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 مقدمه

 نظورم بهشهری  یزیر برنامهرویکردهای  ویی حکمرواتغییر در سیستم  ،شهرها کالنمدیریتی به  یها نگرشدر گذار 

نوین  یها مدلاسی مشهود است. ظهور و چند مقی یچندبعدو متناسب با مسائل پیچیده،  ها یتقطعآمادگی برای عدم 

 نگر یندهآیی حکمروا یها مدل ةارائ یتازگ بهبازتابی و  ییحکمروامنعطف، یی حکمروامدیریت گذار،  مانند ییحکمروا

 یها مدلمدیریتی و اتخاذ رویکردها و  یها نگرشیدی بر ضرورت تحول در أیت، نگاری یندهآ یها روشمبتنی بر اصول و 

 یها دههدر  توان یمرا  یا منطقهشهری و  یزیر برنامه ةبه عرص یپژوه ندهیآورود جدی رویکرد  است. ییحکمروانوین 

شهری شده و  یزیر برنامهتخصصی وارد مبحث  صورت بهآخر قرن بیستم دانست. این رویکرد در کشورهای اروپایی 

و  یزیر برنامهبارة اخیر مقاالت متعددی در ی ها پژوهشی و دانشگاهی نیز در سال ةاست. در حیط کاربرد داشته شدت به

به  توان یم یپژوه ندهیآشهری و  یزیر برنامههای مرتبط با  ژوهشپ نیتر برجستهمنتشر شده است. از  یپژوه ندهیآ

 Khakee, 1985; Khakee and Stromberg, 1993; Khakee) اشاره کرد 5و راتکلیف 4خاکی، کراوسزیک پژوهش

and Dahlgren, 1986; Khakee, 1988; Barbanente, Khakee, and Puglisi, 2002.) ةتوسع ،در ادامه 

 ینگار ندهیآمبتنی بر یی حکمروا یها مدلیا  نگر ندهیآیی حکمروا، یزیر برنامهو نفوذ آن در مدیریت و  یپژوه ندهیآ

شهری ظهور کرد  یزیر برنامهدر  یپژوه ندهیآمتفاوت از کاربست  ةمبحث جدیدی در ادبیات علمی و البته با ریش عنوان به

 لورباچ، کمپمانند نی امتفکر ،پایدار آمیخته است. در این میان ةبرای توسع ییحکمرواکه در بسیاری موارد این رویکرد با 

 یها وهیش و پایدار ةبرای توسع ییحکمروا یها مدل ةآثار متعددی در حوز ،سردمداران علمی این زمینه عنوان به و ووس

ی ها وهیشجهان معاصر و با تحوالت شدید اجتماعی و فناورانه، دیگر در  پایداری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند هگذار ب

ة ارتباط بازیگران، کیفیت و نوع نحویی نیاز است که در آن حکمروای نوین وهایشیی پاسخگو نیست و به حکمرواسنتی 

 یها شکلنیست و در شرایط مختلف  معین پیش از امری ها نآة مداخله و میزان قدرت و اثرگذاری نحوبازیگران، 

اصول، دربارة و  اند دادهمدیریت گذار و مدیریت منعطف را بسط  ةنظری ها آن ،خاص طور به. ردیگ یممختلفی به خود 

یکرد ضرورت رو است از  عبارتخالصه  طور بهاصول اساسی این رویکرد اند.  کردهفرایندها، مراحل و کاربرد آن بحث 

و خود هدایتگری و  ها شبکه، اهمیت سازها و شگفتی ها تیقطع، پذیرش عدم مدت کوتاهبرای حل مشکالت  بلندمدت

 :Kemp and Loorbach, 2006; Kemp and Loorbach, 2003) ضرورت ایجاد فضایی برای خالقیت و نوآوری

Rip; 2006, Loorbach, 2010; Nevens, Frantzeskaki, Gorissen, and Loorbach, 2013; Voß, 

Bauknecht, Kemp, Goffman and Loorbach, Annemarie Van Zeijl-Rozema, Cörvers, Kemp, and 

Martens, 2008; Gibson, Rotmans, Kemp, and Asselt, 2001; Voß and Kemp, 2005; Voß, 2005.) 

 1گیران برای ایفای نقش و کمک بهینه به تصمیم 9که تحلیلگران سیاست رسد یمخود به این نتیجه  ةجاکیل در رسال 

دقیق و  یها چارچوب ،گرا اثباتفکری  یها سنتبه رفع موانع شناختی و خروج از  2پایداریی حکمروا ینگار ندهیآة در زمین

                                              
1. Krawczyk 
2. Ratcliffe 
3. Policy Analyst 

4. Policy Makers 

5. Sustainable Governance Foresight 
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 یها روشاز  یریگ بهرهتحلیلگران سیاست با  از دیدگاه اودارند. نیاز جایگاه و وظایف سنتی خود دربارة همچنین بازنگری 

 ةدربارنوین  یها نگرشباز و منعطف همواره تمرکز تحقیقات خود را بر های  پژوهش یها چارچوبو در قالب  ینگار ندهیآ

 ها چارچوبامکان بازساخت  ها آنکه به  استفاده کرد یا گونه به ینگار ندهیآ یها روش از باید رو اند؛ از این کردهموضوع بنا

و  اقدامات ةتصمیم، دامن ةمتفاوتی را برای تعیین مسئل یها درککه بدهد تجویزی -اریهنج یها تیروا عنوان بهرا 

که  دنکن یمخود به این مهم اشاره  ةکیاواجا و استنوال در مقال (.Jakil, 2012) کند یمفراهم  ها مبنای تصمیم ةنظری

بر این است تا مدل یکپارچه  ها آنسعی  وجود دارد و ینگار ندهیآو  ییحکمرواارتباط بارة علمی اندکی درهای  دیدگاه

یاد  4ییحکمروادر  ییگرا عمل پارادایمسوی  ارائه دهند که از آن با عنوان حرکت به ینگار ندهیآمبتنی بر  ییحکمروا

مختلف و با سطوح  یها ستمیسدر . است 1و تجویز 9ینیب شیپ، 5شناخت یا مرحله یند سهافر ییحکمروا. این دو کنند یم

 ها ستمیس. هرچه اند پرداخته ها آنمختلفی نیاز است که به ذکر  یها روشبه یچیدگی در هرکدام از این مراحل پمتعدد 

 .خواهد بود ارزشمندتر ها آن کاربردبیشتر و  ینگار ندهیآو رویکردهای  ها روش یریکارگ بهضرورت  ،شوند یم تر دهیچیپ

شهری و واقعیت پویای یی حکمرواساختار میان دی ناهماهنگی عملکرند معتقد (5649) 2کایوی و استنوال

است. رفع این ناهماهنگی  یشهر کالنپایدار و عادالنه در مقیاس  ةمانع دستیابی به توسع نیتر یاصلشهری  یها تیفعال

از . ردیگ یمبین نهادی صورت  یها یهمکار کمک بهنیازمند هماهنگی نهادهای متفرق حکومت است که این مسئله 

فعان در پرتغال اثر مثبتی بر ن مشارکتی سناریونگاری برگزار شده با ذی یها کارگاهکمی و کیفی  یها لیتحل، ها آندیدگاه 

 سناریونگاری در قالب پروژه یها کارگاهخواهد داشت.  تر کوچک یها اسیمقبین نهادی در آینده و در  یها یهمکار

(0
SOTUR ه استری بودشه ینیبازآفرشد که هدف آن  برگزار( تشکیل و (Rayle, 2010). اروپا  ةمناطق اتحادی ةکمیت

شهری در چندین یی حکمرواپیش کنونی و آینده  یها چالششهری در اتحادیه اروپا و  ییحکمروادر گزارش خود درمورد 

های  دیدگاه 7پژوهشگران فعال در این زمینه ،. در این گزارشپردازد یمشهری  ینگار ندهیآمات و الزا ها ضرورتمبحث به 

یندی اشهری فر ینگار ندهیآنتایج این مطالعات براساس  .اند دادههای تخصصی و مباحث گروهی ارائه  پنلخود را در قالب 

مبتنی بر  ینگار ندهیآ .و خالقیت 1پذیری وفق ،یریپذ انعطافکراسی، واز: دم است  عبارتاصلی آن  ةپای هپویاست که س

 ةجدید است که در آن هم یها یهمکاربودن تغییرات و هدف آن کشف موضوعات، ابزارها و  ینیب شیپمفهوم غیرقابل 

بر این  کنندگان شرکت، اروپا در این زمینه ةنتایج مطالعات اتحادیبراساس خود دارند.  ةشهروندان سعی در ساخت آیند

و رویکرد مشارکتی را همراه داشته و یا آن را تقویت  بلندمدت، ابعاد خالقیت، رویکرد ینگار ندهیآ یها روشکه ورند با

  (.2011Regions of the European Committee ,) کرده است

مختلف اجتماعی،  یها حوزهدر تحوالت شدیدی  با اخیر ةپایتخت ایران در چند ده عنوان بهتهران  شهر کالن 

                                              
1. Pragmatice Governance Paradigm 

2. Diagnosis 

3. Prognosis 

4. Prescription 

5. Kaivooja and Stenvall 

6. Strategic Options for Integrating Transportation Innovations and Urban Revitalization (SOTUR) 

7. Philippe Destatte, Joe Ravetz, Corinne Hermant-DE Callatay, John Ratcliffe 

8. Flexibility and Adaptability 
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 شهر کالناین  ةادار ویی حکمرواساختار  این وجود  با جه شده است؛مواو کالبدی  محیطی یستزاقتصادی، فناوری، 

و  یسال خشکمانند روندهای کنونی  برخی تداوماز  تأثرسو م یک ازتهران  شهر کالن ةآیند تغییرات جدی نداشته است.

سوی و از  استق ج و طالاالگوی خانوارها و ازدو ةنیزم درآب، رشد فناوری، افزایش جمعیت و تحوالت گسترده  بحران

. فراهم کندرا  ییحکمروامسائل و الگوهای نوین بروز  ةزمین تواند یم اعی جدیدمتحوالت سیاسی و اجت یریگ شکل ،یگرد

 تر یقدقبررسی به و  است بینی پیش یرقابلغو شتاب تغییرات شهری در جهان معاصر  هبالقو ماهیت یلدل بهاین تحوالت 

است.  منتج از چنین تحوالتی های یندهآتبیین  شهری مستلزم ییحکمرواة ی بهینطراحی الگونیاز دارد. همچنین 

استفاده از با  وند،ش  ییشناساتهران  شهر کالن ةبر آیند اثرگذار یروندها کالنو  ها ران پیشنیاز است  اساس براین

 ازناشی ات تأثیرو  ت بگیردصورتهران  شهر کالن ییحکمرواروی  سناریوهای مختلف پیشتدوین ، نگاری یندهآ یها روش

رویکردها در انتخاب  ها آنو یابد شود تا افق دید مدیران گسترش  بررسیتهران  شهر کالن ییحکمروا ةسناریوها بر آیند

پیش  یوهایسنارتدوین بحرانی و  یها تیقطعشناسایی عدم  هدف بااین پژوهش  .راهنمایی شوندو ابزارهای مدیریتی 

 .صورت گرفته استتهران  رشه کالن ییحکمرواروی 

مبان نظری
 یده شکلفعال در  صورت به توان یمو و ساختن است  یریگ شکلبر این است که آینده هنوز در حال  نگاری یندهآاساس 

ی بسیار ةعالقتازگی  بهو شهروندان است.  ومتفهم توانمندساز برای حک بود یا حتی آن را ساخت. این نگرش مؤثربه آن 

 نگاری یندهآ مثال ؛ برای است شده یجادا ها سازماندر سطح جامعه و  راهبردی گذاری یاستسدر  نگاری یندهآکاربرد  به

از ( Truffer, Voss, and Konrad, 2006) یداریپا نگاری یندهآو ( Eriksson and Weber, 2008) منعطف

دولتی  ادارات وبه حکومت  نگاری یندهآ .شوند یممحسوب  گیری یمتصمدر  نگاری یندهآ یریکارگ بهتالش برای  یها نمونه

داشته  4ی احتمالیها برنامهبلکه ممکن و محتمل هستند،  ،که مطلوب نیستند یوهاییسنارکه برای  دهد یماین فرصت را 

 ییحکمروادر برابر تغییرات مداوم و ایجاد  پذیری یتمسئولیی حکمروابرای  نگاری یندهآباشند. دو پتانسیل اصلی 

در  تواند می نگاری یندهآ. دننک یمو نقش دولت را مشخص یی حکمروابارة در روز بهکه مباحث هستند  5محوردشهرون

مختلف  های یمپارادامیان در (. UNDP GCPSE, 2014: 5کاربرد داشته باشد ) ییحکمروامختلف  یها گامسطوح و 

 های یبند طبقه ترین یاصلمتفاوت باشد. اسالتر یی حکمروابحث دربارة  ها آناز  هرکدامممکن است رویکرد  نگاری آینده

داند  می یو انتقاد شناسانه معرفت پژوهی آیندهمحور و  مسئله پژوهی آینده، پسند عامه پژوهی آیندهة را سه دست نگاری آینده

(Slaughter, 2002: 28 .)ینگار ندهیآرا زی ؛است ییحکمروادر پیوند با  آندیگر انواع  بیشتر از انتقادی نگاری آینده 

به اشکالی از  گیری تصمیمیندی در افر رویکرد تک یجا به نفعان است و ذیو فکری فعال با جوامع  مبتنی بر همانتقادی 

وجود داشته باشد.  دار ادامهیند امجدد راهبردها در فر یده جهتانتقادی و  یها انعکاسامکان  ها آندارد که در نیاز نهادها 

  (.Puglisi and While, 2004: 4) استمدنظر  گیری تصمیمیند اردر ف 9یت و گشودگیدر این رویکرد شفاف

                                              
1. Contingency Plans 
2. Citizen-Centered Governance 
3. Openness 
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اجتماعی در  نگاری آیندهارزش  .اجتماعی دارد نگاری آیندهریشه در  نگاری آیندهدر ادبیات علمی  نگر آینده ییحکمروا

مبنای  5و عمیق متفاوت انه،دلسوز بینی یشپفهم و  در آناست که  4عقل فرزانه مشارکتی گسترده و گیری تصمیم

است که  «9جوامع عقالنی»عالئمی از ظهور  ،هوشمند خرد با مرتبطو سیستماتیک  تر گستردهاست. تجارب  گیری  تصمیم

که  ستاچیزی  آنسیار فراتر از نیز برفاه مفهومی  .دنارزش بسیار زیادی دار ها گونهانسان و سایر  بلندمدترفاه  نآ در

اجتماعی ممکن است  نگاری آینده (.Floyd and Hayward, 2008: 1084) تاس توجه موردضر نیز حال حا و درسنتی 

خود  یا مرحله پنجاسالتر در مدل  .مختص خودش را داشته باشد های یازمندینمختلف سطوح و  یطو شرادر جوامع 

 نگاری آیندهجامعه برای  یآمادگیزان . در این مدل با توجه به مکشد یمیر اجتماعی را به تصو نگاری آیندهف سطوح مختل

 ةجامعه برای توسع یتو ظرفمعتقد است توانایی  ویاست.  شده  دادهسطح توضیح  پنج نگاری آیندهو میزان پذیرش 

. استفاده از یابدحکومت ارتقا از سوی  نگاری آیندهکارگیری عملکردهای  هشناسایی و ب با تواند میاجتماعی  نگاری آینده

در  تواند میرایج  صورت بههشدار اولیه  یستمو س، سناریونگاری یدادو روپویش محیط، تحلیل روند  مانندی عملکردهای

و مشاغل  یباشد. وی معتقد است سه نهاد حکومت، بخش خصوص گذارتأثیردر سطح جامعه  نگاری آیندهفرهنگ پذیرش 

 .دنسطح جامعه دار نگاری آیندهو آموزش نقش مهمی در ارتقای ظرفیت 

پذیریجوامعاجتماع وفرهنگآیندهنگاریآیندهسیوحمختلف.8جدو 

هاشاخصپذیریآیندهفرهنگسیوح
 گرا گذشته فرهنگ

 یندهاز آ مغز انسان اولیة درک و ظرفیت اول سطح
 و نسنجیده صورت به روزانه زندگی در نگر آینده تفکر

 کاربرد دارد. فکرنشده

 .رود می کار به آینده به مربوط مباحث در پژوهی آینده مفاهیم و ها ایده دوم سطح
در مباحث  کاربرد رایجی نگاری یندهآ های یدهو ا مفاهیم

 دارد.

 سوم سطح
مند  روش صورت بهرا  یلقدرت تحل پژوهی یندهآ یها و روش ابزارها

 .دنده می افزایش
گسترده  نگاری آینده استانداردهای و ها روش از استفاده

 .شود یم

 سطح
 چهارم

 کار به وسیعی طیف در پژوهی آینده ساختارهای و ها پروژه یندها،افر
 .روند می

 دارد. ها سازماناز  یاریدر بس رایجی کاربرد نگاری آینده

 سطح
 پنجم

 همة در مبرم ویژگی یک عنوان به نگاری آینده برای اجتماعی ظرفیت
 .است ضروری ها ینهزم

 .است شدهتبدیل  یاجتماع هنجار بهبلندمدت  تفکر

 پذیر آینده فرهنگ

 Slaughter, 2006: 4 منبع: 

 یها شبکهجهانی و  های یستمساکنون » گوید: می ییحکمروا نگاری آیندهاساسی  های یژگیوبارة در 1ویلبر

توسعه  ةپیچیدپیوستن در فرایند  به هممدام در حال  و اند کردهرا احاطه  ها ملتجوامع و  یها ارزش ،یکپارچهپیوستة  هم به

 یها ارزشبه درک پویایی  یا دهیچیپ یها ستمیسچنین در یی واحکمربنابراین  ؛هستندیرونی و بعوامل درونی براساس 

و جامع  های یندهآ یسو بهکه ما را  است نیازیی حکمروا ةیکپارچسیستم به  ،در این شرایط .داردنیاز و جوامع  ها ملت

                                              
1. Sagacious Wisdom 
2. Discrimination, Profundity, Compassionate Understanding and Anticipation 
3. Wise Societies(Koinosophic) 
4. Wilber 
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ساختارها، یندها، اارزش چارچوب پیشنهادی ویلبر در تمرکز بر فر .(Conway, 2006: 60) «خواند یفرام 4یرترفراگ

فرد با  شود میمشخص  چارچوبو توسعه است. در این  ینوآور با پژوهش، نگاری آیندهنفعان و پیونددادن  ذی یریگردرب

 مراتب سلسلهنهادها و  شود دارد. همچنین بیان می نگاری آیندهچه نقشی در  خود برداشتو توجه به موقعیت، ادراک 

 تاکنونگرچه ا (.Conway and Stewart, 2005) ه نقشی خواهند داشترار دارند و چدر چه جایگاهی ق ییحکمروا

و رویکردهای آن وجود  ها مدلو مقاالت مختلف درمورد غنی نشده است که منابع  چنان نگر ندهیآیی حکمرواادبیات 

در تبیین و  اندتو یمکه صورت گرفته است  نگر ندهیآ ییحکمروا یها مدل یبند دسته بارةدر اولیه یها تالش، داشته باشد

در شرایط  ها آن های یتو ظرفو قابلیت  نگر آینده ییحکمروامختلف  یها سنتراموس واقع شود.  مؤثرتحلیل موضوع 

 نگاری آیندهآینده را ارائه داده است:  ییحکمروازیر در  یها سنت ،جامع یبند طبقه وی در بررسی کرده است.را مختلف 

، 2نگاری آیندهراهبردی مبتنی بر  یزیر برنامه، 1آینده های یسیونکم، 9نگر آینده کراسیو، دم5و نوآوری یفناور علم،

مدیریت گذار و  یکردهایرو به اعتقاد وی،. 1یا شبکه نگاری آینده، 7یکپارچهیی حکمروا نگاری آینده، 0گذارمدیریت 

 ر ارتباط با موضوعات پایداری دارندو د یا منطقهشهری و  های یاسمقیکپارچه، تناسب بیشتری با  ییحکمروا نگاری آینده

(Ramos, 2014: 45.)  

 ینگار ندهیآاست که با  ینگار ندهیآاز شقوق  ینگار ندهیآمبتنی بر  یگذار استیس ،در سطح عملیاتی و اجرایی 

 .ردیگ یمت ئاز آن نش که است ییها برنامهو  ها استیسیی حکمرواکه نتایج سیستم  صورت نیبد. داردارتباط  ییحکمروا

 باشد. ینگار ندهیآمبتنی بر  تواند یم یگذار استیسو  ها گیری الگوی تصمیم نیز ییحکمروااز الگوی  تر نییپادر سطحی 

این تفاوت اصلی  چهاردر ادامه  .استمتفاوت  گیری تصمیمشاهد مبنا در  های روشبا  3تصمیم( مبنا) یاستس نگاری آینده

  شود: مقوله بیان می

 گذاری عمومی را ببیند یاستسدر  بلندمدتافق  کند تالش می. 4

ین عدم بنابرا های محتمل دارد. یندهآها و  یاییپواز  سامانمندبینی خودداری می کند و سعی در ارزیابی  یشپاز  .5

 نگاری سیاست مبنا است ترین موضوع در آینده یاصلقطعیت 

 داند یم ارزش بان را یک جنبه بسیار آ 46نگاری سیاست مبنا اقدام مبنا است که واندرالن آینده .9

ها با استفاده  . آندارند راقابلیت اثرگذاری بر آینده  ها حکومتنگاری سیاست مبنا مبتنی بر این فرض است که  آینده.1

 ها خواستها نیازمند  کنند که هرکدام از آن یمهای جایگزین جامعه در حال تغییر را بررسی  یوهشنگاری  های آینده از روش

 . (Ellen FOBÉ, 2011:4-5) طلبد. یمهای اقدام متفاوتی  یوهشو تقاضاهای مختلف است که 

                                              
1. Encompassing 
2. Science, Technology and Innovation Foresight (STIF) 
3. Anticipatory Democracy (AD) 
4. Futures Commissions (FC) 
5. Foresight Informed Strategic Planning (FISP) 
6. Transition Management (TM) 
7. Integrated Governmental Foresight (IGF) 
8. Network Foresight (NF) 
9. Policy-Oriented Foresight 
10. van der Laan 
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 یریگ میتصم نیرا در ا یاست که سه عملکرد اساس  شده عیو توز یا شبکه یریگ میتصم یلیعنصر تکم ینگار ندهیآ

و  به تصمیم یده شکل .یریگ میتصم یو عملکرد مشورت میتصم لیتسه م،یبه تصم یده و شکل ی: آگاهکند یم فایا

و  ها چالشتغییرات،  های یاییپوکه گیرد  صورت میارچه یکپ های یافتهو  شده یبند طبقهتولید اطالعات  آن با آگاهی از

 هایشان یاستسو طراحی  یساز مفهومورودی در  عنوان بهگیران  به تصمیمرا  ها آنو دهد  میآینده را نشان  یها انتخاب

در  شدهیدتول های ینشبطریق ترکیب  از (گیری تصمیمراهبردی  ةمشاور) یریگ تصمیم. عملکرد مشورتی دهند یمانتقال 

و  گیری تصمیمبازیگران مختلف در بطن از سوی مختلف از موضوعات راهبردی  یها درککه با  نگاری آیندهیند افر

یک  عنوان به نگاری آیندهبه عملکرد  . عملکرد تسهیل تصمیمکند میسیاست کمک  تعیینبه  ،گیرد یمشکل  ها آنانتقال 

ارتقای کمک  به نگاری آیندهمکمل رویکردهای سنتی هدایت سیستم است.  دارد که این ابزار متمم واشاره ابزار سیستمی 

روی آینده و ایجاد  پیش یها توسعهکنونی سیستم،  های یاییپودادن  راهبردهای معین، نشان ةپاسخگویی سیستم با ارائ

 Giessecke, Annelieke Van) کند میکمک  ها یاستسشدن  به اجرایی ،بازیگرانمیان جدید  یاندازها چشمو  ها شبکه

Der and Elkins, 2012; Schartinger and Weber, 2010گیری تصمیمدر  نگاری آیندهملکرد تسهیلگری (. ع 

روابط و فرصت  با استفاده ازبا ایجاد فریندهای یادگیری جمعی  نگاری آینده نآ درهمان مدیریت گذار است که  درواقع

 یندهای یادگیری جمعی امکانا. فرکند میرا ایفا  یعملکردبازیگران چنین میان  ها شبکهبرخوردهای رودررو و ایجاد 

که چنین  کند میمطلوب را فراهم  های یندهآروی آینده و  پیش یها چالشکنونی،  و مسائلبرداشت مشترک از موضوعات 

 افزون(. Giessen and Marinelli, 2012 32 :گذار است )تأثیرگیران  تصمیماز سوی  ها یاستسامری در تسهیل اجرای 

نفعان  جاسازی مشارکت ذیاند:  کرده دیتأک گیری تصمیمدر  نگاری آیندهسه عملکرد اصلی متفکران این حوزه بر  ،بر این

 ین.نمادعملکرد  ویری گ ی به سیستم تصمیمده بازشکل ،گیری در تصمیم

 و ای یهچندالیی کمرواح ةزمین گیری تصمیمیند امدنی در فر ةجامع ةبا ایجاد فرصت مشارکت گسترد نگاری آینده

را بهبود  ها مقبولیت تصمیمو  گیری تصمیمیند اشفافیت و مشروعیت فررو  و از اینکند  میچندبازیگری را فراهم 

 یستمس بازساخت)یریگ تصمیم یستمبه س یده بازشکل .(گیری نفعان در تصمیم جاسازی مشارکت ذیبخشد ) یم

 بایننمادعملکرد  (بازیگران میان یدو روابط جد ها نقش وجودو  یدجد یها چالشبا  همواجه منظور به گیری تصمیم

 Da) شده است بنااصول عقالنی  براساس ها آن های یمکه تصم دهد یمنشان  نفعانذی به مدیران ،نگاری آینده یاجرا

Costa, Warnke, Cagnin and Scapolo, 2008: 373-375 .)هر  در بخش فوق، ذکرشدهبر عملکردهای  عالوه

سنجیده  نگاری آیندهمیزان موفقیت  ها آنسنجش  کمک بهکه ی دارد یرمستقیمو غمستقیم  اتتأثیر نگاری آینده ةپروژ

مختلفی  یها مدل که شود میمشخص  ییحکمرواو کاربرد آن در  ینگار ندهیآبا  مرتبطبا مرور مبانی نظری  .شود می

داشته یی حکمروامتعددی برای  یدستاوردها تواند یم ینگار ندهیآو وجود دارد یی حکمروابا  ینگار ندهیآبرای ارتباط 

 شدت بهر اخی یها سالنظری این موضوع در  ادبیاتکند  می بیانمورد در این  ها پژوهشهمچنین نتایج بررسی  باشد.

نون پژوهشی در ایران تاک حالبا این  .در سطح جهان وجود داردنیز ی فراوانی بتجر یها نمونهاست و  یافتهتوسعه 

صورت نگرفته خاص  طور بهتهران  شهر کالنیی حکمروا ینگار ندهیآو  کلی صورت به ییحکمروا ینگار ندهیآبا  مرتبط

 شهر کالنیی حکمرواآینده ی درمورد بتجر ةو مطالع ییحکمروا ینگار ندهیآادبیات  ةهدف توسع است. این پژوهش با
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نتایج کردن  کاربردی منظور بهو  ینگار ندهیآ یها روشاز  یریگ هرهببا در این مطالعه،  است. انجام شدهتهران 

این حوزه  های به تصمیم یده بازشکلو  یریگ میتصمتسهیل  ،تهران شهر کالن ییحکمروابرای بهبود  ینگار ندهیآ

  صورت گرفته است.ن مرتبط و مسئوال نهادهابرای 

پژوهش شناسروش
 ونیست دو متغیر  ةیا رد رابطتأیید اکتشافی که در پی  جهت  ینا از .استی تحلیلی و اکتشاف-پژوهش حاضر توصیفی

تهران  شهر کالنیی حکمروا ةآیند اثرگذار بر های ران پیششناسایی  دنبال بهبلکه  ،ستینهدف آن آزمون یک فرضیه 

میزان  رب هنگام پرسش از خبرگاناست.  4156افق زمانی پژوهش  سناریوهای آینده است. یینو تبو کشف 

تهران  شهر کالن ةبر آیند اثرگذار های ران پیششناسایی  منظور به است. شدهتأکید و عدم قطعیت این افق  یگذارتأثیر

STEEPدر قالب روش  جهانی با استفاده از پویش محیطی های ران پیشابتدا 
مرور  در این میانند. شد ییشناسا 4

و  روندها کالنبارة ن شهرهای مختلف جهان درابه با شهردارمصاحاز  یریگ بهره شهری و ینگار ندهیآتجارب 

 های ران پیش یساز یبومو  تکمیل منظور به .استمنابع  نیتر مهماز آن شهرها  ةبر آیند اثرگذار های ران پیش

ن و نخبگان امتخصصهای  دیدگاهجدید برای سنتز که روشی  شد  استفاده( RTD 5) یآن از روش دلفی شده شناسایی

 راندبودن آن است مزیت دلفی آنی بی ترین مهم. رود میکار  هدلفی سنتی ب های ضعف برخیکه برای رفع  است

(Gordon, 2009: 2.)  تواند می سؤاالتو کارشناس پس از پاسخ به نیست  راندهادر این روش نیازی به تکرار 

. همچنین کارشناس پس از ببیندرا  ها گزینهدادن به  برای امتیاز زیاد یا کم ها آنسایر اعضا و دالیل های  دیدگاه

تغییر دهد و دالیل خودش را برای انتخاب  کلی بها ینظر خود را اصالح  تواند میسایر اعضا های  دیدگاه ةمشاهد

 Gordon and) شده استاستفاده چندین تجربه  و در 9هزاره ةدر پروژ 5662سال  رویکرد در ینا کند.ارائه  ها گزینه

Pease, 2006: 322.)  بحرانی  های یتقطعشناسایی عدم برای  ،ها ران پیش یساز یبومفهرست نهایی و  ةتهیپس از

و میزان عدم  تهران شهر کالن ییحکمروا ةبر آیند ها ران پیشی اثرگذارمیزان  ةنفر از خبرگان در زمین 95های  دیدگاه

برای انتخاب افراد  اساس برایناست.  آمده 5دول در دلفی در ج گانکنند شرکت یها یژگیو. شد دریافت ها آنقطعیت 

مربوط  یها حوزهکاری در  ةتخصصی مرتبط و میزان تجرب ةرشت ،گروه دلفی از سه شاخص اصلی میزان تحصیالت

 یها پژوهشدر  ،دنرس یمنفر هزار به بیش از  اسیمق کالن یها یدلفگروه خبرگان در  یگاهاگرچه  استفاده شده است.

 (. 469: 4911)احمدی،  دنکن یمنفر برای دلفی کفایت  96تا  42 اسیزمقیر

                                              
1. S (Social),T (Technological), E (Environmental), E (Economical), P (Political) 

5 . Real time Delphiصیورت آمیاده وجیود     بیه  یرسیاختی ز ینیی پژوهش چن نیدارد که تا زمان انجام ا یازن یافزارنرم های یرساختبه ز یآن یدلف اجرای ؛
 یدهساختار پرسشنامه و پاسخ RTDو براساس اصول  یداریخر ینآنال یها پرسشنامه ةیشرکت ته یکخدمات  ی،آن یدلف اجرایمنظور . بهاست هنداشت

پژوهش در شرکت  نیده است که پس از انجام ااآصورت م به RTD یبستر اجرا کردن پژوهش حاضر فراهم یاز دستاوردها یکیسؤاالت اصالح شد. به 
را  یآن یدلف یاجرا یبرا یازمورد ن های یرساختتمام ز یآن یبا انتخاب دلف تواند یم پژوهشگرو  شود یارائه م یانمشتر به( DigiSurvey) یسرو یجید

 .کندصورت آماده استفاده  به
3. Millennium Project 
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دردلف آن کنندهشرکتنخبگانمشخصات.4جدو 

تعدادتخصصبراساستعدادتیصیالتسیح
کارةسابق

مرتبط
تعداد

 49 سال 9 از کمتر نفر 3 پژوهی یندهآ نفر 7 دکتری دانشجویان
 45 سال 0تا  9 نفر 40 ریشه مطالعات نفر 45 یدکتر یالنالتحص فارغ

 47 یشترو بسال  0 نفر 7 (اجتماعی و علوم زیست یطمح اقتصاد،ها ) رشته سایر نفر 49 دانشگاه استادان
 95 جمع نفر 95 جمع نفر 95 جمع

 

سنجش عدم قطعیت  منظور بهو  صورت گرفتبا طیف لیکرت  ها پرسش کمک به ران پیشمیزان اهمیت گیری  اندازه

، عناصر اصلی ساخت ها ران پیششدن میزان اهمیت و عدم قطعیت  صبا مشخهمچنین  .شدجماع استفاده از شاخص ا

که  ران پیشپژوهش سه  ة. در ادامشدشخص بحرانی و عوامل از پیش معین م های قطعیتسناریو متشکل از عدم 

تبیین منطق سناریوها و سناریو  دیبن استخوانبه  دهی شکل منظور بهرا دارند بیشترین اهمیت و بیشترین عدم قطعیت 

 به 5) ویسنارهشت  درمجموع ،انتخاب شد سناریوهابه  دهی شکلبرای عدم قطعیت سه توجه به اینکه  اب انتخاب شدند.

ترسیم و  ران پیشمنتج از سه  شناسی ریختفضای  ،حذف ناسازگاری درونی سناریوها منظور به .گرفت( شکل 9توان 

یی حکمرواو پیامدهای آن بر  سناریوهاسناریو باقی ماند که داستان پنج  یبترت بدین شد. ناسازگار حذف یها فرض

 تهران ترسیم و تبیین شد. شهر کالن

تهرانشهرکالنشهریمدیریتموردمیالعهوبررس ساختارةمعرف منیق

بیش  4932سال  یسرشمار اسبراس آن تیجمع که و مرکز استان تهران استایران شهر  نیتر بزرگتهران،  شهر کالن

 مراتب سلسلهطرح حفظ و ساماندهی شهر تهران، براساس  است. لومترمربعیک 796 آن نفر و مساحت 1،039،760 از

اساس سازمان  ینااست. بر شده  تشکیلمحله و سطح شهر و فراتر، حوزه، منطقه، ناحیه پنج سازمان فضایی شهر از 

نواحی و شورای شهر تهران  های شهرداریمناطق و  های شهرداریهرداری تهران، شة مدیریتی شهرداری تهران تا سه رد

مدیریت شهری تهران  محله است. 971 و ناحیه 491منطقه،  55تقسیمات فضایی شهر تهران مشتمل بر  و گرفته  شکل

باشد.  گذارتأثیرنده در درک صحیح آی تواند یم ها آنمراحل متعددی را طی کرده است که مرور کوتاه  تاکنوناز آغاز 

 :اصلی بررسی کرد ةدر سه مرحل توان یم رامراحل مدیریت شهری شهر تهران  نیتر مهم

رد. ک یت نمیتبع یاز سازمان خاص یت شهریریمدقبل از انقالب اسالمی  :4901-4927از سال  یت شهریریمد. 4

ده ید ییشورا صورت بهسازمان  ةاز ادار یناصرآن ع یتیریمد یها هیالو در  یدر نمودار تشکیالت شهردار 4923در سال 

خدمات  یها ت سازمانیریمد ی، شورایمال و یت اداریریمد یتهران از شورا یشهردار تشکیالت که یطور به؛ شد 

شهرداران مناطق  یو شورا یت شهرسازیریمد ی، شورایکتراف یعال ی، شورایمطالعات یواحدها تیریمد ی، شورایشهر

 یهماهنگ یو شورا ییشورا صورت به یانیم یها هیالدر  یت شهرداریریبا وجود مد ر این دورهد .شده بودل کیتش

نگر.  ندهیآ یزیر برنامه نبودت هماهنگ و یرینداشتن مد؛ بودل مواجه کبا دو مش یتهران، سازمان شهردار یشهردار
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دلیل  ب شده بود، بهینجمن شهر تصوا یجا به یقانوننظر ه از ک یل انتخابات مردمکشهر به ش یل شوراکیتش همچنین

 .ق افتادیبه تعو یلیتحم وقوع جنگ

 یشهردار یها تیتهران، فعال یشهردار 4907سال  ی: در نمودار سازمان4977-4907سال از  یت شهریریمد. 5

و  یشهرساز، معاونت یو عمران یفن ، معاونتیو ادار یبه هفت معاونت مال یشهردار و تشکیالتاست تر  مشخص

و معاونت امور مناطق  ی، معاونت خدمات شهریکو تراف ونقل حمل، معاونت یزیر برنامه و ی، معاونت هماهنگیمارمع

سازمان  الملل، نیو ب یل روابط عمومک ةان شهردار و اداریم میارتباط مستق یها، با برقرار ن سالیشود. در ا یم میتقس

نظارت بر گسترش شهر تهران و  یرخانه شورای، دبیحقوق لک ةپنج، ادار ةون مادیسیمک ةرخانی، دبیریگینظارت و پ

ت یریمد یها هیالان یم یاما همچنان نقش ارتباط ،ت شدیتقو شدت به یت تشکیالتیریمد ةالی، یکتراف یعال یشورا

 .بودندتر  گن رد همکتر و از نظر عمل ز منظمین یفن یها هسته .وجود نداشت یو فن یقانون

 یانتخابات سراسر ،4977دولت هشتم در سال  سال پس از استقرار یکنون: کتا 4977ال از س یت شهریریمد. 9

. بودشور ک در یت شهریریمجدد نظام مد یده سازمان کنندة بیانه کران برگزار شد یا یشهرها اسالمی یشورا

شهر در شهر تهران  امور ةل ادارکن شیف شد و همیتعر رشهریمد-ستم شورایران با سیدر ا یت شهریریمداساس  براین

 یج نهاد مردمیتدر اول و دوم به یاستقرار شورا یتهران ط یت شهریرینظام مد تحوالتافت. مجموعه ی ییفضا تبلور

 یت شهریریمد یتکمشار و ییتوان گفت نظام شورا یه مک یا گونه به کرد؛ت یخود هدا یواقع اهدافسوی  شورا را به

 ، 4911تهران پس از سال  یت شهریریمد تحوالتن یتر از عمده .گرفت خود بهگسترده  یلکدوم ش یتهران پس از شورا

 اثربخشو  کارآمد یت شهریرینظام مد ییایپو تواند در استقرار و یه مکاست  ینهاد اجتماع یکبه  یل شهرداریتبد

 (.59 :4917زاده،  رحیمپورموسوی و باشد ) داشته ییبسزانقش 

 ةواحد یا حوز 06معاونت با بیش از  ةحوز 3دفتر شهردار تهران،  ةبر حوز هدر حال حاضر شهرداری تهران عالو

که تعداد  یطور به ؛استتر از تشکیالت مصوب  یعوسکه ساختار شهرداری تهران بسیار متفاوت و  درحالی دارد.دست  یینپا

رسید.  یممورد  446بیش از  مؤسساتو  ها شرکت، ها سازماندر وضعیت تجمعی با احتساب  4916 در سال واحدها

: 4931صیامی و وکیلی، ) شده بودند شرکت مختلف در شهرداری تهران شناسایی 26سازمان و  47اساس حدود  اینرب

که با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشان در  هایی سازمانو  نهادهاتهران  یشهرداربر چارت سازمانی  (. عالوه511-512

در سه سطح  ،شوند میشهری، عنصر اصلی و محوری محسوب  های مجموعهمدیریت برقراری روابط سازمانی در سطح 

این نهادها بسیار  ةدامن .آفرینی هستند نقشدر حال نیز و روستا( شهر ) یمحلشهرستان و استان( و ) یا منطقهملی، 

 صورت به .ردیگ یبرمرو شوراهای شهرستان را د ها یفرماندارو از مجلس شورای اسالمی و هیئت دولت تا است گسترده 

در موارد زیر خالصه کرد: گستردگی ساختار  توان یمرا تهران  شهر کالنمدیریت شهری  یها یژگیو نیتر مهملی ک

پیچیدگی و تعدد وظایف و  ،و محلی یا منطقهاز بسیاری نهادهای دولتی و حکومتی در سطوح ملی،  یریپذتأثیر، سازمانی

 ،اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی-از تحوالت سیاسی یریاثرپذ، ی دولتی و حکومتیبا سایر نهادها ها آنگاه تداخل 

 ه.فناوران-تحوالت اجتماعیاز  رتأثم ئةارا قابلپویایی نیازهای شهروندان و خدمات 
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است که یی حکمروااز رویکردهای نوین  یریگ بهرهشهر تهران نیازمند یی حکمروا ،ییها یژگیوبا چنین  هدر مواجه

و  دنظریتجدبه و محلی،  یا منطقهضمن شناخت صحیح تحوالت در سطوح مختلف جهانی، ملی،  ها آن ککم به

و راهبردهای  ها استیسی روزرسان بهبا  است و پرداخته بازتعریف روابط خود با سایر نهادهای دخیل در مدیریت شهری

روی  پیش دمتعد یها ندهیآ مبا ترسی نگر ندهیآی یحکمروا. شود میهای مختلف در آینده آماده وبرای سناری، خود مدیریتی

مسائل کنونی، ة یافت تصاویر فراتر از شکل عینیت ةضمن ارائ وکند کمک  ها آندر این مسیر به  تواند یممدیران شهری 

 .آشکار کندمسائل احتمالی در آینده را نیز 

هایافتهبیثو
موضوعات مطالعات شهری  ترین یچیدهپ، از ها آنو مدیریت یی کمرواحمباحث مرتبط با  جمله از شهرها کالن ةمسائل آیند

دقت در ؛ بنابراین تحلیل بسیار دشوارتر خواهد شد شود میصحبت این واحدهای جغرافیایی  ةآینددربارة  که  یهنگام است.

با  ،در این مطالعه .بسیار ضروری است ها آن ةبر آیند اثرگذاریند صحیح برای شناسایی عوامل اطی فر ،ها روشانتخاب 

از  یا دامنهو  استتأثیرگذار تهران  شهر کالن ییحکمروا ةبر آیندبسیاری عوامل  ،بودن موضوع  ای رشته ینبتوجه به 

از این موارد برخی  ،یناوجود  با. گیرد یمبردررا  محیطی یستزاقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و  یها ران پیش

بحرانی  های قطعیتدر انتخاب عدم دارند. شهری  ییحکمروابر  یرمستقیمغ یتأثیرگر ی مستقیم و بعضی دیراثرگذا

است.  گرفته قرار مدنظر یزنتهران  شهر کالن ةآیندیی حکمرواعدم قطعیت، اثرگذاری مستقیم بر  بر میزان اهمیت و عالوه

 ،تهران شهر کالن ییحکمروا ةآیندن بر ی آاثرگذارو  شده شناسایی های ران پیشبه میزان اهمیت  یازدهیامتنتایج 

میزان عدم قطعیت  دیگر  عبارت  به و ها ران پیش ةنظر خبرگان درمورد جهت تغییرات آیند عهمچنین میزان اجما

 تر یکنزدصفر هرچه عدد به  4.است 5 تا صفرعددی بین  اجماعاست. در این جدول میزان آمده  9جدول در  ها ران پیش

و  بیشتر اجماعنزدیک باشد، میزان  5عدد به  و هرچهمیزان عدم قطعیت بیشتر  یجهدرنتو ر میزان اجماع کمت ،باشد

 است عدم قطعیت کمتر یجهدرنت

 ةتوسع، تداوم روند شهرنشینی، افزایش سالخوردگی مانند ها ران پیشاست که بعضی  آنبیانگر  خروجی این بخش

شدیدی بر ات تأثیر ،افرادمیان سریع دانش  یگذار اشتراکدسترس قرار گرفتن اطالعات و به  ، درمجازی یها شبکه

از پیش  این موارد ةآینده هم براینتایج شاخص اجماع براساس  . همچنینتهران دارند شهر کالنیی حکمرواالگوی آینده 

یین الگوی در تغییر و تع ران پیشاین چند توجه به  ای یندهآوقوع هر  بنابراین در صورت؛ د بودنخواه یافزایش معین و

و  نگاری آیندهمیزان عدم قطعیت نیز اهمیتی ویژه در  نیبا وجود ا تهران ضروری است. شهر کالنیی حکمروا ةآیند

 ةجهت تغییرات آیندبارة نخبگان درمیان کمترین میزان اجماع  است که آنبیانگر  ها نامه پرسشنتایج  .داردسناریونگاری 

 :وجود داردزیر  های ران پیشدرمورد  ها ران پیش

 ؛کشور ةادار در نظام یادینبن یاسیاصالحات س .4

                                              
این پژوهش هدف  .ها کاربرد دارد فرض در تعیین احتمال وقوع پیش تنهابودن  اینکه مثبت یا منفی دلیل، به شود یمعیین ت 5 تا 5-عدد شاخص اجماع بین .  4

 میزان عدم قطعیت مورد نیاز است، قدر مطلق عدد شاخص اجماع درنظر گرفته شده است. تنها سنجش احتمال وقوع نیست و
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 ؛شهر تهران یجهان یریگ شکلو  شدن یجهان .5

 ؛یمل یها ارزشبر  یاجتماع یها گروهمشترک  یها ارزش ارجحیت .9

 ( دربزرگ و... یها شرکت) یاقتصاد ینقش نهادها و در اقتصاد کشور یحکومت ینقش نهادها وسهم  .1

 .گذاری یاستس

 ها آن ةدوگان های فرض یشپاز  هرکداممشخص نیست و  ها ران پیشاین  ةمعناست که جهت تغییرات آیند  نااین بد

ی را ایفا جهان شهر کالنشدت یابد و تهران نقش یک  شدن یجهانچه روند نناپیامدهای بسیار متفاوتی خواهد داشت. چ

چه تغییرات نچنا ،دیگرسوی از  .نونی خواهد بودبسیار متفاوت از سیستم ک متناسب با آن شرایطیی حکمرواسیستم  ،دکن

فرصت تقویت  ،استقالل نسبی در مدیریت داشته باشند 4(ها استانمناطق )کشور رخ بدهد و  ةسیاسی بنیادین در نظام ادار

و  تر منسجم تواند میتهران  شهر کالنیی حکمروادر این صورت نظام  یابد؛ می یشافزاو محلی  ای منطقهنهادهای 

تهران  شهر کالن ةناگواری بر آیندپیامدهای  تواند میوضعیت کنونی  تداوم آنکه  حال. به ایفای نقش بپردازد تمندترقدر

نگرش به  ةامکان گسترش دامن ،مقابل وضعیت کنونی های فرض یشپنیز تصور  ها یتقطعسایر عدم بارة درداشته باشد. 

 .کند میفراهم را  فمختل یها ندهیآآمادگی برای و  شهر کالنیی حکمروا

4هارانپیشاهمیتکمتریناجماع(و)تیقیععد میزانبراساسهارانپیشیبندرتبه.3جدو 

به
 هارانپیش رت

اع
جم
ا



به
رت



هارانپیش

زانیم

یهما

ت

1-8

49/6 کشور ةادار نظام در نیادیبن یاسیس اصالحات 4 66/4 کشور ةادار نظام در نیادیبن یاسیس اصالحات 4   
59/6 تهران شهر یجهان یریگ شکلو  شدن یجهان 5 33/6 تهران شهر یجهان یریگ شکلو  شدن یجهان 5   

9 
بر  یاجتماع یها گروهمشترک  یها ارزش تیارجح

 یمل یها ارزش
14/6 31/6 در کشور ها سمنو  یمدن ینقش نهادها شیافزا 9   

15/6 کشور اقتصاد در یحکومت ینهادها نقش سهم کاهش 1  1 
 یگذار اشتراکقرارگرفتن اطالعات و به  دسترس در

 دانش عیسر
37/6  

11/6 یگذار استیس در یاقتصاد ینهادها نقش شیافزا 2 30/6 ینیشهرنش روند تداوم 2   
74/6 یبعد یها دولتغالب  یاسیس شیگرا 0 32/6 یمجاز یاجتماع یها شبکه ةتوسع 0   
16/6 نیآنال یکراسودم و یمجاز مشارکت 7 31/6 یبعد یها دولتغالب  یاسیس شیگرا 7   
14/6 خانواده یالگو رییتغ 1 31/6 یطبقات شکاف شیافزا 1   
14/6 یطبقات شکاف شیافزا 3 39/6 نیآنال یکراسودم و یمجاز مشارکت 3   
17/6 کشور یاقتصاد رشد نرخ شیافزا 46 35/6 اءیاش نترنتیا ةتوسع 46   

 نگارندگان: منبع

                                              
گسیترده رخ   صیورت  بیه ستقل در قالب یک واحد مختار وجود دارد و اگر در سطح استانی هم واگذای اختییارات  م ةتهران حتی امکان ادار شهر کالنرمورد . د4

 تهران امکان پذیر است. شهر کالنبارة ندهد، در
دارد. الزم بیه ییاد    ی بحرانیی وجیود  ها تیقطعروی نمودار عدم  ها رانشیپشده است، فهرست کامل  پیشران در جدول ذکر 95 میانتر از  ران مهم پیش . ده5

عیدم   ةرتبی شیاید  بار براساس اهمیت آورده شده است و طبیعی اسیت کیه    بار براساس میزان عدم قطعیت و یک یک ها رانشیپبندی  هآوری است که رتب
 .ران متفاوت باشد اهمیت یک پیش ةقطعیت و رتب
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اثرگذاری  اهمیت و ،عدم قطعیت باال بر عالوه ی است کههای ران پیشکردن  وین سناریوها مشخصدر تدمهم  ةمسئل

مات مشخص و دقیقی برای ابنابراین اقدندارد؛ وجود  ها آنامکان تعیین احتمال وقوع برای  که ینحو به د؛نبسیاری نیز دار

آماده شد تا در دام  ها یتقطعناشی از این عدم  های یندهآاز  یا مجموعهباید برای  ناچار بهو  شود مشاهده نمینیز  ها آن

یکی  ها ران پیشپس از شناسایی  9بحرانی های قطعیتشناسایی عدم گرفتار نشویم.  5یا همان قوهای سیاه 4شگفتی سازها

ی عدم قطعیت بسیارو ی است که اهمیت های ران پیشکردن  که هدف آن مشخصاست اصلی سناریونگاری  یها گاماز 

 طور که همان .آمده استتهران  شهر کالنیی حکمروا ةبر آیند اثرگذاربحرانی  های قطعیتعدم ، 4دارند. در نمودار 

 ةشهر تهران و اصالحات سیاسی بنیادین در نظام ادار ییری جهانگ شکلو  شدن یجهان ران پیششود دو  می مشاهده

در  ها سمنهای نقش نهادهای مدنی و  ران پیشها  کنار آن . دررا دارندبیشترین اهمیت و بیشترین عدم قطعیت ، کشور

بر  یاجتماع یها مشترک گروه یها ارزش تیارجح گذاری، یاستسمدیریت شهری، افزایش نقش نهادهای اقتصادی در 

و  ها سمننقش  ،. در این میانبسیاری دارندعدم قطعیت  اهمیت و، گیری ی و مشارکت مجازی در تصمیممل یها ارزش

انتخابی  ران پیشدر کنار دو  رو ؛ از ایناند شدهجهانی نیز مطرح  روند کالنیک  عنوان به و تر هستند مهمهای مدنی نهاد

نگرش به  باشد، قبلی ران پیشدو  متأثر ازممکن است تاحدی  هرچند. کاربرد دارد وهایسنارتدوین برای نیز  ران پیشاین 

شدن و تغییرات سیاسی  یجهانیند اتواند مستقل از فر شهری مییی کمرواحو نهادهای مدنی در  ها سمنمداخله و ورود 

 ران پیشنیز سومین  ران پیشاین دلیل، متفاوتی نیز داشته باشد. به همین ات تأثیرکشور باشد و  ةبنیادین در نظام ادار

 ست.دهی به فضای سناریوها شکلبرای 

 

رتهرانشهی کالنحکمرواهایبیران .عد قیعیت8نمودار

نگارندگان:منبع

                                              
1. Vied Cards 

2. Black Swan 

3. Critical Uncertainty 
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شهرتهرانی کالنحکمروایسناریوهایبعدسه.فضای4نمودار

نگارندگان:منبع

ومنیقسناریوهاچارچوب
گذراندن  بخشی ناشی از برهمچهارفضای  . درنتیجهشوند میدو عدم قطعیت مهم انتخاب  ،سناریونگاری یها پژوهشبیشتر در 

 .است شده  انتخاب ران پیشسه در این پژوهش  .گیرد صورت میچهار سناریو تدوین و  شود می  تشکیلدو عدم قطعیت بحرانی 

در  وجود خواهد داشت.آن سناریو بر اساس هشت که  دهد یمتشکیل  یبعد سهاساس فضای سناریوها را یک فضای  ینابر

سناریوها( مختلف ) یها حالتمیان است. از آمده  ران پیشمختلف ترکیب سه  یها حالتو  شناسی ریختفضای  ،1جدول 

در  زیرا ؛ناسازگار است دوم سناریوی. اند شده  حذفو از سناریوهای نهایی دارند ناسازگاری درونی  شتمه و، ششم دوم یها حالت

تر  گستردهنیز  و نهادهای مدنی ها سمن، مشارکت یسمفدرال یریگ شکلاصالحات بنیادین و  وقوع ،شدن یجهانتشدید  صورت

ی و همچنین انزوای مراتب سلسلهو تداوم نظام  ییتمرکزگرا در صورتچون  ؛ناسازگار است نسبتاًششم  سناریویاهد شد. خو

و  شدن یجهان عیتسر با وجود ،هشتم سناریویدر است.  یرمنطقیغو  یرپذ امکانمشارکت گسترده کمتر  یریگ شکل، تهران

وجود  ها سمن ةارکت گستردی به مشکم اعتقاد یمراتب سلسلهنظام  تداومو  ییتمرکزگرا لیدل بهتهران،  یانشهر جه یریگ شکل

 را مشاهده کرد.و نهادهای مدنی  ها سمن ةگسترد مشارکت توان مین ییتمرکزگرابا  زمان هم یجهدرنتو دارد 

منتخبرانپیشسهبراساسسناریوهاشناس ریخت.3جدو 

وهاسمنمشارکت
  مدنینهادها

 شدن جهان کشورةادارظا ندراصالحات
 هارانپیش

 سناریوها

 اول سناریوی شهر تهران یجهان یریگ شکلو  شدن یجهان ینظام فدرال یریگ شکلو  یادینبن اصالحات گسترده مشارکت

 دوم سناریوی شهر تهران یجهان یریگ شکلو  شدن یجهان ینظام فدرال یریگ شکلو  یادینبن اصالحات محدود مشارکت

 سوم سناریوی شهر تهران یجهان یریگ شکلو  شدن یجهان یمراتب سلسلهو نظام  ییتمرکزگرا تداوم محدود تمشارک

 چهارم سناریوی یشهر بزرگ مل عنوان بهتهران  انزوای یمراتب سلسلهو نظام  ییتمرکزگرا تداوم محدود مشارکت

 پنجم سناریوی یشهر بزرگ مل عنوان بههران ت انزوای ینظام فدرال گیری شکلو  یادینبن اصالحات گسترده مشارکت

 ششم سناریوی یشهر بزرگ مل عنوان بهتهران  انزوای یمراتب سلسلهو نظام  ییتمرکزگرا تداوم گسترده مشارکت

 هفتم سناریوی یشهر بزرگ مل عنوان بهتهران  انزوای ینظام فدرال گیری شکلو  یادینبن اصالحات محدود مشارکت

 هشتم سناریوی شهر تهران یجهان یریگ شکلو  شدن جهانی یمراتب سلسلهو نظام  تمرکزگرایی داومت گسترده مشارکت

 نگارندگان: منبع
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حاک برسناریوهاهایفرضپیشتبیین
تهرانشهرکالنی حکمروانبرآاتتأثیر/نشدنوشدنجهان 

مانند ع رویدادهایی وو وق گرا راستفکری  های جنبشگرفتن احزاب و  قدرتویژه  به ،سیاسی ةتحوالت اخیر در عرص

مونی تداوم و تشدید که هژاست رتباطات جهانی از ا نویناروپا از عالئم ظهور شکلی  ةخروج انگلستان از اتحادی

پیوستگی دیجیتالی جهان  ،ارتباطی های فناوریرشد سریع با وجود این،  .کرده استمواجه پرسش را با  شدن جهانی

جهانی  گیری شکل نویدبخش ،محیطی زیست های جنبشمانند جهانی  غیرسیاسی های جنبش یگیر شکلمعاصر و 

( یند و افتراقایا کندشدن این فر شدن جهانیتداوم و تشدید ) یتوضعدر آینده است. هرکدام از این دو  پیوسته هم به

، با کشورهای اروپایی متفاوت استگرچه وضعیت ایران ا. داردتهران  شهر کالن ییحکمروامتفاوتی بر ساختار ثیرات أت

و تقویت روابط نوین با  گیری شکلبه  تواند می یانهخاورم ةایران در منطق ةی نقش گسترداایف دیپلماسی نوین دولت و

شهر جهانی  عنوان بهیند ایفای نقش جهانی ایران و تهران او از این گذر فرمنجر بینجامد منطقه جهان و کشورهای 

در این  .مختلفی بررسی کرد های جنبهاز  توان میرا  شهری کالنمناطق  ییحکمروابر  شدن جهانیات تأثیر .شودفراهم 

و در فرایند تقویت دهد  میارتقا  راتهران  شهر کالن پذیری رقابتفرصت  جهانی های همکاریارتباطات و  ةتوسع ،میان

تهران امری  شهر کالن محیطی زیستو مدیریتی و بهبود شرایط اقتصادی  های زیرساختاصالح  ،پذیری رقابت

دیگر سوی از  واست ملی  و ای منطقهنهادهای ملی،  نیازمند حمایت و همکاری سو یک ازخواهد بود که  ناپذیر اجتناب

؛ خواهد بود مؤثرو تسهیل آن  تسریعتهران در  شهر کالن ییحکمروامشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در 

مشارکت سوی  طور مستقیم و غیرمستقیم از بهکراسی، ودممانند  ،خوب شهری ییحکمروا های شاخصبسیاری از بنابراین 

 شدن جهانی اتتأثیرهش خود ابعاد وپژ در( 4931همکاران )و بصیرت مدنی تقویت خواهند شد. ة بخش خصوصی و جامع

 ییحکمروات سیاسی، تحول در نوین مشارک های گونهبازیگران و  گیری شکل چهار بعدرا در  شهری کالن ییحکمروابر 

 ییحکمروایافتن تجدید ساختار و تجدید مقیاس در  شهری، ضرورت پذیری رقابتیافتن رویکرد  اهمیتمتأثر از  شهری

. اند کردهها بررسی  نطقهم-ذیری و عدالت فضایی در شهرپ بر زیست تأکیدپایدار با  ةتوسع یافتن اهمیت سرزمینی و

 .گذار استتهران اثر شهر کالنیی حکمرواچگونه بر  شدن جهانی دهد نشان میاین ابعاد  ةمشاهد

شهریی حکمرواآنبرتأثیروکشورةدرنظا اداری تمرکزگرایارفعتداو 

مستلزم تحول نیز دار یپا ةقق توسعتح. است کشور سیاسی در هر یها چالش ترین یاصلکشور همواره یکی از  ةادار ةشیو

 یواحدها ،امور ةشدن ادار دهیچیبا پ بوده و یتیریمد-یادار و یفرهنگ -ی، اجتماعی، اقتصادیاسیس یدر ساختارها

و  یتیریو مد ی، ساختار اداریاسیس یندهایافر ت میردم درکو مشیار ها دولترد کعمل ةت و نحویر ماهیی، تغیاسیس

 یبرا پذیری یتمسئولو  یزیر برنامه یسو به (اتیاخذ مال و یت عمیومیحفظ نظم، امن) یسنتل کاز ش ها دولتف یوظا

 شده و یاساس یدولت دچار دگرگون ین تحول، ساختار اداریا دنبال  به. ه استافیتیشرفت سوق یند توسعه و پیاع فریتسر

ی رواگذا و از مرکز کشور ییتمرکززدا ،ایراندر (. 13: 4911اطاعت و موسوی، ) شده استده و متعدد یچیز پیف آن نیوظا

 ةینزم درکشور بوده است. تغییرات اخیر  ةاصلی توسع از موانع همواره یکی از مباحث داغ و البته ها استانبه اختیارات 

اقداماتی  ترین مهم کشوری از یزیر بودجهدر  ها استانتالش برای ایفای نقش و  ها استان ةبودج و برنامهاحیای سازمان 
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و تکمیل این روند  تداوم .برشمرد ها استانختیارات به مرکز و واگذاری ااز  ییتمرکززدا بسترسازرا  ها آن توان میاست که 

در چنین پرجمعیت است و از این گذر مدیریت شهری  یها استاندر  شهرها کالنویژه  ، بهها یشهردارمستلزم ایفای نقش 

ل یدو تب ها استانرات به پیامدهای واگذاری اختیا ،دیگرسوی از  خواهد داشت. قدرتمندترالبته  و نقشی نوینساختاری 

ی از عناصر بعض اهمیتبه کاهش  نیز یامدهای آنپ نیاز دارد.دقیق  های زیرساختفدرالی به  نظام  بهکشور  ةنظام ادار

ات یارتدوراهی واگذاری اخ ینبنابرا؛ خواهد شد که ممکن است آمادگی برای چنین رویکردی را نداشته باشندمنجر قدرت 

و در سمت مقابل تمرکزگرایی و حفظ شرایط موجود است مبتنی بر فدرالیسم کشور  ةنظام ادار و ها استانبیشتر به 

بر در مقیاس مناطق شهری خواهند داشت و یی حکمرواتی بر وااز این دو پیامدهای متف هرکدام همچنان وجود دارد.

 یدر واحدها یتیریمد-ینظام ادارنوع معتقدند  (4911) اطاعت و موسی. بودخواهند گذار تأثیریی حکمروا های شاخص

 ین به واحدهایرزمسم یو تقس ییفضا یده سازمانزمینه، ن یدار دارد. در ایپاة با توسعمعناداری  ةرابطمختلف  یاسیس

در دستور داشته باشد،  ید سازگاریط جدیه با شراک ،بهتر ةادار منظور به، یفیکیو  یمیک نظر از (یادار-یاسیس) ییایجغراف

، مانند یمیال یییززداکج حاصل از تمریدر بهبود نتا یادار و یاسیس ییززداکتمر ،ریکر نظر از .گرفیتقرار  ها دولتار ک

 کییراتکمیدل دمو یییززداکتمر .دارد یمثبیت تأثیر، یرانی مکیت حیفکی بهبودن یو همچن یاقتصاد ةرشید و توسیع

دارند  طلبانه یهتجز یها حرکتو  یه تنوع قومکاست  ییشورهاکدر ویژه  ، بهخوب یران مکح یبرقرار یبرا ای العاده فوق

(Cerniglia, 2003: 759-761 .)است. همچنین شده یانسان ةیسرما یده شکل سبب یزکومت مرکح از یییززداکتمر 

ط یه محکو ضمن آن کند یمت یرا تقو یکراتکدمو یران مکجامعه، ح یو عمیود ییارات در سیطوح افقییاخت یواگذار

تغییرات ترتیب  بدین .شدز خواهد یومت نکح ین بقایموجب تضم دهد، شکل می محور انسان ةتوسع یبرا یتر سبمنا

این  گیری شکل دارد.شهری تهران  ییحکمروازیادی بر  اتتأثیر ،فدرالی نظام  به آنکشور و تبدیل  ةاساسی در نظام ادار

 در رفع تواند میکه  دهد یمشهری را ارائه  ییحکمروا نوین از یالگوی گیری شکلفرصت  شدن جهانیتحول در کنار 

 باشد. مؤثرپایدار  ةکنونی توسع یها چالشبسیاری از 

تهرانشهرکالنی حکمروابرآنتأثیرونهادهایمدن وهاسمنمشارکتبیشتر/کمتر

 ةتوسع، حکومت مرکزیاز رویکردهای سیاسی  متأثر آنوقوع  است، اماخوب یی حکمروا های شاخصمشارکت یکی از 

 نهاد مردمو نهادهای  ها سمن ةتوسعدر مدیریت شهری است.  ها آنجدی و ایفای نقش  فرهنگ پذیرش این نهادها

د و همیشه موافقان و مخالفانی خواهکند  مواجه میخطر  اب را ارکان قدرت مرکزی برخیمنافع  یی،تمرکززداهمانند 

در  ها آنو مشارکت و نهادهای مدنی از وضعیت سمن  یدقیقتصویر  توان می( ن4156مطالعه )در افق این  ینبنابرا؛ داشت

هم ت تهران ضروری اس شهر کالنیی حکمروا ةدر بررسی آیند رو کرد؛ از اینترسیم  تهران شهر کالنیی حکمرواساختار 

و هم امکان تداوم وضع د مدنظر قرار بگیر فرض یشپ عنوان بهو نهادهای مدنی  ها سمن شدید ةو توسع لآ هیداشرایط 

 یافته توسعهو  توسعه درحال یکشورها ةتجرب .مشاهده شود و نهادهای مدنی ها سمنتغییر اساسی در جایگاه نبود  و کنونی

مفهوم توسعه از  گر،ید سویاز  کرده است. اثبات ازپیش یشبرا  ها سازمان نی، ضرورت وجود اقرن یمن از شیدر ب

بدون مشارکت فعال مردم  دار،یپا ةتوسع رو است؛ از این هجهت داد رییتغ داریو پا ریفراگ ةوسعبه ت ،یاقتصاد یکارکردها

که در آن مشارکت  یطیگمشده در توسعه و مح ةحلق عنوان به یمدن ةوجود جامع تی(. اهممدار انسان ةثبات ندارد )توسع
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ابزار  نیو بهتر ینتر مهم، ها سمن ،یمدن ةشناخته شد. در بطن جامع یضرور 4316 ةدر ده رد،یشکل بگ یمردم

در برخورد با مسائل  ها دولتکاهش قدرت و  شدن جهانییند او گسترش فر ندشد  شناختهمشارکت مردمی  یماندهسا

دماری، حیدرنیا و ) کردندرا فراهم  ها سمننقش  تیحضور و تقو ةنیزم و صلح و فقر ،زیست یطمح جمله از ،یجهان

و  ها سمننقش را تهران  شهر کالن ییحکمروا دةی آینسناریوهایب ضلع سوم فضای ترت یندب .(219: 4939، رهبری بناب

 .دهد میشهری تشکیل  ییحکمروادر  نهادهای مدنی

داستانسناریوها
یند سناریونگاری است ااز فر شده استخراج ةشاکلبراساس رو در آینده  وقایع پیش ةگون بیان داستان درواقعداستان سناریو 

بر موضوعات  ها ران پیشی اثرگذارو چگونگی  ها آنروی  و مسیرهای پیش ها قطعیتعدم ن عناصر داستان همان آدر که 

تا  شود میبه شکل متفاوتی بیان  مطالعه موردمنطقه یا سازمان  ةداستان آیند ،محوری سناریونگاری است. در هر سناریو

مختلف  های داستانوضع کنونی ممکن است دیده نشود، در  اومتددر  آنچهابعاد مختلف موضوع مشخص و تبیین شود و 

 ییحکمروایند سناریونگاری برای اسناریوی مستخرج از فرپنج داستان  ،این بخش ةدر ادامکشف شود.  تواند می

 های آیندهتهران در  شهر کالنیی حکمرواروی  مسائل پیشتوضیح و تفسیر اساس  براین و شود میتهران بیان  شهر کالن

 .گیرد صورت میمتفاوت 

درکالسجهان ی حکمروا؛سناریویاو 

و رشد  گسترش نقش و روابط ایران در سطح منطقه ،الگوی جدید تعامالت با سایر کشورها ةیجنت در ،این سناریو رد

پایتخت نقش مهمی در  عنوان بهتهران  ،در چنین شرایطی گیرد. سرعت میدر کشور  شدن جهانی سریع فناوری،

فرصت  ،ر کشورهابا سای متنوع برای برقراری ارتباط یها فرصتایجاد یند خواهد داشت. ایع این فررسسترسازی و تب

است. افزایش کرده منطقه را فراهم  نوین در سطح جهان و یها نقش یراییپذتهران و  نوین خدماتی های یتفعال ةتوسع

شفافیت در دیگر سوی از  است.شده منجر ر تهران پذیری شه زیست یاستانداردهابه ارتقای  شدن جهانیشتاب 

نوین ارتباطی و دسترسی  یها یفناوراز  یریگ بهرهبا  و شهروندان آگاه است سازی افزایش یافته و تصمیم یریگ میتصم

بارة با توجه به تصمیم حاکمیت دررا خواهند یافت.  یریگ میتصمدر  مؤثرگسترده به اطالعات امکان مشارکت 

واگذاری اختیارات بیشتر به کشور،  ةنظام فدرالی ادار گیری شکل و ها یاستاندارو واگذاری اختیارات بیشتر به  ییتمرکززدا

ثبات در ساختار  ةزمین ،تهران شهر کالنیی حکمروانهادهای ملی در  ةمداخل  عدمو  ای منطقهلی و حنهادهای مدیریت م

 های شاخصبیشتر  ،است. در این سناریو را فراهم کردهی شهر ةو بهین هیکپارچ مدیریت گیری شکلو  ییحکمروا

بسیاری از موانع قانونی  ،ها آن ةمداخل  عدمو  کاهش نقش نهادهای ملی یابند. همچنین میود بشهری به ییحکمروا

کراسی و پذیرش و. در این میان دمداده استمداری را افزایش  ارتقای قانون ةزمین شهری را رفع کرده ویی حکمروا

یی حکمروااصول  ترین مهمیکی از  عنوان بهتوسعه  یها برنامه ةشهروندان در انتخاب مدیران و نیز در تهیهای  یدگاهد

 شده است. ران در وضع موجود تا حد زیادی رفعته شهر کالن ییحکمرواو موانع اصلی  شده  فراهمپایدار  ةبرای توسع
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 شهرآرمانیسوبهدری؛دو سناریوی

و  شدن جهانییی در کشور و تسریع تداوم تمرکزگراو نهادهای مدنی،  ها سمن مشارکت محدوداریو را عناصر این سن

کشور تغییرات اساسی نخواهد داشت و با  ةساختار ادار ،. در این سناریودهد میتشکیل  تهرانجهانی شهر  گیری شکل

 ای منطقههادهای ملی در مدیریت در سطوح ملی و ن ةاین مداخلبنابر؛ یابد میع کنونی ادامه حداقل اصالحات و مانند وض

منجر تعارضات عملکردی و تعدد و تفرق نهادی همچنان وجود دارد. این مسئله به کاهش میزان مشارکت و یابد  میادامه 

ی مدن ةبه مشارکت حداقلی جامع امور رةاداو نهادهای مدنی در  ها سمنبه مشارکت نداشتن اعتقاد، دیگرسوی  از شود. می

یند اتسریع فر شهری دارند،یی حکمروامنفی بر  آثارکه  ران پیشدر مقابل این دو خواهد شد. منجر شهری یی حکمروادر 

منجر شهری  ةشایستیی حکمروا های شاخصبه بهبود بعضی از  ،شهر جهانی عنوان بهو ایفای نقش تهران  شدن جهانی

و مردم از نقش  یآگاهمجازی فرصت ارتقای  یها شبکهترش نوین و گس های فناوری ةخواهد شد. در این میان توسع

 ،و ابعاد توسعه ها شاخصاز  شهروندان یآگاه. همچنین افزایش دنکن میایجاد  را جایگاه خود در فرایند مدیریت شهری

بود تهران به به پذیری رقابتارتقای تالش برای در این میان، دهد.  را شکل مییی حکمرواشفافیت بیشتر در  ةزمین

 تقاو پویایی ساختار نهادی تهران را ارشود  منجر می المللی ینببا نهادهای  روابط ةمدیریتی و توسع های یرساختز

 بتجار جمله ازشهری یی حکمروا ةموفق در زمین یها نمونهبا  نظر تبادلمشارکت و  ،ارتباط ةتوسعهمچنین . دهد  یم

 .کند میتهران را فراهم  شهر کالن ییواحکمرد ساختار وبامکان بهاروپایی  یشهرها کالن

 روزگارسختخسروان؛سو سناریوی

 شدن ند جهانیکرده است و در فرایعنوان یک پایتخت و یک شهر بزرگ ملی ایفای نقش  تهران بیشتر به ،در این سناریو

یاسی و تعامل محدود نوین س های یانجر گیری شکلاز  تأثرم . این امرشهرهای جهانی نقشی نخواهد داشت و در شبکة

ناامنی در  تداومدر سایر کشورها و  گرا راستتفکرات  ةغلباختالفات سیاسی و  گیری شکلامکان  ،با کشورهای جهان

نهادهای ملی در  ةتمرکزگرا و مداخل و یمراتب سلسهنظام  تداوم. است خاورمیانه و امکان گسترش آن به ایران ةمنطق

منجر مدیریتی  یها دستگاهوظایف میان و تعارضات  یعملکردتفرق  تداومنهادها و  تهران به تعدد شهر کالنمدیریت 

کرده تهران را کمتر  شهر کالنتمرکز بر اصالح ساختار مدیریتی و مسائل  ،ملی یها بحرانمسائل و در این میان . شود می

. مشارکت حداقلی شده استران ته شهر کالنبرای رفع مشکالت  نکردن به اصالح قوانین و تالش یتمایل بی موجب و

است که در تهران را با مشکل مواجه کرده  شهر کالنیی حکمرواابعاد  ،گفته یشپو نهادهای مدنی در کنار موارد  ها سمن

سیستم  یکارآمد کراسی و کاهش شفافیت وو. کاهش اهمیت دماند شدهموانع در این مسیر تشدید بیشتر  نتیجة آن

 .شود میمحسوب  در این سناریو ها لشچا ترین مهماز  ییحکمروا

اقتدارمیل ؛چهار سناریوی

در نقش اصلی را  ای منطقهو نهادهای محلی و  دهد میکشور رخ  ةاصالحات گسترده در ساختار ادار ،در این سناریو

 شهر کالن ةادارنهادهای ملی و کاهش تفرق اداری و عملکردی در  ةمداخل  عدم. کنند یمتهران ایفا  شهر کالنیی حکمروا

و نهادهای  ها سمنمشارکت حداکثری  ،دیگرسوی . از شود میپیامدهای این تحوالت محسوب  ترین یاصلاز تهران 
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 ة. مشارکت گستردکند میشهری فراهم یی حکمروامدنی را در  ةو مشارکت بیشتر جامع کراسیوارتقای دم ةزمینمدنی 

 و ها یاستسو پذیرش  ریزی برنامهمشروعیت  گیری تصمیمازی و س تصمیم یندهایافرو نهادهای مدنی در  ها سمن

امکان  ،شهر ملی عنوان بهو ایفای نقش تهران انزوای ایران با وجود این، . دنده میراهبردهای مدیریت شهری را ارتقا 

. یابد ادامه میر کم با سرعتی بسیایی حکمروابهبود  و فرایند اصالح و برد بین میرا از  شدن جهانی یها فرصتاستفاده از 

به کاهش شتاب  ،المللی ینب های همکاری نبودپایدار و  ةو توسع زیست یطمحجهانی  های یانجرهمچنین دورماندن از 

 .شود میمنجر  ییحکمروا های یرساختزاصالحات در 

خاناو ؛پنج سناریوی

 عنوان بهتهران ایفای انزوا و و  یفدرال نظام گیری شکل ،نیادیبن اصالحات و نهادهای مدنی، ها سمن مشارکت محدود

و نهادهای مدنی در  ها سمنمشارکت  ،در این سناریو .دهند یمعناصر اصلی این سناریو را شکل  یشهر بزرگ مل

 نکردن تالشدوری از جریانات جهانی و  ،تهران شهر کالند. انزوای نشهری در کمترین میزان خود قرار دار ییحکمروا

 یتمایل بی  ساز ینهزمتا حد زیادی  ،جهانی شهر کالنتهران به  شدن یلتبد منظور بهشهری  ار مدیریتبرای بهبود ساخت

 نیادیبنگرچه اصالحات اشهری شده است.  ییحکمرواادهای مدنی در هو ن ها سمن ةمدیریت شهری به مشارکت گسترد

 ،یریت شهری افزایش یافته استدر مد یا منطقهصورت گرفته و نقش نهادهای محلی و کشور  رةام ادادر نظ

همچنان پایین  کراسی و مشارکت راوسطح دم ،ییحکمروایندهای امدنی در فر ةو جامع ها سمنمشارکت به  نداشتن اعتقاد

 و تغییراتی در قوانین ایجاد شود ،ییحکمروات نوین در ساختار تحوال دلیل بهممکن است  ،. در این سناریواستنگه داشته 

دوری از جریانات جهانی  انزوای تهران و محدود و مشارکتآنکه ضمن  یابد؛مقطعی کاهش  صورت به یرمدا قانونسطح 

حات بنیادین اصال گیری شکل وجود باتهران  شهر کالنانزوای  خواهد شد.منجر  یاثربخش به کاهش کارایی و یتا حدود

اصالحات سیاسی   سو یک از. شود میوب محس دولبهدر نظام اداری و افزایش نقش نهادهای مدنی و محلی یک تیغ 

 شهر کالن ییحکمروانهادی در  و از تفرق عملکردی و شود می ای منطقهارتقای نقش نهادهای ملی و  سبببنیادین 

این شهر  در سطح جهانی شرایط دشواری را برای آن نقش نکردندیگر انزوای تهران و ایفاسوی از و  کاهد یمتهران 

 شهر کالن ییحکمروامنفی بر  اتتأثیر تواند میسناریو  یننهادهای ملی در ا نکردن یتحما  رو  از این؛ آورده است وجود به

ن داشته باشد.تهرا

یریگجهینت
و  یفناورسیر تحوالت  زیرا ؛مطالعات شهری استپژوهشگران و  انریز برنامه مدنظرشهرها و مناطق شهری امروزه  ةآیند

و  دیگریکشهروندان با  و روابط سریع در سبک زندگی یها یدگرگونا در کنار شهره اقتصادی-کالبدی رشد سریع

مدیریت در  ة، آیندینگار ندهیآ. در ادبیات دهد یمنشان  اشهری ر ییحکمروا ةاهمیت آیند ،شهروندان با مدیریت شهری

در میان این اما  ،است دهررسی شبپژوهشگران از سوی یی حکمروا ینگار ندهیآو  نگر ندهیآیی حکمروا های هقالب نظری

 یریگ بهرهبا  ،است. در این پژوهش ترکم اند ختهپردا شهرها کالن ییحکمروا ةکه به آیند ییها پژوهشنسبت  ها پژوهش

. نتایج ه استتهران پرداخته شد شهر کالنیی حکمروا ةتبیین آیندو  وهایسنارتدوین به  نگاری یندهآو مبانی  ها روشاز 
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که موانع خواهد بود  آرمانی چنان آنتهران نه مانند گذشته و نه  شهر کالن ییحکمروا ةاست که آیند حاکی از اینپژوهش 

یی حکمروا ةنتایج دلفی آنی مشخص شد آیندبراساس مرور ادبیات علمی و پس از  رفع شود. شبه کی ییحکمروا

که است  (ران پیش 95) یورافنو  یماعاجتاقتصادی، سیاسی، طبیعی،  های ران پیشة مجموعاز  رتأثمتهران  شهر کالن

در . د داشتتهران خواهن شهر کالنیی حکمروا ةبر آیند یمیرمستقیغمستقیم و ی اثرگذارخود  ةویشبه سبک و  هرکدام

 شدن جهانییسم در کشور، لنظام فدرا گیری شکلو کشور  ةاصالحات اساسی در ساختار ادار ران پیش سه ،ها ران پیشمیان 

گذاری و بیشترین بیشترین اثر ،ییحکمرواو نهادهای مدنی در  ها سمنتهران و وضعیت مشارکت  شهر کالن آن برآثار و 

 ها آندر دستور کار قرار گرفت که از ترکیب  سناریوهاساخت  منظور به ران پیشاین سه  بنابراین را دارند؛عدم قطعیت 

ی های سازگار باقسناریو عنوان بهسناریو پنج  ،اریوهاسنسناریوی ممکن ایجاد شد. پس از حذف ناسازگاری درونی  هشت

و تقویت یا  شهرییی حکمروابر  متفاوتیات تأثیر سناریوهاز این ا هرکدام ها تدوین شد.ماند و در ادامه داستان سناریو

با  در کالس جهانی(یی حکمرواسناریوی اول ) .دارندتهران  شهر کالندر شهری ة تشایس ییحکمروا های شاخصتضعیف 

 یها تیاز ظرف یریگ بهرهدر صورت  همراه است.تهران  شهر کالنیی حکمروابهبود ساختار  یها فرصتاز  یا مجموعه

روزگار سوم )اما در سناریوی  ،رفع خواهند شد آنموانع  ةو عمد ریپذ امکانشهری  ییحکمروا ةینهاین سناریو الگوی ب

و کرده است را بسیار دشوار یی حکمروا عبحرانی، رفع موان یاه تیقطعمنفی عدم  یها فرض شیپسخت خسروان( وقوع 

شهری یی حکمرواو موانع  ها تیظرفترکیبی از  . در سایر سناریوها نیزخواهد داشت همراهموانع جدید به از  یا مجموعه

 ها تیظرفهی از مدیران شهری با آگابنابراین  کرده است؛ تر گستردهمحتمل  یها ندهیآنگرش مدیران را به  شکل گرفته و

به و کنند خود را برای موانع جدید آمده  ،باشند داشته ها تیظرفاز  یریگ بهرهباید آمادگی الزم برای و موانع سناریوها 

 تکیه نکنند. شهر کالنیی حکمروامحدود برای اصالح ساختار  یها روش
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