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 چکیده

 هـای ییایـی بـم دموکر یـی در یوبـات بایـزات بـا گیریمنشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم :و هدف مقدمه

توجهی در بیمم بخست قرت بیسـزم  های بعد در معرض تغییر ت مد وم بوده  یت. پس    یک مرحلم بیگردد و در قرتمی
 دولـت بم عمومی  عزماد مشروعیت  تقویت بر ی هادولت تویط  یایی  بز ر عنو ت یکعمومی بم   مشارکت169۴ دهم   
با گسـزر   بقببـی   خیر هاییال در ویژه بم شکلی وگرفت  قر ر  یزفاده مورد گیریتصمیم فرآیندهای شفافیت بهبود و

تا گی مـورد توجـم در  یـر ت بیـز  یـو مو ـو  بـم . یـت شـده برخـورد ر باالیی  همیت    فناوری  طبعات و  رتباطات
گـذ ری عمـومی مشـیحال  در حال حا ر در  یر ت شهروبد ت کمزر در فر یند خـطبا یوگذ ر ت قر ر گرفزم  یت. مشیخط

عمـومی بـا  گـذ ریمشـیعنو ت یک چالش و  رورت تعامـ  ییسـزم خـطکم  یو کمبود بمطوریبمایند. بمبقش  یفا می
هـای رغـم بثـ عنو ت یک بیا   یایی مطرح گردیده  یت و بیا منـد پـژوهش  یـت. علـیو جامعم مدبی بم شهروبد ت

کـارگیری یـا وکارهای وجود د رد  در مورد  ینکم تا چم میز ت  مکـات بـم مشارکت عمومی د بشگاهی  یادی کم در  مینم
رو  هـد   یـو پـژوهش شی  بجام بشده  یت.    یـوپژوه گذ ری در آینده  یر ت وجود د رد مشیمشارکت مسزقیم در خط

 گذ ری  یت.مشیبرریی یناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط

در   ی  یت های چندگابمپژوهی د ر ی رو آینده پژوهابم  یت.پژوهش حا ر    بظر رویکرد  آینده شناسی:روش
بر ی رییدت بـم یـناریوهای بهـایی بقشـم ر ه  یزفاده شد. عنو ت رو   صلی ریزی یناریو بم یو پژوهش    رو  بربامم

های دوم پژوهش پیشر ت در مرحلم ول    فر یند  یو پژوهش بم  دبیات  خزصاص د شت.  مرحلم . ی تنظیم شدچهار مرحلم
 مرحلمهای شنایایی شده در  بزد  پیشر تبر ی  یو منظور  گذ ری شنایایی شد. مشیتأثیرگذ ر بر مشارکت عمومی در خط

تصثیح و تکمی  در  خزیار خبرگات قر ر گرفت و پس    مصاحبم با خبرگات پژوهش     تکنیک تثلیـ  تـم بـم  جهت ول 
های بهایی  ماتریس تـأثیر ت مزقابـ  های بهایی  یزفاده شد. در بهایت پس    شنایایی پیشر تبندی پیشر تمنظور دیزم

هـای قطعیت تـریو عـدمپن  خبرگی تکمی  گردید. بر  یاس رویکرد تثلی   ثـر ت مزقابـ   مهمتشکی  شد و با رویکرد 
های شنایـایی شـده مـرتبط بـا مو ـو   قطعیت یوم  بر  یاس عدم مرحلمدر  مرتبط با مو و  پژوهش شنایایی شدبد.

آمده    دیـتیع گردید. بزایج بمهای طر حی شده میات جامعم آماری تو قطعیت طر حی شد. پریشنامم های عدمپریشنامم
بهایی پژوهش  پـس    شنایـایی  مرحلمقطعیت  ورودی ال م بر ی یاخت یناریوها ر  فر هم آورد. در  های عدمپریشنامم

 پرد خزم شد.ها های بثر بی  چارچوب یناریوها طر حی و بم توصیف آتعدم قطعیت

گذ ری    پیش معیو بیست و مزـأثر    دو مشیمشارکت عمومی در خطی آینده پژوهش بشات د د هاییافزم ها:یافته

گذ ری تأثیر بگذ رد و    یوی مشیتو بد بر و عیت مشارکت عمومی در خطعدم قطعیت  یت؛    یک یو بو  حکومت می
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یت مشـارکت تو بد مشارکزی یا  قزد رطلبی باشد. بدیو ترتیـ  و ـعدیگر فرهنگ ملی در  یو عرصم بم دالی  مخزلف می
)   تقـاطع فرهنـگ  در همیو ر بطم چهـار یـناریوی دموکر یـی تفـاهمی گذ ری مزفاوت خو هد بود.مشیعمومی در خط

   قزـد رگر یی )   تقاطع فرهنگ  قزد رطلبی و حکومت دموکر تیـک(   دموکر یی  کثریزیمشارکزی و حکومت دموکر تیک(
)   تقـاطع فرهنـگ  قزـد رگر یی و حکومـت و ییسـزم بسـزم قزـد رگر ( )   تقاطع فرهنگ مشارکزی و حکومت   بزخاباتی 
  .مورد برریی قر ر گرفت قزد رگر ( 

 کثریزـی دموکر یـی  تنها در دو یناریوی دموکر یی تفاهمی و   میات یناریوهای پژوهش   بحث و نتایج:
 تو بـد تثقـی یابـد.مشارکت قوی تنها در یناریوی دموکر یی تفاهمی می  حالبا یو مکات مشارکت وجود د رد. 
دهندگات در  بزخابات بفوذ باالیی د شزم باشند  بفوذ هر چم در یک ییسزم ییایی رأی دلی  آت بیز  یو  یت کم

یزـی هـای  کثر ی کـم در دموکر یـیگوبـمو بـالعکس. بم تو بد  عطا شـودوییلم مشارکت مسزقیم میکمزری بم
کنـد. بـدیو صـورت کـم  همیـت مـیهای  بزخابـاتی ر  کـممشارکت مسزقیم چند ت معنایی بد رد  چر کم رقابت

های مشارکزی دیگری غیر     بزخابات بر ی بفوذ بر تصمیمات مجلـس در  خزیـار د ربـد و در دهندگات کابالرأی
 .بدهند بزیجم ممکو  یت تمای   یادی بر ی شرکت در  بزخابات    خود بشات

بیا  مشارکت  شهروبد ت آگـاه و تو بمنـد پیش( 1) ها  یر بر ی  یر ت قاب   ر ئم  یت:بر  یاس بزایج پژوهش؛ پیشنهاد 

های آ  د   حز ب قوی  جامعم مدبی قوی( بسیار با همیت  یـت   یت و بر ی  یو منظور تقویت  بز رهای دموکر یی )ریابم
رو  وجـود  حـز ب و جامعـم مـدبی قـوی و شخصی   عزماد و تبلیغات  یت.    یو چر کم مشارکت شهروبد ت حاص  د بش

بـر  یـاس ( ۲) شـود.پایخگو بسیار مهم  یت و در غیر  یو صورت بم یکی    بقاط  عف مشارکت مسـزقیم تبـدی  مـی

دموکر یی  کثریزـی  ریدیاخزار ییایی و بافت فرهنگی    یا وکار مشارکزی خاصی  یزفاده شود. کم در  یر ت بم بظر می
های  کثریزی همچنات کم بیات شـد مشـارکت مسـزقیم چنـد ت با توجم بم فرهنگ ییایی جو بگوتر  یت و در دموکر یی

  عزمـادیبی دیگر طر     و تکنولوژی و مردم هایآگاهی رشد بم توجم با  خیر هاییال در حال با یو( ۰)معناد ر بیست. 

 هـایدموکر یـی در گـذ ری مشـیخـط در مسـزقیم مشارکت مو و  کم  یت شده  یو بم منجر ییایزمد ر ت  بم بسبت
بایـد یـا وکارهای مشـارکت مسـزقیم )مابنـد  شـود   یـزفاده  بز رهـا  یو    خو یزم شود شود. چنابچم مطرح بیز  کثریزی

 مشـارکت شـدت بهادینم بر ی( 4) شود. تعییو بیز آت     یزفاده شر یط و شود  یایی قابوت    جزئی رفر بدوم و  بزکار ت(

 شـرو  مثلـی یـطح    مو ـو    یو بودت جدید و کشور ویعت ییایی  فرهنگ بم توجم با  یت بهزر  یر ت در مسزقیم

در بهایت  فرهنگ ییایـی مشـارکت مسـزقیم یـک فرآینـد ( ۵) شود. همچنیو در  یو  مینم گفزمات یا ی صورت گیرد.

 هایی بر ی  صبح خطاها. تویعم بیا  بم  مات د رد و همچنیو  مکاتیادگیری جمعی  یت کم بر ی 
 

ریزی سنناریو، نیروهنای پیشنران، یحلین  ، مشارکت عمومی، برنامهگذاریمشیخطها: کلیدواژه

 اثرات متقاب ، عدم قطعیت
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 مقدمه .1

گردد و در میبا  ی بم دموکر یی در یوبات بایزاتهای ییایگیریتصمیم فرآیندمنشأ مشارکت عمومی در 
 توجهی در بیمم بخست قرت بیسزم. پس    یک مرحلم بی[46] های بعد در معرض تغییر ت مد وم بوده  یتقرت
 بم عمومی  عزماد مشروعیت  تقویت بر ی هادولت تویط  یایی  بز ر عمومی یک   مشارکت169۴ دهم     [4۸]

رکت مشا     حدود دو دهم پیش .[19] گرفت قر ر  یزفاده مورد گیریتصمیم هایفرآیند شفافیت بهبود و دولت
ها و . گسزر   بقببی فناوری  طبعات و  رتباطات  ر هی کم  فر د  یا ماتشده  یتعمومی و رد عصر جدیدی 

 ایهریابم تویعم ویژهبم  مینم   یو کردبد ر  تغییر د ده  یت. درها بر ی برقر ری  رتباط و تعام   یزفاده میدولت
 بسزر یک بم غیرفعال و منفع   رتباطی  طبعات با یابی و یا یذخیره ییسزم     ینزربت تبدی  با  جزماعی
 . [۵۴] د شزم  یت بسز یی تأثیر  تعاملی طرفم دو  رتباطی

ییایی    یک  بمایندگی ینزی یا وکارهای    ر ایت عدم یبزیجم  ی  یت کم  مرو ه در یو  مر بم گوبم
-   طر  دیگر  در کنار ظرفیت [1۵]تکم شده های تکممسائ  پیچیده  مو وعات چند وجهی و مثیططر  و 

ر هی  عنو تبم شهروبد ت  فز یش یافزم  یت.  یو مو و  مشارکت بم های فناوری  طبعات و  رتباطات  عبقم
 طوربمها هایی کم بر  بدگی آتمشیدر خط مؤثر طوربم تو بندمی عادی  فر د کم هاییشیوه تر کردتبر ی عمیی
های بمایندگی  یو  جما  وجود د رد کم فر تر    . در بسیاری    ییسزمگذ رد  مشارکت کنندمی تأثیرمسزقیم 
تا در تصمیماتی  -و درو قع تشویی شوبد-دهی  باید بم شهروبد ت  جا ه د ده شود بر ی رأی گاهی گمهای فرصت

 .[۲4] رد مشارکت کنندگذ ها  ثر میکم بر آت
  ی کم  گربم گوبم گذ ری مطرح شده  یت.مشیمو و  مشارکت مسزقیم مردم در خط تا گیبمدر  یر ت بیز 

 آت با ر بطم کنند  در تقا ا ر   یلممسئ مجلس  بزخابات در شرکت شر یط و جدیو    بفر هز ر پابصد تعد د
گذ ری مشیدر حال حا ر در  یر ت شهروبد ت کمزر در فر یند خط  حالبا یو. [۲9] گیردمی صورت گذ ریقابوت

 گذ ریمشییک چالش و  رورت تعام  ییسزم خط عنو تبم یو کمبود  کمطوریبمبمایند. عمومی بقش  یفا می
-یک بیا   یایی مطرح گردیده  یت و بیا مند پژوهش  یت. علی عنو تبمعمومی با شهروبد ت و جامعم مدبی 

کارگیری  مکات بم تا چم میز تدر مورد  ینکم وجود د رد   های د بشگاهی  یادی کم در  یو  مینمبث رغم 
  رو   یوگذ ری در آینده  یر ت وجود د رد؟ پژوهشی  بجام بشده  یت. مشییا وکارهای مشارکت مسزقیم در خط

 بم هد  بی در ر یزای  ری  یت.گذ مشیبرریی یناریوهای آینده مشارکت عمومی در خطهد   یو پژوهش 
کم در بخش بخست بم برریی  دبیات پژوهش تثت عنو ت  تنظیم شده  یت  یامابدهی مقالم بدیو صورت فوق
-پرد خزم می پیشینم پژوهشگذ ری و مشی  مشارکت عمومی در خطمشارکت عمومی  عمومی گذ ریمشیخط

-پرد خزم میها ها و یافزمتثلی  د دهبخش یوم بم  یابد.می خزصاص  پژوهش شناییشود. بخش دوم بم رو 

 .شود ر ئم می و پیشنهادها گیریبخش آخر بزیجم دربهایتشود و 
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

های مثیطی پیچیدگی ها  فزوده شد وها و حکومتوظایف دولت کم بر تدریجبم. گذاری عمومیمشیخط
عد جدیدی  مرو  بُ کمطوریبمگذ ری بیش    پیش روشو گردید. مشیخط ی همیت مقولم  رو بم فزوبی گذ شت

مشی بیابگر خط. [1۸] مشی بام بهادخطبُعد تو ت آت ر  کم می ویژه مدیریت دولزی مطرح  یتمب و در مدیریت
پرد خزو  ی    با یگر ت بر ی یک فرد یا مجموعم ی  یت کم تویطهای بم بسبت ثابت و هدفمندمجموعم  قد م

در   یمسئلم آت طی کم شودتلقی می یفرآیندمشی   خطرووی    .[۲] شودبم یک مسئلم یا دغدغم دببال می
 جر   و  تخاذ بر ی آت حلیر ه و گیردمی قر ر برریی مورد پویا بظام یک در  شودمی شنایایی عمومی عرصم
 .[44] شودمی
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دهد کم شام  چندیو فعالیت و مرحلم  یت. تشکی  می ی ر فرآیندیک چرخم   صورتبمگذ ری مشیخط
ها یکی  یت. آت یهمم ی بد کم شالودهگذ ری د شزممشیخط فرآیندهای مزفاوتی    بظر ت مخزلف بیاتصاح 
های مشیطی آت خطدر کم   یت هایی د بسزمگذ ری ر  تو لی منطقی فعالیتمشیخط فرآیند( ۲۴19) 1کایربی

 .(1)شک   شوبدمی عمومی  یجاد
 

 
 [1۴]مشی خط یک چرخم کلی .1شک  

  
   جر    تدویو و مشروعیت بخشی(یدیزور گذ ر) در یم مرحلم تدویو یطورکلبمبظر ت  یو مر ح  ر  صاح 
  .[۰1] کنندبندی میطبقم مشی  یت(بزیجم آت حفظ  تغییر یا خاتمم خط)کم  و  ر یابی
گابم ها بر  یاس قو ی یمبندی بد. در یکی     یو طبقمبندی کردهطبقم های مخزلفیمشی ر  بم گوبمخط

وییلم قوه های  جر یی کم بممشیشود  ب( خطوییلم قوه مقننم و ع میهای تقنینی کم بممشی یت:  لف( خط
 .[1۴] گردبدوییلم قوه قضاییم و ع میهای قضایی کم بممشیشود و ج( خطمجریم و ع می

 

 منشأکنند کم ی طوالبی د رد. بسیاری    مثققات  دعا میمشارکت عمومی تاریخچم. عمومی مشارکت
 شده یند  بط  ولیو حال  یو یناد ثبت شده تاریخی کمیاب  یت  با  گرچمگردد. بم آتو با  میمشارکت مردمی 

. پس     یو دور ت  مشارکت عمومی  یت آمده دیت بم یوبات شهرهای-دولت    شهروبد ت  مسزقیم مشارکت   
تو ت در  یاالت مزثده آمریکا پس     یزقبل مشاهده کرد. هر چند در یطح فدر ل مشارکت مسزقیم وجود ر  می
شود  مکات مشارکت شهروبد ت مثروم    مز یای تو یع قدرتی  یت کم یب  می عمومی مشارکت. [۰9]بد رد 

 .[۰] مند شوبدز یای جامعم بهرهممکو شود و    م قزصادی و ییایی 
های مدل «بردبات مشارکت»( تثت عنو ت 1696) ۲ ولیو مدل مشارکت عمومی آربسزیو     مات  ر ئم

-و مقامات ریمی دولزی ر  ترییم میکم رو بط بیو شهروبد ت   بدد ده پژوهشگر ت  یو حو ه  ر ئم  ر  مخزلفی 

مشارکت عمومی و چگوبگی تعام  بیو مردم و مقامات ر   فرآیندکنند تا ها بم مردم کمک می یو مدل کند. همم

                                                                                                                                                 
1 Cairney  

۲ Arnstein 

دیزور گذ ری

تدویو خط 
مشی

مشروعیت 
بخشی

 جر 

 ر یابی

ر یا حفظ  تغیی
خاتمم
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و  (۲۴۴1) 1تویعم  قزصادی (  یا مات همکاری1696و )آربسزیمشارکت عمومی  هایمدل .[۰۴] بهزر بشنایند
 آمده  یت.با توجم بم مقایسم بیو یطوح مشارکت  1در جدول (  ۲۴۴۰) ۲ لمللی مشارکت عمومی بجمو بیو

 
 [۲۵[  ]۰6[  ]۰] یطوحهای مخزلف مشارکت عمومی بر  یاس مدل. مقایسم 1جدول 

 المللی مشارکت عمومیانجمن بین سازمان همکاری یوسعه اقتصادی آرنستین

 مشارکت فعال قدرت شهروبد ت یدرجم
 یا یتو بمند

 همکاری
 دخالت

 ییبمادگر درجم 
 مشاوره
  طبعات

 مشاوره
  طبعات

 - - عدم مشارکت

 

 شاره کرد: رفر بدوم   بزکار ت  ذی  تو ت بم مو رد ها میآت میاتد رد کم    هایی مشارکت مسزقیم تکنیک
ها  های کابوبی  کارگاهها و گروهبفع قوی  بظرینجیهای ذیفر خو ت  جلسات عمومی  طرفد ری و گروه

 .[6] گروهی یگر یتسهمشورتی شهروبد ت   یها  کمیزمکنفر بس
 بد. پیویزم با مسائ  یخت و پیچیده مو جم طوربمها  مرو ه دولت. گذاریمشیخطمشارکت عمومی در 

تو ت بم  یو مو رد  شاره بمود: کنشگر ت  بد کم میهایی ر  شنایایی بمودهمثققات بر ی  یو مسائ   ویژگی
بنابر یو  ؛ [4۰] یاد  هایعدم  طمیناتهای مهم و غیرملموس و های مزعدد  عبیی مزضاد  مزغیرمزعدد  دیدگاه

مشی ر  خط ی بز رها یا قدرت ال م بر ی تأثیر بر دیزاوردهای پیچیده یتو بد  دعا کند کم هممهیچ دولزی بمی
تو ت گفت کم با پر کندگی قدرت می رووی   . [۰] شودد ر   یت؛ هرچند با یگر مهمی در  یو  مینم قلمد د می

 .[۵۴] م قر ر د ده  یتعمومی ر  در دیزرس مرد مشیری  طبعات فرآیند خطو فناو میمو جه
مشی های خطظهور شبکم یهای  رتباطات و  طبعات ریشمپر کندگی قدرت همر ه با ظرفیت فناوری

مطرح  شی  پشیبمشی شده  یت. بدیو ترتی  صثبت    حکمر بی  ی جدید بر ی مباحثات خط مینم عنو تبم
مشی و فرآیند تریو بقش در حکمر بی  خططور ینزی مهم. تثت مفهوم حکمر بی  حکومت کم بم[۰]شود می

(  یو مو رد ر  بم صورت  یر ۲۴۴۰) ۰رود. بورگوگابم بم شمار میگیری د شت  صرفاً یکی    با یگر ت چندتصمیم
 .(۲)جدول  بندی کرده  یتدیزم
 

 [۰]مشی عمومی دولزی: خطیوی بظریم جدید مدیریت . بم۲جدول 

 به سمت از عوام 

 تعام  جد یی حدفاص  ییایت/  د ره

 بزیجم تعامبت تنگاتنگ گیری ییاییبزیجم فرآیند تصمیم مشیخط

 درگیر شدت )مشارکت(  بطباق بقش شهروبد ت

 مشورت گذ ریقابوت بقش حکومت

 
ی تعامبت تنگاتنگ هسزند و شهروبد ت بزیجمها مشیشود   مرو ه خطمشاهده می ۲همچنات کم در جدول 

 بیز باید مشارکت فعالی د شزم باشند.

                                                                                                                                                 
1 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

۲ International Association for Public Participation (IAP2) 
۰ Bourgon 
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-خط ر یابی  یا تو بند در تدویو   جر کنندگات می  مشارکت(1)شک   گذ ریمشیخط بر  یاس مر ح  فرآیند

بسیاری    مثققات شد. تو بد مزفاوت بامی کنندگاتمشارکتماهیت همکاری   آت تبعبممشارکت کنند.   مشی
در بظر گرفزم شوبد تا  )مرحلم تدویو( گذ ریمشیخط کنندگات باید    آغا  فرآیندکنند کم مشارکت یزدالل می

 گذ ریمشیخط فرآیندمر ح  بعدی در  های مشارکزیفرآیند یدهیا مات .[۰۸]  تفاق بیفزدمشارکت معناد ری 
عمومی باشد کم  گیربدگاتپوششی بر ی تصمیم تو بدیم ما   ودهمفید بتو بد همچنات می )مر ح   جر  و  ر یابی(

مر ح   درکنند کم مشارکت مثققات  یزدالل می. [۰4[  ]1۰] های تعییو شده ر  مشرو  یا بد مید د ربد خروجی
های رویم بد و در  یر  تصمیمات حیاتی  تخاذ شده برخورد ر  یت بفوذ کمزری     گذ ریمشیخط فرآیند بعدی

 طبعات و  یمثدود بم  ر ئم گذ ریمشیخط فرآیند مر ح  بعدی مشارکت در. [9  ][۲۰]  بددولزی قر ر گرفزم
 یدهیا ماتر ی  مکاباتی ب همچنات کنندگاتمشارکت جر    یدر مرحلم  حالویبا . دخو هد ش( 1)جدول مشاوره 

 یزداللی بر ی مشارکت  عنو تبمتو بد می  یو  مکابات .ند تصمیمات ر  بلوکم کنندتو بمخالفت د ربد و می
 .[۰۸]در مرحلم  جر  در بظر گرفزم شود  مزمرکز

 .قر ر گرفزم  یت مدبظر تقنینیهای مشیدر مرحلم تدویو خط عمومیدر  یو پژوهش مشارکت 
 پیشینه پژوهش

پرد خزم  هابا هد   یزخر ج پیشر ت هاتریو آتگذ ری بم مرتبطمشیمشارکت مسزقیم مردم در خط در  مینم
 شود.می

 بظر در دولت تویط بظر تشات معزقدبد کم  بد کم شهروبد بی( در پژوهش خود بیات کرده۲۴۲۴) 1اهی و م
ولوتو  -ربجوب. [۲۲] شودمی دولت بم بیشزر  عزماد بم منجر خود بوبم بم کم شود  ر ایت بیشزری د ربدمی گرفزم

 یک  بگیزه فردی( بر عنو تبم) دویزیبو بقش کاربرپسند بودت  بز رهای آببیو و  ( بم۲۴16) ۲و همکار ت
تو بد  بد کم یرمایم  جزماعی بیز مید ده بشاتها همچنیو  بد. آتپرد خزم کنگهنگدر مشارکت عمومی آببیو 

 .[۰۰] کمی در  یو فر یند د شزم باشد تأثیر
     بد. بویسندگاتحکمر بی در  یر ت پرد خزم یبم برریی آینده ر پژوهش خود( د۲۴1۸) ۰پورعزت و همکار ت

  یزفاده -هسزند بیز هاعدم قطعیت تریومهم کم- پیشر ت تریو بیروهایکلیدی کشف  یاس بر پژوهیآینده
 حساس عمومی   یاخزار  قزصادی مبزنی بر تار ج  :  یزبد د   ندعبارتیروهای کلیدی در  یو پژوهش ب .بد هکرد

 مابم و بادیده گرفزو روبد تغییر ت  هایفوریت با فناوری مخزلف هایجنبم تطبیی عدم  بیگابگی در بر بر دولت
 لگوهای دموکر یی: با بگری تقسیمات  جزماعی و  درک»( در ۲۴1۸) 4. دربسپلیت و ملکی[4۲]  لمللیملی و بیو

 .[14] د بندگذ ر میعام  فرهنگ ر  بسیار تأثیر  «با گرد بدت فرهنگ  جزماعی
-های عمومی    دیدگاه خطمشیمشارکت عمومی در خط ( بم شر یط مطلوب آینده۲۴19و گنر و همکار ت )

های   : فرصت دعبارتن بد  بد. مزغیرهایی کم در  یو پژوهش مورد برریی قر ر گرفزمآلمابی پرد خزم  تگذ رمشی
باالی شفافیت  درگیری عموم با تصمیمات ییایی   یارکت  بقطم تماس مرکزی  درجمچندگابم بر ی مش

های  جزماعی بر ی باال بردت کیفیت   ریابمیا ی مشرو  عنو تبممشارکت مدبی  ولیم  مشارکت عمومی 
( ۲۴19) ۵. پاپا[4۸] های کاربردی موبای گیری  برباممتصمیمات  مشارکت  لکزروبیک  حفظ صبحیت تصمیم

                                                                                                                                                 
1 He & Ma 

۲ Naranjo-Zolotov et al 
۰ Pourezzat et al 

4 Doorenspleet and Maleki 

۵ Papa 
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-( عو م  یاخزاری   قزصادی۲۴1۵) 1ییاال .[4۴] مزغیرهای  قزصادی و  جزماعی ر  مورد برریی قر ر د ده  یت
 .[4۵]  جزماعی و رفزاری ر  در بظر گرفزم  یت

 بد ثر بر مشارکت عمومی بر عو م  فرهنگی تمرکز کرده(    بیو عو م  مخزلف مؤ۲۴1۰) ۲ملکی و بوتس 
و خروجی آت ر  مورد برریی قر ر  فرآیندها کمزر مورد توجم قر ر گرفزم  یت و بم صورت ورودی  آت  عمبم  یر 
بدی  شود ید بم یک خو یت عمومی تها  یو  یت کم مشارکت عمومی بامهم در پژوهش آت ی بد. بکزمد ده

 های آت بسیار با  باشدخالی خو هد مابد حزی  مابی کم درو  ه« تاالر مشارکت»بدوت تقا ای عمومی  چر کم
[۰۲]. 

. [۲۰] (  لگوهای دموکر یی )دموکر یی  کثریزی و تفاهمی( ر  مورد برریی قر ر د ده  یت۲۴1۲) ۰لیفارت
( در ۲۴11) 4. یابگ و پندی[11] کند شاره می ( بم  ر ده ییایزمد ر ت بر ی مشارکت د دت عامم۲۴11چابگ )

ا هآت ی بد کم    جملمبم عو م  مخزلفی پرد خزم «مشارکت عمومی کالبد شکافی بیشزر»پژوهش خود با عنو ت 
 .[۵1]  یتپذیر در بر بر تغییر  د ری پذیر ی مشارکت و  بعطا -بظام ییایی

 
 )مثققات( پژوهش یزخر ج شده    پیشینم  هایپیشر ت. ۰جدول 

 استخراج شده هایپیشران سال پژوهشگر ردیف

 ت عمومی بر ی مشارکت   عزماد عمومییمشارکت  خو  ر ده بر ی  ۲۴۲۴ هی و ما 1

 های فردی  یرمایم  جزماعیکاربرپسند بودت  بز رهای آببیو   بگیزه ۲۴16 مولزو و همکار ت-مربجو ۲

 ۲۴1۸ پورعزت و همکار ت ۰
 عدم   حساس عمومی بیگابگی در بر بر دولت  یاخزار  قزصادی مبزنی بر تار ج یزبد د  
 مابم و بادیده گرفزو روبد تغییر ت ملی و  هایفوریت با فناوری مخزلف هایجنبم تطبیی

  لمللیبیو

 فرهنگی ملی ۲۴1۸ دربسپلیت و ملکی 4

  طبعات و  رتباطات  یطح مشارکت فناوری ۲۴19 و گنر و همکار ت ۵

 مزغیرهای  قزصادی و  جزماعی ۲۴19 پاپا 9

  جزماعی و رفزاری- قزصادیعو م  یاخزاری   ۲۴1۵ ییاال ۰

 عو م  فرهنگی و خو یت عمومی بر ی مشارکت ۲۴1۰ ملکی و بوتس ۸

  لگوهای دموکر یی ۲۴1۲ لیفارت 6

  ر ده ییایزمد ر ت بر ی مشارکت د دت ۲۴11 چابگ 1۴

 پذیر در بر بر تغییر د ری پذیر ی مشارکت و  بعطا -بظام ییایی ۲۴11 یابگ و پندی 11

 ۲۴1۴ لیندر 1۲
 آمو    درآمد  و بسزگی حزبی   عزماد عمومی  منافع ییایی
 یاخزار ییایی  بافت فرهنگی  یا وکارهای مشارکت

 تعد د  حز ب پارلمات ۲۴۴6 وتر 1۰

 ۲۴۴9 کوپر 14
 بفس عزمادبمهای فنی و  جزماعی منای  و شایسزگی  کار یی و  عزماد بم دولت  مهارت

 بر ی مشارکت

 

-فرهنگی  بیات می های ممکو بر ی ح  تعار ات چندح ( در کزاب دموکر یی یوئیس: ر ه۲۴1۴) ۵لیندر

کند   فر د آمو   دیده کم درآمد باالیی د ربد  حزمال بیشزری د رد کم بسبت بم طبقم کارگر و  فر د کمزر آمو   
شناخزی وجود د رد کم بر تجمعی-های  جزماعیدیده مشارکت کنند. در کنار آمو   و درآمد  یایر ویژگی

                                                                                                                                                 
1 Siala 
۲ Maleki & Bots 

۰ Lijphart 

4 Yang & Pandey 

۵ Linder 
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-گذ رد. شهروبد ت جو ت   بات و  فر د مجرد یا جد  شده کمزر    دیگر ت مشارکت میمشارکت ییایی تأثیر می

کند:  فر د بدوت و بسزگی حزبی  بدوت  عزماد بم های ییایی تفاوت  یجاد میعبوه  برخی ویژگیم کنند. ب
م  بسیار مهم تعییو کننده مشارکت  منافع ییایی  یت. همچنیو  کنند و تنها عامقامات کمزر مشارکت می

کند کشورهای دیگر کم خو هات  یزفاده    یا وکارهای مشارکت مسزقیم هسزند  باید ( بیات می۲۴1۴لیندر )
 [. ۲6مزنای  با یاخزار ییایی و بافت فرهنگی خود عم  کنند ]

  عام  «OECDبم دموکر یی در کشورهای پیشرفزم گاتویعم مدل لیفارت:  بعاد یم»( در ۲۴۴6) 1وتر
 [.49د بد ]کلیدی ر  تعد د  حز ب پارلمات می

کنند شهروبد ت بیا  بم یک یطح معینی    شایسزگی  کار یی و  عزماد بم ( بیات می۲۴۴9) ۲کوپر و همکار ت
بفس بر ی  یزفاده     عزمادبمهای فنی و  جزماعی منای  و ها همچنیو بیا   یت کم مهارتدولت د ربد؛ آت
 [.1۰هایی د شزم باشند ]چنیو مهارت

( بم بوعی بم بقش عو م  ییایی ) ر ده بر ی مشارکت    جاب  ۲۴۲۴هی و ما ) بر  یاس پیشینم پژوهش 
( بم عو م  تکنولوژیکی و ۲۴16ولوتو و هکار ت ) -ربجوبپژوهش  .[۲۲]  بدمردم و ییایزمد ر ت( پرد خزم

( بم عو م  چندگابم مؤثر بر حکمر بی در  یر ت ۲۴1۸ورعزت و همکار ت ). پ[۰۰] فرهنگی معطو   یت- جزماعی
( ۲۴1۰( و ملکی و بوتس )۲۴1۸های دربسپلیت و ملکی ). پژوهش[4۲]  بد)ییایی   قزصادی و فناوری( پرد خزم

خود تنها بم بیروهای فناور بم شک  . و گنر و همکار ت در پژوهش [۰۲[  ]14]  بدبر عو م  فرهنگی تمرکز کرده
حال  بد  با یو( بر عو م   قزصادی پرد خزم۲۴1۵( و ییاال )۲۴19. پاپا )[4۸]  بددهنده بم مشارکت عمومی پرد خزم
(  یابگ ۲۴11(  چابگ )۲۴1۲های لیفارت ). آبچم در پژوهش[4۵[  ]4۴] د بندعو م   جزماعی ر  بیز با همیت می

تو ت عنو ت عو م  مؤثر بر مشارکت عمومی مورد برریی قر ر گرفزم  یت ر  می( بم۲۴۴6وتر ) ( و۲۴11و پندی )
( بر  یاس تجربم کشور یوئیس ۲۴1۴. لیندر )[49[  ]۵1[  ]11[  ]۲۰] بندی کردعو م  ییایی دیزم در  مره

مو   و بافت فرهنگی(  فرهنگی )آ-تو ت بم  جزماعیکند و  یو عو م  ر  میعو م  بسیار مهمی ر  مطرح می
 قزصادی )درآمد(  ییایی ) عزماد عمومی  منافع ییایی  و بسزگی حزبی( و حقوقی )یا وکار مشارکت( تقسیم 

 .[1۰] های ال م بر ی مشارکت عمومی ر  مورد برریی قر ر د ده  یت( شایسزگی۲۴۴9. کوپر )[۲6] کرد
رو  هم  بد.    یورکت عمومی ر  مورد برریی قر ر د دهها یک یا تعد د مثدودی عام  مؤثر بر مشا یو پژوهش

فرهنگی  -بوآوری در پژوهش پیش رو  تثلیلی جامع )در بظر گرفزو عو م  ییایی   قزصادی   جزماعی
-بم گوبم  یت. گذ ریمشیهای مؤثر بر مشارکت عمومی در خط(    پیشر ت۰مثیطی  حقوقیتکنولوژیکی   یست

 ها  یناریوهای بهایی تدویو شوبد.زو تمامی پیشر ت ی کم با در بظر گرف
 
 پژوهش شناسیروش .3

های مرجح   مثزم  یاخزو آیندهپژوهیآیندههد   یت.  پژوهابمآیندهپژوهش حا ر    بظر رویکرد  
باید تصویری روشو و شفا  در ذهو بر د در آینده  یجاد شود خو ه)مطلوب(  یت. بدیو منظور    آبچم کم می

های پژوهی د ر ی رو آینده. [۲1]بر جو مع آینده حاکم باشد خو هد کم می یدآ وجود بمهایی  ر   مبنای
 بد. بر ی مثال بندی کردههای مخزلفی دیزمی کم مثققات مخزلف آت ر  بم صورت م  بم گوب ی  یتچندگابم
 . بدر   ر ئم د ده [۰۵] بگری( یزاره آینده۲۴19) 1ایلز و همکار تمو  [41] بگری(  لماس آینده۲۴۴۸) 4پوپر

                                                                                                                                                 
1 Vatter 
۲ Cooper et al 
۰ Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Law  
4 Popper 
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- یزفاده میرو   صلی  عنو تبمریزی یناریو رو  بربامم     پژوهیآیندههای میات رو     در  یو پژوهش

و قعی     یک موقعیت پیشرویو روید دهایی هسزند کم  مکات یناریوها توصیفی    یک موقعیت در آینده شود. 
فر بسوی  پژوهآیندهفیلسو  و  وییلمبمفر بسم  مفهوم یناریو بخست در. [16] کنندبم یمت آینده ر  فر هم می

بم شهرت ریید. بخسزیو  ۰ ما بم وییلم هرمات کات ؛معرفی شد بگریآیندهتثت عنو ت  1694در  ۲گایزوت بروگر
 یزفاده در حو ه  یزر تژیک و بظامی پس    جنگ جهابی دوم بود   مابی کم بیروی هو یی آمریکا و شرکت 

پس    آت رو  یناریو در . [۰۰]کردبد  تأییسپروژه مشزرک  م عنو ت یکهو پیمایی د گبس  شرکت ربد ر  ب
گیری مورد  یزفاده قر ر تثلی  ییایت دولزی و تصمیم ماعی بینی  جزطور گسزرده بر ی پیشبم  169۴دهم 

یش یافزم  یت. دلی  آت بیز قاب  توجهی  فز  طورگرفت. در طول دهم  خیر بیز  یزفاده    طر حی یناریو بم 
بینی بودت و باپاید ری پیش غیرقاب های طر حی یناریو و عدم قطعیت   ی  یت کم میات  یزفاده    تکنیکر بطم
د رد و مرور مطال  موجود بشات رویکرد و حدی بسبت بم طر حی یناریو وجود ب .[1] وجود د رد وکارکس مثیط 
 . [11]  [۸] های مشزرک بسیار وجود د ربدیی با ویژگیدهد کم چندیو رو  بر ی  یجاد یناریوهامی

فرعی بیز هسزند. دو یم گروه یا رویکردهای  صلی بر ی یاخت یناریو وجود د ربد کم د ر ی چند تکنیک 
مورد     یو یم رویکرد  صلی بر ی یاخت یناریو    کشورهای  بگلیسی  بات آمریکا و  بگلسزات و یکی    فر بسم 

( رویکرد ۰و ) ( روبدهای  حزماالتی  صبح شده۲( منطی  در کی  )1  : )  بدعبارت بد.  یو رویکردها فزمبشأت گر
گیرد     بظر   منطی  در کی ر  بکار مییناریوبویسیپژوهش حا ر    بظر رو   .[۸] فر بسوی بسبت بم آینده

 .شودیناریو  ر ئم می 4 گیرد کمموعم منطی  در کی  یت ر  بکار میها  رو  شو رتز کم  یر مجتعد د یناریو
-شود  ر یجمی شناخزم «بثر بی هایقطعیت عدم رویکرد» عنو ت با کمزر کم GBN4 رویکرد یا شو رتز رویکرد

عدم قطعیت  صلی  در  یو رو  با تعییو دو . [۵]رود ها بم شمار میو رو  یاخت یناریوتریتریو و کاربردی
های یاد شده تشکی  و فضای دو مثور  صلی    دو یر عدم قطعیتها در قال  ماتریسی مزشک     فضای یناریو

در ر یزای رییدت بم  شود.های آینده ترییم می مکاتیم بر ی تری ۲در  ۲ ی در قال  یک ماتریس چهارگابم
  ر ئم شده  یت. ۲ بقشم ر ه پژوهش در شک  یناریوهای بهایی  

 

                                                                                                                                                 
1 Miles et al 

۲ Gaston Berger 

۰ Herman Kahn 

4 Global Business Network 
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 . بقشم ر ه پژوهش۲ شک 

 

 شود.پرد خزم می هاها و یافزمتثلی  د دهصورت مجز  در قال   صلی پژوهش  بم مر ح در  د مم بم 
 

 هاها و یافتهیحلی  داده .4

 ایمطالعات کتابخانهمرحله اول: 

و    آبجایی کم در  گام  ول    فر یند بم مطالعم  دبیات مو و   خزصاص یافزم بود  بر  یاس بقشم ر ه پژوهش
صورت کام  تشریح شده  یت  در  یو مرحلم    با بویسی مجدد آت پژوهش بم مبابی بظری و پیشینمقسمت 

مشارکت عمومی در بر  مؤثرهای  یزخر ج پیشر ت هد  بهایی  یو مرحلم شود. ال م بم بیات  یت کم  جزناب می
 . شاره شد هاآت تریومهم بم برخی    ۰جدول  یت کم در  پژوهش پیشینمبر  یاس  گذ ریمشیخط

 یحلی  اثرات متقاب مرحله دوم: 

  یهای حاص     مطالعات کزابخابمو  یزخر ج پیشر ت  یهای کزابخابمدر  یو مرحلم بر  یاس برریی
و  مثیطی یستفرهنگی  تکنولوژی  -های ییایی   قزصادی   جزماعیدر حو ه خبرهبفر  1۵  با )مرحلم  ول(

مبنای  بزخاب خبرگات پژوهش  شناخزم شده بودت  بیات  یو بکزم ال م  یت کمحقوقی  مصاحبم صورت گرفت. 
-یال یابقم  جر یی در آت حو ه و همچنیو آشنایی با مفاهیم آینده ۵در حو ه علمی خود و یا د شزو حد ق  

 آورده شده  یت. 4ره ش در جدول شمامشخصات  یو مرحلم    پژوه پژوهی بوده  یت.
 

 . مشخصات خبرگات  یو مرحلم    پژوهش4جدول 

 شغ  یحصیالت یعداد حوزه

 د بشگاهی دکزری ۰ حو ه ییایی

 د بشگاهی دکزری ۰ حو ه  قزصادی

 د بشگاهی دکزری و د بشجوی دکزری ۰ فرهنگی-حو ه  جزماعی

  یمرحلم  ول: مطالعات کزابخابم

 مرحلم دوم: تثلی   ثر ت مزقاب 

 مرحلم یوم: تثلی  عدم قطعیت

مشارکت عمومی در 
 گذ ریمشیخط

مشارکت 
 عمومی 

شنایایی 
 هاپیشر ت

 گذ ریمشیخط

 تثلی  تم
تشکی  ماتریس 
  ثر ت مزقاب 

تثلی   ثر ت 
 مزقاب 

شنایایی عدم 
 هاقطعیت

 تثلی  عدم قطعیت

 مرحلم چهارم: یناریوبگاری

های عدم تکمی  پریشنامم
 قطعیت

 تدویو یناریوها های بثر بیشنایایی عدم قطعیت

پیشینم 
 پژوهش
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  جر یی دکزری و د بشجوی دکزری ۲ حو ه تکنولوژیکی

  جر یی سابسیلفوق 1 یطیمثستی حو ه 

 د بشگاهی دکزری ۰ قابوبی-حو ه حقوقی

 
 شد کممطرح می یؤ لپس     بزخاب خبرگات  در مرحلم مصاحبم  بزد  مو و  پژوهش معرفی و یپس  یو 

 ؟ همچنیو بم منظور جهت د دت بدکدمعمومی  گذ ریمشیها در حو ه مشارکت عامم در خطها پیشر ت   بظر آت
شد  بدیو صورت کم  یو بیروهای بم مصاحبم    بیروهای کلیدی  یزخر ج شده     دبیات پژوهش بیز  یزفاده می

پیشر ت  عنو تبمتو بند شد کم آیا عو م  دیگری میمطرح می یؤ لشد و  یو ها قر ر د ده میکلیدی در  خزیار آت
 م  شبا  بظری  د مم یافت. مصاحبم با خبرگات تا مرحلدر  یو حو ه بقش با ی کنند؟ 

کد  ولیم )حاص   دبیات پژوهش و مصاحبم با خبرگات(  16۴ها بم دقت برریی شدبد و یپس  مصاحبم
 یا ماتمضموت  ۲4مضموت پایم   6۰بم  کم ؛   رو  تثلی  تم  یزفاده شدها  یزخر ج شد و بر ی تقلی  آت

های بهایی در بظر پیشر ت عنو تبم دهنده یا ماتمضموت  ۲4مضموت فر گیر تقلی  یافزند. در بهایت   9و  دهنده
 گرفزم شدبد.

ها یک  خزصار   بر ی هر یک    پیشر ت1میک مک  فز ربرمها بم ها  بر ی ورود آتپس    شنایایی پیشر ت
 . یت مشخص شده ۵تعریف شد کم در جدول شماره 

 
 های بهایی. پیشر ت۵جدول 

 اختصار پیشران ردیف اختصار پیشران ردیف

 جمعیت مخزصات جمعیزی 1۰ رو بط  لمللی کشور ی و بیورو بط منطقم 1

 فناوری فناوری یطح 14 فضای ییایی میز ت با  بودت فضای ییایی ۲

 عد لت فناور بم فناور بم های مکات تو یع در عد لت 1۵ وریبهره وری بظام  د ریبهره ۰

  منیت  طبعاتی  منیت 19  ر ده مشارکت بر ی  ر ده 4

 پاید ری مثیطی یست پاید ری 1۰ ثبات ییایی ثبات ۵

 بثر ت های طبیعیبثر ت 1۸  قزصاد یاخزار  قزصادی کبت کشور 9

 ذخایر ذخایر طبیعی 16 معیشت و عیت معیشزی ۰

 جغر فیا جغر فیای طبیعی ۲۴ وکارکس  وکارکس روبی  ۸

 حکومت بو  حکومت ۲1 تثریم هاتثریم 6

 مجلس کیفیت مجلس شور ی  یبمی ۲۲ یرمایم  جزماعی یرمایم 1۴

 یا وکار مشارکت یا وکارهای ۲۰ فرهنگ فرهنگ ملی 11

 حی مشارکت حی قابوبی مشارکت ۲4 د بش د بش و آگاهی مردم 1۲

 

های موجود ر     عو م  تشکی  شد. در  یو ماتریس  پیشر ت ۲4×۲4ماتریسی های بهایی  با توجم بم پیشر ت
 تأثیرپذیربدها های یزوتو پیشر ت تأثیرگذ رها های یطرشر تیدهند؛ بدیو ترتی  پها جای میها و یزوتدر یطر

شود کم در  یو پژوهش    و میز ت  رتباط میات مزغیرها    پن  خبرگی  یزفاده می تأثیر ت. بر ی تشخیص [۲۴]
 .(9)جدول   یزفاده شده  یتر آشنا بم مو و  بظبفر    صاح  ۵یک پن  خبرگی مزشک     

 
 . مشخصات  عضای پن 9جدول 

 سن جنسیت یحصیالت ردیف

                                                                                                                                                 
1 Mic Mac 
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 4۴ مرد دکزری علوم ییایی 1

 ۰۲  ت د بشجوی دکزری مدیریت دولزی ۲

 ۰۴  ت د بشجوی دکزری  قزصاد ۰

 ۰۵ مرد دکزری علوم  رتباطات 4

 4۲ مرد دکزری حقوق ۵

 
-با  عد د بیو صفر تا یم ینجیده مـی تأثیر تمزقاب   میز ت  تأثیر تدر تثلی   کمبیات  یو بکزم ال م  یت 

؛ عـدد « ـعیف تـأثیر»بم معنـای « یک»؛ عدد «تأثیربدوت »بم معنای « صفر»بدیو صورت کم: عدد   [4] شود
 هسزند.« یاد  تأثیر»بم معنای « یم»؛ و در بهایت عدد «مزویط تأثیر»بم معنای « دو»

 گذ ریمشیبر مشارکت عمومی در خط تأثیرگذ رهای  فز ر میک مک در قال  پر کندگی پیشر تروجی برمخ
 د ده شده  یت. بشات ۰در شک  
 

 

 

 تأثیرپذیری -تأثیرگذ ری ها در مثور و جایگاه آت هاپیشر ت. پر کندگی ۰شک  

 

 حی مشارکت

 جغر فیا  منیت

 ذخایر
 عد لت فناور بم

 جمعیت

 فناوری

 د بش
 ثبات

 پاید ری
 یا وکار

 کس  و کار

 بهره وری

 بثر ت

 تثریم

 حکومت

 مجلس

 فضای ییایی

 یرمایم

  قزصاد
  ر ده

 معیشت

 فرهنگ رو بط
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پنج دیزم مزغیر مطرح  هایی تقسیم بمود کمتو ت بم گروهمیر   گذ ریتأثیرو  تأثیرپذیریبمود ر  مزغیرهای
 :[4] شوبدمی

 مزغیرهای عنو تبم تو بندمی هاآت. هسزند و بسزگی کم  ر    ما  یاد بفوذ د ر ی 1تأثیرگذ ر مزغیرهای -
 .شوبد بیات ۲کننده تعییو

 مورد 4بزیجم مزغیرهای عنو تبم تو بندمی هاآت. د ربد بفوذ کم  ر   باال  ما و بسزگی ۰و بسزم مزغیرهای -
 گیربد. قر ر برریی

مزغیرهای بثر بی  عنو تبمتو بند ها می ر   و بسزگی و بفوذ باالیی د ربد. آت ۵مزغیرهای تقویت کننده -
 بیات شوبد.( 9)تثت خطر

 و هسزند ییسزم با  رتباطبی بسبزاً هاآت. د ربد کم و بسزگی هم و کم مقادیر هم ۰مسزثنا مزغیرهای -
 .هسزند ۸مسزق  بنابر یو

 درباره قب     ر  چیزی کم  یت دشو ر. هسزند و بسزم یا/  و تأثیرگذ ر بسبزاً مزغیرهای 6خنثی مزغیرهای -
 کرد. بیات هاآت تکام 

 

 
 [4۰] تأثیرپذیریو  تأثیرگذ ری. جایگاه مزغیرها و عو م  در بمود ر 4شک  

 

                                                                                                                                                 
1 Influential 
۲ Determinant 

۰ Dependent 

4 Result 

۵ Relay 

9 Stake  

۰ Excluded 

۸ Independent  
6 Regulator  

 مزغیرهای تقویت کننده

 

 یأثیرگذاری

ی
یر
پذ
یر
یأث

 

 پوشیقاب  چشم

 خروجی

 تثت خطر ورودی

 تاثیرگذ ر مزغیرهای

 تنظیم کننده

 مسزق  مزغیرهای و بسزم مزغیرهای
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 ر ئم  9در جدول  (۰)شک   تأثیرپذیری و ها در بقشم تأثیرگذ ری  جایگاه هر یک    پیشر ت4بر  یاس شک  
 شده  یت:

 
 تاثیر پذیری-در بقشم تاثیرگذ ری هاپیشر ت. جایگاه هر یک    ۰جدول 

 عوام  کلیدی بندیطبقه ردیف

 مردم آگاهی و ها  د بشفناوری  تثریم حکومت  یطح بو  تأثیرگذ رعو م   1

  یبمی شور ی مجلس ملی  کیفیت ییایی  فرهنگ میز ت با  بودت فضای ییایی  ثبات تقویت کنندهعو م   ۲

 کشور  و عیت کبت  قزصادی مشارکت  یاخزار بر ی مد ر تییایت  د ری   ر ده بظام وریبهره عو م  و بسزم ۰
   یا وکارهای مشارکتمثیطی یست  جزماعی  پاید ری   یرمایموکارکس  معیشزی  روبی

 طبیعی  ذخایر های طبعاتی  بثر ت فناور بم   منیت های مکات تو یع در جمعیزی  عد لت مخزصات عو م  مسزق  4
 طبیعی  حی قابوبی مشارکت طبیعی  جغر فیای

  لمللی کشور ی و بیورو بط منطقم عو م  تنظیمی ۵

 
 یحلی  عدم قطعیتمرحله سوم: 

 رو   یوشوبد. عدم قطعیت در بظر گرفزم می عنو تبم تقویت کنندهو عو م   تأثیرگذ ردر  یو مرحلم عو م  
د بش و »و « یطح فناوری»  «هاتثریم»  «بو  حکومت»عو م  شود  مشاهده می ۰ کم در جدول گوبمهمات

 بد.  یو دیزم گذ ری شنایایی شدهمشیبر مشارکت عمومی در خط تأثیرگذ رهای پیشر ت عنو تبم« آگاهی مردم
  «ییایی ثبات»  «ییایی فضای بودت با » باالیی بر ک  ییسزم د ربد. عو م  تأثیرگذ ری   عو م  تو ت 

د کم در قسمت شمال غربی نهسز تقویت کنندهمزغیرهای «  یبمی شور ی مجلس کیفیت»  «ملی فرهنگ»
  یاد  یت. تأثیرپذیریو  تأثیرگذ ری یو مزغیرها ویژگی  صلی گیربد. بمود ر قر ر می

 
 مزقاب  تأثیر تهای شنایایی شده بر حس  تثلی  . عدم قطعیت۸جدول 

 2 تحال 1حالت  یأثیرگذارعام  کلیدی 

 حکومت  قزد رگر  حکومت دموکر تیک حکومت بو 

 یطح فناوری  عیف یطح فناوری قوی فناوری یطح

 هاتد وم تثریم هاتثریمرفع  هاتثریم

 یطح د بش و آگاهی پاییو یطح د بش و آگاهی باال مردم آگاهی و د بش

 فضای ییایی بسزم فضای ییایی با  ییایی فضای بودت با  میز ت

 ثبات ییایی پاییو ثبات ییایی باال ییایی ثبات

 طل فرهنگ  قزد ر فرهنگ مشارکزی ملی فرهنگ

 مجلس  عیف مجلس قوی  یبمی شور ی مجلس کیفیت

 

   دو حالت بدی  تشکی  شده  یت و در  قطعیت عدم  هر شودمشاهده می ۸ شماره جدولهمچنات کم در 
-زی  شاره د رد کم هیچ یک    حالت. حالت بینابینی بم و عیشدبیز در بظر گرفزم  ابینینبیهمم مو رد یک حالت 

پایخ   شنایایی شده بم صورت کام  و عیت آینده ر  تعییو بکرده و شک  بد ده  یت. بر  یو  یاس دوگابمهای 
نده ر  شک  کند کم در آینده هیچ یک    دو حالت ک  و عیت آیبا  بزخاب حالت بینابینی مشخص میدهنده 

-رشد یا کاهش خو هند یافت. بموبم  ماتهمبخو هد د د و هر یک    دو و عیت بم مو   ت همدیگر و بم صورت 

 بشات د ده شده  یت: ۵ ی    پریشنامم عدم قطعیت در شک  
 

 فرهنگ ملی  قزد رطل  یا مشارکزی: ۰عدم قطعیت 
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  همیت خیلی  یاد        همیت  یاد        همیت مزویط        همیت کم      همیت بسیار کم 

های آینده هر چم حالت  ول  فرهنگ ملی در یال

 تر خو هد شدمشارکزی

 بینیپیشغیرقاب  مطلقاًحالت بینابینی: 

  یت

های فرهنگ ملی در یالحالت دوم  
-آینده بم یمت  قزد رطلبی گر یش می

 یابد

 درباره  یو عام  تخصص کافی بر ی  ظهار بظر بد رم 

 هاعدم قطعیت بموبم پریشنامم. ۵شک  

 
بفر خبره قر ر  ۰۵ار ها در  خزیهای شنایایی شده  پریشناممهای عدم قطعیتپس    تشکی  پریشنامم

 دهندگات در جدول  یر  ر ئم شده  یت:های پایخویژگی گرفت.
 

 دهندگاتپایخهای . ویژگی6جدول 

 شغ  تثصیبت یو جنسیت پریش

رد  ت گزینم
م

 

۲۴ 
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 ۵ 6 ۲1 4 1۰ 14 9 ۲1 ۸ ۲1 14 هافر و بی پایخ

 14 ۲9 9۴ 11 46 4۴ 1۰ 9۴ ۲۰ 9۴ 4۴ هادرصد پایخ

 
 های د ده شده بم شرح  یر  یت: ی    پایخبموبم 

 فرهنگ ملی: 7عدم قطعیت 

آیا های تعییو کننده در ییسزم بود. بث  مورد پریش در  یو بخش  یو بود کم یکی    مزغیر فرهنگ ملی
 یابد.گر یش می  قزد رطلبیشود یا بم یمت تر میفرهنگ ملی در  فی  مابی پژوهش مشارکزی

 

 
 

 یت:بم هر گزینم بیات شده   دهندگاتپایخفر و بی و درصد  1۴شماره در جدول 
 

 ۰عدم قطعیت  هایپریشبم  دهندگاتپایخ. فر و بی و درصد 1۴جدول 

 میزان اهمیت های عدم قطعیتموافقت با حالت میزان خبرگی پرسش

آینده هر چم های فرهنگ ملی در یال
 تر خو هد شدمشارکزی

های آینده بدوت فرهنگ ملی در یال
 تغییر باقی خو هد مابد

 حالت دوم حالت بینابینی حالت  ول

های آینده بم یمت فرهنگ ملی در یال
 یابد قزد رطلبی گر یش می
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 هاپایخ

19 1۰ ۲ ۴ ۰ 6 4 1۴ 4 1 1۰ 14 4 ۴ ۴ 

 ۴ ۴ 11/۴ 4۴/۴ 46/۴ ۲۴/۴ 11/۴ ۲6/۴ 1۲/۴ ۲9/۴ ۲۴/۴ ۴ ۵۴/۴ 46/۴ 49/۴ هادرصد پایخ

 

تر درصد خبرگات معزقدبد کم فرهنگ ملی مشارکزی 49  شودمیمشاهده  1۴شماره کم جدول  طورهمات
 یابد.خبرگات معزقدبد کم فرهنگ ملی بم یمت  قزد رطلبی گر یش میدرصد     41شود و می

میز ت  همیت و ها بر  یاس بفر خبره  پریشنامم ۰۵ه در میات های تو یع شدآوری پریشناممپس    جمع
 شود:ها پرد خزم میدر  د مم بم آت مک عدم قطعیت مورد تثلی  قر ر گرفت شدت

 شدت عدم قطعیت

 
 

باشد  بشات دهنده  یو  یت کم در آت مو و  تا تر م مقد ر شاخص  جما  بم صفر بزدیکهر چ  بر  یو  یاس
طرفد ر ت یکسابی د رد و  جماعی در مورد یکی    آت   چم  بد  ه تشزت آر  وجود د رد و دو حالت مطرح در پریش

آت دو دهد کم یکی    جما     صفر دورتر باشد  بشات میدو حالت وجود بد رد. همچنیو هر چم مقد ر شاخص  
  بیابگر دوری و بزدیکی شاخص  جما  بم عدد صفر بم ترتی ترتی  یوبمشود. ری دیده میحالت  جما  بیشز

 های مطرح شده  یت.بظر ت و مزخصصات در مورد پریش جما  و عدم  جما  صاح 
 11در جدول  -۲+ تا ۲بر روی یک گسزره     قطعیت عدمهای مقد ر  یو شاخص بر ی همم پریش

 مشخص شده  یت.
 

 خبصم بزایج بر  یاس  جما  .11جدول 

 شاخص اجماع )صدم( عدم قطعیت

 ۴۵/۴ : بو  حکومت1عدم قطعیت 

 ۵۰/1 : یطح فناوری۲عدم قطعیت 

 -۵1/۴ ها: تثریم۰عدم قطعیت 

 9۲/۴ : د بش و آگاهی مردم4عدم قطعیت 

 1۰/۴ : میز ت با  بودت فضای ییایی۵عدم قطعیت 

 ۰۰/۴ : ثبات ییایی9عدم قطعیت 

 14/۴ : فرهنگ ملی۰عدم قطعیت 

 14/۴ : کیفیت مجلس شور ی  یبمی۸عدم قطعیت 

 

 های  لف  ب  پ  ت  ثها بم گزینمتعد د ک  پایخ

×   ها بم گزینم پ+ تعد د پایخ1×ها بم گزینم ب+تعد د پایخ۲×ها بم گزینم  لفتعد د پایخ
 ۴×  ها بم گزینم ث(+ تعد د پایخ-1× )ها بم گزینم ت(+تعد د پایخ-۲)

  = شاخص  جما  
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 مدبظرها ر  تنو  میات پایخ چر کمباشد  کارآمد  تنهاییبمتو بد یتکیم صر  بر شاخص  جما  بم آبجاکم   
 بممعیار بم میابگیو شود کم    تقسیم  بثر      شاخص  ری  و ریابس  یزفاده میدهد. بدیو منظور قر ر بمی
ها بم  یو پریش    اشد  بشات دهنده  یو  یت کم پایختر بید. هر چم عدد  ری  و ریابس کوچکآمی دیت

در خصوص هر  قطعیت عدمص در و قع منعکس کننده میز ت پر کندگی کمزری برخورد ربد و بالعکس.  یو شاخ
 .شاخص  ری  و ریابس آورده شده  یت ها بر  یاسهر یک    عدم قطعیت 1۲در جدول  پریش  یت.

 
 ها بر  یاس  ری  و ریابس. مقایسم عدم قطعیت1۲جدول 

 ضریب واریانس واریانس شاخص اجماع عدم قطعیت

 9۰/1۲ ۵۰/9 ۴۵/۴ : بو  حکومت1عدم قطعیت 

 64/۸ ۲۰/۰ ۵۰/1 : یطح فناوری۲عدم قطعیت 

 ۴۵/1۴ ۰9/4 -۵1/۴ ها: تثریم۰عدم قطعیت 

 ۰۲/1۴ ۸۰/4 9۲/۴ : د بش و آگاهی مردم4قطعیت عدم 

 ۴۵/1۲ ۲4/9 1۰/۴ : میز ت با  بودت فضای ییایی۵عدم قطعیت 

 6۰/11 96/۵ ۰۰/۴ : ثبات ییایی9عدم قطعیت 

 ۰۵/1۲ ۲1/9 14/۴ : فرهنگ ملی۰عدم قطعیت 

 ۵۰/1۲ ۰۲/9 14/۴ : کیفیت مجلس شور ی  یبمی۸عدم قطعیت 

 
شود بیشزر می ۲و  1یات دو عدم قطعیت های مشود کم تفاوتابس   مشخص میو ریبا   افم کردت  ری  

 تری  یت.د ر ی عدم قطعیت شدید ترتی  یوبم    جما  کمزری برخورد ر  یت و  1و عدم قطعیت 
  میزان اهمیت

 
 

تر باشد  بیابگر آت  یت کم میز ت  همیت عدم بزدیک 1۴۴م میز ت شاخص  همیت بم هر چ ترتی  یوبم
دهنده  یو خبرگات بیشزر  یت و هر چم میز ت شاخص  همیت بم صفر بزدیک باشد  بشات بظر   قطعیت مربوطم 

میز ت  همیت هر یک    عدم  1۰خبرگات کمزر  یت. در جدول    بظر یت کم میز ت  همیت گزینم مربوطم 
  یت. شدهبیاتها قطعیت
 

 هاهمیت عدم قطعیتز ت  . می1۰جدول 

 شاخص اهمیت عدم قطعیت

 14/۸۰ : بو  حکومت1قطعیت عدم 

 ۸۵/۸۲ : یطح فناوری۲عدم قطعیت 

 ۲۸/۰4 ها: تثریم۰عدم قطعیت 

 ۵۰/۸۰ : د بش و آگاهی مردم4عدم قطعیت 

 ۸۵/۸۲ : میز ت با  بودت فضای ییایی۵عدم قطعیت 

 ۸1/4۲ : ثبات ییایی9عدم قطعیت 

 ۲۸/۸4 : فرهنگ ملی۰عدم قطعیت 

 ۰1/۸۴ شور ی  یبمی: کیفیت مجلس ۸عدم قطعیت 

 ها تعد د ک  پایخ

ها بم گزینم + تعد د پایخ۰۵× یادها بم گزینم +تعد د پایخ1۴۴×هابم گزینم خیلی  یادتعد د پایخ
 ۴× ها بم گزینم خیلی کم + تعد د پایخ۲۵× ها بم گزینم کم+تعد د پایخ۵۴× مزویط

 = شاخص  همیت 
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 سناریونگاریمرحله چهارم: 

شوبد کم اطع دو مثور عدم قطعیزی یاخزم میهای بثر بی بر  یاس تقیناریوها در رویکرد عدم قطعیت
تو بد میت و عدم قطعیت مید ر ی بیشزریو عدم قطعیت و  همیت هسزند. بدیو ترتی  ترکی  دو شاخص  ه

خبصم  14های عدم قطعیت در جدول آمده    پریشنامم دیت بمیاس بزایج بر  های یناریو ر  تعییو کند. مثور
 .شده  یت. در  یو جدول  ری  دو شاخص عدم قطعیت و  همیت بیز در یزوت مسزقلی بیات شده  یت

 
 . ترکی   همیت و عدم قطعیت14جدول 

 شدتیرکیب اهمیت و  شدت عدم قطعیت اهمیت عدم قطعیت

 ۴9/11۴4 9۰/1۲ 14/۸۰ حکومت: بو  1عدم قطعیت 

 9۰6/۰4۴ 64/۸ ۸۵/۸۲ : یطح فناوری۲عدم قطعیت 

 ۵14/۰49 ۴۵/1۴ ۲۸/۰4 ها: تثریم۰عدم قطعیت 

 44/۸9۲ ۰۲/1۴ ۵۰/۸۰ : د بش و آگاهی مردم4عدم قطعیت 

 ۰4/66۸ ۴۵/1۲ ۸۵/۸۲ : میز ت با  بودت فضای ییایی۵عدم قطعیت 

 ۰4/6۰1 6۰/11 ۸1/4۲ : ثبات ییایی9عدم قطعیت 

 ۸۵۸/1۴4۴ ۰۵/1۲ ۲۸/۸4 : فرهنگ ملی۰عدم قطعیت 

 ۵۲/1۴14 ۵۰/1۲ ۰1/۸۴ : کیفیت مجلس شور ی  یبمی۸عدم قطعیت 

 

ها ر  شک  های یناریوو عدم قطعیزی کم مثورشود کم دمشخص می 14شماره بر  یاس بزایج جدول 
های در شک   یر مثور)فرهنگ ملی(.  ۰)بو  حکومت( و عدم قطعیت  1  : عدم قطعیت   بدعبارتخو هند د د 

 رهنگ ملی بم تصویر کشیده شده  یت.یناریو بر  یاس دو عدم قطعیت بو  حکومت و ف
 

 
 گذ ریمشی. چارچوب یناریوهای مشارکت عمومی در خط9شک  

 
گذ ری    مشیآینده مشارکت عمومی در خط شود کمهای تعییو شده  مشخص میب یناریوبر  یاس چارچو
 بد بر و عیت توجدی  یت.    یک یو بو  حکومت می   دو عدم قطعیت  مزأثر شدتبمپیش معیو بیست و 
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ی در  یو عرصم بم دالی  مخزلف بگذ رد و    یوی دیگر فرهنگ مل تأثیرگذ ری مشیمشارکت عمومی در خط
گذ ری مزفاوت مشیترتی  و عیت مشارکت عمومی در خط اشد و بم  یوتو بند مشارکزی یا  قزد رطلبی بمی

 شود.خبصم تشریح می صورتبمآمده  دیت بم مثورهایخو هد بود. در  د مم هر یک    چهار یناریوی منزج    
 : دموکراسی اکثریتی1سناریو 

آید  با برچس  دموکر یی می وجود بمو بو  حکومت دموکر تیک   یو یناریو    تقاطع فرهنگ  قزد رطلبی
های عمومی مشیمشارکت عمومی در مرحلم تدویو خط    آبجا کم در  یو پژوهششده  یت.  گذ ریبام کثریزی 

در  پن  شهروبدی( ومثال   طوربممشارکزی  عیف ) یا وکارهای یت  در  یو یناریو     مدبظریطح مجلس 
-ز  یو  یت کم  یزفاده    یا وکارهای مشارکزی قوی  رقابتشود  دلی  آت بی یزفاده می گذ ری دیزورمرحلم 

 بموبم بار   یو یناریو  کشور  بگلسزات  یت. کند.های  بزخاباتی ر   عیف می
 : دموکراسی یفاهمی2سناریو 

آید  با برچس  دموکر یی می وجود بمو بو  حکومت دموکر تیک   یو یناریو    تقاطع فرهنگ مشارکزی
عمومی های مشیخطشده  یت.    آبجا کم در  یو پژوهش مشارکت عمومی در مرحلم تدویو  گذ ریبامتفاهمی 

های مشارکزی قوی ) بزکار ت مردمی  رفر بدوم( و در مرحلم  یت  در  یو یناریو    یا وکار مدبظریطح مجلس 
 یوئیس  یت. بموبم بار   یو یناریو  کشورشود. و مشروعیت بخشی  یزفاده می گذ ری دیزور
 

 : اقتدارگرای انتخابایی3سناریو 
ی یآید  با برچس   قزد رگر می وجود بمو بو  حکومت  قزد رگر    یو یناریو    تقاطع فرهنگ مشارکزی

های مشیخطشده  یت.    آبجا کم در  یو پژوهش مشارکت عمومی در مرحلم تدویو  گذ ریبام بزخاباتی 
تو ت  یزفاده کرد   ما    مشارکزی می یا وکارهای   تمامی  یت  در  یو یناریو  مدبظرعمومی یطح مجلس 

 یو مشارکت در    بخو هد بود و حکومت  معناد ربم یمت  قزد رگر یی تمای  د رد  مشارکت  متوحکآبجا کم بو  
 بموبم بار   یو یناریو کشور روییم  یت.کند. خود   یزفاده می جهت مشروعیت بخشیدت بم

 سیستم بسته: 4سناریو 

 ییسزم بسزمآید  با برچس  می وجود بمو بو  حکومت  قزد رگر    یو یناریو کم    تقاطع فرهنگ  قزد رطلبی
عمومی یطح های مشیخطشده  یت.    آبجا کم در  یو پژوهش مشارکت عمومی در مرحلم تدویو  گذ ریبام

و دلی  آت بیز  یو  یت کم  شودبمیمشارکزی خاصی  یزفاده های  یت  در  یو یناریو    یا وکار مدبظرمجلس 
بموبم بار   یو یناریو  کشور عربسزات بم مردم تمای  بم مشارکت د ربد و بم حکومت تمای  بم مشارکت دهی. 

 (.۰)شک   کرد یا یمدل یر  صورتبمتو ت ر  مییناریوها تو یثات  ر ئم شده بر ی   یت.
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 گذ ریمشییناریوهای مشارکت عمومی در خطبهایی . چارچوب ۰شک  

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

در  یر ت چگوبم گذ ری مشیخطکم آینده مشارکت عمومی در  بود یؤ لپرد خزو بم  یو  هد   یو پژوهش
 مرحلمدر بر ی  یو منظور  ؟ یا وکارهای مشارکت مسزقیم وجود د رد کارگیریبم مکات تا چم  بد  ه  ی  ؟ یت

بر مشارکت  مؤثرهای   شنایایی پیشر تخروجی بهایی  یو مرحلم .مورد برریی قر ر گرفت ول  دبیات مو و  
بعدی پژوهش ر  در  خزیار  مر ح های ال م بر ی    پژوهش ورودی مرحلم یو گذ ری بود. مشیعمومی در خط

 پژوهشگر ت قر ر د د. 
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فرهنگی  تکنولوژیکی  -های ییایی   قزصادی   جزماعیبفر    خبرگات حو ه 1۵ بزد  با  دوم مرحلمدر 
کد  ولیم )حاص   16۴ها بم دقت برریی شدبد و یپس  مصاحبممصاحبم صورت گرفت.  مثیطی  حقوقی یست

مضموت  ۲4مضموت پایم   6۰ دبیات پژوهش و مصاحبم با خبرگات(  یزخر ج شد و با رویکرد تثلی  تم  بم 
های عنو ت پیشر تدهنده بم مضموت یا مات ۲4مضموت فر گیر تقلی  یافزند. در بهایت   9دهنده و  یا مات

کمی     عو م  تشکی  شد. بر ی ت ۲4×۲4های بهایی  ماتریسی با توجم بم پیشر ت بهایی در بظر گرفزم شدبد.
  . یزفاده شدمو و  بظر آشنا بم بفر صاح  ۵   یک پن  خبرگی مزشک     ماتریس 

 ۸ بهایزاًکم  بودپذیری تاثیر -ها در بقشم تاثیرگذ ریخروجی  یو مرحلم تعییو جایگاه هر یک    پیشر ت
  «ییایی فضای بودت با »  «د بش و آگاهی مردم»  «یطح فناوری»  «هاتثریم»  «بو  حکومت»پیشر ت 

بم عنو ت عدم قطعیت شنایایی و و رد «  یبمی شور ی مجلس کیفیت» و« ملی فرهنگ»  «ییایی ثبات»
های عدم قطعیت پریشنامم شنایایی شده  هایعدم قطعیتبر ی یوم پژوهش   مرحلمدر مرحلم بعد شدبد. 

های تو یع آوری پریشناممپس    جمع .تو یع شد بفر خبره ۰۵های عدم قطعیت میات طر حی شد. پریشنامم
آمده     دیت بمبزایج  .نددم قطعیت مورد تثلی  قر ر گرفزت  همیت و شدت عها بر  یاس میز شده  پریشنامم
یناریوها در رویکرد عدم ر  فر هم کرد.  (بگاری یناریومرحلم چهارم پژوهش )ورودی ال م بر ی  یو مرحلم؛ 

شوبد کم د ر ی بیشزریو عدم قطعیت و های بثر بی بر  یاس تقاطع دو مثور عدم قطعیزی یاخزم میقطعیت
ترکی  )  : بو  حکومت  عبارت بودبد بدعدم قطعیزی کم مثورهای یناریوها ر  شک  د د ۲ همیت هسزند. 
بر بر  عدم قطعیت ترکی   همیت و شدت)( و فرهنگ ملی ۴9/11۴4بر بر  عدم قطعیت  همیت و شدت

۸۵۸/1۴4۴.)  
   دو عدم قطعیت  مزأثر شدتبم   پیش معیو بیست و گذ ری مشیخطآینده مشارکت عمومی در   رو یو    

بگذ رد و    یوی  یرتأثگذ ری مشیتو بد بر و عیت مشارکت عمومی در خطبو  حکومت می یویک یت.    
و عیت  ترتی یو بم تو بند مشارکزی یا  قزد رطلبی باشد ودیگر فرهنگ ملی در  یو عرصم بم دالی  مخزلف می

در همیو ر بطم چهار یناریو دموکر یی تفاهمی   گذ ری مزفاوت خو هد بود.مشیمشارکت عمومی در خط
دموکر یی  کثریزی   قزد رگر یی  بزخاباتی و ییسزم بسزم مورد برریی قر ر گرفت و تنها در دو یناریوی 

دموکر یی  یناریویمشارکت قوی تنها در  حالبا یودموکر یی تفاهمی و  کثریزی  مکات مشارکت وجود د رد  
پرد  ی کرده  یت: هر چم در یک  یر بظریم صورتبم(  یو مورد ر  ۲۴1۴لیندر ) تو بد تثقی یابد.تفاهمی می

-مشارکت مسزقیم می وییلمبمدر  بزخابات بفوذ باالیی د شزم باشند  بفوذ کمزری  دهندگاترأیییسزم ییایی 

 [. ۲6] و بالعکس دتو بد  عطا شو
-کم در دموکر یی  یگوبمبم [.۲۰بامد ]های تفاهمی و  کثریزی می( آت ر  دموکر یی۲۴1۲آبچم کم لیفارت )

بدیو [. ۲۸] کند همیت میهای  بزخاباتی ر  کمرقابت چر کمهای  کثریزی مشارکت مسزقیم چند ت معنایی بد رد  
های مشارکزی دیگری غیر     بزخابات بر ی بفوذ بر تصمیمات مجلس در  خزیار کابالدهندگات رأیصورت کم 

  بر  یاس طورکلیبم  .بدهندتمای   یادی بر ی شرکت در  بزخابات    خود بشات ممکو  یت د ربد و در بزیجم 
  یر بر ی  یر ت قاب   ر ئم  یت: هاپیشنهاد؛ بزایج پژوهش

- یت و بر ی  یو منظور تقویت  بز رهای دموکر یی )ریابم تو بمندشهروبد ت آگاه و   بیا  مشارکتپیش .1

مشارکت شهروبد ت حاص  د بش  چر کمهای آ  د   حز ب قوی  جامعم مدبی قوی( بسیار با همیت  یت  
شخصی   عزماد و تبلیغات  یت. بدیو معنا کم در مورد مو وعاتی کم شهروبد ت د بش و تجربم دیت 

کنند و در مو وعات پیچیده بم  حز ب و بخبگات ییایی د ربد بم د بش شخصی خود  عزماد می  ولی
  وجود  حز ب و جامعم رو   یودهد. ها شک  میتبلیغات بیز بم ذهو آت حالدرعیوکنند و  عزماد می
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یم مدبی قوی و پایخگو بسیار مهم  یت و در غیر  یو صورت بم یکی    بقاط  عف مشارکت مسزق
 [.۲۸شود ]تبدی  می

بر  یاس یاخزار ییایی و بافت فرهنگی    یا وکار مشارکزی خاصی  یزفاده شود. در همیو ر بطم  .۲
 د بند   یایر عو م  می مؤثرتر( عام  فرهنگ ر  ۲۴1۰( و ملکی و بوتس )۲۴1۸دربسپلیت و ملکی )

توجم بم فرهنگ ییایی جو بگوتر  یت و رید دموکر یی  کثریزی با در  یر ت بم بظر می کم ؛[۰۲[  ]14]
در  یو  مینم   های  کثریزی همچنات کم بیات شد مشارکت مسزقیم چند ت معناد ر بیست.در دموکر یی

آوردت دیدگاه  دیت بمیا وکار مشارکت مسزقیم بر ی  عنو تبمکشور  بگلسزات    پن  شهروبدی 
 باشد.  لگوبرد ریتو بد مثال خوبی بر ی می کند شهروبد ت در مورد مشکبت عمومی؛  یزفاده می

  عزمادیبی دیگر طر     و تکنولوژی و مردم هایآگاهی رشد بم توجم با  خیر هاییال در حال با یو .۰
 در گذ ری مشیخط در مسزقیم مشارکت مو و  کم  یت شده  یو بم منجر ییایزمد ر ت  بم بسبت

باید  شود   یزفاده  بز رها  یو    خو یزم شود چنابچم[. ۵۴] شود مطرح بیز  کثریزی هایدموکر یی
  یزفاده شر یط و شود  یایی قابوت    جزئی و  بزکار ت( رفر بدومیا وکارهای مشارکت مسزقیم )مابند 

 شود. تعییو بیز آت   

 و کشور ویعت ییایی  فرهنگ بم توجم با  یت بهزر  یر ت در مسزقیم مشارکت شدت بهادینم بر ی .4
 شود. همچنیو در  یو  مینم گفزمات یا ی صورت گیرد. شرو  مثلی یطح    مو و    یو بودت جدید

کند  فرهنگ ییایی مشارکت مسزقیم یک ( بیات می۲۴1۴همچنات کم لیندر ) یت   بیاتدر پایات ال م بم 
 ی  صبح خطاها. هایی بریادگیری جمعی  یت کم بر ی تویعم بیا  بم  مات د رد و همچنیو  مکات فرآیند
 با بگیریم  بظر در دموکر یی بهبود ر ه تنها عنو تبم ر  بیشزر باشد کم مشارکت  شزباه  یت ممکو  یو  هرحالبم
های یک یایر ویژگی .[۲6] کرد خو هد تأمیو ر  حکمر بی مسائ  همم جو ب مسزقیم دموکر یی کم  مید  یو
پیچیده  مرو  بسیار مهم  یت و مو و  مشارکت مسزقیم خصوص مبنای علمی  در دبیای مشی خوب  بمخط

 مردم شاید مبنایی بر ی در بظر گرفزو  حسایات مردم باشد.
 ر  خود تب  تمام    جملم:  گرچم مثققات  یت بوده مو جم هاییمثدودیت با  جر  حیو در پژوهش  یو
  یت ممکو حالبا یو  بد د ده  بجام گذ ری  یر تمشی ر ئم یناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط بر ی

مزأثر    رو  تو بد می بد  کم  یو خود تر    آت چیزی باشند کم در  یو مقالم  ر ئم شدهیناریوهای بهایی مزفاوت
شود و عیت کشور در حال بم مثققات آینده توصیم می  رو.    یوباشد موجود های ذهنیفرضپژوهش و پیش

ی مقزضی و رد هاو یپس بسبت بم تثلی  شر یط و گزینش یناریو کنندتبییو  ر  عمومیحا ر    حی  مشارکت 
  یزفاده کنند.  لییتثصبا هد   ر ئم یک  لگوی  پژوهشهای تثلی  شوبد. همچنیو     یایر رو 
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