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مقدمه 
در ساختار مدیریت شهری ،تعامل و ارتباطات درون و میاننهادی 1اهرمی برای بهینهسازی عملکرد سازمانی محسوب
میشود .تعدد و تنوع فزایندة کنشگران و سازمانهای مرتبط و مؤثر در مدیریت شهری همراه تنوع انگیزهها و منافع
متفاوت و گاهی متعارض آنها جهت مداخله و اعمال وظیفه در محدودة شهر باعث شد تا چگونگی سازماندهی و تقسیم
کار کارآمد و اثربخش بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان به یکی از چالشهای اساسی نظامهای مدیریت شهری معاصر
تبدیل شود (فرجی راد و کاظمیان .)173-170 :1392 ،بسیاری از ناکارآمدیهای مدیریت شهری حال حاضر ،بهویژه در
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه (مانند ایران) نیز ناشی از ضعف همافزایی نهادی -سازمانی است که به فزونی
چالشهای شهری و پاسخگونبودن مدیریت شهری به مسائل متعدد آن همچون فقر ،بیکاری ،و ناهنجاریهای اجتماعی
منجر شده است .جایگزینشدن تقابل نهادی به جای تعامل نهادی در مقیاس خرد و کالن مدیریت شهری منجر به آن
میشود تا اثرگذاری اقدامات مدیریت شهری حتی اگر دارای بهترین هدف ،طرح ،و برنامه نیز باشد ،در مرحلة اجرا بهدلیل
ضعف تعامل نهادی کاهش یابد ،زیرا برنامههای خرد و کالن در مقیاس شهری نیازمند تعامل همة بخشهای مدیریتی و
قرارگرفتن نهادهای مختلف شهری (مردمی ،خصوصی ،دولتی ،و عمومی) است تا بخشهای ذکرشده در کنار هم و
بهصورت یكپارچه (با حفظ استقالل نهادی خود) بتوانند برنامههای تدوینشده را اجرایی کنند (مشکینی و همکاران،
 .)136 :1391یکی از ایرادات اساسی بر مدیریت شهری سنتی نیز پُرمسئولیتبودن دولت و مدیریت شهری صرفاً دولتی
است که بر این اعتقاد بود که دولتها بهتدریج وظایف بیشتری را در زمینة ادارة جامعه از جمله مدیریت عمومی برعهده
گرفتهاند که بسیار فراتر از توانایی مالی و اداری آنهاست (یان .)33 :2009 ،بنابراین ،به دنبال مسائل و انتقادات
مطرحشده ،اندیشة مدیریت شهری یكپارچه با رویکرد تکثرگرایی مطرح میشود .مدیریت یكپارچة شهری بهصورت
یكپارچه و با تأکید بر همافزایی نهادهای مختلف شهری به بهبود محیط شهری و حل مسائل متعدد شهری از جمله
بافتهای فرسوده و تاریخی شهری اقدام میکند (چاکابارتی و دهر .)263 :2001 ،باتوجهبه اینکه مسائلی مانند بازآفرینی
شهری پیچیده و چندبُعدیاند ،نیازمند ورود طیف وسیعی از بازیگران در حوزههای توسعة اجتماعی ،اقتصادی ،و کالبدی
است .بنابراین ،همکاری مؤثر بازیگران در همة حوزههای بازآفرینی ضروری است (مك کوئید .)130 :2010 ،منطقة 8
شهرداری شیراز ،که منطقة تاریخی -فرهنگی شهر شناخته میشود ،امروز ،بهدلیل معضالت و مشکالت مختلف
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و کالبدی ،جاذبة خود را از دست داده است .رشد شهر شیراز با سرعت به سمت جنوب و
شمال غرب ادامه دارد و در این بین منطقة تاریخی روز به روز با از دست دادن ساکنان اصیل و قدیمی خود به یکی از
فرودستنشینترین مناطق مسکونی شهر شیراز تبدیل میشود (ایزدی و همکاران)22 :1396 ،؛ بهطوریکه بین سالهای
 1385-1395در مقابل تقریباً  13000نفری که از بافت خارج شدهاند ،فقط  2420نفر به آن افزوده شده است (مرکز آمار و

نفوس مسکن .)1395 ،تراکم باالی جمعیت ( 118نفر در هکتار) پیامدهای منفی اجتماعی و زیستمحیطی به دنبال داشته
است و وضعیت بحرانی آسیبهای اجتماعی و امنیت پایین محیط سکونت به گونهای است که این منطقه را در زمرة
بحرانیترین مناطق شهر از لحاظ بروز جرم و جنایت و سایر آسیبهای اجتماعی قرار داده است .در طی سالهای اخیر،
مطالعات و برنامههای متعددی بهمنظور رفع افت شهری و بازآفرینی محدوده تهیه شده است .باوجوداین ،طرحهای
ارائهشده در بسیاری موارد تحقق نیافته است یا در عمل موفق نبودهاند .عوامل متعددی در عدم تحقق طرحهای
بازآفرینی شهری در این منطقه دخیلاند ،اما یکی از عوامل مهم در این رابطه همواره ضعف بستر نهادی در مدیریت و
ساماندهی این طرحها بوده است .با بررسی اسناد و طرحهای بازآفرینی در این محدوده ،میتوان دریافت که در مطالعات
1. interagency synergy
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موجود اغلب بر مسائل کالبدی تمرکز شده و بستر نهادی تحقق بازآفرینی و عوامل مؤثر در مدیریت این رویکرد کمتر
موردتوجه بوده است .بنابراین ،باتوجهبه تعدد نهادهای ذیربط در بازآفرینی منطقه و اهمیت نقش بستر نهادی در تحقق
بازآفرینی منطقه ،این تحقیق بر آن است تا با پویش بستر نهادی و بهطور خاص تعامالت نهادی در بازآفرینی شهری به
ارزیابی سطح کارآمدی روابط و مناسبات میاننهادی و نیز شناخت مشکالت مرتبط در نهادهای متولی بازآفرینی منطقة 8
شیراز بپردازد تا در درجة اول شناخت صحیحی از وضعیت مناسبات و تشریك مساعی نهادها با یکدیگر حاصل شود و
همچنین مشکالت همافزایی نهادهای متولی بررسی شود .باتوجهبه موضوع و اهداف اشارهشده ،این تحقیق بهطور
مشخص به دنبال پاسخ به سه سؤال زیر است:
آیا مناسبات و روابط سازمانهای متولی بازآفرینی واجد کارایی الزم در تحقق بازآفرینی محدودة فرهنگی -تاریخی
شهر شیراز است؟
آیا میان شاخصهای همافزایی نهادی رابطة معناداری وجود دارد (شاخصها در ارتباط با هم عملکرد یافتهاند)؟
چه مشکالتی در رابطه با همافزایی میاننهادی در بازآفرینی منطقه وجود دارد؟
در این راستا ،با مطالعة پیشینه و ادبیات نظری موضوع موردبحث ،مدل مفهومی بهمنظور ارزیابی همافزایی نهادی در
نهادهای متولی بازآفرینی شهری منطقة  8شیراز تدوین شده و ،با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه و تحلیل محتوای کیفی
مصاحبههای انجامگرفته ،میزان همافزایی نهادهای ذیربط تحلیل و تدقیق شده است.

مبانینظری 
همافزايینهادی 

زمانی که دو یا چند عنصر یا عامل با یکدیگر همیاری یا تعامل داشته باشند معموالً اثری بهوجود میآید .اگر این اثر از
مجموع اثرهایی که هر یك از

آن عناصر جداگانه توانایی ایجادکردن آن را داشتند فراتر رود ،پدیدة همافزایی رخ داده است.

همافزایی معموالً از طریق مشارکت در دانش و منابع بهمنظور حذف یا کاهش دوبارهکاریها حاصل میشود (دستمالچی و
وزوایی .)6 :1390 ،باتوجهبه اینکه همافزایی پدیدهای است که باعث تشدید اثر میشود ،در حوزة مطالعات مدیریت و
سازمان نیز برای بیان اثر فعالیت گروهی و افزایش بازده کار گروهی نسبت به فعالیتهای فردی و مستقل از این واژه
استفاده میشود؛ بهطوریکه گروهها استعداد همنیروزایی را فراهم آورده و بیش از جمع تواناییهای تكتك اعضای خود
کار انجام میدهند (رضائیان .)1381 ،رویکرد همافزایی برگرفته از نظریة سرمایة اجتماعی است .در این نظریه ،سرمایة
اجتماعی بهعنوان شبکههایی با ارزشها ،هنجارها ،و درک مشترک ،که همکاری بینگروهی و درونگروهی را تسهیل
میکند ،تعریف میشود (بیانینگین و اشمیت .)73 :2013 ،مفهوم سرمایة اجتماعی دربرگیرندة مفاهیم همکاری ،اعتماد ،و
روابط است و آنها را تسهیل میکند .سرمایة اجتماعی بهآرامی تکامل مییابد .به بیان بهتر ،همگام با نهادهای
اقتصادی -اجتماعی رشد میکند (ساویولی و پاتیولی .)2016 ،نهادها از عوامل مهم ایجاد سرمایة اجتماعیاند (آبهوف،
 .)1999آنها انگارههایی مستقر برای رفع نیازمندیهای متعدد انسانیاند که از شیوههای قومی وقتی که تداول و قبول
عام پیدا میکنند برمیخیزند و رشد و نما مییابند (پیران و همکاران .)6 :1395 ،نهادها و مؤسساتْ جایگزین و
تکمیلکنندة سرمایة اجتماعیاند .بدین معنا که ،بسته به شرایط ،جایگاه سرمایة اجتماعی را میگیرند یا از آن بهرهبرداری
میکنند (آیوکی .)2007 ،سرمایة اجتماعی به دو صورت میانفردی و نهادی تقسیم میشود .سرمایة اجتماعی نهادی
ناشی از شبکههای ارتباطی میاننهادی و دروننهادی است .سرمایة اجتماعی دروننهادی ارتباط بین افراد و واحدهای
مختلف در درون یك نهاد است که در راستای ارتقای سطح عملکرد آن نهاد عمل میکند .درحالیکه سرمایة اجتماعی
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میاننهادی ،که از آن با عنوان رویکرد همافزایی یاد میشود ،اشاره به نوع و نحوة ارتباط بین نهادهای مختلف مدیریتی
دارد و میزان تعامالت رسمی و غیررسمی ،میزان اعتماد بین نهادی ،میزان مشارکت بین نهادها ،نوع و نحوة مشارکت ،و
میزان آگاهی نهادی و مسئولیت اجتماعی بین نهادها از ابعاد سنجش آن محسوب میشود (مشکینی و همکاران:1391 ،
140-139؛ احمدی و فیضآبادی .)38 ،37 :1390 ،تشریح و تبیین همافزایی در مدیریت را میتوان به سیستم و ساختار
بدنی انسان تشبیه کرد .آدمی ترکیب موزونی از اعضای مختلف است .گرچه دست ،پا ،گوش ،قلب ،و هریك از اعضا و اندام
او مستقل و مجزاست ،همة اعضا در ترکیبی هماهنگ در خدمت او قرار گرفتهاند .بهدلیل وابستگی سازمانها و نهادهای
مدیریتی مختلف به همدیگر ،این نهادها را باید بهمنزلة اعضای آدمی درنظر گرفت .سیستم مدیریت شهری کشوری موفق
است که نهادهای مدیریتی آن هم در بین واحدهای جداگانه و مستقل خود هم در بین نهادهای مدیریتی دیگر بتواند
هماهنگی و همکاری برقرار کند (وردینژاد .)1387 ،رویکرد همافزایی بهعنوان یکی از نتایج حکمروایی و مدیریت
یكپارچه (شهری) و اساس آن مطرح میشود .یك فاکتور کلیدی در همافزایی نهادی در بین کلیة کنشگران درگیر در
فرایند (بازآفرینی) اعتماد میان آنهاست (کارلوسن و برکس .)68 :2005 ،اعتماد ،بهعنوان یك تسهیلکننده ،قادر است در
طوالنیمدت مشارکت و همکاری را در بین کنشگران ایجاد کند (کندریك .)2003 ،اعتماد هنگامی شکل میگیرد که دو
طرف یك تعامل بدانند که عمل یکی تأثیرات اساسی بر دیگری دارد .باوجوداین ،هر دو طرف بدون تردید و مقاومت
افکار ،مشکالت ،و نگرانیهایشان را با یکدیگر در میان بگذارند .اعتماد یك رفتار جمعی است که در جهت اهداف نهادها
بهکار میرود (میسزتال .)12 :1996 ،اعتماد به دولت میتواند به ارتباط گستردة شهروندان در قالب نهادهای مردمی با
نهادهای دولتی منجر شود .ترکیب نهادهای عمومی قدرتمند و اجتماعات سازمانیافته ابزار مؤثری برای توسعه محسوب
میشود (میونگ و هیونگجان .)4 :2016 ،فاکتور کلیدی دیگر در همافزایی نهادی شکلگیری شراکت بین نهادی است.
در بسیاری از کشورهای اروپایی این توافق بهوجود آمده است که بازآفرینی شهری موفق نیازمند یك رهیافت شراکت
راهبردی ،محلی ،چندبخشی ،و چندآژانسی است .ظهور چنین شراکتی میتواند بهعنوان یك پاسخ به تغییرات سریع و
بنیادی اجتماعی ،اقتصادی ،و سازمانی درنظر گرفته شود که جامعه در چندین دهة گذشته شاهد آن بوده است (رابرتز و
سایك .)55-49 :1393 ،شراکت میاننهادی دارای مزایایی بدین شرح در بازآفرینی است :اطمینان از بسیج کارآمدتر
منابع؛ ایجاد حمایت بیشتر براساس نقاط قوت شرکای گوناگون؛ نشاندادن ارتباط مشکالت شهری با یکدیگر با شیوهای
جامعتر؛ تضمین اعمال منصفانهتر آرا و عالقهمندیهای ذینفعان مختلف؛ و دستیابی به یك هماهنگی در پروژهها و
برنامههای پراکنده (تسنکوا .)73 :2002 ،اطالعرسانی یا تسهیم دانش سازمانی نیز شاخص کلیدی دیگر در همافزایی
نهادی است .امروزه ،دانش بهعنوان یك دارایی ارزشمند و یك سرمایة راهبردی در سازمان مطرح است .دانش ترکیبی
سیال از اطالعات ،تجربیات ،ارزشها ،و نگرشهایی است که براساس معیارهای منطقی و عقلی سازمان یافته و بهعنوان
چارچوبی برای تجزیه ،تحلیل ،ارزشیابی ،و بهرهمندی از اطالعات جدید بهکار گرفته میشود (داونپورت و پراساک،
 .)3 :1998تسهیم دانش را میتوان فعالیتی نظاممند جهت انتقال و مبادلة دانش و تجربه میان اعضای یك سازمان یا
سازمانهای مختلف با هدف مشترک و جهت حل مطلوبتر مسائل نسبت به گذشته تعریف کرد (حسنزاده و همکاران،

.)28 :1393
رهیافتبازآفرينیشهریوهمافزايینهادی 


رهیافت بازآفرینی شهری توسعة اقتصادی و گسترش رقابت ،ارتقای پایداری محیط ساختهشده ،افزایش هویت فرهنگی،
کیفیت زندگی شهروندان ،و ارتقای مدیریت شهری در نواحی فرسوده ،نابسامان ،و متروک شهری است (خطیبی:1394 ،
 .)440بازآفرینی شهری تالشی است یكپارچه برای به زندگی برگرداندن مناطق رو به نابودی که به توقف افت در ابعاد
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اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،محیطی ،و خارجکردن منطقه از چرخة تنزل منجر میشود (موحد و همکاران.)108 :1392 ،
در ادبیات اخیر دنیا ،واژة «بازآفرینی شهری» بهعنوان یك واژة عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی ،نوسازی ،بازسازی،
توانمندسازی ،و روانبخشی شهری را دربر میگیرد بهکار میرود .نقش اصلی بازآفرینی شهری کشف نیروها و عواملی است
که افت شهری را بهوجود آوردهاند و اتخاذ واکنش مثبت و پایداری است که به بهبود مستمر و کیفی حیات شهری منجر
میشود (رابرتز و اسکای .)35-9 :2000 ،بررسی و تحلیل نهادها و ارتباطات میان آنها بهعنوان بستر سیاستگذاری و اجرایی
رهیافت بازآفرینی شهری انجام میگیرد .رویکرد نهادی در بازآفرینی شهری بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در اجرای
یك الگوی بازآفرینی صرفاً منوط و مشروط به پتانسیلهای اقتصادی ،اجتماعی ،و کالبدی منطقه نیست؛ بلکه از دیگر
الزامات اساسی آن این است که چه کسانی و چگونه در این عرصهها تصمیم میگیرند (فرانکو و کاترجی.)3 :2013 ،
رويکردتحلیلشبکه 1
از آنجا که عملیات شهری دربرگیرندة تعداد زیادی از عناصر مرتبط با یکدیگر در سطوح مختلف تصمیمگیری است،
رویکرد شبکهای در مدیریت شهری برای ایجاد هماهنگی میان نهادها در سطوح مختلف ضرورتی انکارناپذیر است
(چاکابارتی و دهر .)333 :2001 ،رویکرد تحلیل شبکه به مطالعة روابط بین کنشگران میپردازد و چگونگی الگوی روابط
متقابل بین کنشگران مختلف ،ذینفعان ،و نهادهای مختلف را ،که میتوانند کیفیت مدیریت را تحت تأثیر قرار دهند،
بررسی میکند .واحد تحلیل در رویکرد شبکه یك «رابطه» است (ولمن .)39 :1979،ویژگی جالب توجه رابطه الگوی آن
است که شامل ویژگیهایی مانند جنس ،سن ،و درآمد نیست .اینها میتواند خصوصیات هر یك از اعضا باشد نه رابطة
بین آنها .بهطور کلی دو روش در تحلیل متغیرهای تحقیق وجود دارد :روشهای رابطهای و روشهای طبقهبندی
(مقولهبندی) .تحلیل شبکه از نوع روش تحلیل رابطهای است (چلبی( )1373 ،جدول  .)1همچنین ،رویکرد تحلیل شبکه
به مطالعة جریان منابع و نحوة دسترسی افراد به این منابع نهفته در شبکهها ،که اطالعات یکی از مهمترین آنهاست،
عالقة بسیار دارد (باستانی و رئیسی.)34 :1390 ،
بندیورابطهای 


هایطبقه

روش
جدول.1مقايسة
نوعروش 

روشطبقهبندی 


روشرابطهای 


واحد تحلیل

موجودیت

رابطه

دادهها

اسنادی ()attribution

رابطهای ()relational

جمعیت و نمونة تحقیق

تعریف براساس صفات موجودیتها

تعریف براساس روابط موجودیتها

تحلیل

تحلیل متغیر

تحلیل اتصال ()connection analysis

فنون

مقولهبندی ،جدولبندی ،تحلیل همبستگی،
تکنیكهای چندمتغیری

تکنیك گراف ،الگوسازی آماری ،الگوسازی جبری

منبع:باستانیورئیسی 1390،

شبکه بهمنظور بررسی روابط بین کنشگران در قالب شاخصهای کالن شبکه تحلیل میشود .شاخصهای کالن
شبکه در دو گروه دستهبندی میشود .1 :شاخصهای «انسجام» شامل تراکم ،میزان دوسویگی پیوندها ،شاخص
انتقالیافتگی؛  .2شاخصهای «مرکزیت» شامل شاخص مرکزیت درجه ،مرکزیت بینابینی ،و شاخص مرزبندی مرکز-
پیرامون (بودین و پریل2011 ،؛ هرسچی .)2010 ،شاخصهای انسجام در شبکه به دنبال سنجش میزان همبستگی

1. Network Analysis Approach
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میاننهادی است و شاخصهای مرکزیت برای تعیین مهمترین کنشگران در شبکه استفاده میشود .برخی از شاخصهای
کالن شبکه عبارتاند از:
الف)شاخصتراكم :1شاخص تراکم نشاندهندة تعداد پیوند در شبکه نسبت به کل پیوندهای ممکن در شبکة
موردنظر است .بهطور کلی ،افزایش تراکم شبکه سبب افزایش انسجام اجتماعی و همبستگی در شبکه میشود .همچنین،
امکان کنترل اجتماعی را افزایش میدهد (باستانی .)2007 ،هر چه میزان انسجام در شبکهها افزایش یابد ،انتظار میرود
میزان مشارکت و اعتماد در شبکه نیز افزایش یابد (بروگمن.)3 :2008 ،
ب)میزاندوسويگی2پیوندها(بدهبستان)درشبکه :میزان دوسویگی یکی از شاخصهای مهم در تعیین
میزان پایداری شبکة موردنظر است و از طرفی میزان اعتماد ،مشارکت ،و اطالعرسانی متقابل را نشان میدهد .شبکهها،
با میزان باالی دوسویگی ،پایدارتر ،متعادلتر ،و هماهنگترند.
ج)شاخص انتقاليافتگی :3اگر کنشگر
انتقالیافتگی فرصت و شانسی است که

A

A

یك پیوند با کنشگر

برای پیوند با

C

B

و

B

یك پیوند با کنشگر

C

داشته باشد،

دارد (بروگمن .)3 :2008 ،در مقالة «استحکام پیوندهای

ضعیف» در مجلة جامعهشناسی امریکا ،پیوندهای ضعیف یا اعضای خارج از گروه میتواند باعث تسهیل در گردش
اطالعات و موفقیت اعضای گروه شود .این بدین معناست که نه قویبودن ارتباطات درونگروهی ،بلکه پیوندهای ضعیف
برونگروهی موفقیت شبکه را تضمین میکند (حسام و رضوائی .)133 :1393 ،همچنین ،میزان بسیار پایین شاخص
انتقالیافتگی نشاندهندة آن است که شبکه بسیار ناسازمانیافتهتر از آن است که بتواند رفتار اعضای گروهش را تقویت
کند (کریستاکیس و فالور.)14 :2009 ،
د) مرکزیت درجه :سادهترین تعریف از مرکزیت کنشگر این است که کنشگران مرکزی فعالترین کنشگراناند و
بیشترین پیوندها را با کنشگران دیگر دارند (باستانی و رئیسی .)43 :1390 ،بنابراین ،درجة مرکزیت بیانگر میزان وجود
کنشگران محوری است .این شاخص تفاوت بین تعداد پیوندهای هر گره را که به حداکثر مجموع ممکن از تفاوتها
تقسیم میشوند نشان میدهد (رمضانی و میرزامحمدی .)103 :1392 ،تمرکز بیانگر درصدی از شبکه است که تحت
کنترل تعدادی بازیگران محدود با موقعیت مرکزی در شبکه است و در سطح کل شبکة نهادی اندازهگیری میشود.
بهطور کلی ،این شاخص بیان میکند که چه میزان از پیوندها به کنشگران محدودی در شبکههای مطالعهشده وابسته
است (قربانی و همکاران .)558 :1391 ،در گرافهای جهتدار دو درجة ورودی و خروجی برای یك گره محاسبه میشود
که اولی نشاندهندة پیوندهای خروجی 4است و دومی پیوندهای ورودی 5گره را نشان میدهد .تعبیر این دو شاخص به
این صورت است که پیوندهای خروجی به معنای دادة منابع به شبکه است و پیوندهای ورودی به معنای ستادة منابع
است .میزان باالی درجة داده (خروجی) به معنای اقتدار 6است و میزان باالی درجة ستاده (ورودی) نشاندهندة شهرت

7

است و بدین معناست که کنشگران زیادی به کنشگر مرکزی توجه میکنند (هوگان.)2007 ،

1. Density
2. Reciprocity
3. Transitivity
4. In-degree
5. Out-degree
6. Authority
7. Celebrity
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د)شاخص :1QAPبا استفاده از نرمافزار یوسینت 2میتوان میزان همبستگی و معادلة رگرسیون بین دو شبکه را
محاسبه کرد .شاخص  QAPبهمنظور تحلیل ارتباط و همبستگی میان دو ماتریس متقارن بهکار میرود (قربانیو همکاران،
.)558 :1391

مدلمفهومیتحقیق 
بهمنظور درک موضوع موردمطالعه ،در این بخش به ارائة چارچوب مرجع تحقیق در قالب مدل مفهومی پرداخته شده
است .با جمعبندی ادبیات نظری حول رویکردهای «تحلیل شبکه» و «همافزایی» ،مدل مفهومی تحقیق با پیوند این دو
مبحث بهصورت نمودار  1تدوین شد.
زیرمؤلفههای تحلیل شبکة
نهادی بازآفرینی

ترتیبات قانونی

اطالع از فعالیتها

ابزار انتقال اطالعات

انتقال دانش و تجربیات

شراکت اجرایی و عملیاتی

شراکت مالی

شراکت در برنامهریزی و
تصمیمگیری

شراکت دانش و اطالعات

تحلیلپیوند
اطالعرسانی

تحیلپیوند
مشاركت

دوسویگی
انتقالپذیری

تحلیل مرکزیت
نهادی
مرکزیت درجه



شاخص



تراکم

كالنشبکه



تحلیل انسجام نهادی

كالنشبکه

اعتماد به دانش سایر نهادها

ایجاد اختالل در وظایف

تحلیلپیوند
اعتماد

میاننهادی

شاخصهای



تعهد به تفاهمنامة مشترک

تعهد به قوانین

ارزیابی شاخصهای
همافزایی نهادی

تحلیلهمافزايی

نمودار.1مدلمفهومیتحقیق(منبع:محققانبابرداشتازادبیاتتحقیق) 

روشتحقیق 
تحقیق حاضر دارای ماهیت نظری -کاربردی است و با روش توصیفی– تحلیلی انجام پذیرفته است .دادههای مورد نیاز
با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمعآوری شده است .جامعة آماری مطالعه شامل مدیران ،کارکنان ،و اعضای نهادهای
فعال در منطقة  8شیراز است که هر یك به نحوی در بازآفرینی این منطقه نقش ایفا میکنند .این نهادها شامل طیفی از
نهادهای خصوصی ،عمومی ،دولتی ،و مردمی است که از آن میان مجموعاً  12نهاد (جدول  )2انتخاب و بررسی شد.
درمجموع 146 ،نفر از مدیران و کارشناسان فعال در این نهادها بهصورت هدفمند و قضاوتی و باتوجهبه ارتباط و نقش
آنها با بازآفرینی منطقه انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفتهاند .در این تحقیق برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از
روش آلفای کرونباخ

(=0/711

 )Cronbachاستفاده شد که میزان بهدستآمده نشاندهندة همسازی مناسب بین

گویههاست و برای روایی از نظر استادان و کارشناسان استفاده شده است .همچنین ،برای بررسی دقیقتر موضوع،
)1. Quadratic Assignment Procedure (QAP
2. UCINET
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مصاحبههایی ترتیب داده شد .بیست نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای یادشده بهطور هدفمند انتخاب و مصاحبه شدند.
برای تحلیل دادههای پرسشنامه بهمنظور بررسی چگونگی الگوی روابط متقابل بین نهادهای ذیربط در بازآفرینی از
روش تحلیل شبکه استفاده شد و با استفاده از نرمافزار یوسینت 1شاخصهای کالن شبکة نهادی مستخرج شد .همچنین،
با تحلیل محتوای کیفی یافتههای حاصل از مصاحبهها ،مشکالت همافزایی میاننهادی شناسایی شد .

محدودۀموردمطالعه 
منطقة  8شهرداری شیراز ،که منطبق با منطقة تاریخی -فرهنگی شهر است ،با وسعت  378هکتار و جمعیت بیش از  44هزار
نفر در مرکز شهر واقع شده است .این منطقه ،با پیشینة تاریخی درخشان خود ،امروز با ابعاد گوناگون فرسودگی شهری دست به
گریبان است؛ این منطقه در  15سال گذشته نرخ رشدی معادل  -2/7داشته است در مقایسه با شهر شیراز ( ،)2/2که نشان از
خروج جمعیت است .کاهش امنیت اجتماعی ،مهاجرت اقشار ضعیف و فرودست به آن ،و کاهش کیفیتهای اجتماعی از مسائل
اصلی این محدوده است که به افت اجتماعی آن منجر شده است .شاخصهای اقتصادی مانند بار تکفل ،نرخ مشارکت
اقتصادی ،و نرخ عمومی فعالیت در محدوده با اختالف نسبت به شهر شیراز در سطوح پایینتری است .همچنین ،نزدیك به
50درصد از بناهای مسکونی در منطقه کیفیت تخریبی و 51/6درصد بیش از سی سال قدمت دارند که نشاندهندة سطح باالی
فرسودگی کالبدی در منطقه است (ایزدی .)145 :1396 ،در طی سالیان اخیر مطالعات ،برنامهها ،و پیشنهادهای بسیاری بهمنظور
بازآفرینی آن از سوی نهادهای گوناگون تهیه شده است .نهادها و سازمانهای مختلفی در فرایند بازآفرینی این منطقه از مراحل
ابتدایی تهیة طرح ،تصویب ،اجرا تا مرحلة نظارت فعالیت میکنند .در این تحقیق مهمترین این نهادها ،که نقش اصلی را در
ارتباط با بازآفرینی محدودة تاریخی شیراز دارند ،شناسایی و تحلیل شدهاند (جدول .)2
جدول.2نهادهایكلیدیدرفرايندبازآفرينیمنطقة۸شیراز 
نوعنهاد 

دولتی

خصوصی

نهاد 
میراث فرهنگی و گردشگری
شرکت عمران و بهسازی
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی
فرماندهی نیروی انتظامی
مهندسین مشاور و پیمانکاران
اصناف

نوعنهاد 
عمومی

نهاد
شهرداری
شورای شهر
یاوران شورا محالت
انجمن دوستداران میراث فرهنگی /کانون جوانان نگاه فردا /کانون
معماران پارس /خانة توریسم پارس

سایر

تولیت آستان مطهر احمدی و محمدی

مردمی

منبع:يافتههایپژوهش 1396،


بحثويافتهها 
در راستای پاسخ به سؤال اول تحقیق بدین مضمون که آیا روابط سازمانهای متولی بازآفرینی واجد کارایی الزم در تحقق
بازآفرینی منطقة  8شهر شیراز است یا خیر ،ارزیابی همافزایی نهادی در قالب سه شاخص اعتماد ،مشارکت ،و اطالعرسانی انجام
گرفت .گویههای مرتبط با هر شاخص تدوین و دادههای الزم از طریق پرسشنامه جمعآوری شد؛ بدین صورت که مشارکت،
اطالعرسانی ،و اعتماد هر یك از نهادها با سایر نهادها ارزیابی شد .در این تحقیق به هر گویه از  0تا  5امتیاز داده شده است؛
بدین صورت که به فقدان پیوند امتیاز  ،0سطح بسیار پایین امتیاز  ،1سطح پایین امتیاز  ،2سطح متوسط امتیاز  ،3سطح باالی
پیوند امتیاز  ،4و سطح بسیار باالی پیوند امتیاز  5اختصاص یافت .نخست ،بهمنظور سنجش و شناخت میزان همافزایی نهادی از

1. UCINET. 6.0

افزايیمیاننهادیدربازآفرينیشهریبااستفادهاز…


تحلیلنقشهم

249

آزمون میانگین و انحرافمعیار استفاده شد .سپس ،بهمنظور بررسی دقیقتر روابط میاننهادی ،سه پیوند اعتماد ،اطالعرسانی ،و
مشارکت در قالب شاخصهای کالن تحلیل شبکه و در سه شبکه با همین عناوین سنجش شد .برای تحلیل شبکة ارتباطات
نهادی منطقه ،نخست ماتریس دودویی روابط نهادی با استفاده از میانگین امتیازها در هر نهاد و بر مبنای میزان مشارکت،
اعتماد ،و اطالعرسانی نهادها ترسیم شد .سپس ،بهمنظور تحلیل شاخصهای کالن شبکه ،ماتریس دودویی هر پیوند
(مشارکت ،اطالعرسانی ،و اعتماد) ترسیم و دادههای حاصل در نرمافزار یوسینت 1وارد شد.
2
،اطالعرسانی،واعتماددرنهادهایمتولیبازآفرينیمنطقه 

جدول.3نتايجحاصلازآزمونمیانگیندرسهشبکةمشاركت

اعتماد

اطالعرسانی

مشارکت



شاخص 

میانگین 

میزان مشارکت مالی
میزان مشارکت دانش و اطالعات
میزان مشارکت اجرایی و عملیاتی
میزان مشارکت در برنامهریزی و تصمیمگیری
میزان انتقال دانش و تجربیات و مطالعات انجامگرفته توسط نهادها به یکدیگر
میزان دریافت اطالع از فعالیتهای انجامشدة سایر نهادها از طریق مکاتبات رسمی
کیفیت ابزار انتقال اطالعات
الزام قانونی در انتقال اطالعات مرتبط به سایر نهادهای ذیربط
وجود سازوکارهای مناسب بهمنظور اطالعرسانی (برگزاری کارگروهها ،شوراها و )...
میزان اطمینان از صحت و درستی انجام وظایف مرتبط با بازآفرینی منطقه از سوی سایر نهادها
میزان پایبندی و تعهد سایر نهادها به اجرای تفاهمنامهها و ابالغیههای مشترک
میزان تعهد و پایبندی سایر نهادها به اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بافتهای تاریخی
وجود سطح مناسبی از تخصص و دانش الزم برای انجام وظایف مرتبط با بازآفرینی در سایر سازمانهای ذیربط
میزان اختالل در وظایف سازمان بهعلت فعالیتهای سایر سازمانهای ذیربط

2/58
1/4
2/84
1/85
2/12
2/5
1/67
2/42
2/38
2/4
2/83
3/2
2/21
2/6

میانگین
كل 

انحراف
معیار 

2/16

1/3

2/22

1/01

2/65

0/9

منبع:يافتههایپژوهش 1396،


نتایج پرسشنامه نشان میدهد که میزان مشارکت میاننهادی دارای میانگین  ،2/16اعتماد میاننهادی  ،2/65و
اطالعرسانی میاننهادی دارای میانگین  2/22است .باتوجهبه اینکه بیشینة میانگین پنج و حد متوسط (استاندارد) آن سه
است ،میانگین بهدستآمده نشان میدهد که میانگین شاخصهای همافزایی میاننهادی کمتر از حد استاندارد واقع شده
است و وضعیت مطلوبی ندارد .میزان پایین انحراف معیار نشان از همگنی پاسخهای ارائهشده در جامعة آماری دارد.
ارزيابیشاخصهایكالنتحلیلشبکةنهادیبازآفرينی 


شاخصهای کالننهادی در دو دسته شاخصهای انسجام و همبستگی شامل «تراکم»« ،میزان دوسویگی پیوندها» ،و
«انتقالیافتگی» و شاخصهای مرکزیت شامل «تمرکز شبکه» و «مرزبندی مرکز از پیرامون» بررسی شدهاند.
همانگونهکه در مدل مفهومی اشاره شده است ،از شاخصهای کالن شبکه بهمنظور ارزیابی سه شاخص همافزایی
نهادی (مشارکت ،اعتماد ،و اطالعرسانی) استفاده شده است .بنابراین ،هر یك از این سه پیوند بهطور جداگانه با استفاده از
شاخصهای کالن تحلیل شبکه تحلیل شدهاند.
اخصهایانسجاموهمبستگی 

ش
3

الف)تراكم :در این تحقیق تراکم در سطح کل شبکه محاسبه شد .هر چه میزان تراکم در شبکه باالتر باشد میزان
1. UCINET

 .2منظور از مشارکت در این مبحث همکاری بین سازمانی است که در قالب عقد قرارداد ،انعقاد تفاهمنامه ،ابالغ از طریق ابالغیه و نامه ،طرح از طریق
جلسات و کارگروهها ،و مکتوبشدن آنها در صورت جلسات انجام شده باشد (روابط رسمی).
3. Density overall
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انسجام شبکه نیز بیشتر است .نتایج نشان میدهد میزان تراکم در سطح کل پیوند مشارکت معادل 32/7درصد است .این
میزان در شبکة اعتماد معادل 41درصد و در شبکة اطالعرسانی معادل 28/2درصد است که نشاندهندة میزان تراکم و
پیوند پایین (کمتر از میانگین 50درصد) در هر سه شبکه است .این بدین معناست که میزان انسجام و پیوستگی شبکة
نهادی بازآفرینی در محدودة موردمطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
جدول.4میزانتراكمپیوندهایمشاركت،اعتماد،واطالعنهادهایمرتبطبابازآفرينیمحدوده 

میزان تراکم پیوند بر
مبنای مشارکت

میزان تراکم پیوند بر
مبنای اعتماد

میزان تراکم پیوند بر
مبنای اطالع

میزانرابطه 
عدم مشارکت
مشارکت کم و بسیار کم
مشارکت متوسط
مشارکت زیاد و بسیار زیاد
عدم اعتماد /عدم پیوند
اعتماد کم و بسیار کم
اعتماد متوسط
اعتماد زیاد و بسیار زیاد
عدم انتقال اطالعات
اطالعرسانی کم و بسیار کم
اطالعرسانی متوسط
اطالعرسانی زیاد و بسیار زیاد

درصدپیونددركلشبکه 

درصدپیوند 
67/3
13/19
11/50
8/01
59
11/32
18/85
10/84
71/80
11/26
9/84
7/10

32/7

41

28/2

منبع:يافتههایپژوهش 1396،


ب) میزان دوسويگی پیوندها (بده بستان) در شبکه :این شاخص نشاندهندة تعداد پیوندهای متقابل
موجود نسبت به تعدادی است که باید وجود داشته باشد .باتوجهبه اینکه هر چه میزان بده بستان روابط در شبکه بیشتر
باشد ،میزان پایداری شبکه نیز افزایش خواهد یافت ،میتوان بیان کرد که سازمان شهرداری دارای پیوند مشارکت،
اعتماد ،و اطالعرسانی پایدارتری با سایر نهادهای بازآفرینی است (بهترتیب  ،65 ،85و 80درصد) .در ارتباط با سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری ،شاخص دوسویگی در مورد پیوند اعتماد ،مشارکت ،و اطالعرسانی بهترتیب 50درصد،
61درصد ،و 42درصد بوده است که بیانگر میزان متوسط پایداری شبکهها در این سازمان است.
رسانیمیاننهادهایبازآفرينی 


واطالع
جدول.5میزانشاخصدوسويگی()%پیوندهایمشاركت،اعتماد،
شهرداری(درصد)

شورایشهر(درصد)

سازان(درصد)

منبع:يافتههایپژوهش 1396،


عمرانومسکن 

80

30

14

42

8

36

12

18

30

6

28

(درصد)

65

38

35

61

44

42

28

40

42

20

15

میراثفرهنگیوگردشگری

فرهنگوارشاداسالمی(درصد)

سازماناوقاف(درصد)

اطالعرسانی با سایر نهادها

تولیتشاهچراغوآستانه(درصد)

میااازان متقابااالباااودن پیوناااد

فرماندهینیرویانتظامی(درصد)

سایر نهادها

85

15

30

50

12

22

18

38

48

13

36

منطقه(درصد)

میزان متقابلبودن پیوند اعتماد باا

X1

 X2

 X3

 X4

 X5

 X6

 X7

 X8

 X9

 X10

 X11

شركتنوسازیوتسهیلگری

با سایر نهادها

سازمانهایغیردولتی(درصد)


میزان متقابلبودن پیوند مشاارکت

بخشخصوصی(درصد)

كنشگران 
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ج) شاخص انتقالپذيری در شبکه :نتایج جدول  6نشان میدهد میزان انتقالپذیری شبکة اعتماد
25/36درصد ،انتقالپذیری در شبکة مشارکت 22/22درصد ،و در شبکة اطالعرسانی 17/85درصد است؛ یعنی به این
میزانها امکان ایجاد مشارکت هر یك از کنشگران با کنشگر سوم ،اعتماد هر کنشگر به کنشگر سوم ،و دستیابی به
منابع اطالعاتی هر یك به طرف سوم وجود دارد .باتوجهبه تنوع شاخصها و ابعاد بازآفرینی شهری ،درصد انتقالیافتگی
در شبکة نهادی بازآفرینی محدودة موردمطالعه در سطح پایینی قرار دارد .بدین معنا که تنوع شاخصهای بازآفرینی در
حیطههای موضوعی مختلف از جمله موضوعات اجتماعی و اقتصادی  ...نیازمند همکاری تعداد بیشتری از نهادها و نیز
واحدهای متبوعة آنهاست ،که با افزایش میزان انتقالپذیری احتمال مشارکت و دریافت منابع اطالعاتی این نهادها از
یکدیگر بیشتر میشود .بدین ترتیب ،هر چقدر این میزان در شبکه افزایش یابد ،پیوندهای برونسازمانی هرچند ضعیف در
شبکه تقویت و امکان دسترسی به منابع بیشتر برای نهادها فراهم میآید .همچنین ،سطح پایین شاخص انتقالیافتگی در
سازماننیافتگی شبکهها بهمنظور هدایت و تقویت رفتار اعضایشان و نهادینهنشدن پیوندها در سه

سه شبکه نشاندهندة
شبکة موردبررسی نیز هست.
يافتگیپیوندهادرشبکههایموردمطالعه(درصد) 


میزانشاخصانتقال
جدول.6
میزان انتقالپذیری در پیوند مشارکت

22/22

میزان انتقالپذیری در پیوند اعتماد

25/36

میزان انتقالپذیری در پیوند اطالعرسانی

17/85

منبع:يافتههایپژوهش 1396،


ارزيابیشاخصهایمركزيت 


همانگونهکه پیشتر بیان شد ،یك گره با مرکزیت باال تأثیر بیشتری در جریانات پیرامون شبکه دارد .در این مرحله ،برای
مشخصکردن نهادهای مرکزی در شبکة بازآفرینی منطقه ،از شاخص مرکز -پیرامون استفاده و سپس درجة مرکزیت
کل شبکه محاسبه شده است.
مركزيتدرجه

1

جدول  7بیانگر میزان شاخص تمرکز شبکة نهادی بازآفرینی در محدودة موردمطالعه براساس پیوندهای بیرونی و درونی
است .درجة تمرکز 51درصد براساس پیوندهای بیرونی در شبکة مشارکت بیانگر میزان اقتدار و نفوذ 51درصدی نهادهای
مرکزی در شبکه است .براساس درجة تمرکز پیوندهای درونی شبکة مشارکت ،میزان شهرت نهادهای مرکزی در این
شبکه 49درصد است .بهطور کلی ،تقریباً نیمی از پیوندهای درونی و بیرونی مشارکت در دست کنشگران مرکزی محصور
شده و بقیة پیوندها در اختیار سایر نهادها در شبکة مشارکت است .درجة مرکزیت در شبکة اعتماد نشان میدهد که
اعتماد در شبکه وابستگی کمی به کنشگران مرکزی دارد (بسیار پایینتر از حد متوسط 50درصد) .بر این اساس ،نهادهای
مرکزی سطح پایینی از اعتماد سایر نهادها را دریافت میکنند (32/5درصد براساس پیوندها درونی) و همچنین دارای
اعتماد پایینی نسبت به سایر کنشگران در شبکهاند (22درصد براساس پیوندهای بیرونی) .درجة مرکزیت در سطح کل
شبکة اطالعرسانی ،براساس پیوندهای بیرونی و درونی ،هر دو 35درصد است که مشابه یکدیگر است و نشان میدهد که
میزان اثرگذاری کنشگران مرکزی در این شبکه از هر دو لحاظ شهرت و اقتدار کمتر از حد متوسط است و تقریباً
35درصد از پیوندهای اطالعرسانی در دست نهادهای مرکزی بوده و بقیة پیوندها در اختیار سایر نهادها در شبکه است.
1. centrality degree
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جدول.7میزانشاخصتمركزكلشبکةنهادیبازآفرينیدرمحدوده 
شاخص 
مرکزیت شبکه براساس پیوندهای داخلی شبکة مشارکت
مرکزیت شبکه براساس پیوندهای خارجی شبکة مشارکت
مرکزیت شبکه براساس پیوندهای داخلی شبکة اعتماد
مرکزیت شبکه براساس پیوندهای خارجی شبکة اعتماد
مرکزیت شبکه براساس پیوندهای داخلی شبکة اطالع
مرکزیت شبکه براساس پیوندهای خارجی شبکة اطالع

درصد 
%49
%51
%32/5
%22
%35
%35

منبع:يافتههایپژوهش 1396،


نمودارهای  ،3 ،2و  4نشاندهندة درجة مرکزیت هر یك از نهادها (کنشگران) در سه شبکة نهادی اطالعرسانی،
مشارکت ،و اعتماد در ارتباط با بازآفرینی محدودة موردمطالعه است .هر چه مرکزیت درجة یك کنشگر بیشتر باشد،
ارتباطات و شبکة بیشتری در اختیار داشته و تأثیرگذارتر است .اندازة گرهها متناسب با میزان مرکزیت درجة سازمانها و
ضخامت خطوط در شبکة روابط نشاندهندة پیوند بیشتر است .همانگونهکه در گرافهای مرتبط مشخص است ،دو نهاد
شهرداری ،میراث فرهنگی در هر سه پیوند کنشگران مرکزی را تشکیل میدهند .همچنین ،تولیت آستان احمدی و
محمدی از کنشگران مرکزی در پیوند مشارکت است .نهاد فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز سازمانهای غیردولتی کمترین
پیوند را در هر سه شبکه در اختیار داشته و در فرایند بازآفرینی منطقه در حاشیه قرار گرفتهاند.

منبع:يافتههایپژوهش 1396،

نمودار.2شبکةمشاركتنهادهایبازآفرينیبرمبنایمركزيتدرجه.

نمودار.3شبکةاعتمادنهادهایبازآفرينیبرمبنایمركزيتدرجه 
منبع:يافتههایپژوهش1396،
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اطالعرسانینهادهایبازآفرينیبرمبنایمركزيتدرجه 

نمودار.4شبکة
منبع:يافتههایپژوهش 1396،


هایهمافزايینهادی 


بررسیارتباطمیانمؤلفه

سؤال دیگر این تحقیق این است که آیا میان شاخصهای همافزایی نهادی رابطة معناداری وجود دارد؟ بهمنظور پاسخ به
این سؤال ،ارتباط میان مؤلفههای همافزایی با استفاده از شاخص  QAPو تحلیل رگرسیون سه مؤلفه (مؤلفة مشارکت
بهعنوان متغیر وابسته و نیز دو مؤلفة اعتماد و اطالعرسانی بهعنوان متغیر مستقل) ارزیابی شد .این تحلیل با استفاده از
تحلیل رگرسیون شبکة پیوندها در نرمافزار یوسینت انجام شد.
الف)رابطةبیندوپیونداعتمادومشاركتبراساسشاخص QAP1

براساس نتایج شاخص  QAPمیتوان بیان کرد که میزان همبستگی بین دو پیوند اعتماد و مشارکت 44درصد است که
نشاندهندة همبستگی متوسط بین دو پیوند مشارکت و اعتماد است .میزان معنیداری رابطة همبستگی بین دو پیوند
اعتماد و مشارکت برابر با صفر است ( )sig=0/001که نشان میدهد همبستگی دو پیوند معنیدار است .بنابراین ،میتوان
استدالل کرد اگر بین دو کنشگر (نهاد) پیوند اعتماد وجود داشته باشد ،به احتمال 44درصد بین آنها مشارکت نیز در
شبکه برقرار خواهد بود .همچنین ،براساس نتایج ضریب تعیین 2در سطح معنیداری صفر میتوان بیان کرد حدود
21درصد از ضریب تغییرات مشارکت (متغیر وابسته) به تغییرات اعتماد (متغیر مستقل) مربوط است (جدول .)8
آمارههایرگرسیونخطیبیندوپیونداعتمادومشاركتدرنهادهایبازآفرينیمحدوده 
جدول .۸
 Independent
 Independent
 R-square
 Adj R-Sqr
 Probability
 Significance
Un-stdized coe
 Stdized coe
0/209
0/200
0/001
0/1100714
0/000000
0/999
0/447939
0/457522
0/001
جدول.9معادلةرگرسیونخطیبیندوپیونداعتمادومشاركتدرنهادهایبازآفرينیمحدوده 

Y=% 11+ %45 x

میزانضرايب 

ضرايب 

%11

عرض از مبدأ

%45

ضریب رگرسیون متغیر مستقل

 .1شاخص  )QAP( Quadratic Assignment Procedureبهمنظور تحلیل ارتباط و همبستگی میان دو ماتریس متقارن بهکار میرود.
2. R-squared

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،52شمارۀ،1بهار1399



254

ب)رابطةبیندوپیونداطالعرسانیومشاركتبراساسشاخصQAP

از شاخص

QAP

برای سنجش همبستگی میان دو شبکة اطالعرسانی (بهعنوان متغیر مستقل) و مشارکت نهادها با

یکدیگر (بهعنوان متغیر وابسته) نیز استفاده شد .براساس نتایج این شاخص ،میتوان بیان کرد میزان همبستگی بین دو
پیوند اطالعرسانی و مشارکت 78درصد است که نشاندهندة همبستگی باال بین این دو پیوند است .میزان معنیداری
رابطة همبستگی بین دو پیوند اعتماد و مشارکت برابر با صفر است ( )sig=0/000که نشان میدهد همبستگی دو پیوند
معنیدار است .میتوان استدالل کرد اگر بین دو کنشگر (نهاد) پیوند اطالعرسانی وجود داشته باشد ،به احتمال 78درصد
بین آنها مشارکت نیز در شبکه برقرار خواهد بود .همچنین ،براساس نتایج ضریب تعیین در سطح معنیداری صفر ،حدود
56/5درصد از ضریب تغییرات مشارکت (متغیر وابسته) به تغییرات اطالعرسانی (متغیر مستقل) مربوط است (جدول .)10
هایرگرسیونخطیبیندوپیونداطالعرسانیومشاركتدرنهادهایبازآفرينیمحدوده 

جدول .10
آماره
 Independent
 Independent
 R-square
 Adj R-Sqr
 Probability
 Significance
Un-stdized coe
 Stdized coe
0/113924
0/000000
1
0/565
0/561
0/000
0/789302
0/75155880
0/000
جدول.11معادلةرگرسیونخطیبیندوپیونداعتمادومشاركتدرنهادهایبازآفرينیمحدوده 


میزانضرايب 

ضرايب 

%11

عرض از مبدأ

%78

ضریب رگرسیون متغیر مستقل

Y=% 11+ %78 x

باتوجهبه نتایج حاصل از یافتههای این بخش در پاسخ به سؤال دوم ،میتوان بیان کرد که میان شاخصهای
همافزایی نهادی ارتباط معنیدار وجود دارد و این شاخصها در رابطه با یکدیگر عملکرد یافتهاند .بدین ترتیب ،تقویت هر
یك از مؤلفههای اعتماد و اطالعرسانی میتواند به تقویت پیوند و مشارکت میاننهادی منجر شود و بالعکس.
افزايیمیاننهادیدرشبکةبازآفرينیمنطقه 


شناختمسائلمرتبطباهم

بهمنظور پاسخ به سؤال سوم تحقیق مبنی بر شناخت مشکالت پیش روی همافزایی نهادی در بازآفرینی منطقة مورد
مطالعه ،عالوه بر پرسشنامه ،با تعدادی از مدیران و کارشناسان مرتبط مصاحبههایی بهعمل آمد .این مصاحبهها نخست
بهصورت طرح سؤاالتی مشخص آغاز شد و سپس در جریان مصاحبه سعی شد بر ابعادی از تحقیق تمرکز شود که انتظار
میرفت در ارتباط با همافزایی نهادی در سطح منطقة موردمطالعه تأثیرگذار بوده ،اما در پرسشنامه موردتوجه قرار نگرفته
باشد .در استخراج نتایج کیفی ،نخست اظهارات ارائهشده توسط مصاحبهشوندگان دستهبندی شد .سپس ،در قالب
دستهبندی صورتگرفته و اظهارنظر افراد در قالب دیدگاههای مثبت و منفی خالصه شد (جدول  .)12برخی از عوامل
مؤثر بر همافزایی نهادی که از اجرای مصاحبهها مستخرج شد بهصورت زیر دستهبندی شدهاند :سازوکارهای هماهنگی؛
تضاد منافع و نگرش؛ مرکزیت؛ و ترتیبات قانونی.
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عوامل 

هایكیفیتحقیقبرحسبديدگاههایمثبتومنفی


نکاتونتايجيافته
جدول.12
ديدگاههاومواردمثبت 

 بهوجودآمدن امکانات فنی مناسبسازوکارهای هماهنگی

برای اطاالعرساانی باه شاهروندان،
گردشگران ،و سرمایهگذاران
 طرح و بررسی ماوردی مساائل ومشکالت محدوده باتوجه به ضرورت
و شرایط در کارگروهها ،کمیتاههاا ،و
شوراهای تخصصی

ديدگاههاومواردمنفی 

 فقدان سیستمهای هوشمند اطالعرسانی ،ثبت اسناد و مصوبات بهمنظور انتقال اطالعات بین سازمانی تعداد محدود جلسات و کارگروهها بهمنظور هماهنگی بین سازمانیجلسات نامنظم و غیرمنسجم کارگروهها ،کمیتهها ،و شوراهای تخصصی
 عدم الزام و ضرورت اجرایی بسیاری از مصوبات و تصمیمات مطرحشده در کارگروه ها ،کمیته ها ،و شاوراهای تخصصایمرتبط
 عدم حضور و مشارکت نهادهای مردمی و غیردولتی و نیز بخش خصوصی در کارگروهها و شوراها -برداشت متفاوت نهادها از مقولة توسعه و بهسازی بافت تاریخی و اعمال سیاستها و برنامههای بعضاً متضاد (نگرش به

تضاد منافع و نگرش

میراث تاریخی بهعنوان مانعی برای اجراییشدن طرحهای توسعة عمرانای از ساوی شاهرداری و تأکیاد ساازمان میاراث
-

فرهنگی بر حفاظت و صیانت آثار تاریخی)
سلیقهایبودن تصمیمها و سیاستگذاریهای برخی مسئوالن که گاهی به دنبال تأمین منفعت شخصی اعمال میشود
تأکید نهادهای مذهبی موجود در منطقه (تولیت حرم مطهر احمدی و محمدی) بر توسعة شبکة دسترسیهای اطراف حرم
شاهچراغ و مخالفت برخی نهادهای ذیربط بهدلیل تخریب بافت تاریخی

مرکزیت

 دسترساای بااه مقامااات اسااتانیبااهدلیاال مرکزیاات اسااتان و امکااان
هماهنگی سریعتر
 -امکاااان حضاااور مسااائوالن و

ترتیبات قانونی

کارشناسااان از نهادهااای مختلااف و
ذیربااط و همچنااین ذینفعااان در
بخااش خصوصاای در کااارگروههااا،
کمیتهها ،و شوراهای تخصصی

 تمرکز قدرت در شهرداری بهواسطة منابع مالی بیشتر این نهااد و تادوین و اجارای بسایاری از طارحهاا و پاروژههاایبازآفرینی محدوده در راستای اهداف ،منافع ،و تقاضای شهرداری
 غلبة شدید بخش دولتی در هر گونه تصمیم و اقدام (تمرکز قدرت تصمیمگیری در یکی دو نهاد دولتی) اعمال نفوذ نهادها و افراد قدرتمند محلی در روند تصمیمگیری کارگروهها و شوراهای تخصصی عدم ضمانت اجرایی تفاهمنامهها ،ابالغیه ،و سایر ابزار که مناسبات و مشارکتهای بین سازمانی را تنظیم میکنند ناکارآمدی مقررات ،قوانین ،و آییننامهها در ایجاد هماهنگی میان سازمانی وجود قوانین دستوپاگیر و وقتگیر بهعنوان مانعی برای مشارکت بخش خصوصی جایگاه کامالً ضعیف نهادهای مردمی و خصوصی در تصمیمات و اقدامات از لحاظ قانونی عدم شناخت دستاندرکاران بازآفرینی نسبت به قوانین مرتبط فعالیت موازی دستگاهها -جدایی  57هکتار از قلب محدوده از سایر بخشهای آن و تدوین طرح و برنامههای جداگانه توسط دو مشاور متفاوت

سایر

 بیتوجهی نهادها به مکاتبات و ابالغیههای سایر نهادهای مرتبط عدم اطالع نهادهای ذیربط از طرحهای تهیهشده توسط سایر نهادها و بعضاً اجرای طرحهای مشابه -امتناع نهادها از در اختیار قرار دادن مطالعات و دادههای تدوینشده به یکدیگر

منبع:يافتههایپژوهش 1396،


در پاسخ به سؤال سوم مبنی بر شناسایی مشکالت همافزایی نهادی در بازآفرینی منطقة موردمطالعه ،یافتههای
حاصل از مصاحبههای انجامگرفته (جدول  )12نشان میدهد که مشکالت همافزایی نهادی در بازآفرینی منطقة
موردمطالعه حول چهار محورا ضعف سازوکارهای هماهنگی میاننهادها؛ تضاد منافع و نگرش میاننهادهای بازآفرینی؛
تمرکز قدرت و منابع مالی در چند نهاد محدود؛ و ضعف ترتیبات قانونیا شکل گرفته است و بهبود شاخصهای همافزایی
نهادی و افزایش کارایی عملکردی بین نهادهای بازآفرینی منطقه با شناسایی و برطرفکردن این مشکالت امکانپذیر
است.

نتیجه گیری 
یکی از مسائل مهم در ارتباط با منطقة تاریخی -فرهنگی شهر شیراز آن است که ،بهرغم تهیة طرحهای متعدد بهسازی
و بازآفرینی برای این منطقه و با وجود قابلیتهای تاریخی و گردشگری آن ،نهتنها تا کنون موفقیت چشمگیری در بهبود
وضعیت این منطقه حاصل نشده ،بلکه با افت و فرسودگی بیشتر نیز در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،و
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محیطی مواجه شده است .در این رابطه ،این تحقیق بر یکی از عوامل مهم در تحققپذیری بازآفرینی شهری یعنی بستر
نهادی بازآفرینی تمرکز کرده و به سه پرسش اصلی در ارتباط با همافزایی نهادی بازآفرینی در بافت تاریخی -فرهنگی
شهر پاسخ میدهد .جمعبندی یافتهها در ارتباط با تحلیل همافزایی میان نهادهای بازآفرینی منطقه ،براساس آزمون
میانگین ،نشان میدهد میانگین سه شاخص همافزایی شامل مشارکت نهادها ( ،)2/16اطالعرسانی ( ،)2/22و اعتماد
( )2/65کمتر از حد متوسط بوده است .همچنین ،بهمنظور ارزیابی دقیقتر ارتباطات و مناسبات میان نهادهای بازآفرینی در
محدودة موردمطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ،شبکة ارتباطات میان نهادهای بازآفرینی تحلیل شد .براساس
نتایج این تحلیل ،شاخصهای کالن در شبکة نهادی برای سه پیوند مشارکت ،اعتماد ،و اطالعرسانی ،بهعنوان
شاخصهای همافزایی نهادی ،بدین صورت استخرج شد؛ میزان شاخص تراکم در شبکة نهادی در هر سه پیوند اعتماد،
مشارکت ،و اطالعرسانی کمتر از 50درصد بوده است که نشاندهندة میزان انسجام پایین شبکة نهادی بازآفرینی در
منطقه است .میزان شاخص دوسویگی برای هر یك از نهادها نیز مشخص کرد که پیوند مشارکت ،اعتماد ،و اطالعرسانی
در بستر نهادی بازآفرینی پایدار نیست .در این بین نهاد شهرداری و میراث فرهنگی با میزان دوسویگی متوسط از پایداری
نسبی در روابط برخوردارند .همچنین ،درصد انتقالیافتگی در شبکة نهادی بازآفرینی محدودة موردمطالعه در سطح پایینی
قرار دارد (بهترتیب  ،25/36 ،22/22و 17/85درصد برای پیوند مشارکت ،اعتماد ،و اطالعرسانی) که بیانگر عدم
نهادینهشدن روابط در شبکه و نیز احتمال پایین استفادة نهادها از طیف متنوعی از منابع نهادهای مختلف است .همچنین،
بهمنظور سنجش میزان قدرت نهادهای ذیربط بهواسطة ارتباطات آنها از شاخص مرکزیت درجه استفاده شد .تحلیل
گرافهای مرتبط نیز نشاندهندة آن است که در هر سه شبکه ،نهادهای شهرداری و میراث فرهنگی بیشترین پیوند و
سازمانهای غیردولتی و سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی کمترین پیوند را در اختیار دارند .درصد «درجة مرکزیت براساس
پیوندهای بیرونی» نشاندهندة نظام تمرکزگرا در مدیریت بازآفرینی منطقه است .تحلیل شاخصهای یادشده بهمنظور
پاسخ به سؤال اول نشان میدهد که مناسبات و روابط سازمانهای متولی بازآفرینی در محدودة موردمطالعه فاقد کارایی
الزم و مناسب بهمنظور تحقق این امر بوده و شاخصهای کالن شبکه در هر سه شاخص همافزایی (مشارکت ،اعتماد ،و
اطالعرسانی) دچار ضعفاند.
در راستای پاسخ به سؤال دوم تحقیق و بهمنظور بررسی ارتباط میان شاخصهای همافزایی نهادی ،از شاخص

QAP

استفاده شد .تحلیل حاصل از این شاخص نشان میدهد بین دو شاخص مشارکت و اعتماد از یك سو و مشارکت و
اطالعرسانی از سوی دیگر رابطة معناداری وجود دارد .بنابراین ،اعتماد بیشتر نهادها به یکدیگر و فرایند اطالعرسانی آنها
به هم به ایجاد زمینههای مشارکت بیشتر میان آنها منجر شده است .این نتیجه مشخص میکند که ایجاد مشارکت
مؤثر بین نهادهای بازآفرینی نیازمند بهبود سازوکارهای اطالعرسانی و نیز اعتماد است.
همچنین ،براساس تحلیل کیفی مصاحبههای انجامگرفته ،مشکالت مرتبط با همافزایی نهادی در چهار مقولة
سازوکارهای هماهنگی ،تضاد منافع و نگرش ،مرکزیت ،و ترتیبات قانونی قرار دارد .باتوجهبه زمینههای مشکالت
شناساییشده ،سازوکارهای زیر میتواند شرایط بهبود و افزایش همافزایی نهادی در شبکة بازآفرینی منطقه را فراهم آورد:
افزایش ضمانتهای اجرایی تفاهمنامهها و ابالغیههای میانسازمانی و اتخاذ الزامهای قانونی در این زمینه
تدوین مقرراتی در زمینة الزام نهادها به هماهنگی و همکاری با یکدیگر (در راستای شاخص مشارکت ،اطالعرسانی)
ایجاد سیستم هوشمند اطالعرسانی ،ثبت اسناد و مصوبات ،بهمنظور انتقال اطالعات بین سازمانی و تقویت روابط
نهادها در زمینههای کسب اطالعات و شناختهای موضوعی از منطقه (در راستای شاخص اطالعرسانی)
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تقویت نقش کارگروهها و شوراهای تخصصی و افزایش اختیارات قانونی آنها (در راستای شاخص اطالعرسانی،
مشارکت)
تشکیل بانك اطالعاتی شامل اقدمات انجامشده و در دست اجرا در محدوده ،طرحهای مطالعاتی انجامگرفته،
اطالعات آماری و سایر اطالعات درونی هر یك از نهادها مانند تعداد و تخصص نیروی انسانی و  ...و در در دسترس
بودن بانك اطالعاتی مذکور برای همة نهادهای بازیگر در محدودة مورد مطالعه (در راستای شاخص اطالعرسانی)
برگزاری منظم کارگروهها و شوراهای تخصصی و مشارکت فعاالنة نهادها در آن (در راستای شاخص اطالعرسانی،
مشارکت ،و اعتمادسازی)
فراهمکردن زمینههای قانونی حضور و اعمال نظر همة نهادهای ذیربط بهویژه نهادهای خصوصی و مردمی در
کارگروهها و شوراهای تخصصی (در راستای شاخص اعتمادسازی ،مشارکت)
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