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چکیده
پیچیدگیهای عملکردی ،ساختاری و ذاتی شهرهای امروزی و انبوه عدم قطعیتهای ناشی از این پیچیدگیها در
کنار رشد برقآسای شهرها در همه ابعاد ،پرداختن به آیندههای بلندمدت آنها را بسیار دشوار کرده اسـت .در ایـن
بستر است که سناریو نگاری در مدیریت شهری رواج پیداکرده و اخیراً با اسـتقبال گسـتردهای از طـرف مـدیران،
تصمیمگیران و تحلیلگران موضوعات شـهری روبـهرو شـده اسـت .بـاوجوداین ،کـاربردی سـاختن سـناریوها در
برنامهریزی و مدیریت شهری یک دغدغه کلیدی است که در پاسخ به این دغدغـه اسـتفاده روشهـای ترکیبـی
سناریو نگاری و تبدیل داستانهای سناریوها به مدلهای کمی و قابل ارزیابی موردتوجه قرارگرفتـه اسـت .گرچـه
تمرکز بیشتر مطالعات صورت گرفته بر استفاده از روشهای ترکیبی برای ساخت سناریوهای محیطی (تغییر اقلیم،
آب ،تغییر کاربری اراضی و )..بوده است ،اما از ظرفیت این رویکـرد بـرای بهرهگیـری در سـناریوهای حکمروایـی
شهری نباید غافل بود .در این پژوهش سناریوهای کیفی حکمروایی شهری کالنشهر تهران بـا اسـتفاده از روش
نقشه شناختی فازی مدلسازی شده و میزان تأثیرگذاری هر سناریو بر مسائل کلیدی حکمروایی شهری بهصورت
کمی ارزیابیشده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بر اساس سه عدم قطعیت بحرانی -1 :مشـارکت
سمنها و نهادهای مدنی در مدیریت شهری -2 ،تأثیر فرآیند جهانیشدن بر کالنشهر تهران و  -3میزان تغییر و
اصالحات در نظام اداره کشور ،هشت سناریوی ممکن شکل خواهد گرفت ،که دراینبـین پـنج سـناریوی سـازگار
آیندههای متفاوتی برای حکمروایی کالنشهر تهران رقم خواهند زد .میزان تأثیرگذاری هرکدام بـر هفـت مسـئله
کلیدی حکمروایی شهری متفاوت است و بر اساس مدلسازی صورت گرفته ،غیر از سناریوی اول که حکمروایـی
شهری تهران در وضعیت ایدهال قرار دارد ،در همه سناریوهای باقیمانده مسائل حکمروایی تشدید خواهند شد.
واژگان کلیدی :حکمروایی آیندهنگر ،سناریو نگاری ترکیبی ،نقشه شناختی فازی ،کالنشهر تهران.
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مقدمه
در جهان معاصر ،سه چالش کلیدی وجود دارد که ضرورت درک آینده و برنامهریزی برای آن را آشکار میکنـد ،ایـن سـه
چالش عبارتاند از :مدیریت خطر و عدم قطعیتها؛ موضوعات توسعه پایدار و مباح بازنگری دمکراسی (مردمسـاالری).
که نیازمند ابزارها و روشهای جدیدی برای تفکر در مورد آینده در محیطی بسیار پیچیده و نامعلوم میباشـد ( Marvin

 .)et al,2002:20حکمروایی آیندهنگر به عنوان رویکـردی نـوین در مـدیریت شـهری در پـی بـهکارگیری روشهـای
آیندهنگاری در مدیریت شهری و استفاده از ظرفیتهای کلیدی آن چـون تفکـر بلندمـدت ،توجـه بـه عـدم قطعیتهـا و
مشارکت گسترده ذینفعان بهمنظور دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار شـهری اسـت .حکمروایـی آینـدهنگر در ادبیـات علمـی
آیندهنگاری ریشه در آیندهنگاری اجتماعی دارد و ارزش آیندهنگاری اجتماعی در تصمیمگیری شدیداً توزیعشده (مشارکتی
گسترده) و خرد هوشمند1است که در آن فهم و پیشبینی دلسوزانه ،متفاوت و عمیـق2مبنـای تصـمیمات اسـت ( Floyd

 .)& Hayward,2008:1048لذا برای ایجاد و هدایت یک حکمروایی خوب همه سازمانها نیاز به تفکر آیندهانـدیش
دارند و باید ابزارها و مکانیسمهای آیندهنگاری را بکار گیرند .حکمروایی بهمنظور ادراک و شناخت آیندههای-1 :باورپـذیر
-2مطلوب  -3محتمل  -4مهم  -5خطرناک و  -6اثرات مثبت و منفی این آیندهها نیاز به اسـتفاده از آینـدهنگاری دارد.
یکی از رایجترین ابزارهای بکـار گیـری آینـدهنگاری در مـدیریت شـهری سـناریوی نگـاری اسـت .اخیـراً تکنیکهـای
برنامهریزی سناریو به دلیل کارآمدی آنها در مواجه با پیچیدگی و عدم قطعیتهای موجود در محی های شهری در روند
برنامهریزی فضایی و شهری به کار گرفته میشوند باوجود این نمونههای کمی از کاربرد آن در زمینه برنامهریزی شهری
وجود دارد .یکی از دالیل این امر ،تنوع وسیعی از روشها و ابزارهاسـت و هـیچ دسـتورالعمل کلـی بـرای اجـرای روش
مناسب و تکنیکهای ساختن سناریو در برنامـهریزی شـهری ندارنـد ( .)Stojanovic et al,2015:81بهنحویکـه در
غالب تجارب آیندهنگاری خروجی مطالعه به ارائه سناریوهای کیفی و یا راهبردهای کلی منتج میشود که کاربردی کردن
آن را دشوار نموده است ،چراکه برنامهریزان و مدیران در نهایت دنبال درک جزئیات و تبیین چگونگی اثـرات سـناریوهای
کیفی بر رفع مسائل برنامهریزی هستند .هر چند شرکت در فرآیند سناریو نگـاری و خـود داسـتان سـناریوها میتوانـد در
ارتقای نگرش مدیران و کارشناسان بسیار تأثیرگذار باشد و آنها را برای آیندههای بلندمدت و البته متفاوت آماده کند امـا
در نهایت آنها باید در مورد تعیین اولویتها بین مسائل متعدد تصمیم بگیرند که به این منظور نیاز به دقیـقتر کـردن و
کمی کردن چگونگی اثرات سـناریوها وجـود دارد .گرچـه روشهـایی چـون پویـایی سیسـتمها 3،مـدلهای عامـل

مبنـا4،

مجموعههای فازی5و نقشه شناختی فازی6بهصورت مستقل به سـاخت سـناریوهای کمـی میپردازنـد و در ایـن مـدلها
جزئیات بیشتری در خروجیها ارائه میشود .در مقاالت محدودی به چگـونگی تبـدیل روایـت یـا داسـتان سـناریوها بـه
سنجههای کمی و قابل اولویتبندی پرداختهشده است ( .)Mallampalli et al,2016; Booth et al, 2016امـا در
ارتباط با داستان سناریوهای حکمروایی شهری و تبیین اثر آنها بر مسائل حکمروایی پژوهشی صورت نگرفته است .ایـن
پژوهش باهدف پر کردن خالء ذکرشده صورت گرفته و سعی بر این است سناریوهای پـیش روی حکمروایـی کالنشـهر
تهران تدوینشده و مدلسازی اثرات هرکدام از سناریوها بر رفع مسائل حکمروایـی بـا اسـتفاده از روش نقشـه شـناختی
فازی( )FCMانجام شود.
پیشینه مطالعات مرتب دامنه متنوعی از پژوهشها در زمینه آیندهنگاری شهری ،حکمروایی آیندهنگر ،سـناریو نگـاری در
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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برنامهریزی شهری ،تلفیق سناریوهای کمی و کیفی و مدلهای کمـی سـازی سـناریوها را در برمیگیـرد ،لـیکن مسـئله
محوری پژوهش مدلسازی سناریوهای کیفی و تبیین اثرات این سناریوها بر شاخصهای کلیدی موضوع موردبررسی بـر
اساس مدلهای مرتب است .با این رویکرد تعداد پژوهشهای مرتب بسیار محدودتر میشود که در ادامه بـه مهمتـرین
آنها اشاره میشود .نخستین تالش جدی برای ترکیب سناریوهای کمی (سخت) و کیفی (نرم) توس آلکامو1شـروع شـد
و ترکیب روشها تحت عنوان "سناریوهای ترکیبی "2در مباح محی زیست از جمله منابع آب موردبح قـرار داده و در
قالب رویکرد  SASچارچوب دهی نموده است .وی معتقد است که ترکیـب روشهـای سـخت و نـرم میتوانـد در درک
پیچیدگیهای سیستمهای انسانی تأثیرگذارتر بوده و خروجی مطالعات سناریو نگاری در این قالب کاربردیتر خواهـد بـود
( .)Alcamo,2008:124ماالمپالی3و همکاران ( )2016در پژوهشی به مدلهای تبدیل داستان سناریوها به شیوه کمـی
به ارزیابی تغییرات کاربری اراضی میپردازند و با معرفی جامعی از مدلهای مرتب در این زمینه مزیتها و شـیوه کـاربرد
هرکدام را موردبح قرار میدهند .آنها در نهایت یافتههای پژوهش خود را در قالب ماتریس تصمیمگیری ارائه میدهند
که میتواند در تبدیل روایت سناریوها به مدلهای کمی به برنامهریزان کاربری اراضی ،دانشـمندان و مدلسـازان کمـک
کند .هیوِی4و همکاران ( )2016در پژوهش خود به چگونگی استفاده از مدلهای بلندمدت پیشبینـی تغییـرات اقلیمـی و
تبیین اثرات آنها بر رشد شهری میپردازند تا راهی پیدا کنند که برنامهریـزان شـهری بتواننـد از سـناریوهای بلندمـدت
تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر رشد شهری استفاده کنند .چراکه گرچه مدلهای تغییـرات اقلیمـی سـناریوهایی بـرای
 80( 2100سال آیند) و اثرات آن ارائه میدهند اما مدلسازان رشد شهری امکان استفاده از این سـناریوهای بلندمـدت را
ندارند .این پژوهشگران در یافتههای پژوهش خود مدل شش مرحلهای تبدیل روایتها به رویکردهای مدل مبنـا و کمـی
ارائه می دهند و بر اساس روندهای فناوری ،اقتصادی اجتماعی و راهبردهای کاربری اراضـی ،هفـت سـناریو بـرای رشـد
شهری ارائه میدهند .هانا کوزو )2011(5به لزوم ترکیب روایـت سـناریوها و شبیهسـازی تأکیـد کـرده ،رویکـرد  SASرا
بهتفصیل موردبح قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن را بیان میکند .بهمنظور رفـع نـواقص رویکـرد  SASوی تمرکـز
اصلی خود را بر ترکیب روش تحلیل اثرات متقابل تعادلی ( )CIBبا شبیهسازی گذاشته و فرآیندی جامع بـه ایـن منظـور
ارائه میدهد که بهاختصار آن را ( )CIBASبه معنی تحلیل اثرات متقابل تعادلی و شبیهسازی نامیـده اسـت .در آخـرین
مطالعات در ارتباط با موضع پژوهش پِدِ و همکاران ترکیب سناریوهای کمی و کیفـی را در مباحـ تغییـر اقلـیم بـه کـار
میبرند .آنها بر این باورند که عـدم قطعیتهـای موجـود در ادراک تغییـرات اقلیمـی ،پیشبینـی تحـوالت آینـده آن و
آسیبپذیری جوامع از تغییر اقلیم ،با استفاده از روشهای کمی و کیفی سناریو نگاری بررسیشـده و تجـارب مناسـبی در
این زمینه فراهمشده است .باوجوداین ،عدم ارتباط بین عدم قطعیتهای ریشهای6و زبانشـناختی7در سـناریوهای کمـی و
کیفی آسیب جدی به روشهای سناریو نگاری وارد کرده است .عدم قطعیتهای ریشهای به بهوسیله تعدادی از سـناریوها
و متغیرهای زبانشناختی موجود در بین آنها نشان داده میشوند درحالیکه عدم قطعیتهای زبانشناختی با ترجمهای از
آن متغیرهای زبانشناختی و از طریق رویکرد مجموعههای فازی بیان میشوند .بنابراین هر دوی ایـن مـدلها در کمـی
سازی نهایی سناریوها نقش کلیدی دارند .ترکیب این مدلها خصوص در روشهای سناریو نگـاری اقتصـادی-اجتمـاعی
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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میشود ( .)Pedde et al,2018بررسی پیشینه بیانگر گرایش روزافزون استفاده از روشهای ترکیبی کمـی و کیفـی در
سناریو نگاری و بهرهگیری از مدلهای ترکیب داستان سـناریوها بـا ارزیابیهـای کمـی اسـت .امـا مطالعـات مـرتب بـا
برنامهریزی شهری بسیار محدود است و تاکنون پژوهشی در خصوص شبیهسازی و ارزیابی اثرات سناریوهای حکمروایـی
شهری بهصورت کمی صورت نگرفته است .لذا این پژوهش با انجام مدلسازی اثرات سـناریوهای حکمروایـی شـهری و
ارزیابی کمی تأثیر سناریوها بر مسائل حکمروایی ،در پر کردن خالء دانشی این حوزه مؤثر خواهد بود.
مبانی نظری
اساس آیندهنگاری بر این است که آینده هنوز در حال شکلگیری و ساختن است و میتوان بهصورت فعال در شکلدهی
به آن مؤثر و یا حتی آن را ساخت .این نگرش یک فهم توانمند برای حکومت و شهروندان فراهم میکنـد .اخیـراً عالقـه
بسیار زیادی در زمینه کاربرد آیندهنگاری در سیاستگذاری راهبردی در سطح جامعه و نیـز سـازمانها ایجادشـده اسـت.
بهعنوانمثال آیندهنگاری منعطف ( .)Eriksson & Weber,2008و آینـدهنگاری پایـداری ( .)Voss et al,2006از
نمونههای تالش برای بهکارگیری آیندهنگاری در تصمیمگیری محسوب میشوند .آیندهنگاری بـه حکومـت و ادارههـای
دولتی این فرصت را میدهد که برنامههای احتمالی1برای سناریوهایی که لزوماً مطلوب نیستند ،بلکـه ممکـن و محتمـل
هستند ،داشته باشند .دو پتانسیل اصلی آیندهنگاری برای حکمروایی عبارتانـد از-1 :مسـئولیتپذیری در برابـر تغییـرات
مداوم و -2ایجاد حکمروایی شهروند محور2که مباح بـهروز در مـورد حکمروایـی و نقـش دولـت را مشـخص میکنـد
( .)UNDP GCPSE,2014:5در بین پارادایمهای مختلف آیندهنگاری ممکن است رویکرد هرکدام از آنها به بحـ
حکمروایی متفاوت باشد .اسالتر اصلیترین طبقهبندیهای آیندهنگاری را سه دسته :آیندهپژوهی عامهپسـند ،آینـدهپژوهی
مسئله محور و آیندهپژوهی معرفتشناسـانه و انتقـادی ( )Slaughter,2002:28تعریـف میکنـد .دراینبـین رویکـرد
انتقادی آیندهنگاری بیشتر از دیگر انواع آن در پیوند با حکمروایی است ،چراکه آیندهنگاری انتقادی مبتنـی بـر همفکـری
فعال با جوامع و ذینفعان است و بهجای رویکرد تک فرآیندی در تصمیمگیری نیاز به اشکالی از نهادها دارد کـه در آنهـا
امکان انعکاسهای انتقادی و جهتدهی مجدد راهبردها در یک فرآیند ادامهدار وجود داشته باشد .در این رویکرد شفافیت
و گشــودگی3در فرآینــد تصــمیمگیری موردتوجــه اســت ( .)Puglisi & While,2004:4کــن ویلبــر4در خصــوص
ویژگیهای اساسی آیندهنگاری حکمروایی اینگونه بیان میکند :اکنون سیستمهای جهانی و شبکههای تودرتوی انتگرال
ارزشهای جوامع و ملتها را احاطه کردهاند .این سیستمهای بههمپیوسته نیاز به توانایی حکمروایی در مواجهه با ملتها
و جوامعِ ،که در حال به هم پیوستن در یک فرایند توسعه تودرتو بر اساس عوامـل درونـی و بیرونـی دارد .یـک سیسـتم
انتگرال حکمروایی موردنیاز است که ما را بهسوی آیندههای جامع و فراگیرتـر5فـرا میخوانـد» (.)Conway,2006:60
آیندهنگاری با ایجاد فرصت مشارکت گسترده جامعه مدنی در فرآیند تصمیمگیری زمینـه حکمروایـی چندالیـهای و چنـد
بازیگری را فراهم کرده و از این طریق شفافیت و مشروعیت فرآینـد تصـمیمگیری و نیـز مقبولیـت تصـمیمات را بهبـود
میبخشد(عملکرد :جاسازی مشارکت ذینفعان در تصمیمگیری) .همچنین این رویکرد جدید منجر بـه بـاز شـکلدهی بـه
سیستم تصمیمگیری (عملکرد :باز ساخت سیستم تصمیمگیری بهمنظور مواجه با چالشهای جدید و لزوم وجود نقشها و
رواب جدید بین بازیگران) شده و از طریق عملکرد نمادین آن ،مدیران به ذینفعان نشان میدهند که تصمیمات آنها بـر
. Contingency plans
. Citizen-centered governance
. openness
. Ken Wilber
. Encompassing

1
2
3
4
5
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اساس اصول عقالنی بنا نهـاده شـده اسـت ( .)Da Costa et al,2008:373-375حکمروایـی شـهری در چـارچوب
حکمروایی آیندهنگر نیاز به ترسیم و تبیین آیندههای پیش روی خود دارد تا از این طریق فرصتها و چالشهـا نامحـدود
نهفته در آینده را شناسایی کرده و پیشاپیش خود را برای مواجه با آنها آماده کند .رایجترین شکل ترسیم و تبیین آیندهها
در آیندهنگاری سناریو نگاری است .برنامهریزی مبتنی بر سناریو به شیوههای مختلفی بهبود روشهای سنتی برنامهریزی
شهری کمک میکند و به برنامه ریـزان اجـازه میدهـد تـا ورودیهـای کیفـی را بـه پیشبینیهـا کمـی اضـافه کننـد،
پیشبینیهایی که عموماً در مواجه عدم قطعیتها ناکارآمـد هسـتند ( .)Chakraborty & McMillan,2015:19در
سناریو نگاری دو رویکرد عمده وجود دارد که با عنوان -1رویکرد روایت مبنا و -2رویکرد مـدل مبنـا شناختهشـدهاند .در
رویکرد اول بر اساس روشهای مشارکتی و نظرات خبرگان ،آیندههای پیش روی مسئله موردبررسی از طریق داستان بـه
تصویر می شود و کمتر وابسته به اعداد و ارقام است .در رویکرد دوم ورودی و خروجی سناریو نگاری عمدتاً کمـی بـوده و
بیشتر مبتنی بر نرمافزارهای تخصصـی انجـام میشـود ( .)Houet et al,2016:3هرکـدام از ایـن دو روش میتواننـد
بهصورت مستقل مورداستفاده قرار گیرند اما ترکیب این دو نتایج قابلقبولتری برای برنامهریزی شهری ارائه خواهد داد.
پتانسیلهای مکمل روشهای کمی و کیفی سناریو نگاری یک ظرفیت کلیدی برای درک مسائل پیچیده فراهم کـرده و
به همین دلیل است که اخیراً رویکرد  SAS1به معنی حرکت از داستان سناریو به شبیهسازی تبدیل بـه جریـان اصـلی در
سناریو نگاری تبدیلشده است .این رویکرد امکان ایجاد سناریوهای معتبر ،باورپذیر و هنجاری را فراهم میکند چراکـه از
ترکیب روشهای خالقانه برای سناریو نگاری بهره میبرد (.)Pedde et al,2019:656

شکل شماره .1مدل  ،SASترکیب سناریوهای کیفی و کمی ،منبع)Kosow,2011:4( :

مدل  SASرویکرد کلی در خصوص نحوه ترکیب سناریوهای کیفی و کمی ارائه میدهد اما روشهای متعدد دیگری هم
وجود دارند که بهمنظور تبدیل داستان سناریوها به سناریوهای کمی به کار گرفته میشوند .از جمله این روشها میتـوان
بــه روشهــای پوی ـایی سیســتمها ،مــدلهای عامــل مبنــا ،مجموعــههای فــازی و نقشــه شــناختی فــازی اشــاره کــرد
( .)Mallampalli et al,2016همانطور که اشاره شد یکی از این روشها نقشه شناختی فـازی اسـت کـه ریشـه در
مطالعات روانشناسان در مباح مرتب با ادراک افراد از موضوعهای مختلف دارد اما اخیراً در سناریو نگاری نیز بـهکاربرده
میشود .نقشه شناختی فازی در دسته روشهای نرم قرار میگیرد و ابـزاری قـوی در شبیهسـازی سیسـتمی میباشـد .از
نقشه شناختی میتوان برای شناسایی عملکرد و موفقیت برنامهریزی منابع شرکت و طراحی سناریو اسـتفاده کرد(صـوفی
آبادی و همکاران .)209 :1394،اویغـار اوزسـمی و استاسـی الی اوزسـمی نقشههای شـناختی را اینگونه تعریف میکنند:
1 . Story and simulation
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"یک نقشـه شـناختی ،مـدلی کیفـی اسـت کـه چگـونگی عمـل (چرخــه) یــک پدیــده را بــه نمــایش میگـذارد"
( .)Ozesmi,2004دون هوان کیم ( )2005نقشههای شناختی را مناسبترین ابزار برای "مطالعـه تطبیقـی" و مباحـ
مربوط به تصمیمگیری عنوان کرد و برای آنها قائل به دو کار ویژه است -1 :افزایش شناخت و یـا فهـم از موضـوع در
دست بررسی و -2فراهم کـردن امکـان بـرای پیشبینـی یـا حـداقل دسـت یـافتن بـه تصـویری از وضـعیت پـیش رو
( .)kim,2005:32این روش به تصمیم گی ران در تحلیل رواب علی پنهان کمک کرده و دستیابی به جـواب مطلـوب را
تسهیل مینماید .نقشه شناخت فازی ساختارهای نموداری فازی برای نشان دادن استداللهای علی هستند .فازی بـودن
آنها درجات مبهمی از علیت را بین مفاهیم مبهم ممکن میسازد (تقی زادگان کلوجه .)1387،نقشه شـناختی سـازوکاری
برای توضیح سیستمهای پیچیده است و از طریق آن ،متغیرها ،عناصر و ابعاد مختلف یک نظام پیچیده انسانی و اجتماعی
و نیز محی آن ،مـدل میشود و روابـ همکنـشی میـان متغیرهـا نـشان داده میشود (فراست خواه و همکـاران:1386،
 .)8بر اساس این مدل عواملی که هیچگونه تأثیری از دیگر اجزاء نپذیرند بهعنوان پیشران1محسوب میشـوند کـه در ایـن
پژوهش هیچ عنصری با این ویژگی وجود نداشته است و همه عناصر دارای اثرپـذیری از دیگـر عناصـر بودهانـد .عناصـر
دریافتکننده2در این مدل عناصری هستند که بر هیچکدام از عوامل تأثیر نمیگذارند بلکه صرفاً از بقیه تـأثیر میپذیرنـد
که بر اساس خروجی مدل فق یک عنصر دریافتکننـده وجـود داشـته اسـت .پیچیـدگی3و تـراکم4دو مشخصـه اصـلی
سیستم هستند که بر اساس الگوی رواب و تعداد عناصر سیستم مشخص میشود .پیچیدگی سیسـتم بـر اسـاس نسـبت
عناصر دریافتکننده (اثرپذیر) به عناصر اثرگذار (فرسـتنده) محاسـبه میشـود (.)Vasslides & Jensen,2016:351
تعداد زیاد عناصر پذیرنده بیانگر این است که سیستم پیامدهای متعددی دارد ،درحالیکه تعداد زیاد عناصر اثرگذار بیـانگر
این است که سیستم ماهیت سلسله مراتبی دارد و بر اساس تفکر باال به پایین اداره میشـود ( Byung Sung Yoon,

 .)2016:1902درجه تراکم یک شاخص نشاندهنده پیوستگی است و وضعیت عناصـر بـاهم مـرتب شـده در نقشـه را
نشــان می دهــد ،کــه از طریــق تقســیم تعــداد ارتباطــات موجــود بــر تعــداد ارتباطــات ممکــن محاســبه میشــود
( .)Papageorgiou,2014:36ایــن روش از طریــق ف ـ راهم آوری بســتر مناســب بــرای مشــارکت خبرگــان در قالــب
کارگاه های مشارکتی یا دلفی و ورود نظرات خبرگان به مدل کمی نقشه شناختی فازی ،امکان ترکیب سناریوهای کمی و
کیفی را فراهم آورده و در قالب آن میتوان داستان سناریوها را به شاخصهای کمی تبدیل کـرد ،همچنـین روش نقشـه
شناختی فازی ظرفیت شبیه سازی اثرات سناریوهای مختلف بر موضوعات و مسائل مرتب بـا کلیـدی موضـوع سـناریو را
ایجاد کرده و یک ابزار کلیدی برای پیوند سناریو نگاری با برنامهریزی محسوب میشود .در این پـژوهش از روش نقشـه
شناختی فازی برای کمی کردن اثرات سناریوهای مختلف حکمروایی بر مسائل حکمروایی کالنشهر تهران استفادهشـده
است.
روش پژوهش
ماهیت پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و اکتشافی میباشد .اکتشافی ازاینجهت که در پی تائید یا رد وجود رابطه بین دو
متغیر نبوده و هدف آن آزمون یک فرضیه نمیباشد ،بلکه در پـی شناسـایی پیشـرانهای اثرگـذار بـر آینـده حکمروایـی
کالنشهر تهران و کشف و تبیین سناریوهای آینده بر مسائل کلیدی حکمروایی این کالنشهر است .افق زمانی پژوهش
 . 1مفهوم پیشران در ادبیات آینده نگاری با مفهوم پیشران در مدل نقشه شناختی فازی یکی نیست .در این پژوهش مفهوم پیشران در ادبیات آیندهنگاری
مدنظر بوده است.
2 . Receiver
3 . Complexity
4 . Density
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 1420بوده و هنگام پرسش از خبرگان در خصوص میزان تأثیرگذاری و میزان عدم قطعیت این افق مورد تأکید قرارگرفته
است .پس از تدوین چارچوب نظـری در گـام نخسـت ،مسـائل حکمروایـی کالنشـهر تهـران بـر اسـاس مـرور اسـناد
شناساییشده و از طریق تحلیل ساختاری مسائل کلیدی استخراج شد .در گام دوم بهمنظور شناسایی پیشرانهای اثرگـذار
بر مسائل کلیدی در افق مطالعه از روش پویش محیطی بهره گرفتهشده و پیشرانهای اثرگذار بر آینده کالنشهر تهـران
در قالب روش STEEP۱شناسایی شد .در گام سوم بهمنظور تکمیل و بومیسازی پیشرانهای شناساییشده روش دلفـی
آنی ( )RTDبهکاربرده شد .دلفی آنی روش نسبتاً جدیدی برای سنتز نظرات متخصصین و نخبگان بوده کـه بـرای رفـع
بعضی از ضعفهای دلفی سنتی بکار میرود .مهمترین مزیت دلفی آنی بی راند بودن آن است ( .)Gordon,2009:2در
این روش نیازی به تکرار راندها نبوده و کارشناس پس از پاسخ به سؤاالت میتواند نظرات سایر اعضا و همچنین دالیـل
آنها برای امتیاز زیاد یا کم دادن به گزینهها را ببیند .همچنین کارشناس پس از مشاهده نظرات سایر اعضا میتواند نظـر
خود را اصالح و یا بهکلی تغییر دهد و دالیل خودش را برای انتخاب گزینهها ارائه دهـد ایـن رویکـرد در سـال  2005در
پروژه هزاره و در چندین تجربه بکار برده شده است ( .)Gordon & Pease,2006:322پس از تهیه فهرست نهایی و
بومیسازی پیشرانها ،جهت شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی نظـرات  32نفـر از خبرگـان در زمینـه میـزان اثرگـذاری
پیشرانها بر آینده حکمروایی کالنشهر تهـران و نیـز میـزان عـدم قطعیـت آنهـا دریافـت گردیـد .ویژگیهـای افـراد
شرکتکننده در دلفی در جدول زیر آورده شده است .همانطور که مشخص است برای انتخاب افراد گـروه دلفـی از سـه
شاخص اصلی -1:میزان تحصیالت -2رشته تخصصی مرتب و  -3میزان تجربه کاری در حوزههای مربوطه استفادهشده
است .در خصوص تعداد افراد شرکتکننده در دلفی گرچه گاهگاه گروه خبرگـان در دلفیهـای کالنمقیـاس بـه بـیش از
 1000نفر میرسد اما در تحقیقات و پژوهشهای ریزمقیاس تعداد  15تـا  30نفـر بـرای دلفـی کفایـت میکند(احمـدی،
.)103 :1388
جدول شماره  .1مشخصات نخبگان شرکتکننده در دلفی آنی
سطح تحصیالت
دانشجویان دکتری
فارغالتحصیالن دکتری
اساتید دانشگاه
جمع

تعداد
 7نفر
 12نفر
 13نفر
 32نفر

بر اساس تخصص
آیندهپژوهی
مطالعات شهری
سایر رشتهها (اقتصاد ،محی زیست و علوم اجتماعی)
جمع

تعداد
 9نفر
 16نفر
 7نفر
 32نفر

سابقه کار مرتب
کمتر از  3سال
 3تا  6سال
 6سال و بیشتر
جمع

تعداد
13
12
17
32

در مرحله سنجش اثرگذاری پیشرانها ،میزان اهمیت پیشرانها از طریق پرسشها با طیـف لیکـرت انـدازهگیری شـده و
بهمنظور سنجش عدم قطعیت از شاخص اجماع2استفاده شد .با مشخص شدن میزان اهمیت و عـدم قطعیـت پیشـرانها،
عناصر اصلی ساخت سناریو متشکل از عدم قطعیتهای بحرانی و عوامل از پیش معین مشخص گردید .در ادامه پژوهش
سه پیشران که دارای بیشترین اهمیت و بیشترین عدم قطعیت بودند بهمنظور شکلدهی به استخوانبندی سناریو و تبیین
منطق سناریوها انتخاب شدند .به توجه به اینکه  3عدم قطعیت جهت شکلدهی به سـناریوها انتخـاب شـد درمجمـوع 8
سناریو ( 2به توان  )3شکل گرفت ،بهمنظور حذف ناسازگاری درونی سناریوها فضای ریختشناسی منتج از سـه پیشـران
ترسیم و فرضهای ناسازگار حذف و بدین ترتیب  5سناریو باقی ماند که داستان سناریوها و پیامدهای آن بـر حکمروایـی
)1 . S(Social),T(Technological),E(Environmental),E(Economical),P(Political
 . 2فرمول شاخص اجماع:

52

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،1بهار 1398

کالنشهر تهران ترسیم و تبیین شد .پس از تدوین سناریوها و بیان داستان هرکدام از آنها از روش نقشه شناختی فـازی
برای تبیین اثرات آنها بر مسائل حکمروایی کالن شهر تهران استفاده شد .به ایـن منظـور مـاتریس اثـرات پیشـرانهای
کلیدی بر همدیگر و بر مسائل حکمروایی کالن شهر تهران در اختیار نخبگان قرارگرفته و از آنان خواسته شـد تـا اثـرات
عوامل بر همدیگر را با قرار دادن اعداد بین  1و  -1ارزشگذاری نمایند که در آن عدد  0تا یک به معنی ایـن اسـت کـه
یک عامل باع افزایش عامل دیگر میشود و عدد  1بیانگر اثرگذاری شدید عامل در افزایش عامل متقابل است و اعداد
بین  0تا  -1به معنی این است که یک عامل باع کاهش عامل متقابل میشود و عدد  -1نشاندهنده اثر کاهنده شدید
بر عامل متقابل است .پس از دریافت نظر  15نفر از خبرگان ،ماتریس دریافتی در قالب مـدل اثـرات عوامـل در نرمافـزار
 mental modelerترسیمشده و سناریوهای مختلف در مدل پیادهسازی شد تا اثرات آنها بـر مسـائل کلیـدی تبیـین
شود.
محدوده موردمطالعه
کالنشهر تهران ،بزرگترین شهر ایران و مرکز استان تهران است .جمعیت شـهر تهـران طبـق سرشـماری سـال 1395
بالغبر  8693706نفر و مساحت  730کیلومترمربع است .بر اساس طـرح حفـظ و سـاماندهی شـهر تهـران ،سلسـلهمراتب
سازمان فضایی شهر تهران از  5سطح -1 :شهر و فراتر-2 ،حوزه-3 ،منطقه-4 ،ناحیه و -5محله تشکیلشـده اسـت .بـر
همین اساس سازمان مدیریتی شهرداری تهران تا سه رده شهرداری تهران ،شهرداریهای مناطق و شهرداریهای نواحی
و شورای شهر تهران شکلگرفته است و تقسیمات فضایی شهر تهران مشـتمل بـر  22منطقـه 134 ،ناحیـه 374 ،محلـه
است .در حال حاضر شهرداری تهران عالوه بر حوزه دفتر شهردار تهران ،دارای  9حوزه معاونت بـا بـیش از  60واحـد یـا
حوزه پاییندست می باشد .این در حالی است که ساختار موجود شهرداری تهران بسـیار متفـاوت و وسـیعتر از تشـکیالت
مصوب میباشد ،بهطوریکه تعداد واحدها در سال  1380در یک وضـعیت تجمعـی بـا احتسـاب سـازمانها ،شـرکتها و
مؤسسات بیش از  110مورد میرسید .بـر ایـن اسـاس حـدود  17سـازمان و  50شـرکت مختلـف در شـهرداری تهـران
شناساییشده بودند (صیامی و وکیلی .)285-284 :1394،عالوه بر چارت سازمانی شهرداری تهران نهادها و سـازمانهایی
که با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشان در برقراری رواب بین سازمانی در سطح مدیریت مجموعههای شهری ،عنصـر
اصلی و محوری محسوب میشوند در سه سطح ملی ،منطقهای (شهرستان و اسـتان) و محلـی (شـهر و روسـتا) در حـال
نقشآفرینی اند .دامنه این نهادها بسیار گسترده بـوده و از مجلـس شـورای اسـالمی و هیئـت دولـت تـا فرمانـداریها و
شوراهای شهرستان را در برمیگیرد .بهصورت کلی مهمترین ویژگیهای مدیریت شهری کالنشهر تهران را میتوان در
موارد زیر خالصه کرد -1 :گستردگی ساختار سازمانی  -2تأثیرپذیری از تعداد بسیاری از نهادهای دولتـی و حکـومتی در
سطوح ملی ،منطقهای و محلی  -4پیچیدگی و تعدد وظایف و گاهگاه تداخل آنها با سایر نهادهای دولتی و حکـومتی -5
اثرپذیری از تحوالت سیاسی-اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی  -6پویایی نیازهای شهروندان و خدمات قابلارائه تحـت
تأثیر تحوالت اجتماعی-فناورانه
در مواجه با چنین ویژگیهایی ،حکمروایی شهر تهران نیازمند بهرهگیری از رویکردهـای نـوین حکمروایـی اسـت کـه از
طریق آنها ضمن شناخت صحیح از تحوالت در سـطوح مختلـف جهـانی ،ملـی ،منطقـهای و محلـی ،بـه تجدیـدنظر و
بازتعریف رواب خود با سایر نهادهای دخیـل در مـدیریت شـهری پرداختـه ،سیاسـتها و راهبردهـای مـدیریتی خـود را
بهروزرسانی نماید و برای سناریوهای مختلف در آینده آماده شود .حکمروایی آیندهنگر با ترسـیم آینـدههای متعـدد پـیش
روی مدیران شهری میتواند در این مسیر به آنها کمک نموده و ضمن ارائه تصاویر فراتر از شکل عینیت یافتـه مسـائل
کنونی ،مسائل احتمالی در آینده را نیز روشن نماید.
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بحث و یافتهها
آینده حکمروایی کالنشهر تهران تحت تأثیر مجموعهای از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد کـه دارای اثـرات متقابـل و
رواب بر هم کنشی پیچیده هستند .بر اساس نتایج این پژوهش عوامل اثرگذار بر آینده حکمروایی کالنشـهر تهـران در
قالب مسائل کلیدی حکمروایی و پیشرانهای اثرگذار بر آینده شناسایی و طبقهبندیشدهاند .بر مبنای نتـایج روش دلفـی
آنی و تحلیل اثرات متقاطع مسائل بر همـدیگر  8مسـئله بـهعنوان مسـائل کلیـدی شناختهشـدهاند کـه دارای بیشـترین
تأثیرگذاری بر سایر مسائل هستند" .غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر نهادهای مدنی و مردم"" ،سیاست زدگـی
شورا و مدیریت شهری" و "نبود چشمانداز مشترک و مورد اجماع عموم بازیگران" از مهمترین این مسـائل هسـتند کـه
سایر مسائل تحت تأثیر این موارد ذکرشده قرار دارند .در جدول  2لیست اصلیترین مسائل حکمروایی کالنشهر تهران با
کد ( )K1-8ذکرشده است .پس از مشخص شدن مسائل کلیدی ،شناسایی پیشرانها از طریق مطالعه تجارب و دریافـت
نظرات خبرگان از طریق دلفی آنی صورت گرفت که در این فرآیند ضمن اصالح لیست پیشرانها ،ارزشگذاری عوامل بر
اساس اهمیت وعدم قطعیت هم صورت گرفت که بر این اساس  3پیشران ":فرآیند جهانیشدن و شکلگیری جهان شهر
تهران""،اصالحات بنیادین در نظام اداره کشور و شکلگیری فدرالیسم" و"اعتقاد به مشارکت سمنها و جامعه مـدنی در
حکمروایی" با بیشترین اهمیت و بیشترین عدم قطعیت بهعنوان عدم قطعیتهای بحرانی و  4پیشران با اثرگذاری شـدید
اما عدم قطعیت پایین ( عوامل از پیش معین) انتخاب شدند .عوامل از پیش معین شامل :تداوم رشد شهرنشینی در تهـران،
توسعه شبکههای مجازی ،افزایش شکاف طبقاتی در تهران ،دسترسی و به اشتراکگذاری دانـش و دادههـا میشـود .بـر
اساس  3پیشران انتخابشده  8سناریوی ممکن شکل گرفت که در این میان  3سناریو به دلیل ناسازگاری درونـی حـذف
شدند و  5سناریو باقی ماند .در جدول  2عدم قطعیتها با عالمت ( )U1-3و عوامل از پـیش معـین بـا عالمـت ()P1-4
نشان دادهشدهاند.
جدول شماره .2سناریوهای آینده حکمروایی کالنشهر تهران
اصالحات در نظام اداره کشور

مشارکت سمنها و
نهادهای مدنی

پیشرانها

جهانیشدن

ســناریوی اول (حکمروایــی در
کالس جهانی)
ســناریوی دوم (دری بهســوی
آرمانشهر)
سناریوی سوم (روزگار سـخت
خسروان)
سناریوی چهارم (اقتدار محلی)

جهانیشدن و شکلگیری جهان شهر تهران

اصالحات بنیادین و شکلگیری نظام فدرالی

مشارکت گسترده

جهانیشدن و شکلگیری جهان شهر تهران

تداوم تمرکزگرایی و نظام سلسلهمراتبی

مشارکت محدود

انزوای تهران بهعنوان شهر بزرگ ملی

تداوم تمرکزگرایی و نظام سلسلهمراتبی

مشارکت محدود

انزوای تهران بهعنوان شهر بزرگ ملی

اصالحات بنیادین و شکلگیری نظام فدرالی

مشارکت گسترده

سناریوی پنجم (خان اول)

انزوای تهران بهعنوان شهر بزرگ ملی

اصالحات بنیادین و شکلگیری نظام فدرالی

مشارکت محدود

سناریوها

پس از مشخص شدن اجزای مدل نقشه شناخت ذهنی فازی ،ماتریس اثرگذاری اجزا بر همدیگر طراحی شـد و در اختیـار
نخبگان قرار گرفت ،ماتریس ورودی مدل در پیوست مقاله آورده شده است .با توجه بـه اینکـه ورودی مـدل در نرمافـزار
 mental modelerمبتنی بر ترسیم گرافیکی و نشان دادن اثرات بر اساس ارتباط عناصر بهصـورت گرافیکـی صـورت
میگیرد ،در این پژوهش نتایج نظرات خبرگان در یک ماتریس یکپارچه تهیهشده و رواب بین عناصـر بـر اسـاس اعـداد
ماتریس روی مدل پیاده شده است تا مبنای تحلیلهای بعدی قرار گیرد 3( .مدل نقشه شناخت ذهنی فازی)
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جدول شماره .3اجزای مدل نقشه شناخت ذهنی (عدم قطعیتها ،عوامل از پیش معین و مسائل حکمروایی کالنشهر تهران)
عناصر
عدم قطعیتها عوامل از پیش معین مسائل کلیدی حکمروایی کالنشهر تهران

کد
U1

عنوان مختصر التین
U. globalization

U2

U. basic reform

U3

U.NGOs
P. urbanization

P1
�P2

P. social network

P3
P4

P. Gap
P. share information

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

K. Multiplicity
K. state domination
K. council Politicization
K. Gov Ef on Legitima
K. pLow participation
K. municip Separation
K. lack of agree vision
K. lo Specialization

عناصر سیستم
فرآیند جهانیشدن و شکلگیری جهان شهر تهران
اصالحات بنیادین در نظام اداره کشور و شکلگیری فدرالیسم
اعتقاد به مشارکت سمنها و جامعه مدنی در حکمروایی
تداوم رشد شهرنشینی در تهران
توسعه شبکههای مجازی
افزایش شکاف طبقاتی در تهران
دسترسی و به اشتراکگذاری دانش و دادهها
وجود تفرق عملکردی بین نهادهای مدیریت شهری
غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی و مردم
سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری
اثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار مدیریت کالنشهر تهران
مشارکت پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری
چند پارچگی در مـدیریت و تـصمیمگیری در درون شهرداری
نبود چشمانداز مشترک و مورد اجماع عموم بازیگران
سطح تخصص پایین و عدم بهرهگیری از هر تخصص در پست مناسب

شکل شماره  .2مدل اثرگذاری عناصر سیستم
جدول شماره .4ویژگیهای مدل
ویژگی
ها

تعدد عناصر
مدل

تعداد کل
رواب

تراکم

تعداد ارتباط به
ازای هر عنصر

تعداد پیشرانها

تعداد
دریافتکنندهها

مقدار

15

89

0/43

5/93

0

1

تعداد عناصر
معمولی سیستم

14

پیچیدگی سیستم

بینهایت

جدول فوق نشاندهنده مشخصات کلی مدل است .همانطور که مشخص است تعداد کل اجزای مدل  15عنصر است که
در بخشهای قبلی به آن اشاره شد .تعداد رواب بین عناصر  89رابطه است که بیانگر وجود رواب متعدد بین اجـزاء مـدل
است .این مسئله از طریق تعداد ارتباط به ازای هر عنصر نیز مشخصشده است که بهطورکلی حاکی از این است که هـر
جزء مدل آینده حکمروایی کالنشهر تهران بهطور متوس حدود  6رابطه با سایر اجزاء مدل دارد .نتـایج پـژوهش بیـانگر
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این است که درجه تراکم مدل  42درصد است و پیچیدگی سیستم بینهایت1است .بر این اسـاس مشـخص میشـود کـه
حکمروایی کالنشهر تهران دارای پیچیدگی شدیدی بوده و استفاده از تحلیلهای عمیقتر و با بهرهگیـری از روشهـای
نوین برنامهریزی ضرورت دارد .پس از مشخص شدن ویژگیهای کلـی مـدل حکمروایـی کالنشـهر تهـران مهمتـرین
عناصر آن به تفکیک بررسی میشود .در جدول زیر ویژگیهای عناصر مدل ذکرشده است .در ایـن جـدول چنـد ویژگـی
اصلی عناصر شامل میزان اثرگذاری (بیرون فرستی) ،2میزان اثرپذیری (درون پذیری)3و درجه مرکزیـت4نشـان دادهشـده
است .شدت بیرون فرستی یک عامل نشاندهنده مجموع اثرگذاریهای آن عامل بر سایر عوامل اسـت کـه نشـاندهنده
قدرت علیت عامل نیز محسوب میشود .شدت درون پذیری نشاندهنده میزان اثرپذیری عامل از سایر عناصر مدل است
و درجه مرکزیت بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی نشانگر اهمیت عناصر سیستم و میزان ارتباطات یک عامل بـا سـایر
عناصر و نقش آن به عنوان واس اثرگذاری بر سایر عناصر است .هر چه میزان مرکزیت یک عامل بیشتر باشـد تغییـرات
عامل اثرات بیشتری بر سیستم خواهد گذاشت.
جدول شماره .5مشخصههای اجزاء مدل بر اساس خروجی نرمافزار mental modeler
کد عنصر
U1
U2
U3
P1
P2
P3
P4
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

اجزاء سیستم
تسریع جهانیشدن و شکلگیری جهان شهر تهران
اصالحات بنیادین در نظام اداره کشور و شکلگیری فدرالیسم
مشارکت سمنها و جامعه مدنی در حکمروایی
تداوم رشد شهرنشینی در تهران
توسعه شبکههای مجازی
افزایش شکاف طبقاتی
دسترسی و به اشتراکگذاری دانش و دادهها
وجود تفرق عملکردی بین نهادهای مدیریت شهری
غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی و مردم
سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری
اثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار مدیریت کالنشهر
مشارکت پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری
چند پارچگی در مـدیریت و تـصمیمگیری در درون شهرداری
نبود چشمانداز مشترک و مورد اجماع عموم بازیگران
سطح تخصص پایین و عدم بهرهگیری از هر تخصص در پست مناسب

اثرپذیری
2/5
1/9
3
2/44
3/47
1/94
3/36
2/19
3/75
4/22
2/99
5/72
1/66
6/03
3/3

اثرگذاری
6/08
4/54
6/47
4/58
3/58
2/22
3/56
3/1
4/86
4/8
1/36
1/03
2/02
0/5
0

مرکزیت
8/58
6/44
9/47
6/72
7/05
4/16
6/92
5/29
8/61
9/02
4/28
6/75
3/68
6/53
3/3

نتایج این بخش از پژوهش بیانگر این است که از بین مسائل حکمروایـی کالنشـهر تهـران عناصـر " نبـود چشـمانداز
مشترک و مورد اجماع عموم بازیگران""،مشارکت پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری" و" سیاست زدگی شـورا و
مدیریت شهری" به ترتیب با شدت  5/72 ،6/03و  4/22بیشترین تأثیرات را از سایر عناصر مـدل پذیرفتهانـد .در بخـش
اثرگذاری بر اساس خروجی مدل از میزان اثرگذاری ،دو عدم قطعیت" :مشارکت سمنها و جامعه مدنی در حکمروایی" و
"تسریع جهانیشدن و شکلگیری جهان شهر تهران" بیشتر از همه عناصر بوده است و اصالحات بنیادین در نظـام اداره
کشور و شکلگیری فدرالیسم در رتبه سوم در بین عدم قطعیتها قرارگرفته اسـت .بـاوجوداین در میـان مسـائل کلیـدی
حکمروایی کالنشهر تهران "غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مـدنی و مـردم" و" سیاسـت
1 . Infinity
2 . out degree
3 . in degree
4 . Centrality
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زدگی شورا و مدیریت شهری" دارای بیشترین تأثیرگذاری بودهاند .همانطور که اشـاره شـد شـاخص مرکزیـت یکـی از
اصلیترین شاخصها برای سنجش میزان اهمیت عناصر مدل محسوب میشود .بر اساس نتایج مدل از میـان پیشـرانها
مشارکت سمنها و جامعه مدنی در حکمروایی با شاخص مرکزیت  9/47باالترین رتبه را به خود اختصـاص داده اسـت و
تسریع جهانیشدن و شکلگیری جهان شهر تهران در رتبه دوم بین عـدم قطعیتهـا قرارگرفتـه اسـت .در بـین مسـائل
حکمروایی کالنشهر تهران سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری با شاخص مرکزیت  9/02بیشترین مرکزیت را داشـته
است و پس ازآن غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر نهادهـای مـدنی و مـردم بـا مرکزیـت  8/61دارای بیشـترین
مرکزیت است .همچنین نتایج نشان میدهد که در بین عوامل از پیش معین پیشرانهای :توسـعه شـبکههای مجـازی و
دسترسی و به اشتراکگذاری دانش و دادهها دارای بیشترین میزان مرکزیت بودهاند .بدین ترتیب عناصر اصلی اثرگذار بـر
آینده حکمروایی کالنشهر تهران شناساییشده و امکان ارائه مدل بهینه بر اساس این عناصر کلیدی فراهمشده است .در
ادامه این بخش هرکدام از سناریوهای حاصل از مرحله سناریو نگاری در مدل پیاده شده و اثرات آن بـر مسـائل کلیـدی
حکمروایی کالنشهر تهران بررسی و تبیین میشود.
مدلسازی اثرات سناریوها بر مسائل کلیدی حکمروایی کالنشهر تهران
سناریوی اول (حکمروایی در کالس جهانی)

در سناریوی اول هر سه پیشران انتخابشده بهعنوان عدم قطعیتهای بحرانی در وضعیت بهینه قرار دارند و پیامد چنـین
تغییراتی بهصورت کلی بر حکمروایی کالنشهر تهران مثبت خواهد بود .باوجوداین بهمنظور بررسی دقیـقتر اثـرات ایـن
سناریو وضعیت پیشرانهای دارای عدم قطعیت و پیشرانهای از پیش معین در سیستم تعریف شد تا پیامدهای آن بـرای
هرکدام از مسائل مشخص شود .در این سناریو همه مسائل حکمروایی کالنشهر تهران کاهش متوس تا شدید خواهنـد
داشت .در این میان مشارکت پایین بخش خصوصی در حکمروایی کالنشهر تهران نسبتاً رفـع شـده و کـاهش شـدیدی
خواهد داشت در کنار این مسئله دو مانع :نبود چشمانداز موردتوافق ذینفعان و سیاسـت زدگـی شـورا و مـدیریت شـهری
بیشتر از سایر مسائل کاهش خواهد داشت .دو مسئله "غلبه قدرت نهادهای دولتـی و حکـومتی بـر مـردم و ذینفعـان" و
"مداخله نهادهای حاکمیتی در مشروعیت حکمروایی کالنشهر تهران" از مسائلی هسـتند کـه کـاهش انـدکی خواهنـد
داشت .سایر مسائل نیز کاهشی متوس را در این سناریو تجربه میکنند.
سناریوی دوم (دری بهسوی آرمانشهر)

تسریع جهانی شدن و تبدیل تهران به یک شـهر جهـانی ویژگـی بـارز ایـن سـناریو اسـت در کنـار ایـن پیشـران تـداوم
تمرکزگرایی در نظام اداره کشور و مشارکت پایین سمنها و نهادهای مدنی در حکمروایـی منجـر بـه افـزایش و تشـدید
مسائل حکمروایی خواهند شد .در این سناریو همه مسائل حکمروایی کالنشهر تهران روند افزایشـی خواهنـد داشـت .در
نتیجه تداوم تمرکزگرایی ،غلبه نهادهای دولتی و حکومتی بر نهادهـای مـدنی و مـردم همچنـان وجـود خواهـد داشـت.
همچنین تداوم و تشدید سیاست زدگی شورا و مـدیریت شـهری افـزایش چشـمگیری خواهـد داشـت .علـیرغم تسـریع
جهانیشدن و وقوع پیشرانهایی چون توسعه شبکههای اجتماعی و در دسترس قرارگیری و اشتراک سریع اطالعات ،بـه
جهت شدت مسائل حکمروایی در وضع موجود این مسا ئل در آینده نیز تشدید خواهند شد .باوجوداین در بین مسائل نبـود
چشمانداز موردتوافق ذینفعان و اثرگذاری دولت و نهادهای حاکمیتی بر مشـروعیت کالنشـهر تهـران افـزایش کمتـری
نسبت به سایر مسائل تجربه خواهند کـرد .بنـابراین حکمروایـی کالنشـهر تهـران بایـد عـالوه بـر تمرکـز بـر ارتقـای
زیرساختهای خود در فرایند جذب جریانهای جهانی و پذیرش نقشهای جدید در شبکه شهرهای جهـانی ،بایـد زمینـه

تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کالنشهر تهران....
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مشارکت سمنها و نهادهای مدنی را افزاش دهد و از طـرف دیگـر زمینـه شـکلگیری یـک نظـام قدرتمنـد و یکپارچـه
تصمیمگیری در سطح محلی فراهم کند و با شکلگیری مذاکرات با نهادهای ملی آمادگی خـود را بـرای پـذیرش نقـش
محلی و منطقهای پررنگتر اعالم نماید.
سناریوی سوم (روزگار سخت خسروان)

سناریوی سوم شرای بسیار دشواری برای حکمروایی کالنشهر تهران ایجاد میکند .در این سناریو نظام سلسله مراتبی و
تمرکزگرایی در کشور ادامه دارد و نهادهای حکومتی و دولتی مداخالت خود در امور محلی را افزایش میدهند و اعتقادی
به مشارکت سمنها و جامعه مدنی در حکمروایی وجود ندارد .کاهش روند جهانیشدن و انزوای کشور منجـر بـه کـاهش
نقش تهران در سطح منطقه و جهان شده و تهران در نقش یک شهر بزرگ ملی دیده میشود .پیامد چنین تحـوالتی بـر
حکمروایی کالنشهر تهران افزایش و تشدید همه مسائل حکمروایی کالنشهر تهران خواهد بود .بر اساس خروجی مدل
در چنین شرایطی همه مسائل در باالترین سطح خود قرار دارند .غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر جامعه مـدنی و
ذینفعان بیشتر از همه مسائل تشدید شده و در رتبههای بعدی مشارکت پایین بخش خصوصـی و سیاسـت زدگـی شـورا
مدیریت شهری قرار دارند .عدم توجه به تخصص گرایی و انتخاب مدیران غیرمتخصص نیز در این سناریو نسبت به وضع
کنونی تشدید شده و به باالترین سطح ممکن میرسد.
سناریوی چهارم (اقتدار محلی)

در این سناریو تحت تأثیر شرای حاکم بر سیستم بهصورت کلی همه مسائل همچنان تشدید خواهند شـد ،لـیکن نسـبت
افزایش این مسائل نسبت به سناریوی سوم بسیار کمتر است .باوجود رشد شبکههای مجازی و دسترسی گستردهتر و بـه
اشتراکگذاری سریع اطالعات بهعنوان عوامل از پیش معین و همچنین ایجاد اصالحات بنیادین در ساختار اداره کشـور و
شکل گیری نظام فدرالی ،مسائل حکمروایی همچنان افزایش خواهد یافت .در این میان انزوای کشور و عدم ایفای نقـش
تهران بهعنوان یک شهر جهانی و عدم امکان بهره گیری از تجارب سایر کشورها و همچنین نبـود انگیـزه و فشـار بـرای
بهبود زیرساختهای و ساختارهای مدیریتی یکی از اصلیترین مسائل حکمروایی خـوب در کالنشـهر تهـران محسـوب
میشود .چنانچه در نمودار  4مشاهده میشود در این سناریو اثرگذاری دولت و نهادهای حاکمیتی بر مشـروعیت مـدیریت
کالنشهر تهران و همچنین میزان مشارکت بخش خصوصی در حکمروایی کالنشـهر تهـران نسـبت بـه سـایر عوامـل
افزایش بیشتری خواهند داشت .تحت تأثیر تقویت و شکلگیری نهادهای محلی و منطقهای و همچنین مشارکت جامعـه
مدنی در حکمروایی افزایش تفرق عملکردی و چند پارچگی نهادهای مدیریتی در درون شـهرداری بسـیار کـم و در حـد
صفر خواهد بود.
سناریوی پنجم (خان اول)

در سناریوی پنجم غالب مسائل افزایش چشمگیری خواهند داشت .عدم مشارکت سمنها و جامعـه مـدنی در حکمروایـی
شهری و انزوای تهران بهعنوان یک شهر بزرگ ملی و جا ماندن از چرخه رقابتپذیری و پذیرش نقشهای نـوین جدیـد
در مقیاس جهانی اثر منفی بر حکمروایی خواهد گذاشت .باوجود اصالحات بنیادین در نظام اداره کشـور و مداخلـه کمتـر
نهادی ملی ،در این سناریو نهادهای حکومتی منطقهای نقش زیادی دارند ،اما این ایفای نقش با عدم توجه بـه مشـارکت
سمن ها و جامعه مدنی همراه است و سیاست زدگی شورا و مـدیریت شـهری را در پـی داشـته و عـدم مشـارکت بخـش
خصوصی همچنان وجود داشته و تشدید خواهد شد .بر اسـاس خروجـی مـدل نقشـه شـناخت ذهنـی فـازیِ حکمروایـی
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کالنشهر تهران ،در این سناریو غلبه نهادهای حکومتی و دولتی با افزایش  0.71بیشتر از باقی مسائل شدت خواهد یافت
و در کنار این مسئله سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری و مشارکت پایین بخش خصوصی بیشترین افزایش را تجربـه
خواهند کرد.
نتیجهگیری
حکمروایی مناطق کالنشهری متأثر از مجموعهای پیچیده از عوامل درونی و بیرونی هستند که مقیاسهای محلی ،ملـی
و جهانی را شامل میشود .هرکدام از این عوامل دارای ویژگیهای و ماهیتهای متفاوتی میباشند ،تحلیل و تبیین رواب
بین عوامل در قالب یک یا چند نظریه مشخص نمیگنجد و استفاده از رویکردهای روششناختی فرا رشـتهای و ترکیبـی
بهمنظور درک چنین سیستمی ضروری است .هنگامیکـه صـحبت از آینـده مـدیریت منـاطق کالنشـهری میشـود بـر
پیچیدگی تحلیل این مسائل چندین برابر افزوده میشود چراکه یکی از مشخصههای بارز عوامل اثرگذار بر آینده منـاطق
کالنشهری ،تغییرپذیری شدید آن ها و تحوالت بالقوه نهفته در هرکدام از عوامل است .سناریو نگـاری باقابلیـت ترکیـب
عوامل مشخص و بررسی حالتهای ممکن و محتمل برای هرکدام از عوامل و نیز برای شرای جایگزین نشاءت گرفته از
ترکیب این عوامل میتواند بهترین روش آیندهنگاری برای تحلیل آینده مناطق کالنشـهری باشـد .در ایـن میـان روش
نقشههای شناختی ذهنی فازی باقابلیت مدلسازی حالتهای مختلف آینده و تبیین اثرات آن بر عوامل حکمروایـی یکـی
از بهترین روشها محسوب میشود .تاکنون این روش در تحلیل حکمروایی شهری بهکاربرده نشده است .در این پژوهش
با استفاده از یک فرایند ترکیبی گامبهگام ابتدا مسائل حکمروایی کالنشهر تهـران شناسـایی شـد و بـا اسـتفاده از روش
تحلیل اثرات متقاطع مسائل کلیدی استخراج شد .سپس مهمترین پیشرانهای اثرگذار بـر آینـده حکمروایـی کالنشـهر
تهران با استفاده روش دلفی آنی شناسایی و ارزیابی شد و بر این اساس محورهای سناریوهای آینـده (عـدم قطعیتهـای
بحرانی) انتخابشده و سناریوها تدوین شد .پس از بررسی سناریوها از بین  8سناریوی ممکن بر اساس  3پیشران انتخابی
 5سناریو انتخاب شد و برای هرکدام از سناریوها داستان سناریو تدوین شد و بهصورت کیفی وضعیت مسـائل حکمروایـی
کالنشهر تهران در سناریوها به موردبررسی قرار گرفت .لیکن تحلیل کیفی و استنتاجی بر اسـاس فضـای کلـی سـناریو
درک کاملی از پیامدهای سناریوها بر مسائل حکمروایـی کالنشـهر تهـران ارائـه نمـیداد .لـذا بـهمنظور تبیـین اثـرات
سناریوهای مختلف از روش نقشه شناخت ذهنی فازی ( )FCMاستفاده شد .بر این اساس مهمترین پیشرانها و مسـائل
حکمروایی کالنشهر تهران در قالب اجزاء مدل استخراجشده و بـهمنظور ارزیـابی اثـرات عناصـر بـر همـدیگر در قالـب
ماتریسهای عناصر سیستم در اختیار نخبگان قرار گرفت و بر اساس امتیازات دادهشده توسـ نخبگـان نقشـه شـناختی
ذهنی فازی حکمروایی کالنشهر تهران در قالب مدل گرافیکی ترسیمشده و امتیازات دادهشده توس نخبگان روی مدل
پیاده شد .بر این اساس مشخصات عناصر سیستم استنتاج شده و مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج ایـن بخـش بیـانگر ایـن
است که از بین مسائل حکمروایی کالنشهر تهران " نبود چشمانداز مشترک و مورد اجماع عموم بـازیگران""،مشـارکت
پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری" و" سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری" به ترتیب با شدت  5/72 ،6/03و
 4/22بیشترین تأثیرات را از سایر عناصر مدل پذیرفتهاند .در بخش اثرگذاری بر اساس خروجی مدل از میـزان اثرگـذاری
دو عدم قطعیت":مشارکت سمنها و جامعه مـدنی در حکمروایـی" و "تسـریع جهانیشـدن و شـکلگیری جهـان شـهر
تهران" بیشتر از همه عناصر بوده است و اصالحات بنیادین در نظام اداره کشور و شکلگیری فدرالیسم در رتبـه سـوم در
بین عدم قطعیتها قرارگرفته است .باوجوداین در میان مسائل کلیدی حکمروایی کالنشهر تهران "غلبه قدرت نهادهای
دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی و مردم" و" سیاسـت زدگـی شـورا و مـدیریت شـهری" دارای بیشـترین
تأثیرگذاری بودهاند .بررسی شاخص مرکزیت عناصر حاکی از این است که از میان پیشرانها مشارکت سـمنها و جامعـه
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مدنی در حکمروایی شاخص مرکزیت  9/47باالترین رتبه به خود اختصاص داده است و تسریع جهانیشدن و شکلگیری
جهان شهر تهران در رتبه دوم بین عدم قطعیتها قرارگرفته است .در بین مسائل حکمروایی کالنشـهر تهـران سیاسـت
زدگی شورا و مدیریت شهری با شاخص مرکزیت  9/02بیشترین مرکزیت را داشته است و پسازآن غلبه قدرت نهادهـای
دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی و مردم با مرکزیت  8/61دارای بیشترین مرکزیت اسـت .همچنـین نتـایج
نشان میدهد که در بین عوامل از پیش معین پیشرانهای :توسعه شبکههای مجـازی و دسترسـی و بـه اشـتراکگذاری
دانش و دادهها دارای بیشترین میزان مرکزیت بودهاند .بدین ترتیب عناصر اصلی اثرگذار بر آینده حکمروایـی کالنشـهر
تهران شناساییشده و امکان ارائه مدل بهینه بر اساس این عناصر کلیدی فراهمشده است .بررسی حساسـیت مسـائل در
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
نسبت ب ه باقی سناریوها متفاوت است .در سناریوی دوم و سوم غالب مسائل افزایش شدیدی را تجربه خواهند کرد امـا در
سناریوهای چهارم و پنجم شدت تشدید مسائل کمتر خواهد بود .وضعیت مسائل اصلی حکمروایـی کالنشـهر تهـران در
سناریوهای مختلف نشاندهنده این است که در همه سـناریوها غیـر از سـناریوی اول ،غلبـه قـدرت نهادهـای دولتـی و
حکومتی بر مردم و جامعه مدنی بیشترین افزایش را خواهد داشت در کنار این عامـل دو مسـئله سیاسـت زدگـی شـورا و
مدیریت شهری ،مشارکت پایین بخش خصوصی در حکمروایی و سطح تخصص پایین و عدم بهرهگیـری از تخصـصها
متناسب پستهای سازمانی از مهمترین مسائل محسوب میشوند که در همـه سـناریوها غیـر از سـناریوی اول افـزایش
خواهند یافت.
جدول شماره  .6حساسیت مسائل کلیدی حکمروایی کالنشهر تهران در سناریوهای مختلف
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

موانع کلیدی حکمروایی کالنشهر تهران سناریوها
وجود تفرق عملکردی بین نهادهای مدیریت شهری
غلبه قدرت نهادهای دولتی و حکومتی بر ذینفعان و نهادهای مدنی و مردم
سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری
اثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار مدیریت کالنشهر
مشارکت پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری
چند پارچگی در مـدیریت و تـصمیمگیری در درون شهرداری
نبود چشمانداز مشترک و مورد اجماع عموم بازیگران
سطح تخصص پایین و عدم بهرهگیری از هر تخصص در پست مناسب

اول
-0/04
-0/02
-0/09
-0/02
-0/12
-0/03
-0/1
-0/04

دوم
0/37
0/69
0/5
0/27
0/47
0/32
0/27
0/41

سوم
0/38
0/79
0/53
0/41
0/49
0/32
0/28
0/46

چهارم
0/05
0/26
0/21
0/31
0/27
0/03
0/12
0/2

پنجم
0/22
0/71
0/49
0/39
0/47
0/23
0/27
0/45

بدین ترتیب عناصر اصلی حکمروایی کالنشهر تهران اعم از پیشرانهای دارای عـدم قطعیـت ،عوامـل از پـیش معـین،
مسائل کلیدی و سناریوها مشخصشده و شدت پیامدها و نحوه اثرگذاری آنها تحلیل و تبیین شد .بر اسـاس یافتـههای
این پژوهش در راستای بهینهسازی حکمروایی کالنشهر تهران الزامی است زیرساختهای جهانیشدن در تهران تقویـت
شود و تهران با پذیرش نقشهای جدید در شبکههای شهری جهانی و نیز با بهرهگیـری از تجـارب موفـق در ارتبـاط بـا
حکمروایی کالن شهرها زمینه بهبود حکمروایی شهری را ایجاد کرده ،همچنین با فراهم کردن بستر مشارکت سـمنها و
جامعه مدنی در حکمروایی شهری بستر الزم برای الگوی بهینه حکمروایی شهری را ایجاد کند .چراکه این عامل در بـین
سایر عوامل دارای بیشترین درجه مرکزیت است و در سناریوهای مختلف نیز نقش مهمی ایفا میکند .خروجیهای مـدل
حاکی از این است که حتی در صورت ایجاد اصالحات اساسی در ساختار اداره کشـور و واگـذاری اختیـارات بـه نهادهـای
محلی و منطقهای امکان مداخله شدید نهادهای دولتی منطقهای و عدم توجه به سـمنها و جامعـه مـدنی وجـود خواهـد
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 کـاهش مشـارکت بخـش خصوصـی و غلبـه، لذا این عوامل زمینه تشدید سیاست زدگی شورا و مدیریت شـهری.داشت
 بنا بر درهرصورت تمرکز بر تسهیل نقشپذیری جامعه مـدنی و سـمنها در حکمروایـی.نهادهای دولتی را فراهم میکند
.شهری و نیز ایجاد بسترهای جهانیشدن دارای بیشترین تأثیر بهبود مسائل حکمروایـی کالنشـهر تهـران خواهـد بـود
گرچه داشتن نهادهای محلی و منطقهای نیز اثرات زیادی بر بهبود حکمروایی خواهد داشت لیکن بـهتنهایی اثـر چنـدانی
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