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In Iran, the general policies, particularly the general policies of the administrative system 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.
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در ایــران ،سیاس ـتهای کالن نظــام و بهخصــوص سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری ،همراســتا بــا
تحــوالت جهانــی ،بــر رعایــت اصــل شــفافیت بهطــور ویــژه تأکیــد میکنــد .شــفافیت مالــی و
اقتصــادی از حوزههــای مطــرح در مقیــاس مدیریــت محلــی اســت .نظریــۀ بــازی ،بهعنــوان یکــی
از روشهــای پشــتیبان تصمیمگیــری در حــل مســائل و مشــکالت شــهری ،درحــال تکامــل
فزاینــده اســت .در ایــن مقالــه ،برپایــۀ بنــد  18سیاسـتهای کلــینظــاماداری ،شــفافیت مالــی
شــهرداریها و مشــارکت شــهروندان ،بهعنــوان دو بخــش اصلــی در بــازی ،بررســی شــده اســت.
بــازی نشــان میدهــد شــهرداری از طریــق بــاال بــردن مشــارکت میتوانــد شــاخصهای
شــفافیت را تحریــک کنــد و آنهــا را بهبــود دهــد .شــاخصهای شـشگانۀ شــفافیت را میتــوان
بهوســیلۀ مشــارکت و مطالبــات شــهروندان در امــور شــهری ارتقــا داد .درنهایــت هــر دو بــازی
نشــان میدهــد کــه اســتراتژی بهینــه وقتــی حاصــل میشــود کــه هــم شــهرداری شــفافیت
داشــته باشــد و هــم شــهروندان در امــور مشــارکت کننــد کــه ایــن نیــز موجــب ارتقــای ســطح
شــفافیت شــهرداری میشــود .از طرفــی بهتریــن اســتراتژی بــرای مــردم نیــز در همیــن حالــت
تعریــف میشــود کــه بیشــترین ســود بــه آنهــا میرســد .امــا بیشــترین ســود وقتــی نصیــب
شــهرداری میشــود کــه مــردم در هیچیــک از مراحــل درخــت بــازی مشــارکت نکننــد و
بهعنــوان شــهروندی منفعــل در شــهر حضــور داشــته باشــند کــه در ایــن حالــت ،شــرایط بــرای
ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا میشود.
طبقهبندی .P37 ،G38 :JEL
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 .1مقدمه
باوج��ود اهمیتــ مس�ئـلۀ ش��فافیت ب��رای بهب��ود پاس��خگویی 1دولــت و جلوگیــری از ســوءمدیریت،
مطالع��ات انجامشــده هنـ�وز اب��زار مناس��بی بـ�رای ارزیاب��ی و مقایس��ۀ شـ�یوههای شــفافیت در ســطوح
مختل��ف دولتهــا عرض��ه نکردهانــد (.)da Cruz, Tavares, Marques, Jorge & de Sousa, 2016
تحقیق�اـت و مناب��ع موجــود مرتب��ط در چنـ�د ســال اخی��ر نش�اـن میدهـ�د تف��اوت در ویژگیه��ای
سیاسـ�ی ،اجتماعـ�ی و اقتصـ�ادی ممکـ�ن اسـ�ت موجـ�ب تغییراتـ�ی در سـ�طح شـ�فافیت شـ�ود (�Guil
 .)lamón, Bastida & Benito, 2011ب��رای اندازهگی��ری می��زان ش��فافیت و ب��ا توجهــ ب��ه زمین��های
ب�وـدن موض��وع شفــافیت ،نیاــز بــه بومیس��ازی عوام��ل و ابزاره��ای اندازهگیــری و تحلیــل شــفافیت
ض��رورت مییاب��د.
عوامــل مختلــف مربــوط بــه شــفافیت در دو گــروه ســازمانی (نهــادی) و محیطــی (خارجــی)
عام��ل وضعی��ت مال��ی ش��هرداریها و رقابته��ای
دسـ�تهبندی میش��ود .در بخ��ش س��ازمانی ،دو
ِ
عاملــ ان��دازۀ ش��هرداریها ،میــزان درآمــد ،تقاضــای جامعــه
سیاسیــ و در بخ��ش محیط��ی چهـ�ار
ِ
و مج��ری حرف��های (آموزشدیـ�ده) مطــرح میشـ�ود .هری��ک از ای��ن ش��اخصها متأثــر از مشــارکت
م��ردم در ام�وـر ش��هری و مطالباــت آنه��ا از مدی��ران اس��ت.
بـ�ر همیــن اســاس ،بــا توجــه بــه اینکــه آگاهــی از حقــوق شــهروندی مبنــای عدالــت اجتماعــی
اس��ت و ناآگاه��ی در جامع��ه موجـ�ب فس��اد حکومته��ا میشــود ،مــردم درصــورت آگاهــی از حقوقشــان
میتوانن��د ب��ه آین��دهای هم��راه بـ�ا ایمنــی ،امنیـ�ت و رفـ�اه امیدــوار باشـ�ند .حق��وق ش��هروندی بههمــراه
تکالی��ف ش��هروندی معناــ میپذیـ�رد .شــهروندی و شهرنشــینی دو مفهــوم گســترده و متفــاوت اســت.
نقـ�ش فع��ال و منفعـ�ل ش��خص در ای��ن دو مفه��وم بس��یار اهمی��ت دارد .شــهروند فعــال درپــی انجــام
تکلیــف بــوده و درمقابــل بــه دریافــت حقــوق شــهروندی و آگاهــی از آن نیــاز دارد (پورعـ�زت ،قلیپــور
و باغســتان .)1388 ،مطالباــت و مشــارکت مردم��ی در هری�کـ از شاــخصهای ذکرشــده تأثیــر مثبــت
یـ�ا منفیــ میگ��ذارد و درنهای��ت میـ�زان ش��فافیت را کاه��ش یاــ افزایشــ میدهــد.
در چنیــن بافتــاری ،در ایــن مقالــه برآنیــم اســت تــا بــا کاربســت نظریــۀ بــازی 2نشــان دهیــم
کــه بهتریــن حالــت بــرای بهبــود عوامــل مؤثــر بــر شــفافیت چیســت .از آنجــا کــه نظریــۀ بــازی بــر
ش��رایطی ک��ه در آن تعام�لات اجتماعیــ متض��اد نقشــ مهم�یـ دارد ،تأثیــر میگ��ذارد ،میتــوان
آن را تئ��وری تصمیمگیرــی دانس��ت .بـ�ر همی��ن اس��اس ،در نظری��ۀ بــازی «ش��رایط تصمیمگیــری
جمعــی» بـ�ازی تلقیــ میش��ود و برــای یافت�نـ راهحله��ای آن تالشهای��ی ص��ورت میگیـ�رد
(.)Samsura, Van der Krabben & Van Deemen, 2010
1. Responsiveness
2. Game Theory
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همانگونــه کــه مایرســون )1991( 3میگوی�دـ ،از نظری��ۀ ب��ازی برــای مفهومســازی روابــط بیــن
بازیکنـ�ان اس��تفاده میشــود و رویکــردی ریاضــی بــرای مطالعــۀ تعامــات اجتماعــی اســت .بدیــن
ترتی��ب ،اینــ نظریـ�ه متمرک��ز ب��ر موقعی�تـ تصمیمگی�رـی جمعـ�ی اس��ت ک��ه در آن ،تصمیمگیرنــدگان
ترجیحــات متضــاد دارنــد .همیــن تمرکــز بــر ترجیحــات متضــاد دلیــل برخــی کارشناســان بــرای
توصی��ف نظری��ۀ ب��ازی بهعنــوان نظریــۀ جنــگ اســت (.)Samsura & Van der Krabben, 2012
در جسـ�توجوی چنیــن مفاهیمــی ،هــدف اصل��ی مقالـ�ه «تحلیــل کاربســت نظریــۀ بــازی درجهــت
ارتق��ای ش��فافیت مال��ی شــهرداری» ،و اهدــاف فرع�یـ آن نیــز ش��امل «بررســی رفتارهــای اســتراتژیک
بازیگــران مختلــف» و «شناســایی پیامدهــای ایــن رفتارهــا» اســت .پرســش اصلــی تحقیــق نیــز از ایــن
قـ�رار اســت :ب�اـ کاربس��ت نظری�ۀـ ب��ازی و بررس�یـ رفت�اـر متقاب��ل کنش��گران چگون�هـ میتــوان موجــب
ارتق��ای شــفافیت مال��ی ش�هـرداریها ش��د؟

 .2پيشينۀ تحقیق

نخس��تین مقول��های ک��ه در ای��ن بخ��ش از مقال��ه موــرد توج��ه ق��رار میگیـ�رد ،مفهـ�وم شـ�فافیت اسـ�ت.
تحــوالت سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی هــزارۀ جدیــد بــا ایــن رهیافــت همــراه شــده اســت کــه در نظام
مردمســاالر ،افــراد جامعــه ،مطابــق ســاختارهای قانــون اساســی ،حــق دارنــد از حکومــت انتظــار داشــته
باش�نـد ک��ه در قب�اـل اقدام��ات خ��ود پاسـ�خهایی صری��ح و شـ�فاف بدهــد .ش��فافیت گرچ�هـ بهظاهــر
مفهومـ�ی س��اده اس��ت کــه درمقاب��ل پنهــانکاری بـ�هکار مـ�یرود ،مــورد توجــه و تمرکــز محققــان سراســر
جه�اـن ب��وده اس��ت .در ای��ن بررس��یها ،کرامپتــون )2011( 4بــه مقولــۀ خلــق ارزش در مســیر شــفافیت و
جایگــاه ش�فـافیت در هنـ�گام بح��ران و دش�وـاریهای مالـ�ی اش��اره کــرده اسـ�ت .از دی�دـ او ،شفافســازی بــه
بهبوــد اثربخشــی و تقوی��ت رهب��ری میانجام��د و از ای�نـ رو رهبران��ی ک��ه شفافســازی را در دســتور کار
خ��ود ق��رار میدهن��د ،دارای اهمی��ت ویژهان��د .بهــ هرــ ترتیــب ،اهمیــت شــفافیت موجــب شــده اســت
تــا ایــن مقولــه جــدا از توجهــات نهادهــای حکمروایــی جهانــی ،ماننــد بانــک جهانــی و برنامــۀ توســعۀ
مل��ل متحـ�د ،در پرداخـ�ت پژوهشـ�گرانی همچـ�ون شــائر ،)2011( 5توومــی )1996( 6و پراســوجو)2010( 7
ب�هـ ابعــاد حقوقـ�ی ،سیاسـ�ی ـ حکومت�یـ و اقتصاــدی ـ مالــی شــفافیت مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ گرچــه
بهنظ�رـ میرســد در تجربـ�ۀ جهان�یـ همچن��ان بحثهای�یـ در ح��وزۀ شناس��ایی روشهــای اجرایــی
کـ�ردن ای��ن رویک�رـد بهشــیوهای جهانشــمول در جریــان اســت.
دربـ�ارۀ شـ�فافیت ،در ایـ�ران انصــاری ( )1386بحـ�ث مبانـ�ی و لـ�وازم آزادی اطالعـ�ات ،رضای��یزاده و
3. Myerson
4. Crumpton
5. Schauer
6. Twomey
7. Prasojo
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احمــدی ( )1388دسترسـ�ی بـ�ه اسـ�ناد و اطالعـ�ات دولتـ�ی ،زندیــه و ســاالر ســروی ( )1392شــفافیت
اســنادی و حــق دسترســی بــه اطالعــات و حصــارزاده ( )1391شــفافیت را از منظــر شــفافیت اقتصــادی
مط��رح کردهانـ�د .ان��واری رس��تمی ،حاجیــان و آذر ( )1393نیــز شــفافیت را در حــوزۀ اقتصــادی و
مال��ی تحلی�لـ ک��رده و ب��ه مقایسـ�ة تطبیقیــ جامعی��ت شاــخصهای اندازهگیــری شـ�فافیت اطالعاتـ�ی
و س��طح افش��ای اطالع��ات در کشوــرهای درح��ال توس��عه و توس��عهیافته پرداختهانـ�د.
شــفافیت اقتصــادی ،8در معنــای در دســترس قــرار دادن دادههــای بیشــتر و بهتــر دربــارۀ وضعیــت
مال�یـ نهاده��ای ح��وزۀ اقتص��ادی و مال��ی ،یک�یـ از موضوعات��ی اس�تـ ک��ه در سـ�الهای اخی��ر بانکهــای
مرک��زی ،بهمنظ��ور حف��ظ دارای��ی سهــامداران و فع�اـالن بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــورها ،پــی
گرفتهانـ�د .عبدالحس��ینزاده ( )1399در پژوه�شـ خ��ود نشـ�ان میدهــد تلقــی موجــود از شــفافیت
اب��زاری کارآم��د بـ�رای مبــارزه ب��ا فسـ�اد ،و نظ��ارت بــر خطمش��یها و کارآمــدی و توانمندســازی
آنهاس��ت .او در ای��ن بس��تر ،ب��ه ای��ن نتیجهــ میرس��د ک��ه رویکـ�رد تــازۀ ش�فـافیت مطمئنتریـ�ن،
موفقتری��ن ،سـ�ادهترین و کمهزینهتری��ن روش بـ�رای افزای��ش کارای��ی دول��ت ،متناسبسـ�ازی
ان�دـازة دولتــ ،افزایـ�ش تعامـ�ل مرــدم و دولـ�ت و مش�اـرکت عمومــی ،و مب�اـرزه بـ�ا فس��اد اس��ت .در
سـ�الهای اخی�رـ ،همگرایــی 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
سیاس�تـی نظ�اـم ب��ه موض��وع ش��فافیت بهطــور ویــژه توجــه شــود .نخســتین بــار ،چشـمانداز جمهــوري
اســامي ايــران در افــق  1404ش ،مصــوب مجمـــع تشــخیص مصلحــت نظــام ( ،)1382بــر موضــوع
رعایـ�ت شـ�فافیت تأکیـ�د داشـ�ته اسـ�ت .بنـ�د  18سیاس��تهای کل��ی اداری نظ��ام بهطــور روشــن
بـ�ر اهمی��ت شفافس��ازی و آگاهیبخشــی بــه حقــوق و تکالیــف متقابــل مــردم و نظــام اداری بــا
تأکیــد بــر دسترس��ی آســان و ضابطهمنـ�د مـ�ردم بـ�ه اطالعـ�ات صحیـ�ح (کمیســیون حقوقــی و قضایــی
دبیرخانــۀ مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،1390 ،ص )96 .تأکیدــ میکن��د.
دومی��ن مقولـ�های کــه ضـ�روری اســت در پیشــینۀ تحقیــق مــورد توجــه قــرار گیــرد ،نظریــۀ
ب��ازی اس�تـ .ح��دود نیم��ۀ ق��رن بیسـ�تم ،در پژوهشهـ�ای بسیــاری در حوزههــای اقتصــاد ،فلســفه،
زیستشناسـ�ی ،عل�وـم رایان��های ،علــوم سیاســی و علــوم اجتماعــی ،نظریــۀ بــازی مــورد بررســی قــرار
گرفــت .در حــوزۀ ابعــاد مطالعــات محیطــی و شــهری ،ســوابق پژوهشــی چنــدان گســترده نیســت.
سامســورا و وندرکرابــن )2012( 9در مقالــۀ مذاکــره درمــورد توســعۀ زمیــن و دارایــی :رویکــرد نظــری
بــازی بــرای جــذب ارزش ،بــا تکیــه بــر رویکــرد نظریــۀ بــازی ،یــک دیــدگاه جایگزیــن بــرای جــذب
ارزش ،مبتنــی برــ فراین��د تصمیمگی��ری ی��ا مذاکرــه کهــ اساس��اً زمینهســاز جــذب ارزش اســت،
صورتبن��دی کردهان��د .آنه��ا پیادهســازی جــذب ارزش را نتیجــۀ توافــق بیــن شــهرداری و مالــکان
8. Economic transparency
9. Samsura & Van der Krabben
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زمیــن ب��رای کم��ک بـ�ه هزینهه�اـی توس��عۀ زیرساــختهای عموم�یـ میداننــد کــه دراصــل نوعــی
اق�دـام جمعیــ استــ .در ای�نـ مقالــه نش�اـن داده ش��ده کـ�ه چگون��ه ای�نـ رویک��رد میتوانــد بــرای چنیــن
تحلیل��ی مفی��د باش��د و درک را درم�وـرد مشکــالت تصمیمگی��ری جمع�یـ در پیادهســازی جــذب ارزش
بهب��ود بخش��د.
سامســورا 10و دیگـ�ران ( )Samsura et al., 2010مقال��های بــا عنــوان رهیافــت نظریــۀ بــازی بــرای
تحلی��ل فراینده��ای توسـ�عۀ زمیـ�ن و ملـ�ک تنظی��م کردهانـ�د .ه��دف آنهــا در ایــن پژوهــش بررســی
محدودیتهاــ و مزایــای نظریـ�ۀ باــزی ب��رای پیشبینــی رفتــار عوامــل مختلــف دخیــل در فراینــد
تصمیمســازی در ارتبــاط بــا توســعۀ ملــک و زمیــن بــوده اســت .نگارنــدگان بــا اســتفاده از روش
درخــت بــازی 11و ب��ا توج��ه ب��ه قانـ�ون هزینهه��ای ساختهش��ده ،بـ�ه تحلی��ل و مطالعــۀ توســعۀ
مس��کونی در کش��ور هلن�دـ پرداختهانـ�د .ایــن پژوه��ش ثاب��ت میکنـ�د کـ�ه نظری��ۀ بـ�ازی میتوانــد بــا
نتایـ�ج مختلفـ�ی ک�هـ عرضهــ میکنــد ،راهبردهــای کلیــدی بــرای توســعۀ ملــک و زمیــن ارائــه دهــد.
اس��کرینجار ،آبراموویـ�چ و برجــاک )2015( 12نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان اســتفاده از نظریــۀ بــازی
در برنامهری��زی حملونق�لـ ش��هری ،نش��ان دادهانــد کــه بــا توجــه بــه اطالعــات آمــاری اضافــی
بهدس��تآمده از نظرس�نـجی س��اکنان شـ�هرک جدی��د ،ش�رـکت حملونق��ل شهــری میتوانــد از
بازیه�اـی آم��اری برــای انتخــاب مسـ�یر بهین��ۀ خـ�ط اتوبــوس جدیــد بــرای اتصــال شــهرک بــه مرکــز
ش��هر اس��تفاده کن��د.
حبیب��ی و فروغیفــر ( )1392در مقالــۀ یافتــن راهکارهایــی بــرای جلــب مشــارکت مــردم در
طرحه��ای مرمــت شــهری برپایــۀ نظریــۀ بــازی ،درپــی ایــن هســتند کــه بــا اســتفاده از نظریــۀ بــازی و
درک رفت��ار م��ردم ،ب��ه جلبــ مشاــرکت در طرحهــای توســعۀ شــهری بپردازنــد .از نتایــج ایــن پژوهــش
عباــرت اس��ت از :فراین��د مشـ�ارکت بیش��تر بای�دـ بهصــورت رودررو و شــفاف باشــد؛ مشــارکت از مرحلــۀ
برنامهریزــی و طراح��ی آغ�اـز شوــد؛ مش�اـرکت بای��د طـ�ی فراینــدی چندمرحل��های باشــد؛ اســتفاده
کــردن از بســتر روابــط و ســا ِزکارهای اجتماعــی در مشــارکت و میــزان ســود حاصــل از مشــارکت
ش��فاف باش��د.
پژوهــش حســینی و بصیــرت ( )1395ب��ا عنــوان رهیاف��ت نظری��ۀ بــازی در تحلی��ل بازیهــای
ق��درت ش��هری :تحلیل��ی ب��ر فراینده��ای ساختوس��از در کالنشهــر تهـ�ران ،ب��ا هـ�دف بهکارگیــری
نظریـ�ۀ ب��ازی ب��رای تحلیلــ بازیگـ�ران مختل�فـ ق��درت شهــری در زمین��ۀ ساختوســاز شــهری انجــام
ی بهمنزل�ۀـ پشتــوانهای بــرای مدیریــت شــهری
شـ�ده اس��ت .براس�اـس نتایـ�ج ای��ن مقال��ه ،نظریـ�ۀ بـ�از 
بـ�هکار میآی��د و همچنی��ن دریچـ�های نـ�و ب��ه تحلی��ل مش��کالت و مس��ائل ش��هری میگشاــید .درنتیجــۀ
10. Samsura
11. Game Tree
12. Škrinjar, Abramović & Brnjac
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مدلس��ازی صورتگرفت��ه (تحلی��ل رابط�ۀـ ق��درت ش��هری و ساختوســاز) دو چالــش اساســی شناســایی
ش��د :هزینهه��ای واردش��ده بـ�ه شهــر (ناش�یـ از ساختوس��از م�اـزاد) بهدرس��تی لحـ�اظ نمیشــود؛ در
ای�نـ ب�اـزی ،منافــع کنش��گران مختل��ف نظیـ�ر م�رـدم و س�اـزمانهای مردمیــ درنظرــ گرفت�هـ نمیشــود
و بخ�شـ ساختوس�اـز و ش��هرداری بهطوــر یکجانبـ�ه در ب��ازی ش�رـکت میکن��د.
شـ�یخمحمدی و صفایــی ( )1395در مقالــۀ کارب��رد نظری��ۀ باــزی در س�اـماندهی و ادارۀ بهینــۀ
نواح��ی پیراموــن ش��هری ،نمون�ۀـ م��وردی:مناقشـ�ۀ تبدی�لـ زمینهــای کش�اـورزی ب��ه ساختهشــده،
بهدنبــال پاســخ ایــن ســؤال هســتند کــه آیــا نظریــۀ بــازی ابــزار مناســبی بــرای حــل مناقشــۀ «تبدیــل
زمینهـ�ای کشاــورزی و باغ��ات بــه کاربریهاــی ساختهشــده» در شــهر قــم اســت .از نتایــج ایــن
مقال�هـ میتوــان گف�تـ ک��ه تصمیمگیرنــدگان ،ایــن مناقشــه را دارای ماهیتــی بلندمــدت و طــی
چن��د مرحل�هـ بی��ان کردهان��د و آنهــا اقدامــات خــود را براســاس تغییــر رفتــاری رقیبــان خــود انجــام
میدهنــد .نیــز بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مناقشــه دارای ســاختار مناقشــات توســعۀ پایــدار بــوده ،بــرای
حف��ظ تع��ادل می�اـن بازیگرــان ،نی��از ب��ه دخال��ت تصمیمگیــری در ســطح کالن و حاکمیتــی و ایجــاد
س��اختارها و سیاس��تهایی جدی�دـ اس��ت.
علیــان و دیگــران ( )1397در پژوهــش کاربســت نظریــۀ بــازی در تحلیــل کنشــگران عرصــۀ
مدیریتــ مناط�قـ کالنش��هری ،بــا درنظرــ گرفت��ن تکث��ر بهـ�رهوران ب�هـ مدلســازی و بیــان تمایــات
و پیامده�اـی هرک��دام از آنه��ا پرداختهانــد .نتایــج پژوهــش حاکــی از ایــن اســت کــه پایدارتریــن
وضعیــت در بــازی میــان بازیگــران نیازمنــد اصالحــات ســاختاری یــا تشــکیل شــورای مدیریــت منطقــۀ
کالنشهــری اس�تـ و در اینــ اصالحاــت میتــوان شــرایط نامطلــوب کنونــی را بهبــود بخشــید.
چنانک��ه در پژوهشه��ای و خارج��ی ذکرشدــه مش��اهده میشــود ،موضــوع شــفافیت مالــی
ش��هرداریها در چارچ��وب نظری��ۀ بـ�ازی بررس��ی نشـ�ده؛ بنابرای��ن مقالــۀ حاضــر در ایــن حــوزه دارای
ن��وآوری اس��ت.

 .3چارچوب نظري
3ـ .1شفافیت

شــفافیت 13یک��ی از مؤلفهه��ای مه��م حکمروایــی خ��وب و زمینهســاز کیفیــت نهــادی اســت کــه
ک رش��د اقتص��ادی و رف��اه بهشـ�مار مـ�یرود .ش��فافیت فس��اد را کاه�شـ میدهــد؛ امــا
بهنوبۀخـ�ود مح�رـ 
ای��ن عام�لـ بهتنهایــی کافــی نیســت و بــه ســا ِزکارهای دیگــری ماننــد گــردش رســانهها ،آمــوزش ،قوانیــن
و ماننــد آن بســتگی دارد ( .)Jiménez & Albalate, 2018شــفافیت و پاسـخگویی مفاهیمــی هســتند کــه
متقابـ ً
ا بــا هــم ارتبــاط دارنــد .شــفافیت معمــوالً مربــوط بــه گشــودگی و بــاز بــودن اطالعــات اســت و
13. Transparency
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ب��رای دسترســی آس��ان ،دقی�قـ ،قاب�لـ اعتم��اد و روشـ�ن ب�هـ اطالع��ات طراحـ�ی شدــه اس�تـ .پاس��خگویی
نتیج�ۀـ ش��فافیت اس��ت و مقامـ�ات دولتـ�ی را مل��زم میکندــ مس��ئولیتپذیر باشــند ،دِیــن خــود را ادا
کننـ�د ،تصمیماتش��ان را ب��ه اط�لاع م��ردم برسـ�انند و درب�اـرۀ آنه��ا توضی��ح دهن��د.
ش��فافیت و پاسـ�خگویی پیششــرط حیاتــی تضمیــن و تأمیــن کارآمــد و مؤثــر منابــع عمومــی
و بهب�وـد رف�اـه اجتماع��ی اســت و عـ�دم شــفافیت ب��ه فس��اد مل��ی در طرحهـ�ای س��رمایهگذاری
میانجامـ�د .شــفافیت زمان��ی حاصــل میش��ود ک��ه ویژگیه��ا و عوامل��ی نظیــر وفــاداری نماینــده،
قابلی��ت فه��م ،قابلی��ت مقایس�هـ ،روزآمـ�دی و قابلیــت ســنجش وجــود داشــته باشــد .درصــورت وجــود
ای��ن عوام�لـ ،میت�وـان کیفی��ت اطالع��ات مالـ�ی ارائهشــده را تعییــن کــرد (.)Pina et al., 2016
نحوــۀ دسترس��ی عم��وم بـ�ه اطالعـ�ات معم��والً ب��ه یکــی از اینــ دو طری��ق ص�وـرت میگیــرد:
پیشگامانــه 14و مبتن��ی بـ�ر تقاض��ا .انتشــار پیشگامانــه (فعاالنــه) درمــورد اطالعاتــی اســت کــه
دول��ت خ��ودش م��ردم را درخصـ�وص فعالیتهــا و عملکردهای�شـ آگاه میکنــد .دسترســی مبتنــی بــر
تقاضــا ناظــر بــه الزامــات ســازمانی بــرای پاســخ بــه درخواسـتهای شــهروندان بــرای انــواع خــاص از
اطالعــات یــا اســناد اســت ( .)Fox, 2007در ایــن میــان ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ( )ICTاز آنجــا
ک�هـ میتوانــد شــفافیت را افزایــش دهــد و بــه خلــق ارزشهــای عمومــی منجــر شــود (da Cruz et al.,
 ،)2016; Bonsón, Torres, Royo & Flores, 2012یک�یـ از بهتری��ن ابزارهای�یـ بهشـ�مار میآیــد کــه
درح��ال حاض�رـ ب��رای بهب��ود ش�فـافیت و پاسـ�خگویی ادارات عمومـ�ی و دولتـ�ی (Muñoz & Bolívar,
 ) 2015در دســترس اســت .در جــدول  ،1مجموعـ�های از تعاریــف شــفافیت و نقــاط شــاخص هــر تعریــف
بیــان شــده اســت.
در ســالهای اخی��ر ،ش��فافیت اطالع��ات بهمنظ��ور بهبــود پاسـ�خگویی ادارات دولتــی ،تحــت
سنــاریوی بحــران اقتص��ادی و مال�یـ بهعنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل فزاینــدۀ ایــن ادارات ،اهمیــت
بس��یاری یافت��ه اس��ت .ام��روزه بحرانه��ای مال��ی و اقتص��ادی تقاض��ای پاس��خگویی بیشــتر در ادارات
عمومیــ (بهویژــه در دولته��ای محلیــ) را افزای�شـ داده استــ .بهطــور کلــی مس ـلّم اســت کــه بــرای
دســتیابی بــه تعــادل مالــی پایــدار ،بــه شــفافیت مالــی نیــاز اســت ( .)Munoz & Bolívar, 2015در
دههه�اـی گذش��ته ،ش��فافیت و افش�اـی اطالع��ات در جنبـ�ش محیطزیسـ�ت ب��هکار گرفتــه شــد و در
جلس��ات عموم��ی برــای ارزیاب��ی اثــرات زیس��تمحیطی و گزارشه��ای اجب��اری نشرــ گازه��ای ســمی،
ایــن عامــل و ابــزار مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
3ـ .2عوامل تعیینکنندۀ افشای اطالعات عمومی
همانگونــه کــه در جــدول  2مش��اهده میشــود ،ابعــاد و عوامــل افشــای اطالعــات عمومــی شــامل
14. Proactive
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ابعــاد نه��ادی (س��ازمانی) و محیطیــ (خارج��ی) اس��ت .ابعـ�اد نهـ�ادی شـ�امل وضعیـ�ت مالی شـ�هرداریها
و رقابته��ای سیاســی و ابعــاد محیطــی شــامل انــدازۀ شــهرداری ،میــزان درآمــد شــهرداری ،تقاضــای
جامع��ه و مج��ری حرفـ�های اســت.
جدول  .1تعاریف شفافیت
تعاریف شفافیت

نقاط شاخص تعاریف

افشای اطالعات توسط سازمان که کنشگران
خارجی را برای نظارت و ارزیابی عملکردهای
داخلی توانا میکند .انتشارات اطالعات باید
بهموقع و دقیق باشد.

نظارت کنشگران خارجی به
عملکردهای داخلی؛
دقیق بودن اطالعات منتشرشده؛
بهموقع بودن اطالعات منتشرشده.

Bearfield & Bowman, 2017

یک اعتقاد هنجاری که تمام سطوح حکومت
باید گزارشی از چرایی ،چگونگی ،چیستی و
میزان آن (در فعالیتهایشان) بهدست دهند
و این گزارش باید بهراحتی در دسترس مردم
قرار گیرد.

چرایی ،چگونگی ،چیستی و میزان
آن؛
دسترسپذیری برای عموم.

da Cruz et al., 2016

روندی افزایشی از اطالعات اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی بهموقع و قابل اطمینان که در
دسترس همۀ ذینفعان مرتبط باشد.

دسترسپذیری برای عموم ذینفعان؛
بهموقع 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 سیاستها،
نهادها و اقداماتی ریشه دارد که اطالعات را
به شیوههایی که فهم سیاستهای عمومی را
بهبود بخشد و عدم قطعیت سیاست را کاهش
دهد ،در دسترس قرار میدهد.

از عناصر ضروری برای نظارت بر
بخش عمومی؛
شفافیت در سیاستها و نهادها ریشه
دارد؛
شفافیت سبب بهبود فهم
سیاستهای عمومی میشود.

Guillamon et al., 2011

شفافیت مؤسسات و صاحبان آنها را با ایجاد
اطالعات بیشتر درمورد عملکردشان عمومیتر
میکند.

ایجاد اطالعات بیشتر؛
عمومیتر کردن نهادهای مختلف.

شفافیت اصطالحی است که بر دسترسی آزادانه
دسترسی آزادانه به اطالعات؛
به تصمیمگیری و اطالعات داللت دارد و ابزاری
ابزاری برای حکمروایی دموکراتیک.
برای حکمرانی دموکراتیک است.
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جدول  .2ابعاد و عوامل افشای اطالعات عمومی
ابعاد

عوامل

وضعیت مالی
شهرداریها
نهادی (سازمانی)

محیطی (خارجی)

توضیحات

مطالعات پشتیبان

دربیشترمتونآکادمیک،مسئلۀاصلیوضعیتمالیدولتهای
محلی و شهرداریهاست و با توجه به بدهیهای شهرداری
اندازهگیریمیشود.میانبدهیهایشهرداریوافشای
داوطلبانۀ اطالعات مالی رابطۀ مثبتی وجود دارد؛ زیرا زمانی که
بدهیهاسنگینمیشود،مشکالتمالیظاهرمیگردد.بنابراین
نیازبیشتریبهانتشارگزارشهاییوجودداردکهمنعکسکنندۀ
وضعیتمالیوسیاستهایمدیریتیاست.

Bolivar et al., 2013
Muñoz & Bolívar, 2015
Bearfield & Bowman, 2017

رقابتهای
سیاسی

عواملسیاسیاثرگذاربرسازمانهایعمومیمدیرانمحلیرا
تشویقمیکندکهبیشتربهنیازهایرأیدهندگانپاسخدهند
واطالعاتبیشتریعرضهکنند.سیاستمدارانبهدنبالبهدست
آوردن حداکثر آرا درصورت امکان و رقابت سیاسی بیشتر و
همچنینانگیزهبراینشاندادنمدیریتخوبشهریهستند.

Bolivar et al., 2013
Muñoz & Bolívar, 2015
Bearfield & Bowman, 2017

اندازۀ
شهرداری

یکی از مهمترین مطالعات تجربی اندازۀ دولت اداری محلی است
که بهطور سنتی با توجه به جمعیت مورد سنجش قرار میگیرد.
باتوجهبهدیدگاهنظریۀنمایندگیونظریۀمشروعیتدریافتهاند
که شهرهای بزرگ خدمات بیشتری را برای شمار زیادی از
شهروندان دریافت میکنند و این باعث میشود که شهروندان
حجم بیشتری از اطالعات را درمورد عملکرد دولت تقاضا کنند.
بنابرایناحتمالعرضۀاطالعاتبهشهرهایبزرگبیشتراست.

Bolivar et al., 2013
Muñoz & Bolívar, 2015
Jiménez & Albalate, 2018
Guillamon et al., 2011

میزان درآمد
شهرداری

هنگام افزایش درآمد شهرداریها (دولتهای اداری محلی)
ساکنانانتظاردارندخدماتبهترواطالعاتبیشتریدریافت
کنندبرایتأییداینکهآیامالیاتهایپرداختشدهبهطورمؤثربه
اجرا درآمده است یا خیر.

Bolivar et al., 2013
Muñoz & Bolívar, 2015

تقاضای
جامعه

اگر مدیران تصور کنند که شهروندان اطالعات را میخواهند یا
اطالعات مورد استفادۀ آنها قرار میگیرد ،انتشار این اطالعات
بیشترممکناست.اینتقاضاهابیشترازطریقرسانههایفعال
محلیصورتمیگیرد.

Bearfield & Bowman, 2017

مجری
حرفهای

میتوان اینگونه استدالل کرد که مدیران برخوردار از
آموزشهای رسمی از روند شفافیت و روشهایی که دولت برای
اشتراکگذاریاطالعاتاستفادهمیکند،آگاهیبیشتریدارند.
پسشهرهاییکه توسطمدیرانآموزشدیدههدایتمیشود،
تمایلبیشتریبهشفافیتدارد.

ibid.
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3ـ .3نظریۀ بازی
ب��ازی نظریــۀ بــازی نظریــۀ تصمی مگیــری متقابــل وابســته اســت کــه در آن ،تصمی مگیرندگانــی کــه
نهــا توســط یــک طــرف
یکننــد و نتیجــۀ تصمیمــات آ 
ترجیحــات متضــادی دارنــد ،در آن دخالــت م 
یشــود ( .)Samsura et al., 2010ایــن نظریــه رویکــردی بــرای مطالعــۀ تعامــات اجتماعــی
یــا بازیگــر تعییــن نم 
یگیــرد .بــا ایــن
مگیــری نشــئت م 
اســت ( )Samsura & van der Krabben, 2012کــه از نظریــۀ تصمی 
ً
حــال ،تمایــزی روشــن بیــن ایــن دو وجــود دارد .نظریــۀ تصمی مگیــری معمــوال فراینــد تصمی مگیــری را از
یکنــد؛ درحالــی کــه نظریــۀ بــازی بــر تحلیــل آن در تعامــل میــان بســیاری
نقط هنظــر بازیکــن تحلیــل م 
از بازیکنــان تأکیــد دارد (جــدول .)3
از آنجایــی کــه نظریــۀ بــازی بــر شــرایطی تأثیــر میگــذارد کــه در آن تعامــات و وابســتگی متضــاد
نقــش مهمــی ایفــا میکنــد ،میتــوان آن را قالبــی از نظریــۀ تصمیمگیــری تلقــی کــرد .از ایــن
مــدل بــرای روابــط بیــن بازیگــران اســتفاده میشــود و رویکــردی ریاضــی بــرای مطالعــۀ وضعیــت
تصمیمگیــری جمعــی اســت ( .)ibid.ایــن روش منافــع مشــترک را بــه همــۀ بازیکنــان عرضــه میکنــد
و مناســبترین ســود را در بــازی بــرای همــۀ گروههــا درنظــر میگیــرد (.)Bozdag & Inam, 2012
جدول  .3نخستین مفاهیم حوزۀ نظریۀ بازی
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اصطالحات

تعاریف

مطالعات پشتیبان

تعریف بازی

هرگاه مطلوبیت ،سود ،درآمد ،رفاه و هرآنچه فرد بازیکن بهدنبال آن
است نهتنها 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 میشود .در نظریۀ بازی ،یک موقعیت تصمیمسازی جمعی را
بهمثابۀ بازی توصیف و سعی میکنیم راهحل آن را بیابیم.

عبدلی1392 ،
Samsura et al., 2010

محیط استراتژیک

محیطی که در آن واکنش متقابل بین تصمیمگیران وجود دارد.

عبدلی1392 ،

بازیگر

هریک از تصمیمگیران یا تصمیمسازان در محیط استراتژیک هستند
و اگر بدانند که دقیقاً در کجای درخت بازی ایستادهاند ،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 موقعیتهای مختلف انجام
میدهد .استراتژیها با توجه به خواستههای بازیکنان و نظرات
متخصصان و یا روشهای اندازهگیری مانند نظرسنجی تعیین میشود.

عبدلی1392 ،
Samsura & van der
Krabben, 2012
Bozdag & Inam, 2012

برآمد و نتیجه

برآمد درحقیقت تصمیمی است که بازیکنان درمجموع به آن
میرسند و نتیجۀ ارزش آن برآمد برای بازیکن است.

Samsura et al., 2010
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باــزی مجموع��های از بازیکن��ان ،اس��تراتژیها و عوایــد بــرای بازیکنــان اســت .بازیکنــان حتمــاً
نبایــد از مــردم باشــند ،بلکــه ممکــن اســت از گیاهــان ،و حیوانــات باشــند و حتــی عاملــی بــه نــام
شـ�انس باشـ�د ( .)Hausman, 2005عنص�رـ مه��م دیگــر در نظریـ�ۀ بـ�ازی،مفهــوم عقالنیــت فــردی
تصمیمگیرنــدگان اس�تـ؛ بدیـ�ن معنـ�ا کــه آنهاــ همیشــه تلـاش میکننــد تــا خدمــات مــورد
انتظارشــان را بــه حداکثــر برســانند ( .)Samsura & van der Krabben, 2012در نظریــۀ بــازی ،هــر
ب��ازی را ب��ه دو صوــرت میتوــان نشــان داد :ف��رم اس��تراتژیک و نرم��ال؛ ف��رم بس��طیافته .هریــک از
اینهــا نمایانگــر مــوارد منــدرج در جــدول  4اسـ�ت.
جدول  .4نمایش انواع فرم بازیها
انواع فرم در
نظریۀ بازی

نمایانگر

انواع فرم در نظریۀ بازی

مجموعۀ بازیکنان

مجموعۀ بازیکنان

فرم نرمال یا
استراتژیک

مجموعۀ عمل یا
استراتژی

توابع پیامد بازیکنان
برای هر ترکیب
استراتژی
(منبع :عبدلی)1392 ،

نمایانگر

هر بازیکن چه موقع حرکت میکند.
در هر موقع حرکت ،دارای چه
اطالعاتی است.
فرم بسطیافته

هر بازیکن در هر موقع حرکت چه
میتواند انجام دهد.
پیامد بازیکن برای هر دنبالۀ حرکت
آنها چه مقدار است.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بازیهــای ایســتا بهصــورت فــرم نرمــال یــا اســتراتژیک و بازیهــای پویــا بهصــورت فــرم
بســطیافته نشــان داده میشــود 15.ابــزاری کــه بتوانــد عناصــر فــرم بســطیافته را بنمایانــد ،درخــت
بــازی اســت کــه دارای اجزائــی منطبــق بــر شــکل  1اســت.
 .15بازیها به دو دسته تقسیم میشود :ایستا و پویا .در بازیهای ایستا ،هر بازیکن دارای چند انتخاب است و از انتخاب بازیکن
دیگر اطالعی ندارد (مانند مناقصه) یا بازیکنان در زمانهای مختلف دست به انتخاب میزنند ،اما انتخاب آنها برای همدیگر
معلوم نیست .در بازیهای پویا ،بازیکنان بهصورت متوالی تصمیم میگیرند؛ یعنی هر بازیکن باید بعد از انتخاب بازیکن قبلی،
انتخاب خود را انجام دهد.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .1گراف درخت بازی

در جدول  5هریک از اجزای درخت تصمیم تعریف شده است.
جدول  .5جدول معرفی اعضای درخت بازی
عناصر درخت تصمیم
INITIAL NODE
DECISION NODE
END NODE

تعاریف و مفاهیم
گره اولیه

گره تصمیمگیری
گره نهایی

ALTERNATIVE OR BRANCHES

(منبع :عبدلی1392 ،؛ )Samsura et al., 2010

شاخهها

گرهی که شروع بازی را نشان میدهد.

گرههایی که نقطۀ شروع تصمیم هر بازیکن در
بازیها را نشان میدهد
گرههایی که پایان بازی را نشان میدهد.

هر شاخه نشاندهندۀ عملی برای بازیکن است.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

3ـ .4تبیین مدل مفهومی

بــا توجــه بــه مطالــب بیانشــده ،مــدل مفهومــی شــفافیت مالــی شــهرداریها و مشــارکت مردمــی
در شــکل  2ترســیم شــده اســت .منظــور از مشــارکت ،حضــور فعاالنــۀ شــهروندان در تهیــه ،اجــرا و
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تصمیمــات مربــوط بــه طرحهــای شــهری و همچنیــن مطالبــات آنهــا در امــور شــهری اســت .مفاهیــم
اصلــی ایــن پژوهــش شــفافیت مالــی شــهرداریها و مشــارکت شــهروندان اســت کــه بــا توجــه بــه
چارچــوب نظــری ذکرشــده ،شــاخصها و متغیرهــای شــفافیت مالــی آمــده اســت .نظریــۀ بــازی،
بهعنــوان ابــزاری میانجــی ،در ارتقــای شــاخصهای شــفافیت و همچنیــن مشــارکت نقــش دارد و و
راهبردهــای بهینــه را بهمنظــور افزایــش ایــن مفاهیــم مطــرح میکنــد.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شــکل  2روابــط بیــن عناصــر اصلــی و همچنیــن شــاخصها را نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس،
نظریــۀ بــازی از طریــق یافتــن راهبردهــای بهینــه میتوانــد نقطــه تعــادل و راهبــرد بهینــه را بــرای
بهوجــود آمــدن بیشــینۀ شــفافیت مالــی و همچنیــن مشــارکت شــهروندان معرفــی کند .شــش شــاخص
مربــوط بــه شــفافیت مالــی را کــه بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه مشــارکت شــهروندان و مطالبــۀ
آنهــا مرتبــط اســت ،میتــوان 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 مییابــد.

 .4روش تحقيق

در ایــ��ن مقال��ه بــهــ بررســ�یـ کاربس��ت نظری��ۀ ب��ازی در ارتقای شــفافیت مالــی شــهرداریها پرداخته
ش��ده اس��ت؛ بنابرای��ن از نظ��ر ماهیـ�ت ،میتــوان آن را در زم�رـۀ پژوهشهــای کاربــردی دانســت .در
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ـشرو ،جــدا از بیــان نحــوۀ کاربــرد ایــن روش ،بــه ذکــر نتایــج کاربســت ایــن نظریــه و نیــز
مسـ�یر پیـ ِ
توصیههایــی در شــرایط مدیریــت شــهری پرداختــه شــده اســت .از ایــن روســت کــه در آن جــدا از
مســیر نظــری در شناســایی اجــزا و مــدل بــازی ،در مســیر عملــی چگونگــی کاربســت نظریــۀ مذکــور
بررسیــ شدــه اس��ت .روش تحقیقــ ه��م تحلیل��ی ـ تطبیقــــی اســت.
در بخــش نظــری ،مفهــوم نظریــۀ بــازی و چگونگــی بهرهبــرداری از آن در پرداختــن بــه شــفافیت
کم�یـ ب��وده؛ بدیــن ترتی��ب ک��ه تــاش شــده
موــرد توج�هـ ق��رار گرفت��ه اســت .روش
ِ
تحلی��ل پژوهـ�ش ّ
تــا بــا اســتفاده از نظریــۀ بــازی ،بهتریــن گزینــه بــرای تعامــل میــان شــهروندان و شــهرداری درمــورد
مشــارکت و شــفافیت بیــن آنهــا یافتــه شــود .دادههــا از طریــق پرسـشنامه گــردآوری شــده اســت و
نمونــۀ آمــاری هــم متخصصــان حــوزۀ شهرســازی و مدیریــت شــهری هســتند .بدیــن منظــور ،نخســت
متخصصــان بیســت پرســشنامۀ هشتســؤالی درمــورد ســود یــا ضــرر بازیکنــان ایــن پژوهــش
(شــهرداری و شــهروندان) را تکمیــل کردنــد 16.منظــور از  Aشــفافیت مالــی شــهرداریها و منظــور از B
مشــارکت شــهروندان اســت .ســؤالهای پرس ـشنامه بــه ایــن شــرح اســت:
 .1اگر هم شفافیت و هم مشارکت وجود داشته باشد ،چقدر سود برای  Aاست؟
 .2اگر هم شفافیت و هم مشارکت وجود داشته باشد ،چقدر سود برای  Bاست؟
 .3اگر شفافیت باشد اما مشارکت نباشد ،چقدر سود برای  Aاست؟
 .4اگر شفافیت باشد اما مشارکت نباشد ،چقدر سود برای  Bاست؟
 .5اگر شفافیت نباشد اما مشارکت باشد ،چقدر سود برای  Aاست؟
 .6اگر شفافیت نباشد اما مشارکت باشد ،چقدر سود برای  Bاست؟
 .7اگر شفافیت نباشد ،مشارکت هم نباشد ،چقدر سود برای  Aاست؟
 .8اگر شفافیت نباشد ،مشارکت هم نباشد ،چقدر سود برای  Bاست؟
میانگیــن پاســخ ســؤالها بــه تشــکیل ماتریــس بــازی منجــر شــده کــه حــاوی عوایــد و پیامدهــا
میــان بازیگــران بــازی اســت .در ادامــه بــا اســتفاده از درخــت بــازی و بازیهــای چندمرحلــهای،
 .16در این بازی ،سود هر بازیکن درواقع پیامد بازی تلقی میشود؛ به عبارت دیگر ،پیامد به مقدار بُرد یا باخت بازیکن در بازی
گفته میشود .میت وان برای هر بازیکن بهازای هر نتیجه ،عددی را نسبت داد که به آن پیامد میگویند و این عدد بیشتر
نشانگر موقعیت یا نتیجۀ بهتر برای آن بازیکن است که گاهی میتوان بهجای پیامد ،سود انتظاری ،درآمد انتظاری و یا مطلوبیت
انتظاری را بهکار برد (عبدلی ،1392 ،صص10 .ـ .)11لذا 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 شبیهسازی با بازیهای
مختلف صورت گرفته است (حبیبی و فروغیفر.)1392 ،
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ایــن روابــط تحلیــل شــده اســت .بــازی دومرحلـهای توســط شــهرداری شــروع شــده و در هــر مرحلــه
شــهروندان اســتراتژیهای خــود را انتخــاب میکننــد .اســتراتژیهای شــهرداری ،شــفافیت داشــتن یــا
نداشــتن و اســتراتژيهای شــهروندان ،مشــارکت یــا عــدم مشــارکت اســت .در پایــان مرحلــۀ دوم بــازی،
پیامدهــای مراحــل بــا هــم جمــع و شــانزده حالــت ایجــاد میشــود کــه در آن ،بهتریــن و بدتریــن
حالتهــا بــرای هرکــدام از بازیگــران را میتــوان مشــاهده کــرد..

 .5یافتههای تحقیق (کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداریها )

در ایــن مرحلــه ،بــرای بهدســت آوردن میــزان ســود یــا ضــرر هرکــدام از بازیکنــان (شــهرداری و
مــردم) در رابطــه بــا مشــارکت و شــفافیت ،بــه ماتریــس بــازی نیــاز اســت .ایــن ماتریــس بــا اســتفاده
از بیســت پرس ـشنامۀ هشتســؤالی بهدســت آمــده کــه توســط کارشناســان حــوزۀ مطالعــات شــهری
و بهمنظــور کاهــش خطــای ذهنــی و لحــاظ نکــردن نظــر شــخصی در روابــط موجــود در پژوهــش
تکمیــل شــده اســت.
در ای�نـ پرس��شنامه ،حالته��ای ممکــن ســود یــا ضــرر بــرای مشــارکت کــردن یــا نکــردن و
ش�فـافیت داش��تن ی��ا نداشــتن م�وـرد پرس��ش واقعــ ش��ده اسـ�ت .میانگینــ آنهــا کــه پیامدهــا و نتایــج
هری�کـ از پرسـ�شها را نش��ان میده��د ،در ماتری��س زی��ر آمـ�ده اسـ�ت .اعــداد دادهشــده بیــن منفــی
 5تــا مثبــت  ۵اسـ�ت.
جدول  .6ماتریس بازی
شفافیت مالی شهرداری
مشارکت
شهروندان

راهبردها

شفافیت وجود داشته باشد ()A

شفافیت وجود نداشته باشد ()B

مشارکت وجود داشته باشد ()C

()2.3 ،4

()2.5 ، -2.5

مشارکت وجود نداشته باشد ()D

()1 ، 1.5

()4 ، -4

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ماتری��س پیش��ین راهبرده��ا و عوایـ�د مرب��وط ب��ه ش��هرداری و ش��هروندان را نش�اـن میدهــد.
درایهه��ای مرب��وط ب�هـ ه��ر ماتری��س نشـ�انگر عوای��د ی�اـ نتای��ج بهدس��تآمده بــرای هرکــدام از
شــهروندان یــا شــهرداری اســت .بــرای نمونــه اگــر در شــهرداری شــفافیت مالــی وجــود داشــته
باشــد و شــهروندان نیــز مشــارکت کننــد ،بــرای شــهروندان  4واحــد ســود  17و بــرای شــهرداری
 2.3واحــد  18ســود حاصــل میش��ود .اگــر در شــهرداری شــفافیت وجــود نداشــته باشــد و
 .17همۀ فواید بین منفی  5تا مثبت  5است.
 .18اعداد بهدستآمده نتیجۀ میانگین نظرسنجی خبرگان این حوزه بوده است.
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شــهروندان مشــارکت کننــد ،بــرای شــهروندان  -2.5ســود و بــرای شــهرداری  2.5مثبــت ســود
بهدســت میآیــد .اگــر شــهرداری شــفافیت داشــته باشــد و شــهروندان مشــارکت نکننــد ،بــرای
شــهروندان  1.5مثبــت ســود و بــرای شــهرداری  1واح��د س��ود کس�بـ میشوــد .درنهایــت اگــر
هیچکــدام نــه شــفافیت داشــته باشــند و نــه مشــارکت کننــد ،در ایــن صــورت بــرای شــهروندان
 4واحــد مثبــت و بــرای شــهرداری  4واح��د منف�یـ بهدس�تـ میآیــد .بــرای درک بهتــر ایــن
بــازی ،درخ�تـ ب��ازی دومرحل��های رســم شــده اســت .ایــن درخــت بــازی بــرای نشــان دادن
مراح��ل بع��دی کن��ش بازیکن��ان آورده ش��ده اس��ت.

شکل  .3درخت بازی شفافیت مالی شهرداری

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ب�اـزی در مرحل��ۀ اول ب��ا شـ�هرداری شــروع میشــود و ش��هرداری میتوانــد دو راهبــرد را
برگزینــد .1 :شــفافیت داشــته باشــد کــه بــا حــرف  Aنمایــش داده شــده اســت؛  .2شــفافیت
نداشــته باشــد کــه بــا حــرف  Bنشــان داده شــده اســت .شــهروندان دربرابــر هریــک از ایــن
راهبردهاــ میتواننــد دو راهبــرد انتخــاب کننــد .1 :مشــارکت کننــد کــه بــا حــرف  Cنشــان داده
شــده اســت؛  .2مشــارکت نکننــد کــه بــا حــرف Dنمایــش داده شــده اســت .درنهایــت در مرحلــۀ
اول چهــار دس��ته عوای��د بهدس��ت میآی��د و ب��ازی وارد مرحلۀــ دوم میشــود .در مرحلــۀ دوم،
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ب��ا توج��ه ب��ه نتای��ج مرحل��ۀ اول ،دوب��اره بـ�ازی ب�اـ ش��هرداری ش��روع میشــود و همــان مســیر
مرحلــۀ اول طـ�ی میگــردد.
درنهایتــ ش�اـنزده حال��ت حاص�لـ میشــود کــه هرکــدام دارای عوایــد اســت .بــا توجــه بــه
عوایدــ بهدس��تآمده میتــوان نتیجــه گرفــت کــه فقــط در شــش حالــت ( 6 ،5 ،3 ،2 ،1و
 )9س��ود کسبشــده هــم بــرای مــردم و هــم بــرای شــهرداری مثبــت اســت و هــر دو دســته
بازیکن��ان در ایـ�ن ش��ش حال��ت از ب��ازی منتفــع میشـ�وند .در می�اـن آنهــا ،بیشــترین ســود بــرای
طرفیــن حالتــی اســت کــه هــم شــهرداری شــفافیت داشــته باشــد و هــم مــردم مشــارکت کننــد
(حالــت  .)1در ایــن حالــت ،بــا توجــه بــه اینکــه شــفافیت بــه مشــارکت انجامیــده و مشــارکت نیــز
ب��ه ارتقــای ش�فـافیت کمــک ک��رده ،میتــوان گفــت کــه اســتراتژی بهینــه در بــازی اســت .در ایــن
حالـ�ت 4.6 ،واحــد ســود بــرای شــهرداری و  8واحــد ســود بــرای شــهروندان  19بهدستــ میآیــد.
حالــت دوم وقتـ�ی اسـ�ت کـ�ه شـ�هروندان در مرحلـ�ۀ دوم مشـ�ارکت نکننـ�د کـ�ه در ایـ�ن صـ�ورت3.3 ،
واح��د س��ود نصیــب شــهرداری و  5.5واح��د ســود نصی��ب ش��هروندان میش��ود.
ای�نـ مقادیـ�ر از حالــت اول کمت��ر بــوده و نی��ز در محی��ط اس��تراتژیک شــهری ممک��ن نیسـ�ت؛
چراکـ�ه رفتـ�ار عقالنـ�ی بازیگـ�ران ثابـ�ت مـ�ی کنـ�د کـ�ه درصـ�ورت شـ�فافیت و مشـ�ارکت در مرحلـ�ۀ اول و
کس��ب بیش��ترین س��ود ،بای��د باوجــود ش�فـافیت در مرحل��ۀ دوم ،مشــارکت نیــز وجــود داشــته باشــد؛ پس
اینــ حال�تـ در محی��ط اس��تراتژیک عقالنــی امکانپذیــر نیســت .حالــت ســوم نیــز ،ماننــد حالــت دوم،
در جامع�ۀـ عقالن��ی و س��الم امکانپذیــر نیســت .در حالــت پنجــم ،شــهرداری شــفافیت دارد و عواملــی
نظی��ر بیاعتمــادی 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 مرحلهــ ،هرــ دو بازیگ�رـ از س��ود بهرهمن�دـ میشــوند .در حالــت ششــم ،شــهرداری در هــر دو مرحلــه
ش��فافیت دارد؛ ام��ا بیاعتمــادی شــهروندان ســبب شــده مشــارکت صــورت نگیــرد .در حالــت نهــم ،در
مرحل��ۀ اول ش�هـرداری ش��فافیت ن��دارد؛ ام��ا شــهروندان فع��ال و مش��ارکت آنهــا در هــر دو مرحلــه باعــث
ش��ده در مرحل��ۀ دوم ش�فـافیت بهوجــود آیــد و ســود مثبتــی نصیــب هــر دو بازیگــر شــود .بــا توجــه بــه
شــکل  ،3بیش�تـرین س�وـد وقتیــ ب��رای ش��هروندان حاصــل میگــردد کــه دو طــرف در بــازی شــرکت
کننــد و هــم شــهرداری شــفافیت داشــته باشــد و هــم شــهروندان مشــارکت کنند (حالــت  )1و بیشــترین
ســود ب�رـای ش��هرداری وقت��ی حاصـ�ل میشــود کــه شــفافیت نداشــته باشــد و اینکــه مــردم نیــز در
اوضــاع ش�هـر مداخلـ�ه نکننــد؛ یعن��ی عملـ ً
ا هیچکــدام وارد بــازی نشــوند کــه در ایــن صــورت ،بیشــترین
ضــرر ( 8واحـ�د منفـ�ی) ب��ه مـ�ردم میرســد و شــهرداری نیــز بــا  8واحــد مثبــت ،بــه بیشــترین ســود
درستــ مییاب��د .م��دل نش�اـن میده��د ک��ه «مشــارکت نک��ردن ش��هروندان برابــر استــ ب��ا بیشــترین
ض��رر ب��رای آنه��ا و مناس��بترین فرص��ت ب��رای ش��کلگیری فساــد در ش��هرداریها».
 .19سودها درمجموع 2 ،مرحله از  10واحد است.
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 .6نتيجهگيري

ش��فافیت یک��ی از شــاخصهای حکمروایــی خــوب شــهری اســت کــه در کنــار کارایــی ،اثربخشــی،
مشاــرکت و نظـ�ارت معنـ�ا مییابــد و تکمیـ�ل میش��ود .ش��فافیت ب��ه دو ص��ورت محقـ�ق میگــردد:
پیشگامان��ه و مبتنــی ب�رـ تقاضاــ .شفــافیت پیشگامانهــ بهصــورت فعــال اســت و بــه دســت خــود
ســازمان انج�اـم میش��ود .معمـ�والً در س�اـزمانهای برخــوردار از ســامت اداری و مالــی ایــن اتفــاق
رخ میده�دـ و ساــزمان اطالعات��ش را در معـ�رض دی��د عم��وم میگ�ذـارد .امــا شــفافیت مبتنــی بــر
تقاض��ا نیازم��ند تقاض��ا و مش��ارکت ش��هروندان اس��ت و ق��درت مطالبهگــری و حــس مشــارکتی
زی��ادی را میطلبــد.
در ایـ�ن پژوه��ش ،شـ�ش ش��اخص ب��رای شفــافیت بی��ان ش��د ک��ه تحریکپذیــر از تقاضــای
ش��هروندان و موج��ب افزای��ش پاس��خگویی استــ .نظری��ۀ ب�اـزی بهوســیلۀ کنــش بیــن بازیگــران
مختل��ف ،طــی قواعـ�د خاص��ی میتوانــد نتایــج بهینــه را بــرای طرفیــن بــازی مشــخص کنــد .شــفافیت
مالــی شــهرداریهای و مشــارکت شــهروندان دو ســر بــازی اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه شــهروندان
ب��ا مش��ارکت خــود شـ�فافیت را ارتقاــ میدهنــد و شــهرداری نیــز از طریــق شــفافیت حــس اعتمــاد
و درنتیجــه مش��ارکت در ام�وـر ش��هری را افزایــش میده��د .ش��ش ش��اخص مطرحشــده بــرای
شــفافیت را میت��وان از طری��ق مطالب��ات شهــروندان ،مش��ارکت آنه��ا و همچنی�نـ تقاض��ای آنهــا
محقـ�ق ک��رد .طبـ�ق نظریـ�ۀ ب��ازی ،اس��تراتژی بهینــه زمان��ی بهدس��ت میآیــد کــه هــم شــهرداری
شــفافیت داشــته باشــد و هــم شــهروندان مشــارکت کننــد؛ در ایــن صــورت ،بیشــترین ســود بــرای
هــر دو طــرف حاصــل میشــود.
مشـ�ارکت ش�هـروندان موج��ب تحری��ک ش�فـافیت مال��ی میشــود؛ زیــرا در عمــدۀ شــاخصها،
فقــط باوج��ود ش�هـروندان فع��ال و مش�اـرکتجو میتــوان بــه شــفافیت مالــی رســید .پــس نظریــۀ
ب��ازی از طری�قـ درگی�رـ ک��ردن بازیگـ�ران (ش��هروندان و شــهرداری) نشاــن میده��د کــه میتــوان
از طریــق افزایــش ســطح مشــارکت ،شــفافیت مالــی را ارتقــا داد .شــفافیت مشــارکت شــهروندان
را میطلبـ�د و مشــارکت نیزــ نیازمن�دـ اعتمادس��ازی از جان��ب مسئــوالن و ش��فافیت آنهاســت.
همچنی��ن بای��د گف��ت نظری�ۀـ ب��ازی براس��اس رفت��ار عقالن��ی بازیگ��ران تنظیمــ میشــود؛ ولــی رفتــار
عقالن��ی هم�وـاره لزوم��ا مبتنـ�ی ب��ر هم��کاری نیسـ�ت و همیش��ه بــه هم��کاری نمیانجام��د .بازیهــای
مبتن��ی ب��ر عــدم هم��کاری نی��ز در نظــریۀ ب��ازی وج��ود دارد و بهانــدازۀ بازیهــای همکارانــه
عقالنــی اســت؛ اگرچــه مبتنــی بــر عــدم همــکاری اســت .همچنیــن نشــان داده شــد کــه نظریــۀ
ب��ازی بـ�رای ش��هرداریهایی ک��ه در چارچ��وب اقتص��اد آزاد فعالی�تـ میکننـ�د و کشــورهای مبتنــی
بـ�ر اقتصـ�اد دولتـ�ی متفـ�اوت اسـ�ت.
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 .7پیشنهادها

برمبنـ�ای ای��ن جمعبن��دی و بهمنظـ�ور افزایــش س��طح شفــافیت مالـ�ی ،توصیهه��ای سیاسـ�تی
مش��خصی جه��ت فراه��م نمـ�ودن زمین��ۀ ارتق��ای شفــافیت مال��ی ش�هـرداریها بیاــن میشــود:
 ایج��اد زمین�ۀـ ش��کلگیری و بس��ط شـ�هروندی مسئــول بهمنظــور ارتقــای ســطح مشــارکتشــهروندان و درنتیجــه کاهــش میــزان انحــراف مالــی مدیریــت شــهری؛
 طراحـ�ی س��ا ِزکارهای مش��ارکت ش��هروندان در مقی��اس محلـ�های مالیــه شــهری ازجملــهبودجهریــزی مشــارکتی؛
 تشکیل محیط قانونی و تنظیم مقرراتی ویژه جهت پیگیری شفافیت پیشگامانه در شهرداری؛ شناسایی انتظارات شهروندان در قبال مشارکت ایشان.در پای�اـن جمعبنــدی بایــد بــه چالشهــای فــراروی نظریــۀ بــازی در شــهرها توجــه کــرد.
نظریۀــ ب��ازی براس��اس رفت��ار عقالنیــ بازیگرــان تنظی��م میشــود؛ ولــی رفتــار عقالنــی همــواره و
الزام��اً مبتن��ی بـ�ر هم��کاری نیس��ت و همیش��ه بـ�ه هم��کاری منته��ی نمیش��ود .بازیهـ�ای مبتنــی
ب��ر ع��دم هم��کاری نی��ز در نظری��ۀ ب��ازی وج��ود دارد و بهانــدازۀ بازیه��ای همکارانهــ عقالنـ�ی اســت؛
اگرچــه مبتنــی بــر عــدم همــکاری اســت .بــرای مثــال مــردم در پرداخــت عــوارض بــه شــهرداری
در ای�رـان هم��کاری نمیکنن��د و شهــرداری ه�مـ در زمین��ۀ ش�فـافیت مال��ی قصوــر میکنــد و
بهنظـ�ر میرس�دـ ک��ه ه��ر دو از ای��ن عـ�دم هم��کاری ســود میبرنــد (مــردم بــا نپرداختــن عــوارض
و ش��هرداری ب��ا پایبن��د نب��ودن ب��ه ش��فافیت) 20.بــه بیــان دیگــر ،مــردم حاضــر بــه پرداخــت عــوارض
ب�هـ ش��هرداری نیس��تند و ش��هرداری نی��ز در قباــل آن ،در رعای��ت ش��فافیت کوتاه�یـ میکنـ�د .چنیــن
مین ُمای��د ک��ه مزای�اـی اقتص��ادی ک��ه ش��هرداری و م��ردم از ای��ن عــدم هم��کاری بهدستــ میآورنــد،
بــرای هــر دو گــروه بیشــتر از ضررهایــی اســت کــه درنتیجــه نبــو ِد مشــارکت و شــفافیت حاصــل
میش�وـد .نتیج�ۀـ اینــ ب��ازی فرــوش تراک��م ساــختمانی اسـ�ت کــه درنهای��ت ب��ه ض��رر م��ردم اس��ت.
ای�نـ ام��ر نی��ز مطاب�قـ تحلی��ل درخ��ت باــزی در ای��ن پژوهـ�ش قابـ�ل درک اس��ت .اگــر شــهرداری
در ارائ��ۀ ترازنامــۀ مالــی شــفافیت داشـ�ته باش��د ،نمیتوانــد اقــدام بــه فــروش تراکــم ســاختمانی و
مــواردی از اینقبی��ل کنــد و ب�اـ معض��ل تأمی��ن هزینهه��ای خدماــت عمومــی مواجــه میشــود؛
زی�رـا درص��ورت اعتراضه��ای مدنــی ،بایــد بــه نهادهــای نظارتــی ماننــد قــوۀ قضاییــه و وزارت راه و
شهرس��ازی پاسـ�خگو باشـ�د.
 .20این جمعبندی عمدتاً بر شهرداریهای ایران و شرایط خاص تأمین مالی و سطح متغیر وابستگی آنها به دولت مرکزی
صدق میکند و طبیعتاً این کاربست از نظریۀ بازی برای شهرداریهایی که در چارچوب اقتصاد آزاد فعالیت میکنند و
کشورهای مبتنی بر اقتصاد دولتی متفاوت است.
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