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 دهیچک

ها در های ناشی از این پیچیدگیهای عملکردی، ساختاری و ذاتی شهرهای امروزی و انبوه عدم قطعیتپیچیدگی

ت. در ایـن شوار کرده اسـها را بسیار دهای بلندمدت آنآسای شهرها در همه ابعاد، پرداختن به آیندهکنار رشد برق

دیران، مـای از طـرف بستر است که سناریو نگاری در مدیریت شهری رواج پیداکرده و اخیراً با اسـتقبال گسـترده

رو شـده اسـت. بـاوجوداین، کـاربردی سـاختن سـناریوها در گران موضوعات شـهری روبـهگیران و تحلیلتصمیم

هـای ترکیبـی ه در پاسخ به این دغدغـه اسـتفاده روشت کریزی و مدیریت شهری یک دغدغه کلیدی اسبرنامه

های کمی و قابل ارزیابی موردتوجه قرارگرفتـه اسـت. گرچـه های سناریوها به مدلسناریو نگاری و تبدیل داستان

ر اقلیم، تغیی) یطیمحهای ترکیبی برای ساخت سناریوهای تمرکز بیشتر مطالعات صورت گرفته بر استفاده از روش

کمروایـی حگیـری در سـناریوهای یر کاربری اراضی و..( بوده است، اما از ظرفیت این رویکـرد بـرای بهرهآب، تغی

ز روش شهر تهران بـا اسـتفاده اشهری نباید غافل بود. در این پژوهش سناریوهای کیفی حکمروایی شهری کالن

صورت کلیدی حکمروایی شهری بهزان تأثیرگذاری هر سناریو بر مسائل سازی شده و مینقشه شناختی فازی مدل

مشـارکت  -1دهد که بر اساس سه عدم قطعیت بحرانی: های این پژوهش نشان میشده است. یافتهکمی ارزیابی

و  میزان تغییر -3شهر تهران و شدن بر کالند جهانیتأثیر فرآین -2ها و نهادهای مدنی در مدیریت شهری، سمن

ر بـین پـنج سـناریوی سـازگاسناریوی ممکن شکل خواهد گرفت، که درایناصالحات در نظام اداره کشور، هشت 

شهر تهران رقم خواهند زد. میزان تأثیرگذاری هرکدام بـر هفـت مسـئله های متفاوتی برای حکمروایی کالنآینده

یـی سازی صورت گرفته، غیر از سناریوی اول که حکمرواکلیدی حکمروایی شهری متفاوت است و بر اساس مدل

 مانده مسائل حکمروایی تشدید خواهند شد.ال قرار دارد، در همه سناریوهای باقییدهای تهران در وضعیت شهر
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 مقدمه
کنـد، ایـن سـه یمریزی برای آن را آشکار امهدر جهان معاصر، سه چالش کلیدی وجود دارد که ضرورت درک آینده و برن

سـاالری(. مردم) یدمکراسموضوعات توسعه پایدار و مباح  بازنگری  ؛هامدیریت خطر و عدم قطعیت :اند ازچالش عبارت

 Marvin) باشـدمیهای جدیدی برای تفکر در مورد آینده در محیطی بسیار پیچیده و نامعلوم نیازمند ابزارها و روش که

et al,2002:20.) هـای کارگیری روشعنوان رویکـردی نـوین در مـدیریت شـهری در پـی بـهنگر بهحکمروایی آینده

هـا و های کلیدی آن چـون تفکـر بلندمـدت، توجـه بـه عـدم قطعیتنگاری در مدیریت شهری و استفاده از ظرفیتآینده

نگر در ادبیـات علمـی سـت. حکمروایـی آینـدهمنظور دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار شـهری امشارکت گسترده ذینفعان به

شده )مشارکتی گیری شدیداً توزیعنگاری اجتماعی در تصمیمنگاری اجتماعی دارد و ارزش آیندهنگاری ریشه در آیندهآینده

Floyd ) مبنـای تصـمیمات اسـت 2متفاوت و عمیـق بینی دلسوزانه،آن فهم و پیش است که در 1گسترده( و خرد هوشمند

& Hayward,2008:1048.) انـدیش ها نیاز به تفکر آیندهلذا برای ایجاد و هدایت یک حکمروایی خوب همه سازمان

باورپـذیر -1های: منظور ادراک و شناخت آیندهنگاری را بکار گیرند. حکمروایی بههای آیندهدارند و باید ابزارها و مکانیسم

 .نگاری داردها نیاز به اسـتفاده از آینـدهثبت و منفی این آیندهاثرات م -6خطرناک و  -5مهم  -4محتمل  -3مطلوب -2

هـای تکنیکنگاری در مـدیریت شـهری سـناریوی نگـاری اسـت. اخیـراً ترین ابزارهای بکـار گیـری آینـدهیکی از رایج

در روند  هریهای شهای موجود در محی ها در مواجه با پیچیدگی و عدم قطعیتبه دلیل کارآمدی آن ویریزی سناربرنامه

 یریزی شهربرنامه نهیاز کاربرد آن در زم یهای کمنمونهاین  شوند باوجودبه کار گرفته می یو شهر ییریزی فضابرنامه

روش  یاجـرا یبـرا یدسـتورالعمل کلـ چیهـ وها و ابزارهاسـت از روش یعیامر، تنوع وس نیا لیاز دال یکی .وجود دارد

کـه در نحویبه (.Stojanovic et al,2015:81) ندارنـد یریزی شـهرر برنامـهد ویهای ساختن سنارمناسب و تکنیک

شود که کاربردی کردن نگاری خروجی مطالعه به ارائه سناریوهای کیفی و یا راهبردهای کلی منتج میغالب تجارب آینده

یین چگونگی اثـرات سـناریوهای ریزان و مدیران در نهایت دنبال درک جزئیات و تبآن را دشوار نموده است، چراکه برنامه

توانـد در ریزی هستند. هر چند شرکت در فرآیند سناریو نگـاری و خـود داسـتان سـناریوها میکیفی بر رفع مسائل برنامه

های بلندمدت و البته متفاوت آماده کند امـا ها را برای آیندهارتقای نگرش مدیران و کارشناسان بسیار تأثیرگذار باشد و آن

تر کـردن و ها بین مسائل متعدد تصمیم بگیرند که به این منظور نیاز به دقیـقها باید در مورد تعیین اولویتآن در نهایت

، 4های عامـل مبنـا، مـدل3هاهـایی چـون پویـایی سیسـتمکمی کردن چگونگی اثرات سـناریوها وجـود دارد. گرچـه روش

ها پردازنـد و در ایـن مـدلسـاخت سـناریوهای کمـی میصورت مستقل به به 6و نقشه شناختی فازی 5های فازیمجموعه

شود. در مقاالت محدودی به چگـونگی تبـدیل روایـت یـا داسـتان سـناریوها بـه ها ارائه میجزئیات بیشتری در خروجی

امـا در  (.Mallampalli et al,2016; Booth et al, 2016) شده استبندی پرداختههای کمی و قابل اولویتسنجه

ها بر مسائل حکمروایی پژوهشی صورت نگرفته است. ایـن داستان سناریوهای حکمروایی شهری و تبیین اثر آن ارتباط با

شـهر پژوهش باهدف پر کردن خالء ذکرشده صورت گرفته و سعی بر این است سناریوهای پـیش روی حکمروایـی کالن

حکمروایـی بـا اسـتفاده از روش نقشـه شـناختی  سازی اثرات هرکدام از سناریوها بر رفع مسائلشده و مدلتهران تدوین

 انجام شود.  (FCM)فازی

نگر، سـناریو نگـاری در نگاری شهری، حکمروایی آیندهها در زمینه آیندهپیشینه مطالعات مرتب  دامنه متنوعی از پژوهش

                                                           
1 . Sagacious wisdom 

2 . discrimination, profundity, compassionate understanding and anticipation 

3 . System dynamics (Causal loop diagrams) 

4 . Agent-based modeling 

5 . Fuzzy sets 

6 . Fuzzy cognitive maps 
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یـرد، لـیکن مسـئله گهای کمـی سـازی سـناریوها را در برمیریزی شهری، تلفیق سناریوهای کمی و کیفی و مدلبرنامه

های کلیدی موضوع موردبررسی بـر سازی سناریوهای کیفی و تبیین اثرات این سناریوها بر شاخصمحوری پژوهش مدل

تـرین شود که در ادامه بـه مهمهای مرتب  بسیار محدودتر میهای مرتب  است. با این رویکرد تعداد پژوهشاساس مدل

شـروع شـد  1نرم( توس  آلکامو) یفیکسخت( و ) یکمبرای ترکیب سناریوهای  نخستین تالش جدی شود.ها اشاره میآن

و در داده  زیست از جمله منابع آب موردبح  قـراردر مباح  محی  "2سناریوهای ترکیبی"ها تحت عنوان و ترکیب روش

در درک  توانـدهـای سـخت و نـرم میاست. وی معتقد است که ترکیـب روش نمودهچارچوب دهی  SASقالب رویکرد 

 تر خواهـد بـودهای انسانی تأثیرگذارتر بوده و خروجی مطالعات سناریو نگاری در این قالب کاربردیهای سیستمپیچیدگی

(2008:124Alcamo, .)های تبدیل داستان سناریوها به شیوه کمـیدر پژوهشی به مدل (2016) و همکاران 3ماالمپالی 

و شـیوه کـاربرد  هاهای مرتب  در این زمینه مزیتازند و با معرفی جامعی از مدلپردارزیابی تغییرات کاربری اراضی می به

دهند گیری ارائه میهای پژوهش خود را در قالب ماتریس تصمیمها در نهایت یافتهدهند. آنهرکدام را موردبح  قرار می

سـازان کمـک ی اراضی، دانشـمندان و مدلریزان کاربرهای کمی به برنامهتواند در تبدیل روایت سناریوها به مدلکه می

بینـی تغییـرات اقلیمـی و های بلندمدت پیشدر پژوهش خود به چگونگی استفاده از مدل (2016همکاران )و  4هیوِی. کند

ریـزان شـهری بتواننـد از سـناریوهای بلندمـدت پردازند تا راهی پیدا کنند که برنامهها بر رشد شهری میتبیین اثرات آن

های تغییـرات اقلیمـی سـناریوهایی بـرای اقلیمی و پیامدهای آن بر رشد شهری استفاده کنند. چراکه گرچه مدل تغییرات

سازان رشد شهری امکان استفاده از این سـناریوهای بلندمـدت را دهند اما مدلسال آیند( و اثرات آن ارائه می 80) 2100

ها به رویکردهای مدل مبنـا و کمـی ای تبدیل روایتشش مرحلههای پژوهش خود مدل ندارند. این پژوهشگران در یافته

دهند و بر اساس روندهای فناوری، اقتصادی اجتماعی و راهبردهای کاربری اراضـی، هفـت سـناریو بـرای رشـد ارائه می

را  ASSسـازی تأکیـد کـرده، رویکـرد ( به لزوم ترکیب روایـت سـناریوها و شبیه2011) 5هانا کوزو .دهندشهری ارائه می

وی تمرکـز  SASمنظور رفـع نـواقص رویکـرد کند. بهتفصیل موردبح  قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن را بیان میبه

سازی گذاشته و فرآیندی جامع بـه ایـن منظـور ( با شبیهCIBاصلی خود را بر ترکیب روش تحلیل اثرات متقابل تعادلی )

در آخـرین  سازی نامیـده اسـت.معنی تحلیل اثرات متقابل تعادلی و شبیهبه  (CIBASاختصار آن را )دهد که بهارائه می

مطالعات در ارتباط با موضع پژوهش پِدِ و همکاران ترکیب سناریوهای کمی و کیفـی را در مباحـ  تغییـر اقلـیم بـه کـار 

حـوالت آینـده آن و بینـی تهـای موجـود در ادراک تغییـرات اقلیمـی، پیشها بر این باورند که عـدم قطعیتبرند. آنمی

شـده و تجـارب مناسـبی در های کمی و کیفی سناریو نگاری بررسیپذیری جوامع از تغییر اقلیم، با استفاده از روشآسیب

در سـناریوهای کمـی و  7شـناختیو زبان 6ایهای ریشهشده است. باوجوداین، عدم ارتباط بین عدم قطعیتاین زمینه فراهم

وسیله تعدادی از سـناریوها ای به بههای ریشهسناریو نگاری وارد کرده است. عدم قطعیت هایکیفی آسیب جدی به روش

ای از شناختی با ترجمههای زبانکه عدم قطعیتشوند درحالیها نشان داده میشناختی موجود در بین آنو متغیرهای زبان

ها در کمـی شوند. بنابراین هر دوی ایـن مـدلیهای فازی بیان مشناختی و از طریق رویکرد مجموعهآن متغیرهای زبان

اجتمـاعی -های سناریو نگـاری اقتصـادیها خصوص در روشسازی نهایی سناریوها نقش کلیدی دارند. ترکیب این مدل

مبتنی بر مشارکت ذینفعان بسیار مهم است چراکه دامنه تغییرات آینده از طریق تفاسیر ناهمگن زبانی توس  ذینفعان بیان 

                                                           
1 . Alcamo 

2 . Hybrid scenario 

3 . Mallampalli 

4 . Houet 

5 . Kosow 

6 . Epistemic 

7 . Linguistic 
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های ترکیبی کمـی و کیفـی در بررسی پیشینه بیانگر گرایش روزافزون استفاده از روش(. Pedde et al,2018) دشومی

هـای کمـی اسـت. امـا مطالعـات مـرتب  بـا های ترکیب داستان سـناریوها بـا ارزیابیگیری از مدلسناریو نگاری و بهره

سازی و ارزیابی اثرات سناریوهای حکمروایـی شبیه ریزی شهری بسیار محدود است و تاکنون پژوهشی در خصوصبرنامه

سازی اثرات سـناریوهای حکمروایـی شـهری و صورت کمی صورت نگرفته است. لذا این پژوهش با انجام مدلشهری به

 ارزیابی کمی تأثیر سناریوها بر مسائل حکمروایی، در پر کردن خالء دانشی این حوزه مؤثر خواهد بود. 

 

 نظری مبانی

ی دهشکلفعال در  صورتبهتوان یمیری و ساختن است و گشکلبر این است که آینده هنوز در حال  نگارییندهآاساس 

عالقـه  اخیـراًکنـد. و یا حتی آن را ساخت. این نگرش یک فهم توانمند برای حکومت و شهروندان فراهم می مؤثربه آن 

یجادشـده اسـت. ا هاسـازماندر سطح جامعه و نیـز  ی راهبردیگذاریاستسنگاری در یندهآینه کاربرد زم دربسیار زیادی 

از  (.Voss et al,2006) یـداریپانگاری ینـدهآو  (.Eriksson & Weber,2008) نگاری منعطفیندهآ مثالعنوانبه

ی اهـاداره ونگاری بـه حکومـت یندهآ شوند.یمگیری محسوب یمتصمنگاری در یندهآیری کارگبهی تالش برای هانمونه

مطلوب نیستند، بلکـه ممکـن و محتمـل  لزوماًیوهایی که سناربرای  1ی احتمالیهابرنامهدهد که یمدولتی این فرصت را 

پذیری در برابـر تغییـرات یتمسـئول-1 از: انـدعبارتنگاری برای حکمروایی یندهآهستند، داشته باشند. دو پتانسیل اصلی 

 کنـدیمحکمروایـی و نقـش دولـت را مشـخص  در مـورد روزبـهکه مباح   2ایجاد حکمروایی شهروند محور-2مداوم و 

(UNDP GCPSE,2014:5 .) به بحـ   هاآناز  هرکدامنگاری ممکن است رویکرد های مختلف آیندهیمپارادادر بین

پژوهی آینـده ،پسـندعامهپژوهی نگاری را سه دسته: آیندههای آیندهیبندطبقهترین یاصلحکمروایی متفاوت باشد. اسالتر 

 بـین رویکـرددراین کنـد.تعریـف می( Slaughter,2002:28) یو انتقـاد شناسـانهمعرفتپژوهی مسئله محور و آینده

نگاری انتقادی مبتنـی بـر همفکـری نگاری بیشتر از دیگر انواع آن در پیوند با حکمروایی است، چراکه آیندهانتقادی آینده

هـا گیری نیاز به اشکالی از نهادها دارد کـه در آنی رویکرد تک فرآیندی در تصمیمجابهفعال با جوامع و ذینفعان است و 

وجود داشته باشد. در این رویکرد شفافیت  دارادامهی مجدد راهبردها در یک فرآیند دهجهتی انتقادی و هاانعکاسامکان 

ــد تصــمیم 3و گشــودگی ــر(. ,2004:4Puglisi & While) اســت موردتوجــهگیری در فرآین در خصــوص  4کــن ویلب

انتگرال ی تودرتوی هاشبکههای جهانی و یستمسکند: اکنون گونه بیان مینگاری حکمروایی اینهای اساسی آیندهیژگیو

 هاملتیوسته نیاز به توانایی حکمروایی در مواجهه با پهمبههای یستمسین ا .اندکردهرا احاطه  هاملتی جوامع و هاارزش

یرونـی دارد. یـک سیسـتم و بپیوستن در یک فرایند توسعه تودرتو بر اساس عوامـل درونـی  به همدر حال  ، کهو جوامعِ

(. ,2006:60Conway) «خوانـدیم فـرا 5یرتـرو فراگهای جامع یندهآی سوبهیاز است که ما را موردنانتگرال حکمروایی 

چنـد  ای ویـهچندالگیری زمینـه حکمروایـی تصمیم نگاری با ایجاد فرصت مشارکت گسترده جامعه مدنی در فرآیندآینده

گیری و نیـز مقبولیـت تصـمیمات را بهبـود بازیگری را فراهم کرده و از این طریق شفافیت و مشروعیت فرآینـد تصـمیم

ی بـه دهبـاز شـکلهمچنین این رویکرد جدید منجر بـه  گیری(.بخشد)عملکرد: جاسازی مشارکت ذینفعان در تصمیمیم

و  هانقشی جدید و لزوم وجود هاچالشمواجه با  منظوربهگیری عملکرد: باز ساخت سیستم تصمیم) یریگمسیستم تصمی

ها بـر دهند که تصمیمات آنیمآن، مدیران به ذینفعان نشان  یننمادرواب  جدید بین بازیگران( شده و از طریق عملکرد 

                                                           
1 . Contingency plans 

2 . Citizen-centered governance 

3 . openness 

4 . Ken Wilber 

5 . Encompassing 
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حکمروایـی شـهری در چـارچوب  (.Da Costa et al,2008:373-375) شـده اسـت نهـاده بنااساس اصول عقالنی 

هـا نامحـدود ها و چالشهای پیش روی خود دارد تا از این طریق فرصتنگر نیاز به ترسیم و تبیین آیندهحکمروایی آینده

ها دهترین شکل ترسیم و تبیین آینها آماده کند. رایجنهفته در آینده را شناسایی کرده و پیشاپیش خود را برای مواجه با آن

ریزی برنامه یهای سنتبهبود روش یهای مختلفبه شیوه ویبر سنار یریزی مبتنبرنامهنگاری سناریو نگاری است. در آینده

، اضـافه کننـد یهـا کمـبینیرا بـه پیش یفـیهـای کدهـد تـا ورودیاجـازه می زانیـبه برنامه ر و کندکمک می یشهر

در  (.Chakraborty & McMillan,2015:19) ها ناکارآمـد هسـتندیتکه عموماً در مواجه عدم قطع ییهابینیپیش

اند. در شـدهرویکرد مـدل مبنـا شناخته-2رویکرد روایت مبنا و -1سناریو نگاری دو رویکرد عمده وجود دارد که با عنوان 

ریق داستان بـه های پیش روی مسئله موردبررسی از طهای مشارکتی و نظرات خبرگان، آیندهرویکرد اول بر اساس روش

شود و کمتر وابسته به اعداد و ارقام است. در رویکرد دوم ورودی و خروجی سناریو نگاری عمدتاً کمـی بـوده و تصویر می

تواننـد هرکـدام از ایـن دو روش می (.Houet et al,2016:3) شـودافزارهای تخصصـی انجـام میبیشتر مبتنی بر نرم

 ریزی شهری ارائه خواهد داد.تری برای برنامهقبولند اما ترکیب این دو نتایج قابلصورت مستقل مورداستفاده قرار گیربه

های کمی و کیفی سناریو نگاری یک ظرفیت کلیدی برای درک مسائل پیچیده فراهم کـرده و های مکمل روشپتانسیل

ازی تبدیل بـه جریـان اصـلی در سبه معنی حرکت از داستان سناریو به شبیه 1SASبه همین دلیل است که اخیراً رویکرد 

کند چراکـه از شده است. این رویکرد امکان ایجاد سناریوهای معتبر، باورپذیر و هنجاری را فراهم میسناریو نگاری تبدیل

 (.Pedde et al,2019:656) بردهای خالقانه برای سناریو نگاری بهره میترکیب روش

 

 
 (Kosow,2011:4، منبع: )فی و کمیترکیب سناریوهای کی ،SASمدل . 1شماره شکل

 

های متعدد دیگری هم دهد اما روشترکیب سناریوهای کیفی و کمی ارائه می نحوهرویکرد کلی در خصوص  SASمدل 

تـوان ها میاز جمله این روش شوند.منظور تبدیل داستان سناریوها به سناریوهای کمی به کار گرفته میوجود دارند که به

 اشــاره کــرد یو نقشــه شــناختی فــاز یهای فــازهای عامــل مبنــا، مجموعــهها، مــدلسیســتم ییایــپوهــای بــه روش

(Mallampalli et al,2016 .)ها نقشه شناختی فـازی اسـت کـه ریشـه در طور که اشاره شد یکی از این روشهمان

کاربرده اً در سناریو نگاری نیز بـههای مختلف دارد اما اخیرمطالعات روانشناسان در مباح  مرتب  با ادراک افراد از موضوع

باشـد. از سـازی سیسـتمی میگیرد و ابـزاری قـوی در شبیههای نرم قرار مینقشه شناختی فازی در دسته روش. شودمی

 ریزی منابع شرکت و طراحی سناریو اسـتفاده کرد)صـوفیتوان برای شناسایی عملکرد و موفقیت برنامهنقشه شناختی می

 کنند:می فتعری گونههای شـناختی را ایناوزسـمی نقشه یاویغـار اوزسـمی و استاسـی ال (.209: 1394،همکارانبادی و آ

                                                           
1 . Story and simulation 
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 "گـذاردرا بــه نمــایش می پدیــده اسـت کـه چگـونگی عمـل )چرخــه( یــک فـیییک نقشـه شـناختی، مـدلی ک"

(Ozesmi,2004 .)( نقشه2005دون هوان کیم )و مباحـ   "مطالعـه تطبیقـی"ای ترین ابزار برهای شناختی را مناسب

افزایش شناخت و یـا فهـم از موضـوع در  -1 :ها قائل به دو کار ویژه استگیری عنوان کرد و برای آنمربوط به تصمیم

 بینـی یـا حـداقل دسـت یـافتن بـه تصـویری از وضـعیت پـیش روفراهم کـردن امکـان بـرای پیش-2دست بررسی و 

(kim,2005:32.) ران در تحلیل رواب  علی پنهان کمک کرده و دستیابی به جـواب مطلـوب را این روش به تصمیم گی

های علی هستند. فازی بـودن نماید. نقشه شناخت فازی ساختارهای نموداری فازی برای نشان دادن استداللتسهیل می

شـناختی سـازوکاری نقشه (. 1387)تقی زادگان کلوجه، سازدها درجات مبهمی از علیت را بین مفاهیم مبهم ممکن میآن

از طریق آن، متغیرها، عناصر و ابعاد مختلف یک نظام پیچیده انسانی و اجتماعی  های پیچیده است وبرای توضیح سیستم

: 1386)فراست خواه و همکـاران، شودشود و روابـ  همکنـشی میـان متغیرهـا نـشان داده میمی و نیز محی  آن، مـدل

شـوند کـه در ایـن محسوب می1عنوان پیشرانگونه تأثیری از دیگر اجزاء نپذیرند بهه هیچ(. بر اساس این مدل عواملی ک8

انـد. عناصـر پژوهش هیچ عنصری با این ویژگی وجود نداشته است و همه عناصر دارای اثرپـذیری از دیگـر عناصـر بوده

پذیرنـد ارند بلکه صرفاً از بقیه تـأثیر میگذکدام از عوامل تأثیر نمیدر این مدل عناصری هستند که بر هیچ 2کنندهدریافت

دو مشخصـه اصـلی  4و تـراکم 3کننـده وجـود داشـته اسـت. پیچیـدگیکه بر اساس خروجی مدل فق  یک عنصر دریافت

شود. پیچیدگی سیسـتم بـر اسـاس نسـبت سیستم هستند که بر اساس الگوی رواب  و تعداد عناصر سیستم مشخص می

 (.Vasslides & Jensen,2016:351) شـود)فرسـتنده( محاسـبه می ( به عناصر اثرگذار)اثرپذیر کنندهعناصر دریافت

که تعداد زیاد عناصر اثرگذار بیـانگر تعداد زیاد عناصر پذیرنده بیانگر این است که سیستم پیامدهای متعددی دارد، درحالی

 ,Byung Sung Yoon) شـوداداره می این است که سیستم ماهیت سلسله مراتبی دارد و بر اساس تفکر باال به پایین

دهنده پیوستگی است و وضعیت عناصـر بـاهم مـرتب  شـده در نقشـه را درجه تراکم یک شاخص نشان(. 2016:1902

ــان می ــبه مینش ــن محاس ــات ممک ــداد ارتباط ــر تع ــود ب ــات موج ــداد ارتباط ــیم تع ــق تقس ــه از طری ــد، ک ــودده   ش

(Papageorgiou,2014:36 .)راهم آوری بســتر مناســب بــرای مشــارکت خبرگــان در قالــب ایــن روش از طریــق فــ

های مشارکتی یا دلفی و ورود نظرات خبرگان به مدل کمی نقشه شناختی فازی، امکان ترکیب سناریوهای کمی و کارگاه

های کمی تبدیل کـرد، همچنـین روش نقشـه توان داستان سناریوها را به شاخصکیفی را فراهم آورده و در قالب آن می

سازی اثرات سناریوهای مختلف بر موضوعات و مسائل مرتب  بـا کلیـدی موضـوع سـناریو را ناختی فازی ظرفیت شبیهش

شود. در این پـژوهش از روش نقشـه ریزی محسوب میایجاد کرده و یک ابزار کلیدی برای پیوند سناریو نگاری با برنامه

شـده شهر تهران استفادهروایی بر مسائل حکمروایی کالنشناختی فازی برای کمی کردن اثرات سناریوهای مختلف حکم

 است. 

 

 پژوهش روش

که در پی تائید یا رد وجود رابطه بین دو  جهتازاینباشد. اکتشافی یمتحلیلی و اکتشافی -ماهیت پژوهش حاضر توصیفی

آینـده حکمروایـی  ار بـراثرگـذ هایپیشـرانباشد، بلکه در پـی شناسـایی ینمهدف آن آزمون یک فرضیه  متغیر نبوده و

شهر است. افق زمانی پژوهش یین سناریوهای آینده بر مسائل کلیدی حکمروایی این کالنو تبتهران و کشف  شهرکالن

                                                           
نگاری یندهآن پژوهش مفهوم پیشران در ادبیات نگاری با مفهوم پیشران در مدل نقشه شناختی فازی یکی نیست. در اییندهآ. مفهوم پیشران در ادبیات  1

 بوده است. مدنظر
2 . Receiver 

3 . Complexity  

4 . Density 
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بوده و هنگام پرسش از خبرگان در خصوص میزان تأثیرگذاری و میزان عدم قطعیت این افق مورد تأکید قرارگرفته  1420

شـهر تهـران بـر اسـاس مـرور اسـناد ی در گـام نخسـت، مسـائل حکمروایـی کالناست. پس از تدوین چارچوب نظـر

های اثرگـذار منظور شناسایی پیشرانشده و از طریق تحلیل ساختاری مسائل کلیدی استخراج شد. در گام دوم بهشناسایی

تهـران  شهرکالنآینده  بر اثرگذار هایپیشرانشده و بر مسائل کلیدی در افق مطالعه از روش پویش محیطی بهره گرفته

 یروش دلفـ شدهییهای شناساپیشران سازیبومیو  لیمنظور تکمبه. در گام سوم شناسایی شد 1STEEPدر قالب روش 

رفـع  یو نخبگان بوده کـه بـرا نیسنتز نظرات متخصص یبرا یدیروش نسبتاً جد یآن یدلفکاربرده شد. به( RTD) یآن

در (. Gordon,2009:2) راند بودن آن است یب یآن یدلف تیترین مز. مهمرودیبکار م یسنت یدلف یهااز ضعف یبعض

 لیـدال نیاعضا و همچن رینظرات سا تواندیبه سؤاالت م سخبه تکرار راندها نبوده و کارشناس پس از پا یازیروش ن نیا

نظـر  تواندیاعضا م ریاهده نظرات ساکارشناس پس از مش نی. همچنندیرا بب هانهیکم دادن به گز ای ادیز ازیامت یها براآن

در  2005در سـال  کـردیرو نیـارائه دهـد ا هانهیانتخاب گز یخودش را برا لیدهد و دال رییتغ یکلبه ایخود را اصالح و 

و  ییفهرست نها هیپس از ته (.Gordon & Pease,2006:322) تجربه بکار برده شده است نیپروژه هزاره و در چند

 یاثرگـذار زانیـم نـهینفـر از خبرگـان در زم 32نظـرات  یبحران یهاتیعدم قطع ییجهت شناسا ،هانسازی پیشرابومی

هـای افـراد . ویژگیدیـگرد افـتیهـا درآن تیـعـدم قطع زانیـم زیـشهر تهـران و نکالن ییحکمروا ندهیها بر آپیشران

از سـه  یانتخاب افراد گـروه دلفـ یاطور که مشخص است برآورده شده است. همان ریدر جدول ز یکننده در دلفشرکت

شده های مربوطه استفادهدر حوزه یتجربه کار زانیم -3مرتب  و  یرشته تخصص -2التیتحص زانیم -1:یشاخص اصل

از  شیمقیـاس بـه بـهـای کالنگاه گروه خبرگـان در دلفیگرچه گاه یکننده در دلفاست. در خصوص تعداد افراد شرکت

 ،یکند)احمـدمی تیـکفا یدلفـ ینفـر بـرا 30تـا  15ریزمقیاس تعداد  یهاو پژوهش قاتیتحقرسد اما در نفر می 1000

1388 :103.) 
 

 در دلفی آنی کنندهشرکتمشخصات نخبگان  .1 شماره جدول

 تعداد سابقه کار مرتب  تعداد بر اساس تخصص تعداد سطح تحصیالت
 13 سال 3کمتر از  نفر 9 پژوهیآینده نفر 7 دانشجویان دکتری

 12 سال 6 تا 3 نفر 16 مطالعات شهری نفر 12 التحصیالن دکتریفارغ
 17 سال و بیشتر 6 نفر 7 زیست و علوم اجتماعی(اقتصاد، محی ) هاسایر رشته نفر 13 اساتید دانشگاه

 32 جمع نفر 32 جمع نفر 32 جمع

 

گیری شـده و ها با طیـف لیکـرت انـدازهپرسشها از طریق ها، میزان اهمیت پیشراندر مرحله سنجش اثرگذاری پیشران

ها، استفاده شد. با مشخص شدن میزان اهمیت و عـدم قطعیـت پیشـران 2منظور سنجش عدم قطعیت از شاخص اجماعبه

های بحرانی و عوامل از پیش معین مشخص گردید. در ادامه پژوهش عناصر اصلی ساخت سناریو متشکل از عدم قطعیت

بندی سناریو و تبیین دهی به استخوانمنظور شکلبیشترین اهمیت و بیشترین عدم قطعیت بودند بهسه پیشران که دارای 

 8دهی به سـناریوها انتخـاب شـد درمجمـوع عدم قطعیت جهت شکل 3منطق سناریوها انتخاب شدند. به توجه به اینکه 

شناسی منتج از سـه پیشـران فضای ریخت منظور حذف ناسازگاری درونی سناریوها، بهگرفت( شکل 3توان  به 2) یوسنار

سناریو باقی ماند که داستان سناریوها و پیامدهای آن بـر حکمروایـی  5یب ترتی ناسازگار حذف و بدین هافرضترسیم و 
                                                           
1 . S(Social),T(Technological),E(Environmental),E(Economical),P(Political) 

 فرمول شاخص اجماع:.  2
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ها از روش نقشه شناختی فـازی شهر تهران ترسیم و تبیین شد. پس از تدوین سناریوها و بیان داستان هرکدام از آنکالن

های شهر تهران استفاده شد. به ایـن منظـور مـاتریس اثـرات پیشـرانها بر مسائل حکمروایی کالنیین اثرات آنبرای تب

شهر تهران در اختیار نخبگان قرارگرفته و از آنان خواسته شـد تـا اثـرات کلیدی بر همدیگر و بر مسائل حکمروایی کالن

یک به معنی ایـن اسـت کـه  تا 0گذاری نمایند که در آن عدد زشار -1 و 1عوامل بر همدیگر را با قرار دادن اعداد بین 

بیانگر اثرگذاری شدید عامل در افزایش عامل متقابل است و اعداد  1شود و عدد یک عامل باع  افزایش عامل دیگر می

نده شدید دهنده اثر کاهنشان -1شود و عدد به معنی این است که یک عامل باع  کاهش عامل متقابل می -1تا  0بین 

افـزار نفر از خبرگان، ماتریس دریافتی در قالب مـدل اثـرات عوامـل در نرم 15بر عامل متقابل است. پس از دریافت نظر 

mental modeler ها بـر مسـائل کلیـدی تبیـین سازی شد تا اثرات آنشده و سناریوهای مختلف در مدل پیادهترسیم

 شود.

 

 محدوده موردمطالعه

 1395سـال  یهر تهـران طبـق سرشـمارشـ تیو مرکز استان تهران است. جمعایران ترین شهر بزرگشهر تهران، کالن

مراتب فـظ و سـاماندهی شـهر تهـران، سلسـلهبر اساس طـرح ح کیلومترمربع است. 730نفر و مساحت  8693706بر بالغ

شـده اسـت. بـر حله تشکیلم-5و احیه ن-4منطقه، -3وزه، ح-2هر و فراتر، ش -1سطح:  5سازمان فضایی شهر تهران از 

های نواحی های مناطق و شهرداریهمین اساس سازمان مدیریتی شهرداری تهران تا سه رده شهرداری تهران، شهرداری

لـه مح 374ناحیـه،  134منطقـه،  22گرفته است و تقسیمات فضایی شهر تهران مشـتمل بـر و شورای شهر تهران شکل

واحـد یـا  60ا بـیش از حوزه معاونت بـ 9الوه بر حوزه دفتر شهردار تهران، دارای در حال حاضر شهرداری تهران ع است.

تر از تشـکیالت یعوسـباشد. این در حالی است که ساختار موجود شهرداری تهران بسـیار متفـاوت و یمدست یینپاحوزه 

و  هاشـرکت، هاازمانسـبـا احتسـاب  در یک وضـعیت تجمعـی 1380 در سال واحدهاکه تعداد یطوربهباشد، یممصوب 

شـرکت مختلـف در شـهرداری تهـران  50سـازمان و  17رسید. بـر ایـن اسـاس حـدود یممورد  110بیش از  مؤسسات

هایی ر چارت سازمانی شهرداری تهران نهادها و سـازمانب(. عالوه 285-284: 1394صیامی و وکیلی،) شده بودندشناسایی

های شهری، عنصـر موعهن در برقراری رواب  بین سازمانی در سطح مدیریت مجکه با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشا

ل شـهر و روسـتا( در حـا) یمحلـشهرستان و اسـتان( و ) یاشوند در سه سطح ملی، منطقهاصلی و محوری محسوب می

ها و انـداریاند. دامنه این نهادها بسیار گسترده بـوده و از مجلـس شـورای اسـالمی و هیئـت دولـت تـا فرمآفرینینقش

توان در شهر تهران را میهای مدیریت شهری کالنترین ویژگیصورت کلی مهمگیرد. بهشوراهای شهرستان را در برمی

ز تعداد بسیاری از نهادهای دولتـی و حکـومتی در اتأثیرپذیری  -2تار سازمانی گستردگی ساخ -1موارد زیر خالصه کرد: 

 -5ها با سایر نهادهای دولتی و حکـومتی گاه تداخل آنی و تعدد وظایف و گاهدگپیچی -4ای و محلی سطوح ملی، منطقه

ارائه تحـت های شهروندان و خدمات قابلپویایی نیاز -6تماعی در سطح ملی اقتصادی و اج-اثرپذیری از تحوالت سیاسی

 فناورانه-تأثیر تحوالت اجتماعی

ت کـه از گیری از رویکردهـای نـوین حکمروایـی اسـیازمند بهرههایی، حکمروایی شهر تهران ندر مواجه با چنین ویژگی

ای و محلـی، بـه تجدیـدنظر و ها ضمن شناخت صحیح از تحوالت در سـطوح مختلـف جهـانی، ملـی، منطقـهطریق آن

ود را ها و راهبردهـای مـدیریتی خـبازتعریف رواب  خود با سایر نهادهای دخیـل در مـدیریت شـهری پرداختـه، سیاسـت

های متعـدد پـیش نگر با ترسـیم آینـدهنی نماید و برای سناریوهای مختلف در آینده آماده شود. حکمروایی آیندهروزرسابه

ها کمک نموده و ضمن ارائه تصاویر فراتر از شکل عینیت یافتـه مسـائل تواند در این مسیر به آنروی مدیران شهری می

 کنونی، مسائل احتمالی در آینده را نیز روشن نماید.
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 هاحث و یافتهب

ای از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد کـه دارای اثـرات متقابـل و شهر تهران تحت تأثیر مجموعهآینده حکمروایی کالن

شـهر تهـران در ی کالنکنشی پیچیده هستند. بر اساس نتایج این پژوهش عوامل اثرگذار بر آینده حکمروای هم رواب  بر

اند. بر مبنای نتـایج روش دلفـی شدهبندیهای اثرگذار بر آینده شناسایی و طبقهیشرانقالب مسائل کلیدی حکمروایی و پ

اند کـه دارای بیشـترین شـدهعنوان مسـائل کلیـدی شناختهمسـئله بـه 8آنی و تحلیل اثرات متقاطع مسائل بر همـدیگر 

 یزدگـ ستایس"، "دمو مر یمدن یابر نهاده یو حکومت یقدرت نهادهای دولت غلبه"تأثیرگذاری بر سایر مسائل هستند. 

ترین این مسـائل هسـتند کـه از مهم "گرانیجماع عموم بازانداز مشترک و مورد اچشم نبود"و  "یشهر تیریشورا و مد

شهر تهران با ترین مسائل حکمروایی کالنلیست اصلی 2سایر مسائل تحت تأثیر این موارد ذکرشده قرار دارند. در جدول 

ت ها از طریق مطالعه تجارب و دریافـاست. پس از مشخص شدن مسائل کلیدی، شناسایی پیشران ( ذکرشدهK1-8کد )

گذاری عوامل بر ها، ارزشنظرات خبرگان از طریق دلفی آنی صورت گرفت که در این فرآیند ضمن اصالح لیست پیشران

گیری جهان شهر شدن و شکلنیجها ندیفرآ "پیشران: 3اساس اهمیت وعدم قطعیت هم صورت گرفت که بر این اساس 

در  یها و جامعه مـدنشارکت سمنمبه  اعتقاد"و "سمیگیری فدرالبنیادین در نظام اداره کشور و شکل اصالحات"،"تهران

پیشران با اثرگذاری شـدید  4های بحرانی و عنوان عدم قطعیتبا بیشترین اهمیت و بیشترین عدم قطعیت به "ییحکمروا

، ر تهـراند ینیشهرنش تداوم رشدعوامل از پیش معین( انتخاب شدند. عوامل از پیش معین شامل: )ن اما عدم قطعیت پایی

شـود. بـر می هـاگذاری دانـش و دادهو به اشتراک یدسترس، در تهران یشکاف طبقات شیافزای، های مجازشبکه توسعه

سناریو به دلیل ناسازگاری درونـی حـذف  3کل گرفت که در این میان شسناریوی ممکن  8شده پیشران انتخاب 3اساس 

( P1-4عوامل از پـیش معـین بـا عالمـت ) و( U1-3ها با عالمت )عدم قطعیت 2سناریو باقی ماند. در جدول  5شدند و 

 اند.شدهداده نشان
 

 شهر تهران. سناریوهای آینده حکمروایی کالن2جدول شماره

ها و مشارکت سمن
 نهادهای مدنی

 هاپیشران شدنجهانی داره کشوراصالحات در نظام ا

 سناریوها

ســناریوی اول )حکمروایــی در  گیری جهان شهر تهرانشدن و شکلجهانی گیری نظام فدرالیاصالحات بنیادین و شکل مشارکت گسترده
 کالس جهانی(

ســوی ســناریوی دوم )دری به گیری جهان شهر تهرانشدن و شکلجهانی مراتبیتداوم تمرکزگرایی و نظام سلسله مشارکت محدود
 شهر(آرمان

سناریوی سوم )روزگار سـخت  عنوان شهر بزرگ ملیانزوای تهران به مراتبیتداوم تمرکزگرایی و نظام سلسله مشارکت محدود
 خسروان(

 اقتدار محلی() چهارمسناریوی  عنوان شهر بزرگ ملیانزوای تهران به گیری نظام فدرالیاصالحات بنیادین و شکل مشارکت گسترده

 (سناریوی پنجم )خان اول عنوان شهر بزرگ ملیانزوای تهران به گیری نظام فدرالیاصالحات بنیادین و شکل مشارکت محدود

 

 اریـتو در اخ شـد یطراح گریاجزا بر همد یاثرگذار سیماتر ،یفاز یمدل نقشه شناخت ذهن یپس از مشخص شدن اجزا

افـزار نرم مـدل در یورود نکـهیمقاله آورده شده است. با توجه بـه ا وستیمدل در پ یورود سینخبگان قرار گرفت، ماتر

mental modeler صـورت  یکـیصـورت گرافبر اساس ارتباط عناصر به راتو نشان دادن اث یکیگراف میبر ترس یمبتن

عـداد اعناصـر بـر اسـاس  نیشده و رواب  بتهیه کپارچهی سیماتر کینظرات خبرگان در  جیپژوهش نتا نیدر ا ،گیردمی

 ی(فاز یاخت ذهنمدل نقشه شن 3. )ردیقرار گ یهای بعدتحلیل یشده است تا مبنا ادهیمدل پ یرو سیماتر
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 شهر تهران(النک ییو مسائل حکمروا نیمع شیها، عوامل از پ)عدم قطعیت یمدل نقشه شناخت ذهن یاجزا. 3شماره جدول

 ستمسیعناصر  التینصر تعنوان مخ کد عناصر

ت
طعی
م ق
عد

 ها

U1 U. globalization گیری جهان شهر تهرانشدن و شکلجهانی فرآیند 

U2 U. basic reform گیری فدرالیسماصالحات بنیادین در نظام اداره کشور و شکل 

U3 U.NGOs  ر حکمرواییدها و جامعه مدنی مشارکت سمناعتقاد به 

ین
مع
ش 
 پی
 از
ل
وام
ع

 

P1 P. urbanization تداوم رشد شهرنشینی در تهران 

P2 P. social network های مجازیتوسعه شبکه 

P3 P. Gap  در تهرانافزایش شکاف طبقاتی 

P4 P. share information هاگذاری دانش و دادهی و به اشتراکسدستر 

الن
 ک
ی
وای
مر
حک
ی 
ید
 کل
ل
سائ
م

ان
هر
ر ت
شه

 

K1 K. Multiplicity  نهادهای مدیریت شهریوجود تفرق عملکردی بین 

K2 K. state domination مغلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی و مرد 

K3 K. council Politicization سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری 

K4 K. Gov Ef on Legitima شهر تهرانالناثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار مدیریت ک 

K5 K. pLow participation مشارکت پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری 

K6 K. municip Separation هرداریشگیری در درون چند پارچگی در مـدیریت و تـصمیم 

K7 K. lack of agree vision د اجماع عموم بازیگرانانداز مشترک و مورنبود چشم 

K8 K. lo Specialization گیری از هر تخصص در پست مناسبسطح تخصص پایین و عدم بهره 

 

 
 . مدل اثرگذاری عناصر سیستم2شماره  شکل

 

 های مدلویژگی .4شمارهجدول 

ویژگی
 ها

تعدد عناصر 
 مدل

تعداد کل 
 رواب 

تعداد ارتباط به  تراکم
 ازای هر عنصر

تعداد  هاتعداد پیشران
 هاکنندهدریافت

تعداد عناصر 
 مولی سیستممع

 پیچیدگی سیستم

 نهایتبی 14 1 0 93/5 43/0 89 15 مقدار

 

عنصر است که  15طور که مشخص است تعداد کل اجزای مدل دهنده مشخصات کلی مدل است. همانجدول فوق نشان

ین اجـزاء مـدل رابطه است که بیانگر وجود رواب  متعدد ب 89های قبلی به آن اشاره شد. تعداد رواب  بین عناصر در بخش

طورکلی حاکی از این است که هـر شده است که بهاست. این مسئله از طریق تعداد ارتباط به ازای هر عنصر نیز مشخص

رابطه با سایر اجزاء مدل دارد. نتـایج پـژوهش بیـانگر  6طور متوس  حدود شهر تهران بهجزء مدل آینده حکمروایی کالن



 55                                                          ....                    شهر تهرانتبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کالن

شـود کـه است. بر این اسـاس مشـخص می 1نهایتد است و پیچیدگی سیستم بیدرص 42این است که درجه تراکم مدل 

هـای گیـری از روشتر و با بهرههای عمیقشهر تهران دارای پیچیدگی شدیدی بوده و استفاده از تحلیلحکمروایی کالن

تـرین مهمشـهر تهـران های کلـی مـدل حکمروایـی کالنریزی ضرورت دارد. پس از مشخص شدن ویژگینوین برنامه

های عناصر مدل ذکرشده است. در ایـن جـدول چنـد ویژگـی شود. در جدول زیر ویژگیعناصر آن به تفکیک بررسی می

شـده نشـان داده 4و درجه مرکزیـت 3درون پذیری() یریاثرپذ، میزان  2بیرون فرستی() یاثرگذاراصلی عناصر شامل میزان 

دهنده های آن عامل بر سایر عوامل اسـت کـه نشـانوع اثرگذاریدهنده مجماست. شدت بیرون فرستی یک عامل نشان

دهنده میزان اثرپذیری عامل از سایر عناصر مدل است شود. شدت درون پذیری نشانقدرت علیت عامل نیز محسوب می

یر های اصلی نشانگر اهمیت عناصر سیستم و میزان ارتباطات یک عامل بـا سـاعنوان یکی از شاخصو درجه مرکزیت به

عنوان واس  اثرگذاری بر سایر عناصر است. هر چه میزان مرکزیت یک عامل بیشتر باشـد تغییـرات عناصر و نقش آن به

 عامل اثرات بیشتری بر سیستم خواهد گذاشت.
 

 mental modelerافزار های اجزاء مدل بر اساس خروجی نرم. مشخصه5شمارهجدول 

 مرکزیت اثرگذاری اثرپذیری اجزاء سیستم کد عنصر

U1 58/8 08/6 5/2 گیری جهان شهر تهرانشدن و شکلتسریع جهانی 

U2 44/6 54/4 9/1 گیری فدرالیسماصالحات بنیادین در نظام اداره کشور و شکل 

U3 47/9 47/6 3 واییها و جامعه مدنی در حکمرمشارکت سمن 

P1 72/6 58/4 44/2 تداوم رشد شهرنشینی در تهران 

P2 05/7 58/3 47/3 های مجازیهتوسعه شبک 

P3 16/4 22/2 94/1 افزایش شکاف طبقاتی 

P4 92/6 56/3 36/3 هاگذاری دانش و دادهدسترسی و به اشتراک 

K1 29/5 1/3 19/2 وجود تفرق عملکردی بین نهادهای مدیریت شهری 

K2  61/8 86/4 75/3 ردممغلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی و 

K3 02/9 8/4 22/4 سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری 

K4 28/4 36/1 99/2 شهراثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار مدیریت کالن 

K5 75/6 03/1 72/5 مشارکت پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری 

K6 68/3 02/2 66/1 یگیری در درون شهردارچند پارچگی در مـدیریت و تـصمیم 

K7 53/6 5/0 03/6 ورد اجماع عموم بازیگرانمانداز مشترک و نبود چشم 

K8 3/3 0 3/3 گیری از هر تخصص در پست مناسبسطح تخصص پایین و عدم بهره 

 

انداز چشـم نبـود "شـهر تهـران عناصـر نتایج این بخش از پژوهش بیانگر این است که از بین مسائل حکمروایـی کالن

شـورا و  یزدگ استیس "و "یشهر تیریدر مد یبخش خصوص نییپا مشارکت"،"گرانیشترک و مورد اجماع عموم بازم

انـد. در بخـش بیشترین تأثیرات را از سایر عناصر مـدل پذیرفته 22/4و  72/5، 03/6به ترتیب با شدت  "یشهر تیریمد

و  "ها و جامعه مدنی در حکمرواییمشارکت سمن": اثرگذاری بر اساس خروجی مدل از میزان اثرگذاری، دو عدم قطعیت

بیشتر از همه عناصر بوده است و اصالحات بنیادین در نظـام اداره  "گیری جهان شهر تهرانشدن و شکلتسریع جهانی"

ها قرارگرفته اسـت. بـاوجوداین در میـان مسـائل کلیـدی گیری فدرالیسم در رتبه سوم در بین عدم قطعیتکشور و شکل

 اسـتیس "و "و مـردم یمـدن یو نهادها نفعانیبر ذ یو حکومت یغلبه قدرت نهادهای دولت"شهر تهران ایی کالنحکمرو

                                                           
1 . Infinity 

2 . out degree 

3 . in degree  

4 . Centrality 
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طور که اشـاره شـد شـاخص مرکزیـت یکـی از اند. هماندارای بیشترین تأثیرگذاری بوده "یشهر تیریشورا و مد یزدگ

ها ود. بر اساس نتایج مدل از میـان پیشـرانشها برای سنجش میزان اهمیت عناصر مدل محسوب میترین شاخصاصلی

باالترین رتبه را به خود اختصـاص داده اسـت و  47/9با شاخص مرکزیت  ها و جامعه مدنی در حکمرواییمشارکت سمن

هـا قرارگرفتـه اسـت. در بـین مسـائل گیری جهان شهر تهران در رتبه دوم بین عـدم قطعیتشدن و شکلتسریع جهانی

یشترین مرکزیت را داشـته ب 02/9ر تهران سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری با شاخص مرکزیت شهحکمروایی کالن

ی بیشـترین دارا 61/8ازآن غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر نهادهـای مـدنی و مـردم بـا مرکزیـت است و پس

و  یهای مجـازتوسـعه شـبکه: هایدهد که در بین عوامل از پیش معین پیشرانمرکزیت است. همچنین نتایج نشان می

اند. بدین ترتیب عناصر اصلی اثرگذار بـر دارای بیشترین میزان مرکزیت بوده هاگذاری دانش و دادهو به اشتراک یدسترس

شده است. در شده و امکان ارائه مدل بهینه بر اساس این عناصر کلیدی فراهمشهر تهران شناساییآینده حکمروایی کالن

هرکدام از سناریوهای حاصل از مرحله سناریو نگاری در مدل پیاده شده و اثرات آن بـر مسـائل کلیـدی  ادامه این بخش

 شود.شهر تهران بررسی و تبیین میحکمروایی کالن

 

 شهر تهرانلیدی حکمروایی کالنکسازی اثرات سناریوها بر مسائل مدل

 سناریوی اول )حکمروایی در کالس جهانی(

های بحرانی در وضعیت بهینه قرار دارند و پیامد چنـین عنوان عدم قطعیتشده بهسه پیشران انتخابدر سناریوی اول هر 

تر اثـرات ایـن منظور بررسی دقیـقشهر تهران مثبت خواهد بود. باوجوداین بهصورت کلی بر حکمروایی کالنتغییراتی به

ا پیامدهای آن بـرای معین در سیستم تعریف شد ت های از پیشانهای دارای عدم قطعیت و پیشرسناریو وضعیت پیشران

واهنـد شهر تهران کاهش متوس  تا شدید خهرکدام از مسائل مشخص شود. در این سناریو همه مسائل حکمروایی کالن

ی شهر تهران نسبتاً رفـع شـده و کـاهش شـدیدداشت. در این میان مشارکت پایین بخش خصوصی در حکمروایی کالن

ریت شـهری انداز موردتوافق ذینفعان و سیاسـت زدگـی شـورا و مـدیار این مسئله دو مانع: نبود چشمخواهد داشت در کن

و  "اندم و ذینفعـغلبه قدرت نهادهای دولتـی و حکـومتی بـر مـر"بیشتر از سایر مسائل کاهش خواهد داشت. دو مسئله 

نـد ه کـاهش انـدکی خواهی هسـتند کـاز مسائل "شهر تهرانمداخله نهادهای حاکمیتی در مشروعیت حکمروایی کالن"

 کنند.داشت. سایر مسائل نیز کاهشی متوس  را در این سناریو تجربه می

 

 شهر(سوی آرماندری به)دوم  سناریوی

شدن و تبدیل تهران به یک شـهر جهـانی ویژگـی بـارز ایـن سـناریو اسـت در کنـار ایـن پیشـران تـداوم تسریع جهانی

ها و نهادهای مدنی در حکمروایـی منجـر بـه افـزایش و تشـدید و مشارکت پایین سمن تمرکزگرایی در نظام اداره کشور

شهر تهران روند افزایشـی خواهنـد داشـت. در مسائل حکمروایی خواهند شد. در این سناریو همه مسائل حکمروایی کالن

ن وجـود خواهـد داشـت. نتیجه تداوم تمرکزگرایی، غلبه نهادهای دولتی و حکومتی بر نهادهـای مـدنی و مـردم همچنـا

رغم تسـریع همچنین تداوم و تشدید سیاست زدگی شورا و مـدیریت شـهری افـزایش چشـمگیری خواهـد داشـت. علـی

های اجتماعی و در دسترس قرارگیری و اشتراک سریع اطالعات، بـه هایی چون توسعه شبکهشدن و وقوع پیشرانجهانی

ئل در آینده نیز تشدید خواهند شد. باوجوداین در بین مسائل نبـود جهت شدت مسائل حکمروایی در وضع موجود این مسا

شـهر تهـران افـزایش کمتـری انداز موردتوافق ذینفعان و اثرگذاری دولت و نهادهای حاکمیتی بر مشـروعیت کالنچشم

رتقـای شـهر تهـران بایـد عـالوه بـر تمرکـز بـر انسبت به سایر مسائل تجربه خواهند کـرد. بنـابراین حکمروایـی کالن

های جدید در شبکه شهرهای جهـانی، بایـد زمینـه های جهانی و پذیرش نقشهای خود در فرایند جذب جریانزیرساخت
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گیری یـک نظـام قدرتمنـد و یکپارچـه ها و نهادهای مدنی را افزاش دهد و از طـرف دیگـر زمینـه شـکلمشارکت سمن

ت با نهادهای ملی آمادگی خـود را بـرای پـذیرش نقـش گیری مذاکراگیری در سطح محلی فراهم کند و با شکلتصمیم

 تر اعالم نماید.ای پررنگمحلی و منطقه

 

 روزگار سخت خسروان(سوم )سناریوی 

کند. در این سناریو نظام سلسله مراتبی و شهر تهران ایجاد میسناریوی سوم شرای  بسیار دشواری برای حکمروایی کالن

دهند و اعتقادی زایش مینهادهای حکومتی و دولتی مداخالت خود در امور محلی را اف تمرکزگرایی در کشور ادامه دارد و

شدن و انزوای کشور منجـر بـه کـاهش ها و جامعه مدنی در حکمروایی وجود ندارد. کاهش روند جهانیبه مشارکت سمن

تی بـر پیامد چنین تحـوالشود. نقش تهران در سطح منطقه و جهان شده و تهران در نقش یک شهر بزرگ ملی دیده می

شهر تهران خواهد بود. بر اساس خروجی مدل شهر تهران افزایش و تشدید همه مسائل حکمروایی کالنحکمروایی کالن

امعه مـدنی و ومتی بر جدر چنین شرایطی همه مسائل در باالترین سطح خود قرار دارند. غلبه قدرت نهادهای دولتی و حک

را های بعدی مشارکت پایین بخش خصوصـی و سیاسـت زدگـی شـوتشدید شده و در رتبه ذینفعان بیشتر از همه مسائل

به وضع  اریو نسبتمدیریت شهری قرار دارند. عدم توجه به تخصص گرایی و انتخاب مدیران غیرمتخصص نیز در این سن

 رسد.کنونی تشدید شده و به باالترین سطح ممکن می

 

 اقتدار محلی(چهارم )سناریوی 

سـبت نصورت کلی همه مسائل همچنان تشدید خواهند شـد، لـیکن سناریو تحت تأثیر شرای  حاکم بر سیستم بهدر این 

تر و بـه های مجازی و دسترسی گستردهافزایش این مسائل نسبت به سناریوی سوم بسیار کمتر است. باوجود رشد شبکه

داره کشـور و ن ایجاد اصالحات بنیادین در ساختار اعنوان عوامل از پیش معین و همچنیگذاری سریع اطالعات بهاشتراک

یفای نقـش گیری نظام فدرالی، مسائل حکمروایی همچنان افزایش خواهد یافت. در این میان انزوای کشور و عدم اشکل

گیری از تجارب سایر کشورها و همچنین نبـود انگیـزه و فشـار بـرای عنوان یک شهر جهانی و عدم امکان بهرهتهران به

شـهر تهـران محسـوب ترین مسائل حکمروایی خـوب در کالنهای و ساختارهای مدیریتی یکی از اصلیبود زیرساختبه

شود در این سناریو اثرگذاری دولت و نهادهای حاکمیتی بر مشـروعیت مـدیریت مشاهده می 4نمودار شود. چنانچه در می

شـهر تهـران نسـبت بـه سـایر عوامـل ایی کالنت بخش خصوصی در حکمروشهر تهران و همچنین میزان مشارککالن

ای و همچنین مشارکت جامعـه گیری نهادهای محلی و منطقهافزایش بیشتری خواهند داشت. تحت تأثیر تقویت و شکل

ر حـد ار کـم و دمدنی در حکمروایی افزایش تفرق عملکردی و چند پارچگی نهادهای مدیریتی در درون شـهرداری بسـی

 صفر خواهد بود.

 

 (ریوی پنجم )خان اولسنا

ها و جامعـه مـدنی در حکمروایـی در سناریوی پنجم غالب مسائل افزایش چشمگیری خواهند داشت. عدم مشارکت سمن

های نـوین جدیـد پذیری و پذیرش نقشعنوان یک شهر بزرگ ملی و جا ماندن از چرخه رقابتشهری و انزوای تهران به

خواهد گذاشت. باوجود اصالحات بنیادین در نظام اداره کشـور و مداخلـه کمتـر در مقیاس جهانی اثر منفی بر حکمروایی 

ای نقش زیادی دارند، اما این ایفای نقش با عدم توجه بـه مشـارکت نهادی ملی، در این سناریو نهادهای حکومتی منطقه

م مشـارکت بخـش ها و جامعه مدنی همراه است و سیاست زدگی شورا و مـدیریت شـهری را در پـی داشـته و عـدسمن

خصوصی همچنان وجود داشته و تشدید خواهد شد. بر اسـاس خروجـی مـدل نقشـه شـناخت ذهنـی فـازیِ حکمروایـی 
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بیشتر از باقی مسائل شدت خواهد یافت  0.71شهر تهران، در این سناریو غلبه نهادهای حکومتی و دولتی با افزایش کالن

شهری و مشارکت پایین بخش خصوصی بیشترین افزایش را تجربـه  و در کنار این مسئله سیاست زدگی شورا و مدیریت

 خواهند کرد.

 

 گیرینتیجه

های محلی، ملـی که مقیاس هستندای پیچیده از عوامل درونی و بیرونی شهری متأثر از مجموعهحکمروایی مناطق کالن

، تحلیل و تبیین رواب  باشندمیتفاوتی های مهای و ماهیتشود. هرکدام از این عوامل دارای ویژگیو جهانی را شامل می

ای و ترکیبـی شناختی فرا رشـتهگنجد و استفاده از رویکردهای روشبین عوامل در قالب یک یا چند نظریه مشخص نمی

شـود بـر شـهری میکـه صـحبت از آینـده مـدیریت منـاطق کالنمنظور درک چنین سیستمی ضروری است. هنگامیبه

های بارز عوامل اثرگذار بر آینده منـاطق شود چراکه یکی از مشخصهچندین برابر افزوده می پیچیدگی تحلیل این مسائل

ها و تحوالت بالقوه نهفته در هرکدام از عوامل است. سناریو نگـاری باقابلیـت ترکیـب شهری، تغییرپذیری شدید آنکالن

یز برای شرای  جایگزین نشاءت گرفته از های ممکن و محتمل برای هرکدام از عوامل و نعوامل مشخص و بررسی حالت

شـهری باشـد. در ایـن میـان روش نگاری برای تحلیل آینده مناطق کالنتواند بهترین روش آیندهترکیب این عوامل می

های مختلف آینده و تبیین اثرات آن بر عوامل حکمروایـی یکـی سازی حالتهای شناختی ذهنی فازی باقابلیت مدلنقشه

کاربرده نشده است. در این پژوهش شود. تاکنون این روش در تحلیل حکمروایی شهری بهها محسوب میشاز بهترین رو

شهر تهـران شناسـایی شـد و بـا اسـتفاده از روش گام ابتدا مسائل حکمروایی کالنبهبا استفاده از یک فرایند ترکیبی گام

شـهر های اثرگذار بـر آینـده حکمروایـی کالنپیشرانترین تحلیل اثرات متقاطع مسائل کلیدی استخراج شد. سپس مهم

هـای تهران با استفاده روش دلفی آنی شناسایی و ارزیابی شد و بر این اساس محورهای سناریوهای آینـده )عـدم قطعیت

ی پیشران انتخاب 3سناریوی ممکن بر اساس  8شده و سناریوها تدوین شد. پس از بررسی سناریوها از بین بحرانی( انتخاب

صورت کیفی وضعیت مسـائل حکمروایـی سناریو انتخاب شد و برای هرکدام از سناریوها داستان سناریو تدوین شد و به 5

یکن تحلیل کیفی و استنتاجی بر اسـاس فضـای کلـی سـناریو ل شهر تهران در سناریوها به موردبررسی قرار گرفت.کالن

منظور تبیـین اثـرات داد. لـذا بـهشـهر تهـران ارائـه نمـیکالن درک کاملی از پیامدهای سناریوها بر مسائل حکمروایـی

ها و مسـائل ترین پیشران( استفاده شد. بر این اساس مهمFCM) یفازسناریوهای مختلف از روش نقشه شناخت ذهنی 

الـب منظور ارزیـابی اثـرات عناصـر بـر همـدیگر در قشده و بـهشهر تهران در قالب اجزاء مدل استخراجحکمروایی کالن

شده توسـ  نخبگـان نقشـه شـناختی های عناصر سیستم در اختیار نخبگان قرار گرفت و بر اساس امتیازات دادهماتریس

شده توس  نخبگان روی مدل شده و امتیازات دادهشهر تهران در قالب مدل گرافیکی ترسیمذهنی فازی حکمروایی کالن

اج شده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج ایـن بخـش بیـانگر ایـن پیاده شد. بر این اساس مشخصات عناصر سیستم استنت

 مشـارکت"،"گرانیانداز مشترک و مورد اجماع عموم بـازچشم نبود "شهر تهران است که از بین مسائل حکمروایی کالن

و  72/5، 03/6  به ترتیب با شدت "یشهر تیریشورا و مد یزدگ استیس "و "یشهر تیریدر مد یبخش خصوص نییپا

بخش اثرگذاری بر اساس خروجی مدل از میـزان اثرگـذاری  در اند.بیشترین تأثیرات را از سایر عناصر مدل پذیرفته 22/4

گیری جهـان شـهر شـدن و شـکلتسـریع جهانی"و  "ها و جامعه مـدنی در حکمروایـیمشارکت سمن"دو عدم قطعیت:

گیری فدرالیسم در رتبـه سـوم در ظام اداره کشور و شکلبیشتر از همه عناصر بوده است و اصالحات بنیادین در ن "تهران

غلبه قدرت نهادهای "شهر تهران ها قرارگرفته است. باوجوداین در میان مسائل کلیدی حکمروایی کالنبین عدم قطعیت

دارای بیشـترین  "یشـهر تیریشـورا و مـد یزدگـ اسـتیس "و "و مردم یمدن یو نهادها نفعانیبر ذ یو حکومت یدولت

ها و جامعـه ها مشارکت سـمناند. بررسی شاخص مرکزیت عناصر حاکی از این است که از میان پیشرانرگذاری بودهتأثی
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گیری شدن و شکلباالترین رتبه به خود اختصاص داده است و تسریع جهانی 47/9شاخص مرکزیت  مدنی در حکمروایی

شـهر تهـران سیاسـت ت. در بین مسائل حکمروایی کالنها قرارگرفته اسجهان شهر تهران در رتبه دوم بین عدم قطعیت

ازآن غلبه قدرت نهادهـای بیشترین مرکزیت را داشته است و پس 02/9زدگی شورا و مدیریت شهری با شاخص مرکزیت 

دارای بیشترین مرکزیت اسـت. همچنـین نتـایج  61/8دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی و مردم با مرکزیت 

گذاری و بـه اشـتراک یدسترسـو  یهای مجـازتوسعه شبکههای: دهد که در بین عوامل از پیش معین پیشراننشان می

شـهر اند. بدین ترتیب عناصر اصلی اثرگذار بر آینده حکمروایـی کالندارای بیشترین میزان مرکزیت بوده هادانش و داده

شده است. بررسی حساسـیت مسـائل در ناصر کلیدی فراهمشده و امکان ارائه مدل بهینه بر اساس این عتهران شناسایی

سناریوهای مختلف بیانگر این است که فق  در صورت وقوع سناریوی اول همه مسائل با کاهش مواجه خواهند بـود و در 

سایر سناریوها همه مسائل کمابیش تشدید خواهند شد باوجوداین در بعضی سـناریوها شـدت افـزایش و تشـدید مسـائل 

ه باقی سناریوها متفاوت است. در سناریوی دوم و سوم غالب مسائل افزایش شدیدی را تجربه خواهند کرد امـا در نسبت ب

شـهر تهـران در سناریوهای چهارم و پنجم شدت تشدید مسائل کمتر خواهد بود. وضعیت مسائل اصلی حکمروایـی کالن

از سـناریوی اول، غلبـه قـدرت نهادهـای دولتـی و  دهنده این است که در همه سـناریوها غیـرسناریوهای مختلف نشان

حکومتی بر مردم و جامعه مدنی بیشترین افزایش را خواهد داشت در کنار این عامـل دو مسـئله سیاسـت زدگـی شـورا و 

ها گیـری از تخصـصمدیریت شهری، مشارکت پایین بخش خصوصی در حکمروایی و سطح تخصص پایین و عدم بهره

شوند که در همـه سـناریوها غیـر از سـناریوی اول افـزایش ترین مسائل محسوب مینی از مهمهای سازمامتناسب پست

 خواهند یافت.
 

 فشهر تهران در سناریوهای مختل. حساسیت مسائل کلیدی حکمروایی کالن6شماره  جدول

 پنجم چهارم سوم دوم اول سناریوها شهر تهرانموانع کلیدی حکمروایی کالن

K1 22/0 05/0 38/0 37/0 -04/0 ردی بین نهادهای مدیریت شهریوجود تفرق عملک 

K2 71/0 26/0 79/0 69/0 -02/0 مو مرد غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی 

K3 49/0 21/0 53/0 5/0 -09/0 سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری 

K4 39/0 31/0 41/0 27/0 -02/0 شهرناختار مدیریت کالاثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت س 

K5 47/0 27/0 49/0 47/0 -12/0 مشارکت پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری 

K6 23/0 03/0 32/0 32/0 -03/0 گیری در درون شهرداریچند پارچگی در مـدیریت و تـصمیم 

K7 27/0 12/0 28/0 27/0 -1/0 انداز مشترک و مورد اجماع عموم بازیگراننبود چشم 

K8 45/0 2/0 46/0 41/0 -04/0 گیری از هر تخصص در پست مناسبسطح تخصص پایین و عدم بهره 

 

های دارای عـدم قطعیـت، عوامـل از پـیش معـین، شهر تهران اعم از پیشرانبدین ترتیب عناصر اصلی حکمروایی کالن

های ها تحلیل و تبیین شد. بر اسـاس یافتـهه اثرگذاری آنشده و شدت پیامدها و نحومسائل کلیدی و سناریوها مشخص

شدن در تهران تقویـت های جهانیشهر تهران الزامی است زیرساختسازی حکمروایی کالناین پژوهش در راستای بهینه

بـا گیـری از تجـارب موفـق در ارتبـاط های شهری جهانی و نیز با بهرههای جدید در شبکهشود و تهران با پذیرش نقش

ها و شهرها زمینه بهبود حکمروایی شهری را ایجاد کرده، همچنین با فراهم کردن بستر مشارکت سـمنحکمروایی کالن

جامعه مدنی در حکمروایی شهری بستر الزم برای الگوی بهینه حکمروایی شهری را ایجاد کند. چراکه این عامل در بـین 

های مـدل کند. خروجیسناریوهای مختلف نیز نقش مهمی ایفا می سایر عوامل دارای بیشترین درجه مرکزیت است و در

حاکی از این است که حتی در صورت ایجاد اصالحات اساسی در ساختار اداره کشـور و واگـذاری اختیـارات بـه نهادهـای 

واهـد ها و جامعـه مـدنی وجـود خای و عدم توجه به سـمنای امکان مداخله شدید نهادهای دولتی منطقهمحلی و منطقه
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داشت. لذا این عوامل زمینه تشدید سیاست زدگی شورا و مدیریت شـهری، کـاهش مشـارکت بخـش خصوصـی و غلبـه 

ها در حکمروایـی پذیری جامعه مـدنی و سـمنکند. بنا بر درهرصورت تمرکز بر تسهیل نقشنهادهای دولتی را فراهم می

شـهر تهـران خواهـد بـود. بهبود مسائل حکمروایـی کالنشدن دارای بیشترین تأثیر شهری و نیز ایجاد بسترهای جهانی

تنهایی اثـر چنـدانی ای نیز اثرات زیادی بر بهبود حکمروایی خواهد داشت لیکن بـهگرچه داشتن نهادهای محلی و منطقه

 نخواهد داشت.
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