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مقدمه
در گذار نگرشهای مدیریتی به کالنشهرها ،تغییر در سیستم حکمروایی و رویکردهای برنامهریزی شهری بهمنظور
آمادگی برای عدم قطعیتها و متناسب با مسائل پیچیده ،چندبعدی و چند مقیاسی مشهود است .ظهور مدلهای نوین
حکمروایی مانند مدیریت گذار ،حکمروایی منعطف ،حکمروایی بازتابی و بهتازگی ارائة مدلهای حکمروایی آیندهنگر
مبتنی بر اصول و روشهای آیندهنگاری ،تأییدی بر ضرورت تحول در نگرشهای مدیریتی و اتخاذ رویکردها و مدلهای
نوین حکمروایی است .ورود جدی رویکرد آیندهپژوهی به عرصة برنامهریزی شهری و منطقهای را میتوان در دهههای
آخر قرن بیستم دانست .این رویکرد در کشورهای اروپایی بهصورت تخصصی وارد مبحث برنامهریزی شهری شده و
بهشدت کاربرد داشته است .در حیطة پژوهشی و دانشگاهی نیز در سالهای اخیر مقاالت متعددی دربارة برنامهریزی و
آیندهپژوهی منتشر شده است .از برجستهترین پژوهشهای مرتبط با برنامهریزی شهری و آیندهپژوهی میتوان به
4

5

پژوهش خاکی ،کراوسزیک و راتکلیف اشاره کرد ( Khakee, 1985; Khakee and Stromberg, 1993; Khakee

 .)and Dahlgren, 1986; Khakee, 1988; Barbanente, Khakee, and Puglisi, 2002در ادامه ،توسعة
آیندهپژوهی و نفوذ آن در مدیریت و برنامهریزی ،حکمروایی آیندهنگر یا مدلهای حکمروایی مبتنی بر آیندهنگاری
بهعنوان مبحث جدیدی در ادبیات علمی و البته با ریشة متفاوت از کاربست آیندهپژوهی در برنامهریزی شهری ظهور کرد
که در بسیاری موارد این رویکرد با حکمروایی برای توسعة پایدار آمیخته است .در این میان ،متفکرانی مانند لورباچ ،کمپ
و ووس بهعنوان سردمداران علمی این زمینه ،آثار متعددی در حوزة مدلهای حکمروایی برای توسعة پایدار و شیوههای
گذار به پایداری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند در جهان معاصر و با تحوالت شدید اجتماعی و فناورانه ،دیگر شیوههای
سنتی حکمروایی پاسخگو نیست و به شیوهای نوین حکمروایی نیاز است که در آن نحوة ارتباط بازیگران ،کیفیت و نوع
بازیگران ،نحوة مداخله و میزان قدرت و اثرگذاری آنها امری از پیش معین نیست و در شرایط مختلف شکلهای
مختلفی به خود میگیرد .بهطور خاص ،آنها نظریة مدیریت گذار و مدیریت منعطف را بسط دادهاند و دربارة اصول،
فرایندها ،مراحل و کاربرد آن بحث کردهاند .اصول اساسی این رویکرد بهطور خالصه عبارت است از ضرورت رویکرد
بلندمدت برای حل مشکالت کوتاهمدت ،پذیرش عدم قطعیتها و شگفتیسازها ،اهمیت شبکهها و خود هدایتگری و
ضرورت ایجاد فضایی برای خالقیت و نوآوری ( Kemp and Loorbach, 2006; Kemp and Loorbach, 2003:
Rip; 2006, Loorbach, 2010; Nevens, Frantzeskaki, Gorissen, and Loorbach, 2013; Voß,
Bauknecht, Kemp, Goffman and Loorbach, Annemarie Van Zeijl-Rozema, Cörvers, Kemp, and

.)Martens, 2008; Gibson, Rotmans, Kemp, and Asselt, 2001; Voß and Kemp, 2005; Voß, 2005
جاکیل در رسالة خود به این نتیجه میرسد که تحلیلگران سیاست 9برای ایفای نقش و کمک بهینه به تصمیمگیران

1

در زمینة آیندهنگاری حکمروایی پایدار 2به رفع موانع شناختی و خروج از سنتهای فکری اثباتگرا ،چارچوبهای دقیق و

1. Krawczyk
2. Ratcliffe
3. Policy Analyst
4. Policy Makers
5. Sustainable Governance Foresight
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همچنین بازنگری دربارة جایگاه و وظایف سنتی خود نیاز دارند .از دیدگاه او تحلیلگران سیاست با بهرهگیری از روشهای
آیندهنگاری و در قالب چارچوبهای پژوهشهای باز و منعطف همواره تمرکز تحقیقات خود را بر نگرشهای نوین دربارة
موضوع بناکردهاند؛ از اینرو باید از روشهای آیندهنگاری بهگونهای استفاده کرد که به آنها امکان بازساخت چارچوبها
را بهعنوان روایتهای هنجاری-تجویزی بدهد که درکهای متفاوتی را برای تعیین مسئلة تصمیم ،دامنة اقدامات و
نظریة مبنای تصمیمها فراهم میکند ( .)Jakil, 2012کیاواجا و استنوال در مقالة خود به این مهم اشاره میکنند که
دیدگاههای علمی اندکی دربارة ارتباط حکمروایی و آیندهنگاری وجود دارد و سعی آنها بر این است تا مدل یکپارچه
حکمروایی مبتنی بر آیندهنگاری ارائه دهند که از آن با عنوان حرکت بهسوی پارادایم عملگرایی در حکمروایی 4یاد
میکنند .این دو حکمروایی فرایند سهمرحلهای شناخت ،5پیشبینی 9و تجویز 1است .در سیستمهای مختلف و با سطوح
متعدد پیچیدگی در هرکدام از این مراحل به روشهای مختلفی نیاز است که به ذکر آنها پرداختهاند .هرچه سیستمها
پیچیدهتر میشوند ،ضرورت بهکارگیری روشها و رویکردهای آیندهنگاری بیشتر و کاربرد آنها ارزشمندتر خواهد بود.
کایوی و استنوال )5649( 2معتقدند ناهماهنگی عملکردی میان ساختار حکمروایی شهری و واقعیت پویای
فعالیتهای شهری اصلیترین مانع دستیابی به توسعة پایدار و عادالنه در مقیاس کالنشهری است .رفع این ناهماهنگی
نیازمند هماهنگی نهادهای متفرق حکومت است که این مسئله بهکمک همکاریهای بین نهادی صورت میگیرد .از
دیدگاه آنها ،تحلیلهای کمی و کیفی کارگاههای مشارکتی سناریونگاری برگزار شده با ذینفعان در پرتغال اثر مثبتی بر
همکاریهای بین نهادی در آینده و در مقیاسهای کوچکتر خواهد داشت .کارگاههای سناریونگاری در قالب پروژه
( )SOTUR0تشکیل و برگزار شد که هدف آن بازآفرینی شهری بوده است ( .)Rayle, 2010کمیتة مناطق اتحادیة اروپا
در گزارش خود درمورد حکمروایی شهری در اتحادیه اروپا و چالشهای پیش کنونی و آینده حکمروایی شهری در چندین
مبحث به ضرورتها و الزامات آیندهنگاری شهری میپردازد .در این گزارش ،پژوهشگران فعال در این زمینه 7دیدگاههای
خود را در قالب پنلهای تخصصی و مباحث گروهی ارائه دادهاند .براساس نتایج این مطالعات آیندهنگاری شهری فرایندی
پویاست که سه پایة اصلی آن عبارت است از :دموکراسی ،انعطافپذیری ،وفقپذیری 1و خالقیت .آیندهنگاری مبتنی بر
مفهوم غیرقابل پیشبینیبودن تغییرات و هدف آن کشف موضوعات ،ابزارها و همکاریهای جدید است که در آن همة
شهروندان سعی در ساخت آیندة خود دارند .براساس نتایج مطالعات اتحادیة اروپا در این زمینه ،شرکتکنندگان بر این
باورند که روشهای آیندهنگاری ،ابعاد خالقیت ،رویکرد بلندمدت و رویکرد مشارکتی را همراه داشته و یا آن را تقویت
کرده است (.)European Committee of the Regions, 2011
کالنشهر تهران بهعنوان پایتخت ایران در چند دهة اخیر با تحوالت شدیدی در حوزههای مختلف اجتماعی،

1. Pragmatice Governance Paradigm
2. Diagnosis
3. Prognosis
4. Prescription
5. Kaivooja and Stenvall
)6. Strategic Options for Integrating Transportation Innovations and Urban Revitalization (SOTUR
7. Philippe Destatte, Joe Ravetz, Corinne Hermant-DE Callatay, John Ratcliffe
8. Flexibility and Adaptability
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اقتصادی ،فناوری ،زیستمحیطی و کالبدی مواجه شده است؛ با وجود این ساختار حکمروایی و ادارة این کالنشهر
تغییرات جدی نداشته است .آیندة کالنشهر تهران از یکسو متأثر از تداوم برخی روندهای کنونی مانند خشکسالی و
بحران آب ،رشد فناوری ،افزایش جمعیت و تحوالت گسترده در زمینة الگوی خانوارها و ازدواج و طالق است و از سوی
دیگر ،شکلگیری تحوالت سیاسی و اجتماعی جدید میتواند زمینة بروز مسائل و الگوهای نوین حکمروایی را فراهم کند.
این تحوالت بهدلیل ماهیت بالقوه و شتاب تغییرات شهری در جهان معاصر غیرقابلپیشبینی است و به بررسی دقیقتر
نیاز دارد .همچنین طراحی الگوی بهینة حکمروایی شهری مستلزم تبیین آیندههای منتج از چنین تحوالتی است.
برایناساس نیاز است پیشرانها و کالنروندهای اثرگذار بر آیندة کالنشهر تهران شناسایی شوند ،با استفاده از
روشهای آیندهنگاری ،تدوین سناریوهای مختلف پیشروی حکمروایی کالنشهر تهران صورت بگیرد و تأثیرات ناشی از
سناریوها بر آیندة حکمروایی کالنشهر تهران بررسی شود تا افق دید مدیران گسترش یابد و آنها در انتخاب رویکردها
و ابزارهای مدیریتی راهنمایی شوند .این پژوهش با هدف شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی و تدوین سناریوهای پیش
روی حکمروایی کالنشهر تهران صورت گرفته است.

مبان نظری 
اساس آیندهنگاری بر این است که آینده هنوز در حال شکلگیری و ساختن است و میتوان بهصورت فعال در شکلدهی
به آن مؤثر بود یا حتی آن را ساخت .این نگرش فهم توانمندساز برای حکومت و شهروندان است .بهتازگی عالقة بسیاری
به کاربرد آیندهنگاری در سیاستگذاری راهبردی در سطح جامعه و سازمانها ایجاد شده است؛ برای مثال آیندهنگاری
منعطف ( )Eriksson and Weber, 2008و آیندهنگاری پایداری ( )Truffer, Voss, and Konrad, 2006از
نمونههای تالش برای بهکارگیری آیندهنگاری در تصمیمگیری محسوب میشوند .آیندهنگاری به حکومت و ادارات دولتی
این فرصت را میدهد که برای سناریوهایی که مطلوب نیستند ،بلکه ممکن و محتمل هستند ،برنامههای احتمالی 4داشته
باشند .دو پتانسیل اصلی آیندهنگاری برای حکمروایی مسئولیتپذیری در برابر تغییرات مداوم و ایجاد حکمروایی
شهروندمحور 5هستند که مباحث بهروز دربارة حکمروایی و نقش دولت را مشخص میکنند .آیندهنگاری میتواند در
سطوح و گامهای مختلف حکمروایی کاربرد داشته باشد ( .)UNDP GCPSE, 2014: 5در میان پارادایمهای مختلف
آیندهنگاری ممکن است رویکرد هرکدام از آنها دربارة بحث حکمروایی متفاوت باشد .اسالتر اصلیترین طبقهبندیهای
آیندهنگاری را سه دستة آیندهپژوهی عامهپسند ،آیندهپژوهی مسئلهمحور و آیندهپژوهی معرفتشناسانه و انتقادی میداند
( .)Slaughter, 2002: 28آیندهنگاری انتقادی بیشتر از انواع دیگر آن در پیوند با حکمروایی است؛ زیرا آیندهنگاری
انتقادی مبتنی بر همفکری فعال با جوامع و ذینفعان است و بهجای رویکرد تکفرایندی در تصمیمگیری به اشکالی از
نهادها نیاز دارد که در آنها امکان انعکاسهای انتقادی و جهتدهی مجدد راهبردها در فرایند ادامهدار وجود داشته باشد.
در این رویکرد شفافیت و گشودگی 9در فرایند تصمیمگیری مدنظر است (.)Puglisi and While, 2004: 4

1. Contingency Plans
2. Citizen-Centered Governance
3. Openness
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حکمروایی آیندهنگر در ادبیات علمی آیندهنگاری ریشه در آیندهنگاری اجتماعی دارد .ارزش آیندهنگاری اجتماعی در
تصمیمگیری مشارکتی گسترده و عقل فرزانه 4است که در آن فهم و پیشبینی دلسوزانه ،متفاوت و عمیق 5مبنای
تصمیمگیری است .تجارب گستردهتر و سیستماتیک مرتبط با خرد هوشمند ،عالئمی از ظهور «جوامع عقالنی »9است که
در آن رفاه بلندمدت انسان و سایر گونهها ارزش بسیار زیادی دارند .رفاه مفهومی نیز بسیار فراتر از آن چیزی است که
سنتی و در حال حاضر نیز مورد توجه است ( .)Floyd and Hayward, 2008: 1084آیندهنگاری اجتماعی ممکن است
در جوامع و شرایط مختلف سطوح و نیازمندیهای مختص خودش را داشته باشد .اسالتر در مدل پنجمرحلهای خود
سطوح مختلف آیندهنگاری اجتماعی را به تصویر میکشد .در این مدل با توجه به میزان آمادگی جامعه برای آیندهنگاری
و میزان پذیرش آیندهنگاری پنج سطح توضیح داده شده است .وی معتقد است توانایی و ظرفیت جامعه برای توسعة
آیندهنگاری اجتماعی میتواند با شناسایی و بهکارگیری عملکردهای آیندهنگاری از سوی حکومت ارتقا یابد .استفاده از
عملکردهایی مانند پویش محیط ،تحلیل روند و رویداد ،سناریونگاری و سیستم هشدار اولیه بهصورت رایج میتواند در
فرهنگ پذیرش آیندهنگاری در سطح جامعه تأثیرگذار باشد .وی معتقد است سه نهاد حکومت ،بخش خصوصی و مشاغل
و آموزش نقش مهمی در ارتقای ظرفیت آیندهنگاری سطح جامعه دارند.
آیندهنگاریاجتماع وفرهنگآیندهپذیریجوامع 
جدو .8سیوحمختلف 

آیندهپذیری 
فرهنگ 
فرهنگ گذشتهگرا

سیوح 
سطح اول

ظرفیت و درک اولیة مغز انسان از آینده

سطح دوم

ایدهها و مفاهیم آیندهپژوهی در مباحث مربوط به آینده بهکار میرود.

سطح سوم
سطح
چهارم
سطح
پنجم

منبع:

ابزارها و روشهای آیندهپژوهی قدرت تحلیل را بهصورت روشمند
افزایش میدهند.
فرایندها ،پروژهها و ساختارهای آیندهپژوهی در طیف وسیعی بهکار
میروند.
ظرفیت اجتماعی برای آیندهنگاری بهعنوان یک ویژگی مبرم در همة
زمینهها ضروری است.
فرهنگ آیندهپذیر

شاخصها 

تفکر آیندهنگر در زندگی روزانه بهصورت نسنجیده و
فکرنشده کاربرد دارد.
مفاهیم و ایدههای آیندهنگاری کاربرد رایجی در مباحث
دارد.
استفاده از روشها و استانداردهای آیندهنگاری گسترده
میشود.
آیندهنگاری کاربرد رایجی در بسیاری از سازمانها دارد.
تفکر بلندمدت به هنجار اجتماعی تبدیل شده است.

Slaughter, 2006: 4

ویلبر 1دربارة ویژگیهای اساسی آیندهنگاری حکمروایی میگوید« :اکنون سیستمهای جهانی و شبکههای
بههمپیوستة یکپارچه ،ارزشهای جوامع و ملتها را احاطه کردهاند و مدام در حال به هم پیوستن در فرایند پیچیدة توسعه
براساس عوامل درونی و بیرونی هستند؛ بنابراین حکمروایی در چنین سیستمهای پیچیدهای به درک پویایی ارزشهای
ملتها و جوامع نیاز دارد .در این شرایط ،به سیستم یکپارچة حکمروایی نیاز است که ما را بهسوی آیندههای جامع و
1. Sagacious Wisdom
2. Discrimination, Profundity, Compassionate Understanding and Anticipation
)3. Wise Societies(Koinosophic
4. Wilber
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فراگیرتر 4فرامیخواند» ( .)Conway, 2006: 60ارزش چارچوب پیشنهادی ویلبر در تمرکز بر فرایندها ،ساختارها،
دربرگیری ذینفعان و پیونددادن آیندهنگاری با پژوهش ،نوآوری و توسعه است .در این چارچوب مشخص میشود فرد با
توجه به موقعیت ،ادراک و برداشت خود چه نقشی در آیندهنگاری دارد .همچنین بیان میشود نهادها و سلسلهمراتب
حکمروایی در چه جایگاهی قرار دارند و چه نقشی خواهند داشت ( .)Conway and Stewart, 2005اگرچه تاکنون
ادبیات حکمروایی آیندهنگر چنان غنی نشده است که منابع و مقاالت مختلف درمورد مدلها و رویکردهای آن وجود
داشته باشد ،تالشهای اولیه دربارة دستهبندی مدلهای حکمروایی آیندهنگر صورت گرفته است که میتواند در تبیین و
تحلیل موضوع مؤثر واقع شود .راموس سنتهای مختلف حکمروایی آیندهنگر و قابلیت و ظرفیتهای آنها در شرایط
مختلف را بررسی کرده است .وی در طبقهبندی جامع ،سنتهای زیر در حکمروایی آینده را ارائه داده است :آیندهنگاری
علم ،فناوری و نوآوری ،5دموکراسی آیندهنگر ،9کمیسیونهای آینده ،1برنامهریزی راهبردی مبتنی بر آیندهنگاری،2
مدیریت گذار ،0آیندهنگاری حکمروایی یکپارچه ،7آیندهنگاری شبکهای .1به اعتقاد وی ،رویکردهای مدیریت گذار و
آیندهنگاری حکمروایی یکپارچه ،تناسب بیشتری با مقیاسهای شهری و منطقهای و در ارتباط با موضوعات پایداری دارند
(.)Ramos, 2014: 45
در سطح عملیاتی و اجرایی ،سیاستگذاری مبتنی بر آیندهنگاری از شقوق آیندهنگاری است که با آیندهنگاری
حکمروایی ارتباط دارد .بدینصورت که نتایج سیستم حکمروایی سیاستها و برنامههایی است که از آن نشئت میگیرد.
در سطحی پایینتر از الگوی حکمروایی نیز الگوی تصمیمگیریها و سیاستگذاری میتواند مبتنی بر آیندهنگاری باشد.
آیندهنگاری سیاست (تصمیم) مبنا 3با روشهای شاهد مبنا در تصمیمگیری متفاوت است .در ادامه چهار تفاوت اصلی این
مقوله بیان میشود:
 .4تالش میکند افق بلندمدت در سیاستگذاری عمومی را ببیند
 .5از پیشبینی خودداری می کند و سعی در ارزیابی سامانمند از پویاییها و آیندههای محتمل دارد .بنابراین عدم
قطعیت اصلیترین موضوع در آیندهنگاری سیاست مبنا است
 .9آیندهنگاری سیاست مبنا اقدام مبنا است که واندرالن 46آن را یک جنبه بسیار با ارزش میداند
.1آیندهنگاری سیاست مبنا مبتنی بر این فرض است که حکومتها قابلیت اثرگذاری بر آینده را دارند .آنها با استفاده
از روشهای آیندهنگاری شیوههای جایگزین جامعه در حال تغییر را بررسی میکنند که هرکدام از آنها نیازمند خواستها
و تقاضاهای مختلف است که شیوههای اقدام متفاوتی میطلبد.(Ellen FOBÉ, 2011:4-5) .

1. Encompassing
)2. Science, Technology and Innovation Foresight (STIF
)3. Anticipatory Democracy (AD
)4. Futures Commissions (FC
)5. Foresight Informed Strategic Planning (FISP
)6. Transition Management (TM
)7. Integrated Governmental Foresight (IGF
)8. Network Foresight (NF
9. Policy-Oriented Foresight
10. van der Laan
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آیندهنگاری عنصر تکمیلی تصمیمگیری شبکهای و توزیعشده است که سه عملکرد اساسی را در این تصمیمگیری
ایفا میکند :آگاهی و شکلدهی به تصمیم ،تسهیل تصمیم و عملکرد مشورتی تصمیمگیری .شکلدهی به تصمیم و
آگاهی از آن با تولید اطالعات طبقهبندیشده و یافتههای یکپارچه صورت میگیرد که پویاییهای تغییرات ،چالشها و
انتخابهای آینده را نشان میدهد و آنها را به تصمیمگیران بهعنوان ورودی در مفهومسازی و طراحی سیاستهایشان
انتقال میدهند .عملکرد مشورتی تصمیمگیری (مشاورة راهبردی تصمیمگیری) از طریق ترکیب بینشهای تولیدشده در
فرایند آیندهنگاری که با درکهای مختلف از موضوعات راهبردی از سوی بازیگران مختلف در بطن تصمیمگیری و
انتقال آنها شکل میگیرد ،به تعیین سیاست کمک میکند .عملکرد تسهیل تصمیم به عملکرد آیندهنگاری بهعنوان یک
ابزار سیستمی اشاره دارد که این ابزار متمم و مکمل رویکردهای سنتی هدایت سیستم است .آیندهنگاری بهکمک ارتقای
پاسخگویی سیستم با ارائة راهبردهای معین ،نشاندادن پویاییهای کنونی سیستم ،توسعههای پیشروی آینده و ایجاد
شبکهها و چشماندازهای جدید میان بازیگران ،به اجراییشدن سیاستها کمک میکند ( Giessecke, Annelieke Van

 .)Der and Elkins, 2012; Schartinger and Weber, 2010عملکرد تسهیلگری آیندهنگاری در تصمیمگیری
درواقع همان مدیریت گذار است که در آن آیندهنگاری با ایجاد فریندهای یادگیری جمعی با استفاده از روابط و فرصت
برخوردهای رودررو و ایجاد شبکهها میان بازیگران چنین عملکردی را ایفا میکند .فرایندهای یادگیری جمعی امکان
برداشت مشترک از موضوعات و مسائل کنونی ،چالشهای پیشروی آینده و آیندههای مطلوب را فراهم میکند که چنین
امری در تسهیل اجرای سیاستها از سوی تصمیمگیران تأثیرگذار است ( .)Giessen and Marinelli, 2012: 32افزون
بر این ،متفکران این حوزه بر سه عملکرد اصلی آیندهنگاری در تصمیمگیری تأکید کردهاند :جاسازی مشارکت ذینفعان
در تصمیمگیری ،بازشکلدهی به سیستم تصمیمگیری و عملکرد نمادین.
آیندهنگاری با ایجاد فرصت مشارکت گستردة جامعة مدنی در فرایند تصمیمگیری زمینة حکمروایی چندالیهای و
چندبازیگری را فراهم میکند و از اینرو شفافیت و مشروعیت فرایند تصمیمگیری و مقبولیت تصمیمها را بهبود
میبخشد (جاسازی مشارکت ذی نفعان در تصمیمگیری) .بازشکلدهی به سیستم تصمیمگیری (بازساخت سیستم
تصمیمگیری بهمنظور مواجهه با چالشهای جدید و وجود نقشها و روابط جدید میان بازیگران) عملکرد نمادین با
اجرای آیندهنگاری ،مدیران به ذینفعان نشان میدهد که تصمیمهای آنها براساس اصول عقالنی بنا شده است ( Da

 .)Costa, Warnke, Cagnin and Scapolo, 2008: 373-375عالوه بر عملکردهای ذکرشده در بخش فوق ،هر
پروژة آیندهنگاری تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی دارد که بهکمک سنجش آنها میزان موفقیت آیندهنگاری سنجیده
میشود .با مرور مبانی نظری مرتبط با آیندهنگاری و کاربرد آن در حکمروایی مشخص میشود که مدلهای مختلفی
برای ارتباط آیندهنگاری با حکمروایی وجود دارد و آیندهنگاری میتواند دستاوردهای متعددی برای حکمروایی داشته
باشد .همچنین نتایج بررسی پژوهشها در این مورد بیان میکند ادبیات نظری این موضوع در سالهای اخیر بهشدت
توسعه یافته است و نمونههای تجربی فراوانی نیز در سطح جهان وجود دارد .با این حال در ایران تاکنون پژوهشی
مرتبط با آیندهنگاری حکمروایی بهصورت کلی و آیندهنگاری حکمروایی کالنشهر تهران بهطور خاص صورت نگرفته
است .این پژوهش با هدف توسعة ادبیات آیندهنگاری حکمروایی و مطالعة تجربی درمورد آینده حکمروایی کالنشهر
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تهران انجام شده است .در این مطالعه ،با بهرهگیری از روشهای آیندهنگاری و بهمنظور کاربردیکردن نتایج
آیندهنگاری برای بهبود حکمروایی کالنشهر تهران ،تسهیل تصمیمگیری و بازشکلدهی به تصمیمهای این حوزه
برای نهادها و مسئوالن مرتبط صورت گرفته است.

روششناس پژوهش 

پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و اکتشافی است .از این جهت اکتشافی که در پی تأیید یا رد رابطة دو متغیر نیست و
هدف آن آزمون یک فرضیه نیست ،بلکه بهدنبال شناسایی پیشرانهای اثرگذار بر آیندة حکمروایی کالنشهر تهران
و کشف و تبیین سناریوهای آینده است .افق زمانی پژوهش  4156است .هنگام پرسش از خبرگان بر میزان
تأثیرگذاری و عدم قطعیت این افق تأکید شده است .بهمنظور شناسایی پیشرانهای اثرگذار بر آیندة کالنشهر تهران
ابتدا پیشرانهای جهانی با استفاده از پویش محیطی در قالب روش  STEEP4شناسایی شدند .در این میان مرور
تجارب آیندهنگاری شهری و بهرهگیری از مصاحبه با شهردارا ن شهرهای مختلف جهان دربارة کالنروندها و
پیشرانهای اثرگذار بر آیندة آن شهرها از مهمترین منابع است .بهمنظور تکمیل و بومیسازی پیشرانهای
شناساییشده از روش دلفی آنی ( )5 RTDاستفاده شد که روشی جدید برای سنتز دیدگاههای متخصصان و نخبگان
است که برای رفع برخی ضعفهای دلفی سنتی بهکار میرود .مهمترین مزیت دلفی آنی بیراندبودن آن است
( .)Gordon, 2009: 2در این روش نیازی به تکرار راندها نیست و کارشناس پس از پاسخ به سؤاالت میتواند
دیدگاههای سایر اعضا و دالیل آنها برای امتیاز زیاد یا کمدادن به گزینهها را ببیند .همچنین کارشناس پس از
مشاهدة دیدگاههای سایر اعضا میتواند نظر خود را اصالح یا بهکلی تغییر دهد و دالیل خودش را برای انتخاب
9

گزینهها ارائه کند .این رویکرد در سال  5662در پروژة هزاره و در چندین تجربه استفاده شده است ( Gordon and

 .)Pease, 2006: 322پس از تهیة فهرست نهایی و بومیسازی پیشرانها ،برای شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی
دیدگاههای  95نفر از خبرگان در زمینة میزان اثرگذاری پیشرانها بر آیندة حکمروایی کالنشهر تهران و میزان عدم
قطعیت آنها دریافت شد .ویژگیهای شرکتکنندگان در دلفی در جدول  5آمده است .برایناساس برای انتخاب افراد
گروه دلفی از سه شاخص اصلی میزان تحصیالت ،رشتة تخصصی مرتبط و میزان تجربة کاری در حوزههای مربوط
استفاده شده است .اگرچه گاهی گروه خبرگان در دلفیهای کالنمقیاس به بیش از هزار نفر میرسند ،در پژوهشهای
ریزمقیاس  42تا  96نفر برای دلفی کفایت میکنند (احمدی.)469 :4911 ،

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

Real time Delphi .5؛ اجرای دلفی آنی به زیرساختهای نرمافزاری نیاز دارد که تا زمان انجام این پژوهش چنینیی زیرسیاختی بیهصیورت آمیاده وجیود
نداشته است .بهمنظور اجرای دلفی آنی ،خدمات یک شرکت تهیة پرسشنامههای آنالین خریداری و براساس اصول  RTDساختار پرسشنامه و پاسخدهی
به سؤاالت اصالح شد .یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر فراهمکردن بستر اجرای  RTDبهصورت مآاده است که پس از انجام این پژوهش در شرکت
دیجی سروی ( )DigiSurveyبه مشتریان ارائه میشود و پژوهشگر میتواند با انتخاب دلفی آنی تمام زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای دلفی آنی را
بهصورت آماده استفاده کند.
3. Millennium Project
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جدو .4مشخصاتنخبگانشرکتکنندهدردلف آن 
سیحتیصیالت 

تعداد 

براساستخصص 

تعداد 

دانشجویان دکتری
فارغالتحصیالن دکتری
استادان دانشگاه
جمع

 7نفر
 45نفر
 49نفر
 95نفر

آیندهپژوهی
مطالعات شهری
سایر رشتهها (اقتصاد ،محیطزیست و علوماجتماعی)
جمع

 3نفر
 40نفر
 7نفر
 95نفر

سابقةکار
مرتبط 
کمتر از  9سال
 9تا  0سال
 0سال و بیشتر
جمع

تعداد 
49
45
47
95

اندازهگیری میزان اهمیت پیشران بهکمک پرسشها با طیف لیکرت صورت گرفت و بهمنظور سنجش عدم قطعیت
از شاخص اجماع استفاده شد .همچنین با مشخصشدن میزان اهمیت و عدم قطعیت پیشرانها ،عناصر اصلی ساخت
سناریو متشکل از عدم قطعیتهای بحرانی و عوامل از پیش معین مشخص شد .در ادامة پژوهش سه پیشران که
بیشترین اهمیت و بیشترین عدم قطعیت را دارند بهمنظور شکلدهی به استخوانبندی سناریو و تبیین منطق سناریوها
انتخاب شدند .با توجه به اینکه سه عدم قطعیت برای شکلدهی به سناریوها انتخاب شد ،درمجموع هشت سناریو ( 5به
توان  )9شکل گرفت .بهمنظور حذف ناسازگاری درونی سناریوها ،فضای ریختشناسی منتج از سه پیشران ترسیم و
فرضهای ناسازگار حذف شد .بدینترتیب پنج سناریو باقی ماند که داستان سناریوها و پیامدهای آن بر حکمروایی
کالنشهر تهران ترسیم و تبیین شد.
کالنشهرتهران 
معرف منیقةموردمیالعهوبررس ساختارمدیریتشهری 

کالنشهر تهران ،بزرگترین شهر ایران و مرکز استان تهران است که جمعیت آن براساس سرشماری سال  4932بیش
از  760،039،1نفر و مساحت آن  796کیلومترمربع است .براساس طرح حفظ و ساماندهی شهر تهران ،سلسلهمراتب
سازمان فضایی شهر از پنج سطح شهر و فراتر ،حوزه ،منطقه ،ناحیه و محله تشکیل شده است .برایناساس سازمان
مدیریتی شهرداری تهران تا سه ردة شهرداری تهران ،شهرداریهای مناطق و شهرداریهای نواحی و شورای شهر تهران
شکل گرفته و تقسیمات فضایی شهر تهران مشتمل بر  55منطقه 491 ،ناحیه و  971محله است .مدیریت شهری تهران
از آغاز تاکنون مراحل متعددی را طی کرده است که مرور کوتاه آنها میتواند در درک صحیح آینده تأثیرگذار باشد.
مهمترین مراحل مدیریت شهری شهر تهران را میتوان در سه مرحلة اصلی بررسی کرد:
 .4مدیریت شهری از سال  :4901-4927قبل از انقالب اسالمی مدیریت شهری از سازمان خاصی تبعیت نمیکرد.
در سال  4923در نمودار تشکیالت شهرداری و در الیههای مدیریتی آن عناصری از ادارة سازمان بهصورت شورایی دیده
شد؛ بهطوریکه تشکیالت شهرداری تهران از شورای مدیریت اداری و مالی ،شورای مدیریت سازمانهای خدمات
شهری ،شورای مدیریت واحدهای مطالعاتی ،شورای عالی ترافیک ،شورای مدیریت شهرسازی و شورای شهرداران مناطق
تشکیل شده بود .در این دوره با وجود مدیریت شهرداری در الیههای میانی بهصورت شورایی و شورای هماهنگی
شهرداری تهران ،سازمان شهرداری با دو مشکل مواجه بود؛ نداشتن مدیریت هماهنگ و نبود برنامهریزی آیندهنگر.
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همچنین تشکیل شورای شهر به شکل انتخابات مردمی که از نظر قانونی بهجای انجمن شهر تصویب شده بود ،بهدلیل
وقوع جنگ تحمیلی به تعویق افتاد.

 .5مدیریت شهری از سال  :4977-4907در نمودار سازمانی سال  4907شهرداری تهران ،فعالیتهای شهرداری
مشخصتر است و تشکیالت شهرداری به هفت معاونت مالی و اداری ،معاونت فنی و عمرانی ،معاونت شهرسازی و
معماری ،معاونت هماهنگی و برنامهریزی ،معاونت حملونقل و ترافیک ،معاونت خدمات شهری و معاونت امور مناطق
تقسیم میشود .در این سالها ،با برقراری ارتباط مستقیم میان شهردار و ادارة کل روابط عمومی و بینالملل ،سازمان
نظارت و پیگیری ،دبیرخانة کمیسیون مادة پنج ،ادارة کل حقوقی ،دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و
شورای عالی ترافیک ،الیة مدیریت تشکیالتی بهشدت تقویت شد ،اما همچنان نقش ارتباطی میان الیههای مدیریت
قانونی و فنی وجود نداشت .هستههای فنی نیز منظمتر و از نظر عملکرد همگنتر بودند.

 .9مدیریت شهری از سال  4977تاکنون :یک سال پس از استقرار دولت هشتم در سال  ،4977انتخابات سراسری
شورای اسالمی شهرهای ایران برگزار شد که بیانکنندة سازماندهی مجدد نظام مدیریت شهری در کشور بود.
برایناساس مدیریت شهری در ایران با سیستم شورا-مدیرشهر تعریف شد و همین شکل ادارة امور شهر در شهر تهران
تبلور فضایی یافت .مجموعه تحوالت نظام مدیریت شهری تهران طی استقرار شورای اول و دوم بهتدریج نهاد مردمی
شورا را بهسوی اهداف واقعی خود هدایت کرد؛ بهگونهای که میتوان گفت نظام شورایی و مشارکتی مدیریت شهری
تهران پس از شورای دوم شکلی گسترده به خود گرفت .از عمدهترین تحوالت مدیریت شهری تهران پس از سال ،4911
تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی است که میتواند در استقرار و پویایی نظام مدیریت شهری کارآمد و اثربخش
نقش بسزایی داشته باشد (پورموسوی و رحیمزاده.)59 :4917 ،
در حال حاضر شهرداری تهران عالوهبر حوزة دفتر شهردار تهران 3 ،حوزة معاونت با بیش از  06واحد یا حوزة
پاییندست دارد .درحالیکه ساختار شهرداری تهران بسیار متفاوت و وسیعتر از تشکیالت مصوب است؛ بهطوریکه تعداد
واحدها در سال  4916در وضعیت تجمعی با احتساب سازمانها ،شرکتها و مؤسسات بیش از  446مورد میرسید.
برایناساس حدود  47سازمان و  26شرکت مختلف در شهرداری تهران شناساییشده بودند (صیامی و وکیلی:4931 ،
 .)512-511عالوهبر چارت سازمانی شهرداری تهران نهادها و سازمانهایی که با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشان در
برقراری روابط سازمانی در سطح مدیریت مجموعههای شهری ،عنصر اصلی و محوری محسوب میشوند ،در سه سطح
ملی ،منطقهای (شهرستان و استان) و محلی (شهر و روستا) نیز در حال نقشآفرینی هستند .دامنة این نهادها بسیار
گسترده است و از مجلس شورای اسالمی و هیئت دولت تا فرمانداریها و شوراهای شهرستان را دربرمیگیرد .بهصورت
کلی مهمترین ویژگیهای مدیریت شهری کالنشهر تهران را میتوان در موارد زیر خالصه کرد :گستردگی ساختار
سازمانی ،تأثیرپذیری از بسیاری نهادهای دولتی و حکومتی در سطوح ملی ،منطقهای و محلی ،پیچیدگی و تعدد وظایف و
گاه تداخل آنها با سایر نهادهای دولتی و حکومتی ،اثرپذیری از تحوالت سیاسی-اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی،
پویایی نیازهای شهروندان و خدمات قابلارائة متأثر از تحوالت اجتماعی-فناورانه.
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در مواجهه با چنین ویژگیهایی ،حکمروایی شهر تهران نیازمند بهرهگیری از رویکردهای نوین حکمروایی است که
بهکمک آنها ضمن شناخت صحیح تحوالت در سطوح مختلف جهانی ،ملی ،منطقهای و محلی ،به تجدیدنظر و
بازتعریف روابط خود با سایر نهادهای دخیل در مدیریت شهری پرداخته است و با بهروزرسانی سیاستها و راهبردهای
مدیریتی خود ،برای سناریوهای مختلف در آینده آماده میشود .حکمروایی آیندهنگر با ترسیم آیندههای متعدد پیشروی
مدیران شهری میتواند در این مسیر به آنها کمک کند و ضمن ارائة تصاویر فراتر از شکل عینیتیافتة مسائل کنونی،
مسائل احتمالی در آینده را نیز آشکار کند.

یافتهها 
بیثو 
مسائل آیندة کالنشهرها از جمله مباحث مرتبط با حکمروایی و مدیریت آنها ،از پیچیدهترین موضوعات مطالعات شهری
است .هنگامی که دربارة آیندة این واحدهای جغرافیایی صحبت میشود تحلیل بسیار دشوارتر خواهد شد؛ بنابراین دقت در
انتخاب روشها ،طی فرایند صحیح برای شناسایی عوامل اثرگذار بر آیندة آنها بسیار ضروری است .در این مطالعه ،با
توجه به بینرشتهای بودن موضوع ،عوامل بسیاری بر آیندة حکمروایی کالنشهر تهران تأثیرگذار است و دامنهای از
پیشرانهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فناوری و زیستمحیطی را دربرمیگیرد .با وجود این ،برخی از این موارد
اثرگذاری مستقیم و بعضی دیگر تأثیری غیرمستقیم بر حکمروایی شهری دارند .در انتخاب عدم قطعیتهای بحرانی
عالوهبر میزان اهمیت و عدم قطعیت ،اثرگذاری مستقیم بر حکمروایی آیندة کالنشهر تهران نیز مدنظر قرار گرفته است.
نتایج امتیازدهی به میزان اهمیت پیشرانهای شناساییشده و اثرگذاری آن بر آیندة حکمروایی کالنشهر تهران،
همچنین میزان اجماع نظر خبرگان درمورد جهت تغییرات آیندة پیشرانها و به عبارت دیگر میزان عدم قطعیت
پیشرانها در جدول  9آمده است .در این جدول میزان اجماع عددی بین صفر تا  5است 4.هرچه عدد به صفر نزدیکتر
باشد ،میزان اجماع کمتر و درنتیجه میزان عدم قطعیت بیشتر و هرچه عدد به  5نزدیک باشد ،میزان اجماع بیشتر و
درنتیجه عدم قطعیت کمتر است
خروجی این بخش بیانگر آن است که بعضی پیشرانها مانند تداوم روند شهرنشینی ،افزایش سالخوردگی ،توسعة
شبکههای مجازی ،در دسترس قرار گرفتن اطالعات و به اشتراکگذاری سریع دانش میان افراد ،تأثیرات شدیدی بر
الگوی آینده حکمروایی کالنشهر تهران دارند .همچنین براساس نتایج شاخص اجماع برای آینده همة این موارد از پیش
معین و افزایشی خواهند بود؛ بنابراین در صورت وقوع هر آیندهای توجه به این چند پیشران در تغییر و تعیین الگوی
آیندة حکمروایی کالنشهر تهران ضروری است .با وجود این میزان عدم قطعیت نیز اهمیتی ویژه در آیندهنگاری و
سناریونگاری دارد .نتایج پرسشنامهها بیانگر آن است که کمترین میزان اجماع میان نخبگان دربارة جهت تغییرات آیندة
پیشرانها درمورد پیشرانهای زیر وجود دارد:
 .4اصالحات سیاسی بنیادین در نظام ادارة کشور؛

 .4عدد شاخص اجماع بین  5-تا  5تعیین میشود ،به دلیل اینکه مثبت یا منفیبودن تنها در تعیین احتمال وقوع پیشفرضها کاربرد دارد .هدف این پژوهش
سنجش احتمال وقوع نیست و تنها میزان عدم قطعیت مورد نیاز است ،قدر مطلق عدد شاخص اجماع درنظر گرفته شده است.
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 .5جهانیشدن و شکلگیری جهانی شهر تهران؛
 .9ارجحیت ارزشهای مشترک گروههای اجتماعی بر ارزشهای ملی؛
 .1سهم و نقش نهادهای حکومتی در اقتصاد کشور و نقش نهادهای اقتصادی (شرکتهای بزرگ و )...در
سیاستگذاری.
این بدان معناست که جهت تغییرات آیندة این پیشرانها مشخص نیست و هرکدام از پیشفرضهای دوگانة آنها
پیامدهای بسیار متفاوتی خواهد داشت .چنانچه روند جهانیشدن شدت یابد و تهران نقش یک کالنشهر جهانی را ایفا
کند ،سیستم حکمروایی متناسب با آن شرایط بسیار متفاوت از سیستم کنونی خواهد بود .از سوی دیگر ،چنانچه تغییرات
سیاسی بنیادین در نظام ادارة کشور رخ بدهد و مناطق (استانها) 4استقالل نسبی در مدیریت داشته باشند ،فرصت تقویت
نهادهای منطقهای و محلی افزایش مییابد؛ در این صورت نظام حکمروایی کالنشهر تهران میتواند منسجمتر و
قدرتمندتر به ایفای نقش بپردازد .حال آنکه تداوم وضعیت کنونی میتواند پیامدهای ناگواری بر آیندة کالنشهر تهران
داشته باشد .دربارة سایر عدم قطعیتها نیز تصور پیشفرضهای مقابل وضعیت کنونی ،امکان گسترش دامنة نگرش به
حکمروایی کالنشهر و آمادگی برای آیندههای مختلف را فراهم میکند.
رانها 4
پیش 
رانهابراساسمیزانعد قیعیت(کمتریناجماع)واهمیت 
پیش 
رتبهبندی 
جدو  .3
میزان

6/49
6/59

4
5

اصالحات سیاسی بنیادین در نظام ادارة کشور
جهانیشدن و شکلگیری جهانی شهر تهران

 8-1
4/66
6/33

6/14

9

افزایش نقش نهادهای مدنی و سمنها در کشور

6/31

1
2
0
7
1
3
46

رتبه

اجماع 

رتبه 

پیشرانها 


پیشرانها


4
5

اصالحات سیاسی بنیادین در نظام ادارة کشور
جهانیشدن و شکلگیری جهانی شهر تهران
ارجحیت ارزشهای مشترک گروههای اجتماعی بر
ارزشهای ملی

1

کاهش سهم نقش نهادهای حکومتی در اقتصاد کشور

6/15

2
0
7
1
3
46

افزایش نقش نهادهای اقتصادی در سیاستگذاری
گرایش سیاسی غالب دولتهای بعدی
مشارکت مجازی و دموکراسی آنالین
تغییر الگوی خانواده
افزایش شکاف طبقاتی
افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور

6/11
6/74
6/16
6/14
6/14
6/17

9

اهمی

در دسترس قرارگرفتن اطالعات و به اشتراکگذاری
سریع دانش
تداوم روند شهرنشینی
توسعة شبکههای اجتماعی مجازی
گرایش سیاسی غالب دولتهای بعدی
افزایش شکاف طبقاتی
مشارکت مجازی و دموکراسی آنالین
توسعة اینترنت اشیاء

ت

6/37
6/30
6/32
6/31
6/31
6/39
6/35

منبع :نگارندگان

 .4درمورد کالنشهر تهران حتی امکان ادارة مستقل در قالب یک واحد مختار وجود دارد و اگر در سطح استانی هم واگذای اختییارات بیهصیورت گسیترده رخ
ندهد ،دربارة کالنشهر تهران امکان پذیر است.
 .5ده پیشران مهمتر از میان  95پیشران در جدول ذکر شده است ،فهرست کامل پیشرانها روی نمودار عدم قطعیتهای بحرانیی وجیود دارد .الزم بیه ییاد
آوری است که رتبهبندی پیشرانها یکبار براساس میزان عدم قطعیت و یکبار براساس اهمیت آورده شده است و طبیعی اسیت کیه شیاید رتبیة عیدم
قطعیت و رتبة اهمیت یک پیشران متفاوت باشد.
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مسئلة مهم در تدوین سناریوها مشخصکردن پیشرانهایی است که عالوهبر عدم قطعیت باال ،اهمیت و اثرگذاری
بسیاری نیز دارند؛ بهنحویکه امکان تعیین احتمال وقوع برای آنها وجود ندارد؛ بنابراین اقدامات مشخص و دقیقی برای
آنها نیز مشاهده نمیشود و بهناچار باید برای مجموعهای از آیندههای ناشی از این عدم قطعیتها آماده شد تا در دام
شگفتی سازها 4یا همان قوهای سیاه 5گرفتار نشویم .شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی 9پس از شناسایی پیشرانها یکی
از گامهای اصلی سناریونگاری است که هدف آن مشخصکردن پیشرانهایی است که اهمیت و عدم قطعیت بسیاری
دارند .در نمودار  ،4عدم قطعیتهای بحرانی اثرگذار بر آیندة حکمروایی کالنشهر تهران آمده است .همانطور که
مشاهده میشود دو پیشران جهانیشدن و شکلگیری جهانی شهر تهران و اصالحات سیاسی بنیادین در نظام ادارة
کشور ،بیشترین اهمیت و بیشترین عدم قطعیت را دارند .در کنار آنها پیشرانهای نقش نهادهای مدنی و سمنها در
مدیریت شهری ،افزایش نقش نهادهای اقتصادی در سیاستگذاری ،ارجحیت ارزشهای مشترک گروههای اجتماعی بر
ارزشهای ملی و مشارکت مجازی در تصمیمگیری ،اهمیت و عدم قطعیت بسیاری دارند .در این میان ،نقش سمنها و
نهادهای مدنی مهمتر هستند و بهعنوان یک کالنروند جهانی نیز مطرح شدهاند؛ از اینرو در کنار دو پیشران انتخابی
این پیشران نیز برای تدوین سناریوها کاربرد دارد .هرچند ممکن است تاحدی متأثر از دو پیشران قبلی باشد ،نگرش به
مداخله و ورود سمنها و نهادهای مدنی در حکمروایی شهری میتواند مستقل از فرایند جهانیشدن و تغییرات سیاسی
بنیادین در نظام ادارة کشور باشد و تأثیرات متفاوتی نیز داشته باشد .به همین دلیل ،این پیشران نیز سومین پیشران
برای شکلدهی به فضای سناریوهاست.

نمودار.8عد قیعیتهایبیران حکمروای کالنشهرتهران 
منبع:نگارندگان 
1. Vied Cards
2. Black Swan
3. Critical Uncertainty
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سهبعدیسناریوهایحکمروای کالنشهرتهران 
نمودار.4فضای 
منبع:نگارندگان 

چارچوبومنیقسناریوها 
در بیشتر پژوهشهای سناریونگاری ،دو عدم قطعیت مهم انتخاب میشوند .درنتیجه فضای چهاربخشی ناشی از برهمگذراندن
دو عدم قطعیت بحرانی تشکیل میشود و تدوین چهار سناریو صورت میگیرد .در این پژوهش سه پیشران انتخاب شده است.
برایناساس فضای سناریوها را یک فضای سهبعدی تشکیل میدهد که هشت سناریو بر اساس آن وجود خواهد داشت .در
جدول  ،1فضای ریختشناسی و حالتهای مختلف ترکیب سه پیشران آمده است .از میان حالتهای مختلف (سناریوها)
حالتهای دوم ،ششم و هشتم ناسازگاری درونی دارند و از سناریوهای نهایی حذف شدهاند .سناریوی دوم ناسازگار است؛ زیرا در
صورت تشدید جهانیشدن ،وقوع اصالحات بنیادین و شکلگیری فدرالیسم ،مشارکت سمنها و نهادهای مدنی نیز گستردهتر
خواهد شد .سناریوی ششم نسبتاً ناسازگار است؛ چون در صورت تمرکزگرایی و تداوم نظام سلسلهمراتبی و همچنین انزوای
تهران ،شکلگیری مشارکت گسترده کمتر امکانپذیر و غیرمنطقی است .در سناریوی هشتم ،با وجود تسریع جهانیشدن و
شکلگیری شهر جهانی تهران ،بهدلیل تمرکزگرایی و تداوم نظام سلسلهمراتبی اعتقاد کمی به مشارکت گستردة سمنها وجود
دارد و درنتیجه همزمان با تمرکزگرایی نمیتوان مشارکت گستردة سمنها و نهادهای مدنی را مشاهده کرد.
پیشرانمنتخب 
ریختشناس سناریوهابراساسسه 

جدو .3
پیشرانها

سناریوها

جهان شدن

اصالحاتدرنظا ادارةکشور

سمنهاو
مشارکت 
نهادهایمدن

سناریوی اول

جهانیشدن و شکلگیری جهانی شهر تهران

اصالحات بنیادین و شکلگیری نظام فدرالی

مشارکت گسترده

سناریوی دوم

جهانیشدن و شکلگیری جهانی شهر تهران

اصالحات بنیادین و شکلگیری نظام فدرالی

مشارکت محدود

سناریوی سوم

جهانیشدن و شکلگیری جهانی شهر تهران

تداوم تمرکزگرایی و نظام سلسلهمراتبی

مشارکت محدود

سناریوی چهارم

انزوای تهران بهعنوان شهر بزرگ ملی

تداوم تمرکزگرایی و نظام سلسلهمراتبی

مشارکت محدود

سناریوی پنجم

انزوای تهران بهعنوان شهر بزرگ ملی

اصالحات بنیادین و شکلگیری نظام فدرالی

مشارکت گسترده

سناریوی ششم

انزوای تهران بهعنوان شهر بزرگ ملی

تداوم تمرکزگرایی و نظام سلسلهمراتبی

مشارکت گسترده

سناریوی هفتم

انزوای تهران بهعنوان شهر بزرگ ملی

اصالحات بنیادین و شکلگیری نظام فدرالی

مشارکت محدود

سناریوی هشتم

جهانیشدن و شکلگیری جهانی شهر تهران

تداوم تمرکزگرایی و نظام سلسلهمراتبی

مشارکت گسترده

منبع :نگارندگان
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فرضهایحاک برسناریوها 

تبیین 
پیش
کالنشهرتهران 
جهان شدن/نشدنوتأثیراتآنبرحکمروای  

تحوالت اخیر در عرصة سیاسی ،بهویژه قدرتگرفتن احزاب و جنبشهای فکری راستگرا و وقوع رویدادهایی مانند
خروج انگلستان از اتحادیة اروپا از عالئم ظهور شکلی نوین از ارتباطات جهانی است که هژمونی تداوم و تشدید
جهانیشدن را با پرسش مواجه کرده است .با وجود این ،رشد سریع فناوریهای ارتباطی ،پیوستگی دیجیتالی جهان
معاصر و شکلگیری جنبشهای غیرسیاسی جهانی مانند جنبشهای زیستمحیطی ،نویدبخش شکلگیری جهانی
بههمپیوسته در آینده است .هرکدام از این دو وضعیت (تداوم و تشدید جهانیشدن یا کندشدن این فرایند و افتراق)
تأثیرات متفاوتی بر ساختار حکمروایی کالنشهر تهران دارد .اگرچه وضعیت ایران با کشورهای اروپایی متفاوت است،
دیپلماسی نوین دولت و ایفای نقش گستردة ایران در منطقة خاورمیانه میتواند به شکلگیری و تقویت روابط نوین با
کشورهای جهان و منطقه منجر بینجامد و از این گذر فرایند ایفای نقش جهانی ایران و تهران بهعنوان شهر جهانی
فراهم شود .تأثیرات جهانیشدن بر حکمروایی مناطق کالنشهری را میتوان از جنبههای مختلفی بررسی کرد .در این
میان ،توسعة ارتباطات و همکاریهای جهانی فرصت رقابتپذیری کالنشهر تهران را ارتقا میدهد و در فرایند تقویت
رقابتپذیری ،اصالح زیرساختهای مدیریتی و بهبود شرایط اقتصادی و زیستمحیطی کالنشهر تهران امری
اجتنابناپذیر خواهد بود که از یکسو نیازمند حمایت و همکاری نهادهای ملی ،منطقهای و ملی است و از سوی دیگر
مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در حکمروایی کالنشهر تهران در تسریع و تسهیل آن مؤثر خواهد بود؛
بنابراین بسیاری از شاخصهای حکمروایی خوب شهری ،مانند دموکراسی ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم ازسوی مشارکت
بخش خصوصی و جامعة مدنی تقویت خواهند شد .بصیرت و همکاران ( )4931در پژوهش خود ابعاد تأثیرات جهانیشدن
بر حکمروایی کالنشهری را در چهار بعد شکلگیری بازیگران و گونههای نوین مشارکت سیاسی ،تحول در حکمروایی
شهری متأثر از اهمیتیافتن رویکرد رقابتپذیری شهری ،ضرورتیافتن تجدید ساختار و تجدید مقیاس در حکمروایی
سرزمینی و اهمیتیافتن توسعة پایدار با تأکید بر زیستپذیری و عدالت فضایی در شهر-منطقهها بررسی کردهاند.
مشاهدة این ابعاد نشان میدهد جهانیشدن چگونه بر حکمروایی کالنشهر تهران اثرگذار است.
تداو یارفعتمرکزگرای درنظا ادارةکشوروتأثیرآنبرحکمروای شهری 

شیوة ادارة کشور همواره یکی از اصلیترین چالشهای سیاسی در هر کشور است .تحقق توسعة پایدار نیز مستلزم تحول
در ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و اداری-مدیریتی بوده و با پیچیدهشدن ادارة امور ،واحدهای
سیاسی ،تغییر ماهیت و نحوة عملکرد دولتها و مشیارکت میردم در فرایندهای سیاسی ،ساختار اداری و مدیریتی و
وظایف دولتها از شکل سنتی (حفظ نظم ،امنیت عمیومی و اخذ مالیات) بهسوی برنامهریزی و مسئولیتپذیری برای
تسریع فرایند توسعه و پیشرفت سوق یافیته است .بهدنبال این تحول ،ساختار اداری دولت دچار دگرگونی اساسی شده و
وظایف آن نیز پیچیده و متعدد شده است (اطاعت و موسوی .)13 :4911 ،در ایران ،تمرکززدایی از مرکز کشور و واگذاری
اختیارات به استانها همواره یکی از مباحث داغ و البته از موانع اصلی توسعة کشور بوده است .تغییرات اخیر در زمینة
احیای سازمان برنامه و بودجة استانها و تالش برای ایفای نقش استانها در بودجهریزی کشوری از مهمترین اقداماتی
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است که میتوان آنها را بسترساز تمرکززدایی از مرکز و واگذاری اختیارات به استانها برشمرد .تداوم و تکمیل این روند
مستلزم ایفای نقش شهرداریها ،بهویژه کالنشهرها در استانهای پرجمعیت است و از این گذر مدیریت شهری در چنین
ساختاری نقشی نوین و البته قدرتمندتر خواهد داشت .از سوی دیگر ،پیامدهای واگذاری اختیارات به استانها و تبدیل
نظام ادارة کشور به نظام فدرالی به زیرساختهای دقیق نیاز دارد .پیامدهای آن نیز به کاهش اهمیت بعضی از عناصر
قدرت منجر خواهد شد که ممکن است آمادگی برای چنین رویکردی را نداشته باشند؛ بنابراین دوراهی واگذاری اختیارات
بیشتر به استانها و نظام ادارة کشور مبتنی بر فدرالیسم است و در سمت مقابل تمرکزگرایی و حفظ شرایط موجود
همچنان وجود دارد .هرکدام از این دو پیامدهای متفاوتی بر حکمروایی در مقیاس مناطق شهری خواهند داشت و بر
شاخصهای حکمروایی تأثیرگذار خواهند بود .اطاعت و موسی ( )4911معتقدند نوع نظام اداری-مدیریتی در واحدهای
سیاسی مختلف رابطة معناداری با توسعة پایدار دارد .در این زمینه ،سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای
جغرافیایی (سیاسی-اداری) از نظر کمیی و کیفیی ،بهمنظور ادارة بهتر ،که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد ،در دستور
کار دولتها قرار گرفیت .از نظر ریکر ،تمرکززدایی سیاسی و اداری در بهبود نتایج حاصل از تمرکززداییی میالی ،مانند
رشید و توسیعة اقتصادی و همچنین بهبود کیفییت حکمرانیی ،تأثیر مثبیتی دارد .تمرکززداییی میدل دموکراتییک
فوقالعادهای برای برقراری حکمرانی خوب ،بهویژه در کشورهایی است که تنوع قومی و حرکتهای تجزیهطلبانه دارند
( .)Cerniglia, 2003: 759-761تمرکززداییی از حکومت مرکزی سبب شکلدهی سرمایة انسانی شده است .همچنین
واگذاری اختییارات در سیطوح افقیی و عمیودی جامعه ،حکمرانی دموکراتیک را تقویت میکند و ضمن آنکه محیط
مناسبتری برای توسعة انسانمحور شکل میدهد ،موجب تضمین بقای حکومت نیز خواهد شد .بدینترتیب تغییرات
اساسی در نظام ادارة کشور و تبدیل آن به نظام فدرالی ،تأثیرات زیادی بر حکمروایی شهری تهران دارد .شکلگیری این
تحول در کنار جهانیشدن فرصت شکلگیری الگویی نوین از حکمروایی شهری را ارائه میدهد که میتواند در رفع
بسیاری از چالشهای کنونی توسعة پایدار مؤثر باشد.
کالنشهرتهران 
سمنهاونهادهایمدن وتأثیرآنبرحکمروای  

مشارکتبیشتر/کمتر

مشارکت یکی از شاخصهای حکمروایی خوب است ،اما وقوع آن متأثر از رویکردهای سیاسی حکومت مرکزی ،توسعة
فرهنگ پذیرش این نهادها و ایفای نقش جدی آنها در مدیریت شهری است .توسعة سمنها و نهادهای مردمنهاد
همانند تمرکززدایی ،منافع برخی ارکان قدرت مرکزی را با خطر مواجه میکند و همیشه موافقان و مخالفانی خواهد
داشت؛ بنابراین در افق این مطالعه ( )4156نمیتوان تصویر دقیقی از وضعیت سمن و نهادهای مدنی و مشارکت آنها در
ساختار حکمروایی کالنشهر تهران ترسیم کرد؛ از اینرو در بررسی آیندة حکمروایی کالنشهر تهران ضروری است هم
شرایط ایدهآل و توسعة شدید سمنها و نهادهای مدنی بهعنوان پیشفرض مدنظر قرار بگیرد و هم امکان تداوم وضع
کنونی و نبود تغییر اساسی در جایگاه سمنها و نهادهای مدنی مشاهده شود .تجربة کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته
در بیش از نیمقرن ،ضرورت وجود این سازمانها را بیشازپیش اثبات کرده است .از سوی دیگر ،مفهوم توسعه از
کارکردهای اقتصادی ،به توسعة فراگیر و پایدار تغییر جهت داده است؛ از اینرو توسعة پایدار ،بدون مشارکت فعال مردم
ثبات ندارد (توسعة انسانمدار) .اهمیت وجود جامعة مدنی بهعنوان حلقة گمشده در توسعه و محیطی که در آن مشارکت
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مردمی شکل بگیرد ،در دهة  4316ضروری شناخته شد .در بطن جامعة مدنی ،سمنها ،مهمترین و بهترین ابزار
ساماندهی مشارکت مردمی شناخته شدند و گسترش فرایند جهانیشدن و کاهش قدرت دولتها در برخورد با مسائل
جهانی ،از جمله محیطزیست ،صلح و فقر و زمینة حضور و تقویت نقش سمنها را فراهم کردند (دماری ،حیدرنیا و
رهبری بناب .)219 :4939 ،بدینترتیب ضلع سوم فضای سناریوهای آیندة حکمروایی کالنشهر تهران را نقش سمنها و
نهادهای مدنی در حکمروایی شهری تشکیل میدهد.

داستانسناریوها 
داستان سناریو درواقع بیان داستانگونة وقایع پیشرو در آینده براساس شاکلة استخراجشده از فرایند سناریونگاری است
که در آن عناصر داستان همان عدم قطعیتها و مسیرهای پیشروی آنها و چگونگی اثرگذاری پیشرانها بر موضوعات
محوری سناریونگاری است .در هر سناریو ،داستان آیندة منطقه یا سازمان مورد مطالعه به شکل متفاوتی بیان میشود تا
ابعاد مختلف موضوع مشخص و تبیین شود و آنچه در تداوم وضع کنونی ممکن است دیده نشود ،در داستانهای مختلف
میتواند کشف شود .در ادامة این بخش ،داستان پنج سناریوی مستخرج از فرایند سناریونگاری برای حکمروایی
کالنشهر تهران بیان میشود و برایناساس توضیح و تفسیر مسائل پیشروی حکمروایی کالنشهر تهران در آیندههای
متفاوت صورت میگیرد.
سناریویاو ؛حکمروای درکالسجهان 

در این سناریو ،در نتیجة الگوی جدید تعامالت با سایر کشورها ،گسترش نقش و روابط ایران در سطح منطقه و رشد
سریع فناوری ،جهانیشدن در کشور سرعت میگیرد .در چنین شرایطی ،تهران بهعنوان پایتخت نقش مهمی در
بسترسازی و تسریع این فرایند خواهد داشت .ایجاد فرصتهای متنوع برای برقراری ارتباط با سایر کشورها ،فرصت
توسعة فعالیتهای خدماتی نوین تهران و پذیرایی نقشهای نوین در سطح جهان و منطقه را فراهم کرده است .افزایش
شتاب جهانیشدن به ارتقای استانداردهای زیستپذیری شهر تهران منجر شده است .از سوی دیگر شفافیت در
تصمیمگیری و تصمیمسازی افزایش یافته است و شهروندان آگاه با بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی و دسترسی
گسترده به اطالعات امکان مشارکت مؤثر در تصمیمگیری را خواهند یافت .با توجه به تصمیم حاکمیت دربارة
تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانداریها و شکلگیری نظام فدرالی ادارة کشور ،واگذاری اختیارات بیشتر به
نهادهای مدیریت محلی و منطقهای و عدم مداخلة نهادهای ملی در حکمروایی کالنشهر تهران ،زمینة ثبات در ساختار
حکمروایی و شکلگیری مدیریت یکپارچه و بهینة شهری را فراهم کرده است .در این سناریو ،بیشتر شاخصهای
حکمروایی شهری بهبود مییابند .همچنین کاهش نقش نهادهای ملی و عدم مداخلة آنها ،بسیاری از موانع قانونی
حکمروایی شهری را رفع کرده و زمینة ارتقای قانونمداری را افزایش داده است .در این میان دموکراسی و پذیرش
دیدگاههای شهروندان در انتخاب مدیران و نیز در تهیة برنامههای توسعه بهعنوان یکی از مهمترین اصول حکمروایی
برای توسعة پایدار فراهم شده و موانع اصلی حکمروایی کالنشهر تهران در وضع موجود تا حد زیادی رفع شده است.
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آرمانشهر

بهسوی
سناریویدو ؛دری 

عناصر این سناریو را مشارکت محدود سمنها و نهادهای مدنی ،تداوم تمرکزگرایی در کشور و تسریع جهانیشدن و
شکلگیری شهر جهانی تهران تشکیل میدهد .در این سناریو ،ساختار ادارة کشور تغییرات اساسی نخواهد داشت و با
حداقل اصالحات و مانند وضع کنونی ادامه مییابد؛ بنابراین مداخلة نهادهای ملی در مدیریت در سطوح ملی و منطقهای
ادامه مییابد و تعارضات عملکردی و تعدد و تفرق نهادی همچنان وجود دارد .این مسئله به کاهش میزان مشارکت منجر
میشود .از سوی دیگر ،اعتقادنداشتن به مشارکت سمنها و نهادهای مدنی در ادارة امور به مشارکت حداقلی جامعة مدنی
در حکمروایی شهری منجر خواهد شد .در مقابل این دو پیشران که آثار منفی بر حکمروایی شهری دارند ،تسریع فرایند
جهانیشدن و ایفای نقش تهران بهعنوان شهر جهانی ،به بهبود بعضی از شاخصهای حکمروایی شایستة شهری منجر
خواهد شد .در این میان توسعة فناوریهای نوین و گسترش شبکههای مجازی فرصت ارتقای آگاهی مردم از نقش و
جایگاه خود در فرایند مدیریت شهری را ایجاد میکنند .همچنین افزایش آگاهی شهروندان از شاخصها و ابعاد توسعه،
زمینة شفافیت بیشتر در حکمروایی را شکل میدهد .در این میان ،تالش برای ارتقای رقابتپذیری تهران به بهبود
زیرساختهای مدیریتی و توسعة روابط با نهادهای بینالمللی منجر میشود و پویایی ساختار نهادی تهران را ارتقا
میدهد .همچنین توسعة ارتباط ،مشارکت و تبادلنظر با نمونههای موفق در زمینة حکمروایی شهری از جمله تجارب
کالنشهرهای اروپایی امکان بهبود ساختار حکمروایی کالنشهر تهران را فراهم میکند.
سناریویسو ؛روزگارسختخسروان

در این سناریو ،تهران بیشتر بهعنوان یک پایتخت و یک شهر بزرگ ملی ایفای نقش کرده است و در فرایند جهانیشدن
و در شبکة شهرهای جهانی نقشی نخواهد داشت .این امر متأثر از شکلگیری جریانهای نوین سیاسی و تعامل محدود
با کشورهای جهان ،امکان شکلگیری اختالفات سیاسی و غلبة تفکرات راستگرا در سایر کشورها و تداوم ناامنی در
منطقة خاورمیانه و امکان گسترش آن به ایران است .تداوم نظام سلسهمراتبی و تمرکزگرا و مداخلة نهادهای ملی در
مدیریت کالنشهر تهران به تعدد نهادها و تداوم تفرق عملکردی و تعارضات میان وظایف دستگاههای مدیریتی منجر
میشود .در این میان مسائل و بحرانهای ملی ،تمرکز بر اصالح ساختار مدیریتی و مسائل کالنشهر تهران را کمتر کرده
و موجب بیتمایلی به اصالح قوانین و تالشنکردن برای رفع مشکالت کالنشهر تهران شده است .مشارکت حداقلی
سمنها و نهادهای مدنی در کنار موارد پیشگفته ،ابعاد حکمروایی کالنشهر تهران را با مشکل مواجه کرده است که در
نتیجة آن بیشتر موانع در این مسیر تشدید شدهاند .کاهش اهمیت دموکراسی و کاهش شفافیت و کارآمدی سیستم
حکمروایی از مهمترین چالشها در این سناریو محسوب میشود.
سناریویچهار ؛اقتدارمیل 

در این سناریو ،اصالحات گسترده در ساختار ادارة کشور رخ میدهد و نهادهای محلی و منطقهای نقش اصلی را در
حکمروایی کالنشهر تهران ایفا میکنند .عدم مداخلة نهادهای ملی و کاهش تفرق اداری و عملکردی در ادارة کالنشهر
تهران از اصلیترین پیامدهای این تحوالت محسوب میشود .از سوی دیگر ،مشارکت حداکثری سمنها و نهادهای
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مدنی زمینة ارتقای دموکراسی و مشارکت بیشتر جامعة مدنی را در حکمروایی شهری فراهم میکند .مشارکت گستردة
سمنها و نهادهای مدنی در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری مشروعیت برنامهریزی و پذیرش سیاستها و
راهبردهای مدیریت شهری را ارتقا میدهند .با وجود این ،انزوای ایران و ایفای نقش تهران بهعنوان شهر ملی ،امکان
استفاده از فرصتهای جهانیشدن را از بین میبرد و فرایند اصالح و بهبود حکمروایی با سرعتی بسیار کم ادامه مییابد.
همچنین دورماندن از جریانهای جهانی محیطزیست و توسعة پایدار و نبود همکاریهای بینالمللی ،به کاهش شتاب
اصالحات در زیرساختهای حکمروایی منجر میشود.
سناریویپنج ؛خاناو 

مشارکت محدود سمنها و نهادهای مدنی ،اصالحات بنیادین ،شکلگیری نظام فدرالی و انزوا و ایفای تهران بهعنوان
شهر بزرگ ملی عناصر اصلی این سناریو را شکل میدهند .در این سناریو ،مشارکت سمنها و نهادهای مدنی در
حکمروایی شهری در کمترین میزان خود قرار دارند .انزوای کالنشهر تهران ،دوری از جریانات جهانی و تالشنکردن
برای بهبود ساختار مدیریت شهری بهمنظور تبدیلشدن تهران به کالنشهر جهانی ،تا حد زیادی زمینهساز بیتمایلی
مدیریت شهری به مشارکت گستردة سمنها و نهادهای مدنی در حکمروایی شهری شده است .اگرچه اصالحات بنیادین
در نظام ادارة کشور صورت گرفته و نقش نهادهای محلی و منطقهای در مدیریت شهری افزایش یافته است،
اعتقادنداشتن به مشارکت سمنها و جامعة مدنی در فرایندهای حکمروایی ،سطح دموکراسی و مشارکت را همچنان پایین
نگه داشته است .در این سناریو ،ممکن است بهدلیل تحوالت نوین در ساختار حکمروایی ،تغییراتی در قوانین ایجاد شود و
سطح قانونمداری بهصورت مقطعی کاهش یابد؛ ضمن آنکه مشارکت محدود و انزوای تهران و دوری از جریانات جهانی
تا حدودی به کاهش کارایی و اثربخشی منجر خواهد شد .انزوای کالنشهر تهران با وجود شکلگیری اصالحات بنیادین
در نظام اداری و افزایش نقش نهادهای مدنی و محلی یک تیغ دولبه محسوب میشود .از یکسو اصالحات سیاسی
بنیادین سبب ارتقای نقش نهادهای ملی و منطقهای میشود و از تفرق عملکردی و نهادی در حکمروایی کالنشهر
تهران میکاهد و از سوی دیگر انزوای تهران و ایفانکردن نقش آن در سطح جهانی شرایط دشواری را برای این شهر
بهوجود آورده است؛ از اینرو حمایتنکردن نهادهای ملی در این سناریو میتواند تأثیرات منفی بر حکمروایی کالنشهر
تهران داشته باشد .

جهگیری 
نتی 
آیندة شهرها و مناطق شهری امروزه مدنظر برنامهریزان و پژوهشگران مطالعات شهری است؛ زیرا سیر تحوالت فناوری و
رشد سریع کالبدی-اقتصادی شهرها در کنار دگرگونیهای سریع در سبک زندگی و روابط شهروندان با یکدیگر و
شهروندان با مدیریت شهری ،اهمیت آیندة حکمروایی شهری را نشان میدهد .در ادبیات آیندهنگاری ،آیندة مدیریت در
قالب نظریههای حکمروایی آیندهنگر و آیندهنگاری حکمروایی از سوی پژوهشگران بررسی شده است ،اما در میان این
پژوهشها نسبت پژوهشهایی که به آیندة حکمروایی کالنشهرها پرداختهاند کمتر است .در این پژوهش ،با بهرهگیری
از روشها و مبانی آیندهنگاری به تدوین سناریوها و تبیین آیندة حکمروایی کالنشهر تهران پرداخته شده است .نتایج
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پژوهش حاکی از این است که آیندة حکمروایی کالنشهر تهران نه مانند گذشته و نه آنچنان آرمانی خواهد بود که موانع
حکمروایی یکشبه رفع شود .پس از مرور ادبیات علمی و براساس نتایج دلفی آنی مشخص شد آیندة حکمروایی
کالنشهر تهران متأثر از مجموعة پیشرانهای اقتصادی ،سیاسی ،طبیعی ،اجتماعی و فناوری ( 95پیشران) است که
هرکدام به سبک و شیوة خود اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیمی بر آیندة حکمروایی کالنشهر تهران خواهند داشت .در
میان پیشرانها ،سه پیشران اصالحات اساسی در ساختار ادارة کشور و شکلگیری نظام فدرالیسم در کشور ،جهانیشدن
و آثار آن بر کالنشهر تهران و وضعیت مشارکت سمنها و نهادهای مدنی در حکمروایی ،بیشترین اثرگذاری و بیشترین
عدم قطعیت را دارند؛ بنابراین این سه پیشران بهمنظور ساخت سناریوها در دستور کار قرار گرفت که از ترکیب آنها
هشت سناریوی ممکن ایجاد شد .پس از حذف ناسازگاری درونی سناریوها ،پنج سناریو بهعنوان سناریوهای سازگار باقی
ماند و در ادامه داستان سناریوها تدوین شد .هرکدام از این سناریوها تأثیرات متفاوتی بر حکمروایی شهری و تقویت یا
تضعیف شاخصهای حکمروایی شایستة شهری در کالنشهر تهران دارند .سناریوی اول (حکمروایی در کالس جهانی) با
مجموعهای از فرصتهای بهبود ساختار حکمروایی کالنشهر تهران همراه است .در صورت بهرهگیری از ظرفیتهای
این سناریو الگوی بهینة حکمروایی شهری امکانپذیر و عمدة موانع آن رفع خواهند شد ،اما در سناریوی سوم (روزگار
سخت خسروان) وقوع پیشفرضهای منفی عدم قطعیتهای بحرانی ،رفع موانع حکمروایی را بسیار دشوار کرده است و
مجموعهای از موانع جدید به همراه خواهد داشت .در سایر سناریوها نیز ترکیبی از ظرفیتها و موانع حکمروایی شهری
شکل گرفته و نگرش مدیران را به آیندههای محتمل گستردهتر کرده است؛ بنابراین مدیران شهری با آگاهی از ظرفیتها
و موانع سناریوها باید آمادگی الزم برای بهرهگیری از ظرفیتها داشته باشند ،خود را برای موانع جدید آمده کنند و به
روشهای محدود برای اصالح ساختار حکمروایی کالنشهر تکیه نکنند.
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