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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.

KEYWORDS: Citizen
Participation, Imagery,
Scenario making, Urban
Management, Futurology

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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چکیده

دانش شهرسازی9911 ،
دوره  ،4شماره  ،4صفحات 131-111
تاریخ دریافت1311/44/11 :
تاریخ پذیرش1311/14/11 :
گروه شهرسازی ،دانشگاه گیالن

بیان مسأله :تصویرپردازی از آینده ،روشي مرسوم و شناخته شده با هدف ساخت آینده مطلوب یا جلوگیری از بروز آیندهای نامطلوب است.
ابزاری خالقانه برای سیاستگذاری یا تغییر در رویههای خط مشيگذاری است .تصویرپردازی از آینده ،به خطمشيگذاران و مجریان این
امکان را ميدهد تا در روندهای سیستم فعلي ،تجدیدنظر کنند و با اصالح و تقویت آن ،ضمن جلوگیری از انحرافهای احتمالي ،مسیر
پیشرفت و تعالي را هموارتر نمایند .تصویرپردازی از مشارکت شهروندی در مدیریت شهری ميتواند به مدیران در فهم بهتر آینده و اصالح و
بازبیني سیاستها و برنامههای فعلي با هدف ساخت آینده مطلوب یاری رساند .سناریوی تدوام وضع موجود ،همواره یکي از تصاویر محتملي
است که پیشروی سیاستگذاران و تصمیمگیران وجود دارد .ترسیم این تصویر و اصالح فرایندها با تکیه بر این تصویر ،ابزار سودمند و
ارزشمندی برای توانمندسازی مدیران و برنامهریزان شهری است.
هدف :پژوهش حاضر با فرض سناریوی تدوام وضع موجود در ده سال آینده ،نمای مشارکت شهروندی را در آن سالها در قالب سناریوی
محتمل ،تصویرپردازی ميکند و متناسب با این تصویر تالش ميکند تا خطمشيها و سیاستهای ناسازگار با این تصویر را اصالح کند.
روش :از رویکرد کلي سناریوپردازی (مدل  8مرحلهای شوارتز) برای استخراج سناریوها استفاده شده است .هدف از شناسایي سناریوها
رسیدن به پیشرانهایي است که مختصات وضع موجود را ترسیم ميکنند .این پیشرانها در تصویرپردازی از سناریوی وضع موجود کاربرد
دارند .پس از شناسایي پیشرانها و ترسیم محورهای سناریوی وضع موجود ،از روش تصویرپردازی (ترکیب خالقیت و تحلیل روندها و
اقدامات) برای ترسیم روابط علت و معلولي در نشان دادن تدوام وضع موجود استفاده شده است .شیوه گردآوری داده در این پژوهش کیفي
است .از مصاحبه به سبك الگوی گلولهبرفي برای بررسي مؤلفهها و پیشرانها استفاده شده است .همچنین از قضاوت خبرگان در قالب پنل
خبرگي و تیم پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.
یافتهها :بخشي از یافتههای این پژوهش مستند به مقالهای است که مؤلفههای مورد نیاز برای این پژوهش در آنجا توسط تیم پژوهش
استخراج شده است؛ بر این اساس با فرض آن مؤلفهها ،پس از شناسایي پیشرانهای دارای عدم قطعیت بحراني به کمك خبرهها در فرایند
دلفي (نمره اهمیت و عدم قطعیت) 1 ،پیشران با عدم قطعیت باال شناسایي شد که پس از حذف ناسازگاریها در نهایت چهار سناریو بدست
آمد که عبارتند از :دموکراسي مبتذل ،شهر مدیرمحور ،مدیریت نمایشي و شهر آرماني .از بین این چهار سناریو« ،سناریوی دموکراسي مبتذل»
منطبق با شرایط فعلي تشخیص داده شد که توصیف کننده وضع موجود است .تصویرپردازی از این سناریو بیانگر آن است که در  14سال
آینده شهرداری تهران با چالشهای زیادی روبرو خواهد شد که از آن جمله ميتوان به :بحران مالي ،افزایش فاصله مردم از حکومت ،چالش-
های مدیریتي ،آسیبهای ساختاری و بحران مشروعیت در مشارکت ،اشاره کرد.
نتیجهگیری :برای غلبه بر چالشهای آینده ،الزم است امروز ،اقداماتي از سوی شهرداری تهران انجام شود و در حوزه مشارکت شهروندی
راهبردهایي اتخاذ گردد و در برخي از خطمشيها بازنگری انجام پذیرد .در بخش نتیجهگیری با تأکید بر تصویر تدوام وضع موجود ،الزامات
تغییر در خطمشيها و رویکردهای فعلي به تفصیل ،استخراج و مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژهها :مشارکت شهروندی،
تصویرپردازی ،سناریوپردازی ،مدیریت
شهری ،آیندهپژوهي

نکات برجسته:
شهرنشیني ،روز به روز در حال گسترش است و اداره شهرها ،جز با مشارکت شهروندان میسر نیست .طبق شواهد ،مقوله مشارکت شهروندی در
تهران از وضعیت مناسبي برخوردار نیست .امتداد وضع موجود ،چالشهای مدیریت شهری را بهصورت تصاعدی افزایش خواهد داد .تصویرپردازی
از مشارکت شهروندی در ده سال آینده ،ذینفعان مشارکت شهروندی ،بهویژه دستاندرکاران را نسبت به این مقوله حساستر مينماید.

ارجاع به این مقاله :محمدزاده ،علي ،پورعزت ،علي اصغر ،رضایان قیه باشي ،احد و پیران نژاد ،علي .)1311( .تصویرپردازی از مشارکت شهروندی با هدف بهبود حکمروایي شهری
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بیان مسئله
با شهری شدن زندگی بشر و افزایش تراکم جمعیت در شهرها ،حکمرانی شهری اهمیتی مضاعف مییابد و ضرورت مشارکت
شهروندان در ادارة امور را بیش از پیش مهم مینمایاند .اهمیت این مطلب را میتوان از تدوین شاخصهای بینالمللی برای ارزیابی
حکمرانی شهری کشورها با تأکید بر مشارکت شهروندان ،مالحظه نمود .در این راستا در کشور ما ،نقش شهروندان در ادارة امور ،با
راهاندازی شوراهای اسالمی شهر و روستا ،پررنگتر شد و پس از آن ،شورایاریها در کالنشهرهایی مثل تهران برای افزایش
کیفیت و کمیت مشارکت شهروندان تأسیس گردید .اما با بررسی ،وضع موجود مشارکت شهروندی در تهران ،مالحظه میشود که
این مقوله از وضعیت مناسبی چه از سوی دستاندکاران و چه از سوی شهروندان برخوردار نیست و امتداد این وضعیت ،تهران را با
چالشهای اساسی مواجه خواهد کرد.
بنابراین الزم است با ترسیم تصاویر آینده مبتنی بر امتداد وضع موجود ،همه ذینفعان مشارکت شهروندی ،بهویژه سیاستگذاران و
مجریان را نسبت به بروز آیندهای پرچالش آگاه کرده و برای مدیریت آینده ،راهبردهایی آیندهنگر تدوین نموده و به مرحله اجرا گذاشت.
در این امتداد ،تصویرپردازی از آینده ،بهمنزله یکی از روشهای ترسیم آینده ،در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
تصویرپردازی بهعنوان استراتژی اقدام ،کارکردهای بسیار زیادی در مدیریت مطلوب شهری میتواند داشته باشد .تصویرپردازی از
آینده ،نیروی انگیزشی بسیار مهمی در بحث مدیریت شهری است .این انگیزش در دو قالبِ پیشبرنده و بازدارنده تجلی پیدا میکند
و شهروندان و دستاندرکاران شهری را نسبت به انجام برخی فعالیتها ترغیب و نسبت به انجام برخی فعالیتها بیمیل میکند.
تصویرپردازی با ترسیم روابط ،پیامدها و نمایش موجودیت جدید ،قادر است تا بر انتخابها و تصمیمهای ما تأثیرگذاشته و از این
طریق ،در ساخته شدن آینده مدیریت شهری اثرگذار باشد .مشارکت شهروندی بهمنزله بازوی مهم مدیریتی ،نقش بیبدیلی در
تقویت و تضعیف عملکرد مدیران و برنامههای شهری دارد .از این رو ،تالش برای افزایش مشارکت شهروندی ،هدفی جذاب برای
همه مدیران و سیاستگذاران است .در این امتداد ،هدف از پژوهش حاضر ،تصویرپردازی از آینده مشارکت شهروندی در تهران با
فرض استمرار وضع موجود (سناریوی مبنا) برای بازبینی خطمشیهای فعلی است که میتواند ،دستاندرکاران مدیریت شهری را
بیش از پیش نسبت به مقوله مهم مشارکت شهروندی و آثار و پیامدهای آن آشنا و حساستر گرداند و به مدیران این مهارت و
توانمندی را بدهد تا در زمان حال اقدام به اصالح برخی رویهها ،روندها کرده و اقدامات مقتضی را در پیش بگیرند

مبانی نظری
مطالعات آینده ،باید ابزاری برای پیشبینی بحرانهای احتمالی برای جلوگیری از بروز آنها فراهم کند و یا اثر آنها را کاهش
دهد .در این راستا ،بشر سعی کرده است تا با شناسایی عواقب آینده اقدامات کنونی ،از غافلگیر شدن در حوادث جلوگیری کند.
آیندهپژوهان و سیاستگذاران ،با مشخص کردن آیندههای ممکن ،میتوانند راجع به آینده مطلوب ،فکر و برای تحقق آنها،
برنامهریزی کنند و بهعبارتی ،بهجای نگاه به آینده آن را بسازند (پورعز ت ،موالیی و فیروزآبادی .)111 ،8001 ،1آیندهپژوهی،
بهمنزله علم مطالعه آینده ،به شناخت آینده های ممکن ،محتمل و مطلوبِ جامعه می پردازد و تصویرپردازی ،هنر شکل دادن به
آینده است .ا قدام تصویرپردازان ،واقعیت آفرین است و ساخت واقعیت آینده را موجب میگردد (پورعزت ،گودرزی ،ذوالفقارزاده و
پارسا .)5 ،1931 ،البته هیچ سناریویی نمی تواند توصیفی کامالً دقیق از آینده ارائه کند .نقش سناریوها ،کمک به مدیران برای
شناسایی ،تشخیص و توجه به عدم قطعیت هایی است که احتمال دارد با آنها مواجه شوند (پورموسوی ،دارائی ،فیروزپور و
سعدآبادی .)93 ،1938 ،از سویی ،تصویرپردازی تالشی است خالقانه برای تجسم ،شناخت ،و ساخت هدفمند آیندههای ممکن،
محتمل ،و مطلوب با تکیه بر واقعیات بیرونی ،که هدف اصلی آن دادن هشدار ،یا ایجاد وضعیتی مطلوب است (رضایانقیهباشی
و کاظمی.)119 ،1939 ،
آنچه امروز در جامعه انجام میشود ،واقعیتهای فردای جامعه را می سازد .از نگاهی آینده پژوهانه ،منظور از تصویر به شکلی
ساده ،تصویری کالمی یا ترسیمی است؛ مانند عکسبرداری .در هر عکس  ،جنبه خاصی از جهان  ،در معرض دید قرار میگیرد و
جنبههای دیگر آن ،حذف می شوند (پورعزت و همکاران .)1 ،1931 ،در واقع هر تصویر ،واقعیت پیچیدهای را سادهسازی میکند،
Pourezzat, Mollaee & Firouzabadi, 2008
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بر آن اثر میگذارد و آن را مشخص میسازد (رضایانقیهباشی و کاظمی .)115 ،1939 ،تصویر ،گزاره ای مستدل نیست ،بلکه به
وجوهی مهم از پدیده اشاره میکند یا از آن خبر میدهد .هر تصویر بخش قابل مالحظه ای از تفسیر را به دوش خواننده و
تحلیلگر می گذارد (پورعزت و همکاران .)1 ،1931 ،تصویرپردازی ،شیوه ای مرسوم در پرداختن به آینده است که به دو صورت
اکتشافی و هنجاری تالش میکند تا درك ما از آینده را تعمیق ب خشد .تصویرپردازی ،بیشتر بر قوه تخیل و خالقیت متکی
است .پیتر شوارتز هر سناریو را تصویری بزرگ از آینده می داند که این تصاویر ،با در نظر گرفتن اثرگذاریها و اثرپذیریها،
نظمی را در آینده توصیف می کنند .نسخه هنجاری تصویرپردازی ،اشاره به اهداف ،آرزوها و رویای ما در آینده دارد که با در کنار
هم قراردادن اجزای سازنده آینده ،تالش می کند تا سناریوی مطلوب و دلخواهی که با چشم انداز و اهداف ما همراستا هستند را
ترسیم کند.
نسخه اکتشافی تصویرپردازی ،به توصیف روابط اثرگذاری و اثرپذیری و در نهایت ت وصیف نظم احتمالی آینده باتوجه به
روندها ،اقدامات و دیگر عناصر سازنده آینده اشاره دارد .هر تصویر اکتشافی ،توصیف کننده سناریویی ممکن و باورپذیر در آینده
است .تصاویر آینده ،از باورها ،آرزوها ،عقاید ،و فرضیه هایی از آینده ،تشکیل شده ،بنابراین ذاتاً سامانمند هستند .آنها از دانش
ساخته شدهاند و چاشنی آنها تخیل است .آن ها با اطالعاتی در مورد گذشته ،مفاهیمی از حال ،دانش فرهنگی و اجتماعی،
سلیقه شخصی ،معیارها و نیازها و همچنین آرزوها ،رویاها و آرمانها ساخته می شوند ،به صورت امید ،ترس و انتظارات بروز
میکنند و بر تصمیم گیری ،انتخاب ،رفتار و کنش تأثیر میگذارند .به این دلیل ،تأثیر آنها بر انگیزش انسان بسیار زیاد است
(طاهریدمنه.)15 ،1933 ،
تخیل ،عنصر اصلی و اساسی در تصویرپردازی از آینده است؛ بر این اساس ،روش تصویرپردازی ،بیش از آنکه متکی به
روش های منظم و قاعدهمند علمی باشد ،مبتنی بر خالقیت و هنر است .فراگرد تصویرپردازی ،به چند روش می تواند پیاده شود.
در حالت نخست :تصویرپرداز ،فارغ از واقعیت های موجود ،با تغییر دادن قواعد و زمین بازی ،شکل جدیدی از جهان و روابط را
خلق میکند که در آن همه اجزا و عناصر به میل و اراده تصویرپرداز رفتار می کنند .جهانی که در ذهن تصویرپرداز خلق شده
است ،ممکن است هیچ شباهتی به جهان واقعی که در آن زندگی می کند نداشته باشد .این شکل از تصاویر ،ریشه در آرزوها و
رویاهای ما دارند و تا حدودی منعکس کننده اعتراضات و ساختارشکنی ما نسبت به ساختارهای موجود هستند .در حالت دوم:
تصویرپرداز با فرض گرفتن برخی مختصات ،تالش می کند تا تصویری متناسب با آن مختصات خلق کند .این تصویر ،ترکیبی از
آرزوها و مختصات شناخته شده است که در افقی مشخص ،با همدیگر ادغام شده و شکلی جدید از نظم را بوجود آورده است.
نظمی که آفریده شده است شباهتهایی به نظم فعلی دارد ،اما در عین حال تفاوت های بارز و برجسته ای نیز با قواعد و مقررات
موجود دارد .در حالت سوم ،تصویرپرداز تالش می کند تا با تعمیم دادن روندهای فعلی به آینده ،تصویری از محتملترین و
شبیه ترین شکل از آینده به وجود آورد که تا حد بسیار زیادی تداعی کننده ادامه وضع موجود است .این تصاویر در تعیین پیامدها،
تا حدودی متکی بر تخیلند ،اما در شبیهسازی واقعیتها ،کمترین تأثیر را از تخیل گرفته و بیشتر بر واقعیت های موجود تکیه
میکنند (دیتور.)8008 ،1
مرسوم ترین شکل تصویرپردازی ،به انتخاب یک پ یشران یا عالمت ضعیف تغییر و تعمیم آن به آینده ،با در نظر گرفتن قدرت
تخیل و ترکیب آن با امیدها و آرزوها مربوط میشود  .در این حالت ،آینده شباهت اندکی به وضعیت فعلی دارد و احتماالً شاهد
تغییرات گسترده در آینده خواهیم بود  .چرا که تصویرِ ساخته شده ،تداعی کننده یک پیشران یا یک نیروی ضعیف است.
تصویرپردازیهای ما ،ممکن است بداندیشانه و القاءگر یا نیکاندیشانه و بصیرت بخش باشند ،ضمن اینکه ممکن است بدبینانه
یا خوشبینانه باشند (شکل .)1

Dator, 2002
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آرمانگرایی خوشبینانه
(نگاه آرمانشهری)

بصیرتبخش خوشبینانه

القایی خوشبینانه

واقعگرایی تخیلی
(نگاه ساخت واقعیت آینده)

بصیرت بخش واقعبینانه

القایی واقعبینانه

ویرانانگاری بدبینانه
(نگاه ویرانشهری)

بصیرت بخش نگران کننده

القایی بدبینانه

رویاپردازی

خوش
بینانه
ماهیت
واقعبینانه

بصیرتبخش

بخش القایی

رویکرد

بدبینانه

ماهیت تصویرپردازی
شکل  .1ماهیت رویکردها و تصویرپردازیها
برگرفته از (پورعزت)1931 ،

میتوان تصاویری از آیندههای محتمل را به کمک پیشرانها ،شناسایی و توصیف کرده ،بدینوسیله تصمیمگیران را در اتخاذ
تصمیمهای راهبردی در شرایط عدم قطعیت توانمند نمود (رضایانقیهباشی و مرزبان .)599 ،1931 ،هر تصویر شامل مجموعهای از
اجزای سازنده است؛ اجزای سازنده نیز شامل مؤلفههای گوناگونی بوده ،هر تصویر از ترکیب این مؤلفهها با تخیل ساخته میشود.
مؤلفههای کلیدی و پیشرانها ،مجموعهای از عوامل و متغیرهایی هستند که در درون و بیرون سیستم مورد مطالعه ،اثرگذاری قابل
توجهی بر روی سایر مؤلفهها داشته ،در ساخته شدن آینده سیستم ،نقش قابل توجهی دارند (مرزبان ،رضایانقیهباشی و جهانشاهی،
.)161 ،1931
مطلوب آن است که تصویر آینده ،آگاهیافزا ،برانگیزنده ،چالشی و درعینحال مقرون به صحت و واقعیت باشد .باور به این عقیده
که تصویرهای آینده به شکلگیری اقدامهای تاریخی افراد کمک کردهاند ،یک وجه نظری در مطالعات آینده است .به تعبیر
روشنتر ،افراد یا تالش میکنند خود را با آنچه گمان میکنند روی خواهد داد ،سازگار کنند یا بهگونهای رفتار میکنند که آینده
دلخواه خود را بسازند .مهمترین و بنیادیترین پرسشهای پژوهشی آیندهپژوهان ،مواردی این چنینیاند :تصویرهای آینده چه
ماهیتی دارند؟ علـل پیدایش آنها چیست؟ و هر یک چه پیامدهایی دارند؟ (بل.)119 ،1938 ،1
آیندهپژوهان ،بـه تعریف و فهم تصاویر متفاوت از آینده عالقهمندند؛ بهویژه از این حیث که چرا گروههای گوناگون مردم ،تصاویر
متفاوتی از آینده دارند و چگونه تصاویر متفاوت از آینده ،منجر به رفتار ،و واکنشهای متفاوت در زمان حال میشوند و چگونه
رفتارهای خاص در زمان حال ،خود منجر به ایجاد تصاویر متفاوت از آینده میشوند (دیتور .)8008 ،اگرچه آیندهپژوهان در آثار خود،
از نظریههای تغییر اجتماعی متنوعی استفاده کردهاند ،اما بیشتر آنها در پایبندی به برخی مبانی مفهومی و نظری ،وجوه مشترکی
دارند .یکی از این موارد ،مفهوم تصویر آینده است؛ ایدهای کمابیش معادل ساختار رو به رشد انتظارات ،پیشبینیها ،بیمها و امیدها؛
یکی دیگر از این وجوه مشترك ،مقولهای نظری است .باور به این عقیده که تصویرهای آینده ،به شکلگیری اقدامهای تاریخی
افراد کمک کردهاند .بههمیندلیل ،آیندهپژوهان تصویرهای آینده را یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای کنونی انسانها میدانند.
بهعالوه ،از آنجاکه رفتارهای امروز ،تا حدی در پیدایش آینده تأثیر دارند ،آیندهپژوهان تصویرهای آینده را همزمان با تبدیل این
آینده به زمان حال ،در زمرة علل شکلگیری آینده قرار میدهند.
این مسئله سبب شده است که برخی آیندهپژوهان از سویی ،مطالعات خود را به بررسی چگونگی تأثیرگذاری تصویرهای آینده بر
رفتار افراد و از سوی دیگر ،چگونگی تأثیرگذاری این رفتارها بر شکلگیری تصاویر آینده اختصاص دهند .البته برای این منظور باید
مفهوم تصویرهای آینده را تجزیه و تحلیل کرد .برای تجزیه و تحلیل این مفهوم ،میتوان گسترة متنوعی از دادهها نظیر ادبیات،
نوشتههای غیرتخیلی ،نظریههای تاریخی رایج ،برنامههای پنج یا ده سالة ملی ،محتوای قوانین اجتماعی ،گفتوگو با رهبران یا
مردم عادی و مشاهدة رفتارها را به خدمت گرفت (بل.)113 ،1938 ،
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توانایی افراد برای ایجاد نوعی تعادل میان خشنودی در زمان حال و خشنودی در آینده ،یکی از حلقههای ارتباطی را بین
تصویرهای آینده و رفتار کنونی پدید میآورد .بهنظر میرسد که بین دورنمای آینده و ظرفیت خرسندی موکول به آینده ،رابطهای
وجود داشته باشد .درواقع باید توجه داشت که این نوع خرسندی ،یکی از پیشنیازهای موفقیت و پیشرفت اجتماعی است .برخی
نویسندگان حتی پا را از این نیز فراتر نهاده و مدعی شدهاند که همه رفتارهای بیپروا ،بزهکارانه و انحرافی ،علتی بنیادین و
مشترك دارند :تمایل به پیروی از منافع آنی ،بدون توجه به هزینههای بلندمدت یا بهعبارت بهتر ،نوعی بیتوجهی به پیامدهای
نامطلوب ،اما ناگزیر در آینده از این دیدگاه ،برای اینکه فرد بتواند خود را بهگونهای موفقیتآمیز مدیریت کند ،نیازمند درك و
ارزشگذاری شایستة پیامدهای آتی هر اقدام است (گلن و گوردون.)988-835 ،1933 ،1
افزونبراین ،از آنجاکه تصویرهای آینده ناگهانی و بیپایه و اساس پدید نمیآیند ،برخی آیندهپژوهان مطالعات خود را بر چگونگی
فرایند شکلگیری این تصویرها متمرکز کردهاند؛ آنها برآنند که عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و روانشناختی ،مسیر
شکلگیری تصویرهای آینده را در میان افراد و فرهنگهای خاص ،در زمان و مکان معین ،شناسایی و تعیین کنند .حتی فراتر از این،
برخی آیندهپژوهان ،در تالشند تا پاسخی برای این پرسش بیابند که آیا اساساً قواعد و قوانینی عمومی برای توضیح اوجگیری یا افول
برخی تصویرهای آینده ،نظیر تصویرهای مثبت و آرمانگرایانه ،در برابر تصویرهای منفی و بدبینانه ،وجود دارد (بل.)115 ،1938 ،
شمار قابل توجهی از پژوهشهای اجتماعی مدرن بر این حقیقت صحه گذاشتهاند که تصویرهای مثبت از آینده ،پیامدهای
سودمندی به ارمغان خواهند آورد .آیندهپژوهان بر این باورند که تصویرهای آینده در هدایت رفتار بشر ،عاملی مهم بهشمار میآیند.
این تصویرها با هدایت رفتار بشر ،خواه فقط انطباقی باشد ،خواه کنترلی ،در شکلگیری آیندة پیش رو ،نقش دارند؛ بهویژه با این
مالحظه که هرگونه اقدام هدفمند ،نیازمند پیشبینی رویدادهای آتی است (پوالك.)133 ،1931 ،

پیشینة پژوهش
به گزارش سازمان ملل ( ،)8013در قرن بیست و یکم ،تراکم جمعیت در شهرها ،افزایش داشته است .در سال  ،1350فقط 90
درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکردند .در سال  ،8013این تعداد به  53درصد افزایش یافت و پیشبینی
میشود که تا سال  8050به  66درصد برسد (سیمونوفسکی ،واله ،سرال و واتلت .)1 ،8013 ،8به بیان لوئیس مامفورد ،9مأموریت
نهایی شهر این است که مشارکت آگاهانه انسان را بیشتر و توانایی او را برای نقشآفرینی افزایش دهد (دانشمند و نظریان،1913 ،
)91؛ از دیدگاه مامفورد ،شهرهای گسترشیافته امروزی با شهرهای گذشته تفاوت بسیاری دارند؛ در شهرهای امروزی ،بهطور عمده
تولید بیهدف و گسترش بدون حد و مرز ،به شهر ،شخصیتی نظیر یک کارخانه ،یک راهآهن و یک زاغه داده است (رجبی و
حصارینژاد.)180 ،1938 ،
اهمیت و ضرورتِ ورود به موضوع مشارکت شهروندی ،پژوهشگران زیادی را به این سمت هدایت کرده است .در این امتداد،
دوناسیمنتو و همکاران ( )8013با تعریف واژه «مدیریت اجتماعی ،»3آن را الگویی جایگزین برای مدیریت دولتی یا عمومی 5دانسته
و تأکید میکنند که مدیریت اجتماعی ،در حقیقت مدیریت خواستهها و نیازهای شهروندان است که به تصمیمگیری جمعی ،بدون
استفاده از اجبار اشاره دارد و مبتنی بر گفتگو و روشنگری است (دوناچیمنتو ،دوناچیمنتو ،نتو و کارنیرو.)115 ،8013 ،6
مشارکت شهروندان ،معموالً به منزله جنبه اساسی دموکراسی تلقی میشود و کیفیت دموکراسی را افزایش میدهد .در طول
دهههای گذشته ،شهروندان در اکثر کشورهای پیشرفته در خطمشیگذاری ورود پیدا کردهاند و دولتها نیز با در پیش گرفتن
رویکرد مشارکتی ،از مردم در حوزههای گوناگون حکمرانی و بهویژه در نظام بودجهریزی ،مشورت اخذ کردهاند (میشل و دیگراف،
 .)1311 ،8010مشارکت در زندگی اجتماعی ،عالوه بر اهمیت اقتصادی آن ،از حیث سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نیز دستاوردهایی
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درپی دارد که عبارتند از :سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار ،راه دادن مردم برای نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت-
های پیشرفت به روی ردههای زیرین جامعه .حاصل این مشارکت ،تسهیل و شنیدن صدای دیگران ،احساس مالکیت نمودن،
نیرومند ساختن ناتوانان و درهم شکستن فرهنگ سکوت خواهد بـود (گراوند ،سهرابنژاد و قاسمی.)11 ،1936 ،
به باور آلموند 1و پاول ،8فعالیتهای مشارکتجویانه ،آن دسته از فعالیتهایی است که شهروندان معمولی میکوشند از طریق
آنها ،بر خطمشیگذاریهای شهری ،اعمال نفوذ کنند .بنابراین ،در یک جامعه شهری ،هنگامیکه شهروندی در اداره امور شهر
سهیم شود ،عمل او را (حتی در شکل اعتراضی آن) مشارکت شهروندی مینامند (لزگی ،نجفی و سلیمانی انگیلی.)113 ،1938 ،
برای افزایش مشارکت شهروندان ،راهکارهای زیادی وجود دارد که میتوان در میان آنها به توسعه شهر هوشمند اشاره نمود .اما
باید توجه نمود که هر یک از شهرها ،دارای ویژگیهای منحصر بفردی بوده که در جلب مشارکت شهروندان مؤثرند .از آن جمله،
میتوان به این موارد اشاره نمود :ارزشها ،ویژگیهای کشوری که آن شهر در آن قرار دارد؛ اندازه شهرها ،جمعیت ،سازمانِ
شهرها ،9چالشها و منابع شهری (سیمونوفسکی و همکاران .)8 ،8013 ،حمایت از رویکرد مشارکتی در زمینههای مدیریت شهری،
از جمله بودجهریزی مشارکتی ،مستلزم جمع کردن بازیگران متنوع است؛ از بخش عمومی تا بخش خصوصی ،و از انجمنهای
صنعتی و جوامع محلی تا آحاد شهروندان.
در الگوهای دموکراسی الکترونیکی ،ذینفعان اصلی برای شروع خدمات مشارکت الکترونیکی را شهروندان ،دولت ،فروشندگان،
شرکتهای خصوصی و رسانهها معرفی میکنند .مشارکت الکترونیکی ،به مثابه ابزاری برای پیوند دادن کاربران (شهروندان و )...با
خطمشیگذاران در نظر گرفته میشود .این ابزار راههایی را برای ارائه سهم بیشتر به ذینفعان در فراگرد شکلگیری خطمشی3
دربردارد (آالثور ،ایالورسن و گوپتا .)585-86 ،8016 ،این نوع از مشارکت ،در عصر فناوری ،بهمنزله ابزاری است که پیشنهادها و
عقاید شهروندان ،از طریق آن ،به منزله ورودی نظام تصمیمگیریِ خطمشیگذاران در نظر گرفته میشود .لذا دولتها برای افزایش
این ورودیها ،موظف به گسترش زمینه مشارکت شهروندان ،از طریق فناوریهای تحت وب بوده (سیام ،القراتی و عبداله،8013 ،
 ،)61میتوانند زمینه دموکراسی الکترونیک را تقویت کنند.
دولتهای محلی ،برای جلب مشارکت عمومی ،باید با توسعه اجتماعی ،اعتماد شهروندان خود را جلب نمایند (نارانجوزوالتو و
همکاران .)909 ،8013 ،1برخی پژوهشگران ،شفافیت بیشتر را موجب اعتماد بیشتر به دولت میدانند .به بیان دیگر ،هنگامی کـه
شهروندان ،اطالعات بیشتری را درباره دولت خود داشته باشند ،نگاه مثبتی را از دولت درك خواهند کرد (نرگسیان ،جمالی ،هراتی و
آذری .)833 ،1931 ،مدتهاست که شفافیت بهمنزله سنگبنای حکمرانی مطلوب در نظر گرفته شده است .شفافیت میتواند
تصمیمگیری را بهبود بخشد ،از فساد جلوگیری کند ،پاسخگویی را افزایش داده و شهروندانی آگاه و فهیم پرورش دهد.
شهرها باید برای دانستن نیازهای شهروندان ،به منظور جلب مشارکت آنان ،سرمایهگذاری کنند (سیمونوفسکی و همکاران،
 .)5 ،8013با توجه به قانون پارتو ،چنانچه شهرداریها بتوانند  80درصد نیازهای اصلی شهروندان را به درستی شناسایی و حل
نمایند 10 ،درصد مشکالت حل شده و شهروندان ،ضمن رضایت از شهرداریها و اعتماد به آنها ،در برنامههای مشارکتی همراهی
خواهند کرد .از سویی ،اگر دولتها ندانند که شهروندان چه خدماتی میخواهند ،بعید است که بتوانند نیازهای آنان را برآورده کنند.
در مجموع ،قرار است دخالت شهروندان در اداره امور ،منعکسکننده نظرها و نیازهای مردم باشد (سابویزس .)896 ،8011 ،1شاید
وجود داشبورد نیازهای مردم یا داشبورد مشکالت اجتماعی ،برای رسیدگی با این امور بسیار مفید باشد.
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برخالف استقبال زیادی که از مشارکت شهروندی میشود برخی از حکمرانان ،تمایل چندانی به آن ندارند .مدیران ،نگران آن
هستند که مشارکت شهروندان در فراگرد تصمیمگیری ،هزینههایی برای آنها تحمیل کند .در یک طبقهبندی ،هزینههای
مشارکت ،به سه دسته تقسیم شدهاند:
یک) هزینههای مستقیم :1به هزینههای هماهنگی اشاره میکند .چنانچه مشارکت شهروندی ،از حمایت مدیران ارشد
برخوردار نباشد و مدیران ،وقت الزم و کافی برای سازماندهی مشارکت شهروندی نداشته باشند ،هزینههای مستقیمِ
طرح را افزایش خواهند داد.
دو) هزینههای مترتب بر منافع شخصی 8مدیران :اشاره به احتمال از دست رفتن کنترل مدیر در فراگرد تصمیمگیری
دارد که منجر به کاهش اقتدار و قدرت آنها در فعالیتهای روزانه نیز میگردد.
سه) هزینههای فراگرد تصمیمگیری و نتایج :9مشارکت شهروندی ،منجر به طوالنیتر شدن فراگرد تصمیمگیری شده و
از آنجا که ممکن است بسیاری از شهروندان ،در موضوعِ مورد بحث ،تخصص الزم نداشته باشند ،ممکن است تصمیم
اشتباه گرفته ،نتایجِ تصمیمها ،مورد تردید قرار گیرند (شاه.)11 ،8001 ،3
در اواخر قرن بیست و اوایل قرن بیست و یک که مصادف با تحوالت فناوری و تغییرات گسترده اقتصادی -سیاسی و اجتماعی
بود ،شهرها ،تجربه متفاوتی از تحوالت درونشهری و شرایط پیرامونی را کسب کردند؛ از این رو ،رویکرد آیندهپژوهانه به عرصه
برنامهریزی شهری و منطقهای ،جدیتر گرفته شد .برای مثال ،کمیته مناطق اتحادیه اروپا در گزارش خود ،در چندین مبحث ،به
ضرورت و الزامات آیندهنگاری شهری بهمنظور غلبه بر چالشهای حکمرانی شهری در اتحادیه اروپا پرداخت (قلیچ ،میرزایی و
ربانی .)56 ،1931 ،افزایش عدمقطعیتِ نهفته در ذات آینده و نواقص و کاستیهای موجود در رویکردهای سنتی از یک سو و تأکید
و تمرکز رویکردهای آیندهگرا بر رفع نواقص رویکردهای سنتی از سوی دیگر ،لزوم توجه به آینده و بررسی تصاویر محتمل از آینده
در فراگرد مدیریت و برنامهریزی شهری را بیش از پیش نمایان میسازد (فیروزپور ،پورعزت ،طاهریعطار و کاظمیان.)11 ،1931 ،

روش پژوهش
تصویرپردازی ،بهمنزله ابزار و روش مطالعه ،در پژوهشهای گوناگون ،هم به شکل سامانمند و هم به شکل مبتکرانه و خالقانه،
بدون توجه به اصول و ضوابط روششناختی که در رویکرد اثباتگرایی مورد توجه است به تنهایی مورد استفاده قرار میگیرد .در
نسخه سامانمند؛ تصویرپردازی ،انعکاسی روشمند از دیدگاهها و نظرهای ذینفعان و کارشناسان است که به شیوههای آماری
استخراج و تجزیه و تحلیل میشوند .متناسب با ماهیت پژوهش ،از گامهای متفاوتی برای استخراج تصاویر استفاده میشود .استفاده
از ابزارهایی همچون مصاحبه ،پرسشنامه ،پنلهای شهروندی ،کارگاههای مشارکتی و مرور سامانمند منابع ،برای استخراج تصاویر
مرسوم است .در این پژوهش از روش تصویرپردازی سامانمند برای شناخت آینده و ترسیم فضاهای احتمالی با تاکید بر قدرت
تخیل استفاده شده است .برای این منظور ،ابتدا با استفاده از مرور سامانمند منابع و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان ،مؤلفهها و
عناصر سازنده آینده مشارکت شهروندی در شهر تهران استخراج و با روشهای آماری ،دستهبندی و رتبهبندی شدند (برای این
منظور ضرورت دارد تا با طی کردن گام های  1گانه رویکرد سناریوپردازی شوارتز مولفهها احصا ،پیشرانها شناسایی ،عدم
قطعیتها استخراج و در نهایت فضای سناریوی ترسیم شود) .بخشی از این گامها در مقالهای با عنوان «ارائه مدلی جامع از
مشارکت شهروندی (مورد مطالعه :شهر تهران)» که توسط نویسندهها انجام شده ،بیان و در این مقاله صرفاً به آنها استناد شده
است .با در نظر گرفتن الگوی  1مرحلهای شوارتز و مؤلفههایی که قبالً شناسایی و دستهبندی شده بودند ،در گام سوم ،پیشرانها به
کمک خبرهها شناسایی و امتیاز اهمیت و عدم قطعیت مؤلفهها منجر به شناسایی محورهای اصلی سازنده مشارکت شهروندی در
 10سال آینده شد.
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با توجه به اینکه در این مقاله هدف اصلی پژوهشگران ،سناریوپردازی نبوده و هدف از این فعالیتها صرفاٌ شناخت محورهای
وضع موجود و عدم قطعیتهای بحرانی در تدوام وضع موجود است ،پس از شناسایی محورها ،سناریوی وضع موجود ترسیم و با
استفاده از اصول تصویرپردازی ،ترسیم شد .برای گردآوری داده در این پژوهش از مرور سامانمند منابع و مصاحبه نیمهباز با هدف
تکمیل مؤلفهها و امتیازدهی به مؤلفهها و از پنل خبرگی با هدف شناسایی پیشران و عدم قطعیتهای بحرانی استفاده شده است .از
پرسشنامه و جلسات ذهنانگیزی با هدف ترسیم سناریوی وضع موجود و تعیین روابط بین مؤلفهها بهره گرفته شده است .تجزیه و
تحلیل دادهها در این پژوهش ،خبرهمحور است .برای اعتباردهی به تجزیه و تحلیل یافتهها ،از مشارکت گسترده مدیران و
تصمیمگیران استفاده شد ه است .جامعه آماری در این پژوهش تمام مدیران ،کارشناسان ،و شهروندان تهرانی است .نمونه آماری
مورد استفاده به صورت غیرتصادفی و از نمونههای در دسترس بوده است .پروتکل مصاحبه با تکیه بر الگوی گلوله برفی و ماهیت
مسئله تنظیم شده است .افراد حاضر در پنلهای خبرگی شامل اعضای تیم پژوهش و  1نفر از مدیران و ذینفعان مدیریت شهری و
مقوله مشارکت شهروندی بوده است.
مشارکتکنندهها در پنل ،شامل شهروندان عادی ،تعدادی از مدیران ،خبرگان دانشگاهی و برخی ذینفعان مشارکت بوده است.
در این پنلها ،پس از بحث بر روی عناصر سازنده آینده مشارکت شهروندی ،از آنها خواسته شد با کمکگیری از قدرت تخیل،
تصویری از وضعیت مشارکت شهروندی در افق  10ساله که در آن ،خطمشیهای فعلی کاربرد دارند ،ارائه کنند .این تصاویر پس از
تدوین ،جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تصاویر با مشابهت باال ادغام و برای تیم پنل قرائت و تالش شد تا اعتبار
گزاره های مطرح در داستان افزایش یابد .هدف ،ترسیم تصویر تدوام وضع موجود از طریق مقایسه این تصویر با تصاویر محتمل
دیگر و استخراج الزامات فعلی برای خطمشیگذاری در زمینه افزایش مشارکت شهروندی با هدف ارتقای جایگاه شهروندی و
بهرهگیری از ظرفیت مشارکت شهروندی در مدیریت شهری بوده است.

یافتهها و بحثها
شناسایی پیشرانها و مؤلفههای کلیدی و اثرگذار بر مشارکت شهروندی
نیرویهای پیشران ،به نیروهای شکلدهنده آینده اشاره دارد که میتواند به تغییرات بزرگی منجر شود و عدم قطعیتها را ایجاد
کند .پیشرانها معموالً از طریق خبرگی و پنلها قابل شناسایی هستند (مرزبان13 ،1933 ،؛ مرزبان و محمدی .)116 ،1935 ،در
این پژوهش ،پیشرانهای عدم مشارکت شهروندی از طریق مصاحبه با خبرگان ،مدیران شهری و شهروندان احصاء شد (جدول .)1
برای تعیین پیشرانها و مؤلفههای کلیدی مشارکت شهروندی ،پرسشنامهای تهیه و به خبرگان حوزه مدیریت شهری ارائه گردید
و از آنها خواسته شد تا شدت اثرگذاری این متغیرها بر مقوله «مشارکت شهروندی» را رتبهبندی نمایند؛ بدین ترتیب پنج پیشران
اصلی عدم مشارکت شهروندی احصاء شدند که عبارتند از -1 :عدم اعتقاد و اراده در مجریان و شهروندان؛  -8ضعف سازههای
مشارکت؛  -9ضعف بنمایههای مشارکت؛  -3نبود مصالح و  -5ارجحیت دادن رفتار سلیقهای بر خطمشی (جدول .)1
الزم به ذکر است که بر اساس جدول  1و نظر خبرگان ،مؤلفههای دیگری نیز وجود دارند که میتوانند بهمنزله پیشران در نظر
گرفته شوند؛ مانند «شفاف نبودن حق و تکلیف» که در مطالعه حاضر ،پیشران در نظر گرفته نشدند .با توجه به رتبهبندی مؤلفهها و
با تکیه بر نظرات خبرگی 5 ،نیروی پیشران قابل احصا است .این  5نیرو ،عناصر سازنده آینده مشارکت شهروندی در شهر تهران
هستند و مدیریت شهری در مقوله مشارکت شهروندی به صورت عمده متأثر از این  5نیرو است .بر مبنای این  5پیشران که دارای
عدم قطعیت باالیی نیز هستند ،میتوان چندین سناریو به وجود آورد .هر سناریو در واقع برایند تمام نیروهای شکل دهنده به آینده
مشارکت شهروندی است .بدون استفاده از نرم افزار سناریوویزارد 1و با تکیه به برآوردها و دیدگاههای خبرگی و با فرض دو حالت
عدم قطعیت برای هر پیشران در موضوع مشارکت شهروندی ،میتوان به تعداد زیادی سناریو رسید که پس از ادغام سناریوهای
موازی و همپوشان و حذف سناریوهای ناسازگار و دارای تضاد درونی ،در نهایت  3سناریوی قوی و سازگار برای آینده مشارکت
شهروندی قابل ترسیم است که از این بین فقط یکی از آنها نماینده تدوام وضع موجود خواهد بود.

Scenario Wizard
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اما برای درك بهتر از پیشرانهای مشارکت شهروندی ،اطالع از واقعیتهای میدانی که بهصور مختلف بروز و ظهور کردهاند،
میتواند مفید واقع شود .بنابراین در جدول زیر سعی شده است ،واقعیتهای میدانی هر کدام از این پیشرانها با ارائه شاهدمثال-
هایی 1روشنتر شود.
جدول 1

رتبهبندی عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندی
مؤلفه
عدم اعتقاد و اراده
نبود مصالح

ضعف سازههای مشارکت
ارجحیت دادن رفتار
سلیقهای بر خطمشی
ضعف بنمایههای
مشارکت

زیر مؤلفهها
مشارکت نمایشی و ویترینی ،نگاه ابزاری به مشارکت ،ضعف باور مدیران به نتایج مشارکت ،شعارمحوری،
موضوعیت نداشتن شهروندان برای مدیران ،تثبیت شدگی ادراك عدم نتیجهگیری از مشارکت در شهروندان
عدم تعریف ابزارهای سلبی و ایجابی در فراگرد مشارکت ،نبود مشوقهای مناسب ،نبود ساختار سازمانی
مشارکتمحور ،فقدان سطحبندی مشارکت ،فقدان فرهنگسازی ،فقدان هویت شهروندی ،هزینههای زیاد
مشارکت ،نبود رقابت ،نبود ابزارهای مناسب
عدم بهرهوری در مدیریت ،سیاست تجویزی ،فقدان سامانه مدیریت عملکرد شهروندمحور ،فقدان رویکرد آینده-
پژوهانه در برنامهریزی شهری ،ضعف شایستهساالری ،ضعف دسترسی آزاد به اطالعات ،ضعف رویکرد سامانمند به
مشارکت ،رواج فساد اداری ،عدم پیشگامی شهرداری ،عدم پاسخگویی مطلوب ،نبود عدالت ،مزاحم بیرونی

رتبه
1
3

8

عدم ثبات خطمشیها ،عدم ثبات مدیران ،رویکرد سلیقهای ،تعامالت تصادفی بجای تعامالت هدفمند

5

شکاف بین ذهنیت و عینیت مشارکت ،نگرش کابویی ،ارجحیت منافع فردی ،ریشههای تاریخی و فرهنگی و سیاسی
و تربیتی ،سطح پایین سرمایه اجتماعی ،نگاه ایکسی مجریان به شهروندان ،عدم تکریم شهروندان از سوی مجریان

9

حق و تکلیف شهرداری در مقابل شهروندان ،حق و تکلیف شهروندان در مقابل شهرداری

6

عدم مخاطبشناسی ،عدم محلهشناسی

3

عدم شایستگیهای مجریان ،نبود تیم طراحان مشارکت

1

عدم تعریف فراگرد اجتماعی مشارکت ،عدم بهرهمندی از ظرفیت تعاونی و بخش خصوصی ،عدم مشارکت
بین سازمانی ،عدم اجتماعسازی

10

عدم توانمندی شهروندان

عدم تبدیل شهرنشین به شهروند ،ضعفِ مهارتهای نرم ،عدم شبکهسازی ،عدم رفع دغدغههای اقتصادی ،تنبلی

11

کاهش سرمایه اجتماعی

کاهش اعتماد ،کاهش تعلق ،بیتفاوتی و عدم همکاری

1

عدم تأمین منابع مالی پایدار ،افزایش هزینههای اداره شهر

18

شفاف نبودن حق و تکلیف
ضعف در پدیدهشناسی
مجریان ناشایست
عدم مشارکت
برونسازمانی

بحران مالی

. Fact

1
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جدول 8

واقعیتهای میدانی پیشرانها
ردیف

پیشران

مؤلفهها

شاهد مثال

1

عدم اعتقاد و
اراده

عدم اعتقاد و اراده در
شهروندان

میزان مشارکت عینی و تمایل به مشارکت در شهر تهران ،در سطح بسیار پایینی است (قلیپور،
مصطفیپور ،فالحی گیالن و احمدزاده)1 ،1931 ،؛ بهطوریکه فقط حدود  83درصد از شهروندان در
امور محله خود مشارکت داشتهاند (فاضلی ،قادری و پاكسرشت .)13 ،1933 ،نمود آن را میتوان در
مشارکت کمتر از  5درصد شهروندان در انتخابات پنجمین دوره شورایاریها در مرداد  31مالحظه نمود.

خطمشی تجویزی

اغلب برنامهریزیهایی که تاکنون در شهرداری تهران انجام پذیرفتهاند ،تجویزی بوده و این از نگاه باال
به پایین شهرداری به مردم نشأت میگیرد( 1اقتباس از نوذرپور ،شهردار منطقه  88تهران).

عدم بهرهوری در
مدیریت

بهرهوری مدیریت در شهرداری تهران در وضع مطلوبی قرار ندارد و یکی از چالشهایی که شهرداری با
آن مواجه است ،عدم کارایی و اثربخشی آن است (کارگروه مشورتی شورای اسالمی شهر تهران،
 .)81 ،1936در این امتداد ،نظام مدیریت کالن شهرها نتوانسته است رویه مناسبی در خصوص نحوه
مشارکت ،تساوی حقوق ،شفافیت ،پاسخگویی ،قانونمداری ،مسئولیتپذیری ،اثربخشی و داشتن چشم
انداز راهبردی اتخاذ کنند( 8به نقل از فرهادی ،شهردار منطقه شش تهران).

8

سازههای
مشارکت

9

بنمایههای
مشارکت

3

مصالح

5

ارجحیت دادن
رفتار سلیقهای
بر خطمشی

فقدان نظام مدیریت
عملکرد شهروندمحور

شهروندان در ارزیابی عملکرد بوروکراتها و واحدهای شهرداری تهران ،کمترین جایگاه را دارند؛ به-
طوریکه مدیران ،بهوسیله شاخصی بهنام "تکریم ارباب رجوع" که ده امتیاز از  100را شامل میشود،
ارزیابی میگردند .امتیازی که به راحتی ،تحتالشعاع سایر شاخصها قرار میگیرد .از سویی ،این
شاخص ،شامل مدیران واحدهای ستادی نمیشود .ضمن اینکه رویه مناسبی برای محاسبه آن وجود
نداشته ،کمتر این شاخص از طریق نظرسنجی از شهروندان تعیین میشود.

عدم دسترسی آزاد به
اطالعات

سامانه شفافیت 9در شهرداری تهران راهاندازی شد و حقوق ماهانهای از مدیران افشا شد که مبلغ درج
شده در حکم کارگزینی آنان است در حالیکه حقوقهای دریافتی آنان بیشتر از مبالغ افشا شده بود و
این مسئله ،بجای افزایش اعتماد ،آن را به شدت خدشهدار کرد .ضمن اینکه گاهی اطالعاتی هم که
منتشر میشود ،پیچیده و برای شهروندان غیرقابل فهم است ،مانند گزارشهای مربوط به بودجه.

نگرش کابویی

شهرداری نسبت به شهروندان ،نگاه اقتصادی دارد؛ این نگاه با برخی مصاحبهها و اخبار عملکرد مدیران
شهری ،تقویت میشود؛ مانند مصاحبه یکی از مدیران شهری راجع به صندلی فروشی اتوبوسهای
شهری که بعدها از سوی مدیران ارشد شهری تکذیب شد.3

سطح پایین سرمایه
اجتماعی

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

نبود مشوقهای مناسب

محركهایی برای شهروندان تعریف نشده و اگر هم مشوقی وجود دارد ،بهصورت سلیقهای و پراکنده است؛
برای مثال شهرداری منطقه دو ،در ازای مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند تر و خشک ،گلدان میدهد
و شهرداری منطقه یازده نیز امتیازها را تبدیل به پول کرده به حساب شهروندان واریز میکند.

نبود ابزارهای مناسب

شهرداری تهران ،ابزاری مناسب برای مشارکت شهروندان ندارد .ابزارهای پراکندهای مثل برخی نرم-
افزارهای کاربردی (اپلیکیشنها) در سطح شهرداری و برخی مناطق وجود دارند که باعث سردرگمی
شهروندان شدهاند.

عدم ثبات خطمشی

یک مدیر میآید طرح و برنامه میریزد و طولی نمیکشد که مدیر بعدی میآید و طرحهای قبلی را باطل
میکند .دوباره طرح ریخته میشود و هنوز جوهر طرح جدید خشک نشده ،که باز مدیر عوض میشود و
همراه او ،طرحهایش هم از حوزه مربوطه بیرون میروند .آنقدر این تغییرات در شهرداری تهران ادامه یافته
که بسیاری از طرحها و برنامهها در این نهاد مدیریت شهری ،هرگز به نتیجه نرسیدهاند.6

عدم ثبات مدیران

ثبات مدیران در شهرداری تهران ،کمتر از دو سال است؛ بهطوریکه در دوره چهار ساله شورای
اسالمی شهر پنجم ،تهران ،پنج شهردار به خود دید .1حدود  11درصد از شهرداران پایتخت ،حضوری
کمتر از  8سال در این منصب را تجربه کرده اند .1در الیههای بعدی نیز ثبات مدیریت بعضاً به یک
سال هم میرسد.

1

https://b2n.ir/061233
https://b2n.ir/921809
3
https://b2n.ir/410329
2

https://b2n.ir/910077
https://b2n.ir/182155
 6برگرفته ازhttps://b2n.ir/504445 :

 7آقایان مکارم (سرپرست) ،نجفی ،سلیمی (سرپرست) ،افشانی و حناچی
8

برگرفته ازhttps://www.shoraonline.ir/news/173611/ :

4
5
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شناسایی حالتهای گوناگون پیشرانها (شناسایی عدم قطعیتها)
در این مرحله ،با فرض سناریوی اول ،مبنی بر امتداد وضع موجود ،دو حالت برای هر کدام از پیشرانها مدنظر قرار میگیرد که در
دو سر طیف قوی و ضعیف میتوان از این حالتها نام برد .با توجه به وضعیت موجود مشارکت شهروندی در شهر تهران،
حالتهایی که به آینده امتداد مییابد را مطابق جدول  ،9در نظر میگیریم .در این حالت ،صرفاً سناریوی امتداد وضع موجود را
بررسی میکنیم که در آن ،اعتقاد و اراده مجریان و شهروندان نسبت به مشارکت بسیار اندك است و سازههای مشارکت ،اعم از
مدیریت عملکرد شهروندمحور ،شایستهساالری و نظایر آن ،در وضعیت نامناسبی قرار دارند .همچنین بنمایهها و مصالح مشارکت
نیز در حالت ضعیفی بوده ،کماکان سالیق شخصی و گروهی بر خطمشیها ارجحیت دارد.
جدول 9

شناسایی حالتهای گوناگون پیشرانها
رتبه
1
8
9
3
5

سناریوی  :1امتداد وضع موجود
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

پیشران
عدم اعتقاد و اراده
ضعف سازههای مشارکت
ضعف بنمایههای مشارکت
نبود مصالح
ارجحیت دادن رفتار سلیقهای بر خطمشی

تعیین سناریوهای چهارگانه براساس عدمقطعیتهای بحرانی
با پنج پیشران شناسایی شده و با در نظر گرفتن ناسازگاریها ،در نهایت چهار سناریو معرفی شد که مطابق جدول زیر میباشد.
جدول 3

سناریوهای چهارگانه براساس عدمقطعیتهای کلیدی از پیشرانهای اصلی
سناریوها
عدمقطعیتها

عدم اعتقاد و اراده
ضعف سازههای مشارکت
ضعف بنمایههای مشارکت
نبود مصالح
سلیقه اولی بر خطمشی

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 5

سناریوی 4

(دموکراسی مبتذل)

(شهر مدیرمحور)

(مدیریت نمایشی)

(شهر آرمانی)

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

زیاد
زیاد
زیاد
کم
زیاد

زیاد
کم
زیاد
کم
کم

کم
کم
کم
کم
کم

در این راستا ،تصویر وضع موجود در واقع همان سناریوی اول یعنی دموکراسی مبتذل است که در ادامه تصویر آن ارائه میگردد.
توصیف داستان و تصویر خالقانه از وضعیت مشارکت شهروندی در مدیریت شهری تهران
تصویرپردازی ،اغلب فعالیتی هنجاری با هدف ساخت آینده مطلوب یا جلوگیری از وقوع آینده نامطلوب است .اما در عین حال ،در
صورتی که پیشرانهای ساخت آینده احصا شوند ،میتوان فعالیتی اکتشافی با هدف ترسیم آیندههای محتمل و باورپذیر انجام داد.
در این پژوهش ،پس از توصیف مؤلفهها و احصاء پیشرانها ،با تکیه بر خالقیت و نوآوری در بیان داستانهای آینده ،تالش شده
است تا تصویر محتمل و باورپذیر که در خصوص آینده مشارکت شهروندی در مدیریت شهری در تهران قابل تصور است ،ترسیم
گردد .این تصویر در واقع تداوم وضع موجود (سناریوی اول) است که نشان میدهد که اگر روندها و پیشرانها به همین صورت
ادامه پیدا کنند ،در آن صورت ،در افق مورد مطالعه با چه پیامدهایی روبرو خواهیم شد .این تصویر ،حالتهای تقریباً محتملی است
که با برخی امیال ،آرزوها و آرمانهای پژوهشگران ترکیب شده و تصویری از مشارکت شهروندی را در ده سال آینده در شهر
تهران ارائه داده است .در ادامه به توصیف این تصویر محتمل میپردازیم تا درك مدیران و تصمیمگیران از آیندههایی که با عدم
قطعیت عمیق همراهند را افزایش داده و ضمناً موجب شود تا در انتخاب و تصمیمگیریهای خود ،هوشمندانهتر عمل کنند.
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تصویرپردازی از سناریوی دموکراسی مبتذل
پیشران اول در خلق این تصویر باور و اعتقاد مجریان به مشارکت شهروندی است .در این حالت ،اعتقاد و ارادهای در مجریان و
شهروندان نسبت به مشارکت شهروندی وجود ندارد و یا بسیار سست و ضعیف است و هدف ،کسب سود از طریق ابزاری بهنام
مشارکت شهروندی است .مشارکت شهروندی ،بهمنزله ابزارِ نمایش ،مهم تلقی میشود و کاالیی لوکس برای مدیران شهری به
حساب میآید .گفتمان مشارکت شهروندی ،تبدیل به ویترینی از شعارهای جذاب برای خطمشیگذاران و بوروکراتها شده است و
مدیران شهری ،بدون توجه به دغدغههای اصیل شهروندان ،نگاهی صرفاً ابزاری به حضور آنان در برنامهها دارند و از این طریق،
گزارشهای عملکرد پرطمطراق از حضور صدها یا هزاران نفری مردم در برنامهها را به مدیران باالدست ارائه میدهند؛ بدون آنکه
در اینگونه مراسم به مسائل اصلی شهروندان و حل آنها بپردازند .رفته رفته ،پر شدن سالنها از جمعیت ،بهمنزله شاخص مهمی
برای ارزیابی عملکرد مدیران رده پایین قلمداد شده است و چنانچه در مراسمی ،حضور مردم کمرنگ باشد ،مسئول برگزاری مراسم
از سوی باالترین مقام آن حوزه مورد توبیخ قرار میگیرد و حتی احتمال دارد از سمت خود نیز برکنار شود .در چنین جامعهای ،جمع
کردن مردم برای حضور در مراسم ،بهمنزله ارزش تلقی میشود و رفتهرفته ،معیارهای جامعه نیز تغییر مییابند و عدهای از
شهروندان ،به سوی کسب درآمد از حضور در مراسمهای شهرداری حرکت میکنند و بنگاههایی شکل میگیرند که در ازای اجاره
دادن تماشاچی ،مبلغی ،از شهرداری دریافت میکنند.
در دوران انقالب صنعتی که تولید انبوه در محوریت قرارداشت ،نگاه مدیران به انسان ،ابزاری بود .مدیریت دولتی نوین با انتقاد به
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
انسان را شهروند نامید .اکنون در روندی دیگر ،شأن انسان به تماشاچی تقلیل مییابد و گویا نحله جدیدی در مدیریت دولتی با
محوریت نوعی نگاه ارتجاعی به انسان شکل میگیرد که رویکرد پیشینی نسبت به سایر نحلهها دارد.
نمایندگان مردم (مثل شورایاریها) با وجود حل نشدن مسائل اصلی مردم و محالت ،زبان به ستایش مقام مسئول (مثل شهردار
منطقه) میگشایند و از خدمات او (احیاناً به خودشان) قدردانی میکنند .در این وضعیت ،مردم به هیچ وجه برای بوروکراتها،
ارجحیتی ندارند و مدیران شهری ،نه باوری به اثرگذاری مشارکت شهروندان دارند و نه اراده و محرکی برای جلب مشارکت مردم
وجود دارد؛ زیرا ارزشها و شاخصهای ارزیابی عملکرد ،مقولههای دیگری هستند و در این بین ،شهروندان نیز بدلیل استحاله در
وضع موجود ،نه مطالبهای از مدیران شهری در خصوص مشارکت در تصمیمگیریها دارند و نه به نتایج مشارکتشان امیدوارند .در
این جامعه ،مشارکت شهروندی ،رفتهرفته از شعارها حذف میشود تا به مرور ،قبح آن نیز شکسته شده و به فراموشی سپرده شود.
اما اگر امر مشارکت تقبیح نشود و بهدالیل گوناگونی از جمله جهانی شدن این مقوله و الزام به آن از سوی سازمانهای بینالمللی
به حکومتها مبنی بر ایجاد تحول در مشارکت مردم در تصمیمهای خرد و کالن دولتها و یا فشار طرفداران مشارکت شهروندی
و نفوذ آنان در مجالس قانونگذاری (مانند مجلس شورای اسالمی /شورای اسالمی شهر) ،شهرداری تهران مجبور شود شهروندان
را در امور محلی مشارکت دهد ،از آنجا که در بوروکراتها /مجریان ،اعتقادی به مشارکت شهروندی وجود ندارد ،بنابراین شاهد یک
اقدام برد -باخت خواهیم بود .برد برای شهرداری و باخت برای شهروندان؛ بهطوریکه شهروندان با صرف زمان و احیاناً هزینههای
مادی و معنوی ،در امور محلی مشارکت خواهند کرد و صرفاً نفع آن به شهرداری خواهد رسید (مانند افزایش درآمدهای شهرداری).
همچنین در این حالت (فشار از باال برای اجرای مشارکت و عدم اعتقاد و اراده در مجریان) ،مشارکت شهروندی یا ناقص اجرا می-
شود و یا نادرست .برونداد این وضعیت را در این موارد میتوان خالصه نمود :تقویت روحیه موضوعیت نداشتن شهروند برای مدیر
شهری؛ شهرداری مشارکتناجو؛ عدم شکلگیری جریان مشارکت و مطالبهگری در جامعه؛ سرخوردگی شهروندان فعال؛ افزایش
شهروندان غیرفعال و بیتفاوتی در جامعه.
پیشران دوم در خلق این تصویر ،سبک نظام مدیریتی شهرداری در ارتباط با مشارکت شهروندی است .در شهر آینده مبتنی بر
این پیشران ،الگوهای مدیریت شهری ،شکلِ الگوهای آمرانه مدیریت به خود گرفتهاند و خطمشیها به شدت تجویزی شدهاند و
شهروندان ،صرفاً در جایگاه تماشاچی قرار داشته ،هیچگونه نقشی در تعیین امور محلی ندارند.
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جایگاه مشورت با مردم در بین مسئولین از بین رفته و ظرفیتهای محلهای (نظیر ظرفیتهای انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی و
گردشگری) نادیده گرفته شده است .در این حالت ،توجه به مشکالت اصلی و روز مردم ،ناچیز بوده و برنامهریزی واحدهایی که
اساساً برای رفع مشکالت شهروندان و توسعه شهری ایجاد شدهاند ،هدفمند نبوده ،مجریان بهدلیل عدم آگاهی از مسائل اصلی و
اساسی مردم ،بودجههای تخصیصی را در موارد دیگر هزینه میکنند و برنامهای هدفمند و شفاف هم برای رفع مشکالت مردم
وجود ندارد؛ بنابراین نوعی آشفتگی برنامهای گریبانگیر نظام اداری شده است؛ ضمن اینکه به تدریج ،ابزارهایی مانند سامانههای
 191و  ،1111بهدلیل عملکرد ویترینی و عدم پاسخگویی عملی به درخواستهای شهروندان ،کارایی خود را از دست دادهاند و
تبدیل به ماشین یا ابزاری برای بدنامی شهرداری تهران شدهاند؛ تا حدی که نبودشان بهتر از بودنشان است.
از سویی ،بهدلیل فقدان نظام شایستهساالر در انتصاب مدیران ،بدنه مدیریتی شهرداری تهران را مدیران ناشایست تصاحب
کردهاند .بنابراین ،بهرهوری مدیریت به پایینترین سطح خود در سالهای گذشته رسیده ،سازمان را در مسیر ناصوابی قرار داده
است .مدارك دانشگاهی ،به معیاری مهم برای شناسایی شایستگان تبدیل شدهاند و مدركگرایی و عرضه و تقاضای مدرك
دانشگاهی (بهویژه در سطوح دکتری و فوق دکتری) ،به باالترین سطح خود رسیده و مدیران شهرداری تهران ،اغلب دارای این
مدارکند ،ولی گاهی کمترین تخصصی در آن حوزه ندارند .در این وضعیت ،سیستم تاراج 1به همه جای شهرداری تسری یافته و در
کوتاهمدت ،منافع حزبی ،فردی و قبیلهای بر منافع عامه ،مترتب گردیده و فساد اداری افزون شده است .نگاه برنامهریزی ،بسیار
کوتاه مدت بوده و مطلقاً نگاه آیندهپژوهانه ندارد؛ بنابراین ،معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری ،که یکی از وظایف ذاتی آن
افزایش مشارکت شهروندی است ،در اجرای برنامههای زودبازده و شعاری ،محصور شده است و عمالً هیچ اقدامی در مسیر تحقق
این مهم انجام نمیدهد .در این وضعیت ،برپایی عدالت ،امری پیچیده ،زمانبر و سخت و غیرممکن تلقی میشود.
پیشران سوم در خلق این تصویر ،زمینههای ضعیف مشارکت شهروندی است .شهروندان ،آنچه که از مشارکت تصور میکنند ،با
آنچه که میبینند و احیاناً انجام میدهند ،به هیچ وجه مطابقت ندارد .این شکاف بین ذهن و عین ،سؤالهای زیادی در شهروندان ایجاد
کرده و موجب شده که ،یا مشارکتی اتفاق نیفتند و یا اینکه در بدترین و پایینترین سطح ظهور یابد .عملکرد شهرداری ،نشانههای
اعتمادزدا را در جامعه تقویت کرده و سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است .اکنون ،شهروندان خود را در مقابل یا رقیب شهرداری
میبینند و نهتنها هیچگونه همکاری و مسئولیتپذیری در امور شهری ندارند ،بلکه درصدد کسب منافع فردی برای خود هستند.
از سویی ،شهرداری نیز خود را در برابر شهروند قرار میدهد و از هر راهی برای کسب درآمد استفاده میکند؛ از اِعمال عوارض به
شهروندان در ازای استفاده از اکسیژن شهر گرفته تا فروش صندلیهای پارك برای نشستن شهروندان .تا حدی که مردم احساس
میکنند که شهرداری با آنها صادق نیست و نهتنها به فکر رفاه آنان نیست ،بلکه به جیبشان چشم دوخته تا هرگاه بتواند ،ولو
اندکی از مردم اخاذی کند! در این شرایط ،چشمانداز مردم از شهر ،پولی شدن همه خدمات است .شهروندان ،شهرداری را مقابل
خود میبینند نه کنار خود و این نگاه موجب شده هیچ اقدامی از سوی شهرداری (هر چند صادقانه و در جهت رفاه مردم) ،نتواند
اعتماد شهروندان را جلب نماید .برونداد این شرایط ،ایجاد دوگانه شهرداری -شهروند است ،بهطوریکه گاهی این دو در مقابل هم
قرار گرفته ،گویا بهفکر تاراج اموال همدیگرند .در این شهر ،مجریان نیز به شهروندان اعتمادی ندارند و کامالً بدبینانه به مشارکت
آنان مینگرند .شهروندان گاهی به شدت از سوی مجریان ،مورد اهانت قرار میگیرند و تابلوهای «تکریم اربابرجوع» از اکثر
مناطق جمعآوری شدهاند و در برخی مناطق ،ابزار نمایش در کنار سایر شعارهای موجود هستند.
هر روز ،شاهد درگیریهای فیزیکی بین شهروندان و بوروکراتها هستیم ،وندالیسم و رفتارهای مخرب شهری به باالترین میزان
خود در دهههای گذشته رسیده و هزینههای نگهداری شهر بسیار زیاد شده است .تا حدی که شهرداری تهران ،مجبور شده برای
کاهش هزینه های نگهداشت شهر ،نگهبانانی استخدام کند تا از شهر محافظت کنند .چندین بار ،خبر تلفات جانی این نگهبانان،
موجب آزردگی خاطر دلسوزان شده است.
اساتید دانشگاه و معلمان ،خاطرات بد خود را از حضور در شهرداری و بیاحترامی بوروکراتها به آنها ،به دانشجویان و دانشآموزان
خود تعریف میکنند؛ محور صحبتهای مسافران وسایل نقلیه عمومی ،عملکرد بد مدیریت شهری است که برونداد آن افزایش حس
بد نسبت به حکمرانی شهری است که در مواقع بحران ،آثار آن پدیدار خواهد شد .گویا شرایطی پدیدار شده است که نگرش شهروندان
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به مشارکت را بسیار منفی کرده است و دوگانگیهای زیادی در ذهن آنان درباره رفتار مجریان شکل داده و پرسشهایی که برای آن
پاسخی نمییابند را در نظرشان آورده است .این شرایط موجب شده است که هویت شهروندی به شدت خدشهدار شود ،فاصله مردم از
حکمرانان افزایش یابد ،بازیابی اعتماد غیرممکن شود و شهروندان به فکر تغییر در همه ارکان حکمرانی باشند.
پیشران چهارم در خلق این تصویر ،الزامات و ابزارهای مشارکت شهروندی است .قوانین باالدستی صرفاً حالت ویترینی و شعاری
دارند و قانون جامع و شاملی برای پشتیبانی از مشارکت شهروندی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد ،تبدیل به دستورالعملی که در
سطح عملیاتی بتوان از آن بهره گرفت ،نشده است .به همین دلیل ،بوروکراتهایی که به مشارکت شهروندی باور دارند نیز از
اجرای برنامههای مشارکتی سر باز میزنند .شهروندان ،به یقین رسیدهاند که خطمشیگذاران و مجریان ،اعتقاد عملی نسبت به
مقوله مشارکت شهروندی ندارند .اما ،فشار سازمانهای بینالمللی به کشورها ،مبنی بر افزایش حضور مردم در تصمیمگیریهای
خرد و کالن و نیز فریاد دلسوزانِ داخلی ،موجب شده است تا شهرداری به اقداماتی نمایشی در این حوزه دست بزند .بنابراین ،هر
منطقهای برای خود در هر موضوعی (اجتماعی ،خدمات شهری و )...یک نرمافزار ایجاد کرده است؛ بهطوریکه تعداد نرمافزارهای
شهرداری تهران در مجموع ،به بیش از  500نرمافزار رسیده است که فقط قشر خاصی از شهروندانِ تحصیلکرده میتوانند با آن
کار کنند و در طراحی ابزارهای مشارکت ،همه گروها و اقشار در نظر گرفته نشدهاند .استدالل شهرداری آن است که به پیشرفت
علم و تکنولوژی و عقب نماندن از دنیای مجازی میاندیشد ،بدون اینکه همفهمی الزم را در ارتباط با شهروندان داشته باشد.
شهروندان نیز به دلیل سردرگمی ،عدم توانایی استفاده از ابزارهای موجود و نظایر آن ،از مشارکت در امور امتناع میورزند .پراکنده-
کاریهای مناطق گوناگون گاهی به باالترین میزان قابل تصور میرسد و ستاد شهرداری ،توانایی کنترل اوضاع را از دست میدهد.
نظام انگیزشی و تنبیهی برای شهروندان در ازای مشارکت پیشبینی نشده و مشخص نیست که شهروند در ازای مشارکت چه
نفعی میبرد و یا چه نفعی به شهر و یا شهروندان میرساند و اگر مشارکت نکند و برای مثال زباله بیشتری تولید کند ،از چه خدمتی
محروم میشود و چه ضرری به شهر میرساند .بنابراین ،مأموریت آگاهیبخشی به شهروندان از مأموریتهای شهرداری تهران
حذف شده و شهرداری ،دارای نظام چابک و هوشمندی برای اطالعرسانی به شهروندان در موضوعات گوناگونِ شهری نیست.
فرایند مشارکت به درستی تعیین نگردیده است و صرفاً یک واحدی در شهرداری ،متولی مشارکت شهروندی شده است تا به
اصطالح ،شهروندان را در موضوعات گوناگون شهری به مشارکت وادارد .در این ساختار ،بقیه واحدها به کار خود مشغولند و هیچ
نسبتی با شهروند و مشارکت او ندارند .در این حالت ،واحد متولی ،توانایی هماهنگی با سایر واحدها را ندارد و اساساً سایر واحدها،
وظیفه مشارکت شهروندی را متوجه خود نمیدانند .بنابراین ،روحِ مشارکت شهروندی و شهروندمحوری در ساختار ،جریان ندارد و
مدیران مربوطه ،به حرف و شعار بسنده میکنند .در این امتداد ،نظام توانمندسازی شهروندان در معادالت شهرداری جایی ندارد و
بدون آموزشهای الزم و هدفمند به شهروندان ،صرفاً آموزشهایی در اولویت قرار دارند که برای شهرداری نفع مادی داشته باشند.
در این حالت ،تبدیل شهرنشین به شهروند ،جایی در برنامههای آموزشی ندارد و شهرداری ،حد اعالی هدف خود را تبدیل شهروند
(در اینجا زنِ خانه دار) به آشپز یا خیاط ماهر قرار داده است .در این شهر ،شهرنشین همان شهروند است و هویت شهروندی ،معنای
خود را از دست داده است و از این واژه ،معموالً مفهوم هویتِ شهرنشینی استخراج میشود.
پیشران پنجم در خلق این تصویر ،ارجحیت یافتن سالیق بر خطمشیهای مشارکت شهروندی است .سالیق بر خطمشیها
اولویت مییابند؛ تا حدی که اگر مدیری ماست را سیاه دید ،کسی حق ندارد آن را سفید ببیند .مدیران هم پس از حدود یکسال،
تغییر مییابند و این عدد در بسیاری از موارد ،به شش و سهماه هم رسیده است .سلیقه مدیر ،اولی بر هر خطمشی و قانونی است.
استثنائاً ،مدیری در جایگاه شهردار منطقه منصوب شده که به مشارکت شهروندی باور دارد و بنابراین ،مشارکتسرایی در هر ناحیه
راهاندازی میکند؛ مشوقهایی برای شهروندان پیشبینی و ابالغ میکند ،بودجه ساالنه خود را به مشورت با مردم و نظر آنها
موکول میکند ،مدیران منطقه را با مشورت شهروندان برمیگزیند و مشارکت شهروندی را بر همه اقدامات خود مستولی میسازد.
پس از یکسال ،با شهردار تهران یا یکی از اعضای شورای شهر ،به اختالف میخورد و برکنار میشود.
مدیر بعدی جای او مینشیند و اولین جملهاش درباره اقدامات مدیر قبلی این است« :این چه مسخرهبازیای هست که اینجا راه
انداختید .جمعش کنید این کارها را» .مدیرانِ همسوی او در منطقه نیز سریع دستبهکار میشوند و سایه شومِ! مشارکت شهروندی را از
تصمیمهای مدیریتی ،جدا میکنند .همه اقداماتِ مدیر قبلی ،با سلیقه مدیر جدید ،جایگزین میشود .هزینههایی که برای افزایش
مشارکت شهروندی شده بود و آرام آرام شاهد بهبار نشستن آن اقدامات بودیم ،به هدر میرود .همه چیز تغییر میکند و باید منتظر بود
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تا دید که پس از حدود یکسال ،سلیقه مدیر بعدی با کدام سازگار است .در این حالت ،نگاه کوتاه مدت بر نگاه بلندمدت غلبه کرده،
طرحهای زودبازده مورد عالقه مدیران قرار گرفته ،برنامههای بلندمدت که اغلب بنیادیاند از فهرست اقدامات مدیران خارج شده است.
مدیرانی که عالقمند به ارائه گزارشهای پر زرق و برق به مقامات ارشدند ،همه توان خود را اعم از منابع انسانی ،فیزیکی ،مالی و
نظایر آن ،روی پروژههای سه ماهه و شش ماهه متمرکز میکنند و از اقدامات بنیادی ،غفلت مینمایند یا امتناع میورزند.
تصویرپردازی کلی
مجریان ،هیچگونه اعتقاد و ارادهای به جلب مشارکت شهروندان و اجرای برنامههای مشارکتی ندارند و جایگاه شهروندان در ذهن و
عین مجریان تنزل یافته و شاهد بازگشت به دوران انقالب صنعتی و نگاه ابزارگونه به شهروندانیم؛ دورانی که تولید انبوه ،بهمنزله هدف
و انسان ،ابزاری برای تحقق آن هدف بود .اما اکنون مشارکت شهروندی ،بهمنزله یک ارزش جهانی مطرح شده است و کشورها به سه
دسته تقسیم شدهاند -1 :کشورهایی که مشارکت شهروندی را یک ارزش تلقی میکنند و در تحقق آن مصرند؛  -8کشورهایی که در
رودربایستی قرار گرفتهاند و رفتاری دوگانه با مقوله مشارکت شهروندی دارند .بدین صورت که مشارکت شهروندی را یک ارزش معرفی
میکنند و اقداماتشان در تحقق آن ،اغلب نمایشی است؛  -9کشورهایی که صراحتاً نقش شهروندان را در تصمیمگیریهای خرد و
کالن ،بیحاصل و بیاعتبار میدانند و رفتاری دیکتاتورمآبانه نسبت به شهروندانشان دارند.
به نظر میرسد که حکمرانی شهری ما ،وضعیتی بین حالت دو و سه پیدا کرده است .زیرا از سویی شاهد توصیف مناقب مشارکت
شهروندی از زبان مدیران شهری و نیز اقدامات نمایشی در سطح شهریم و از سوی دیگر ،نگاه باال به پایین نسبت به شهروندان از
سوی حکمرانان شهری باقی مانده است .این حالت موجب شده است که اعتماد شهروندان به آنان و به طریق اولی به حکمرانی
شهری و سپس حکمرانی ملی ،به پایین ترین سطح خود در پنجاه سال اخیر برسد و شهروندان ،احساس مالکیت نسبت به شهر و
محله خود را از دست بدهند و نهتنها هیچگونه مشارکتی در امور گوناگون نداشته باشند ،بلکه با دیدن تناقضهای رفتاری و گفتاری
مجریان ،روز به روز نسبت به مجریان و حکمرانی ،حس بدتری پیدا کرده و در این بین ،برخی سودجویان و بدخواهان کشور و
مردم نیز از فرصت استفاده و با یادآوری عملکرد مجریان و حکمرانی ،خاکستر اعتراضها را شعلهور و خسارتهای جبرانناپذیری
به کشور وارد کردهاند؛ تا حدی که در این روند میتوان نشانههای تغییر کارگزاران و حکمرانان شهری را رصد کرد .نظام اداری در
شهرداری تهران ،بهرهوری خود را از دست داده و خدمات او به شهر و شهروندان ،گاهی کمتر از یکدهم خدمات و اقداماتی است
که برای خود انجام میدهند؛ به عبارت دیگر ،بیش از ده برابر هزینههایی که برای شهر و شهروندان صرف میشود ،صرف سازمان
شهرداری میگردد .گویا تهران ،تبدیل به شهر تخلفهای آشکار شده است و شهروندان و بوروکراتها ،از هر فرصتی برای
بهرهبرداریهای شخصی استفاده میکنند و رشوه آنقدر زیاد شده است که درآمدهای شهرداری ،به شدت کاهش پیدا کرده است.

نتیجهگیری
برای غلبه بر چالشهای آینده ،الزم است ،امروز ،اقداماتی از سوی شهرداری تهران انجام شود و در حوزه مشارکت شهروندی
خطمشیها و راهبردهایی اتخاذ گردیده و برخی از آنها بازبینی و اصالح شود .مهمترین اقداماتی که بدین منظور باید انجام پذیرد
در حوزة نرمافزاری است .برای مثال ،نگاه باال به پایین شهرداری تهران ،باید از بین برود و مدیران شهری ،شهروندان را ذاتاٌ افرادی
توانمند ،مشارکتجو و مؤثر در تحقق حکمرانی مطلوب شهری قلمداد کنند .در این امتداد ،شهرداری تهران باید ،رویکرد خود را در
انتصاب مدیران ،از حزبساالری و قومساالری به شایستهساالری و شهروندساالری تغییر دهد و «رضایت شهروندان» را به منزله
مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان معرفی نماید .به دلیل ازدیاد جابجاییها و تغییر افراد در سطوح مدیریتی ،مدیران
شهرداری تهران ،از نگاه بلندمدت به تدوین برنامهها امتناع ورزیده و بعضاً ،برنامهریزی آیندهپژوهانه به شهر -شهروندان و
شهرداری ندارند ،بنابراین ،پروژههای کوتاه مدت  9ماهه و  6ماهه ،بر سایر برنامهها اولویت مییابد و اهداف مهمی نظیر «افزایش
میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر» ،به فراموشی سپرده شده یا در سطح نازلی ،با هدف ارائه گزارشهای صوری انجام
میگیرد.
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همچنین پیشنهاد میشود شهرداری تهران راهبردهایی را در جهت افزایش تعلق شهروندان به شهرداری اتخاذ و برنامههایی را
اجرا نماید .اگر شهروندان به شهرداری حس خوبی پیدا کنند ،در بیشتر اوقات ،از سایر خطمشیهای آن هم پیروی خواهند کرد و
تعلقشان به شهر و محله هم افزایش خواهد یافت .همچنین ،شهرداری تهران باید با مخاطبشناسی و تعریف و تخصیص
انگیزههای مخاطبان ،مشارکت شهروندی را رونق ببخشد .در ادامه ،دو اقدام مهمی که الزم است شهرداری تهران ،قبل از ورود به
مرحله اجرای طرحهای مشارکتی به انجام رسانده و بدین ترتیب ،مقدمات تحقق «شهر مشارکتمحور» را فراهم آورد ،ارائه شده
است:
الف -اقدامات پژوهشی
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،بهمنزله مرکزی برای مدیریت پژوهشها در حوزه مدیریت شهری ،تاکنون دهها مطالعه
در حوزه مشارکت شهروندی را باصرف هزینههای قابل توجه به انجام رسانده است .الزم است ،با مطالعهای آسیبشناسانه ،سرانجام
اجرا یا عدم اجرای دستاوردهای این مطالعات را مورد بررسی قرار داده ،خالهای موجود را شناسایی و رفع کند .بهطور واضح،
سرفصلهای ذیل برای این مطالعه پیشنهاد میگردد:
یک) تدوین سند شناخت مشارکت شهروندی (گزارش تحلیلی وضعیت موجود)؛
دو) توصیف اسناد کلی سازمان (ساختارها ،مأموریتها ،وظایف ،خدمات و نظایر آن)؛
سه) گزارش کمی سطح بلوغ و میزان آمادگی سازمان برای مشارکت شهروندی؛
چهار) گزارش کیفی تجارب ،انتظارات ،چالشها و راهکارها ،از دیدگاه بورکراتها و شهروندان.
ب -اقدامات قانونی
یک) حل مشکالت قانونی مشارکت شهروندی (تدوین قوانین در سطح ملی و محلی)؛
دو) طراحی نظامنامه مشارکت شهروندی (راهبردها ،فراگردها ،دستورالعملها ،ابزارها)؛
در این خصوص ،باید دستورالعملهای ذیل را تدوین کرد و از سوی شهردار تهران ،تصویب و ابالغ نمود:
 .1دستورالعمل فراگرد مشارکت شهروندی (اجتماعسازی ،تعریف نقش مساجد ،شورایاریها و نظایر آن)؛
 .8دستورالعمل ساختارِ سازمانی مشارکتمحور؛
 .9دستورالعمل فرهنگسازی برای مشارکت شهروندی (برگزاری همایشها ،طراحی نشانها و نظایر آن)؛
 .3دستورالعمل انگیزش؛
 .5دستورالعمل ارزیابی عملکردِ شهروندمحور برای بوروکراتها و واحدهای شهرداری؛
 .6دستورالعمل بازگشت سرمایه (توضیح آنکه در ازای مشارکت شهروندان ،چه منافعی متوجه شهروند و شهرداری میشود).
درباره ابزار نیز ،توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید ابزارهای مشارکت ،با توجه به شاخصهایی مانند سنخشناسی
مخاطب ،سهولت ،دسترسی ،ارزان و با صرف زمان کمتری برای شهروند طراحی شوند.

سپاسگزاری
نویسندگان ،از همه افرادی که در انجام این پژوهش ،نظرهای ارزشمند خود را در اختیار قرار دادند و یا فرصت انجام آن را
فراهم نمودند ،به شرح زیر ،قدردانی مینمایند :آقایان حسینیتودشکی ،پنداریان ،زرینپور ،علیمرادی و خانمها نهروانیان ،آراسته،
ستایش و سایر فرهیختگانی که مشارکت کردند.
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