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Article Type: Research article 
Nowadays environmental issues have been so extended that their reign ends 

no more to technical problems. So that environmental issues have deep 

social terms. Citizen participation is one of the most important novel 

approaches in environmental planning of metropolises. Participatory 

scenario planning, following Habermas’s theory of Communicative Action, 

is considered as one of the new approaches of strategic planning. The active 

role of citizens in shaping the future of their living environment and social 

action on reducing future environmental threats through urban 

environmental protection practices is one of the new approaches to citizen 

participation. This paper studies participatory scenario planning as a novel 

tool in strategic planning of urban environment futures studies. The 

statistical society is district one of Tehran municipality. Sampling is done 

by quotas and systematic method, according to a compound research 

methodology and multi-step questionnaire, 80 people were chosen as the 

statistical society. Analytical data tools were MICMAC and SPSS software 

and for scenario planning, GBN method and for studying participation rate 

the Leven and T-Test were applied. The findings of the study represent that 

the studied district environment is affected by two main different axis of 

“optimum management of urban space” and “citizen participation in 

environmental planning” which had four scenarios prepared. Moreover, the 

results also show the meaningful level for the studied groups is less than 

0.05 in three indicators including citizen’s awareness, environmental 

behavior and citizenship responsibility. This finding indicates that 

participatory scenario planning is efficient enough for environmental 

planning of Tehran’s district one which can be applied to manage 

environmental issues in planning centers.  
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 چکیده  مشخّصات مقاله

خات    یباه مساائل فن ا    گار یهاا د  کرده است که قلمرو آن دایدامنه پ یقدر به یزیست امروزه مسائل محیط پژوهشی نوع مقاله:

. مشاارکت شاهروندی و   دی دارنا مفهوم اجتماع طور کل یبه محیطی مسائل زیست کهای گونههب؛ شودینم

جدیااد  ی هابرمااا ، یکاای از رویکردهااایسااناریونگاری مشااارکتی بااا پیااروی از ن ریااا کاانش ارت اااط

رود. نقش فعّال شهروندان در ترسی  آیندة محیط زنادگی خاود و اقادام    شمار میریزی راه ردی به برنامه

زیسات شاهری،    زیستی، با رفتارهاای ففاایتی محایط    اجتماعی درخصوص کاهش تهدیدات آتی محیط

لی نوشااتار پاایش رو ارزیااابی رویکردهااای جدیااد در مشااارکت شااهروندی اساات. هااد  ا اا  ازجملااه

زیسات شاهری اسات. رو      پژوهای محایط   ی در آیناده ا رشاته  انیمرویکردی   ابسناریونگاری مشارکتی 

مند بوده که با توجّه باه رو  پاژوهش ترکی ای و    ای و ن امشیوة سهمیهگیری در پژوهش فاضر بهنمونه

موناه انتاااب شاد. بارای تجزیاه و تحلیال       نامه تعداد هشتاد نفر برای جامعا نبودن پرسشیا چندمرفله

 . اساتفاده شاده و بارای ساناریونگاری از رو  شا کا      ا  .ا پای.  .ماک و ا  افزارهای میکها از نرمداده

من ور بررسی میزان مشارکت از آزماون لاون و تای بهاره گرفتاه شاده اسات. نتاای          تجارت جهانی و به

مادیریت بهیناا   »د مطالعه تحت تأثیر دو محور ا لی زیست منطقا مور دهد که محیطپژوهش نشان می

ا آن، چهار سناریو تدوین شاد؛ همنناین نتاای     جیدرنتاست که « مشارکت شهروندان»و « فضای شهری

زیساتی و   داری برای ساه شااخآ آگااهی شاهروندی، رفتاار محایط      دهد که سطح معنیدیگر نشان می

دهاد  اسات کاه ایان نشاان مای      53/5متار از  پذیری شاهروندی در باین دو گاروه پاژوهش ک     مسئولیت

شاهر تهاران    3زیست منطقاا   ریزی محیطمن ور برنامهمثابا روشی کاربردی به سناریونگاری مشارکتی به

زیساتی در مراکاز    توان از این رویکارد بارای مادیریت مساائل محایط     از کارآیی الزم برخوردار بوده و می

   ی شهری بهره جست.گذار استیسگیری و تصمی 

 تاریانا مقاله:
 3131 فروردین 23 دریافت

 3131 تیر 38 پذیر 

 3131شهریور  29دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
زیسات،   سناریونگاری، مشاارکت، محایط  
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 مه مقدّ
هاا و  وژههاا، پار  در طار   نفعانذی امفهوم مشارکت برای تعریف نوع و سطح مداخل یاساسطور بهدر م حث توسعه، 

هاای شاهری مساتلزم    تقویت نقش و جایگاه مشارکت ماردم در برناماه   (.2553 ،3)کاستری ریزی توسعه استبرنامه

محورشادن  هاا، در گارو مشاارکت   ت این برناماه قیّهاست. موف محور در برنامهااذ رویکرد مشارکت داوطل انه و فایدهات 

هاای  ی از ویژگای مشاارکت   اورت  بهآینده  ةر دربارتشویق مردم به تفک  (.3111)رضوی الهاش  و موسایی،  هاست آن

ریازی  یناد برناماه  اپژوهی و انجاام فر های مربوط به آیندهامروزه در پژوهش آید.شمار میهریزی سناریو ب ا لی برنامه

ریازی  برناماه  .(2539، 1)دوکات  شاود اساتفاده مای   2یو اجتماعات محل  نفعان یذوسیعی از مشارکت  طور بهسناریو 

ریازی م تنای بار    برناماه  درواقا  (. 29: 3111 اهلل، پژوهی اسات )عنایات  آیندهنگاری رو  بنیادین سناریو یا سناریو

بااالبردن   ،هاد  ا الی ساناریو    (.2533، 1مایالن رابرتای و ماک   چاک)سناریو با ن ریات مشارکتی پیوند قوی دارد 

 رماثث   طاور  هبا ساناریو   ،ایان هاد    اساا  ها در شرایط عدم اطمینان در آینده است. برریزیت برنامهکارآیی و کیفیّ

دهاد کاه از اجتمااع    در ارت اط نیستند را طوری کنار یکدیگر قرار مای  باه زیاد رسد ن ر میبهعوامل ماتلفی را که 

دهاد. عاواملی کاه در سااختن     ریازی را نشاان مای   یت این مدل برناماه اهمّ گیرد و این موضوعشکل می هآنان آیند

 - عوامال سیاسای   :از اناد  ع اارت  ،های بدیل کمک شاایانی کناد  ی  آیندهتوانند به ترسروند و میکار میهبسناریوها 

 .  (315: 3313، 3)واک یقانونی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژی و اقتصاد

باه جهاان    ر کند تاا راه چگاونگی نگا   کمک می گام به گامای سناریو به شیوه اریزی برپاییا برنامهسناریونگاری  

ت و پینیاده( و همنناین راه شاناخت رونادهایی کاه      ویژه در جهانی پر از عادم قطعیّا   ی  )بهبیاموزپیرامون خود را 

 .(1: 2532 ،8)ویاد  دهاد باشاند، نشاان مای    تأثیرگاذار ت کناونی ماا در آیناده    هاا و وضاعیّ  ممکن است روی برنامه

 ؛اسات ریازی شاهری   تی در برناماه های ماتلف در پای به اود فناون سان     به رو در مطالعات شهری سناریونگاری 

کیفای در شارایطی کاه      ورت بهشود تا ریزان داده میریزی م تنی بر سناریو این امکان به برنامههمننین در برنامه

باا   .(2533د )چااک رابرتای و ماک مایالن،     بپردازن فعّالیّتدر مورد آینده به  ،عدم قطعیت در سطح باالیی قرار دارد

هاا در محایط شاهری    الت و دگرگونیی، تحوّزیست محیطقتصادی و مسائل اجتماعی، ا انیدرزمجدید  اورود به عر 

تی باه  ریازی سان   برناماه  ةرود. گذار از شایو بینی در چنین فضایی همیشه به خطا می به فداکثر خود رسیده و پیش

: 3131گذشته اسات )رهنماا و معروفای،     اریزی شهری در چند دهالت مه  در برنامهتحوّ ازجملهریزی نوین برنامه

 یروانی)شا  یسات الزم برخاوردار ن  ییاز کارآ گرید یزریدر برنامه یتسن  یکردهایاستفاده از رو یطیشرا نی. با چن(13

 (.3138 ،همکاران وناغانی 

مادیریت   بارای ی گیری از دانش محل فکری برای کمک به آموز  عمومی و بهره ینگاری مشارکتی تکنیکسناریو 

همنناین   ؛(2533و همکااران،   9وایلان ) های محیطای و اجتمااعی اسات   با یرفیتریزی آینده بهتر و انط اق برنامه

ده کار  راهنماایی  راکنشگران نفعان و ذیمداوم  طور بهپژوهشگران یندی است که طی آن اسناریونگاری مشارکتی فر

                                                                                                                                                            
1- Castree 

 -ی اجتمااع  یساازمان شایوه تعریاف شاده اسات:     شناسان شهری بدیندانان و جامعهدر پژوهش پیش رو اجتماعات محل ی از دیدگاه جغرافی -2

؛ 255: 2533، نسونیهنو  گوتندره فول یک نهاد اجتماعی، در یک محدودة مشا آ مکانی شکل گرفته است )شهرها کدر درون کالن ییفضا

 اند.مثابا اجتماعات محل ی شهری مورد پژوهش واق  شدهتهران به شهر کالن 3(؛ بنابراین محال ت منطقا 322: 2551، کاو 
3- Duckett 

4- Chakraborty & McMillan 

5- Wack 

6- Wade 

7- Waylen 
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مرافال   اهما  ی را در چند مرفله یاا شوند و نقش ره ران محل داده می التیند مشارکتی دخاو در سطح باالیی از فر

ی ساناریونگاری مشاارکتی،   کل ا  طاور  باه  (.2533و همکااران،   3روزا  )اوتارو   کنناد تر مای سناریونگاری برجسته

دیگر قارار  یکا ای درراساتای  هاای توساعه  فعّالیّات  بارای ی را ریزی در سطح محل ا ی و نهادهای برنامهمحل اجتماعات 

انادازهای  فت که ساناریونگاری مشاارکتی باه ایجااد چشا      توان گکل می در. (8: 2531، 2ن و مگی)آدیسو دهد می

شاهرها   (.2533، 1کناد )پاالومو  کماک مای  ی محل اجتماعات مشترک، دانش مشترک و همکاری فزاینده بین افراد و 

ت و مهااجرت باه   جمعیّا  دلیل افزایش رشاد و به اندبستر جغرافیایی زندگی را در باش ع یمی از جهان فراه  کرده

اناد  شهرها ن ام و وافدی اکولوژیکی .(32: 2551، 1)بارتلمو  شوده میزودت افبر تعداد این جمعیّ روز روزبهشهرها، 

گای و ابهاام   دارای پینید از این من ر، (2558، 3 مدرّ )بونه و  دارندعمیق انسان و محیط را در خود نهفته  او رابط

شاهری ضارورتی    زیسات  محیط ادر عر  نگاری آیندهی و ریزی راه ردگیری از برنامهو بهره ندهستزیادی در آینده 

   (.3133 )فیدری و همکاران، انکارناپذیر است

هاای اجتمااعی و   چناین اساتدالل کارد کاه مشاارکت شاهروندی در ساازمان        تاوان پژوهش می تیاهمّرة بادر 

رسانی، کاهش میازان جارم   ت محیط کال دی، افزایش خدماتبرای ارتقاء کیفیّ یرو  مهمّ مثابا ی بهاجتماعات محل 

و مشارکت عملای شاهروندان در    (2533و همکاران،  8)او کامپو شهرها دیده شده است یزیست محیطو به ود شرایط 

شاوند از  مای  رو روبهدر آینده با آن  هستند و همننین ها آندرگیر  اکنون ه که شهری  زیست محیطمدیریت مسائل 

 یهاا  یگاذار  اسات یسرو  ساناریونگاری مشاارکتی در    یریکاارگ  باه  ،یگار از طر  د ؛یت زیادی برخوردار استاهمّ

با عادم قطعیات    – برای مدیریت تغییرات آتیمشارکتی   ورت بهمدیریتی شهری  یها سازماناجتماعی شهرداری و 

 ی موجاود در زیسات  محایط تاوان باه مساائل    ضرورت زمانی و مکانی پژوهش نیز می ازن ر. دارد اییت ویژهاهمّ، -باال

شاهروندان را   و روانای  سالمت جسمانی و اخیر فیات اجتماعی ااشاره کرد که در چند ده تهران شهرداری 3 امنطق

، شاهری  های سا ز رفتن زیرساختتوان به ازبینمشکالت موجود می نیتر مه  ازجملهساخته است.  رو روبهبا مشکل 

 تافازایش جمعیّا  ، ن در ساال( هزار تُ 315)بیش از  ندافزایش تولید پسماآلودگی هوا،  تغییر کاربری اراضی گسترده،

 و هاای بازر   مراکز خرید و مال ا، توسعاراضی ط یعی یسو به، خز  شهری (سال سیبرابری در طول سهافزایش )

ی آتای در  زیسات  محایط ع گساترده و متناوّ   هایبه تهدید توجّهاشاره کرد. با  خصو ی ونقل فملافزایش استفاده از 

شاهروندی در مادیریت ایان تهدیادات ضارورتی انکارناپاذیر        یها مشارکتهران، استفاده از پتانسیل شهر ت 3 امنطق

 است.

تهاران و ارزیاابی    شهر کالن 3 اشهری در منطق زیست محیط ةبررسی آیند یت و ضرورت پژوهش،به اهمّ توجّهبا  

و ارزیابی نقاش شاهروندان    منطقهاین  زیست محیط ةت آیندوضعیّتفسیر یعنی شهروندان در  ،نقش کنشگران ا لی

بار   نوشاتار پایش رو  . پرسش ا الی  استفاضر هد  ا لی پژوهش  ،منطقه زیست محیطریزی و مدیریت در برنامه

و پاایین باه بااال    ریزی برنامهیند افربه  رویکردی نوین مثابا به تواندمشارکتی می نگاریسناریواین استوار است که آیا 

بررسای ایان موضاوع     من وربهشهر تهران کمک کند؟  3 امنطق زیست محیط ةآیند ریتمدیدر  شهروندان مشارکت

 شود.شهری بهره گرفته می زیست محیطو مدیریت  م تنی بر سناریو ریزیها و ابزارهای نوین در برنامهاز رو 

                                                                                                                                                            
1- Oteros-Rozas 

2- Addison & Maggie 

3- Palomo 

4- Bartelmus 

5- Boone & Modarres 

6- O'Campo 
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 هامواد و روش
در  ،همحل ا  28شاامل  ی، اریاک شاهرد   اتهران است. منطقا  یشهردار 3 امنطقفاضر پژوهش  امورد مطالع ةمحدود

نفار   135555فادود   ،یآماار  یهادادهآخرین بر اسا   است که مرب  کیلومتر 81فدود  یتهران و با وسعت یبلندا

   .(3شکل ) داده است یت را در خود جاجمعیّ

تهاران و   شاهر  کاالن  3 امنطقا  زیست محیطت وضعیّمحتمل  یوهایسنار نییهد  پژوهش تع به اینکه توجّهبا  

 تحلیال هاا و  داده یآورجما   یبرا ی(متوال هاتیآم) یفیک و یکمّ یهالذا از رو  ؛استآن  ةدر آیند نفعان ذیش نق

 ؛گرفتاه اسات   انجاام  ای و میادانی کتابااناه   اورت  باه هاای پاژوهش   آوری دادهجما   .شده استاستفاده  العاتاط 

کشور و ادارات مربوطه ازجمله مرکاز آماار ایاران و     های مکانی و غیر مکانی از مراکز رسمیکه ابتدا داده  ورت نیبد

در  ناماه پرساش  باا العاات تکمیلای   اط  یآور جم میدانی به   ورت بهده و سپس شه کشور تهیّ برداری نقشهسازمان 

 پرداخته شده است.   3 ات منطقمحال 

 
 1ة ت منطقمحالّ تیّموقع ب: ؛تهران شهر کالندر  1ة منطق تیّموقع :الف .1شکل 
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گیاری افتماالی و ازناوع    است. رو  نموناه  شهرداری تهران 3 ان منطقاساکن اهمفاضر آماری پژوهش  اامعج 

مورد مطالعه براسا  سه معیاار ا الی    ات منطقبندی محال ای، ط قهگیری ط قهانجام نمونه من وربهای است. ط قه

پاایین هار شااخآ در     بااال و فادّ   اسا  فدّبندی برفضایی انجام گرفت. این ط قه - اجتماعی، اقتصادی و محیطی

هاای مکاانی   این است که شاخآ داده بندی ط قهدرمورد این رو   قابل ذکر اه انجام گرفته است. نکتمحل  28بین 

های فضایی مانند دسترسی به بیمارساتان، مراکاز ورزشای، میازان ترافیاک و      براسا  دسترسی مستقی  به شاخآ

 (.  3جدول مورد ن ر لحاظ شده است ) او امتیاز مربوط به محل  ه فساب شدهدر هر محل غیره 

، محاروم  توسّاط برخوردار، برخوردار، م کامالًدر پن  گروه ) 3 ات، منطقبه محال  شده دادهبراسا  امتیاز اختصاص 

ه شاد ه هاا در جریاان انجاام پاژوهش اساتفاد     انتااب نمونه برایبندی بندی شد که این ط قهمحروم( دسته کامالًو 

هار   اه، ساه  نمونا  ت هر محل ای استفاده شد که براسا  نس ت جمعیّگیری سهمیهبرای این کار، رو  نمونهاست. 

افاراد در   انامه و افتماال اداما  بودن تکمیل پرسشای چندمرفلهبه  توجّهفج  نمونه با (. 2جدول ) دشط قه تعیین 

؛ دشا نفار انتاااب    هشاتاد تعاداد نموناه   اشا اع ن اری     نایمبر ،آوری داده و تحلیلزمانی جم و ه روند پژوهش 

شاود و روناد    بسانده نموناه   هشاتاد ناماه موجاش شاد کاه باه      پرساش  هایپرسشتکرار پاسخ افراد به  که یطور به

 د.  شوداده به رو  پیمایش تکمیل  یآور جم 

 1 ةت منطقبندی محالّدسته برای شدههای استفاده. معیارها و شاخص1جدول 

 هاشاخص معیار

 اجتماعی
، باساواد  تجمعیّا ، ساواد  یبا  تجمعیّا ی، دانشاگاه  حصایالن الت  فاار  ، تیّجمع تعداد، خانوار ةانداز، اقامت تمدّ، التیتحص، تیجنس، سن

 واردشده مهاجران

 اقتصادی
 یخانوارهاای دارا  تعاداد ، مساتأجر ر خاانوا  تعاداد ، خانوارها انیهز، مسکن تیمالکی خانوار دارا تعداد، درآمد، کارانیتعداد ب، تعداد شاغالن

 خودرو یخانوارهای دارا تعداد، کلتیموتورس

 -محیطی 

 فضایی

باه مراکاز    یکا ینزد، ربناا یز ساطح ، نیزما  اساران ، ناخالآ تراک ، مترو و اتوبو  ستگاهیبه ا یکینزد، مارستانیبه ب یکینزد، کیتراف زانیم

 یدسترسا ، شاده یدرختکاار  یبه فضا یکینزد، س ز یبه پارک و فضا یدسترس، هبه درمانگا یدسترس، بهداشت ابه خان یدسترسی، ورزش

 ،یکشا  لولاه باه آب   یدسترسا ، یرساان  آب ابه شا ک  یدسترس، یعیگاز ط  ابه ش ک یدسترسیی، راهنما ابه مدرس یدسترس، به دبستان

 نیبنز پمپبه  یدسترسو  یبه مراکز خدمات عموم یدسترس، به استار یدسترس، و توالت فمام

 و تعیین حجم نمونه در هر طبقه 1 ةت منطقبندی محالّبندی و طبقه. رتبه2جدول 

 همحلّ امتیاز طبقه تعداد نمونه همحلّ امتیاز طبقه تعداد نمونه

21 

م
ّط
وس
ت

 

 زعفرانیه 91

31 

مالً
کا

 
دار
ور
رخ
ب

 

18/13  نجوزستا 

12/91 28/18 تیشهرک محال    فکمت 

81/92 53/13 ها گلشهرک    جماران 

13/92 89/11 شهرک نفت   یبوعل فصار 

99/93 13/12 داراباد   قاس  زاده امام 

 

 

12/93  اراج 

33 

دار
ور
رخ
ب

 

13/15  کاشانک 

1/81 33/91 هدرّگالب   تجریش 

11/83 11/91 اوین   آباد رست  

31 

وم
حر
م

 

33/82 53/91 دربند   نیاوران 

13/85 13/99 سوهانک   چیذر 

8/39 11/99 ازگل   قیطریه 

12/11 محروم کامالً 8 28/99   درکه   با  فردو  

  33/98  ولنجک 

11/93  محمودیه 
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سال و بیشاترین در اد    19 دهندگان پاسخ سن  نیانگیمدهد که افراد نمونه نشان می عمومی اتمشا صبررسی  
ین سه  گروه شغلی افراد نمونه مربوط باه شاغل   همننین بیشتر ؛است مدارک تحصیلی مربوط به مقط  کارشناسی

 (.  1)جدول  میلیون تومان است سهتا  دوت درآمدی نیز بیشترین در د مربوط به درآمد وضعیّ صدرخصوآزاد و 

بار   تأثیرگاذار ای از عوامال  که در آن مجموعه های سناریونگاری تدوین شدنامه، پرسشگیری نمونهاز انجام  پس 
ساپس باا پیماایش     ؛دشا قیاد   ،باود  ان که از م انی ن ری استاراج شدهشهرداری تهر 3 امنطق زیست محیط ةآیند

 ؛شاهری جاواب دهناد    زیسات  محایط  ةاین عوامل بر آیند تأثیرگذاریخواسته شد تا به میزان  انیپاساگومیدانی از 
رافال بعاادی  فضاای مجاازی در م   راهساپس باا اتماام پیماایش اول در منطقاه از پاسااگویان خواسااته شاد تاا از        

یناد شارکت داشاته باشاند.     ااز پاساگویان فاضر شدند در ایان فر نفر  چهلسناریونگاری مشارکت داشته باشند که 

 زیسات  محایط بار ساناریوهای ممکان     هاا  آن تاأثیر ها و شناسایی عدم قطعیت -3مرافل بعدی سناریونگاری شامل 
ت خاود،  محاال   زیست محیطشهروندان درخصوص  پذیری مسئولیتسنجش میزان  -1تدوین سناریوها و  -2؛ منطقه

سنجش میزان مشاارکت شاهروندی در    انامبعد پرسش ا. در مرفلانجام گرفتسناریونگاری یند ابا گروه دخیل در فر
ماورد ن ار تکمیال     ادر سناریونگاری در منطق شهری در گروه دخیل و افراد غیر دخیل زیست محیط ةمدیریت آیند

 .  (2شکل ) های پژوهش قید شده استدوم یافتهشد که نتای  آن در باش 

 پژوهش ةنمون ةات عمومی افراد جامعمشخّص. 3جدول 

 
 میزان تحصیالت )درصد( جنسیت افراد

 رتارشد و باالکارشناسی کارشناسی پلمید فوقدیپلم و  زیر دیپلم درصد زنان درصد مردان
 31 13 33 8 15 35 تعداد

 15/39 15/33 35/21 52/9 95/18 35/82 در د

 
 گروه شغلی )درصد(

 هکارگر ساد آزادشغل  کارمند صمتخصّ
 1 12 21 39 تعداد
 35/1 35/13 35/13 15/25 در د

 
 وضعیت درآمدی )درصد(

 ونیلیم  یک ریز
 تومان

 ونیلیم دوتا  یک نیب
 تومان

 ونیلیم سهتا  دو نیب
 تومان

 ونیلیم پنجتا  سه
 تومان

 تومان باالتر از پنج میلیون

 33 23 33 1 1 تعداد
 85/31 85/18 25/21 15/1 35/1 در د

                                                   
      

                                           
                     

                         
       GBN

                                        
                           

                                          
         

                              
              

                       

مش   کردن مو و  ا  ی

تعیی   وام  ک یدی 

شناسایی نیروهای پیشران 

شناسایی  د   طعیت ها

تدوی  منط  سناریو

تدوی  سناریوها

و عیت شا   ها در هر 
سناریو

     و نشان  ها

                          
             

-      

                                            ...

       A       B       C       D
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B
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 نتایج
نفعان ا لی مدیریت شهری، با میازان آگااهی و   کنشگران و ذی امثاب بهرفتار شهروندان با محیط پیرامون خود  ةنحو

 ةایان موضاوع در محادود   مستقیمی دارد. برای بررسای   ای رابطزیست محیطمسائل و مشکالت  نادرزمی ها آندانش 

یناد  افر درنفار کاه    چهلل سال تقسی  شدند. گروه اوّ هجدهباالی  ةنفر چهلنمونه به دو گروه  اجامعمورد مطالعه، 

پاژوهش   یهاا یافتاه  یال ن ودناد.  دخ سناریونگارییند افر درنفر که  چهلنیز  دخیل بودند و گروه دوم سناریونگاری

ای وجاود  رهای زمینهجنسیت و سن بین دو گروه تفاوت زیادی وجود ندارد و تعادل در متغیّ ازن ردهد که نشان می

را زناان تشاکیل    %13و  هاا ( مردساناریونگاری یناد  انموناه )دخیال در فر   ال جامعاز گروه اوّ %33 که یطور بهدارد. 

را زناان تشاکیل    %19را مردهاا و   %81( ساناریونگاری یناد  انمونه )عدم دخیل در فر اگروه دوم جامعدر د و نده می

در  دهنادگان  پاساخ بیشاترین   ،نمونه ال جامعنیز الزم به ذکر است که در گروه اوّ دهندگان پاسخ سن  بارةدهد. درمی

( %13ساال )  13تاا   23 در گاروه  دهنادگان  پاساخ بیشترین  نیز ( و در گروه دوم%83سال ) 13تا  23ی سن  ةمحدود

گاذارد،  مای  تاأثیر ی شهروندان زیست محیطای که بر میزان آگاهی و دانش رهای زمینهاز متغیّدیگر یکی  قرار داشتند.

هاای تحصایلی شا یه باه همادیگر قارار       در گروه کمابیشخصوص دو گروه  این در که ستا ها آنمیزان تحصیالت 

( و در گاروه دوم نیاز   %13در د مربوط به افراد دارای مادرک کارشناسای )   ل بیشتریندر گروه اوّ که یطور بهدارند. 

 (.1جدول ) استبه این گروه تحصیلی مربوط بیشترین در د 

 شاهری، فاسّ   زیسات  محایط مادیریت   ازمینارکت شهروندان درخصوص مشارکت دربر مش رمثث یکی از عوامل  

دهاد  ر نشاان مای  سنجیده شده است. نتای  بررسی این متغیّ نمونه ات اقامت جامعر مدّمکانی است که با متغیّ قتعل 

و کمتارین در اد در هاردو     سال در منطقه اقامات داشاته   35بیش از  ،و دوم لدر گروه اوّ دهندگان پاسخر بیشتکه 

ر در دو وجود تعاادل در سانجش ایان متغیّا     ةدهند نشانکه این  استاقامت کمتر از یک سال  اگروه مربوط به ط ق

 (3جدول ) ورد مطالعه استگروه م

موضاوع ا الی   دهاد کاه   یناد ساناریونگاری نشاان مای    انامه مربوط باه افاراد دخیال در فر   نتای  تحلیل پرسش 

تادوین و تفسایر    بارای . اسات  های افتماالی یک در آینده امنطقشهری  زیست محیط توضعیّ ، تفسیرنگاریسناریو

شناساایی   رماثث  مشارکتی الزم است تاا عوامال    ةشیوران بهشهرداری ته 3 امنطق زیست محیطسناریوهای افتمالی 

 (.  8جدول هستند ) تأثیرگذار همنطقاین  زیست محیط تیّوضععامل کلیدی بر  19دهد که شوند، نتای  نشان می

 . تحصیالت پاسخگویان4جدول 

 تحصیالت 

 
 ارشد و باالترکارشناسی یکارشناس دیپلم فوقو  پلمید پلمید ریز

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد دادتع درصد

 31 %3/12 31 %13 33 %3/19 1 %35 سناریونگاری ندایدر فر لیدخ 

 8 %33 32 %15 35 %23 2 %3 سناریونگاری ندیادر فر دخیلعدم  

 33 %9/21 15 %3/19 23 %2/13 8 %3/9 جم 

 دهندگان پاسخت اقامت . مد5ّ جدول

 مدت اقامت 

 
 سال بیشتر ده سال دهتا  پنج سال پنجتا  سه سال سهتا  کی سال کیکمتر از 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 22 %33 3 %3/32 2 %3 1 %25 1 %3/9 سناریونگاری ندایدر فر لیدخ 

 39 %3/12 1 %35 1 %25 8 %33 3 %3/32 سناریونگاری ندایدر فر دخیلعدم  

 19 %1/18 3 %2/33 32 %33 31 %3/39 1 %35 جم 
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 تهران شهر کالن 1 ةمنطق زیست محیطت بر وضعیّ رمؤثّعوامل کلیدی  .6جدول 

 عامل کلیدی نام حوزه

 اقتصادی

 اساتفاده از ، (Rent) ینشاین  اجااره ، (Cost) یزنادگ  انا ی، هز(Propمسکن ) تی، مالک(Incoدرآمد )میزان ، (Emplشاغالن )تعداد 

 ی اانعت(، مراکااز Indus) بنیااان دانااش اانای   توسااعا(، Autom) یشاصاااسااتفاده از خااودرو  ، (Motor) موتورساایکلت

(CentIndus مالیات و ،)( عوارضTax قیمت زمین و ،)( مسکنHous  .) 

 اجتماعی
(، SocCap) یاجتمااع  ا(، سارمای Monir) تیا قوم(، Migمهااجرت ) (، میازان  Rate) تیّا جمعنرخ رشاد  (، Pop) تیّجمعتعداد 

 (.Awarn) یشهروند(، آگاهی SocJus) یاجتماع(، عدالت Acad) یدانشگاه حصیالنالت  فار (، Age) تیّجمعی های سن گروه

 فناوری
(، SocNet) یاجتمااع  هاای  شا که (، Dumpزبالاه )  امدیریت بهین(، PublTra) یعموم ونقل فمل(، ElcAou) یبرقخودروهای 

 .(Recy) یخانگی و پسماند محل  ااوری تصفیفن 

 -کالبدی 

 فضایی

(، Distru) یزیسات  محایط خادمات شاهری و    ا(، توزیا  بهینا  SpaJus)فضا  امدیریت بهین(، Landchngتغییرات کاربری اراضی )

، ترافیاک  (Villg) راماون یپروساتاهای  ناوافی  (، ادغاام  Spwl) یعا یط هاای  شاهری در پهناه   ا(، توساع Densty) یشاهر تراک  

(Trafic فضاهای س ز ،)یشهر (GreSpc توان ،)کیاکولوژ (Ecolo.) 

   .(NGO) نهاد مردم های سازمان(، Integr) یشهر ا(، مدیریت یکپارچLocal) یمحل مشارکت شهروندی و اجتماعات  گیری تصمیم

شناساایی شاده    رماثث  عامال ا الی    19تدوین محورهای ا الی ساناریو،   شناسایی نیروهای پیشران و  من وربه 

 امدیریت یکپارچا »، «فضا امدیریت بهین»که دهد نتای  نشان می(، 1شکل امتیازبندی شدند )متقاط   تأثیر  رو به

تاوان  »و  «یو اجتماعاات محل ا   یمشارکت شهروند»، «شهری ونقل فملسیست  »، «تغییر کاربری اراضی»، «شهری

قیمات زماین و   » ،«شاهری  ونقال  فمال » ازجملاه عاواملی  از طر  دیگار  و  تأثیرگذاریبیشترین امتیاز  «اکولوژیک

ترافیاک و  » و« استفاده از خاودرو شاصای  »، «فضا امدیریت بهین»، «های ط یعیشهری در پهنه اتوسع»، «مسکن

کاه  آن اسات   بیانگرهمننین نتای   ؛اندرا به خود اختصاص داده یریرپذیتأثبیشترین امتیاز  «تغییرات کاربری اراضی

و اجتماعاات   یمشاارکت شاهروند  »، «تغییرات کاربری اراضای » ،«فضا امدیریت بهین»، «شهری امدیریت یکپارچ»

 تأثیرگاذار بسایار    ورت به زمان ه رها، این متغیّ که یطور بهند هست یدووجهرهای متغیّ «توان اکولوژیک»و  «یمحل 

 رها با عادم پایاداری آمیاتاه اسات، زیارا هار عمال و       ط یعت این متغیّ. (1)شکل  کنند، عمل میریرپذیتأثو بسیار 

رهاای راه اردی   ایان عوامال، متغیّ   درواقا   ؛دن اال دارد رها باه ، واکنش و تغییری بر دیگر متغیّها آنتغییری بر روی 

شاد، در  اورت کساش     مشا آبعد که میزان عدم قطعیت عوامل کلیدی  اشوند که در مرفلسیست  محسوب می

 ند.  توانند محورهای ا لی سناریو را شکل دهامتیاز باالی عدم قطعیت می

 
 مک(میک افزار نرم)خروجی تحلیل در  گریبر همد یدیعوامل کل یریرپذیتأثو  تأثیرگذاری زانی. م3شکل 
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 مک(میک افزار نرم)خروجی تحلیل در  ت عوامل کلیدی در تحلیل ساختاریوضعیّ .4شکل 

شاهر تهاران    3 امنطقا  زیسات  محایط  ةهای بحرانای در فاوز  در این باش از پژوهش به شناسایی عدم قطعیت 

 و «کااربری اراضای شاهری    امادیریت بهینا  » ،که در ماتریس زیر نشان داده شاده اسات  همننان. شودپرداخته می

تهاران بیشاترین    شاهر  کاالن  3 امنطقا  زیسات  محایط در  «یمشارکت شهروندی و افزایش نقش اجتماعات محل ا »

 ةو نیروهااای پیشااران در آینااد (3 شااکل) اناادو بیشااترین عاادم قطعیاات را بااه خااود اختصاااص داده تأثیرگااذاری

در قالاش محورهاای ا الی     ،نیاروی پیشاران  ایان دو  بناابراین،  ؛ هساتند  تهاران شاهرداری   3 امنطقا  زیست محیط

 شود.که در ادامه به تشریح سناریوها پرداخته می سناریونگاری انتااب شدند

 
 هاعوامل کلیدی و پیشران تأثیر. ماتریس عدم قطعیت و سطح 5شکل 
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لیش ساناریو را    یادو محور ا لی که منطق  3ش که تجارت جهانی ةشیوشناسی تدوین سناریو بهبه رو  توجّه با 

شاهر   3 امنطقا  زیسات  محایط  ةدرخصوص آیناد  ا لی دو عدم قطعیتبه  توجّهو با  دشدهند شناسایی تشکیل می

   .(8)شکل  استمنطقه قابل بررسی این  زیست محیطت سناریو برای وضعیّ چهار ،تهران

شاکل   «افزایش مشارکت شهروندی و اجتماعی»و  «فضای شهری امدیریت بهین»ل از تالقی دو محور سناریو اوّ 

در ایان ساناریو قاوانین و    دهاد؛  شهری را نشان می زیست محیطی هاشاخآ ات بهینگیرد که این سناریو وضعیّمی

هاای اجتمااعی و   فعّالیّات و  شاده  اعماال شاهری   یاوساازه  ساختی مربوط به زیست محیطرات و استانداردهای مقر 

باا   3 امنطقا  زیست محیط جهیدرنت ؛دیابافزایش می شهری زیست محیطی در ارتقاء سالمت مشارکت اجتماعات محل 

ی باه  زیسات  محیطهای میر ناشی از آلودگیوها و مر های استاندارد جهانی هماوانی داشته و میزان بیماریشاخآ

ت وضاعیّ  ای تغییر کرده و شارایط اداما  زیست محیطهمننین، فضای شهری براسا  معیارهای  ؛سدرفداقل خود می

ایجاد اجماع عمومی برای مشارکت شاهروندی   ازجملههایی در این سناریو فر ت شود.ا میپایدار در این سناریو مهیّ

ریازی فضاایی بهیناه    ی برناماه های مدیریتی در سطح شهرداری براه و افزایش یرفیتمحل  زیست محیطدر مدیریت 

   .(8شکل ) شودایجاد می

شاکل   «یکاهش مشارکت شهروندی و اجتماعاات محل ا  »و  «فضای شهری امدیریت بهین»سناریو دوم از تالقی  

 رنا   کا  شاهری   زیسات  محایط های مشارکتی و رفتاار شاهروندان درخصاوص    که در این سناریو شاخآ ردیگ یم
شهری براسا  قوانین و اساتانداردهای   یوسازها ساختسناریو این در  افتد.فاق میا ات فض اا مدیریت بهینامّ ،شود یم

ا مشاارکت شاهروندان   امّ؛ یابدمیو کاربری اراضی متناسش با یرفیت ط یعی منطقه تغییر  انجام گرفته یزیست محیط
 اجا یدرنت ؛دیابا کااهش مای   های جمعی در این زمینهفعّالیّتو  شهری زیست محیطی در نگهداشت و اجتماعات محل 
ا درمقابال  ؛ امّا کا  اسات   زیسات  محایط  ةهای همگاانی در فاوز  فعّالیّتو  نهاد مردمهای تعداد سازماناین تغییرات 

ناشای از   یرهاا یوم مار  ی در کااربری اراضای و سااختار فضاایی شاهر لحااظ شاده و        زیسات  محایط استانداردهای 
هاای مادیریت   های موجود در این سناریو، افزایش دغدغاه فر ت د.یابی کاهش میی تا فدّزیست محیطهای  آلودگی

شهری است و تهدید افتمالی افازایش فا اله باین مادیریت شاهری و       زیست محیطفضا بر  تأثیرشهری درخصوص 
 .(8شکل ) شهری است زیست محیطاجرای راه ردهای ارتقاء  انیدرزمی اجتماعات محل 

 «فضای شاهری  ابهین عدم مدیریت»و  «یروندی و اجتماعات محل کاهش مشارکت شه»سناریو سوم از تالقی  

ت نامناسا ی را تجرباه   شاهری در منطقاه در ایان ساناریو وضاعیّ      زیست محیطهای شاخآ اهمافتد و فاق میات 
بار   روز روزباه زیادی گرفتاه و   اسال  فا ل زیست محیطبا معیارهای  3 ات منطقمحال در این سناریو خواهند کرد. 

انط ااق  منطقه با اساتانداردهای جهاانی   این شهری  زیست محیطهای شاخآو شود ت افزوده میری محال ناپایدا
تهدیدهای این ساناریو   ند افزایشی را تجربه خواهد کرد.وی رزیست محیطهای ناشی از آلودگی ریوم مر و  نداشته

 3 اشاهری منطقا   زیسات  محایط ففظ مشارکت شهروندی در  مدیریت شهری به مدیریت فضا و ن ود  یتوجّه یب

 (.8شکل ) است
 «فضای شاهری  امدیریت بهینعدم »و  «یافزایش مشارکت شهروندی و اجتماعات محل »سناریو چهارم از تالقی  

بهیناه   طاور  باه درمقابل فضاای شاهر   ا ، امّبرجسته شدهدر آن و شهروندان ی محل اجتماعات که نقش گیرد شکل می
شهری افازایش   زیست محیطهای فعّالیّتهای مردمی و همگانی برای افزایش یو تال در این سنار شود.مدیریت نمی

عمومی افازایش   ونقل فملهوا، تفکیک زباله و استفاده از  آلودگی ازجملهی زیست محیطهای یافته و برخی از شاخآ

کناد و شارایط تاریاش    شهری تغییار پیادا مای    زیست محیطبه استانداردهای  توجّها فضای شهری بدون د، امّیابمی

                                                                                                                                                            
1- Global Business Network 
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یاباد. در ایان ساناریو    ت در فضا افزایش مای جمعیّ ازفد شیبمحیط ط یعی را فراه  کرده و مشکالت انرژی و تراک  
 نهااد  ماردم ی زیسات  محایط هاای  ساازمان تعداد و  یافتهی کاهش ی تا فدّزیست محیطهای ناشی از آلودگی ریوم مر 

مدیران شهری به عواقاش تغییار محایط شاهری و افازایش       یتوجّه یبدید موجود در این سناریو ته ند.یابافزایش می

وجود عزم همگانی و افزایش مشارکت شاهروندی   آن،ا فر ت موجود در ی است؛ امّزیست محیط ضدّ یوسازها ساخت
   .(8شکل ) ت خود استمحال  زیست محیطدر ففایت از 

یاک   اسنجش میازان مشاارکت شاهروندان منطقا     من وربه، تجارت جهانی اش کرو  بهز تدوین سناریوها ا پس 

ای بارای  ناماه پرساش برای این من اور   گرفته شد. نامه بهرهابزار پرسشاز  ،زندگی خود امحل  زیست درزمینا محیط

 پرساش  13شاهروندی در   پاذیری  مسائولیت  ، مشارکت مدنی ویزیست محیطآگاهی شهروندی، رفتار  شاخآچهار 

در  لیا دخمیانگین آگاهی شهروندان  9به جدول  توجّهبا د. ندکرتکمیل آن را پژوهش  و دو گروه مستقل د شن تدوی

تاوان  لاذا مای   ؛است 3/25 سناریونگارییند ادر فر خیلشهروندان عدم د و میانگین آگاهی 2/19 سناریونگاری ندیافر

و  زیسات  درزمیناا محایط   از آگاهی شهروندی بیشتری ،اندقرار گرفته نگاریسناریویند اکه در جریان فر گفت افرادی

 ند.  هستبرخوردار در منطقه  زیست محیط ةآیند

 
  
  
 
  
   
   
   

  
  
 

 
  
  
 
  
   
   
   

  
  
   
 
 

                                                                           

کاهش استفاده از خودرو 
شاصی

کاهش تولید زباله
عدم تغییر کاربری فضای س ز
عدم تعرض به اراضی ط یعی

کاهش ترافیک
کاهش تولید آالینده ها

کاهش بیماریهای قل ی و 
عروقی

کاهش موجودات ناقل بیماری
کاهش فاضالب شهری

کاهش آلودگی هوا
کاهش آلودگی  وتی 
کاهش آلودگی بصری
کاهش مصر  انرژی
کاهش مصر  آب
کاهش روان آب 

افزایش فضاهای س ز
افزایش استفاده از اتوم یل برقی

افزایش استفاده از فناوری بازیافت
افزایش مسیرهای پیاده

افزایش استفاده ازفمل و نقل 
عمومی

افزایش توان اکولوژیک
افزایش استفاده از مواد 

تجدیدپذیر
افزایش فعالیتهای ورزشی

افزایش مقدار زباله تفکیک شده
افزایش مسیرهای درختکاری
افزایش سازگاری کاربری ها

افزایش مدیریت محلی
افزایش فعالیتهای جمعی محیط 

زیستی

افزایش استفاده از خودرو 
شاصی

افزایش تولید زباله
تغییر کاربری فضای س ز
تعرض به اراضی ط یعی

افزایش ترافیک
افزایش تولید آالینده ها

افزایش بیماریهای قل ی و 
عروقی

افزایش موجودات ناقل بیماری
افزایش فاضالب شهری

افزایش آلودگی هوا
افزایش آلودگی  وتی 
افزایش آلودگی بصری
افزایش مصر  انرژی
افزایش مصر  آب
افزایش روان آب 

کاهش فضاهای س ز
کاهش استفاده از اتوم یل برقی

کاهش استفاده از فناوری 
بازیافت

کاهش مسیرهای پیاده
کاهش استفاده ازفمل و نقل 

عمومی
کاهش توان اکولوژیک
کاهش استفاده از مواد 

تجدیدپذیر
کاهش فعالیتهای ورزشی

کاهش مقدار زباله تفکیک شده
کاهش مسیرهای درختکاری
کاهش سازگاری کاربری ها

کاهش مدیریت محلی
کاهش فعالیتهای جمعی محیط 

زیستی

عدم تغییر کاربری فضای 
س ز

عدم تعرض به اراضی 
ط یعی

کاهش آلودگی هوا
کاهش ترافیک

افزایش فضاهای س ز
افزایش مسیرهای پیاده

افزایش سازگاری کاربری ها
افزایش کاربری های ترکی ی
کنترل تراک  های شهری

افزایش یکپارچگی کاربری 
اراضی و فمل و نقل

افزایش فضاهای عمومی
مدیریت نزوالت آسمانی

به ود ش که فاضالب

افزایش استفاده از خودرو 
شاصی

افزایش آلودگی  وتی
افزایش تغییر کاربری اراضی

افزایش تراک  شهری
عدم تفکیک زباله

عدم استفاده از مواد تجدید پذیر 
و ارگانیک

افزایش بیماریهای قل ی و عروقی
افزایش قط  درختان
افزایش مصر  آب

افزایش مصر  انرژی
افزایش موجودات ناقل بیماری

افزایش هزینه های به ود محیط 
شهری

افزایش آالینده ها

تغییر کاربری فضای س ز
تعرض به اراضی ط یعی

افزایش آلودگی هوا
افزایش ترافیک

کاهش فضاهای س ز
کاهش مسیرهای پیاده

کاهش سازگاری کاربری ها
کاهش کاربری های ترکی ی

عدم کنترل تراک  های 
شهری

کاهش یکپارچگی کاربری 
اراضی و فمل و نقل

کاهش فضاهای عمومی
عدم مدیریت نزوالت 

آسمانی
عدم به ود ش که فاضالب

کاهش استفاده از خودرو 
شاصی

کاهش تولید زباله
عدم تغییر کاربری فضای س ز
عدم تعرض به اراضی ط یعی

کاهش ترافیک
کاهش تولید آالینده ها

کاهش بیماریهای قل ی و 
عروقی

کاهش موجودات ناقل بیماری
کاهش فاضالب شهری

کاهش آلودگی هوا
کاهش آلودگی  وتی 
کاهش آلودگی بصری
کاهش مصر  انرژی
کاهش مصر  آب
کاهش روان آب 

 ها در هر سناریوت شاخصو وضعیّ 1 ةمنطق زیست محیط. سناریوهای 6شکل 
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 کاه  یطاور  باه  ؛ده استآم دستبهی و مسئولیت شهروندی نیز نتای  مشابهی زیست محیطهای رفتار برای شاخآ 

باوده   2/11و  2/13برابر با  سناریونگاریشهروندان دخیل در  پذیری مسئولیتی و زیست محیطمیانگین شاخآ رفتار 

باوده   3/22و  3/33 سناریونگاریشهروندان عدم دخیل در  پذیری مسئولیتی و زیست محیطو میانگین شاخآ رفتار 

از رفتاار   ،اناد قرار گرفتاه  3 امنطق زیست محیط سناریونگارییند اه در فرتوان گفت افرادی کمیاین، است و براسا  

ا درخصاوص شااخآ همکااری باا     امّا ؛ ندهسات برخاوردار   زیسات  درزمینا محایط  پذیری مسئولیتی و زیست محیط

یناد  ادهد که تفااوت میاانگین زیاادی باین افارادی کاه در فر      نتای  نشان می زیست درزمینا محیطی نهادهای محل 

درزمیناا  ی همکااری باا نهادهاای محل ا     خصاوص در ،اناد دخیل ن وده آنکه در  کسانیاند و قرار گرفته یونگاریسنار

 .(9جدول ) شهرداری تهران وجود ندارد 3 امنطق زیست محیط

 اسات  53/5داری کمتار از  یکه سطح معن شودمشاهده می( 1)جدول لون  نوآزمداری یبا مراجعه به سطح معن 

داری  یلذا باه قسامت ساطح معنا     ؛(1جدول ) که واریانس دو گروه برابر است دیآمیدست بهنتیجه  این( و 551/5)

داری ایان قسامت   یساطح معنا  کاه  شاود  . مشاهده مینی کمراجعه می ها انسیوارآزمون دو دامنه در ردیف برابری 

و گروه مورد مطالعه نابرابر اسات  گیری  که میزان آگاهی شهروندی در د( و لذا نتیجه می555/5است ) 53/5کمتر از 

شاهروندی نیاز    پاذیری  مسائولیت ی و زیسات  محایط درخصوص دو شااخآ رفتاار   دار است. یو این نابرابری نیز معن

داری آزماون دو دامناه   یو سطح معن برخوردارند( 553/5 و 553/5) 53/5 داری لون کمتر ازیترتیش از سطح معن به

هاای رفتاار   شااخآ  زمیناا و ایان نشاان از ناابرابری دو گاروه در     اسات  53/5نیز در دو شاخآ مربوطاه کمتار از   

باا   یامّاا درخصاوص شااخآ همکاار    ؛ است دار یمعنو این نابرابری  داردشهروندی  پذیری مسئولیتی و زیست محیط

ت % اسا 53/5از  شاتر یب دارییکه سطح معن دهدینشان م  یلون، نتا دارییبا مراجعه به سطح معن یمحل  ینهادها

دامناه   داری آزماون دو یو همنناین باا بررسای ساطح معنا     دارد برابری واریانس دو گاروه  نانشان از و این  (51/5)

میاانگین   براباری  دهنادة که نشان است( 53/5) 53/5داری این قسمت نیز بیشتر از یشود که سطح معنمشاهده می

 .  نیست دار یمعنکه این برابری  ی استن همکاری با نهادهای محل میزا شاخآ

 گروه کیتفکبه ،آگاهی شهروندی یمرکز یهاشاخص .7جدول 

 واریانس میانگین حداکثر حداقل تعداد آگاهی شهروندی

2/19 18 31 15 دخیل در فرایند سناریونگاری  21/1  

3/25 12 32 15 عدم دخالت در فرایند سناریونگاری  95/8  

1/21 21 32 15 کل  25/8  

 واریانس میانگین حداکثر حداقل ادتعد زیستی رفتار محیط

2/13 13 33 15 دخیل در فرایند سناریونگاری  21/1  

3/33 15 33 15 عدم دخالت در فرایند سناریونگاری  95/3  

1/21 23 39 15 کل  25/3  

 واریانس میانگین حداکثر حداقل تعداد پذیری شهروندی مسئولیت

2/11 18 21 15 دخیل در فرایند سناریونگاری  21/1  

3/22 13 33 15 عدم دخالت در فرایند سناریونگاری  95/3  

1/28 29 33 15 کل  15/8  

 واریانس میانگین حداکثر حداقل تعداد همکاری با نهادهای محلّی 

2/11 11 22 15 دخیل در فرایند سناریونگاری  21/1  

3/19 18 25 15 عدم دخالت در فرایند سناریونگاری  95/1  

1/28 29 23 15 کل  15/1  
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 ل و دومگروه اوّ یزیست محیطهای مشارکت شاخصآزمون تفاوت میانگین  .8جدول 

 ها نیانگیمآزمون تی برای برابری  ی برابرها انسیوارآزمون لون برای 

 F دارییسطح معن t باال حدّ پایین حدّ ی )دو دامنه(دارمعنیسطح  آزادی ةدرج 

 آگاهی شهروندی
59/3 برابری واریانس  555/5  33/8  131 555/5  33/3  22/2  

13/8   عدم برابری واریانس  222/151  555/5  33/3  22/2  

 زیستی محیط رفتار
59/8 برابری واریانس  552/5  33/9  123 555/5  22/3  21/2  

33/8   عدم برابری واریانس  292/113  555/5  23/3  23/2  

 پذیری شهروندی مسئولیت
51/8 برابری واریانس  553/5  33/1  139 555/5  35/3  52/2  

11/9   عدم برابری واریانس  132/155  555/5  53/3  33/2  

 همکاری با نهادهای محل ی
51/5 351/5 برابری واریانس  53/9  91 53/5  33/5-  33/3  

52/9   عدم برابری واریانس  2/81  593/5  35/5-  32/3  

 بحث  
 زیسات  محایط ریزی شاهری و مادیریت   برنامه عر انوین در مدیریت راه ردی در  رویکردهای ازجملهسناریونگاری 

رو تصاویری  پایش  هاای  قطعیتهای اکتشافی و هنجاری از عدم شهری است. این رویکرد در پی آن است تا با شیوه
. ماورد ن ار برساد    اآینده به نتیج ینیب شیپقابل  ریزی در فضای پینیده و غیرتر ارائه دهد و مدیریت و برنامهروشن
و  گیری از خ رَد جمعی پیوند ناگسساتنی دارد و سناریونگاری با م انی مشارکت شهروندی و بهره پژوهی آیندهماهیت 

ریازی  برناماه  فرایندو  گیریواقعی آینده را در بطن تصمی  دهندگان شکلتا بازیگران ا لی و  آن استهمواره در پی 
ریازی  ی و برناماه اجتماعاات محل ا   اتقویت توسعدن ال به پژوهی آیندهبنابراین ؛ (2531 ،و همکاران 3)ویگند قرار دهد

 در مدیریت شاهرها شاکل گرفتاه اسات و    ریزی عقالنی و باال به پایین این رویکرد در مقابل برنامه ست.ا پایین به باال
اجتمااعی و   ازن ار ، در مرکز قراردادن افارادی اسات کاه    در سناریونگاری های مشارکتیدیدگاه کارگیری بههد  از 

 هاا  بار آن هاایی اسات کاه    هاا و طار   شرکت در سیاست من وربه ها آناند و تشویق تصادی در فاشیه قرار گرفتهاق
نفعاان و  ال ذیشهری نیازمند مشارکت فعّ زیست محیط ریزی راه ردیبرنامه .(98: 2553)کاستری،  است رگذاریتأث

کاه نشاان    اخیر مطالعات زیادی انجام شاده  یاه سالدر (. 2531 و همکاران، 2)چاودوری این مسئله است کنشگران
ی اسات  محل ا  اجامعا  زیست محیطمدیریت مشارکتی ارتقاء درزمینا  مدیدهد سناریونگاری مشارکتی رو  کارآمی

و  3اشامیت  ؛2558، و همکاران کاک ؛2559، و همکاران 1کاک ؛2533اترا  روزا ،  ؛2531و همکاران،  1)ا  رید
   (.2535 همکاران،

ای هاای توساعه  فعّالیّات  برایی را ریزی در سطح محل ی و نهادهای برنامهمحل اجتماعات مشارکتی،  ونگاریسناری 
العات تغییراتی است که در فضاای  دانش و اط  ابرپای یدرپ یپ یفرایندنگاری دهد. سناریودیگر قرار مییکدر راستای 

 من اور  باه ی محل ا اجتماعاات  شاود تاا تواناایی    مای  موجاش امر گیرد و همین ی انجام میمحل اجتماعات  ةشد ساخته
هاای کیفای و   . تکنیاک (8: 2531)آدیساون،   افازایش یاباد   شاهری  زیسات  محایط  مدیریت و سازگاری با تغییارات 

درزمیناا   افکاار را  کاردن و بادل  ، مشورت و ردّوگو گفت امشارکتی زمین سناریونگاریشده در گرفته کارهبمشارکتی 
هاای متفااوت از مساائل و راهکارهاای     باه شناساایی دیادگاه    فرایندکند. این فراه  می یشهر زیست محیطمسائل 

 من اور باه . (2: 2531، و همکااران  8کناد )بیزیکاوا  کمک مای ، تجارب و مناب  نفعان ذیهای موجود براسا  دیدگاه
 ،آماوز  اجتمااعی اسات    ةدکنن فراه در بستری که  دبای نفعان ذیی و محل اجتماعات دستیابی به فکمروایی پایدار، 

                                                                                                                                                            
1- Weigand 
2- Chaudhury 
3- S. Reed 
4- Kok 
5- Schmitt  
6- Bizikova 
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 د.  نت موجود و اهدا  آینده برسبه درک درستی از وضعیّ
گیاری دخالات داده   به ود فضاای تصامی    براینفعان در ساخت سناریوها ، ذیمشارکتی سناریونگاری فراینددر  
 ریازی  برناماه ه و مشاترک از آیناد   اناداز  چشا  تی است که به ایجاد قوّ انقط فرایندوگو در این  گفتشوند. بحث و می
 امثابا  باه  -کاردن شاهروندان   دخیال  کاه  طاوری  باه  (.2533کند )پاالومو،  کمک می انداز چش دستیابی به آن  برای

 تار  ناناه یب واق تر و تواند به تدوین راه ردهای دقیقشهری می زیست محیطدر مدیریت  - ا لی نفعان ذیو  کنشگران
زماانی کاه شاهروندان درخصاوص     (. 2532 ،و همکااران  3جانساون  ؛2531ا  رید و همکاران، کمک شایانی کند )

های محایط زنادگی خاود    آینده شوند و دانش خود را در ترسی عمیق می ویژه  ورت بهتغییرات محیط اطرا  خود 
هاای  ترسای  آیناده   ،ع ارت دیگار به؛ به یک یادگیری و اقدام اجتماعی منجر خواهد شد ،گذارندبه اشتراک می باه 

شاده  کاردن تصامیمات گرفتاه   در قالش سناریوهای افتمالی موجش مشارکت شهروندان درخصوص عملیااتی ممکن 
 .(23: 2535 1ال رت ؛2559، و همکاران 2کند )کالیخواهد شد و راه را برای مشارکت عملی باز می

مشاارکت  درزمینا اتژیک ریزی استرو برنامه پژوهی آیندهابزار  مثابا بهنگاری های سناریودر پژوهش فاضر یرفیت 
نوشاتار   درواقا  شاد.   بررسای شهرداری تهران  3 اشهری منطق زیست محیطنگاری ریزی و آیندهشهروندی در برنامه

ی شاهروندان  زیسات  محایط تواند در مشارکت به این مسئله جواب داد که تکنیک سناریونگاری مشارکتی می پیش رو
در قالاش ساناریوهای    پژوهای  آیناده  فرایند بهشهروندانی که  دهدمینشان نتای  پژوهش  نقش بسزایی داشته باشد.

آگاهی کسش کارده بودناد    زیست محیط ففظ و نگهداشتدرزمینا بیشتر  ،زندگی خود پرداختند محل  زیست محیط
 گانکنناد دهد که مشارکتنتای  نشان میهمننین  ؛خود آگاهی داشتند امحل  زیست محیطو به تغییرات موجود در 

 او خاود را ملازم باه انجاام رفتارهاای روزانا       دارندی زیست محیط، رفتار 3 امنطق زیست محیطتدوین سناریوهای در 
هاای محتمال   کنناد؛ درمقابال کساانی کاه از آیناده     سکونت خود مای  محل  زیست محیطهمگام با ففایت و ارتقاء 

رفتارهاای  را ملازم باه انجاام    خاود   ،یشاناخت  باوم درق اال ا اول شاهروندی     ،منطقه خ ار نداشاتند   زیست محیط
ی نقش ساناریونگاری مشاارکتی در همکااری شاهروندان باا نهادهاای محل ا       درزمینا ا امّ؛ دانستندی نمیزیست محیط
 ازن ار باه اینکاه شاهروندان دخیال در ساناریونگاری مشاارکتی        توجّاه دهاد باا   نشان مای  نتای  شهرداری ازجمله
با شاهروندانی کاه در    محیطی زیستشهروندی و رفتار  پذیری لیتمسئو ی شهروندی،زیست محیطهای آگاهی  شاخآ
همکااری شاهروندان باا    درزمیناا  ا امّا  ه اسات، داشات ی دارمعنیتفاوت  ،سناریونگاری مشارکتی دخیل ن ودند فرایند

دهد که وجاود  و این نشان می ی وجود ندارددارمعنیتفاوت شهری  زیست محیطففظ و ارتقاء  برایی نهادهای محل 
 3 اتهاران و منطقا   شاهر  کاالن در  شاهری  زیسات  محیطففظ درزمینا شکالت نهادی و شکا  نهادهای مدیریتی م

شهری کماک   زیست محیطود این شاخآ فکمروایی  تواند به بهبسیار زیاد است و تنها سناریونگاری مشارکتی نمی
 ست.  نیز هبلکه نیازمند راه رهای ارتقاء یرفیت نهادی  ؛کند
گاوی  وتواند فضاای گفات  مشارکتی می سناریونگاریتوان چنین استدالل کرد که می ذکرشدهم افث  به توجّهبا  

در فضاای   قرارگیاری شاهروندان باا   ، رو نیا ازا فاراه  کناد؛ و   همحل  زیست محیط ةآیندت وضعیّ شهروندان را درمورد
باه  توانند بهتر می ،زندگی خود محل  زیست محیطخصوص رهای کلیدی درو متغیّ رمثث عوامل  بارةدر مشترک فکری

مشاارکتی   ةشایو شاهر تهاران، باه    3 امنطقا  زیست محیطدر این پژوهش تدوین سناریوهای اجماع همگانی برسند. 
باه   توجّاه باا  . شاهری باشاد   زیست محیطبحث تواند سرآغازی برای مشارکت شهروندان در انجام گرفته است که می

 زیسات  محایط  پژوهای  آیناده مدل نهایی ساناریونگاری مشاارکتی در    دی،پیوند بین سناریونگاری و مشارکت شهرون
 (.  9)شکل  دشوشهری پیشنهاد می

                                                                                                                                                            
1- Johnson 
2- Caille 
3- Albert 
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مراحل آینده نگاری اصول مشارکت سناریونگاری و برنامه ریزی راهبردی

چه اتفاقی می افتد 

چیزی انت ار می رود اتفاق 
بیافتد 

واقعا چه اتفاقی می افتد 

چه چیزی ممکن است اتفاق 
بیافتد 

چه چیزی ممکن است که 
ما نیاز به انجام آن باشیم 

چه کار خواهیم کرد 

چگونه عمل کنیم 

گفتمان )زیست جهان 
(حاکم

فضای گفت و 
گو

ارتبا  
شهروندی

اجما  و 
تواف  همگانی

مسئولیت و اقدام 
اجتماعی

تفکر راهبردی
خل  گزینه ها

چه چیزی ممکن است اتفاق 
بافتد 

تصمیم راهبردی

تصمیم گیری
چکار خواهیم کرد 

برنامه ریزی راهبردی

برنامه عملیاتی
چگونه عمل کنیم 

سناریوها و آینده 
های احتمالی

تصمیمات

اجرا

 
 شهری زیست محیطریزی و مدیریت مشارکتی در برنامه سناریونگاری فرایند پیشنهاد .7شکل 

 نگااری را دربار  ریازی راه اردی و ساناریو   اماه ، مشاارکت شاهروندی و برن  نگاری ا لی آینده افمثل این مدل سه  

از تحلیال ارزیاابی مشاارکت شاهروندی در      آمده دست بههای ند. براسا  یافتههستدیگر در ارت اط یک گیرد که با می

 اهاای راه اردی فلقا   و توافق همگانی شهروندان در روند تادوین برناماه   وگو گفت، وجود فضای سناریونگاری فرایند

 اهاای توساع  اجارای برناماه   یناوع  باه تواناد  دهد که میریزی راه ردی را شکل مینگاری و برنامهندهارت اطی بین آی

 شهری را نیز تضمین کند.  

 گیرینتیجه
 3 امنطقا  زیسات  محایط ت وضاعیّ  پژوهای  آیناده رویکرد سناریونگاری مشاارکتی باه   از گیری پژوهش فاضر با بهره

شاهروندی   مشاارکت ، نقاش  زیست محیطبا شناسایی سناریوهای  پیش رونوشتار  درتهران پرداخته است.  شهر کالن

مادیریت  »دو محور ا الی   تأثیرتحت  همنطقاین  زیست محیط. شدبررسی  3 امنطق زیست محیط ةدر مدیریت آیند

ورد مشاارکت  در ما تادوین شاد.    ویچهار سانار آن،  اجیدرنتاست که  «مشارکت شهروندان»و  «فضای شهری ابهین

ی برای سه شااخآ  دارمعنیدهد که سطح نتای  نشان میت خود، محال  زیست محیط ةندر سرنوشت آیشهروندان د

 53/5کمتار از   پاژوهش در بین دو گروه  «شهروندی پذیری مسئولیت»و  «یزیست محیط رفتار»، «آگاهی شهروندی»

شاهر   3 امنطقا  زیسات  محایط  ةریزی و مدیریت آیندمشارکتی برای برنامه سناریونگاریدهد است که این نشان می

ت محایط زنادگی و   شود که به اود کیفیّا  یافته ارزیابی میشهری توسعهامروزه  تهران از کارآیی الزم برخوردار است.

محیطای نیازمناد    ساالمت جسامی، روفای و زیسات     باه  توجّاه م اسات.  مقدّ زیچ همهبر  ،سالمت شهروندان در آن

بارای   یرماثث  تواناد کارکردهاای بسایار    ت مای قیّکه در ورت موف های اجتماعی است بستری از یرفیت یریگ شکل

   .ه باشدهای پایدار در پی داشتهبهسازی و ایجاد محل 
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درزمیناا  ناوین درخصاوص تقویات مشاارکت شاهروندان       یرویکارد  مثاباا  باه تواناد  مشارکتی می نگاریسناریو 

کانش ارت ااطی    ان ریا  چاارچوب شاود و در  گرفتاه   کاار هت شهری بریزی در سطح محال های شهری و برنامه طر 

 شاهر  کاالن  زیسات  محایط ریازی  رویکردهای دیگر مشارکت شهروندان در مدیریت و برناماه  ةکنند لیتکمهابرما  

مشاارکت  ریازی  برناماه  فرایناد واقعی در  نفعان ذیشهروندان و  که طوری به باشد؛ تهران شهرداری 3 اتهران و منطق

همگاانی   اقادامات گیرد و راه را برای گرا قرار میریزی عقالنی و نا هریزی درمقابل برنامهمه. این نوع برناباشند داشته

، شاهری  زیسات  محایط افتمالی مرباوط باه   از مسائل  یگیری درک مشترکع ارت دیگر، شکلبه؛ هموار خواهد کرد

 .نیز منجر شود یتواند به اقدام مشترکمی

 منابع
 زیسات  محایط  ییتحاواّلت فضاا   لیتحل .(3133اجزاءشکوهی، محمد؛ خوارزمی، امیدعلی ) فیدری، اک ر؛ رهنما، محمدرفی ؛

 .33-3 ،(31) 8، جغرافیا و پایداری محیط .یعیگام ط  پژوهی آینده یمشهد با استفاده از الگو شهر کالندر  یشهر

 مادیریت  ریزی برنامه الگوهای افیطر  در شهروندی مشارکت (SWOT) حلیلت .(3111) میث ؛ موسایی ؛بهراد ،رضوی الهاش 

   .333-383 ،(19) 38 ،علوم اجتماعی .(تهران شهر موردی ا)مطالع شهری

 .هاا و تجاارب(  ای )مفااهی ، رو  ساناریونگاری در مطالعاات شاهری و منطقاه     .(3131معروفی، ایوب ) و رهنما، محمدرفی 
 .شورای اسالمی شهر مشهد یها پژوهشانتشارات مرکز مشهد: 

 ینگاار  ناده یآ یا رشاته  انیا مفهاوم م  یای و چرا یسات یچ .(3138)فاک  می، قاس ؛ یمحمدرفی، عیوض؛ مسل  ،ناغانیشیروانی 

. 21-3(، 1) 3ی، در علااااوم انسااااان ای رشااااته میااااانمطالعااااات  .یپژوهاااا ناااادهیآ ادر فرارشاااات یراه اااارد
https://dx.doi.org/10.22631/isih.2017.258 

ی. مساعود منازو   متارج :  .اجتمااعی  و ساازمانی  لتحاوّ  ابازار  امثاب به پژوهی آینده ده؛آین پرسش از .(3111اهلل، سهیل ) عنایت

 .دفاعی  نای  تحقیقاتی و آموزشی اسمثسّ دفاعی فناوری و علوم پژوهی آینده انتشارات مرکزتهران: 
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