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In Iran, the general policies, particularly the general policies of the administrative sys-
tem following the global changes, focuses on transparency. Financial and economic 
transparency is one of the main aspects of the local management. Game theory, as a 
basic method of decision making in resolving urban problems, is modified day by day. 
This study, based on article 18 of the general policies of the administrative system, 
analyzes the financial transparency of the municipalities and people's contribution, 
as two aspects of the game. The game shows that municipality stimulates the index 
of transparency via increasing the contribution. The six indexes of transparency can 
improve the city via the contribution and demand of the people. Finally, both games 
show that the proper strategy can happen when the municipality has transparency and 
the people contribute which all in all can increase the municipality's transparency 
level. On the other hand, the best strategy for the people is within the same line which 
benefits them most. But the most benefit goes to the municipality when people do not 
contribute in any levels of the game and play a passive role, which can increase the 
possibility of corruption due to the lack of transparency. 

JEL Classification:  P37, G38.

Funding: See Page 314

Article Type: Research paper

iD iD

  20.1001.1.23452544.1401.10.38.3.6

http://www.jmsp.ir/journal/process?ethics&lang=en
http://www.jmsp.ir/journal/process?ethics&lang=en
https://www.jmsp.ir/article_143092.html
https://www.orcid.org/0000-0001-8428-8870
https://www.orcid.org/0000-0001-9184-6500
http://www.jmsp.ir/article_126448.html


295صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

در ایــران، سیاســت های کالن نظــام و به خصــوص سیاســت های کلــی نظــام اداری، هم راســتا بــا 
ــر رعایــت اصــل شــفافیت به طــور ویــژه تأکیــد می کنــد. شــفافیت مالــی و  تحــوالت جهانــی، ب
اقتصــادی از حوزه هــای مطــرح در مقیــاس مدیریــت محلــی اســت. نظریــۀ بــازی، به عنــوان یکــی 
ــل  ــال تکام ــهری، درح ــکالت ش ــائل و مش ــل مس ــری در ح ــتیبان تصمیم گی ــای پش از روش ه
فزاینــده اســت. در ایــن مقالــه،  برپایــۀ بنــد 18 سیاســت های کلــی  نظــام  اداری، شــفافیت مالــی 
شــهرداری ها و مشــارکت شــهروندان، به عنــوان دو بخــش اصلــی در بــازی، بررســی شــده اســت. 
بــازی نشــان می دهــد شــهرداری از طریــق بــاال بــردن مشــارکت می توانــد شــاخص های 
شــفافیت را تحریــک کنــد و آن هــا را بهبــود دهــد. شــاخص های شــش گانۀ شــفافیت را می تــوان 
ــازی  به وســیلۀ مشــارکت و مطالبــات شــهروندان در امــور شــهری ارتقــا داد. درنهایــت هــر دو ب
نشــان می دهــد  کــه اســتراتژی بهینــه وقتــی حاصــل می شــود کــه هــم شــهرداری شــفافیت 
داشــته باشــد و هــم شــهروندان در امــور مشــارکت کننــد کــه ایــن نیــز موجــب ارتقــای ســطح 
شــفافیت شــهرداری می شــود. از طرفــی بهتریــن اســتراتژی بــرای مــردم نیــز در همیــن حالــت 
ــه آن هــا می رســد. امــا بیشــترین ســود وقتــی نصیــب  تعریــف می شــود کــه بیشــترین ســود ب
ــد و  ــارکت نکنن ــازی مش ــت ب ــل درخ ــک از مراح ــردم در هیچ ی ــه م ــود ک ــهرداری می ش ش
به عنــوان شــهروندی منفعــل در شــهر حضــور داشــته باشــند کــه در ایــن حالــت، شــرایط بــرای 

ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود. 
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1. مقدمه

ــوءمدیریت،  ــری از س ــت و جلوگی ــخ گویی1 دول ــود پاس ــرای بهب ــفافیت ب ـــلۀ ش ــت مس ــود اهمی باوج
ــرای ارزیابــی و مقایســۀ شــیوه های شــفافیت در ســطوح  ــزار مناســبی ب مطالعــات انجام شــده هنــوز اب
 .)da Cruz, Tavares, Marques, Jorge & de Sousa, 2016( مختلــف دولت هــا عرضــه نکرده انــد
ــای  ــاوت در ویژگی ه ــد تف ــان می ده ــر نش ــال اخی ــد س ــط در چن ــود مرتب ــع موج ــات و مناب تحقیق
Guil-) ــفافیت شــو ــی در ســطح ش ــن اســت موجــب تغییرات ــی و اقتصــادی ممک دسیاســی، اجتماع

ــه ای  ــه زمین ــه ب ــا توج ــفافیت و ب ــزان ش ــری می ــرای اندازه گی lamón, Bastida & Benito, 2011). ب
ــل شــفافیت  ــری و تحلی ــای اندازه گی ــل و ابزار ه ــه بومی ســازی عوام ــاز ب ــودن موضــوع شــفافیت، نی ب

ــد.  ــرورت می یاب ض

ــی(  ــی )خارج ــادی( و محیط ــازمانی )نه ــروه س ــفافیت در دو گ ــه ش ــوط ب ــف مرب ــل مختل عوام
ــای  ــهرداری ها و رقابت ه ــی ش ــت مال ــِل وضعی ــازمانی، دو عام ــش س ــود. در بخ ــته بندی می ش دس
ــه  ــای جامع ــد، تقاض ــزان درآم ــهرداری ها، می ــدازۀ ش ــِل ان ــار عام ــی چه ــش محیط ــی و در بخ سیاس
ــارکت  ــر از مش ــاخص ها متأث ــن ش ــک از ای ــود. هری ــرح می ش ــده( مط ــه ای )آموزش دی ــری حرف و مج

ــران اســت.   ــا از مدی ــات آن ه ــور شــهری و مطالب ــردم در ام م

ــه اینکــه آگاهــی از حقــوق شــهروندی مبنــای عدالــت اجتماعــی  ــا توجــه ب ــر همیــن اســاس، ب ب
اســت و ناآگاهــی در جامعــه موجــب فســاد حکومت هــا می شــود، مــردم درصــورت آگاهــی از حقوقشــان 
می تواننــد بــه آینــده ای همــراه بــا ایمنــی، امنیــت و رفــاه امیــدوار باشــند. حقــوق شــهروندی به همــراه 
تکالیــف شــهروندی معنــا می پذیــرد. شــهروندی و شهرنشــینی دو مفهــوم گســترده و متفــاوت اســت. 
نقــش فعــال و منفعــل شــخص در ایــن دو مفهــوم بســیار اهمیــت دارد. شــهروند فعــال درپــی انجــام 
تکلیــف بــوده و درمقابــل بــه دریافــت حقــوق شــهروندی و آگاهــی از آن نیــاز دارد )پورعــزت، قلی پــور 
و باغســتان، 1388(. مطالبــات و مشــارکت مردمــی در هریــک از شــاخص های ذکرشــده تأثیــر مثبــت 

ــا افزایــش می دهــد.  ــا منفــی می گــذارد و درنهایــت میــزان شــفافیت را کاهــش ی ی

ــازی2 نشــان دهیــم  ــۀ ب ــا کاربســت نظری ــا ب ــه برآنیــم اســت ت در چنیــن بافتــاری، در ایــن مقال
کــه بهتریــن حالــت بــرای بهبــود عوامــل مؤثــر بــر شــفافیت چیســت. از آنجــا کــه نظریــۀ بــازی بــر 
ــوان  ــذارد، می ت ــر می گ ــی دارد، تأثی ــش مهم ــاد نق ــی متض ــالت اجتماع ــه در آن تعام ــرایطی ک ش
ــری  ــازی »شــرایط تصمیم گی ــۀ ب ــن اســاس، در نظری ــر همی ــری دانســت. ب ــوری تصمیم گی آن را تـ
جمعــی« بــازی تلقــی می شــود و بــرای یافتــن راه حل هــای آن تالش هایــی صــورت می گیــرد 

  .)Samsura, Van der Krabben & Van Deemen, 2010(

1. Responsiveness
2. Game Theory
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ــن  ــط بی ــرای مفهوم ســازی رواب ــازی ب ــۀ ب ــد، از نظری ــه مایرســون3 (1991) می گوی ــه ک  همان گون
ــن  ــت. بدی ــی اس ــالت اجتماع ــۀ تعام ــرای مطالع ــی ب ــردی ریاض ــود و رویک ــتفاده می ش ــان اس بازیکن
ترتیــب، ایــن نظریــه متمرکــز بــر موقعیــت تصمیم گیــری جمعــی اســت کــه در آن، تصمیم گیرنــدگان 
ــرای  ــان ب ــی کارشناس ــل برخ ــاد دلی ــات متض ــر ترجیح ــز ب ــن تمرک ــد. همی ــاد دارن ــات متض ترجیح

 .(Samsura & Van der Krabben, 2012) ــت ــگ اس ــۀ جن ــوان نظری ــازی به عن ــۀ ب ــف نظری توصی

در جســت وجوی چنیــن مفاهیمــی، هــدف اصلــی مقالــه »تحلیــل کاربســت نظریــۀ بــازی درجهــت 
ارتقــای شــفافیت مالــی شــهرداری«، و اهــداف فرعــی آن نیــز شــامل »بررســی رفتارهــای اســتراتژیک 
بازیگــران مختلــف« و »شناســایی پیامدهــای ایــن رفتارهــا« اســت. پرســش اصلــی تحقیــق نیــز از ایــن 
قــرار اســت: بــا کاربســت نظریــۀ بــازی و بررســی رفتــار متقابــل کنشــگران چگونــه می تــوان موجــب 

ارتقــای شــفافیت مالــی شــهرداری ها شــد؟   

2. پیشینۀ تحقیق 
نخســتین مقولــه ای کــه در ایــن بخــش از مقالــه مــورد توجــه قــرار می گیــرد، مفهــوم شــفافیت اســت. 
تحــوالت سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی هــزارۀ جدیــد بــا ایــن رهیافــت همــراه شــده اســت کــه در نظام 
مردم ســاالر، افــراد جامعــه، مطابــق ســاختارهای قانــون اساســی، حــق دارنــد از حکومــت انتظــار داشــته 
ــر  ــه به ظاه ــفافیت گرچ ــد. ش ــفاف بده ــح و ش ــخ هایی صری ــود پاس ــات خ ــال اقدام ــه در قب ــند ک باش
مفهومــی ســاده اســت کــه درمقابــل پنهــان کاری بــه کار مــی رود، مــورد توجــه و تمرکــز محققــان سراســر 
جهــان بــوده اســت. در ایــن بررســی ها، کرامپتــون4 )2011( بــه مقولــۀ خلــق ارزش در مســیر شــفافیت و 
جایــگاه شــفافیت در هنــگام بحــران و دشــواری های مالــی اشــاره کــرده اســت. از دیــد او، شفاف ســازی بــه 
بهبــود اثربخشــی و تقویــت رهبــری می انجامــد و از ایــن رو رهبرانــی کــه شفاف ســازی را در دســتور کار 
خــود قــرار می دهنــد، دارای اهمیــت ویژه انــد. بــه هــر ترتیــب،  اهمیــت شــفافیت موجــب شــده اســت 
تــا ایــن مقولــه جــدا از توجهــات نهادهــای حکمروایــی جهانــی، ماننــد بانــک جهانــی و برنامــۀ توســعۀ 
ملــل متحــد، در پرداخــت پژوهشــگرانی همچــون شــائر5 )2011(، توومــی6 )1996( و پراســوجو7 )2010( 
بــه ابعــاد حقوقــی، سیاســی ـ حکومتــی و اقتصــادی ـ مالــی شــفافیت مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ گرچــه 
ــی  ــای اجرای ــایی روش ه ــوزۀ شناس ــی در ح ــان بحث های ــی همچن ــۀ جهان ــد در تجرب ــر می رس به نظ

ــان اســت.  ــن رویکــرد به شــیوه ای جهان شــمول در جری کــردن ای

دربــارۀ شــفافیت، در ایــران انصــاری )1386( بحــث مبانــی و لــوازم آزادی اطالعــات، رضایــی زاده و 

3. Myerson
4. Crumpton
5. Schauer
6. Twomey
7. Prasojo
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احمــدی )1388( دسترســی بــه اســناد و اطالعــات دولتــی، زندیــه و ســاالر ســروی )1392( شــفافیت 
اســنادی و حــق دسترســی بــه اطالعــات و حصــارزاده )1391( شــفافیت را از منظــر شــفافیت اقتصــادی 
ــادی و  ــوزۀ اقتص ــفافیت را در ح ــز ش ــان و آذر )1393( نی ــتمی، حاجی ــواری رس ــد. ان ــرح کرده ان مط
مالــی تحلیــل کــرده و بــه مقایســۀ تطبیقــی جامعیــت شــاخص های اندازه گیــری شــفافیت اطالعاتــی 

ــد.   و ســطح افشــای اطالعــات در کشــورهای درحــال توســعه و توســعه یافته پرداخته ان

شــفافیت اقتصــادی8، در معنــای در دســترس قــرار دادن داده هــای بیشــتر و بهتــر دربــارۀ وضعیــت 
مالــی نهادهــای حــوزۀ اقتصــادی و مالــی، یکــی از موضوعاتــی اســت کــه در ســال های اخیــر بانک هــای 
مرکــزی، به منظــور حفــظ دارایــی ســهامداران و فعــاالن بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــورها، پــی 
ــفافیت  ــود از ش ــی موج ــد تلق ــان می ده ــود نش ــش خ ــین زاده )1399( در پژوه ــد. عبدالحس گرفته ان
ــازی  ــدی و توانمندس ــی ها و کارآم ــر خط مش ــارت ب ــاد، و نظ ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــزاری کارآم اب
ــن،  ــفافیت مطمـن تری ــازۀ ش ــرد ت ــه رویک ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــتر، ب ــن بس ــت. او در ای آن هاس
موفق تریــن، ســاده ترین و کم هزینه تریــن روش بــرای افزایــش کارایــی دولــت، متناسب ســازی 
ــا فســاد اســت. در  ــارزه ب ــی، و مب ــت و مشــارکت عموم ــردم و دول ــل م ــش تعام ــت، افزای ــدازۀ دول ان
ســال های اخیــر، هم گرایــی و ادراک الزم میــان اجــزای نظــام اجرایــی و شــهروندان فعــال درخصــوص 
مقولــۀ شــفافیت موجــب شــده اســت تــا همســو بــا تحــوالت نظــری جهانــی، در ایــران نیــز در اســناد 
سیاســتی نظــام بــه موضــوع شــفافیت به طــور ویــژه توجــه شــود. نخســتین بــار، چشــم انداز جمهــوري 
اســالمي ایــران در افــق 1404 ش، مصــوب مجمـــع تشــخیص مصلحــت نظــام )1382(، بــر موضــوع 
ــن  ــور روش ــام به ط ــی اداری نظ ــت های کل ــد 18 سیاس ــت. بن ــته اس ــد داش ــفافیت تأکی ــت ش رعای
ــا  ــام اداری ب ــردم و نظ ــل م ــف متقاب ــوق و تکالی ــه حق ــی ب ــازی و آگاهی بخش ــت شفاف س ــر اهمی ب
تأکیــد بــر دسترســی آســان و ضابطه منــد مــردم بــه اطالعــات صحیــح )کمیســیون حقوقــی و قضایــی 

ــد.  ــد می کن ــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 1390، ص. 96( تأکی ــۀ مجم دبیرخان

ــۀ  ــرد، نظری ــرار گی ــه ق ــورد توج ــق م ــینۀ تحقی ــت در پیش ــروری اس ــه ض ــه ای ک ــن مقول دومی
ــای اقتصــاد، فلســفه،  ــای بســیاری در حوزه ه ــرن بیســتم، در پژوهش ه ــۀ ق ــازی اســت. حــدود نیم ب
زیست شناســی، علــوم رایانــه ای، علــوم سیاســی و علــوم اجتماعــی، نظریــۀ بــازی مــورد بررســی قــرار 
ــدان گســترده نیســت.  ــات محیطــی و شــهری، ســوابق پژوهشــی چن ــاد مطالع ــت. در حــوزۀ ابع گرف
سامســورا و وندرکرابــن9 )2012( در مقالــۀ مذاکــره درمــورد توســعۀ زمیــن و دارایــی: رویکــرد نظــری 
بــازی بــرای جــذب ارزش، بــا تکیــه بــر رویکــرد نظریــۀ بــازی، یــک دیــدگاه جایگزیــن بــرای جــذب 
ــت،  ــذب ارزش اس ــاز ج ــاً زمینه س ــه اساس ــره ک ــا مذاک ــری ی ــد تصمیم گی ــر فراین ــی ب ارزش، مبتن
ــکان  ــن شــهرداری و مال ــق بی ــا پیاده ســازی جــذب ارزش را نتیجــۀ تواف ــد. آن ه ــدی کرده ان صورت بن

8. Economic transparency
9. Samsura & Van der Krabben
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ــی  ــه دراصــل نوع ــد ک ــی می دانن ــاخت های عموم ــعۀ زیرس ــای توس ــه هزینه ه ــرای کمــک ب ــن ب زمی
اقــدام جمعــی اســت. در ایــن مقالــه نشــان داده شــده کــه چگونــه ایــن رویکــرد می توانــد بــرای چنیــن 
تحلیلــی مفیــد باشــد و درک را درمــورد مشــکالت تصمیم گیــری جمعــی در پیاده ســازی جــذب ارزش 

بهبــود بخشــد.   

ــرای  ــازی ب ــا عنــوان رهیافــت نظریــۀ ب ــه ای ب سامســورا10 و دیگــران (Samsura et al., 2010) مقال
تحلیــل فرایند هــای توســعۀ زمیــن و ملــک تنظیــم کرده انــد. هــدف آن هــا در ایــن پژوهــش بررســی 
ــد  ــل در فراین ــف دخی ــل مختل ــار عوام ــی رفت ــرای پیش بین ــازی ب ــۀ ب ــای نظری ــا و مزای محدودیت ه
ــتفاده از روش  ــا اس ــدگان ب ــت. نگارن ــوده اس ــن ب ــک و زمی ــعۀ مل ــا توس ــاط ب ــازی در ارتب تصمیم س
ــعۀ  ــۀ توس ــل و مطالع ــه تحلی ــده، ب ــای ساخته ش ــون هزینه ه ــه قان ــه ب ــا توج ــازی11 و ب ــت ب درخ
ــا  ــد ب ــازی می توان ــد. ایــن پژوهــش ثابــت می کنــد کــه نظریــۀ ب مســکونی در کشــور هلنــد پرداخته ان
نتایــج مختلفــی کــه عرضــه می کنــد، راهبردهــای کلیــدی بــرای توســعۀ ملــک و زمیــن ارائــه دهــد. 

اســکرینجار، آبراموویــچ و برجــاک12 )2015( نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان اســتفاده از نظریــۀ بــازی 
ــی  ــاری اضاف ــات آم ــه اطالع ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــان داده ان ــهری، نش ــل ش ــزی حمل ونق در برنامه ری
به دســت آمده از نظرســنجی ســاکنان شــهرک جدیــد، شــرکت حمل ونقــل شــهری می توانــد از 
بازی هــای آمــاری بــرای انتخــاب مســیر بهینــۀ خــط اتوبــوس جدیــد بــرای اتصــال شــهرک بــه مرکــز 

شــهر اســتفاده کنــد. 

ــردم در  ــارکت م ــب مش ــرای جل ــی ب ــن راهکارهای ــۀ یافت ــر )1392( در مقال ــی و فروغی ف حبیب
طرح هــای مرمــت شــهری برپایــۀ نظریــۀ بــازی، درپــی ایــن هســتند کــه بــا اســتفاده از نظریــۀ بــازی و 
درک رفتــار مــردم، بــه جلــب مشــارکت در طرح هــای توســعۀ شــهری بپردازنــد. از نتایــج ایــن پژوهــش 
عبــارت اســت از: فراینــد مشــارکت بیشــتر بایــد به صــورت رودررو و شــفاف باشــد؛ مشــارکت از مرحلــۀ 
ــتفاده  ــد؛ اس ــه ای باش ــدی چندمرحل ــی فراین ــد ط ــارکت بای ــود؛ مش ــاز ش ــی آغ ــزی و طراح برنامه ری
ــارکت  ــل از مش ــود حاص ــزان س ــارکت و می ــی در مش ــاِزکارهای اجتماع ــط و س ــتر رواب ــردن از بس ک

شــفاف باشــد.  

ــای  ــل بازی ه ــازی  در تحلی ــۀ ب ــت نظری ــوان رهیاف ــا عن ــرت )1395( ب ــینی و بصی ــش حس پژوه
ــا هــدف به کارگیــری  ــر فرایند هــای ساخت وســاز در کالن شــهر تهــران، ب ــی ب قــدرت شــهری: تحلیل
نظریــۀ بــازی بــرای تحلیــل بازیگــران مختلــف قــدرت شــهری در زمینــۀ ساخت وســاز شــهری انجــام 
شــده اســت. براســاس نتایــج ایــن مقالــه، نظریــۀ بــازی  به منزلــۀ پشــتوانه ای بــرای مدیریــت شــهری 
بــه کار می آیــد و همچنیــن دریچــه ای نــو بــه تحلیــل مشــکالت و مســائل شــهری می گشــاید. درنتیجــۀ 

10. Samsura
11. Game Tree
12. Škrinjar, Abramović & Brnjac



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

300

تابستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 2

محمدرضا غالمی  گوهره و همکار. تحلیل کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری ها در ایران،  ناظر  بر  بند  18 سیاست های کلی  نظام  اداری کشور.

مدل ســازی صورت گرفتــه )تحلیــل رابطــۀ قــدرت شــهری و ساخت وســاز( دو چالــش اساســی شناســایی 
ــازاد(  به درســتی لحــاظ نمی شــود؛ در  ــه شــهر )ناشــی از ساخت وســاز م شــد: هزینه هــای واردشــده ب
ایــن بــازی، منافــع کنشــگران مختلــف نظیــر مــردم و ســازمان های مردمــی درنظــر گرفتــه نمی شــود 

ــد.   ــرکت می کن ــازی ش ــه در ب ــور یک جانب ــهرداری به ط ــاز و ش ــش ساخت وس و بخ

ــۀ  ــامان دهی و ادارۀ بهین ــازی  در س ــۀ ب ــرد نظری ــۀ کارب ــی )1395( در مقال ــیخ محمدی و صفای ش
ــده،  ــه ساخته ش ــاورزی ب ــای کش ــل زمین ه ــوردی:  مناقشــۀ تبدی ــۀ م ــهری، نمون ــون ش ــی پیرام نواح
به دنبــال پاســخ ایــن ســؤال هســتند کــه آیــا نظریــۀ بــازی ابــزار مناســبی بــرای حــل مناقشــۀ »تبدیــل 
ــن  ــج ای ــت. از نتای ــم اس ــهر ق ــده« در ش ــای ساخته ش ــه کاربری ه ــات ب ــاورزی و باغ ــای کش زمین ه
ــی  ــدت و ط ــی بلندم ــه را دارای ماهیت ــن مناقش ــدگان، ای ــه تصمیم گیرن ــت ک ــوان گف ــه می ت مقال
چنــد مرحلــه بیــان کرده انــد و آن هــا اقدامــات خــود را براســاس تغییــر رفتــاری رقیبــان خــود انجــام 
می دهنــد. نیــز بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مناقشــه دارای ســاختار مناقشــات توســعۀ پایــدار بــوده، بــرای 
حفــظ تعــادل میــان بازیگــران، نیــاز بــه دخالــت تصمیم گیــری در ســطح کالن و حاکمیتــی و ایجــاد 

ــد اســت.     ــاختارها و سیاســت هایی جدی س

ــۀ  ــگران عرص ــل کنش ــازی در تحلی ــۀ ب ــت نظری ــش کاربس ــران )1397( در پژوه ــان و دیگ علی
ــا درنظــر گرفتــن تکثــر بهــره وران بــه مدل ســازی و بیــان تمایــالت  مدیریــت مناطــق کالن شــهری، ب
ــن  ــه پایدارتری ــت ک ــن اس ــی از ای ــش حاک ــج پژوه ــد. نتای ــا پرداخته ان ــدام از آن ه ــای هرک و پیامده
وضعیــت در بــازی میــان بازیگــران نیازمنــد اصالحــات ســاختاری یــا تشــکیل شــورای مدیریــت منطقــۀ 

ــود بخشــید.  ــی را بهب ــوب کنون ــوان شــرایط نامطل ــن اصالحــات می ت کالن شــهری اســت و در ای

ــی  ــفافیت مال ــوع ش ــود، موض ــاهده می ش ــده مش ــی ذکرش ــای و خارج ــه در پژوهش ه چنان ک
شــهرداری ها در چارچــوب نظریــۀ بــازی بررســی نشــده؛ بنابرایــن مقالــۀ حاضــر در ایــن حــوزه دارای 

ــوآوری اســت.  ن

3. چارچوب نظري 

3ـ1. شفافیت  
ــه  ــت ک ــادی اس ــت نه ــاز کیفی ــوب و زمینه س ــی خ ــم حکمروای ــای مه ــی از مؤلفه ه ــفافیت13 یک ش
به نوبۀ خــود محــرک  رشــد اقتصــادی و رفــاه به شــمار مــی رود. شــفافیت فســاد را کاهــش می دهــد؛ امــا 
ایــن عامــل به تنهایــی کافــی نیســت و بــه ســازِکارهای دیگــری ماننــد گــردش رســانه ها، آمــوزش، قوانیــن 
و ماننــد آن بســتگی دارد (Jiménez & Albalate, 2018). شــفافیت و پاســخ گویی مفاهیمــی هســتند کــه 
متقابــاًل بــا هــم ارتبــاط دارنــد. شــفافیت معمــوالً مربــوط بــه گشــودگی و بــاز بــودن اطالعــات اســت و 

13. Transparency
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بــرای دسترســی آســان، دقیــق، قابــل اعتمــاد و روشــن بــه اطالعــات طراحــی شــده اســت. پاســخ گویی 
ــن خــود را ادا  ــد مســـولیت پذیر باشــند، ِدی ــزم می کن ــی را مل ــات دولت نتیجــۀ شــفافیت اســت و مقام

کننــد، تصمیماتشــان را بــه اطــالع مــردم برســانند و دربــارۀ آن هــا توضیــح دهنــد.  

ــی  ــع عموم ــر مناب ــد و مؤث ــن کارآم ــن و تأمی ــی تضمی ــرط حیات ــخ گویی پیش ش ــفافیت و پاس ش
ــرمایه گذاری  ــای س ــی در طرح ه ــاد مل ــه فس ــفافیت ب ــدم ش ــت و ع ــی اس ــاه اجتماع ــود رف و بهب
ــده،  ــاداری نماین ــر وف ــی نظی ــا و عوامل ــه ویژگی ه ــود ک ــل می ش ــی حاص ــفافیت زمان ــد. ش می انجام
قابلیــت فهــم، قابلیــت مقایســه،  روزآمــدی و قابلیــت ســنجش وجــود داشــته باشــد. درصــورت وجــود 

 .(Pina et al., 2016) ــرد ــن ک ــده را تعیی ــی ارائه ش ــات مال ــت اطالع ــوان کیفی ــل، می ت ــن عوام ای

ــرد:  ــورت می گی ــق ص ــن دو طری ــی از ای ــه یک ــوالً ب ــات معم ــه اطالع ــوم ب ــی عم ــوۀ دسترس نح
ــه  ــت ک ــی اس ــورد اطالعات ــه( درم ــه )فعاالن ــار پیش گامان ــا. انتش ــر تقاض ــی ب ــه14 و مبتن پیش گامان
دولــت خــودش مــردم را درخصــوص فعالیت هــا و عملکرد هایــش آگاه می کنــد. دسترســی مبتنــی بــر 
تقاضــا ناظــر بــه الزامــات ســازمانی بــرای پاســخ بــه درخواســت های شــهروندان بــرای انــواع خــاص از 
اطالعــات یــا اســناد اســت (Fox, 2007). در ایــن میــان، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ICT( از آنجــا 
 da Cruz et al.,) کــه می توانــد شــفافیت را افزایــش دهــد و بــه خلــق ارزش هــای عمومــی منجــر شــود
ــه  ــد ک ــمار می آی ــی به ش ــن ابزارهای ــی از بهتری Bonsón, Torres, Royo & Flores, 2012 ;2016)، یک
 Muñoz & Bolívar,) ــی ــی و دولت ــود شــفافیت و پاســخ گویی ادارات عموم ــرای بهب درحــال حاضــر ب
2015 ) در دســترس اســت. در جــدول 1، مجموعــه ای از تعاریــف شــفافیت و نقــاط شــاخص هــر تعریــف 

بیــان شــده اســت.

ــت  ــی، تح ــخ گویی ادارات دولت ــود پاس ــور بهب ــات به منظ ــفافیت اطالع ــر، ش ــال های اخی در س
ــت  ــن ادارات، اهمی ــدۀ ای ــرل فزاین ــرای کنت ــزاری ب ــوان اب ــی به عن ــادی و مال ــران اقتص ــناریوی بح س
ــی و اقتصــادی تقاضــای پاســخ گویی بیشــتر در ادارات  ــه اســت. امــروزه بحران هــای مال بســیاری یافت
عمومــی )به ویــژه در دولت هــای محلــی( را افزایــش داده اســت. به طــور کلــی مســلّم اســت کــه بــرای 
ــاز اســت (Munoz & Bolívar, 2015). در  ــی نی ــه شــفافیت مال ــدار، ب ــی پای ــادل مال ــه تع دســتیابی ب
ــه شــد و در  ــه کار گرفت ــات در جنبــش محیط زیســت ب ــای گذشــته، شــفافیت و افشــای اطالع دهه ه
جلســات عمومــی بــرای ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی و گزارش هــای اجبــاری نشــر گاز هــای ســمی، 

ایــن عامــل و ابــزار مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 

3ـ2. عوامل تعیین کنندۀ افشای اطالعات عمومی  
ــامل  ــی ش ــات عموم ــل افشــای اطالع ــاد و عوام ــود، ابع ــه در جــدول 2 مشــاهده می ش ــه ک همان گون

14. Proactive
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ابعــاد نهــادی )ســازمانی( و محیطــی )خارجــی( اســت. ابعــاد نهــادی شــامل وضعیــت مالی شــهرداری ها 
و رقابت هــای سیاســی و ابعــاد محیطــی شــامل انــدازۀ شــهرداری، میــزان درآمــد شــهرداری، تقاضــای 

جامعــه و مجــری حرفــه ای اســت.
جدول 1. تعاریف شفافیت

منبعنقاط شاخص تعاریفتعاریف شفافیت

افشای اطالعات توسط سازمان که کنشگران 
خارجی را برای نظارت و ارزیابی عملکرد های 

داخلی توانا می  کند. انتشارات اطالعات باید 
به موقع و دقیق باشد. 

نظارت کنشگران خارجی به 
عملکردهای داخلی؛

دقیق بودن اطالعات منتشرشده؛
به موقع بودن اطالعات منتشرشده. 

Bearfield & Bowman, 2017

 یک اعتقاد هنجاری که تمام سطوح حکومت 
باید گزارشی از چرایی، چگونگی، چیستی و 
میزان آن )در فعالیت هایشان( به دست دهند 

و این گزارش باید به راحتی در دسترس مردم 
قرار گیرد.

چرایی، چگونگی، چیستی و میزان 
آن؛

دسترس پذیری برای عموم.
da Cruz et al., 2016

روندی افزایشی از اطالعات اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی به موقع و قابل اطمینان که در 

دسترس همۀ ذی نفعان مرتبط باشد. 

دسترس پذیری برای عموم ذی نفعان؛
به موقع بودن اطالعات؛

قابل اطمینان بودن اطالعات.
Jiménez & Albalate, 2018

شفافیت از عناصر مهم و ضروری برای کنترل 
سیاسی مؤثر و نظارت بر بخش عمومی 

است. شفافیت بخش عمومی در سیاست ها، 
نهاد ها و اقداماتی ریشه دارد که اطالعات را 

به شیوه هایی که فهم سیاست های عمومی را 
بهبود بخشد و عدم قطعیت سیاست را کاهش 

دهد، در دسترس قرار می دهد.

از عناصر ضروری برای نظارت بر 
بخش عمومی؛

شفافیت در سیاست ها و نهاد ها ریشه 
دارد؛

شفافیت سبب بهبود فهم 
سیاست های عمومی می شود.

Guillamon et al., 2011

شفافیت مؤسسات و صاحبان آن ها را با ایجاد 
اطالعات بیشتر درمورد عملکردشان عمومی تر 

می کند. 
ایجاد اطالعات بیشتر؛

عمومی تر کردن نهاد های مختلف.
Etzioni, 2010 

شفافیت اصطالحی است که بر دسترسی آزادانه 
به تصمیم گیری و اطالعات داللت دارد و ابزاری 

برای حکمرانی دموکراتیک است. 
دسترسی آزادانه به اطالعات؛ 

پورعزت و دیگران، 1388ابزاری برای حکمروایی دموکراتیک.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول 2. ابعاد و عوامل افشای اطالعات عمومی

مطالعات پشتیبانتوضیحاتعواملابعاد

نهادی )سازمانی( 

وضعیت مالی

شهرداری ها

در بیشتر متون آکادمیک، مسـلۀ اصلی وضعیت مالی دولت های 
محلی و شهرداری هاست و با توجه به بدهی های شهرداری 

اندازه گیری می شود. میان بدهی های شهرداری و افشای 
داوطلبانۀ اطالعات مالی رابطۀ مثبتی وجود دارد؛ زیرا زمانی که 

بدهی ها سنگین می شود، مشکالت مالی ظاهر می گردد. بنابراین 
نیاز بیشتری به انتشار گزارش هایی وجود دارد که منعکس کنندۀ 

وضعیت مالی و سیاست های مدیریتی است.

Bolivar et al., 2013
Muñoz & Bolívar, 2015

Bearfield & Bowman, 2017

رقابت های 
سیاسی

عوامل سیاسی اثرگذار بر سازمان های عمومی مدیران محلی را 
تشویق می کند که بیشتر به نیازهای رأی دهندگان پاسخ دهند 

و اطالعات بیشتری عرضه کنند. سیاست مداران به دنبال به دست 
آوردن حداکثر  آرا درصورت امکان و رقابت سیاسی بیشتر و 

همچنین انگیزه برای نشان دادن مدیریت خوب شهری هستند. 

Bolivar et al., 2013
Muñoz & Bolívar, 2015

Bearfield & Bowman, 2017

 محیطی )خارجی(

اندازۀ 
شهرداری

یکی از مهم ترین مطالعات تجربی اندازۀ دولت اداری محلی است 
که به طور سنتی با توجه به جمعیت مورد سنجش قرار می گیرد. 
با توجه به دیدگاه نظریۀ نمایندگی و نظریۀ مشروعیت دریافته اند 

که شهرهای بزرگ خدمات بیشتری را برای شمار زیادی از 
شهروندان دریافت می کنند و این باعث می شود که شهروندان 

حجم بیشتری از اطالعات را درمورد عملکرد دولت تقاضا کنند. 
بنابراین احتمال عرضۀ اطالعات به شهرهای بزرگ بیشتر است. 

Bolivar et al., 2013
Muñoz & Bolívar, 2015

 Jiménez & Albalate, 2018
Guillamon et al., 2011

میزان درآمد 
شهرداری

 هنگام افزایش درآمد شهرداری ها )دولت های اداری محلی( 
ساکنان انتظار دارند خدمات بهتر و اطالعات بیشتری دریافت 

کنند برای تأیید اینکه آیا مالیات های پرداخت شده به طور مؤثر به 
اجرا درآمده است یا خیر. 

Bolivar et al., 2013 
Muñoz & Bolívar, 2015

تقاضای 
جامعه

اگر مدیران تصور کنند که شهروندان اطالعات را می خواهند یا 
اطالعات مورد استفادۀ آن ها قرار می گیرد، انتشار این اطالعات 

بیشتر ممکن است. این تقاضا ها بیشتر از طریق رسانه های فعال 
محلی صورت می گیرد.  

Bearfield & Bowman, 2017

مجری 
حرفه ای

می توان این گونه استدالل کرد که مدیران برخوردار از  
آموزش های رسمی از روند شفافیت و روش هایی که دولت برای 
اشتراک گذاری اطالعات استفاده می کند، آگاهی بیشتری دارند. 
پس شهرهایی که توسط مدیران آموزش دیده هدایت می شود، 

تمایل بیشتری به شفافیت دارد.

ibid. 
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3ـ3. نظریۀ بازی
ــه  ــی ک ــه در آن، تصمیم گیرندگان ــت ک ــته اس ــل وابس ــری متقاب ــۀ تصمیم گی ــازی نظری ــۀ ب ــازی نظری ب
ــرف  ــک ط ــا توســط ی ــات آن ه ــۀ تصمیم ــد و نتیج ــت می کنن ــد، در آن دخال ــات متضــادی دارن ترجیح
ــی  ــالت اجتماع ــۀ تعام ــرای مطالع ــردی ب ــه رویک ــن نظری ــن نمی شــود )Samsura et al., 2010(. ای ــر تعیی ــا بازیگ ی
ــن  ــا ای ــرد. ب ـــت می گی ــری نش ــۀ تصمیم گی ــه از نظری ــت )Samsura & van der Krabben, 2012( ک اس
حــال، تمایــزی روشــن بیــن ایــن دو وجــود دارد. نظریــۀ تصمیم گیــری معمــوالً فراینــد تصمیم گیــری را از 
نقطه نظــر بازیکــن تحلیــل می کنــد؛ درحالــی کــه نظریــۀ بــازی بــر تحلیــل آن در تعامــل میــان بســیاری 

از بازیکنــان تأکیــد دارد )جــدول 3(. 

از آنجایــی کــه نظریــۀ بــازی بــر شــرایطی تأثیــر می گــذارد کــه در آن تعامــالت و وابســتگی متضــاد 
ــن  ــرد. از ای ــی ک ــری تلق ــۀ تصمیم گی ــی از نظری ــوان آن را قالب ــد، می ت ــا می  کن ــی ایف ــش مهم نق
ــت  ــۀ وضعی ــرای مطالع ــردی ریاضــی ب ــران اســتفاده می شــود و رویک ــن بازیگ ــط بی ــرای رواب ــدل ب م
تصمیم گیــری جمعــی اســت ).ibid(. ایــن روش منافــع مشــترک را بــه همــۀ بازیکنــان عرضــه می کنــد 
 .(Bozdag & Inam, 2012) ــرد ــر می گی ــا درنظ ــۀ گروه ه ــرای هم ــازی ب ــود را در ب ــب ترین س و مناس

جدول 3. نخستین مفاهیم حوزۀ نظریۀ بازی

مطالعات پشتیبانتعاریفاصطالحات

تعریف بازی

هرگاه مطلوبیت، سود، درآمد، رفاه و هرآنچه فرد بازیکن به دنبال آن 
است نه تنها متأثر از تالش و تصمیم خود او باشد، بلکه تحت تأثیر 
)مثبت یا منفی( تالش و تصمیم طرف دیگر نیز باشد، به آن بازی 
گفته می شود. در نظریۀ بازی، یک موقعیت تصمیم سازی جمعی را 

به مثابۀ بازی توصیف و سعی می کنیم راه حل آن را بیابیم.  

عبدلی، 1392
 Samsura et al., 2010

عبدلی، 1392محیطی که در آن واکنش متقابل بین تصمیم گیران وجود دارد. محیط استراتژیک

بازیگر
هریک از تصمیم گیران یا تصمیم سازان در محیط استراتژیک هستند 
و اگر بدانند که دقیقاً در کجای درخت بازی ایستاده اند، یعنی بازی 
با اطالعات کامل است و اگر ندانند که در کجای درخت بازی قرار 

دارند، یعنی اطالعات ناقص است.

Samsura et al., 2010
 Samsura & van der

Krabben, 2012

استراتژی
عمل یا راهبرد یا انتخابی است )یک برنامۀ کامل اقدامات( که هر 

بازیکن درمقابل حرکت بازیکن دیگر در موقعیت های مختلف انجام 
می دهد. استراتژی ها با توجه به خواسته های بازیکنان و نظرات 

متخصصان و یا روش های اندازه گیری مانند نظرسنجی تعیین می شود.

عبدلی، 1392
Samsura & van der 

Krabben, 2012
Bozdag & Inam, 2012

برآمد درحقیقت تصمیمی است که بازیکنان درمجموع به آن برآمد و نتیجه
می رسند و نتیجۀ ارزش آن برآمد برای بازیکن است. 

Samsura et al., 2010
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ــاً  ــان حتم ــت. بازیکن ــان اس ــرای بازیکن ــد ب ــتراتژی ها و عوای ــان، اس ــه ای از بازیکن ــازی مجموع ب
ــام  ــه ن ــی ب ــات باشــند و حتــی عامل ــد از مــردم باشــند، بلکــه ممکــن اســت از گیاهــان، و حیوان نبای
ــردی  ــت ف ــوم عقالنی ــازی،  مفه ــۀ ب ــر در نظری ــم دیگ ــر مه ــد )Hausman, 2005(. عنص ــانس باش ش
ــورد  ــات م ــا خدم ــد ت ــالش می کنن ــه ت ــا همیش ــه آن ه ــا ک ــن معن ــت؛ بدی ــدگان اس تصمیم گیرن
ــر  ــازی، ه ــۀ ب ــانند )Samsura & van der Krabben, 2012(. در نظری ــر برس ــه حداکث ــان را ب انتظارش
ــک از  ــرم بســط یافته. هری ــال؛ ف ــرم اســتراتژیک و نرم ــوان نشــان داد: ف ــه دو صــورت می ت ــازی را ب ب

ــت.  ــدول 4 اس ــدرج در ج ــوارد من ــر م ــا نمایانگ این ه
جدول 4. نمایش انواع فرم بازی ها

انواع فرم در 
نمایانگرانواع فرم در نظریۀ بازینمایانگرنظریۀ بازی

فرم نرمال یا 
استراتژیک

مجموعۀ بازیکنان

فرم بسط یافته

مجموعۀ بازیکنان

هر بازیکن چه موقع حرکت می کند.

مجموعۀ عمل یا 
استراتژی

در هر موقع حرکت، دارای چه 
اطالعاتی است. 

هر بازیکن در هر موقع حرکت چه 
می تواند انجام دهد.

توابع پیامد بازیکنان 
برای هر ترکیب 

استراتژی

پیامد بازیکن برای هر دنبالۀ حرکت 
آن ها چه مقدار است.

)منبع: عبدلی، 1392(

بازی هــای ایســتا به صــورت فــرم نرمــال یــا اســتراتژیک و بازی هــای پویــا به صــورت فــرم 
ــد، درخــت  ــرم بســط یافته را بنمایان ــد عناصــر ف ــه بتوان ــزاری ک ــود.15 اب بســط یافته نشــان داده می ش

ــر شــکل 1 اســت. ــق ب ــی  منطب ــه دارای اجزائ ــازی اســت ک ب

15. بازی ها به دو دسته تقسیم می شود: ایستا و پویا. در بازی های ایستا، هر بازیکن دارای چند انتخاب است و از انتخاب بازیکن 
دیگر اطالعی ندارد )مانند مناقصه( یا بازیکنان در زمان های مختلف دست به انتخاب می زنند، اما انتخاب آن ها برای همدیگر 
معلوم نیست. در بازی های پویا، بازیکنان به صورت متوالی تصمیم می گیرند؛ یعنی هر بازیکن باید بعد از انتخاب بازیکن قبلی، 

انتخاب خود را انجام دهد.  
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شکل 1. گراف درخت بازی

در جدول 5 هریک از اجزای درخت تصمیم تعریف شده است.  
جدول 5. جدول معرفی اعضای درخت بازی

تعاریف و مفاهیمعناصر درخت تصمیم

INITIAL NODEگرهی که شروع بازی را نشان می دهد.گره اولیه

DECISION NODE
گره هایی که نقطۀ شروع تصمیم هر بازیکن در گره تصمیم گیری

بازی ها را نشان می دهد
END NODEگره هایی که پایان بازی را نشان می دهد.گره نهایی

ALTERNATIVE OR BRANCHES هر شاخه نشان دهندۀ عملی برای بازیکن است.شاخه ها

)Samsura et al., 2010 منبع: عبدلی، 1392؛(

3ـ4. تبیین مدل مفهومی
ــی  ــی شــهرداری ها و مشــارکت مردم ــی شــفافیت مال ــدل مفهوم ــب بیان شــده، م ــه مطال ــا توجــه ب ب
در شــکل 2 ترســیم  شــده اســت. منظــور از مشــارکت، حضــور فعاالنــۀ شــهروندان در تهیــه، اجــرا و 
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تصمیمــات مربــوط بــه طرح هــای شــهری و همچنیــن مطالبــات آن هــا در امــور شــهری اســت. مفاهیــم 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــی شــهرداری ها و مشــارکت شــهروندان اســت ک ــن پژوهــش شــفافیت مال ــی ای اصل
ــازی،  ــۀ ب ــت. نظری ــده اس ــی آم ــفافیت مال ــای ش ــاخص ها و متغیر ه ــده، ش ــری ذکرش ــوب نظ چارچ
ــای شــاخص های شــفافیت و همچنیــن مشــارکت نقــش دارد و  و  ــزاری میانجــی، در ارتق ــوان اب به عن

ــد.  ــرح می کن ــم مط ــن مفاهی ــش ای ــور افزای ــه را به منظ ــای بهین راهبرد ه

شکل 2. مدل مفهومی پژوهش

ــر ایــن اســاس،  شــکل 2 روابــط بیــن عناصــر اصلــی و همچنیــن شــاخص ها را نشــان می دهــد. ب
ــرای  ــد نقطــه تعــادل و راهبــرد بهینــه را ب ــق یافتــن راهبردهــای بهینــه می توان ــازی از طری ــۀ ب نظری
به وجــود آمــدن بیشــینۀ شــفافیت مالــی و همچنیــن مشــارکت شــهروندان معرفــی کند. شــش شــاخص 
مربــوط بــه شــفافیت مالــی را کــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه مشــارکت شــهروندان و مطالبــۀ 
آن هــا مرتبــط اســت، می تــوان از طریــق نظریــۀ بــازی بررســی کــرد و از آنجایــی کــه شــفافیت مالــی 

و مشــارکت شــهروندان امــری دوطرفــه اســت و الزم و ملــزوم، مشــارکت نیــز ارتقــا می یابــد. 

4. روش تحقیق 
در ایــــن مقالــه بــــه بررســــی کاربســت نظریــۀ بــازی  در ارتقای شــفافیت مالــی شــهرداری ها پرداخته 
ــردی دانســت. در  ــای کارب ــرۀ پژوهش ه ــوان آن را در زم ــت، می ت ــن از نظــر ماهی شــده اســت؛ بنابرای
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مســیر پیــِش رو، جــدا از بیــان نحــوۀ کاربــرد ایــن روش، بــه ذکــر نتایــج کاربســت ایــن نظریــه و نیــز 
ــه در آن جــدا از  ــن روســت ک ــه شــده اســت. از ای ــت شــهری پرداخت ــی در شــرایط مدیری توصیه های
مســیر نظــری در شناســایی اجــزا و مــدل بــازی، در مســیر عملــی چگونگــی کاربســت نظریــۀ مذکــور 

بررســی شــده اســت. روش تحقیــق هــم تحلیلــی ـ تطبیقــــی اســت.    

در بخــش نظــری، مفهــوم نظریــۀ بــازی و چگونگــی بهره بــرداری از آن در پرداختــن بــه شــفافیت 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. روش تحلیــِل پژوهــش کّمــی بــوده؛ بدیــن ترتیــب کــه تــالش شــده 
تــا بــا اســتفاده از نظریــۀ بــازی، بهتریــن گزینــه بــرای تعامــل میــان شــهروندان و شــهرداری درمــورد 
مشــارکت و شــفافیت بیــن آن هــا یافتــه شــود. داده هــا از طریــق پرســش نامه گــردآوری شــده اســت و 
نمونــۀ آمــاری هــم متخصصــان حــوزۀ شهرســازی و مدیریــت شــهری هســتند. بدیــن منظــور، نخســت 
ــش  ــن پژوه ــان ای ــرر بازیکن ــا ض ــود ی ــورد س ــؤالی درم ــش نامۀ هشت س ــت پرس ــان بیس متخصص
 B شــفافیت مالــی شــهرداری ها و منظــور از A شــهرداری و شــهروندان( را تکمیــل کردنــد.16 منظــور از(

ــن شــرح اســت:   ــه ای مشــارکت شــهروندان اســت. ســؤال های پرســش نامه ب

1. اگر هم شفافیت و هم مشارکت وجود داشته باشد، چقدر سود برای A است؟

2. اگر هم شفافیت و هم مشارکت وجود داشته باشد، چقدر سود برای B است؟

3. اگر شفافیت باشد اما مشارکت نباشد، چقدر سود برای A است؟

4. اگر شفافیت باشد اما مشارکت نباشد، چقدر سود برای B است؟

5.  اگر شفافیت نباشد اما مشارکت باشد، چقدر سود برای A است؟

6. اگر شفافیت نباشد اما مشارکت باشد، چقدر سود برای B است؟

7. اگر شفافیت نباشد، مشارکت هم نباشد، چقدر سود برای A است؟

 8. اگر شفافیت نباشد، مشارکت هم نباشد، چقدر سود برای B است؟

میانگیــن پاســخ ســؤال ها بــه تشــکیل ماتریــس بــازی منجــر شــده کــه حــاوی عوایــد و پیامدهــا 
ــه ای،  ــای چندمرحل ــازی و بازی ه ــت ب ــتفاده از درخ ــا اس ــه ب ــت. در ادام ــازی اس ــران ب ــان بازیگ می

16. در این بازی، سود هر بازیکن درواقع پیامد بازی تلقی می شود؛ به  عبارت دیگر، پیامد به مقدار بُرد یا باخت بازیکن در بازی 
گفته می شود. میت وان برای هر بازیکن به ازای هر نتیجه، عددی را نسبت داد که به آن پیامد می گویند و این عدد بیشتر 
نشانگر موقعیت یا نتیجۀ بهتر برای آن بازیکن است که گاهی می توان به جای پیامد، سود انتظاری، درآمد انتظاری و یا مطلوبیت 
انتظاری را به کار برد )عبدلی، 1392، صص. 10ـ11(. لذا در این پژوهش منظور از سود انتظاری همان پیامد است که درنهایت 
در قالب ماتریس نشان داده شده است. در برخی مقاالت مرتبط با این موضوع، ماتریس پیامدها از طریق شبیه سازی با بازی های 

مختلف صورت گرفته است )حبیبی و فروغی فر، 1392(.
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ایــن روابــط تحلیــل شــده اســت. بــازی دومرحلــه ای توســط شــهرداری شــروع شــده و در هــر مرحلــه 
شــهروندان اســتراتژی های خــود را انتخــاب می کننــد. اســتراتژی های شــهرداری، شــفافیت داشــتن یــا 
نداشــتن و اســتراتژي های شــهروندان، مشــارکت یــا عــدم مشــارکت اســت. در پایــان مرحلــۀ دوم بــازی، 
ــن  ــن و بدتری ــه در آن، بهتری ــود ک ــاد می ش ــت ایج ــانزده حال ــع و ش ــم جم ــا ه ــل ب پیامد هــای مراح

ــرد..   ــوان مشــاهده ک ــران را می ت ــدام از بازیگ ــرای هرک ــا ب حالت ه

5. یافته های تحقیق )کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری ها (
ــهرداری و  ــان )ش ــدام از بازیکن ــرر هرک ــا ض ــود ی ــزان س ــت آوردن می ــرای به دس ــه، ب ــن مرحل در ای
مــردم( در رابطــه بــا مشــارکت و شــفافیت، بــه ماتریــس بــازی نیــاز اســت. ایــن ماتریــس بــا اســتفاده 
از بیســت پرســش نامۀ هشت ســؤالی به دســت آمــده کــه توســط کارشناســان حــوزۀ مطالعــات شــهری 
ــط موجــود در پژوهــش  ــردن نظــر شــخصی در رواب ــی و لحــاظ نک و به منظــور کاهــش خطــای ذهن

تکمیــل شــده اســت. 

ــردن و  ــا نک ــردن ی ــارکت ک ــرای مش ــرر ب ــا ض ــود ی ــن س ــای ممک ــش نامه، حالت ه ــن پرس در ای
شــفافیت داشــتن یــا نداشــتن مــورد پرســش واقــع شــده اســت. میانگیــن آن هــا کــه پیامدهــا و نتایــج 
هریــک از پرســش ها را نشــان می دهــد، در ماتریــس زیــر آمــده اســت. اعــداد داده شــده بیــن منفــی 

5 تــا مثبــت 5 اســت.  
جدول 6. ماتریس بازی

مشارکت 
شهروندان

شفافیت مالی شهرداری

شفافیت وجود نداشته باشد )B(شفافیت وجود داشته باشد )A(راهبرد ها

)C( مشارکت وجود داشته باشد)2.5- ، 2.5( )4، 2.3(

)D( مشارکت وجود نداشته باشد)4- ، 4()1.5 ، 1(

ــه شــهرداری و شــهروندان را نشــان می دهــد.  ــوط ب ــد مرب ماتریــس پیشــین راهبرد هــا و عوای
ــدام از  ــرای هرک ــج به دســت آمده ب ــا نتای ــد ی ــس نشــانگر عوای ــر ماتری ــه ه ــوط ب ــای مرب درایه ه
ــی وجــود داشــته  ــه اگــر در شــهرداری شــفافیت مال ــرای نمون ــا شــهرداری اســت. ب شــهروندان ی
ــرای شــهرداری  ــرای شــهروندان 4 واحــد ســود17 و ب باشــد و شــهروندان نیــز مشــارکت کننــد، ب
2.3 واحــد18 ســود حاصــل می شــود. اگــر در شــهرداری شــفافیت وجــود نداشــته باشــد و 

17. همۀ فواید بین منفی 5 تا مثبت 5 است. 
18. اعداد به دست آمده نتیجۀ میانگین نظرسنجی خبرگان این حوزه بوده است. 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

310

تابستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 2

محمدرضا غالمی  گوهره و همکار. تحلیل کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری ها در ایران،  ناظر  بر  بند  18 سیاست های کلی  نظام  اداری کشور.

ــرای شــهرداری 2.5 مثبــت ســود  ــرای شــهروندان 2.5- ســود و ب ــد، ب شــهروندان مشــارکت کنن
ــرای  ــد، ب ــر شــهرداری شــفافیت داشــته باشــد و شــهروندان مشــارکت نکنن ــد. اگ به دســت می آی
ــر  ــت اگ ــرای شــهرداری 1 واحــد ســود کســب می شــود. درنهای شــهروندان 1.5 مثبــت ســود و ب
هیچ کــدام نــه شــفافیت داشــته باشــند و نــه مشــارکت کننــد، در ایــن صــورت بــرای شــهروندان 
ــن  ــر ای ــرای درک بهت ــد. ب ــت می آی ــی به دس ــد منف ــهرداری 4 واح ــرای ش ــت و ب ــد مثب 4 واح
ــان دادن  ــرای نش ــازی ب ــت ب ــن درخ ــت. ای ــده اس ــم ش ــه ای رس ــازی دومرحل ــت ب ــازی، درخ ب

ــان آورده شــده اســت.  مراحــل بعــدی کنــش بازیکن

شکل 3. درخت بازی شفافیت مالی شهرداری

ــرد را  ــد دو راهب ــهرداری می توان ــود و ش ــروع می ش ــهرداری ش ــا ش ــۀ اول ب ــازی در مرحل ب
ــفافیت  ــت؛ 2. ش ــده اس ــش داده ش ــرف A نمای ــا ح ــه ب ــد ک ــته باش ــفافیت داش ــد: 1. ش برگزین
ــن  ــک از ای ــر هری ــهروندان دربراب ــت. ش ــده اس ــان داده ش ــرف B نش ــا ح ــه ب ــد ک ــته باش نداش
ــا حــرف C نشــان داده  راهبرد هــا می تواننــد دو راهبــرد انتخــاب کننــد: 1. مشــارکت کننــد کــه ب
شــده اســت؛ 2. مشــارکت نکننــد کــه بــا حــرفD  نمایــش داده شــده اســت. درنهایــت در مرحلــۀ 
ــۀ دوم،  ــود. در مرحل ــۀ دوم می ش ــازی وارد مرحل ــد و ب ــت می آی ــد به دس ــته عوای ــار دس اول چه
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ــیر  ــان مس ــود و هم ــروع می ش ــهرداری ش ــا ش ــازی ب ــاره ب ــۀ اول، دوب ــج مرحل ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــردد.  ــی می گ ــۀ اول ط مرحل

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــد اس ــدام دارای عوای ــه هرک ــود ک ــل می ش ــت حاص ــانزده حال ــت ش درنهای
عوایــد به دســت آمده می تــوان نتیجــه گرفــت کــه فقــط در شــش حالــت )1، 2، 3، 5، 6 و 
ــته  ــر دو دس ــت و ه ــت اس ــهرداری مثب ــرای ش ــم ب ــردم و ه ــرای م ــم ب ــده ه ــود کسب ش 9( س
بازیکنــان در ایــن شــش حالــت از بــازی منتفــع می شــوند. در میــان آن هــا، بیشــترین ســود بــرای 
طرفیــن حالتــی اســت کــه هــم شــهرداری شــفافیت داشــته باشــد و هــم مــردم مشــارکت کننــد 
)حالــت 1(. در ایــن حالــت، بــا توجــه بــه اینکــه شــفافیت بــه مشــارکت انجامیــده و مشــارکت نیــز 
بــه ارتقــای شــفافیت کمــک کــرده، می تــوان گفــت کــه اســتراتژی بهینــه در بــازی اســت. در ایــن 
ــد.  ــرای شــهروندان19 به دســت می آی ــرای شــهرداری و 8 واحــد ســود ب ــت، 4.6 واحــد ســود ب حال
حالــت دوم وقتــی اســت کــه شــهروندان در مرحلــۀ دوم مشــارکت نکننــد کــه در ایــن صــورت، 3.3 

واحــد ســود نصیــب شــهرداری و 5.5 واحــد ســود نصیــب شــهروندان می شــود. 

ــت؛  ــن نیس ــهری ممک ــتراتژیک ش ــط اس ــز در محی ــوده و نی ــر ب ــت اول کمت ــر از حال ــن مقادی  ای
چراکــه رفتــار عقالنــی بازیگــران ثابــت مــی کنــد کــه درصــورت شــفافیت و مشــارکت در مرحلــۀ اول و 
کســب بیشــترین ســود، بایــد باوجــود شــفافیت در مرحلــۀ دوم، مشــارکت نیــز وجــود داشــته باشــد؛ پس 
ایــن حالــت در محیــط اســتراتژیک عقالنــی امکان پذیــر نیســت. حالــت ســوم نیــز، ماننــد حالــت دوم، 
ــر نیســت. در حالــت پنجــم، شــهرداری شــفافیت دارد و عواملــی  در جامعــۀ عقالنــی و ســالم امکان پذی
نظیــر  بی اعتمــادی مــردم بــه شــهرداری باعــث شــده کــه در مرحلــۀ اول همــکاری نکننــد؛ امــا اســتمرار 
شــفافیت شــهرداری در مرحلــۀ دوم ســبب جلــب اعتمــاد و همــکاری مــردم شــده اســت. درنتیجــه در هر 
دو مرحلــه، هــر دو بازیگــر از ســود بهره منــد می شــوند. در حالــت ششــم، شــهرداری در هــر دو مرحلــه 
شــفافیت دارد؛ امــا بی اعتمــادی شــهروندان ســبب شــده مشــارکت صــورت نگیــرد. در حالــت نهــم، در 
مرحلــۀ اول شــهرداری شــفافیت نــدارد؛ امــا شــهروندان فعــال و مشــارکت آن هــا در هــر دو مرحلــه باعــث 
شــده در مرحلــۀ دوم شــفافیت به وجــود آیــد و ســود مثبتــی نصیــب هــر دو بازیگــر شــود. بــا توجــه بــه 
ــازی شــرکت  ــرای شــهروندان حاصــل می گــردد کــه دو طــرف در ب شــکل 3، بیشــترین ســود وقتــی ب
کننــد و هــم شــهرداری شــفافیت داشــته باشــد و هــم شــهروندان مشــارکت کنند )حالــت 1( و بیشــترین 
ــز در  ــردم نی ــه م ــه شــفافیت نداشــته باشــد و اینک ــی حاصــل می شــود ک ــرای شــهرداری وقت ســود ب
اوضــاع شــهر مداخلــه نکننــد؛ یعنــی عمــاًل هیچ کــدام وارد بــازی نشــوند کــه در ایــن صــورت، بیشــترین 
ــه بیشــترین ســود  ــا 8 واحــد مثبــت، ب ــه مــردم می رســد و شــهرداری نیــز ب ضــرر )8 واحــد منفــی( ب
درســت می یابــد. مــدل نشــان می دهــد کــه »مشــارکت نکــردن شــهروندان برابــر اســت بــا بیشــترین 

ــهرداری ها«.    ــرای شــکل گیری فســاد در ش ــا و مناســب ترین فرصــت ب ــرای آن ه ضــرر ب

19. سودها درمجموع، 2 مرحله از 10 واحد است.  
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6. نتیجه گیري  
شــفافیت یکــی از شــاخص های حکمروایــی خــوب شــهری اســت کــه در کنــار کارایــی، اثربخشــی، 
ــه دو صــورت محقــق می  گــردد:  ــد و تکمیــل می شــود. شــفافیت ب ــا می یاب مشــارکت و نظــارت معن
ــه دســت خــود  ــال اســت و ب ــه به صــورت فع ــر تقاضــا. شــفافیت پیش گامان ــی ب ــه و مبتن پیش گامان
ــن اتفــاق  ــی ای ســازمان انجــام می شــود. معمــوالً در ســازمان های برخــوردار از ســالمت اداری و مال
ــر  ــا شــفافیت مبتنــی ب ــد عمــوم می گــذارد. ام رخ می دهــد و ســازمان اطالعاتــش را در معــرض دی
ــارکتی  ــس مش ــری و ح ــدرت مطالبه گ ــت و ق ــهروندان اس ــارکت ش ــا و مش ــند تقاض ــا نیازم تقاض

ــد. ــادی را می طلب زی

ــای  ــر از تقاض ــه تحریک پذی ــد ک ــان ش ــفافیت بی ــرای ش ــاخص ب ــش ش ــش، ش ــن پژوه  در ای
ــران  ــن بازیگ ــش بی ــیلۀ کن ــازی به وس ــۀ ب ــت. نظری ــخ گویی اس ــش پاس ــب افزای ــهروندان و موج ش
مختلــف، طــی قواعــد خاصــی می توانــد نتایــج بهینــه را بــرای طرفیــن بــازی مشــخص کنــد. شــفافیت 
مالــی شــهرداری های و مشــارکت شــهروندان دو ســر بــازی اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه شــهروندان 
بــا مشــارکت خــود شــفافیت را ارتقــا می دهنــد و شــهرداری نیــز از طریــق شــفافیت حــس اعتمــاد 
ــرای  ــده ب ــاخص مطرح ش ــش ش ــد. ش ــش می ده ــهری را افزای ــور ش ــارکت در ام ــه مش و درنتیج
ــا  ــات شــهروندان، مشــارکت آن هــا و همچنیــن تقاضــای آن ه ــق مطالب ــوان از طری شــفافیت را می ت
ــد کــه هــم شــهرداری  ــی به دســت می آی ــه زمان ــازی، اســتراتژی بهین ــۀ ب محقــق کــرد. طبــق نظری
شــفافیت داشــته باشــد و هــم شــهروندان مشــارکت کننــد؛ در ایــن صــورت، بیشــترین ســود بــرای 

ــود.  ــل می ش ــرف حاص ــر دو ط ه

ــاخص ها،  ــدۀ ش ــرا در عم ــود؛ زی ــی می ش ــفافیت مال ــک ش ــب تحری ــهروندان موج ــارکت ش  مش
ــۀ  ــس نظری ــی رســید. پ ــه شــفافیت مال ــوان ب ــال و مشــارکت جو می ت ــط باوجــود شــهروندان فع فق
ــوان  ــه می ت ــد ک ــران )شــهروندان و شــهرداری( نشــان می ده ــردن بازیگ ــر ک ــق درگی ــازی از طری ب
ــهروندان  ــارکت ش ــفافیت مش ــا داد. ش ــی را ارتق ــفافیت مال ــارکت، ش ــطح مش ــش س ــق افزای از طری
ــت.  ــفافیت آن هاس ـــوالن و ش ــب مس ــازی از جان ــد اعتمادس ــز نیازمن ــارکت نی ــد و مش را می طلب
همچنیــن بایــد گفــت نظریــۀ بــازی  براســاس رفتــار عقالنــی بازیگــران تنظیــم می شــود؛ ولــی رفتــار 
عقالنــی همــواره لزومــا مبتنــی بــر همــکاری نیســت و همیشــه بــه همــکاری نمی انجامــد. بازی هــای 
ــه  ــای همکاران ــدازۀ بازی ه ــود دارد و به ان ــازی وج ــریۀ ب ــز در نظ ــکاری نی ــدم هم ــر ع ــی ب مبتن
ــۀ  ــه نظری ــن نشــان داده شــد ک ــدم همــکاری اســت. همچنی ــر ع ــی ب ــی اســت؛ اگرچــه مبتن عقالن
ــرای شــهرداری هایی کــه در چارچــوب اقتصــاد آزاد فعالیــت می کننــد و کشــورهای مبتنــی  ــازی ب ب

ــر اقتصــاد دولتــی متفــاوت اســت. ب
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7. پیشنهادها
برمبنــای ایــن جمع بنــدی و به منظــور افزایــش ســطح شــفافیت مالــی، توصیه هــای سیاســتی 
ــود:  ــان می ش ــهرداری ها بی ــی ش ــفافیت مال ــای ش ــۀ ارتق ــودن زمین ــم نم ــت فراه ــخصی جه مش

ــارکت  ــطح مش ــای س ــور ارتق ـــول به منظ ــهروندی مس ــط ش ــکل گیری و بس ــۀ ش ــاد زمین - ایج
ــت شــهری؛  ــی مدیری ــزان انحــراف مال شــهروندان و درنتیجــه کاهــش می

- طراحــی ســاِزکارهای مشــارکت شــهروندان در مقیــاس محلــه ای مالیــه شــهری ازجملــه 
مشــارکتی؛  بودجه ریــزی 

- تشکیل محیط قانونی و تنظیم مقرراتی ویژه جهت پیگیری شفافیت پیش گامانه در شهرداری؛

- شناسایی انتظارات شهروندان در قبال مشارکت ایشان.

ــرد.  ــه ک ــهرها توج ــازی در ش ــۀ ب ــراروی نظری ــای ف ــه چالش ه ــد ب ــدی بای ــان جمع بن  در پای
ــواره و  ــی هم ــار عقالن ــی رفت ــم می شــود؛ ول ــران تنظی ــی بازیگ ــار عقالن ــازی  براســاس رفت ــۀ ب نظری
ــه همــکاری منتهــی نمی شــود. بازی هــای مبتنــی  ــر همــکاری نیســت و همیشــه ب ــی ب ــاً مبتن الزام
بــر عــدم همــکاری نیــز در نظریــۀ بــازی وجــود دارد و به انــدازۀ بازی هــای همکارانــه عقالنــی اســت؛ 
ــه شــهرداری  ــرای مثــال مــردم در پرداخــت عــوارض ب ــر عــدم همــکاری اســت. ب اگرچــه مبتنــی ب
در ایــران همــکاری نمی کننــد و شــهرداری هــم در زمینــۀ شــفافیت مالــی قصــور می کنــد و 
ــا نپرداختــن عــوارض  ــد )مــردم ب ــن عــدم همــکاری ســود می برن به نظــر می رســد کــه هــر دو از ای
و شــهرداری بــا پایبنــد نبــودن بــه شــفافیت(.20 بــه بیــان دیگــر، مــردم حاضــر بــه پرداخــت عــوارض 
بــه شــهرداری نیســتند و شــهرداری نیــز در قبــال آن، در رعایــت شــفافیت کوتاهــی می کنــد. چنیــن 
می نُمایــد کــه مزایــای اقتصــادی کــه شــهرداری و مــردم از ایــن عــدم همــکاری به دســت می آورنــد، 
ــوِد مشــارکت و شــفافیت حاصــل  ــی اســت کــه درنتیجــه نب ــرای هــر دو گــروه بیشــتر از ضررهای ب
می شــود. نتیجــۀ ایــن بــازی فــروش تراکــم ســاختمانی اســت کــه درنهایــت بــه ضــرر مــردم اســت. 
ــر شــهرداری  ــل درک اســت. اگ ــن پژوهــش قاب ــازی در ای ــل درخــت ب ــق تحلی ــز مطاب ــر نی ــن ام ای
ــه فــروش تراکــم ســاختمانی و  ــد اقــدام ب ــی شــفافیت داشــته باشــد، نمی توان ــۀ ترازنامــۀ مال در ارائ
ــود؛  ــه می ش ــی مواج ــات عموم ــای خدم ــن هزینه ه ــل تأمی ــا معض ــد و ب ــل کن ــواردی از این قبی م
زیــرا درصــورت اعتراض هــای مدنــی، بایــد بــه نهادهــای نظارتــی ماننــد قــوۀ قضاییــه و وزارت راه و 

ــد. ــخ گو باش ــازی پاس شهرس

20. این جمع بندی عمدتاً بر شهرداری های ایران و شرایط خاص تأمین مالی و سطح متغیر وابستگی آن ها به دولت مرکزی 
و  می کنند  فعالیت  آزاد  اقتصاد  چارچوب  در  که  شهرداری هایی  برای  بازی  نظریۀ  از  کاربست  این  طبیعتاً  و  می کند  صدق 

کشورهای مبتنی بر اقتصاد دولتی متفاوت است. 
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