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Background: Imaging the future is a common and well-known method aimed creating the desired 
future or preventing the occurrence of undesirable futures. Imaging is a creative tool for policy making 
or policy change. Imaging of the future allows policymakers and executives to reconsider current system 
trends and, by revising and reinforcing them, to prevent possible deviations and pave the way for 
progress and excellence. Imaginary of citizen participation in the urban management will enable 
managers to conceive the future, revise and review the current policies and plans to make the desired 
future.  The current situation scenario has been a possible images for policy and decision-makers. 
Imaginary of this perspective as well as revision of the processes could act as a valuable, useful tool for 
managers and urban planners.  According to the evidence of citizen participation in Tehran, this issue 
has not the desired condition and city managers do not have a clear image of the future in mind. 
Objectives: The present study, assuming the current situation in the next ten years, depicts the view of 
citizen participation in the form of a possible scenario, and try to revise incompatible strategies and 
policies. 
Methodology: For this purpose, using interviews, the factors affecting citizen participation were 
counted and by referring to experts, the drivers of non-citizen participation and their importance and 
uncertainty were identified. By considering the drivers with critical uncertainty, possible images of the 
future. Citizen participation in the city of Tehran was drawn and illustrated. 
Results: With five drivers identified and maintaining inconsistencies, four scenarios were finally 
introduced: vulgar democracy, manager-centered city, dramatic management, and ideal city. Realization 
of the first scenario (vulgar democracy), which is an extension of the current situation in the field of 
citizen participation, Tehran Municipality faces many challenges, including the financial crisis, increasing 
people's distance from the government, managerial challenges and ... named. Therefore, these challenges 
have been tried to be presented through imagery with the aim of reviewing current policies. 
Conclusion: To overcome the challenges of the future, it is necessary, today, to take action by the 
Municipality of Tehran and to adopt strategies in the field of citizen participation and to review some of 
the policies. In the conclusion section, with emphasis on the picture of the continuity of the current 
situation, the requirements for change in current policies and approaches have been extracted and 
discussed. 

Highlights: 
Urbanization is expanding day to day, and city management is only possible with the participation of citizens. 
According to the evidence, the issue of citizen participation is not in a good condition. Continuing the status quo will 
exponentially increase the challenges of urban management. Imaging of citizen participation in the next ten years will 
make the stakeholders of citizen participation, especially those involved, more sensitive to this issue. 
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مشارکت شهروندی،  ها:کلید واژه
تصویرپردازی، سناریوپردازی، مدیریت 

 پژوهيشهری، آینده

ای نامطلوب است. روشي مرسوم و شناخته شده با هدف ساخت آینده مطلوب یا جلوگیری از بروز آینده ،تصویرپردازی از آیندهبیان مسأله: 

گذاران و مجریان این يمشبه خط ،گذاری است. تصویرپردازی از آیندههای خط مشيگذاری یا تغییر در رویهابزاری خالقانه برای سیاست
های احتمالي، مسیر در روندهای سیستم فعلي، تجدیدنظر کنند و با اصالح و تقویت آن، ضمن جلوگیری از انحرافتا دهد امکان را مي

و اصالح و  مدیران در فهم بهتر آیندهبه تواند تصویرپردازی از مشارکت شهروندی در مدیریت شهری مي پیشرفت و تعالي را هموارتر نمایند.
همواره یکي از تصاویر محتملي  ،های فعلي با هدف ساخت آینده مطلوب یاری رساند. سناریوی تدوام وضع موجودها و برنامهبازبیني سیاست
و ابزار سودمند ، گیران وجود دارد. ترسیم این تصویر و اصالح فرایندها با تکیه بر این تصویرگذاران و تصمیمروی سیاستاست که پیش

  ریزان شهری است.ارزشمندی برای توانمندسازی مدیران و برنامه

ها در قالب سناریوی وضع موجود در ده سال آینده، نمای مشارکت شهروندی را در آن سال تدوام سناریوی پژوهش حاضر با فرض هدف:

 .های ناسازگار با این تصویر را اصالح کندها و سیاستمشيکند تا خطو متناسب با این تصویر تالش مي کندمحتمل، تصویرپردازی مي

ها برای استخراج سناریوها استفاده شده است. هدف از شناسایي سناریو ای شوارتز(مرحله 8از رویکرد کلي سناریوپردازی )مدل  روش:

سناریوی وضع موجود کاربرد  ها در تصویرپردازی ازکنند. این پیشرانهایي است که مختصات وضع موجود را ترسیم ميرسیدن به پیشران
سناریوی وضع موجود، از روش تصویرپردازی )ترکیب خالقیت و تحلیل روندها و سیم محورهای ها و تردارند. پس از شناسایي پیشران

ش کیفي اقدامات( برای ترسیم روابط علت و معلولي در نشان دادن تدوام وضع موجود استفاده شده است. شیوه گردآوری داده در این پژوه
از قضاوت خبرگان در قالب پنل همچنین ها استفاده شده است. ها و پیشرانلفهؤم بررسيبرفي برای است. از مصاحبه به سبك الگوی گلوله

 ها استفاده شده است.خبرگي و تیم پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

های مورد نیاز برای این پژوهش در آنجا توسط تیم پژوهش لفهؤای است که مهای این پژوهش مستند به مقالهبخشي از یافته :هایافته

ها در فرایند های دارای عدم قطعیت بحراني به کمك خبرهشناسایي پیشرانها، پس از لفهؤبر این اساس با فرض آن م ؛استخراج شده است
بدست  سناریو چهار نهایت درها حذف ناسازگاری شد که پس از شناسایيپیشران با عدم قطعیت باال  1دلفي )نمره اهمیت و عدم قطعیت(، 

« سناریوی دموکراسي مبتذل»سناریو،  از بین این چهارآرماني.  نمایشي و شهر مدیرمحور، مدیریت مبتذل، شهر دموکراسي :عبارتند از که آمد
سال  14ریو بیانگر آن است که در . تصویرپردازی از این سنامنطبق با شرایط فعلي تشخیص داده شد که توصیف کننده وضع موجود است

-بحران مالي، افزایش فاصله مردم از حکومت، چالش :توان بهکه از آن جمله مي خواهد شدهای زیادی روبرو شهرداری تهران با چالشآینده 

 اشاره کرد. ،های ساختاری و بحران مشروعیت در مشارکتمدیریتي، آسیبهای 

امروز، اقداماتي از سوی شهرداری تهران انجام شود و در حوزه مشارکت شهروندی  ی آینده، الزم استهابرای غلبه بر چالش: گیرینتیجه

گیری با تأکید بر تصویر تدوام وضع موجود، الزامات در بخش نتیجه .ها بازنگری انجام پذیردمشيو در برخي از خط راهبردهایي اتخاذ گردد
 ، استخراج و مورد بحث قرار گرفته است.تفصیلبه  ها و رویکردهای فعليمشيتغییر در خط

 نکات برجسته:
در  مقوله مشارکت شهروندی، روز به روز در حال گسترش است و اداره شهرها، جز با مشارکت شهروندان میسر نیست. طبق شواهد ،شهرنشیني

صورت تصاعدی افزایش خواهد داد. تصویرپردازی های مدیریت شهری را بهاز وضعیت مناسبي برخوردار نیست. امتداد وضع موجود، چالش تهران
 نماید.مي تراندرکاران را نسبت به این مقوله حساسویژه دستبه ،نفعان مشارکت شهروندیاز مشارکت شهروندی در ده سال آینده، ذی

 
شهری  يوایحکمر بهبودتصویرپردازی از مشارکت شهروندی با هدف (. 1311. )علي ،پیران نژاد و احد ،رضایان قیه باشي ،علي اصغر ،پورعزت ،علي ،محمدزاده ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/upk.2020.16986.1507 .131-111 ،(4)4 ،شهرسازی دانش. )مورد مطالعه: شهر تهران(
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 1511زمستان  ،153-111، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 لهئبیان مس
یابد و ضرورت مشارکت با شهری شدن زندگی بشر و افزایش تراکم جمعیت در شهرها، حکمرانی شهری اهمیتی مضاعف می

المللی برای ارزیابی های بینتوان از تدوین شاخصاهمیت این مطلب را می نمایاند.بیش از پیش مهم می را امور ةادارشهروندان در 
با  ،امور ةاداردر کشور ما، نقش شهروندان در راستا تأکید بر مشارکت شهروندان، مالحظه نمود. در این  حکمرانی شهری کشورها با

شهرهایی مثل تهران برای افزایش ها در کالنو پس از آن، شورایاری تر شداندازی شوراهای اسالمی شهر و روستا، پررنگراه
که شود میا بررسی، وضع موجود مشارکت شهروندی در تهران، مالحظه کیفیت و کمیت مشارکت شهروندان تأسیس گردید. اما ب

اندکاران و چه از سوی شهروندان برخوردار نیست و امتداد این وضعیت، تهران را با این مقوله از وضعیت مناسبی چه از سوی دست
 های اساسی مواجه خواهد کرد.چالش

گذاران و ویژه سیاستبر امتداد وضع موجود، همه ذینفعان مشارکت شهروندی، بهبنابراین الزم است با ترسیم تصاویر آینده مبتنی  
نگر تدوین نموده و به مرحله اجرا گذاشت. ده و برای مدیریت آینده، راهبردهایی آیندهکرای پرچالش آگاه مجریان را نسبت به بروز آینده

 ای ترسیم آینده، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.همنزله یکی از روشدر این امتداد، تصویرپردازی از آینده، به
تواند داشته باشد. تصویرپردازی از عنوان استراتژی اقدام، کارکردهای بسیار زیادی در مدیریت مطلوب شهری میبهتصویرپردازی 

کند برنده و بازدارنده تجلی پیدا میآینده، نیروی انگیزشی بسیار مهمی در بحث مدیریت شهری است. این انگیزش در دو قالبِ پیش
کند. میل میها بیها ترغیب و نسبت به انجام برخی فعالیترا نسبت به انجام برخی فعالیت اندرکاران شهریو دست و شهروندان

و از این ذاشته ثیرگأتهای ما ها و تصمیمقادر است تا بر انتخاب ،تصویرپردازی با ترسیم روابط، پیامدها و نمایش موجودیت جدید
بدیلی در بازوی مهم مدیریتی، نقش بیمنزله در ساخته شدن آینده مدیریت شهری اثرگذار باشد. مشارکت شهروندی به ،طریق

، تالش برای افزایش مشارکت شهروندی، هدفی جذاب برای های شهری دارد. از این روبرنامهمدیران و عملکرد تقویت و تضعیف 
هدف از پژوهش حاضر، تصویرپردازی از آینده مشارکت شهروندی در تهران با در این امتداد، ذاران است. گمدیران و سیاست همه

اندرکاران مدیریت شهری را دست تواند،است که میفعلی  هایمشیخط بازبینی برای )سناریوی مبنا( فرض استمرار وضع موجود
و به مدیران این مهارت و  دتر گردانو پیامدهای آن آشنا و حساسبیش از پیش نسبت به مقوله مهم مشارکت شهروندی و آثار 

 ها، روندها کرده و اقدامات مقتضی را در پیش بگیرندتوانمندی را بدهد تا در زمان حال اقدام به اصالح برخی رویه

 نظری مبانی
ها را کاهش و یا اثر آن آنها فراهم کند احتمالی برای جلوگیری از بروز هایبینی بحرانباید ابزاری برای پیش ،مطالعات آینده

 .کند جلوگیری در حوادث شدن از غافلگیر کنونی، اقدامات آینده با شناسایی عواقب تا است کرده سعی بشر ،راستادهد. در این 
ها، قق آنمطلوب، فکر و برای تح آینده توانند راجع بهمی ممکن، هایآینده کردن مشخص گذاران، باپژوهان و سیاستآینده

پژوهی، آینده (.111، 8001، 1ت، موالیی و فیروزآبادیآن را بسازند )پورعز جای نگاه به آیندهعبارتی، بهریزی کنند و بهبرنامه
پردازد و تصویرپردازی، هنر شکل دادن به های ممکن، محتمل و مطلوبِ جامعه میعلم مطالعه آینده، به شناخت آیندهمنزله به

، گودرزی، ذوالفقارزاده و گردد )پورعزتآفرین است و ساخت واقعیت آینده را موجب میقدام تصویرپردازان، واقعیت. ااستآینده 
تواند توصیفی کامالً دقیق از آینده ارائه کند. نقش سناریوها، کمک به مدیران برای البته هیچ سناریویی نمی (.5 ،1931، پارسا

و  ، دارائی، فیروزپورها مواجه شوند )پورموسویهایی است که احتمال دارد با آنشناسایی، تشخیص و توجه به عدم قطعیت
های ممکن، شناخت، و ساخت هدفمند آینده تصویرپردازی تالشی است خالقانه برای تجسم،از سویی،  (.93، 1938، سعدآبادی

 باشیقیهرضایان) یجاد وضعیتی مطلوب استاصلی آن دادن هشدار، یا ا محتمل، و مطلوب با تکیه بر واقعیات بیرونی، که هدف
 (.119، 1939و کاظمی، 

پژوهانه، منظور از تصویر به شکلی سازد. از نگاهی آیندههای فردای جامعه را میشود، واقعیتآنچه امروز در جامعه انجام می
گیرد و ، در معرض دید قرار می، جنبه خاصی از جهانعکسهر برداری. در است؛ مانند عکس یا ترسیمی ساده، تصویری کالمی

کند، میسازی ای را سادهپیچیده واقعیت هر تصویر، در واقع(. 1 ،1931شوند )پورعزت و همکاران، های دیگر آن، حذف میجنبه

                                                           
1 Pourezzat, Mollaee & Firouzabadi, 2008 
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 و همکاران حمدزادهم.../ تصویرپردازی از مشارکت شهروندی

 
ه ای مستدل نیست، بلکه ب(. تصویر، گزاره115، 1939و کاظمی،  باشیقیه)رضایان سازدمیگذارد و آن را مشخص میبر آن اثر 

ای از تفسیر را به دوش خواننده و بخش قابل مالحظه دهد. هر تصویرکند یا از آن خبر میوجوهی مهم از پدیده اشاره می
ای مرسوم در پرداختن به آینده است که به دو صورت شیوه ،(. تصویرپردازی1 ،1931گذارد )پورعزت و همکاران، گر میتحلیل

خشد. تصویرپردازی، بیشتر بر قوه تخیل و خالقیت متکی درك ما از آینده را تعمیق بد تا کناکتشافی و هنجاری تالش می
ها، ها و اثرپذیریبا در نظر گرفتن اثرگذاری ،داند که این تصاویراست. پیتر شوارتز هر سناریو را تصویری بزرگ از آینده می

به اهداف، آرزوها و رویای ما در آینده دارد که با در کنار کنند. نسخه هنجاری تصویرپردازی، اشاره نظمی را در آینده توصیف می
انداز و اهداف ما همراستا هستند را کند تا سناریوی مطلوب و دلخواهی که با چشمهم قراردادن اجزای سازنده آینده، تالش می

 ترسیم کند. 
توجه به باوصیف نظم احتمالی آینده به توصیف روابط اثرگذاری و اثرپذیری و در نهایت ت ،نسخه اکتشافی تصویرپردازی

توصیف کننده سناریویی ممکن و باورپذیر در آینده  ،دارد. هر تصویر اکتشافیاشاره روندها، اقدامات و دیگر عناصر سازنده آینده 
ها از دانش ستند. آنه سامانمندهایی از آینده، تشکیل شده، بنابراین ذاتاً از باورها، آرزوها، عقاید، و فرضیه ،تصاویر آیندهاست. 

فرهنگی و اجتماعی،  دانش ها با اطالعاتی در مورد گذشته، مفاهیمی از حال،آنت. ها تخیل اساند و چاشنی آنساخته شده
ترس و انتظارات بروز  شوند، به صورت امید،ها ساخته میسلیقه شخصی، معیارها و نیازها و همچنین آرزوها، رویاها و آرمان

 انسان بسیار زیاد است ها بر انگیزشتأثیر آن ،گذارند. به این دلیلگیری، انتخاب، رفتار و کنش تأثیر میتصمیمکنند و بر می
 (.15، 1933دمنه، )طاهری

بیش از آنکه متکی به  ،روش تصویرپردازی ،بر این اساس ؛تخیل، عنصر اصلی و اساسی در تصویرپردازی از آینده است
تواند پیاده شود. به چند روش می ،تصویرپردازی گردمبتنی بر خالقیت و هنر است. فرا ،علمی باشد مندهای منظم و قاعدهروش

های موجود، با تغییر دادن قواعد و زمین بازی، شکل جدیدی از جهان و روابط را در حالت نخست: تصویرپرداز، فارغ از واقعیت
کنند. جهانی که در ذهن تصویرپرداز خلق شده تصویرپرداز رفتار میاجزا و عناصر به میل و اراده  همهکند که در آن خلق می

ریشه در آرزوها و  ،کند نداشته باشد. این شکل از تصاویرممکن است هیچ شباهتی به جهان واقعی که در آن زندگی می ،است
جود هستند. در حالت دوم: کننده اعتراضات و ساختارشکنی ما نسبت به ساختارهای مورویاهای ما دارند و تا حدودی منعکس

کند تا تصویری متناسب با آن مختصات خلق کند. این تصویر، ترکیبی از تصویرپرداز با فرض گرفتن برخی مختصات، تالش می
با همدیگر ادغام شده و شکلی جدید از نظم را بوجود آورده است.  ،آرزوها و مختصات شناخته شده است که در افقی مشخص

ای نیز با قواعد و مقررات های بارز و برجستهاما در عین حال تفاوت ،ی به نظم فعلی داردیهاده است شباهتنظمی که آفریده ش
ترین و تصویری از محتمل ،کند تا با تعمیم دادن روندهای فعلی به آیندهموجود دارد. در حالت سوم، تصویرپرداز تالش می

 ،کننده ادامه وضع موجود است. این تصاویر در تعیین پیامدهابسیار زیادی تداعیترین شکل از آینده به وجود آورد که تا حد شبیه
های موجود تکیه کمترین تأثیر را از تخیل گرفته و بیشتر بر واقعیت، هاسازی واقعیت، اما در شبیهندتا حدودی متکی بر تخیل

 (.8008، 1توری)د کنندمی
با در نظر گرفتن قدرت  ،یشران یا عالمت ضعیف تغییر و تعمیم آن به آیندهبه انتخاب یک پ ،ترین شکل تصویرپردازیمرسوم

شاهد  احتماالً . در این حالت، آینده شباهت اندکی به وضعیت فعلی دارد وشودمربوط می تخیل و ترکیب آن با امیدها و آرزوها
یک پیشران یا یک نیروی ضعیف است. . چرا که تصویرِ ساخته شده، تداعی کننده خواهیم بودتغییرات گسترده در آینده 

که ممکن است بدبینانه بخش باشند، ضمن ایناندیشانه و بصیرتممکن است بداندیشانه و القاءگر یا نیک ،های ماتصویرپردازی
 (.1کل شبینانه باشند )یا خوش

 
 
 
 

                                                           
1 Dator, 2002 
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 بینانهگرایی خوشآرمان
 شهری()نگاه آرمان

 نانهبیالقایی خوش بینانهبخش خوشبصیرت

 گرایی تخیلیواقع
 )نگاه ساخت واقعیت آینده(

 بینانهالقایی واقع بینانهبصیرت بخش واقع

 انگاری بدبینانهویران
 القایی بدبینانه بصیرت بخش نگران کننده شهری()نگاه ویران

 
 

 
 هاماهیت رویکردها و تصویرپردازی .1شکل 

 (1931پورعزت، )برگرفته از 
 

گیران را در اتخاذ وسیله تصمیمبدین ،کردهشناسایی و توصیف  ،هامحتمل را به کمک پیشران هایری از آیندهتوان تصاویمی
ای از هر تصویر شامل مجموعه (.599، 1931، و مرزبان باشیقیهنمود )رضایاندر شرایط عدم قطعیت توانمند  های راهبردیتصمیم

شود. ها با تخیل ساخته میلفهؤهر تصویر از ترکیب این م گوناگونی بوده،های لفهؤمشامل  نیز اجزای سازنده ؛اجزای سازنده است
اثرگذاری قابل  ،عوامل و متغیرهایی هستند که در درون و بیرون سیستم مورد مطالعه ای ازها، مجموعههای کلیدی و پیشرانمؤلفه

، باشی و جهانشاهیقیه، رضایان)مرزبان نقش قابل توجهی دارند ،در ساخته شدن آینده سیستم ،ها داشتهروی سایر مؤلفه توجهی بر
1931 ،161.) 

باور به این عقیده حال مقرون به صحت و واقعیت باشد. افزا، برانگیزنده، چالشی و درعینمطلوب آن است که تصویر آینده، آگاهی
به تعبیر  .وجه نظری در مطالعات آینده است اند، یکهای تاریخی افراد کمک کردهگیری اقدامکه تصویرهای آینده به شکل

کنند که آینده ای رفتار میگونهکنند روی خواهد داد، سازگار کنند یا بهچه گمان میکنند خود را با آن، افراد یا تالش میترروشن
اند: تصویرهای آینده چه پژوهان، مواردی این چنینیهای پژوهشی آیندهترین پرسشترین و بنیادیمهم .دلخواه خود را بسازند

  (.119 ،1938 ،1)بل چه پیامدهایی دارند؟ ها چیست؟ و هر یکعلـل پیدایش آنماهیتی دارند؟ 
های گوناگون مردم، تصاویر ویژه از این حیث که چرا گروهبه ؛مندندبـه تعریف و فهم تصاویر متفاوت از آینده عالقه ،پژوهانآینده

د و چگونه نشوزمان حال می های متفاوت درو واکنش ،چگونه تصاویر متفاوت از آینده، منجر به رفتارمتفاوتی از آینده دارند و 
پژوهان در آثار خود، گرچه آینده(. ا8008تور، ی)د شوندزمان حال، خود منجر به ایجاد تصاویر متفاوت از آینده می رفتارهای خاص در

ها در پایبندی به برخی مبانی مفهومی و نظری، وجوه مشترکی اما بیشتر آن ،اندکردههای تغییر اجتماعی متنوعی استفاده از نظریه
ها و امیدها؛ ها، بیمبینیای کمابیش معادل ساختار رو به رشد انتظارات، پیشدارند. یکی از این موارد، مفهوم تصویر آینده است؛ ایده

های تاریخی گیری اقدامبه شکل ،این عقیده که تصویرهای آیندهبه باور  .ای نظری استمقوله ،یکی دیگر از این وجوه مشترك
دانند. ها میپژوهان تصویرهای آینده را یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای کنونی انساندلیل، آیندههمیناند. بهافراد کمک کرده

پژوهان تصویرهای آینده را همزمان با تبدیل این د، آیندهتا حدی در پیدایش آینده تأثیر دارن ،جاکه رفتارهای امروزعالوه، از آنبه
 دهند. گیری آینده قرار میآینده به زمان حال، در زمرة علل شکل

پژوهان از سویی، مطالعات خود را به بررسی چگونگی تأثیرگذاری تصویرهای آینده بر این مسئله سبب شده است که برخی آینده
آینده اختصاص دهند. البته برای این منظور باید تصاویر گیری ونگی تأثیرگذاری این رفتارها بر شکلرفتار افراد و از سوی دیگر، چگ

ها نظیر ادبیات، توان گسترة متنوعی از دادهمی ،مفهوم تصویرهای آینده را تجزیه و تحلیل کرد. برای تجزیه و تحلیل این مفهوم
وگو با رهبران یا های پنج یا ده سالة ملی، محتوای قوانین اجتماعی، گفتامههای تاریخی رایج، برنهای غیرتخیلی، نظریهنوشته

 (. 113، 1938 )بل،مردم عادی و مشاهدة رفتارها را به خدمت گرفت 
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 و همکاران حمدزادهم.../ تصویرپردازی از مشارکت شهروندی

 
بین  را های ارتباطیتوانایی افراد برای ایجاد نوعی تعادل میان خشنودی در زمان حال و خشنودی در آینده، یکی از حلقه

ای بین دورنمای آینده و ظرفیت خرسندی موکول به آینده، رابطهکه رسد نظر میآورد. بهه و رفتار کنونی پدید میتصویرهای آیند
برخی  .نیازهای موفقیت و پیشرفت اجتماعی استوجود داشته باشد. درواقع باید توجه داشت که این نوع خرسندی، یکی از پیش

پروا، بزهکارانه و انحرافی، علتی بنیادین و رفتارهای بی همهاند که ده و مدعی شدهنویسندگان حتی پا را از این نیز فراتر نها
توجهی به پیامدهای عبارت بهتر، نوعی بیهای بلندمدت یا بهمشترك دارند: تمایل به پیروی از منافع آنی، بدون توجه به هزینه

آمیز مدیریت کند، نیازمند درك و ای موفقیتگونهبتواند خود را بهکه فرد اما ناگزیر در آینده از این دیدگاه، برای این ،نامطلوب
 (.988-835، 1933، 1گوردون و گذاری شایستة پیامدهای آتی هر اقدام است )گلنارزش

ر چگونگی پژوهان مطالعات خود را بآیند، برخی آیندهپایه و اساس پدید نمیبراین، از آنجاکه تصویرهای آینده ناگهانی و بیافزون
 ، مسیرعوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانشناختیبرآنند که ها اند؛ آنگیری این تصویرها متمرکز کردهشکل یندافر

کنند. حتی فراتر از این، شناسایی و تعیین  ،های خاص، در زمان و مکان معینفرهنگ ومیان افراد  دررا گیری تصویرهای آینده شکل
گیری یا افول در تالشند تا پاسخی برای این پرسش بیابند که آیا اساساً قواعد و قوانینی عمومی برای توضیح اوج ،پژوهانهبرخی آیند

 (.115، 1938)بل،  وجود دارد ،در برابر تصویرهای منفی و بدبینانه ،گرایانهنظیر تصویرهای مثبت و آرمان ،برخی تصویرهای آینده
اند که تصویرهای مثبت از آینده، پیامدهای های اجتماعی مدرن بر این حقیقت صحه گذاشتهششمار قابل توجهی از پژوه

آیند. شمار میپژوهان بر این باورند که تصویرهای آینده در هدایت رفتار بشر، عاملی مهم بهسودمندی به ارمغان خواهند آورد. آینده
ویژه با این ؛ بهنقش دارند ،گیری آیندة پیش رواشد، خواه کنترلی، در شکلانطباقی بفقط خواه  ،این تصویرها با هدایت رفتار بشر

 (.133، 1931)پوالك،  بینی رویدادهای آتی استنیازمند پیش ،اقدام هدفمند مالحظه که هرگونه

 پژوهش ةپیشین
 90 فقط، 1350در سال . داشته است شیافزا ا،در شهره تیجمع تراکم، کمیو  ستیدر قرن ب(، 8013به گزارش سازمان ملل )

 ینیبشیو پ افتی شافزای درصد 53تعداد به  نی، ا8013در سال  .کردندیم یزندگ یجهان در مناطق شهر تجمعی درصد از
، مأموریت 9به بیان لوئیس مامفورد .(1، 8013، 8، واله، سرال و واتلت)سیمونوفسکی درصد برسد 66به  8050تا سال  کهشود یم

 ،1913آفرینی افزایش دهد )دانشمند و نظریان، ت که مشارکت آگاهانه انسان را بیشتر و توانایی او را برای نقشنهایی شهر این اس
طور عمده به ،شهرهای امروزی تفاوت بسیاری دارند؛ در امروزی با شهرهای گذشته یافتهشهرهای گسترش مامفورد،؛ از دیدگاه (91

)رجبی و  آهن و یک زاغه داده استیک راه یک کارخانه، نظیرشخصیتی  ،ه شهربدون حد و مرز، ب هدف و گسترشتولید بی
 (.180 ،1938نژاد، حصاری

زیادی را به این سمت هدایت کرده است. در این امتداد،  پژوهشگراناهمیت و ضرورتِ ورود به موضوع مشارکت شهروندی، 
دانسته  5عمومیدولتی یا ، آن را الگویی جایگزین برای مدیریت «3مدیریت اجتماعی»( با تعریف واژه 8013و همکاران ) منتویناسدو
، بدون یجمع یریگمیتصم به که شهروندان است یازهایها و نخواسته تیریمد قتیدر حق ی،اجتماع تیریمد کنند کهتأکید میو 

 (.115، 8013، 6نتو و کارنیرو، دوناچیمنتو، ی است )دوناچیمنتوبر گفتگو و روشنگر یمبتن و اشاره دارد استفاده از اجبار
دهد. در طول شود و کیفیت دموکراسی را افزایش میجنبه اساسی دموکراسی تلقی می منزلهمعموالً به  ،مشارکت شهروندان

ها نیز با در پیش گرفتن اند و دولتگذاری ورود پیدا کردهمشیهای گذشته، شهروندان در اکثر کشورهای پیشرفته در خطدهه
اند )میشل و دیگراف، مشورت اخذ کرده ،ریزیویژه در نظام بودجهبهحکمرانی و  گوناگونهای مشارکتی، از مردم در حوزهرویکرد 

 سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز دستاوردهایی حیثاز  ،ت اقتصادی آنیعالوه بر اهم ،اجتماعی مشارکت در زندگی(. 3111، 8010

                                                           
1 Glenn & Gordon 
2 Simonofski, Vallé, Serral & Wautelet, 2019 
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4 Social Management 
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6 do Nascimento, do Nascimento, Neto & Carneiro, 2019 
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-نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت مردم در قدرت و اختیار، راه دادن مردم برای دارد که عبارتند از: سهیم کردن درپی

 تسهیل و شنیدن صدای دیگران، احساس مالکیت نمودن، این مشارکت،حاصل . جامعه های زیرینهای پیشرفت به روی رده
 (. 11 ،1936، قاسمیو  نژاد، سهراب)گراوند نیرومند ساختن ناتوانان و درهم شکستن فرهنگ سکوت خواهد بـود

کوشند از طریق هایی است که شهروندان معمولی میآن دسته از فعالیت ،جویانههای مشارکت، فعالیت8و پاول 1به باور آلموند
که شهروندی در اداره امور شهر هنگامیدر یک جامعه شهری،  ،های شهری، اعمال نفوذ کنند. بنابراینگذاریمشیخطها، بر آن

 (.113 ،1938، سلیمانی انگیلیو  ، نجفی)لزگی ندناممشارکت شهروندی می (حتی در شکل اعتراضی آنا )سهیم شود، عمل او ر
شهر هوشمند اشاره نمود. اما  ها به توسعهدر میان آنتوان برای افزایش مشارکت شهروندان، راهکارهای زیادی وجود دارد که می

 ،از آن جمله ند.در جلب مشارکت شهروندان مؤثر کههای منحصر بفردی بوده ها، دارای ویژگیباید توجه نمود که هر یک از شهر
های کشوری که آن شهر در آن قرار دارد؛ اندازه شهرها، جمعیت، سازمانِ ها، ویژگیتوان به این موارد اشاره نمود: ارزشمی

های مدیریت شهری، حمایت از رویکرد مشارکتی در زمینه .(8، 8013)سیمونوفسکی و همکاران،  شهریمنابع  و ها، چالش9شهرها
های از انجمن و ریزی مشارکتی، مستلزم جمع کردن بازیگران متنوع است؛ از بخش عمومی تا بخش خصوصی،از جمله بودجه

 و جوامع محلی تا آحاد شهروندان. یصنعت
شهروندان، دولت، فروشندگان، مشارکت الکترونیکی را  ی، ذینفعان اصلی برای شروع خدماتکیالکترون یدموکراس یالگوهادر 

کاربران )شهروندان و...( با  برای پیوند دادن به مثابه ابزاری ،مشارکت الکترونیکی کنند.یم یها معرفو رسانه ی خصوصیهاشرکت
 3مشیگیری خطشکل اگرددر فر برای ارائه سهم بیشتر به ذینفعان را هاییراه. این ابزار شودگذاران در نظر گرفته میمشیخط

منزله ابزاری است که پیشنهادها و به ،در عصر فناوری ،(. این نوع از مشارکت855-86، 8016، گوپتا و ، ایالورسن)آالثور دربردارد
رای افزایش ها بشود. لذا دولتگذاران در نظر گرفته میمشیخطگیریِ از طریق آن، به منزله ورودی نظام تصمیم ،عقاید شهروندان

، 8013، ، القراتی و عبداله)سیام بودههای تحت وب از طریق فناوری ،ها، موظف به گسترش زمینه مشارکت شهرونداناین ورودی
 توانند زمینه دموکراسی الکترونیک را تقویت کنند.، می(16

خود را جلب نمایند )نارانجوزوالتو و برای جلب مشارکت عمومی، باید با توسعه اجتماعی، اعتماد شهروندان  ،های محلیدولت
هنگامی کـه  ،دانند. به بیان دیگرشفافیت بیشتر را موجب اعتماد بیشتر به دولت می پژوهشگران،برخی (. 909، 8013، 1همکاران

الی، هراتی و ، جم)نرگسیان نگاه مثبتی را از دولت درك خواهند کرد ،درباره دولت خود داشته باشند را بیشتری اطالعات ،شهروندان
تواند در نظر گرفته شده است. شفافیت می مطلوب کمرانیبنای حسنگ منزلهشفافیت بهکه هاست مدت (.833 ،1931، آذری

 .بهبود بخشد، از فساد جلوگیری کند، پاسخگویی را افزایش داده و شهروندانی آگاه و فهیم پرورش دهد گیری راتصمیم
ری کنند )سیمونوفسکی و همکاران، گذاهیسرما آنان، مشارکت به منظور جلب ،شهروندان یازهایدانستن ن یبرا بایدشهرها 

درصد نیازهای اصلی شهروندان را به درستی شناسایی و حل  80ها بتوانند با توجه به قانون پارتو، چنانچه شهرداری .(5، 8013
های مشارکتی همراهی ها، در برنامهو اعتماد به آن هاضمن رضایت از شهرداری ،درصد مشکالت حل شده و شهروندان 10نمایند، 

د. نرا برآورده کن آنان یازهاید ننکه بتوان ستا دیخواهند، بعیم یخدمات شهروندان چه که دنندان هااگر دولت از سویی، خواهند کرد.
شاید  (.896، 8011، 1)سابویزسباشد  مردم یازهایو ن هاکننده نظرمنعکسامور، قرار است دخالت شهروندان در اداره  ،مجموع در

 وجود داشبورد نیازهای مردم یا داشبورد مشکالت اجتماعی، برای رسیدگی با این امور بسیار مفید باشد.
 

                                                           
1 Almond 
2 Powel 
3 Organization of cities 
4 Policy-shaping process 
5 Alathur, Ilavarasan, & Gupta, 2016 
6 Siyam, Alqaryouti & Abdallah, 2019 
7 Naranjo-Zolotov & et.al, 2019 
8 Suebvises, 2018 
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 و همکاران حمدزادهم.../ تصویرپردازی از مشارکت شهروندی

 
 شود برخی از حکمرانان، تمایل چندانی به آن ندارند. مدیران، نگران آنبرخالف استقبال زیادی که از مشارکت شهروندی می

های بندی، هزینهها تحمیل کند. در یک طبقههایی برای آنگیری، هزینهت شهروندان در فراگرد تصمیمکه مشارک ندهست
 :اندمشارکت، به سه دسته تقسیم شده

مشارکت شهروندی، از حمایت مدیران ارشد  کند. چنانچههای هماهنگی اشاره می: به هزینه1های مستقیمهزینهیک( 
های مستقیمِ ت الزم و کافی برای سازماندهی مشارکت شهروندی نداشته باشند، هزینهبرخوردار نباشد و مدیران، وق

 طرح را افزایش خواهند داد.
گیری مدیران: اشاره به احتمال از دست رفتن کنترل مدیر در فراگرد تصمیم 8های مترتب بر منافع شخصیهزینهدو( 

 گردد.های روزانه نیز میها در فعالیتدارد که منجر به کاهش اقتدار و قدرت آن
گیری شده و تر شدن فراگرد تصمیم: مشارکت شهروندی، منجر به طوالنی9گیری و نتایجهای فراگرد تصمیمهزینهسه( 

، ممکن است تصمیم در موضوعِ مورد بحث، تخصص الزم نداشته باشند ،از آنجا که ممکن است بسیاری از شهروندان
 .(11، 8001، 3، مورد تردید قرار گیرند )شاههانتایجِ تصمیم اشتباه گرفته،

 سیاسی و اجتماعی -در اواخر قرن بیست و اوایل قرن بیست و یک که مصادف با تحوالت فناوری و تغییرات گسترده اقتصادی
به عرصه  نهاپژوهرویکرد آینده ؛ از این رو،کردند کسبشهری و شرایط پیرامونی را شهرها، تجربه متفاوتی از تحوالت درون بود،

به  ،کمیته مناطق اتحادیه اروپا در گزارش خود، در چندین مبحث تر گرفته شد. برای مثال،، جدیایریزی شهری و منطقهبرنامه
چ، میرزایی و های حکمرانی شهری در اتحادیه اروپا پرداخت )قلیمنظور غلبه بر چالشبهنگاری شهری ضرورت و الزامات آینده

 کیدأتیک سو و  های موجود در رویکردهای سنتی ازنهفته در ذات آینده و نواقص و کاستی تِعیقطافزایش عدم (.56، 1931، ربانی
از سوی دیگر، لزوم توجه به آینده و بررسی تصاویر محتمل از آینده  گرا بر رفع نواقص رویکردهای سنتیو تمرکز رویکردهای آینده
 (.11، 1931، کاظمیانو  عطار، پورعزت، طاهریسازد )فیروزپوربیش از پیش نمایان میریزی شهری را در فراگرد مدیریت و برنامه

 پژوهش روش
مند و هم به شکل مبتکرانه و خالقانه، سامانهم به شکل ، گوناگونهای روش مطالعه، در پژوهش ابزار و منزلهبه ،تصویرپردازی

در  گیرد.گرایی مورد توجه است به تنهایی مورد استفاده قرار میباتویکرد اثشناختی که در ربدون توجه به اصول و ضوابط روش
های آماری نفعان و کارشناسان است که به شیوهذی هایها و نظرتصویرپردازی، انعکاسی روشمند از دیدگاه ؛مندساماننسخه 

شود. استفاده استخراج تصاویر استفاده میهای متفاوتی برای شوند. متناسب با ماهیت پژوهش، از گاماستخراج و تجزیه و تحلیل می
منابع، برای استخراج تصاویر  سامانمندهای مشارکتی و مرور های شهروندی، کارگاهاز ابزارهایی همچون مصاحبه، پرسشنامه، پنل

بر قدرت  برای شناخت آینده و ترسیم فضاهای احتمالی با تاکید مندسامانمرسوم است. در این پژوهش از روش تصویرپردازی 
ها و و کارشناسان، مؤلفه گانمنابع و مصاحبه با خبر سامانمندتخیل استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مرور 

)برای این  بندی شدندبندی و رتبههای آماری، دستهعناصر سازنده آینده مشارکت شهروندی در شهر تهران استخراج و با روش
ها شناسایی، عدم ها احصا، پیشرانگانه رویکرد سناریوپردازی شوارتز مولفه 1رد تا با طی کردن گام های منظور ضرورت دا

 از جامع یمدل ارائه»ای با عنوان ها در مقالهها استخراج و در نهایت فضای سناریوی ترسیم شود(. بخشی از این گامقطعیت
به آنها استناد شده  و در این مقاله صرفاً ، بیانها انجام شدهسط نویسندهکه تو« )مورد مطالعه: شهر تهران( مشارکت شهروندی

ها به پیشران ،بندی شده بودند، در گام سومشناسایی و دسته هایی که قبالًلفهؤمو  ای شوارتزمرحله 1است. با در نظر گرفتن الگوی 
شناسایی محورهای اصلی سازنده مشارکت شهروندی در  ها منجر بهلفهؤها شناسایی و امتیاز اهمیت و عدم قطعیت مکمک خبره

 سال آینده شد. 10

                                                           
1 Direct administrative costs 
2 Self-interested administrative costs 
3 Decision process and outcome costs 
4 Shah, 2007 
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 1511زمستان  ،153-111، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
شناخت محورهای  ها صرفاٌتوجه به اینکه در این مقاله هدف اصلی پژوهشگران، سناریوپردازی نبوده و هدف از این فعالیتبا

ناریوی وضع موجود ترسیم و با پس از شناسایی محورها، س ،های بحرانی در تدوام وضع موجود استوضع موجود و عدم قطعیت
باز با هدف نیمه منابع و مصاحبه سامانمندترسیم شد. برای گردآوری داده در این پژوهش از مرور  ،استفاده از اصول تصویرپردازی

است. از  های بحرانی استفاده شدهو از پنل خبرگی با هدف شناسایی پیشران و عدم قطعیتها لفهؤامتیازدهی به م ها ولفهؤتکمیل م
ها بهره گرفته شده است. تجزیه و لفهؤانگیزی با هدف ترسیم سناریوی وضع موجود و تعیین روابط بین مپرسشنامه و جلسات ذهن

ها، از مشارکت گسترده مدیران و محور است. برای اعتباردهی به تجزیه و تحلیل یافتهخبره ،ها در این پژوهشتحلیل داده
ه است. جامعه آماری در این پژوهش تمام مدیران، کارشناسان، و شهروندان تهرانی است. نمونه آماری گیران استفاده شدتصمیم

های در دسترس بوده است. پروتکل مصاحبه با تکیه بر الگوی گلوله برفی و ماهیت مورد استفاده به صورت غیرتصادفی و از نمونه
نفعان مدیریت شهری و نفر از مدیران و ذی 1امل اعضای تیم پژوهش و های خبرگی شمسئله تنظیم شده است. افراد حاضر در پنل

 مقوله مشارکت شهروندی بوده است. 
نفعان مشارکت بوده است. دانشگاهی و برخی ذی گانشامل شهروندان عادی، تعدادی از مدیران، خبر ،ها در پنلکنندهمشارکت
تخیل، قدرت گیری از ها خواسته شد با کمکمشارکت شهروندی، از آن ها، پس از بحث بر روی عناصر سازنده آیندهدر این پنل

ارائه کنند. این تصاویر پس از کاربرد دارند، های فعلی مشیکه در آن، خط هسال 10تصویری از وضعیت مشارکت شهروندی در افق 
برای تیم پنل قرائت و تالش شد تا اعتبار  آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تصاویر با مشابهت باال ادغام وتدوین، جمع

های مطرح در داستان افزایش یابد. هدف، ترسیم تصویر تدوام وضع موجود از طریق مقایسه این تصویر با تصاویر محتمل گزاره
ی و گذاری در زمینه افزایش مشارکت شهروندی با هدف ارتقای جایگاه شهروندمشیدیگر و استخراج الزامات فعلی برای خط

 گیری از ظرفیت مشارکت شهروندی در مدیریت شهری بوده است.بهره

 هاو بحث هایافته

 های کلیدی و اثرگذار بر مشارکت شهروندیها و مؤلفهشناسایی پیشران
ایجاد  ها راو عدم قطعیت تواند به تغییرات بزرگی منجر شودکه می دهنده آینده اشاره داردهای شکلنیروبه پیشران،  هاینیروی

(. در 116، 1935مرزبان و محمدی،  ؛13، 1933ها قابل شناسایی هستند )مرزبان، معموالً از طریق خبرگی و پنل ها. پیشرانندک
 . (1جدول ) احصاء شد از طریق مصاحبه با خبرگان، مدیران شهری و شهروندان مشارکت شهروندی های عدماین پژوهش، پیشران

ای تهیه و به خبرگان حوزه مدیریت شهری ارائه گردید های کلیدی مشارکت شهروندی، پرسشنامهها و مؤلفهپیشرانبرای تعیین  
پیشران پنج بدین ترتیب  ؛بندی نمایندرتبهرا  «مشارکت شهروندی»شدت اثرگذاری این متغیرها بر مقوله  تا ها خواسته شدو از آن
 هایسازه ضعف -8 ؛اراده در مجریان و شهروندان و اعتقاد عدم -1ه عبارتند از: ک ندمشارکت شهروندی احصاء شدعدم اصلی 

 (.1)جدول  مشیخط بر ایارجحیت دادن رفتار سلیقه -5نبود مصالح و  -3 ؛مشارکت هایمایهبنضعف  -9 ؛مشارکت
منزله پیشران در نظر توانند بهجود دارند که میهای دیگری نیز وو نظر خبرگان، مؤلفه 1بر اساس جدول  که الزم به ذکر است

و ها لفهؤمبندی . با توجه به رتبهحاضر، پیشران در نظر گرفته نشدندکه در مطالعه  «تکلیف و حق نبودن شفاف» مانند ؛گرفته شوند
ت شهروندی در شهر تهران نیرو، عناصر سازنده آینده مشارک 5نیروی پیشران قابل احصا است. این  5، با تکیه بر نظرات خبرگی

پیشران که دارای  5این  مبنای برنیرو است.  5از این ثر أمتهستند و مدیریت شهری در مقوله مشارکت شهروندی به صورت عمده 
به وجود آورد. هر سناریو در واقع برایند تمام نیروهای شکل دهنده به آینده چندین سناریو  نتوامی ،عدم قطعیت باالیی نیز هستند

های خبرگی و با فرض دو حالت برآوردها و دیدگاه هو با تکیه ب 1مشارکت شهروندی است. بدون استفاده از نرم افزار سناریوویزارد
توان به تعداد زیادی سناریو رسید که پس از ادغام سناریوهای عدم قطعیت برای هر پیشران در موضوع مشارکت شهروندی، می

مشارکت  سناریوی قوی و سازگار برای آینده 3در نهایت  ،های ناسازگار و دارای تضاد درونیموازی و همپوشان و حذف سناریو
 که از این بین فقط یکی از آنها نماینده تدوام وضع موجود خواهد بود.شهروندی قابل ترسیم است 

                                                           
1 Scenario Wizard 
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اند، مختلف بروز و ظهور کردهصور های میدانی که بههای مشارکت شهروندی، اطالع از واقعیتاما برای درك بهتر از پیشران

-ها با ارائه شاهدمثالهای میدانی هر کدام از این پیشرانتواند مفید واقع شود. بنابراین در جدول زیر سعی شده است، واقعیتمی

 تر شود.روشن 1هایی

 

 1جدول 
 بندی عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندی رتبه

 رتبه هازیر مؤلفه مؤلفه

 تقاد و ارادهعدم اع
 ی، شعارمحور، مشارکت نتایج به رانیباور مد ضعف، به مشارکت ینگاه ابزاری، نیتریو و یشیمشارکت نما

 از مشارکت در شهروندان یریگجهیادراك عدم نتتثبیت شدگی ، رانیمد یشهروندان برا نداشتن تیموضوع
1 

 نبود مصالح
 ینبود ساختار سازمان های مناسب،، نبود مشوقارکتمش داگردر فر یجابیو ا یسلب یابزارها فیعدم تعر
 ادیز یهانهیهزی، شهروند تیهو فقدانی، سازفرهنگ فقدان، مشارکت یبندسطح فقدان، محورمشارکت
 مناسب ینبود ابزارها، نبود رقابت، مشارکت

3 

 های مشارکتضعف سازه
-ندهیآ کردیرو فقدان، عملکرد شهروندمحور تیریمد فقدان سامانهی، زیتجو استیس ،تیریدر مد یورعدم بهره

 به مندسامان کردیرو ضعف، آزاد به اطالعات یدسترس ضعفی، ساالرستهیشا ضعفی، شهر یزیرپژوهانه در برنامه
 یرونیمزاحم ب، نبود عدالت ،مطلوب ییعدم پاسخگوی، شهردار گامیشیعدم پی، فساد ادار رواج، مشارکت

8 

ارجحیت دادن رفتار 
 مشیخط بر ایسلیقه

 5 تعامالت هدفمند جایب یتعامالت تصادفای، ، رویکرد سلیقهرانیعدم ثبات مد، هایمشعدم ثبات خط

های مایهبنضعف 
 مشارکت

سیاسی  و فرهنگی و های تاریخیی، ریشهمنافع فرد تیارجحیی، نگرش کابو، مشارکت تینیو ع تیذهن نیشکاف ب
 ، عدم تکریم شهروندان از سوی مجریانبه شهروندان انیمجر یکسینگاه ای، اعاجتم هیسرما نییسطح پاو تربیتی، 

9 

 6 یشهروندان در مقابل شهردار فیحق و تکل، در مقابل شهروندان یشهردار فیحق و تکل شفاف نبودن حق و تکلیف

 3 یشناسعدم محلهی، شناسعدم مخاطب شناسیضعف در پدیده

 1 طراحان مشارکت مینبود ت، انیمجر یهایستگیعدم شا مجریان ناشایست

 عدم مشارکت 
 سازمانیبرون

عدم مشارکت  ی،و بخش خصوص یتعاون تیاز ظرف یمندعدم بهره ،مشارکت یاجتماع اگردفر فیعدم تعر
 سازیی، عدم اجتماعسازمان نیب

10 

 11 های اقتصادی، تنبلیسازی، عدم رفع دغدغهکههای نرم، عدم شبمهارت، ضعفِ به شهروند نیشهرنش لیتبدعدم  عدم توانمندی شهروندان

 1 تفاوتی و عدم همکاریکاهش اعتماد، کاهش تعلق، بی کاهش سرمایه اجتماعی

 18 های اداره شهرعدم تأمین منابع مالی پایدار، افزایش هزینه بحران مالی
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 8جدول 
 هاهای میدانی پیشرانواقعیت

 شاهد مثال هامؤلفه پیشران ردیف

1 
عدم اعتقاد و 

 اراده
م اعتقاد و اراده در عد

 شهروندان

، پورمیزان مشارکت عینی و تمایل به مشارکت در شهر تهران، در سطح بسیار پایینی است )قلی
درصد از شهروندان در  83که فقط حدود طوری(؛ به1، 1931، احمدزادهو  پور، فالحی گیالنمصطفی

توان در (. نمود آن را می13، 1933، سرشتپاكو  ، قادریاند )فاضلیامور محله خود مشارکت داشته
 مالحظه نمود. 31ها در مرداد درصد شهروندان در انتخابات پنجمین دوره شورایاری 5مشارکت کمتر از 

8 
 هایسازه

 مشارکت

 مشی تجویزیخط
ال اند، تجویزی بوده و این از نگاه باهایی که تاکنون در شهرداری تهران انجام پذیرفتهریزیاغلب برنامه

 تهران(. 88)اقتباس از نوذرپور، شهردار منطقه  1گیردبه پایین شهرداری به مردم نشأت می

وری در عدم بهره
 مدیریت

هایی که شهرداری با وری مدیریت در شهرداری تهران در وضع مطلوبی قرار ندارد و یکی از چالشبهره
ورتی شورای اسالمی شهر تهران، آن مواجه است، عدم کارایی و اثربخشی آن است )کارگروه مش

رویه مناسبی در خصوص نحوه است  نظام مدیریت کالن شهرها نتوانسته(. در این امتداد، 81، 1936
پذیری، اثربخشی و داشتن چشم مداری، مسئولیتمشارکت، تساوی حقوق، شفافیت، پاسخگویی، قانون

 طقه شش تهران(.شهردار منفرهادی، )به نقل از  8دناتخاذ کن راهبردیانداز 

فقدان نظام مدیریت 
 عملکرد شهروندمحور

-ها و واحدهای شهرداری تهران، کمترین جایگاه را دارند؛ بهشهروندان در ارزیابی عملکرد بوروکرات

شود، را شامل می 100که ده امتیاز از  "تکریم ارباب رجوع"نام وسیله شاخصی بهکه مدیران، بهطوری
گیرد. از سویی، این ها قرار میالشعاع سایر شاخصامتیازی که به راحتی، تحتگردند. ارزیابی می

شود. ضمن اینکه رویه مناسبی برای محاسبه آن وجود شاخص، شامل مدیران واحدهای ستادی نمی
 شود.نداشته، کمتر این شاخص از طریق نظرسنجی از شهروندان تعیین می

عدم دسترسی آزاد به 
 اطالعات

ای از مدیران افشا شد که مبلغ درج اندازی شد و حقوق ماهانهدر شهرداری تهران راه 9شفافیتسامانه 
های دریافتی آنان بیشتر از مبالغ افشا شده بود و که حقوقشده در حکم کارگزینی آنان است در حالی

اتی هم که دار کرد. ضمن اینکه گاهی اطالعاین مسئله، بجای افزایش اعتماد، آن را به شدت خدشه
 های مربوط به بودجه.شود، پیچیده و برای شهروندان غیرقابل فهم است، مانند گزارشمنتشر می

9 
 هایمایهبن

 مشارکت

 نگرش کابویی
ها و اخبار عملکرد مدیران شهرداری نسبت به شهروندان، نگاه اقتصادی دارد؛ این نگاه با برخی مصاحبه

های یکی از مدیران شهری راجع به صندلی فروشی اتوبوس شود؛ مانند مصاحبهشهری، تقویت می
 .3شهری که بعدها از سوی مدیران ارشد شهری تکذیب شد

سرمایه سطح پایین 
 اجتماعی

 اعتمادبی آن به شهروندان که است هایینهاد رأس در تهران طبق آخرین نظرسنجی، شهرداری
 (.1933شهر تهران،  )به نقل از نژاد بهرام، عضو شورای اسالمی 5هستند

 مصالح 3

 های مناسبنبود مشوق
ای و پراکنده است؛ صورت سلیقههایی برای شهروندان تعریف نشده و اگر هم مشوقی وجود دارد، بهمحرك

دهد برای مثال شهرداری منطقه دو، در ازای مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند تر و خشک، گلدان می
 کند.ز امتیازها را تبدیل به پول کرده به حساب شهروندان واریز میو شهرداری منطقه یازده نی

 نبود ابزارهای مناسب
-ای مثل برخی نرمشهرداری تهران، ابزاری مناسب برای مشارکت شهروندان ندارد. ابزارهای پراکنده

رگمی ها( در سطح شهرداری و برخی مناطق وجود دارند که باعث سردافزارهای کاربردی )اپلیکیشن
 اند.شهروندان شده

5 
ارجحیت دادن 

 ایرفتار سلیقه
 مشیخط بر

 مشیعدم ثبات خط

های قبلی را باطل آید و طرحکشد که مدیر بعدی میریزد و طولی نمیآید طرح و برنامه مییک مدیر می
ود و شکه باز مدیر عوض می ،نشده خشکطرح جدید  جوهرشود و هنوز کند. دوباره طرح ریخته میمی

روند. آنقدر این تغییرات در شهرداری تهران ادامه یافته هایش هم از حوزه مربوطه بیرون میطرح ،همراه او
 .6دانهرگز به نتیجه نرسیده ،ها در این نهاد مدیریت شهریها و برنامهکه بسیاری از طرح

 عدم ثبات مدیران

که در دوره چهار ساله شورای طوریثبات مدیران در شهرداری تهران، کمتر از دو سال است؛ به
درصد از شهرداران پایتخت، حضوری  11حدود . 1اسالمی شهر پنجم، تهران، پنج شهردار به خود دید

به یک  های بعدی نیز ثبات مدیریت بعضاًدر الیه. 1دسال در این منصب را تجربه کرده ان 8کمتر از 
 رسد.سال هم می

                                                           
1 https://b2n.ir/061233 
2 https://b2n.ir/921809 
3 https://b2n.ir/410329 
4 https://b2n.ir/910077 
5 https://b2n.ir/182155 

  45https://b2n.ir/5044 برگرفته از: 6 

 آقایان مکارم )سرپرست(، نجفی، سلیمی )سرپرست(، افشانی و حناچی 7 

 /https://www.shoraonline.ir/news/173611 برگرفته از:  8 
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 و همکاران حمدزادهم.../ تصویرپردازی از مشارکت شهروندی

 

 ها(ها )شناسایی عدم قطعیتپیشران گوناگونهای شناسایی حالت
که در  گیردمدنظر قرار میها مبنی بر امتداد وضع موجود، دو حالت برای هر کدام از پیشران ،در این مرحله، با فرض سناریوی اول

توجه به وضعیت موجود مشارکت شهروندی در شهر تهران،  ها نام برد. باتوان از این حالتدو سر طیف قوی و ضعیف می
صرفاً سناریوی امتداد وضع موجود را  ،گیریم. در این حالت، در نظر می9یابد را مطابق جدول که به آینده امتداد میهایی حالت

اعم از  ،های مشارکتسازه اعتقاد و اراده مجریان و شهروندان نسبت به مشارکت بسیار اندك است و ،کنیم که در آنبررسی می
ها و مصالح مشارکت مایهدر وضعیت نامناسبی قرار دارند. همچنین بن نظایر آن، ساالری ومدیریت عملکرد شهروندمحور، شایسته

 ها ارجحیت دارد.مشیکماکان سالیق شخصی و گروهی بر خط بوده،نیز در حالت ضعیفی 

 9جدول 
 هاپیشران گوناگون هایشناسایی حالت

 : امتداد وضع موجود1سناریوی  پیشران رتبه

 زیاد اعتقاد و ارادهعدم  1
 زیاد های مشارکتضعف سازه 8
 زیاد های مشارکتمایهضعف بن 9
 زیاد نبود مصالح 3
 زیاد مشیخط بر ایارجحیت دادن رفتار سلیقه 5

 

 بحرانیهای قطعیتتعیین سناریوهای چهارگانه براساس عدم
 باشد.مطابق جدول زیر می که معرفی شد سناریو نهایت چهار در ها،ناسازگاری در نظر گرفتن با شناسایی شده و پیشران پنج با

 3جدول 
 های اصلیهای کلیدی از پیشرانقطعیتسناریوهای چهارگانه براساس عدم

 سناریوها                      

 هاقطعیتعدم

 1سناریوی 

 سی مبتذل()دموکرا

 2سناریوی 

 )شهر مدیرمحور(

 5سناریوی 

 )مدیریت نمایشی(

 4سناریوی 

 )شهر آرمانی(

 کم زیاد زیاد زیاد عدم اعتقاد و اراده
 کم کم زیاد زیاد های مشارکتضعف سازه

 کم زیاد زیاد زیاد های مشارکتمایهضعف بن
 کم کم کم زیاد نبود مصالح

 کم کم ادزی زیاد مشیسلیقه اولی بر خط

 گردد.ادامه تصویر آن ارائه می در که دموکراسی مبتذل است اول یعنی سناریوی همان واقع در موجود وضع ، تصویرراستادر این 

 

 توصیف داستان و تصویر خالقانه از وضعیت مشارکت شهروندی در مدیریت شهری تهران
در  ،یا جلوگیری از وقوع آینده نامطلوب است. اما در عین حال اغلب فعالیتی هنجاری با هدف ساخت آینده مطلوب ،تصویرپردازی

های محتمل و باورپذیر انجام داد. توان فعالیتی اکتشافی با هدف ترسیم آیندهمی ،های ساخت آینده احصا شوندصورتی که پیشران
های آینده، تالش شده در بیان داستانها، با تکیه بر خالقیت و نوآوری پیشران ءها و احصالفهؤپس از توصیف م ،در این پژوهش

ترسیم  ،است تا تصویر محتمل و باورپذیر که در خصوص آینده مشارکت شهروندی در مدیریت شهری در تهران قابل تصور است
ها به همین صورت اگر روندها و پیشران که دهدکه نشان می است (اول)سناریوی  در واقع تداوم وضع موجود . این تصویرگردد

 استمحتملی  های تقریباًحالت ،در افق مورد مطالعه با چه پیامدهایی روبرو خواهیم شد. این تصویر ،در آن صورت ،امه پیدا کننداد
سال آینده در شهر  دهدر  را ترکیب شده و تصویری از مشارکت شهروندیپژوهشگران  یهاکه با برخی امیال، آرزوها و آرمان

هایی که با عدم گیران از آیندهپردازیم تا درك مدیران و تصمیممه به توصیف این تصویر محتمل میتهران ارائه داده است. در ادا
 عمل کنند. تر، هوشمندانهای خودهگیریدر انتخاب و تصمیم شود تا و ضمناً موجب دادهافزایش ند را قطعیت عمیق همراه
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 پردازی از سناریوی دموکراسی مبتذلتصویر

ای در مجریان و این تصویر باور و اعتقاد مجریان به مشارکت شهروندی است. در این حالت، اعتقاد و ارادهدر خلق  اولپیشران 
نام کسب سود از طریق ابزاری به ،شهروندان نسبت به مشارکت شهروندی وجود ندارد و یا بسیار سست و ضعیف است و هدف

شود و کاالیی لوکس برای مدیران شهری به مایش، مهم تلقی میمنزله ابزارِ نمشارکت شهروندی است. مشارکت شهروندی، به
ها شده است و گذاران و بوروکراتمشیگفتمان مشارکت شهروندی، تبدیل به ویترینی از شعارهای جذاب برای خط آید.حساب می

ها دارند و از این طریق، نامهصرفاً ابزاری به حضور آنان در بر یهای اصیل شهروندان، نگاهبدون توجه به دغدغه ،مدیران شهری
دهند؛ بدون آنکه به مدیران باالدست ارائه می را هاهای عملکرد پرطمطراق از حضور صدها یا هزاران نفری مردم در برنامهگزارش
خص مهمی منزله شاها از جمعیت، بهها بپردازند. رفته رفته، پر شدن سالنمراسم به مسائل اصلی شهروندان و حل آن گونهدر این

برای ارزیابی عملکرد مدیران رده پایین قلمداد شده است و چنانچه در مراسمی، حضور مردم کمرنگ باشد، مسئول برگزاری مراسم 
، جمع ایدر چنین جامعهاحتمال دارد از سمت خود نیز برکنار شود.  حتی گیرد واز سوی باالترین مقام آن حوزه مورد توبیخ قرار می

ای از د و عدهنیابرفته، معیارهای جامعه نیز تغییر میشود و رفتهمنزله ارزش تلقی میبه م،حضور در مراس کردن مردم برای
د که در ازای اجاره نگیرهایی شکل میکنند و بنگاههای شهرداری حرکت میشهروندان، به سوی کسب درآمد از حضور در مراسم

 نند.کدادن تماشاچی، مبلغی، از شهرداری دریافت می
مدیریت دولتی نوین با انتقاد به  .بود یابزار نگاه مدیران به انسان، در دوران انقالب صنعتی که تولید انبوه در محوریت قرارداشت،

این نوع نگاه به انسان، شأن او را به مشتری ارتقاء داد و بعدها نحله خدمات عمومی جدید، به تندی با این رویکردها برخورد کرد و 
نحله جدیدی در مدیریت دولتی با گویا یابد و شأن انسان به تماشاچی تقلیل می. اکنون در روندی دیگر، شهروند نامید انسان را

 ها دارد. گیرد که رویکرد پیشینی نسبت به سایر نحلهبه انسان شکل می عی نگاه ارتجاعیمحوریت نو
لی مردم و محالت، زبان به ستایش مقام مسئول )مثل شهردار ها( با وجود حل نشدن مسائل اصنمایندگان مردم )مثل شورایاری

ها، کنند. در این وضعیت، مردم به هیچ وجه برای بوروکراتقدردانی می از خدمات او )احیاناً به خودشان(گشایند و منطقه( می
محرکی برای جلب مشارکت مردم ارجحیتی ندارند و مدیران شهری، نه باوری به اثرگذاری مشارکت شهروندان دارند و نه اراده و 

های دیگری هستند و در این بین، شهروندان نیز بدلیل استحاله در های ارزیابی عملکرد، مقولهها و شاخصارزش زیراوجود دارد؛ 
در  .امیدوارند شانها دارند و نه به نتایج مشارکتگیریخصوص مشارکت در تصمیم ای از مدیران شهری دروضع موجود، نه مطالبه

 شکسته شده و به فراموشی سپرده شود.نیز قبح آن  ،شود تا به مروررفته از شعارها حذف میاین جامعه، مشارکت شهروندی، رفته

المللی های بیناز سوی سازمانبه آن جهانی شدن این مقوله و الزام  از جمله گوناگونیدالیل هتقبیح نشود و ب اما اگر امر مشارکت
ها و یا فشار طرفداران مشارکت شهروندی خرد و کالن دولت هایبر ایجاد تحول در مشارکت مردم در تصمیم ها مبنیبه حکومت

شهروندان مجبور شود شهرداری تهران  ،گذاری )مانند مجلس شورای اسالمی/ شورای اسالمی شهر(و نفوذ آنان در مجالس قانون
ها/ مجریان، اعتقادی به مشارکت شهروندی وجود ندارد، بنابراین شاهد یک تکه در بوروکرااز آنجا مشارکت دهد، در امور محلی را 

های طوریکه شهروندان با صرف زمان و احیاناً هزینهباخت خواهیم بود. برد برای شهرداری و باخت برای شهروندان؛ به -اقدام برد
ی خواهد رسید )مانند افزایش درآمدهای شهرداری(. مادی و معنوی، در امور محلی مشارکت خواهند کرد و صرفاً نفع آن به شهردار

-همچنین در این حالت )فشار از باال برای اجرای مشارکت و عدم اعتقاد و اراده در مجریان(، مشارکت شهروندی یا ناقص اجرا می

شهروند برای مدیر تن نداشموضوعیت  روحیهتوان خالصه نمود: تقویت شود و یا نادرست. برونداد این وضعیت را در این موارد می
گری در جامعه؛ سرخوردگی شهروندان فعال؛ افزایش گیری جریان مشارکت و مطالبهناجو؛ عدم شکلشهری؛ شهرداری مشارکت

 تفاوتی در جامعه.شهروندان غیرفعال و بی
مبتنی بر شهر آینده نظام مدیریتی شهرداری در ارتباط با مشارکت شهروندی است. در سبک  ،در خلق این تصویر دومپیشران 

و  اندبه شدت تجویزی شده هامشیخطاند و ، الگوهای مدیریت شهری، شکلِ الگوهای آمرانه مدیریت به خود گرفتهاین پیشران
 هیچگونه نقشی در تعیین امور محلی ندارند. ،صرفاً در جایگاه تماشاچی قرار داشته ،شهروندان
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 و همکاران حمدزادهم.../ تصویرپردازی از مشارکت شهروندی

 
 و انسانی، اقتصادی، اجتماعیهای نظیر ظرفیتای )های محلهاز بین رفته و ظرفیتجایگاه مشورت با مردم در بین مسئولین 

ریزی واحدهایی که برنامهو  ، ناچیز بودهاصلی و روز مردمنادیده گرفته شده است. در این حالت، توجه به مشکالت گردشگری( 
دلیل عدم آگاهی از مسائل اصلی و همجریان ب بوده،ناند، هدفمند اساساً برای رفع مشکالت شهروندان و توسعه شهری ایجاد شده

مردم  مشکالتای هدفمند و شفاف هم برای رفع کنند و برنامههای تخصیصی را در موارد دیگر هزینه میاساسی مردم، بودجه
های هایی مانند سامانهابزار ضمن اینکه به تدریج، ؛گیر نظام اداری شده استای گریبانآشفتگی برنامه نوعی بنابراین ؛وجود ندارد

اند و های شهروندان، کارایی خود را از دست دادهدلیل عملکرد ویترینی و عدم پاسخگویی عملی به درخواسته، ب1111و  191
 نبودشان بهتر از بودنشان است.؛ تا حدی که اندبدنامی شهرداری تهران شده یا ابزاری برای تبدیل به ماشین

ساالر در انتصاب مدیران، بدنه مدیریتی شهرداری تهران را مدیران ناشایست تصاحب نظام شایسته فقداندلیل هاز سویی، ب
سازمان را در مسیر ناصوابی قرار داده  ،های گذشته رسیدهترین سطح خود در سالوری مدیریت به پایینبهره ،بنابراین .اندکرده

گرایی و عرضه و تقاضای مدرك و مدرك اندستگان تبدیل شدهاست. مدارك دانشگاهی، به معیاری مهم برای شناسایی شای
به باالترین سطح خود رسیده و مدیران شهرداری تهران، اغلب دارای این  ،ویژه در سطوح دکتری و فوق دکتری(دانشگاهی )به

و در یافته داری تسری به همه جای شهر 1. در این وضعیت، سیستم تاراجندارند تخصصی در آن حوزهند، ولی گاهی کمترین مدارک
ریزی، بسیار و فساد اداری افزون شده است. نگاه برنامه گردیده ای بر منافع عامه، مترتبقبیلهو  مدت، منافع حزبی، فردیکوتاه

 تی آنهرداری، که یکی از وظایف ذا؛ بنابراین، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شنداردپژوهانه آیندهه نگا و مطلقاً بوده کوتاه مدت
تحقق مسیر های زودبازده و شعاری، محصور شده است و عمالً هیچ اقدامی در افزایش مشارکت شهروندی است، در اجرای برنامه

 شود.دهد. در این وضعیت، برپایی عدالت، امری پیچیده، زمانبر و سخت و غیرممکن تلقی میاین مهم انجام نمی
کنند، با مشارکت شهروندی است. شهروندان، آنچه که از مشارکت تصور می ضعیف هایدر خلق این تصویر، زمینه سومپیشران 

های زیادی در شهروندان ایجاد دهند، به هیچ وجه مطابقت ندارد. این شکاف بین ذهن و عین، سؤالبینند و احیاناً انجام میآنچه که می
های ترین سطح ظهور یابد. عملکرد شهرداری، نشانهین و پاییندر بدتر اینکه ، یا مشارکتی اتفاق نیفتند و یاکه کرده و موجب شده

شهرداری  یا رقیب شهروندان خود را در مقابلاکنون، اعتمادزدا را در جامعه تقویت کرده و سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. 
 رصدد کسب منافع فردی برای خود هستند.بلکه د ،پذیری در امور شهری ندارندتنها هیچگونه همکاری و مسئولیتبینند و نهمی

کند؛ از اِعمال عوارض به دهد و از هر راهی برای کسب درآمد استفاده میاز سویی، شهرداری نیز خود را در برابر شهروند قرار می
دم احساس مر تا حدی که های پارك برای نشستن شهروندان.تا فروش صندلی گرفته شهروندان در ازای استفاده از اکسیژن شهر

هرگاه بتواند، ولو  شان چشم دوخته تابلکه به جیب ،تنها به فکر رفاه آنان نیستها صادق نیست و نهکنند که شهرداری با آنمی
انداز مردم از شهر، پولی شدن همه خدمات است. شهروندان، شهرداری را مقابل کند! در این شرایط، چشم یذااز مردم اخاندکی 

نتواند  ،کنار خود و این نگاه موجب شده هیچ اقدامی از سوی شهرداری )هر چند صادقانه و در جهت رفاه مردم(بینند نه خود می
این دو در مقابل هم  گاهی طوریکهبه ،شهروند است -شهرداریاعتماد شهروندان را جلب نماید. برونداد این شرایط، ایجاد دوگانه 

در این شهر، مجریان نیز به شهروندان اعتمادی ندارند و کامالً بدبینانه به مشارکت  گرند.فکر تاراج اموال همدیبه، گویا قرار گرفته
اکثر  از «رجوعتکریم ارباب»و تابلوهای  گیرندبه شدت از سوی مجریان، مورد اهانت قرار می گاهی نگرند. شهروندانآنان می

 . هستندر سایر شعارهای موجود اند و در برخی مناطق، ابزار نمایش در کناآوری شدهمناطق جمع
ها هستیم، وندالیسم و رفتارهای مخرب شهری به باالترین میزان های فیزیکی بین شهروندان و بوروکراتهر روز، شاهد درگیری

شهرداری تهران، مجبور شده برای تا حدی که های نگهداری شهر بسیار زیاد شده است. های گذشته رسیده و هزینهخود در دهه
های نگهداشت شهر، نگهبانانی استخدام کند تا از شهر محافظت کنند. چندین بار، خبر تلفات جانی این نگهبانان، ش هزینهکاه

 موجب آزردگی خاطر دلسوزان شده است. 
آموزان دانش ها، به دانشجویان وها به آناحترامی بوروکراتاساتید دانشگاه و معلمان، خاطرات بد خود را از حضور در شهرداری و بی

های مسافران وسایل نقلیه عمومی، عملکرد بد مدیریت شهری است که برونداد آن افزایش حس کنند؛ محور صحبتخود تعریف می
که نگرش شهروندان  است شرایطی پدیدار شده گویا بد نسبت به حکمرانی شهری است که در مواقع بحران، آثار آن پدیدار خواهد شد.

                                                           
1 Spoil system 
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هایی که برای آن و پرسش دادهرفتار مجریان شکل درباره  های زیادی در ذهن آنانر منفی کرده است و دوگانگیبه مشارکت را بسیا

دار شود، فاصله مردم از هویت شهروندی به شدت خدشه است که این شرایط موجب شده را در نظرشان آورده است. یابندپاسخی نمی
 کن شود و شهروندان به فکر تغییر در همه ارکان حکمرانی باشند.حکمرانان افزایش یابد، بازیابی اعتماد غیرمم

الزامات و ابزارهای مشارکت شهروندی است. قوانین باالدستی صرفاً حالت ویترینی و شعاری  ،در خلق این تصویر چهارمپیشران 
در  که تبدیل به دستورالعملی ،دارددارند و قانون جامع و شاملی برای پشتیبانی از مشارکت شهروندی وجود ندارد و اگر هم وجود 

هایی که به مشارکت شهروندی باور دارند نیز از سطح عملیاتی بتوان از آن بهره گرفت، نشده است. به همین دلیل، بوروکرات
ت به و مجریان، اعتقاد عملی نسب گذارانمشیخطاند که زنند. شهروندان، به یقین رسیدههای مشارکتی سر باز میاجرای برنامه

های گیریمبنی بر افزایش حضور مردم در تصمیم ،المللی به کشورهاهای بینمقوله مشارکت شهروندی ندارند. اما، فشار سازمان
شهرداری به اقداماتی نمایشی در این حوزه دست بزند. بنابراین، هر  تا است خرد و کالن و نیز فریاد دلسوزانِ داخلی، موجب شده

افزارهای تعداد نرم کهطوریاست؛ به افزار ایجاد کردهر هر موضوعی )اجتماعی، خدمات شهری و...( یک نرمای برای خود دمنطقه
توانند با آن کرده میافزار رسیده است که فقط قشر خاصی از شهروندانِ تحصیلنرم 500به بیش از  ،شهرداری تهران در مجموع

پیشرفت  آن است که به استدالل شهرداری .اندها و اقشار در نظر گرفته نشدهکار کنند و در طراحی ابزارهای مشارکت، همه گرو
در ارتباط با شهروندان داشته باشد.  فهمی الزم راهمبدون اینکه  اندیشد،می علم و تکنولوژی و عقب نماندن از دنیای مجازی

-ورزند. پراکندهاز مشارکت در امور امتناع مینظایر آن، و  شهروندان نیز به دلیل سردرگمی، عدم توانایی استفاده از ابزارهای موجود

 . دهدمیو ستاد شهرداری، توانایی کنترل اوضاع را از دست  رسدقابل تصور میبه باالترین میزان  گوناگون گاهیهای مناطق کاری
د در ازای مشارکت چه بینی نشده و مشخص نیست که شهروننظام انگیزشی و تنبیهی برای شهروندان در ازای مشارکت پیش

از چه خدمتی  ،رساند و اگر مشارکت نکند و برای مثال زباله بیشتری تولید کندبرد و یا چه نفعی به شهر و یا شهروندان مینفعی می
های شهرداری تهران بخشی به شهروندان از مأموریترساند. بنابراین، مأموریت آگاهیشود و چه ضرری به شهر میمحروم می

 شهری نیست. گوناگونِرسانی به شهروندان در موضوعات دارای نظام چابک و هوشمندی برای اطالع ،ده و شهرداریحذف ش
یک واحدی در شهرداری، متولی مشارکت شهروندی شده است تا به صرفاً مشارکت به درستی تعیین نگردیده است و  یندفرا

کت وادارد. در این ساختار، بقیه واحدها به کار خود مشغولند و هیچ شهری به مشار گوناگوناصطالح، شهروندان را در موضوعات 
نسبتی با شهروند و مشارکت او ندارند. در این حالت، واحد متولی، توانایی هماهنگی با سایر واحدها را ندارد و اساساً سایر واحدها، 

وندی و شهروندمحوری در ساختار، جریان ندارد و دانند. بنابراین، روحِ مشارکت شهروظیفه مشارکت شهروندی را متوجه خود نمی
در این امتداد، نظام توانمندسازی شهروندان در معادالت شهرداری جایی ندارد و   کنند.مدیران مربوطه، به حرف و شعار بسنده می

ی نفع مادی داشته باشند. هایی در اولویت قرار دارند که برای شهردارآموزش ، صرفاًهای الزم و هدفمند به شهروندانآموزش بدون
حد اعالی هدف خود را تبدیل شهروند  ،های آموزشی ندارد و شهرداریدر این حالت، تبدیل شهرنشین به شهروند، جایی در برنامه

دار( به آشپز یا خیاط ماهر قرار داده است. در این شهر، شهرنشین همان شهروند است و هویت شهروندی، معنای )در اینجا زنِ خانه
 شود.مفهوم هویتِ شهرنشینی استخراج میمعموالً خود را از دست داده است و از این واژه، 

ها مشیهای مشارکت شهروندی است. سالیق بر خطمشیسالیق بر خط یافتن ارجحیت ،در خلق این تصویر پنجمپیشران 
سال، را سفید ببیند. مدیران هم پس از حدود یککسی حق ندارد آن  ،مدیری ماست را سیاه دیدیابند؛ تا حدی که اگر می اولویت

مشی و قانونی است. ماه هم رسیده است. سلیقه مدیر، اولی بر هر خطبه شش و سه ،یابند و این عدد در بسیاری از مواردتغییر می
سرایی در هر ناحیه شارکتاستثنائاً، مدیری در جایگاه شهردار منطقه منصوب شده که به مشارکت شهروندی باور دارد و بنابراین، م

ها کند، بودجه ساالنه خود را به مشورت با مردم و نظر آنبینی و ابالغ میهایی برای شهروندان پیشمشوق ؛کنداندازی میراه
. سازدخود مستولی می بر همه اقداماترا گزیند و مشارکت شهروندی کند، مدیران منطقه را با مشورت شهروندان برمیکول میوم
 شود. و برکنار می خوردمیسال، با شهردار تهران یا یکی از اعضای شورای شهر، به اختالف س از یکپ

 ای هست که اینجا راهبازیاین چه مسخره»اش درباره اقدامات مدیر قبلی این است: نشیند و اولین جملهمدیر بعدی جای او می
شوند و سایه شومِ! مشارکت شهروندی را از کار میبهاو در منطقه نیز سریع دست سوی. مدیرانِ هم«انداختید. جمعش کنید این کارها را

هایی که برای افزایش شود. هزینهبا سلیقه مدیر جدید، جایگزین می ،کنند. همه اقداماتِ مدیر قبلی، جدا مییمدیریت هایتصمیم
کند و باید منتظر بود رود. همه چیز تغییر میبودیم، به هدر می بار نشستن آن اقداماتمشارکت شهروندی شده بود و آرام آرام شاهد به
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 ،در این حالت، نگاه کوتاه مدت بر نگاه بلندمدت غلبه کرده ه مدیر بعدی با کدام سازگار است.سال، سلیقتا دید که پس از حدود یک

اقدامات مدیران خارج شده است. فهرست از  اندنیادیهای بلندمدت که اغلب ببرنامه ،های زودبازده مورد عالقه مدیران قرار گرفتهطرح
 همه توان خود را اعم از منابع انسانی، فیزیکی، مالی و ند،های پر زرق و برق به مقامات ارشدکه عالقمند به ارائه گزارش یمدیران

 .ورزندمی یا امتناعمایند نمیو از اقدامات بنیادی، غفلت کنند میهای سه ماهه و شش ماهه متمرکز روی پروژه نظایر آن،

 تصویرپردازی کلی
های مشارکتی ندارند و جایگاه شهروندان در ذهن و ای به جلب مشارکت شهروندان و اجرای برنامهمجریان، هیچگونه اعتقاد و اراده

منزله هدف به ،که تولید انبوه دورانی؛ انیمعین مجریان تنزل یافته و شاهد بازگشت به دوران انقالب صنعتی و نگاه ابزارگونه به شهروند
منزله یک ارزش جهانی مطرح شده است و کشورها به سه به ،مشارکت شهروندی اکنونو انسان، ابزاری برای تحقق آن هدف بود. اما 

 کشورهایی که در -8کنند و در تحقق آن مصرند؛ کشورهایی که مشارکت شهروندی را یک ارزش تلقی می -1اند: دسته تقسیم شده
بدین صورت که مشارکت شهروندی را یک ارزش معرفی  .اند و رفتاری دوگانه با مقوله مشارکت شهروندی دارندرودربایستی قرار گرفته

های خرد و گیریکشورهایی که صراحتاً نقش شهروندان را در تصمیم -9 ؛اغلب نمایشی است ،شان در تحقق آنکنند و اقداماتمی
 شان دارند.دانند و رفتاری دیکتاتورمآبانه نسبت به شهروندانار میاعتبحاصل و بیبی ،کالن

از سویی شاهد توصیف مناقب مشارکت است. زیرا حکمرانی شهری ما، وضعیتی بین حالت دو و سه پیدا کرده  که رسدبه نظر می
باال به پایین نسبت به شهروندان از شهروندی از زبان مدیران شهری و نیز اقدامات نمایشی در سطح شهریم و از سوی دیگر، نگاه 

اعتماد شهروندان به آنان و به طریق اولی به حکمرانی است که . این حالت موجب شده باقی مانده است سوی حکمرانان شهری
ترین سطح خود در پنجاه سال اخیر برسد و شهروندان، احساس مالکیت نسبت به شهر و شهری و سپس حکمرانی ملی، به پایین

های رفتاری و گفتاری ، بلکه با دیدن تناقضگوناگون نداشته باشندتنها هیچگونه مشارکتی در امور خود را از دست بدهند و نهمحله 
ی پیدا کرده و در این بین، برخی سودجویان و بدخواهان کشور و ترمجریان، روز به روز نسبت به مجریان و حکمرانی، حس بد

ناپذیری های جبرانور و خسارتها را شعلهادآوری عملکرد مجریان و حکمرانی، خاکستر اعتراضمردم نیز از فرصت استفاده و با ی
نظام اداری در  .ان شهری را رصد کردهای تغییر کارگزاران و حکمراننشانه توان؛ تا حدی که در این روند میاندبه کشور وارد کرده

دهم خدمات و اقداماتی است یک گاهی کمتر از ت او به شهر و شهروندان،وری خود را از دست داده و خدماشهرداری تهران، بهره
 شود، صرف سازمانهایی که برای شهر و شهروندان صرف میده برابر هزینهبیش از د؛ به عبارت دیگر، ندهکه برای خود انجام می

از هر فرصتی برای  ،هاو بوروکراتهای آشکار شده است و شهروندان تهران، تبدیل به شهر تخلف گویا گردد.می شهرداری
 به شدت کاهش پیدا کرده است. ،که درآمدهای شهرداری است رشوه آنقدر زیاد شده و کنندشخصی استفاده میهای برداریبهره

 گیرینتیجه
مشارکت شهروندی های آینده، الزم است، امروز، اقداماتی از سوی شهرداری تهران انجام شود و در حوزه برای غلبه بر چالش

ترین اقداماتی که بدین منظور باید انجام پذیرد مهم .ها بازبینی و اصالح شوده و برخی از آندیراهبردهایی اتخاذ گردها و مشیخط
افرادی برای مثال، نگاه باال به پایین شهرداری تهران، باید از بین برود و مدیران شهری، شهروندان را ذاتاٌ  افزاری است.نرم ةحوزدر 

در این امتداد، شهرداری تهران باید، رویکرد خود را در  جو و مؤثر در تحقق حکمرانی مطلوب شهری قلمداد کنند.توانمند، مشارکت
را به منزله  «رضایت شهروندان»ساالری و شهروندساالری تغییر دهد و ساالری به شایستهساالری و قومانتصاب مدیران، از حزب

ها و تغییر افراد در سطوح مدیریتی، مدیران به دلیل ازدیاد جابجاییرزیابی عملکرد مدیران و کارکنان معرفی نماید. ترین معیار امهم
شهروندان و  -پژوهانه به شهرریزی آیندهبرنامهبعضاً، ها امتناع ورزیده و برنامه تدوین شهرداری تهران، از نگاه بلندمدت به

افزایش »یابد و اهداف مهمی نظیر ها اولویت میماهه، بر سایر برنامه 6ماهه و  9های کوتاه مدت هشهرداری ندارند، بنابراین، پروژ
های صوری انجام ، به فراموشی سپرده شده یا در سطح نازلی، با هدف ارائه گزارش«میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

 گیرد.می
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هایی را دهایی را در جهت افزایش تعلق شهروندان به شهرداری اتخاذ و برنامهشود شهرداری تهران راهبرپیشنهاد میهمچنین 

های آن هم پیروی خواهند کرد و مشیاز سایر خط در بیشتر اوقات، اجرا نماید. اگر شهروندان به شهرداری حس خوبی پیدا کنند،
شناسی و تعریف و تخصیص د با مخاطبهمچنین، شهرداری تهران بایشان به شهر و محله هم افزایش خواهد یافت. تعلق

مخاطبان، مشارکت شهروندی را رونق ببخشد. در ادامه، دو اقدام مهمی که الزم است شهرداری تهران، قبل از ورود به های انگیزه
ه شده را فراهم آورد، ارائ «محورشهر مشارکت»های مشارکتی به انجام رسانده و بدین ترتیب، مقدمات تحقق مرحله اجرای طرح

 است:

 اقدامات پژوهشی -الف
ها مطالعه ها در حوزه مدیریت شهری، تاکنون دهمنزله مرکزی برای مدیریت پژوهشریزی شهر تهران، بهمرکز مطالعات و برنامه

سرانجام شناسانه، ای آسیبهای قابل توجه به انجام رسانده است. الزم است، با مطالعهدر حوزه مشارکت شهروندی را باصرف هزینه
طور واضح، . بهرفع کندو  شناسایی را خالهای موجود داده،مورد بررسی قرار  ی این مطالعات رااجرا یا عدم اجرای دستاوردها

 گردد:های ذیل برای این مطالعه پیشنهاد میسرفصل

 (؛موجود تیوضع یلیتحل گزارشمشارکت شهروندی ) شناخت سند یک( تدوین

 (؛نظایر آن و خدمات ف،یوظا ها،تیمأمور ساختارها،) انسازم یکل اسناد فیتوصدو( 

 شارکت شهروندی؛م یبرا سازمان یآمادگ زانیم و بلوغ سطح یکم گزارشسه( 
 ها و شهروندان.بورکرات دگاهید از ،و راهکارها هاچالش ،انتظارات تجارب، یفیک گزارشچهار( 

 اقدامات قانونی -ب
 ؛دی )تدوین قوانین در سطح ملی و محلی(حل مشکالت قانونی مشارکت شهرونیک( 

 ؛ها، ابزارها(ها، دستورالعملاگردنامه مشارکت شهروندی )راهبردها، فرطراحی نظامدو( 

 :نمودتصویب و ابالغ  ،و از سوی شهردار تهران کرد تدوینرا های ذیل در این خصوص، باید دستورالعمل

 (؛نظایر آن ها ونقش مساجد، شورایاریتعریف ، سازیمشارکت شهروندی )اجتماع اگرددستورالعمل فر .1

 محور؛دستورالعمل ساختارِ سازمانی مشارکت .8

 (؛نظایر آن ها وها، طراحی نشانمشارکت شهروندی )برگزاری همایش برای سازیدستورالعمل فرهنگ .9

 ؛زشیانگ دستورالعمل .3

 شهرداری؛ها و واحدهای دستورالعمل ارزیابی عملکردِ شهروندمحور برای بوروکرات .5

 (.شودمی شهرداری و در ازای مشارکت شهروندان، چه منافعی متوجه شهروندکه توضیح آندستورالعمل بازگشت سرمایه ) .6

شناسی هایی مانند سنخبا توجه به شاخص ،درباره ابزار نیز، توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید ابزارهای مشارکت
 با صرف زمان کمتری برای شهروند طراحی شوند.مخاطب، سهولت، دسترسی، ارزان و 

 سپاسگزاری
که در انجام این پژوهش، نظرهای ارزشمند خود را در اختیار قرار دادند و یا فرصت انجام آن را  افرادینویسندگان، از همه     

ها نهروانیان، آراسته، لیمرادی و خانمپور، عتودشکی، پنداریان، زریننمایند: آقایان حسینیفراهم نمودند، به شرح زیر، قدردانی می
 ستایش و سایر فرهیختگانی که مشارکت کردند.

 منابع
 . شارات موسسه تحقیقات صنایع دفاعیانتتهران:  .و محسن محقق ،ترجمه مصطفی تقوی .مبانی آینده پژوهی(. 1938بل، وندل. )

انتشارات صدا تهران:  مرضیه کیقبادی.و  ،فرترجمه فرخنده ملکی .هیپژوهای آیندهروش (.1933گوردون، تئودور. ) و گلن، جرم سی گلن
 وسیما.

 .انتشارات دانشگاه امام حسین عتهران:  .محمد منیری و ،ترجمه حسین ظفری .تصویر آینده(. 1931پوالك، فرد. )
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گرایی برای تصویرپردازی از آینده، اذ رویکرد واقع(. اتخ1931) .پارسا، مونا و ذوالفقارزاده، محمدمهدی ،گودرزی، غالمرضا ،اصغرعلیپورعزت، 

 .99 -5 ،(68) 11 ،انتظار موعودبر اساس مختصات حکومت عدل مهدوی. 
فعال پژوهانه به تدوین راهبرد فوق(. رویکرد آینده1938) .اصغرسعدآبادی، علیو  فیروزپور، آرمین ،دارائی، مسعود ،پورموسوی، سیدموسی

 .93-91(. 1) 9، دانش پیشگیری و مدیریت بحرانمحوری. ید بر اجتماعمدیریت بحران با تأک

(، 1) 9، محیط آمایش .تقویت روحیه شهروندی در مدیریت کالنشهرها )مورد مطالعه: شهر همدان( .(1913) .و نظریان، اصغر دانشمند، فتانه

11-115. 

اقتصاد و  .هری: راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهرینهاد شهای مردمشرکت (.1938) .نژاد، جعفررجبی، آزیتا و حصاری
 .183-111. (3) 1، مدیریت شهری

تصاویر آینده جهانی؛ تصویرپردازی روشی مناسب برای شناخت آینده (. تصویرپردازی و کالن1939) .کاظمی، معصومه و باشی، احدقیهرضایان
 .800-119، (9) 6 ،وم انسانیای در علرشتهمطالعات میاندر جهان پیچیده. 

-سالمت و محیطایران.  زیستمحیط آینده سناریوهای و هاعدم قطعیت ها،پیشران (. شناسایی1931) .مرزبان، احسان و باشی، احدقیهرضایان

 .553- 591، (3) 18 ،زیست
. ای علّیکرده کشور بر اساس تحلیل الیهتحصیل بررسی تحلیلی تصاویر آینده جامعه ایرانی در ذهن جوانان(. 1933) .محسن دمنه،طاهری

 دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران، پژوهی. رساله دکتری آینده
بررسی شرایط و عوامل مؤثر در توانمندسازی مدیریت محله و گسترش (. 1933. )سرشت، سلیمانو پاك الدینصالحقادری،   ،فاضلی، محمد

ریزی مرکز مطالعات و برنامه .(گزارش مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل وضع موجود) سراهای محلهبهینه مشارکت شهروندان با تأکید بر اداره

 .شهر تهران
(. تصویرپردازی سناریومبنا با هدف بهبود عملکرد نظام 1931) .رضاکاظمیان، غالم و عطار، غزالهطاهری ،اصغرپورعزت، علی ،فیروزپور، آرمین

 .105-19 ،(1) 9 ،پژوهی دفاعیآینده. 1310ران در افق مدیریت بحران در شهر ته

ریزی شهری )با گذاری و برنامهنگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاست(. آینده1931) .و ربانی، طاها الهمیرزایی، حجت ،قلیچ، مرتضی

 .63-51، (1) 3 ،پژوهی ایراندو فصلنامه آیندهشهر تهران(. نگاری کالنتأکید بر تجربه آینده

)گزارش  بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری(. 1931) .و احمدزاده، مریم الهگیالن، روحفالحی ،پور، کامبیزمصطفی ،پور، سیاوشقلی
 .(دانش شهرریزی شهر تهران )مرکز مطالعات و برنامه :تهران .(183شماره 

تهران: . های پیش روی مدیریت شهری تهرانکارشناسی درخصوص چالش گزارش(. 1936) .کارگروه مشورتی شورای اسالمی شهر تهران

 .ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

، (9) 1، پژوهی فرهنگیجامعه .بازتاب مشارکت اجتماعی در بوستان سعدی (.1936) .قاسمی، یارمحمد و محمدنژاد، علیسهراب ،گراوند، علی

11-35. 

دوفصلنامه  .های تئاتر فرومواکاوی اهداف مشارکت شهروندی در تکنیک (.1938) .انگیلی، طاهریو سلیمانی امیر نجفی، ،اهلللزگی، سیدحبیب
 .113-111(، 99) 18، مدیریت شهری

 .13-63 ،(109) 86 ،پژوهی مدیریتآینده(. مدل خودحکمرانی شهروندی در مدیریت آینده توزیع انرژی برق. 1933) .مرزبان، احسان
های سرگرمی در بستر سیمای های کلیدی و پیشران(. شناسایی مؤلفه1931) .جهانشاهی، امید و باشی، احدقیهرضایان ،، احسانمرزبان

 .113-169(، 98) 19 ،های دیداری و شنیداریرسانهجمهوری اسالمی ایران. 

 .803-111، (9) 80 ،های مدیریت در ایرانپژوهشایران. (. سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در 1935) .محمدی، مهدی و مرزبان، احسان

شفافیت و رضایت  ررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بینب .(1931) .آذری، حسین و هراتی، مسعود ،جمالی، قاسمعلی ،نرگسیان، عباس

 .910-813(، 8) 10 ،فصلنامه مدیریت دولتیشهروندان. 
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