییکیهدر

اینمرحلهمورداستاادهقرارمیگیرد،میاتریسسیناریو


مرحلییهسییوممییورداسییتاادهقییرارمیییگیییرد،نمییودار

است.ماتریسسناریوازنتای بیهدسیتآمیدهازمرحلیه

طعیتاست.اینابزار،اولینباردردهیه4324

تأثیر/عدمق

قطعیتهااستاادهمییکنید.پیساز

تحلیلروندهاوعدم

وبهعنوانراهحلییبیرایسیاختاردهیو

توسطهایدن4

طبقییهبنییدیعوامییلکلیییدیورونییدهایپیشییرانبییه


اولویییتبنییدیتعییدادبسیییارزیییادمتغیرهییایورودیدر

محورهاییدستمییابیم کهسناریوهاینهاییبراسیاس


رویکردهایسنتیبرنامهریزیسناریومعرفیشد.نمیودار


آنمتمایزمیشوند.هدفنهایی،رسیدنبهسیناریوهایی


تأثیر/عدمقطعیتبراساسمیزانتأثیریکیههیرییکاز

اسییتکییهتاییاوتهییایموجییودبییینآنهییا،بییرای

یتوانندبرعملکردشرکتداشیته
عواملشناساییشدهم 

قابلتوجهباشد .
تصمیمگیرندگان 


باشندوهمچنیندرجهعدمقطعیتمرتبطباهرییکاز

مرحله پنجم :تدوین استراتژی

عوامل،جایگاهآنهارابهطورسیستماتیکمشخ میکند .

دراینمرحله،مدیرانسیازمان،ازتاکیردرمیورد

نمودارتأثیر/عیدمقطعییتبیهسیهبخیشتقسییم

آیندهفراتررفتهواقداماتاجرایییمشخصییراتوسیعه

میشود.بخشپایینیشاملعواملیاستکهتأثیرنسبتاً


میدهند.سپسمجموعهپیشنهادهایاستراتژیکمربوط


انییدکیبییرعملکییردشییرکتدارنیید.اییینفاکتورهییای

بهچهارسناریوبایکدیگرمقایسهشدهوعناصرمشترکی

ازفرایندبرنامهرییزیاسیتراتژیکمبتنییبیر

کماهمیت،


شناساییمیگردنید.درنهاییت

کهمیانآنهاوجوددارد،

سناریوحذفشدهوبهآنهااستنادنخواهدشید.بخیش


سازمان،اینعناصرمشترکراکنیارهیمقیراردادهوبیا

باالوسمتچپنمودار،عیواملیرانشیانمییدهیدکیه

استنادبهآنهااستراتژیاصلیشرکتراتعریفمیکنید.


تأثیرباالییبرعملکردشرکتداشتهوپییشبینییآنهیا

شییرکتمیییتوانییداسییتراتژیاصییلیخییودراتحییتهییر

نسبتاًآساناست.ایینعوامیلبیاعنیوانرونیدشیناخته

شرایطیوبدوندرنظرگرفتنایینکیهچیهتغیییراتو

میشوند .


توسعههاییدرآیندهاتااقخواهدافتاد،اجراکند .


بخشباالوسمتراست،مهیمتیرینعوامیلبیرای

مرحله ششم :پایش و کنترل

توسعهسیناریوهاراشیاملمییشیود.عیدمقطعییتهیای

مرحلهششم،مرحلهپایانیاسیت.درایینمرحلیه

بحرانی،عواملیهستندکهتأثیربسیارزیادیبرعملکیرد

سازمان،استراتژیتدوینشدهخودرااجرامیکند.هدف


شرکتداشتهودرعینحیالبیاعیدمقطعییتشیدیدی

اینمرحلهآناستکیهتغییرهیاوتوسیعههیاییکیهدر

همراههستند.اینعواملنقشیمهمدرشناساییدوبعد

سطحصنعتصورتمیگیردراپایشکردهوهرجاکیه

اصلیکهپاییهواسیاستوسیعهسیناریوهاهسیتندایایا

بهاستراتژیهیا

نیازاستاصالحاتومالحظاتمربوطرا

میییکننیید.معمییوالًدوبدعییداصییلیازطریییقترکی ی و

اعمالکند(شوئنکرووولف .)4939،

1- Haydn
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ایساختاربندیمیکندکیهپاییهواسیاسدو


رابهگونه

مرحله چهارم :ایجاد سناریوها
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درجهعدمقطعیتهرییکازآنهیاارزییابیوامتییازدهی


تقسیییمبنییدیصییحیحودقیییقاییینعوامییلشناسییایی

 36ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاقتصادومدیریتشهری/شمارهبیستم،پاییز 4931

باتوجهبهمطالی بییانشیده،هیدفایینمقالیه،
میباشد .
استراتژیهایمتناس باسناریوها 


دراینمرحلهبااستاادهازاطالعاتکتابخانیهایو
انجاممصاحبهساختاریافتهبااستاادهازروش،PESTEl



عوامییلکلیییدیکییالن(عوامییلاقتصییادی،اجتمییاعی-

 -1یافتههای پژوهش

قانونی،تکنولوژیکیومحیطزیست)و

فرهنگی،سیاسی -

مرحله اول :تعریف محدوده پروژه

عواملکلیدیخردبااستاادهازرویکردمبتنیبرمنیاب 

دراینمرحلهبایدافقزمانیسناریوهامشیخ گیردد

شناساییگردیدکهبهدلییلتعیدادبیاالیمتغیرهیابیه

کهباتوجهبهنظرمدیرانسال4141درنظرگرفتهشد .

،دستهبندیشدند .

صورتجدول4
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تدوینسیناریوهایآینیدهبیازارزمیینومسیکنوارائیه

مرحله دوم :تحلیلشناختی

جدول  -5شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار در محیط خرد و کالن
عوامل کلیدی تأثیرگذار
وضعیتساختمانهاازلحاظاستاادهازدانشفنیو

تخص انسانیوتکنولوژیکی 

گیریازدانشبومیوغیربومی،بافتهایفرسوده 


سنتی،کیایت،بهره
لوکس،

اجرایقوانینومقررات 

مالیات،صدورپروانه،ساختوسازدرحاشیهشهر،خالءهایحقوقیوقانونی،نقلوانتقاالتغیرقانونی،سیندمالکییت،
سازی،بافتهایفرسوده،وجوداراضیبایر 

نقلوانتقاالتغیررسمی،تصرف،وضعیتبلند 
مرتبه

تعاملسازمانهایدخیلدرکنترلونظارتبازارزمینومسکن 


هایحزبیوجناحی،اعمالناوذهایسیاسی 


تداخلوظایف،کشمکش

نرخرشد 

نرخرشدجمعیت،تولیدمسکن،معامالتمسکن،تورم،قیمتها،قیمتزمیننسیبتبیهقیمیتتمیامشیدهمسیکن،

ارزشافزودهباال،قیمتمصالح 


وضعیتمالی،فنی،اجرایی،مدیریتیومناب انسانی
سازمانزمینومسکن 

ثباتمدیریتی،مدیرانکارآمد،میزانمناب مالی،روشهایتأمینمالیمناس ابزارهیایمحیدود(بیازارثانوییهرهینمسیکن،
بورسمسکن،لیزینهمسکن)وناکافیسازمانزمینومسکندرراستایکنترلبازارزمینومسکن 

میزانسرمایهگذاریبخشمردمی،خصوصیودولتی 


هایانبوهسازی 


شرکت
سرمایهگذاریوعملکرد


تسهیالت 

دورهتناس،اعتباراتووام،نرخسودتسهیالت 

زیرساختها 


بکهمعابردرونشهری،شبکهمعابر 

دف آبهایسطحیودف فاضالب،ش

رکود 

بیکاری،مشکالتاقتصادی 

رانت،واسطهگری،داللی


رانت،واسطهگری،داللی


اطالعات 

سیستمثبتاطالعات 

دولت 

وضعیتحمایتی 

هاوپتانسیلها 


استاادهازقابلیت

هاوپتانسیلهایطبیعیواجتماعیبرایجذبگردشیگران


مندیازقابلیت

سازی،میزانبهره

سازیوکیای

روندکمی
شهریوتهیهواجرایطر هایگردشگری،تخری بافتهایباارزشتاریخیوفرهنگی،مهاجرپذیری 

ضری ایمنیساختمانها 

سازناسازگارباشرایطمنطقهای 

پذیریدرمقابلسوانحطبیعی،وضعیتوجودساختو

آسی 

نظاممدیریتتوسعه 

گذاری،برنامهریزی،هماهنگیدراجرا،نظارتوارزشیابی 


سیاست


متغیرهاینهاییشناساییشدهبراساسجیدول،4

غیررسمی،تصرف،وضعیتبلندمرتبهسیازی،بافیتهیای

در 41عاملکلییدیتأثیرگیذاردسیتهبنیدیگردیدنید 

فرسوده،وجوداراضییبیایر،عامیلتعامیلسیازمانهیای

وضعیتساختمانهاازلحاظاسیتااده

بهطوریکهعامل


دخیلدرکنترلونظارتبیازارزمیینومسیکنشیامل:

ازدانشفنییوتخصی انسیانیوتکنولیوژیکیشیامل:

متغیرهییایتییداخلوظییایف،کشییمکشهییایحزبیییو

متغیرهایلوکس،سنتی،کیاییت،بهیرهگییریازدانیش

جناحی،اعمالناوذهایسیاسی،عاملنرخرشدشیامل:


بومیوغیربومی،بافتهایفرسوده،عاملاجرایقیوانین


متغیرهاینرخرشدجمعییت،تولییدمسیکن،معیامالت

ومقییرراتشییامل:متغیرهییایمالیییات،صییدورپروانییه،

مسکن،تورم،قیمتها،قیمتزمیننسبتبهقیمتتمام


ساختوسازدرحاشیهشهر،خالءهایحقیوقیوقیانونی،


شییدهمسییکن،ارزشافییزودهبییاال،قیمییتمصییالح،عامییل

نقلوانتقاالتغیرقانونی،سندمالکیت،نقیلوانتقیاالت

وضعیتمالی،فنیی،اجراییی،میدیریتیومنیاب انسیانی
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متغیرها

صالحیفرد،حسنابراهیمی،علیرهنما،نسرینخراسانیییییییییی 35

استراتژیهایمبتنیبرسناریو/...مریمرمضانی،محمد

تعیین

مناس ،ابزارهایمحدود(بازارثانویهرهنمسکن،بورس

برایجذبگردشگرانشهریوتهیهواجرایطر هیای

مسکن،لیزینهمسکن)وناکافیسازمانزمینومسکن

گردشگری،تخری بافتهایباارزشتاریخیوفرهنگی،

درراستایکنتیرلبیازارزمیینومسیکن،عامیلمییزان

مهاجرپذیری،عاملضری ایمنییسیاختمانهیاشیامل:

سرمایهگذاریبخشمردمی،خصوصییودولتییشیامل:


متغیرهایآسی پذیریدرمقابلسوانحطبیعی،وضعیت

شییرکتهییای

متغیرهییایسییرمایهگییذاریوعملکییرد

وجودساختوسازناسازگارباشیرایطمنطقیهایوعامیل


انبییوهسییازی،عامییلتسییهیالتشییامل:متغیرهییایدوره

نظاممدیریتتوسعهشامل:متغیرهیایسیاسیتگیذاری،

تییناس،اعتبییاراتووام،نییرخسییودتسییهیالت،عامییل

میباشد .
نامهریزی،هماهنگیدراجرا،نظارتوارزشیابی 
بر 

زیرساختهاشامل:متغیرهیایدفی آبهیایسیطحیو


درجدول،7هریکازعواملکلیدیتعیینکننده

دف فاضالب،شیبکهمعیابردرونشیهری،شیبکهمعیابر،

ارائییهگردیییدهاسییتوشییاملدوحالییتخییوشبینانییهو

عاملرکودشامل:متغیرهایبیکاری،مشکالتاقتصادی،

باشد.درحالتخوشبینانه،وضعیتمثبیتو


بدبینانهمی

عاملرانت،واسطهگری و داللی:شاملمتغیرهایرانیت،


مناس ودرحالتبدبینانه،وضیعیتمناییونامناسی 

واسطهگریوداللی،عامیلاطالعیات:شیاملمتغیرهیای


عواملکلیدیتأثیرگذارکهدرآیندهامکانوقیو دارنید،

سیستمثبتاطالعیات،عامیلدولیت:شیاملمتغیرهیای

مشخ گردیدهاست .
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مدیرانکارآمد،میزانمناب مالی،روشهایتأمینمیالی

هاوپتانسیلهایطبیعیواجتماعی


مندیازقابلیت

بهره

هاوپتانسیلهیا


استاادهازقابلیت
وضعیتحمایتی،عامل


جدول  -1عوامل کلیدی تأثیرگذار
عوامل کلیدی تأثیرگذار

متغیرها

بدبینانه

خوشبینانه

وضعیتساختمانهاازلحاظاستااده

ازدانشفنیوتخص انسانیو
تکنولوژیکی 

گیریازدانشبومیوغیربومی،بافتهایفرسوده 


کیایت،بهره
لوکس،سنتی،

تخصصی 

غیرتخصصی 

اجرایقوانینومقررات 

مالیات،صدورپروانه،ساختوسازدرحاشیهشهر،خالءهایحقوقیوقانونی،نقلوانتقاالتغیرقانونی،سند

بافتهایفرسوده،وجوداراضیبایر 
مرتبهسازی ،
مالکیت،نقلوانتقاالتغیررسمی،تصرف،وضعیتبلند 

اجرایکارآمد 

اجرایناکارآمد 

تعاملسازمانهایدخیلدرکنترلو

نظارتبازارزمینومسکن 

هایحزبیوجناحی،اعمالناوذهایسیاسی 


تداخلوظایف،کشمکش





نرخرشد 

تورم،قیمتها،قیمتزمیننسبتبهقیمتتمام

نرخرشدجمعیت،تولیدمسکن،معامالتمسکن،
شدهمسکن،ارزشافزودهباال،قیمتمصالح 


وضعیتمالی،فنی،اجرایی،مدیریتی ثباتمدیریتی،مدیرانکارآمد،میزانمناب مالی،روشهایتأمینمالیمناس ،ابزارهایمحدود(بازارثانویهرهن
ومناب انسانیسازمانزمینومسکن  مسکن،بورسمسکن،لیزینهمسکن)وناکافیسازمانزمینومسکندرراستایکنترلبازارزمینومسکن 
میزانسرمایهگذاریبخشمردمی،

خصوصیودولتی 

هایانبوهسازی 


شرکت
سرمایهگذاریوعملکرد


تعاملمناس

تعاملنامناس

رشدپایین 

رشدباال 

خوب 

بد 

مناس



نامناس



تسهیالت 

دورهتناس،اعتباراتووام،نرخسودتسهیالت 

مناس



نامناس



زیرساختها 


درونشهری،شبکهمعابر 
دف آبهایسطحیودف فاضالب،شبکهمعابر 

مناس



نامناس



رکود 

بیکاری،مشکالتاقتصادی 

پایین 

باال 

رانت،واسطهگری،داللی


رانت،واسطهگری،داللی


پایین

باال

اطالعات 

سیستمثبتاطالعات 

مناس



نامناس



دولت 

وضعیتحمایتی 

مناس



نامناس



هاوپتانسیلها 


استاادهازقابلیت

هاوپتانسیلهایطبیعیواجتماعیبرایجذب


مندیازقابلیت
روندکمیسازیوکیایسازی،میزانبهره

گردشگرانشهریوتهیهواجرایطر هایگردشگری،تخری بافتهایباارزشتاریخیوفرهنگی،مهاجرپذیری 

باال 

ضری ایمنیساختمانها 

پذیریدرمقابلسوانحطبیعی،وضعیتوجودساختوسازناسازگارباشرایطمنطقهای 

آسی 

باال 

نظاممدیریتتوسعه 

گذاری،برنامهریزی،هماهنگیدراجرا،نظارتوارزشیابی 


سیاست

مناس

پایین 
پایین 


نامناس
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سازمانزمینومسکنشامل:متغیرهایثباتمیدیریتی،

سازیوکیایسیازی،مییزان


شامل:متغیرهایروندکمی
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بندیمیزاناهمیتوعدمقطعیت،عوامل


برایرتبه

قطعیتبهدستآمد.نمرهنهاییتأثیر-عیدمقطعییت


عدم

درقال مصاحبهساختاریافتهباطیفلیکرتجم بندی

بااستاادهازروشمیانگینمحاسبهگردیدهاست(جدول.)9

جدول -9نمره نهایی عدمقطعیتها

4

وضعیتساختمانهاازلحاظ

استاادهازدانشفنیوتخص 
انسانیوتکنولوژیکی 

گیریازدانشبومیوغیربومی،بافتهای


کیایت،بهره
لوکس،سنتی،
فرسوده 

 9/1

7

اجرایقوانینومقررات 

مالیات،صدورپروانه،ساختوسازدرحاشیهشهر،خالءهایحقوقیو

قانونی،نقلوانتقاالتغیرقانونی،سندمالکیت،نقلوانتقاالت
سازی،بافتهایفرسوده،وجود

غیررسمی،تصرف،وضعیتبلند 
مرتبه
اراضیبایر 

 9/2

9

 9/4

 9/1

تعاملسازمانهایدخیلدر

کنترلونظارتبازارزمینو
مسکن 

هایحزبیوجناحی،اعمالناوذهایسیاسی 


تداخلوظایف،کشمکش

 4/2

 7/1

1

نرخرشد 

نرخرشدجمعیت،تولیدمسکن،معامالتمسکن،تورم،قیمتها،قیمت

شدهمسکن،ارزشافزودهباال،قیمتمصالح 

زمیننسبتبهقیمتتمام

 9/1

 9/8

1

وضعیتمالی،فنی،اجرایی،
مدیریتیومناب انسانیسازمان
زمینومسکن 

ثباتمدیریتی،مدیرانکارآمد،میزانمناب مالی،روشهایتأمینمالی
مناس ،ابزارهایمحدود(بازارثانویهرهنمسکن،بورسمسکن،
لیزینهمسکن)وناکافیسازمانزمینومسکندرراستایکنترلبازار
زمینومسکن 

 9/1

 4/2

1

میزانسرمایهگذاریبخشمردمی،

خصوصیودولتی 

شرکتهایانبوهسازی 

سرمایهگذاریوعملکرد


 7/8

 7/1

2

تسهیالت 

دورهتناس،اعتباراتووام،نرخسودتسهیالت 

 7/9

 7/3

8

زیرساختها 


دف آبهایسطحیودف فاضالب،شبکهمعابردرونشهری،شبکه
معابر 

 7/9

 4/1

3

رکود 

بیکاری،مشکالتاقتصادی 

 7/3

 9/9

 44

رانت،واسطهگری،داللی


رانت،واسطهگری،داللی


9/1

7/2

 44

اطالعات 

سیستمثبتاطالعات 

 7/1

 4/1

 47

دولت 

وضعیتحمایتی 

 9/9

 7/1

 49

هاوپتانسیلها 


استاادهازقابلیت

مندیازقابلیتهاو


سازی،میزانبهره

سازیوکیای

روندکمی
پتانسیلهایطبیعیواجتماعیبرایجذبگردشگرانشهریوتهیهو

اجرایطر هایگردشگری،تخری بافتهایباارزشتاریخیو
فرهنگی،مهاجرپذیری 

 4/7

 4/3

 41

ضری ایمنیساختمانها 

پذیریدرمقابلسوانحطبیعی،وضعیتوجودساختوساز

آسی 
ناسازگارباشرایطمنطقهای 


 9/2

 7/1

 41

نظاممدیریتتوسعه 

سیاستگذاری،برنامهریزی،هماهنگیدراجرا،نظارتوارزشیابی 

 7/3

 4/8
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ردیف

عوامل کلیدی تأثیرگذار

متغیرها

تأثیر

عدمقطعیت
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مرحله سوم :تحلیل روندها و عدمقطعیتها

شییدند.پییسازمصییاحبهنتییای زیییردرمییوردتییأثیرو

صالحیفرد،حسنابراهیمی،علیرهنما،نسرینخراسانیییییییییی 39

استراتژیهایمبتنیبرسناریو/...مریمرمضانی،محمد

تعیین

امتیازتأثیروعدمقطعیتهیرییکاز

درجدول،9

استاادهازدانشفنیوتخصی انسیانیوتکنولیوژیکی،

عواملکلیدیتأثیرگذارمشخ شدهاسیتکیهعوامیل
اجرایقیوانینومقیررات،ضیری ایمنییسیاختمانهیا،

پییسازمشییخ شییدننمییرات،مییاتریستییأثیر-

وضعیتساختمانهاازلحیاظاسیتاادهازدانیشفنییو


عییدمقطعیییتهییاکییههییدفنهییاییازانجییاممصییاحبه

تخص انسیانیوتکنولیوژیکیورانیت،واسیطهگیریو

قطعیتهیاییکیهدارای


ساختاریافتهاست،ترسیموعدم

داللی،دارایبیشترینتأثیروعواملنیرخرشید،اجیرای

باالترینتأثیرمیباشند،مشخ میشود.


قوانینومقررات،رکودووضعیتسیاختمانهیاازلحیاظ

] [ DOI: 10.29252/iueam.5.20.83

دهاند .
بیشترینامتیازراازعدمقطعیتکس کر 


عدمقطعیتها

1

5

1

56

8
3
58

0
8

تأثیر

51

55

51
9

5

4

59

شکل  -5ماتریس تأثیر-عدمقطعیت

وضعیتساختمانهیااز

باتوجهبهشکل،4عوامل

دانییشفنیییوتخص ی انسییانیوتکنولییوژیکی،اجییرای

لحییاظاسییتاادهازدانییشفنیییوتخصیی انسییانیو

قوانینومقررات وایمنیسیاختمانهیاوعوامیل رانیت،

تکنولوژیکی،اجرایقوانینومقررات،نیرخرشید،رکیود،

واسطهگری،داللی،ضری نرخرشدورکودبااستاادهاز


ساختمانهابیه

رانت،واسطهگری،داللیوضری ایمنی

روشهییمزمییان(ترکیبییی)،دردوگییروهبرخییورداریو


عنوانعواملیکهدارایباالترینسطحازعیدمقطعییتو

انحطاطدستهبندیشدندکهشاملچهارفاکتورانحطاط


تأثیرمیباشند،انتخابشدند .


باالوبرخورداریپایینمیباشد

باالوپایینوبرخورداری

مرحله چهارم :ایجاد سناریو

وچهاراستراتژیمحافظت-حمایت-مشارکت،اصیال -

پسازمشخ شدنماتریستأثیروعدمقطعیت،

مداخله -پشیتیبانی،عیدممداخلیه-هیدایتومقاومیت-

مشکلدروضعیتساختمانهاازلحاظاستاادهاز

عوامل

دگرگونسازی،پیشنهادشدند .
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انحطاطباال
عدممداخله-هدایت
برخورداریباال

برخورداریپایین
محافظت-حمایت-مشارکت

اصال -مداخله-پشتیبانی

انحطاطپایین

شکل  -1ماتریس سناریو -استراتژی


فضای سناریوی اول :انحطاط باال -برخورداری باال

ایمنیمناس است امادرحوزهکالناقتصادیبهدلیل

استراتژی عدممداخله -هدایت

شدتتأثیردرسازمانزمینومسکنبایدحتیاالمکیان


شرایطیرانشانمیدهدکیهانحطیاطدرسیازمان


هدایتفکریوعملییتوسیطسیازمانزمیینومسیکن

زمینومسکنباالوبرخورداریباالاست.اینسناریودر

صورتگیردوباشناساییعواملتأثیرگیذارکیهقابلییت

شرایطیرخمیدهدکه عوامل-4وضعیتسیاختمانهیا


تغییرآیندهتصورشدهرادارد،اقیداماتالزمدرراسیتای

ازلحییاظاسییتاادهازدانییشفنیییوتخص ی انسییانیو

هدایتدرسطحکالناقتصادیصورتگیرد .

تکنولوژیکیدرشیرایطتخصصیی-7اجیرایقیوانینو

فضای سناریوی دوم :انحطاط باال -برخورداری پایین

مقرراتبهصورتکارآمد -9ضری ایمنیسیاختمانهیا


استراتژی مقاومت -دگرگونسازی

رانت،واسطهگیریوداللییبیاال -1نیرخ

باال -1میزان

شرایطیرانشانمیدهدکیهانحطیاطدرسیازمان


رشدباالو-1میزانرکیودبیاالباشید.الگیویتغیییرات

زمینومسکنباالوبرخورداریپاییناست.اینسیناریو

قیمتی،موضو بسیارمهمیدرتحلیلبازارمسکناست

درشییرایطیرخمیییدهییدکییهعوامییل-4وضییعیت

کهدرساختاراقتصیادیکیالنکشیورریشیهدارد،ولیی

ساختمانهاازلحاظاسیتاادهازدانیشفنییوتخصی 


آنچهمهماستاینکهاینالگووشوکهیایناشییازآن،


انسانیوتکنولوژیکیدرشرایطغیرتخصصی -7اجیرای

همبرتقاضایمؤثرخیانوارتیأثیراتمخربییداردوهیم

قوانینومقرراتبهصیورتناکارآمید -9ضیری ایمنیی


موج نوساناتادواریشدیددرتولیدمسکنمییشیود 

ساختمانهاپایین -1میزانرانت،واسیطهگیری،داللیی


بهطوریکهدرسالهاییکهنمودارقیمتییبیهصیورت


باال -1نرخرشدباالو-1میزانرکودباالباشید.بخیش

مییابد.اینکاهش
افقیاست،تولیدنیزبهشدتکاهش 

مسییکندرکنییارنوسییاناتوتغییییراتدرمتغیرهییای

موج کاهشعرضهودرنتیجه،تشدیدافیزایشقیمیت

درونبخشی،همیوارهبیامعضیلفرابخشییمواجیهبیوده


میشود.دراینشیرایطکیههزینیه
دردورهرونققیمت 

است،بهبودفضایشهریدراینوضیعیتبیاتوجیهبیه

مسکنسیهمبیاالییدرسیبدهزینیهخیانوارداردحتیی

تالطماتموجوددرفضیایشیهریونابسیامانیمحییط

فشارقابلمالحظهایبرسیبد

تغییراتاندکآنمیتواند

داخلیوخیارجیدشیواروازاهمییتبیاالییبرخیوردار

هزینهخانوارتحمیلکند .

است.آثارناشییازافیزایشحجیمنقیدینگیکیهبخیش

استراتژیپیشنهادیدراینشرایط،عدممداخلهدر


صورتتقاضایسرمایهایواردبیازارمسیکن

عمدهآنبه

وضییعیتکلیییزمییینومسییکنبییهدلیییلکارآمییدیدر

میییشییودوآثییارتییورمیایجییادم ییکنیید،انتظییاراتو
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مرحله پنجم :تدوین استراتژی

وضعیتساختمانهاواجرایقوانینومقرراتوضیری 
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مقاومت-دگرگونسازی

صالحیفرد،حسنابراهیمی،علیرهنما،نسرینخراسانیییییییییی 31

استراتژیهایمبتنیبرسناریو/...مریمرمضانی،محمد

تعیین

سهام،ازدیگرعواملیاستکهبخشمسکنازآنمتیأثر

زهزمینومسکندرسطحخردمیباشند.در

فعالدرحو

میشود.برایمثالانتظاراتناشیازکاهشقیمتارزیا


اینسناریوطیپن سالمشکلخاصیدرحوزهزمینو

سهام،موج خروجسرمایههیایفعیالدرفعالییتهیای

مسکنوجودندارد.مطابقایینشیرایط،قیمیتمسیکن

مربوطبهمعیامالتارزوسیهاموحرکیتآنبیهسیمت

طیدورهپن سالهازثباتنسیبیبرخیوردارمییباشیدو

بخشمسکنوبالعکسمیشود.فقیدانکارآمیدینظیام


بینعرضهوتقاضاشیکافخاصییوجیودنیداردومیازاد

بانکیدرجذبسپردههایبلندمدت،موج حرکتایین


تقاضابرعرضهازبینمییرود.ایینحالیتهیمزمیانبیا

سپردههابهسمتبازارزمینومسکنوافیزایشقیمیت


قیمتهابهعلیتچسیبندگی

فروکشکردنتقاضا،ثبات

اینبازارمیشود.دراینسناریووضعیتمحییطداخلیی


آنبهسمتپاییناست.دراینسناریووضیعیتمسیکن

زمینومسکننیزازوضعیتمطلوبیبرخوردارنخواهدبود .

نیزدرزمینهضری ایمنییواسیتاادهازدانیشفنییو

مقاومتدربرابرتغییراتونوساناتشدیدوعیدمکیارایی

استراتژیپیشنهادیبرایاینسناریومحافظت-حمایت

دربازارزمینومسکناستودرفضاهایقابلپیگییری

ومشارکتمیباشد.درصورتتداعیاینچشیمانیدازدر


وکنترلنیزدگرگونسازیپیشنهادمییگیردد.بنیابراین


وضعیتآتی،سازمانزمینومسکنمیتواندبامحافظت


بایدکلییهاقیداماتالزمبیرایتغیییروضیعیتدرسیال

ازشرایطمناس ،حمایتازقرارگیریوضیعیتزمیینو

4141درزمینهوضعیتساختمانهیا،اجیرایقیوانینو

مسکندرشرایطروبهبهبودومشارکتدرایجادشرایط

مقررات،ضری ایمنیساختمانها،رانیت،واسیطهگیری،

مناسی ،بییهایجییادوتییداوماییینوضییعیتکمییککنیید.

داللی،نرخرشدومیزانرکودصورتگیردوبرنامههیاو


بنابراینباتوجهبهوضعیتمناسی درایینسیناریوکیه

تمهیداتمشارکتیبهمنظورتغییروضعیتآینیدهمنایی

ساختمانها،اجیرایقیوانینومقیررات،ضیری ایمنیی،


سییازمانزمییینومسییکنکییهبییدترینوضییعیتممکیین

میزانرانت،واسطهگری،داللی،نرخرشدومیزانرکیود


سازمانزمینومسکننیزمیباشد،تصوی واجراگردد .


درشرایطمناسبیقرارخواهندداشت،پیشنهادمیشیود


فضای سناریوی سوم :برخورداری باال -انحطاط پایین

ازروندفعلیمحافظتگرددوحماییتومشیارکتالزم

استراتژی :محافظت -حمایت -مشارکت

نیزدرراستایحاظاینشرایطدرکلیهعواملتأثیرگذار

شرایطیرانشانمیدهدکیهانحطیاطدرسیازمان

صورتگیرد .

زمینومسکنپایینوبرخورداریباالاست.اینسیناریو

فضای سناریوی چهارم :برخورداری پایین -انحطاط پایین

درشییرایطیرخمیییدهییدکییه عوامییل-4وضییعیت

استراتژی اصالح -مداخله -پشتیبانی

ساختمانهاازلحاظاسیتاادهازدانیشفنییوتخصی 


شرایطیرانشانمیدهدکیهانحطیاطدرسیازمان


انسانیوتکنولیوژیکیدرشیرایطتخصصیی-7اجیرای

زمینومسکنپایینوبرخورداریپاییناست .

قوانینومقرراتبیهصیورتکارآمید -9ضیری ایمنیی

رایطیرخمیدهیدکهعوامییل

اینسنیاریودرشی

ساختمانهاباال -1میزانرانیت،واسیطهگیریوداللیی

ساختمانهاازلحاظاستاادهازدانشفنییو

-4وضعیت

پایین -1نرخرشدپایینو-1میزانرکودپایینباشید.

تخص انسانیوتکنولیوژیکیدرشیرایطغیرتخصصیی 

نوساناتبازارمسکنتحتتأثیرساختارکیالناقتصیادی

اجرایقوانینومقرراتبهصورتناکارآمد -9ضری 

-7

کشورازمدلخاصیپییرویمییکنید بنیابراینمرجی 

میزانرانت،واسطهگیریو

ایمنیساختمانهاپایین -1


پاسخگویاصلیدراینسناریو،دولتدرسیطحکیالنو

داللیپایین -1نرخرشدپایینو-1میزانرکودپیایین
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بنییابرایناسییتراتژیپیشیینهادیدراییینسییناریو،

تخصصیدرشرایطخوبیقرارخواهدداشت .
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قیمتهایانتظاریدربازارمسیکن،تحیوالتنیرخارزو


شهرداری،سازمانزمینومسکنوسیایرسیازمانهیای
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ساختمانهاسازمانهایدخیلدرحوزهتخصصیزمیین

بررسیحاضرمیباشد.بنابرایناینبررسیمییتوانیدبیه


ومسکنپاسخگومیباشند.دراینفضاسازمانزمیینو

نوعیانسجامبینسناریونگاریوبرنامهریزیاسیتراتژیک


هایدولتیدرقلمروهایتصمیمگییری


مسکنبهسازمان

رابهمنظورادغیامواسیتاادهازاسیتراتژیهیایدوگانیه

وابستهاست،اینشرایطدرحوزهتخصصیسازمانزمین

توسییعهدهیید.درسیسییتممییدیریتوبرنامییهریییزی

ومسکنرخمیدهدوبایدبهصورتتخصصیباموضو 


اسییتراتژیک،چشییمانییدازبییاتکیییهبییرعالقییههییاو

مقابلهشودهرگونهاصالحاتاداریوبازنگریمیدیریت
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استراتژیپیشنهادیبرایاینسناریو،اصال -مداخلیه

بهوجودآمدنچشیمانیدازیمنطقییتیروبیادییدگاهی
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وسویآنهادرمییزانتأثیرگیذاریبیرعوامیلمحیطیی

دپسازاجرایاستراتژیها ،نسبت

پیشنهادمیشو
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دربارهوضیعیتنیروهیایپیشیرانومییزاناثرگیذاریو
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بهارائهروش
آینده،

] [ DOI: 10.29252/iueam.5.20.83

ساختمانها،اجرایقیوانینومقیرراتوضیری ایمنیی

آیندهنگریتوسعهدادهشیدهاسیتکیهجنبیهنوآورانیه


Downloaded from iueam.ir at 7:52 +0430 on Tuesday July 17th 2018
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