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مقدمه 
يکي از مباحث بسيار مهم و جديد مورد نظر مديران ،برنامهريزان ،و متخصصان در دهههاي اخير در ادبيات توسعة
مديريت شهري بحث هم افزايي کنشگران مديريت شهري ،حکمروايي مطلوب شهري ،و نهادهاي مديريت محلي است.
تا دهة  ،1۹80فرض بر آن بود که حکومتها داراي اقتدار الزم براي ادارة حکومتاند .با بروز مسائل پيچيده ،مثل فقر و
نابرابري ،عدم تعادلهاي زيستمحيطي ،بافتهاي فرسوده ،و  ...که حکومت قادر به رفع آن نبود و همچنين رشد نيازها
و انتظارات شهروندان ،ناکارآمدي دولت سنتي در برنامهريزي شهري موجب ظهور حمايت از رويکرد مديريتي در برابر
بلوپرينتي با رويکرد اداري و اجرايي در برابر تقاضاهاي شهري در اواسط دهة  1۹80شد (برکپور و اسدي.)18۳ :1۳88 ،
مديريت متفرق سبب دوبارهکارى ،اجراي کارهاى موازى ،و بعضاً از بين رفتن سرمايههاى عمومى ،ايجاد تشکيالت عريض
و طويل ديوانى ،ايجاد اصطکاک و برخورد ادارات و ناهماهنگى در اجراي وظايف و عدم مسئوليتپذيرى مىشود .بهنظر
مىرسد رفع اين مشکل در گروى ايجاد مديريت واحد شهرى است (کاميار .)74 :1۳۹6 ،بدون همکاري همة گروهها و
سازمانهاي مردمي و دولتي (احمدنيا و کامل قاليباف )168-145 :1۳۹6 ،امکان دستيابي به بازآفريني پايدار شهري
امکانپذير نيست .بنابراين ،از اواسط دهة  1۹۹0گذاري در پارادايم غالب در مديريت شهري بهوقوع پيوست که از آن
بهعنوان حکمروايي شهري تعبير شد.
ادارة جوامع در سطوح ملي ،منطقهاي ،شهري ،و محلي با مسائلي روبهرو شده است که يکي از آنها ناکارآمدي
حکمروايي و ادارة متمرکز و باال به پايين جوامع است .ادارة شهر فقط در نهادهاي رسمي مديريت شهري خالصه
نميشود ،بلکه شامل طيف وسيعي از همة ذينفعان شهري ،شامل دولت مرکزي ،بخش خصوصي ،نهادها و سازمانهاي
غيردولتي مردمنهاد ،رسانهها ،تشکلهاي حرفهاي و تخصصي ،و ساير اعضاي جامعة مدني است (شريفزادگان و
همکاران .)2 :1۳۹4 ،رويکرد دولت تسهيلگر؛ جامعة مدني کنشگر امروزه در نظامهاي دموکراتيک سياسي و اقتصادي اين
ديدگاه که دولت داراي حق انحصاريِ حاکميت و اعمال قدرت بر نيروهاي کنشگر توسعه است يا در تفسيري پدرساالرانه
از قدرت ياريرسان و حامي مطلق آنان است مورد نقد جدي قرار گرفته است .اين نقد از دهة  1۹50آغاز شده و در پي
آن پيوسته دگرگوني نقش دولتها در توسعة کشورها بهوجود آمده است؛ اين نقش از دولتِ سازنده 1در دهة  1۹50به
دولت ِ توانمندکننده 2در دهة  1۹80و دولتِ تنظيمکننده ۳در دهة  1۹۹0تغيير يافته است .از آغاز قرن بيستويکم نيز ،به
دنبال ناکامي سياستهاي توسعة متکي بر رويکردهاي تمرکزگرا ،تجويزي ،و يکسويه از باال به پايين ،ضرورت
بهکارگيري مدلها و رهيافتهاي عمليتر در الگوي توسعه در دولتها مطرح شده است؛ مدلهايي که بايد مبتني بر
تمرکززدايي 4در رويهها و فرايندهاي برنامهريزي باشد و دولتها را از نقش تصديگري توسعه به تسهيلگري توسعه سوق
دهد .با اين رويکرد ،دولت از تمرکزگرايي در برنامهريزي و مديريت توسعه به سمت تفويض اختيارات 5و اعطاي
مسئوليتها و وظايف بيشتر به ساير کنشگران و دخيالن توسعه و بهويژه اجتماعات محلي بهعنوان ذينفعان اصلي
توسعه گام برميدارد (نوروزيان .)1۳۹6 ،با پيچيدهشدن مأموريت سازمانها و تخصصيبودن وظايف ،ساختار شبکهاي
همة کنشگران در قالب يک ساختار همکاري و تشريک مساعي با يکديگر فعاليت ميکردند که در پرتو روابط متقابل و
مفيد براي طرفين به حيات خود ادامه ميدهند (الواني.)2۳7-2۳6 :1۳8۹ ،
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ديدگاه شبکهاي ديدگاه مديريت امروز ساختارهاي شبکهاي مشارکت مردم و فعاليتهاي داوطلبانه و نظارت همگاني
را امکانپذير ساخته و از اين طريق سازمانها را سريعتر ،کمهزينهتر ،و يا اثربخشي بيشتر اجرايي مينمايند .هنري
مينتزبرگ 1بر آن است که توسعة کشورها در گرو توسعة رهبران و مديران است و در ايفاي اين نقش تفاوت مديريت
سنتي و ديدگاههاي امروزين را مطرح کرده است .در سبک سنتي مدير در رأس سلسلهمراتب سازمان قرار دارد و
استراتژيها را ترسيم ميکند و خود را نماد خرد جمعي ميداند؛ درحاليکه در سبک امروزين سازمان شبکهاي است که
مدير نيز در آن جايگاهي همتراز ديگران دارد و رويکرد همکاري و مشارکت غالب است (الواني و همکاران.)241 :1۳8۹ ،
در دو دهة اخير و در ارتباط با تحوالت تکنولوژيک و تأثير آن در روابط اجتماعي ،مفهوم شبکه شايد بهصورت منظم در
کارهاي کاستلز تئوريزه شده باشد .کاستلز ،با توجه به پوياييهاي تکنولوژي اطالعات ،در رؤياي ظهور جامعة شبکهاي
است که در آن فضاي جريانات در حال جانشينشدن فضاي مکان بهعنوان منطق غالب براي سازمانها و نهادهاي
اجتماعي است (باتلر .)5۳0 :2004 ،اصالح جامعة شبکهاي بعد از جامعة اطالعاتي شکل گرفته است .جامعة شبکهاي
داراي ساختاري از شبکههاي سازماني و اجتماعي است (داناييفرد .)1۳۹2 ،حکمروايي شهري نياز به توجه به
ظرفيتهاي نهادهاي شهري ،سازمانهاي محلي ،و ساير مؤسسات دولتي دارد (سرور و روستا .)1۹4 :1۳۹۳ ،حکمروايي
شبکهاي براي حل مسائل بغرنج 2به تأثير آن در ايجاد سرماية اجتماعي در ميان بازيگران پرداخته است (هودسني.)1۳۹4 ،
حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت ،سازمانهاي غيردولتي ،بخش خصوصي ،سازمانهاي نظامي ،نهادهاي مذهبي و
گروههاي ذينفوذ داشته است که از طريق قواعد بازي با هم در ارتباطاند .ظرفيتسازي درواقع موازي با توسعة منابع
انساني همانند آموزش و مهارت و توانمندسازي است.
به دليل پيچيدگي برنامههاي بازآفريني شهري ،ماهيت اين برنامهها بسيار متفاوت از ساير برنامههاي توسعة شهري
است؛ بهويژه از لحاظ عدم قطعيتها ،زيرا بازيگران و بهرهوران متعددي وجود دارند که در برنامهريزي اين برنامهها درگيرند
(مانند دولت محلي ،توسعهدهندگان خصوصي ،سازمانهاي دولتي ،و جوامع محلي)؛ بهطوريکه براي مثال ممکن است بر
سر اجراي يک سياستي که نيازمند مشارکت بازيگران است ،به علت پيچيدگي روابط ،چندين کشمکش و ناسازگاري ميان
بهرهوران رخ دهد که از نتايج اين ناسازگاريها به تأخير افتادن جدول زمانبندي اجرا ،افزايش هزينهها ،و کاهش کارايي و
مطلوبيت خواهد بود (کارلي .)2000 ،سير تحول سياستهاي بازآفريني شهري در زمينة مشارکت بازيگران و ذينفعان
حاکي از آن است که از دهة  1۹50تا شروع قرن  ،21در هر دهه سياستها به سمت مشارکت ميان بخش خصوصي ،بخش
دولتي ،و جامعة محلي گرايش پيدا کرده؛ بهطوريکه از دهة  1۹۹0رويکرد مشارکتي غالب شد ،قدرت به مقامات محلي
واگذار شد ،و ائتالف ميان بازيگران اصلي و ذينفعان تقويت شد .بازآفريني شهري ،به دليل ماهيت خود ،فعاليتي
مداخلهگرايانه است .از آنجاکه بسياري از مدلهاي مداخله بهصورت سنتي دولتمحور بودهاند ،در راستاي بهبود اين
فرايندها و جبران شکست بازار در اين حوزهها ،توافق ميان بخش خصوصي و دولت در قالب شراکتهاي عمومي-
خصوصي بهصورت فزايندهاي گسترش يافتند (رابرت و سايکس .)2000 ،حکمروايي در عرصة بازآفريني شهري عبارت
است از ائتالف و پيوستگي ميان منافع مختلف کنشگران گروهها و بخشهاي مختلف با هدف ايجاد سياستگذاري
مشترک و اجرا همراه با دستورکار و برنامة اقدام مشترک .گذار از ساختارهاي متمرکز و سلسلهمراتبي اشاره دارد به طرف
رويکردي مشارکتي با سازمانهاي اجتماعي و بازيگران غيردولتي از جمله بخش خصوصي( ۳هودسني .)1۳۹4 ،کلنگري
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و فراگيري همة ابعاد کنشگران و فرايندهاي مؤثر بر حيات و توسعة شهري را ميتوان خصلت غالب در تالشها و
تحوالت نظري مديريت شهري دانست .اين تحوالت را در خالصهترين شکل ممکن ميتوان بهصورت حرکت از الگوي
پايه و قديمي حکومت شهري به الگوي حکمروايي شهري تبيين و تعريف کرد (کاظميان .)5 :1۳86 ،درواقع ،ميتوان
گفت که بازآفريني بافت شهري داراي خصوصيات يک طرح است که شبکهاي از ذينفعان در اجرا و پيشبرد اهداف آن
دخيلاند و يکي از مهمترين عوامل در پيشبرد اين طرحها مسئلة حاکميت ذينفعان آن است (محبيفر و همکاران:1۳۹6 ،
.)14-5
نگرانيهاي مربوط به شکست سازوکارهاي ادارة رسمي ،ديوانساالري (بوروکراسي) سلسلهمراتبي ،و متمرکز باعث
شکل نويني از حکمروايي ارتباطي و همکارانه شده است .در اين دوران ،با تأکيد بر بهرهگيري از بخشهاي خارج از دولت
به دليل گستردهتر و پيچيدهتر شدن مشکالت دولتي و عمومي ،نياز به استفاده از رويکردهاي جديد حکمروايي ،مانند
حکمروايي ارتباطي ،شبکهاي ،تعاملي ،و همکارانه ،ضروري شد؛ رويکردهايي که تعامل بازيگران و کنشگران بهويژه
نهادهاي محلي را مورد توجه قرار ميدادند .ضعف شديد هماهنگيهاي بين سازماني و غلبة تعارض بر همکاريهاي بين
سازماني بهعنوان نقصي ساختاري و ريشهدار در نظام اداري کشور بر کسي پوشيده نيست .اين ضعف ،که ناشي از فقدان
طراحي و استقرار نظام روابط بين سازماني است ،در نظام مديريت و ادارهاي بيش از ساير قسمتها قابل لمس و مشاهده
است .تعدد و تکثر کنشگران و نيروهاي مؤثر در حيات شهري در مقياسهاي مختلف محلي ،ملي ،و منطقهاي و ضرورت
همگرايي و همسويي آنها در يک چارچوب مبتني بر دموکراسي و کنش ارتباطي ،در ادبيات مديريت و برنامهريزي
شهري ،با تغيير رويکرد از مديريت سنتي (از باال به پايين و قيم مآبانه) به مديريت شهري نوين و مشارکتي و گذار از
حکومت شهري به حکمروايي شهري با توجه به پيچيدگي نيازها و خواستههاي سيستمهاي شهري ،تعدد سازمانها و
نهادهاى ادارهکنندة شهر (کنشگران شهرى) ،ادارة بخشى و مديريت متفرق شهر ،تشکيالت عريض و طويل ديوانى بدون
وجود هماهنگى ،سردرگمى و اتالف منابع شهر ،موازيکاري و تغيير رويکردها و الگوهاي مديريت شهري ،رويکردهاي
حکمروايي همکارانه ،ارتباطي و شبکهاي شهري و تعامالت و همکاري کنشگران و کاهش تصديگري بخش عمومي و
دولت در اين فرايند ،تغيير الگوهاي برنامهريزي و مطرحشدن جامعة شبکهاي و مقتدرسازي کنشگران محلي در
برنامهريزي ارتباطي بهعنوان رهيافت جديد برنامهريزي و حرکت به سوي حکمروايي شبکهاي و کنش ارتباطي با تأکيد بر
همافزايي کنشگران و تشريک مساعي نهادهاي اجتماع محليمبنا و داوطلبانه بوده است.

مبانینظری 
حکمروايي شهري به معني مشارکت همزمان و همراه مردم ،نهادهاي محلي ،و سازمانهاي دولتي و غيردولتي بهعنوان
بازيگران توسعة شهري است .در نگرش جديد به مديريت شهري ،ايجاد سازمانهاي محلي ،افقي و فرابخشي بهمنظور
رسيدن به اهداف توسعة پايدار و جامعة مدني و نيز تقسيم وظايف بين حکومتهاي مرکزي و محلي و صالحيتدارکردن
شهروندان از اصول اساسي محسوب ميشود که با نظام اداري مرکزي ،عمومي ،و بخشي مغايرت دارد .حکمروايي
خردمندانه موجب به چرخة توسعه آوردن منابع از پايين است (صرافي .)10 :1۳87 ،حکمروايي به روابط متعامل بين دولت
و جامعة مدني ،حکمرانان و حکمرواييشوندگان ،و حکومت و حکومتشوندگان مربوط ميشود (مک کيم و همکاران،
5 :1۹۹5؛ برکپور و اسدي .)188 :1۳88 :حکمروايي فرايندي است که نهادهاي رسمي دولت براي تصميمگيري با
بازيگران در سطح جامعة مدني وارد گفتوگو و مذاکره ميشوند (آوان و همکاران .)12-11 :2005 ،جامعة مدني شبکهاي
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متشکل از نهادها و کنشگران مدني و ارتباط بين اينهاست .حکمروايي عبارت است از مديريت آگاهانة ساختارهاي
حکومتي با قصد تقويت حوزة عمومي (پير .)1۹۹۹ ،حکمروايي شبکههاي خودسازمانده مربوط به همة کنشگران است.
اغلب ،حکمروايي شکلي خاص از هماهنگي درونسازماني است ،نه سلسلهمراتبي و نه بازاري ،بلکه شبکهاي ،که
اصطالحاً خودسازماندهي ناميده ميشود .جوزف حکمروايي را «خودسازماندهي روابط درونسازماني» مينامد؛ درحاليکه
رودرز 1حکمروايي را «شبکههاي ميانسازماني و خودسازمانده» 2خالصه مينمايد و با رهيافتي جامعهشناسانه به
حکمروايي فرايند سياستگذاري را «بازي چانهزني ميان انواع گوناگون کنشگران» (دودينگ )147 :1۹۹5 ،مطرح
مينمايد (اسچواب و همکاران .)6 :2001 ،حکمروايي شهري هم نهادهاي رسمي هم اقدامات غيررسمي و سرماية
اجتماعي شهروندان را دربر ميگيرد (هابيتات.)200۹ ،
۳

بر اساس نقشها و روابط بين حکومت ،بازار ،و جامعة مدني ،پنج مدل حاکميتي شامل حاکميت متمرکز  ،حاکميت
غيرمتمرکز ،4حاکميت عمومي -خصوصي ،5حاکميت تعاملي ،6و حاکميت خودگردان 7ارائه شده است (دريسن و همکاران،
 .)2012در مدل حاکميتي متمرکز ،همانند مدل حاکميتي غيرمتمرکز ،بازيگران بخش دولتي بازيگران اصلي يا تنها
بازيگران حاکميتاند .در اين مدل حکومتهاي محلي /منطقهاي پيشتازند و بازار و جامعة مدني دريافتکنندگان
مشوقهاي ارائهشده توسط اين بخش درنظر گرفته ميشوند (محبيفر و همکاران .)14-5 :1۳۹6 ،امروزه تأکيد بر
مقياسهاي کوچک ،انعطافپذيري ،تنوعبخشي ،تبادالت غيررسمي به جاي نظارت رسمي و اشتراک قدرت ميان دولت و
بازار است (هايديگر و وامر.)7۳ :1۹۹7 ،
حکمروايي شبکهاي يکي از آشناترين اشکال حکمروايي معاصر شبکههاي سياست است .اين گونه شبکهها از طيف
گستردهاي از بازيگران ،نهادهاي دولتي ،منافع سازمانيافته ،و  ...در يک بخش سياست مفروض تشکيل شده است.
شبکهها در حکمروايي جديد بخشهاي سياست را بيشتر مطابق با ترجيحات بازيگران درگير هماهنگ و تنظيم ميکنند
(داگالس .)12 :1۹۹8 ،در حکمروايي شهري ،که فن واردن ( )1۹۹2آن را ارائه داده است ،شبکههاي سياستگذاري از
طريق  )1کنشگران )2 ،عملکردها )۳ ،ساختار )4 ،ميزان نهادگرايي )5 ،قراردادهاي ميانکنشي )6 ،توزيع قدرت ،و )7
استراتژيهاي مديريت عمومي معين ميشود (وان واردن .)41-۳۹ :1۹۹2 ،براي صحبت دربارة شبکهها ،بسياري از لغت
تعامل 8يا سازماندهي تعاملي ۹استفاده ميکنند (محبيفر و همکاران .)14-5 :1۳۹6 ،مناسبات شبکهاي به ما نشان
ميدهد که هر جزء و عنصري چه نقشي در کل نظام بازي ميکند و چگونه به انسجام آن نظام کمک ميکند (فخرايي،
 .)146: 1۳74مدلهاي شبکهاي ،که تقويتکنندة زيربناي جامعة مدنياند ،نقش بسيار سازنده ،مثبت ،و تأثيرگذاري در
مشارکت همة بخشها براي طراحي خط مشيهاي عمومي دارند (الواني و شريفزاده.)1۳86 ،
شبکة ساختاري از گرههايي است که بهواسطة يک يا چند نوع خاص وابستگي به هم متصلاند و در عرصة اجتماعي
درواقع ساختار اجتماعي متشکل از گرهها (فردي ،سازماني ،يا نهادي) است که افراد ،گروهها ،و سازمانها را به هم پيوند

1. Rhodes
”2. “self-organizing, interorganizational networks
3. Centralized governance
4. Decentralized governance
5. Public–private governance
6. Interactive governance
7. Self-governance
8. Collaboration
9. Collaborative arrangements
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ميدهد (فرجي راد و کاظميان .)81 :1۳۹1 ،شبکة حکمروايي 1را ميتوان شبکههاي بين سازماني متشکل از چندين بازيگر
دانست که براي تأثيرگذاري در »شکلگيري ،اجرا ،و نظارت» بر سياستهاي عمومي با يکديگر همکاري

ميکنند.

حکمروايي شبکهاي عمل طراحي ،مديريت و هماهنگي استراتژيها ،ساختارها و فرايندهاي سازماني است که براي
تأثيرگذاري در سياستگذاري عمومي انجام ميشود (غالمپور آهنگر و خواجه نائيني.)1۳۹5 ،
با مرور پژوهشهاي مختلف اين حوزه ،ادبيات مربوط به مديريت شبکهها را ميتوان به دو دستة کلي تقسيم کرد
(غالمپور آهنگر و خواجه نائيني :)1۳۹5 ،دستة اول ،که رويکرد پرورشدهنده 2نام دارد ،مديريت شبکه را يک فعاليت
تسهيلگري ۳و ميانجيگري 4درنظر ميگيرد؛ دستة دوم ،يعني رويکرد هدايتکننده ،5مديريت شبکه نقش رهبري 6آن را
بهعهده دارد .در رويکرد هدايتکننده سه وظيفه برنامهريزي عملياتي ،7برنامهريزي فعال ،8و برنامهريزي مجدد ۹را انجام
دهد (کريستوفر و همکاران .)2014 ،از زاويهاي ديگر ميتوان گفت سه چشمانداز مديريتي به حکمروايي شبکهاي عبارتند
از (غالمپور آهنگر و خواجه نائيني :)1۳۹5 ،چشمانداز ابزاري ،10انداز تعاملي 11و نهادي« 12شبکه بهعنوان يک کل».1۳
الگوهاي مديريت و برنامهريزي شهري خردگرا در اوايل دهة  1۹70توسط فريدمن و در نظرية شهرسازي تعاملي

14

مورد انتقاد قرار گرفت و اعالم شد که دورة اينگونه تصميمگيري بهسر آمده است و آفرينش انديشة جديدي در مديريت
و برنامه ريزي شهري ،که بر دانش و عمل تأکيد داشته باشد ،ضرورت پيدا کرده است .در پيوند با اين نگرش جديد،
فريدمن شناختشناسي آموزش اجتماعي را پيشنهاد کرد که بيشتر به روابط گفتماني بهعنوان پاية آموزش متقابل ميان
شهرسازان و گروههاي ذينفع ميپردازد .اين نظريهها در کارهاي ديگران ،ازجمله دونالد شون 15در نظرية کنش
انعکاسي ،16جان فارستر 17در نظرية برنامهريزي ارتباطي ،18و پستي هلتي 1۹در نظرية برنامهريزي همکارانه 20انعکاس پيدا
کرد .اگرچه فريدمن بر آن است که هنوز نميتوان اظهارنظر کرد که کنشگران مديريت و برنامهريزي شهري اکنون تحت
نفوذ اين مباحث قرار گرفتهاند و آنها را بهکار مي گيرند .جان فارستر تحث تأثير نظرية کنش ارتباطي يورگن هابرماس
برنامهريزي را بيش از هر چيز يک فعاليت ارتباطي و تعاملي ارزيابي کرده است و بر ماهيت کامالً سياسي کل فعاليت
برنامهريزي تأکيد ميکند (کاظميان .)1۳8۳ ،پتسي هيلي 21نظرية برنامهريزي همياري خود را بر اين فرايند روابط قدرت
ميگذارد .توجه اصلي اين تئوري به روابط تارعنکبوتي يا شبکههايي است که ما در درون آن زندگي خود را ميگذرانيم و
1. Governance Network
2. Nurturing
3. Facilitator
4. Mediator
5. Steering
6. Leader
7. Action Planning
8. Activating Planning
9. Re-Planning Planning
10. Instrumental Perspective
11. Interactive Perspective
12. Institutional Perspective
13. Network as a Whole
35. Transactive Planning
15. Donald Schon
16. Reflective Practice
17. Jhon Forester
18. Communicative Planning
19. Pasty Healty
20. Collaborative Planning
21. Patsy Healy
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همة اين روابط داراي نقاط تقاطع يا گره (سازمانهاي رسمي و غيررسمي ،بخش خصوصي و بازار ،انجمنها و نهادها)
هستند .دو نظريهپرداز ديگر ،که تئوري برنامهريزي آنها مباحث سياسي و گفتوگو ميان گروهها و منافع مختلف را
مدنظر قرار ميدهد ،جان فريدمن با نظرية «برنامهريزي تبادلي»( 1فريدمن )1۹7۳ ،و جان فارستر ( )1۹8۹با ايدة
«برنامهريزي مذاکرهاي» 2هستند (هودسني.)1۳۹4 ،
نظريهپردازيهاي جديد ،پُرمسئوليتبودن دولت (آنتوني گيدنز) ،نظرية بحران مشروعيت دولت (يورگن هابرماس)،
دولت حداقل (رابرت نازيک) در خصوص کاهش نقش دولت و بازنگري در وظايف و کارکردهاي آن و افزايش نقش
نهادهاي غيردولتي و مردمي در ادارة زندگي اجتماعي را ميتوان مبيّن ضرورت گذار از حکومت به حکمروايي شهري
دانست .پلوراليزم (تکثرگرايي) پذيرش تعدد منابع قدرت و گروههاي اجتماعي است که هر يک از گروههاي قدرت و
نيروهاي اجتماعي نمايندة عاليق و منافع ويژة خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختيار به اعمال قدرت
ميپردازند .بنابراين ،نميتوان جامعه را به شکل يکپارچه ،اندامواره ،و مبتني بر مفهوم سلسلهمراتبي تلقي کرد که در آن
قدرت يکپارچه و مرکزي بهمثابة «سر» عمل ميکند .بلکه ،به گفتة فوکو ،جامعه مجمعالجزايري است از گروهها و
نيروهاي اجتماعي با خردهقدرتها و قدرتهاي عمدة متعدد .به اين ترتيب ،کارکرد قدرت از نقاطي بيشمار ،در جريان
کش و قوس روابطي نابرابر و ناپايدار آغاز ميشود (کاظميان .)1۳8۳ ،نظريههايي همگي بر تغيير از حکومت به
حکمروايي تأکيد دارند و در چنين شرايطي مفاهيمي مثل تفويض اختيارات و قدرت ،جامعة مدني ،دولت مدني ،دموکراسي
کثرتگرا ،و کنش ارتباطي -شبکهاي رواج مييابد .با مشارکت و کنش متقابل ميان بازيگران اصلي مديريت شهري،
يعني جامعة مدني ،حکومت و بازار و بخش خصوصي ،از يگانه الگوي توسعة شهري و مبتني بر عقالنيت ابزاري گذر
کرده و عقالنيت ارتباطي الگوي جايگزين حکمروايي ارتباطي را پيش ميگيرد (پورمحمدي و همکاران.)1۳8۹ ،
حکمروايي ارتباطي شهري فصل مشترک همة کنشگران اجتماعي است و ريشه در چشمانداز مديريت عمومي نو دارد.
در نظرية کنش ارتباطي ۳هابرماس با تفکيک جامعه به دو بخشـ سيستم 4و زيستجهان5ـ مدعي است که سيستم
(دولت و بازار) جايگاه گسترش و تقويت عقالنيتها و کنشهاي ابزاري و استراتژيکي است .در گذار از عقالنيت ابزاري
به ارتباطي ،6راهحل عقالنيت ارتباطي را بيان ميکند .در مقابل مفهوم عقالنيت ابزاري همهگير ،انديشة فرايند مثبت و
رهابخش «عقل ارتباطي و تفاهمي» را مطرح ميکند و معتقد ميشود که بايستي از نفوذ عقالنيت ابزاري به حوزة
زيستجهان (جهان کنشگران و حوزة عمومي) جلوگيري کرد و با آن به مبارزه پرداخت (بهرامي .)1۳88 ،کنش ارتباطي
صرفاً يک عمل گفتاري نيست ،بلکه شيوهاي براي بازآفريني است .افراد با گفتمان سعي دارند راههايي براي توافق
برگزينند .عقالنيت ارتباطي از طريق مشارکت دموکراتيک ميسر ميشود (اطهاري.)۳6 :1۳86 ،
کنش ارتباطي نوعي کنش اجتماعي معطوف به «حصول تفاهم» است (هابرماس .)1۳84 ،بر مبناي اين نظريه،
کنشگران براي رسيدن به يک درک مشترک از طريق استدالل ،وفاق ،و همکاري با يکديگر ارتباط متقابل برقرار
ميکنند (مهدوي« .)1۳85 ،گفتوگو» هستة مرکزي کنش ارتباطي بهشمار ميآيد ،زيرا کنش ارتباطي از ديد هابرماس
در پي تحقيق تفاهم بوده که اين تفاهم از مسير گفتوگو حاصل خواهد شد (مهدوي و مبارکي .)1۳85 ،برنامهريزي

1. Transactive planning
2. Negotiative planning
3. Communication Action Theory
4. System
5. Life World
6. Communicative & Instrumental Rationality
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گفتماني 1را ،که از طرفي متأثر از ديدگاههاي کنش ارتباطي هابرماس و از طرف ديگر متأثر از رويکردهاي اقتصاد سياسي
است ،فرانک فيشر2مطرح کرد .اين رويکرد با طرح اين سؤال که چه کسي داراي امتياز يا حق ويژهاي است و چه کسي به
وسيلة شکلهاي موجود حکمروايي به حاشيه رانده شده است نهادهاي رسمي را به چالش کشيده و از آنها ميخواهد که
مردمساالرانه و جمعي باشند (هيلي.)201 :1۹۹7 ،
۳

براي درک کنش ارتباطي بايد گفتمان را تعريف کرد .هال گفتمان را مجموعهاي از گزارههايي ميداند که زباني را
براي گفتوگو دربارة دانشي خاص و موضوعات آن فراهم ميکند .فلسفة کنش ارتباطي هابرماس فلسفة ديالوگ و
گفتوگوست (اباذري .)74 :1۳77 ،کنش ارتباطي به معناي «نوع همکنشي که در آن همة مشارکتکنندگان نقشههاي
فردي کنش خود را با يکديگر هماهنگ ميکنند و لذا هدفهاي ارتباطي خود را فارغ از قيود عارضي دنبال ميکنند»
انجام ميپذيرد (هابرماس .)400 :1۳84 ،هدف کنشگران در کنش ارتباطي حصول تفاهم است و هرگونه علت ديگري
بهجز اين اگر در کنش ارتباطي مداخله داشته باشد ،کنش از حالت ارتباطي درميآيد (عبدالهيان و شيخ انصاري.)1۳۹5 ،
هابرماس مفهومي از عقالنيت ارتباطي 4را مطرح کرده که در آن به دنبال عقالنيت از طريق ارتباط و توافق است که به
کنش 5ارتباطي بهعنوان توافقي که به صورت ارتباطي قابل دستيابي است اشاره دارد .کنش ارتباطي در مقابل کنش
راهبردي قرار ميگيرد که بر اساس آن کنشگر نه در صدد رسيدن به منافع يکجانبه (کنش راهبردي) ،که در جستوجوي
رسيدن به تفاهم است .بنابراين ،کنش ارتباطي صرفاً يک عمل گفتاري نيست ،بلکه شيوهاي براي بازآفريني جامعه است
(عباسپور .)40-۳۹ :1۳۹0 ،هدف کنش ارتباطي دستيابي به تفاهم ارتباطي است (ايستگلدي و همکاران-26۳ :1۳۹4 ،
.)28۳
6

نظرية برنامهريزي ارتباطي سعي در ايجاد پيوند بين دانش ،مهارت ،تجارب ،و زبان برنامهريزي و مردم دارد،
مفاهيمي همچون برنامهريزي ارتباطي مباحثهاي 7و برنامهريزي از طريق مذاکره .8از اين ميان ،برنامهريزي ارتباطي شايد از
برجستگي بيشتري در ميان نوشتههاي دهة اخير برخوردار باشد .ريچاردسون ويژگيهاي زير را براي اين نوع برنامهريزي
برميشمارد :الف) در داخل سيستم پلوراليست ايدهال جاي ميگيرد؛ ب) هدفش تعريف مجدد عقالنيت به شيوة ارتباطي
است؛ ج) تالش ميکند نظرية جديد و منحصربهفردي از ارائه کند؛ د) موافق و همراه مدرنيسم است (رفيعيان و معروفي،
 .)120-11۳ :1۳۹0رويکرد اينس و بوهر )2000( ۹و بروکس )2002( 10چهار مدل برنامهريزي با عناوين مدل فني
بوروکراتيک ،مدل تأثير سياسي ،مدل جنبش اجتماعي ،و مدل همکارانه است .اين تقسيمبندي توسط اينس و بوهر با
ميزان «تنوع» و «وابستگي متقابل» کنشگران و توسط بروکس از نظر برنامهريزي «جايگاه» و «اقدامات» مشخص
شدهاند« .جايگاه» برنامهريزي نيز از نظر متمرکز يا غيرمتمرکزبودن بررسي ميشود« .اقدامات» برنامهريزي نيز از نظر
ميزان عقالييبودن بررسي ميشود .بر اين اساس ،نُه تئوري برنامهريزي در قالب چهار مدل برنامهريزي در نمودار 1
طبقهبندي ميشود (هودسني.)1۳۹4 ،

1. Discursive planning
2. Frank Fischer
3. Hall
4. Communicative Rationality

 .5کنش فعاليت هدفمندي است که توسط يک بازيگر بهطور فردي يا جمعي انجام ميشود (فريدمن.)187 :1۳87 ،
6. Communicative planning
7. Argumentative planning
8. Planning through debate
9. Innes and Booher
10. Brooks
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میزانوابستگیمتقابل

باال
غیرمتمرکز

پايین

جايگاهبرنامهريزی

متمرکز

(پايینبهباال)

(باالبهپايین)
مدلبوروکراتیکفنی

عقاليی

مدلجنبشاجتماعی

-برنامهريزیجامععقاليی

-برنامهريزیوکالتی

-برنامهريزیاجرامحور

پايین

تنوع

برنامهريزیاستراتژيکاقدام

مدلهمکارانه

مدلتأثیرسیاسی

-برنامهريزیتبادلی

-برنامهريزیاندکافزا

برنامهريزیمذاکرهای-برنامهريزیارتباطی

غیرعقاليی باال
نمودار.1طبقهبندی9تئوریبرنامهريزیدرقالبچهارمدلبرنامهريزی(هودسنی)1394،

در فرايند مديريت بازآفريني شهري در سطح محلي زماني حاصل ميشود که هم در سطح سياستگذاري هم در سطح
عملياتي اين رويکرد مبتني بر همکاري ميان کنشگران و بر اساس طرح و برنامة نهادي مورد توجه و عمل قرار گيرد .نمودار
 2فرايند تحول تئوريهاي برنامهريزي را بر اساس مرور ادبيات نشان ميدهد (هودسني.)1۳۹4 ،

برنامهريزیجامع

برنامهريزی
برنامهريزی

عقاليی

اجرامحور

سیرتحولمدل
فنیبوروکراتیک

راهبردی
برنامهريزی

مدلتأثیر
سیاسی
مدلجنبش

برنامهريزی

اجتماعی

وکالتی

درپاسخبه

اندکافزا

برنامهريزی
جامععقاليی

برنامهريزیتبادلی
سیرتحولمدل

برنامهريزی
برنامهريزی
مذاکرهای

همکارانه

ارتباطی
2000

1990

1980

1970

1960

نمودار.2سیرتحولتئوریهایبرنامهريزی(هودسنی)1394،

1950
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جدول.1الگوهایمديريتیحوزۀمديريتبخشدولتی،عمومی،وخصوصی 
الگوهایمديريتی 

برخیويژگیهایعمومی 


کاربردغالب 

الگوي مديريتي سنتي

دولتي

الگوي مديريت نوين

دولتي -خصوصي

الگوي مديريت راهبردي

دولتي -خصوصي

راهبردهاي بلندمدت ،اهداف تحليل داخلي و خارجي نهادها و ...

الگوي مديريت مبتني بر

عمومي ،دولتي،

محاسبهپذيري ،پاسخگويي ،شفافيت ،مشارکت ،انصاف و برابري ،شموليت،

حکمروايي خوب

خصوصي ،و شهروندان

تمرکززدايي

عمومي ،دولتي،

فناوري اطالعات و ارتباطات ،مشتريمداري ،آگاهيبخشي ،مديريت شبکه،

خصوصي ،و شهروندان

مديريت از راه دور

الگوي مديريت شبکهاي

ديوانساالري متمرکز ،کنترل از باال ،اجراي احکام دولتي ،پاسخگويي سلسلهمراتبي
مهارت کارکنان ،پاسخگويي ،اولويت بخش خصوصي ،تجربة بوروکراسي دولتي،
مشوّقهاي دولتي ،کارايي ،کنترل هزينه

زياریومحمدی 1395،


شبکهای)(باران)1994،

نیمهمتمرکز؛.3
شکل .1الگوهای متفاوت مديريتی(.1متمرکز؛ .2

اين تغييرات با ماهيت تحوالت در حوزة کالن بازآفريني پايدار شهري نيز همراه بوده است .آغاز اين تحوالت در
حوزة برنامهريزي شهري طبق نمودار  2رويکرد کالبدي غالب آن دوره همراهشدن با آسيبهاي بعد از جنگ جهاني ،با
رويکردي اقتدارگرايانه و از سوي دولتهاي مرکزي و با هدف اصالحات فوري با غلبة کالبدي بوده است.

برنامهريزی
راهبردی

برنامهريزیجامع

برنامهريزی

عقاليی

اجرامحور

باززندهسازی

مدلتأثیر

برنامهريزی

سیاسی
مدلجنبش

اندکافزا

اجتماعی

بازآفرينی
2000

شهری

ارتباطی
1990

1980

فنیبوروکراتیک
بازسازی(باغلبة
کالبدی)
درپاسخبه
ريزی
برنامه
ريزی
برنامه
جامععقاليی

نوسازی

توسعةمجدد
برنامهريزیتبادلی
برنامهريزی
برنامهريزی
مذاکرهای

سیرتحولمدل

شهری

سیرتحولمدل
همکارانه
1970

1960

1950

نمودار.3سیرتحولرهیافتهایتوسعهوبازآفرينیشهریبهموازاتتئوریهایبرنامهريزی:ظهوررهیافت
بازآفرينیشهری(هودسنی)1394،

همافزايیکنشگرانبازآفرينیپايدارشهری بارويکردحکمروايی1175 ...


کنشگران مديريتبازآفرينیپايدار شهری در ايران

مديريت شهرى را از سه منظر مىتوان مورد توجه قرار داد :کنشگران ،اليهها ،و ابزارهاي مديريت شهري (عزيزي و
همکاران .)1۳۹1 ،درک کامل واقعيت پيچيدة حکمروايي هنگامي ميسر ميشود که همة ساختارها ،فرايندها ،بازيگران،
کارکردها ،و اهداف را در ارتباطي تعاملي دربر گيرد .مديريت شهرى در ايران به سه سطح کالن ،منطقهاى ،و محلى قابل
تفکيک است که هر يک از اين سطوح نهادهايى را در زيرمجموعة خود دارند .کنشگران شهري به دنبال بيشين ساختن
ميزان قدرت و نفوذ در جامعهاند و بر حسب ميزان قدرت و نفوذ اين عناصر ميتوان دو رويکرد حکومت شهري و
حکمروايي شهري را تشخيص داد (کاظميان .)1۳8۳ ،بازآفريني پايدار شهري گونههاي جديد نهادي :تعدد و تکثر
کنشگران و نيروهاي مؤثر در حيات شهري در مقياسهاي گوناگون محلي ،ملي ،و منطقهاي و ضرورت همگرايي و
همسويي بين آنها در يک چارچوب مبتني بر دموکراسي و عدالت فضايي را ميتوان مهمترين استدالل ضرورت استقرار
الگوي حکمروايي شهري و جاي گزيني آن به جاي حکومت شهري دانست .الگويي که از طريق جلب مشارکت و
همياري همة نيروهاي عملکردي و همة سطوح جغرافيايي و جايگزيني همگرايي به جاي تفرق و واگرايي بتواند زمينة
توسعة پايدار و انسانمحور شهرها را فراهم نمايد و موجب کارآمدي نظام ادارة شهر شود (کاظميان .)6 :1۳86 ،در ايران
چهار سطح مديريتي وجود دارد که در تعامل با هم ،حکمروايي و مديريت را محقق ميسازند .1 :سطح سياستهاي کالن
(رهبري سياسي نظام)؛  .2سطح سياستهاي عمومي (مديريت سياسي)؛  .۳سطح مديريت دولتي؛  .4سطح مديريت
بخش خصوصي (دانايي فرد .)105-6۹ :1۳۹1 ،بخش خصوصي ،دربرگيرندة جامعة حرفهاي ،شامل همة دستگاهها و
شرکتهاي تخصصي ،سرمايهگذاران و نهادهاي تأمينکنندة سرمايه ،جامعة نخبگان يا به عبارتي مجموعه عوامل و
دستگاههايي است که در زمينة تحقيقات و پژوهش و آموزش و مطالعات صاحب نظر و صاحب قلماند .دولت مشتمل بر
کلية دستگاههاي وابسته به دولت مرکزي ،نهاد سياستگذار ،ناظر و هدايتکنندة فرايند بازآفريني شهري؛ وزارت کشور،
وزارت مسکن و شهرسازي ،استانداري و فرمانداري و  ...مردم؛ بهعنوان اولين و مهمترين جامعة ذينفع نوسازي و بهسازي
بافت ،پايه و قاعدة اصلي مشارکت فعال در امر نوسازي مشتمل بر ساکنان ،شاغالن ،مستأجرين ،مالکان و مراجعين؛
تشکلهاي غيردولتي يا مردمنهاد و  ...بخش عمومي؛ افراد ،گروهها ،يا سازمانهاي وابسته به حکومت محلياند.
شهرداريها ،شوراهاي اسالمي شهر ،سازمانهاي نوسازي شهري و شوراها .در اين ميان دو نهاد تسهيلگر (دفاتر خدمات
نوسازي محدودهها و محالت) و نيز توسعهگران 1حلقههاي ارتباط بين اين سه رکن هستند .دياگرام  4به معرفي اين ساختار
ميپردازد .يکي از داليل اصلي شکست برنامههاي بازآفريني ناسازگاريهايي است که بر سر منافع ميان بهرهوران کليدي
مختلف در راستاي اجراي سياستهاي آن رخ ميدهد (فالحزاده و محمودي پاتي( )16-5 :1۳۹4 ،کاظميان و همکاران،
.)210-20۹ :1۳۹2


سندملیراهبردیبازآفرينیپايداربافتهایفرسودهوناکارآمدشهری( )1393

نمودار.4

1. Developer
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ريشة مطالعات مفهوم کنشگران به کارهاي رهنمن و استيمن ( )1۹65در سوئد و انسوف ( )1۹65در امريکا بازميگردد.
در ادبيات مديريت بخش عمومي و غيرانتفاعي ،خصوصاً از اوايل قرن بيستويکم ،جايگاه مهمي پيدا کرده است .در تعريف
فريمن 1از کنشگران ،آنها عبارتاند از «گروهها يا افرادي که ميتوانند از اهداف يک سازمان تأثير پذيرند يا بر آن
تأثيرگذار باشند» .واژة کنشگر اجتماعي 2به معناي هر فردي است که در مجموعهاي از روابط اجتماعي با افراد ديگر قرار
ميگيرد و از طريق حضور اجتماعي خود به نظام اجتماعي امکان وجود و تداوميافتن ميدهد .ويژگيهاي کنشگران بر
اساس منافع و عاليق و همچنين قدرت اثرگذاري بر ساير کنشگران ضروري است .تغيير نقش بر اساس تحقق حکمروايي
همکارانه در اين فرايند صورت ميپذيرد .در اين راستا ،الزم است ،ضمن تأکيد بر لزوم وجود طرح و برنامة نهادي به منظور
مديريت کنشگران اين فرايند ،رهبري قدرتمندي به منظور پشتيباني از حضور همة کنشگران بهويژه رساندن صداي
گروههاي ضعيفتر در اين فرايند وجود داشته باشد (مشکيني و همکاران.)1۳۹1 ،

عناصردولتمرکزیدرسطحملی
ستادملیبازآفرينی،شرکتعمرانوبهسازیشهری،وزارتراهوشهرسازی،شورایعالیمعماریشهرساازی،وزارت
کشور،سازمانشهرداریها،مجمعتشخیصمصلحتنظام،معاونت برنامهريزی و نظارت راهباردی رياسات جمهاوری،
معاون امور زنان و خانوادۀ رياست جمهوری،مجلس،قوۀقضائیه،وزارتخاناههاایجهاادکشااورزیوفرهنا وارشااد

فرمانداری-شورایاداری

بهداشتودرمان،تربیتبدنی،آب،برق،گاز،مخابراتو...

شهرداری،ادارۀآموزشوپرورش،اموراقتصادیودارايای،

عناصررسمیدولتمرکزیوعمومیدرسطحمحلی:

عناصرغیردولتی،بخشخصوصیومردمی

شورایشهروشوراياریمحلاه،دفااترخادماتنوساازی،

نمايندگانمجلس،ائماةجمعاه،سارمايهداران،مهندساین

شهروندان

...

مشاور،پیمانکاران،دانشگاهها،احزاب،تشکلهایمردمایو

اسالمیو...

عناصردولتمرکزیدرسطحمنطقهای
ستادبازآفرينی،استانداری،ادارۀکلراهوشهرسازیاستان،شورایعالیشهرسازیومعماریاستانوکمیسیونمادۀ
،5همیاریشهرداری،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،سازمان اوقاف و امور خیريه،سازمان بهزيستی،کمیتة امداد

،بنیاد مسکن اسالمیو...
نمودار .5عناصردخیلدرمديريتبازآفرينیشهری(مأخذ:نگارندگان) 

1. Freeman
2. Social actor
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ادارة مردمي شهري يا مديريت جامع مردموار بر چهار کنشگر عمده و ارتباط متقابل آنها استوار است :سطح حکومتي؛
بخش اقتصادي خصوصي -بنگاههاي اقتصادي؛ سازمانهاي مردمبنياد؛ و افراد و خانوادهها .روابط بين کنشگران و
بازيگران شهري و معيارهاي ايجاد ارتباط بين عناصر حکمروايي شهري عبارتاند از .1 :اعتماد :1توافق هنجاري ميان
افراد و گروهها در جامعه دربارة ماهيت ،هدف ،و محدوديتهاي اقدام؛  .2معامله به مثل :2همانند مبادله ۳بوده ،اما مستلزم
روابط مداوم با انتظارات دوسويه است .بدون معامله همانند «اعتماد» از بين خواهد رفت .۳ .محاسبهپذيري :4ميزان
اثربخشي يا ابزاري که با آن «حکومتشوندگان» ميتوانند بر حکمرانان خويش اعمال نفوذ کنند .بدون وجود
مکانيزمهاي رسمي محاسبهپذيري ،اعتماد و معامله به مثل نميتواند پايدار باشدِ؛  .4اقتدار :5قدرت مشروع رهبران سياسي
براي سياستگذاري و اجراي آن در حوزة منافع مشترک که مستلزم پذيرش ارادي آن توسط افراد ديگري است که داراي
رابطة نامتقارناند .شيوههاي حل تعارض و افزايش منافع بين کنشگران :هنسن ( :)2008ميانجيگري ،مذاکره ،تسهيلگري
و مهارتآموزي ،آموزش مستمر و پايدار .بليک و همکاران ( :)1۹64روش برد -باخت ،روش باخت -باخت ،روش برد -برد
(فيشر .)5-4 :2000 ،واريوبا ( :)2008چانهزني ،ميانجيگري ،حکميت .الگوهاي ارتباطي مختلف بين بازيگران و صاحبان
منافع وجود دارد :الف) روابط بازار (که ممکن است نابرابري و بيعدالتي به همراه داشته باشد)؛ ب) روابط اقتدار
(تخصيص ،وضع مقررات ،وضع ماليات ،اشتغال)؛ پ) روابط سياسي (رسمي و غيررسمي شامل حاميپروري ،قيومت ،و
سرپرستي )...؛ ت) روابط قدرت (نفوذ ،خشونت ،تحميل البي ،ارعاب و )...؛ ث) تصميمگيري (رسمي و غيررسمي بوده و
شامل قواعد بازي بر فرايند تصميمگيري است) (رفيعيان.)1۳۹6 ،

روششناسی پژوهش

روش پژوهش ترکيبي (کمي و کيفي) است .از تکنيکهاي مشاهده ،مصاحبه ،و پرسشنامه استفاده شده است .اين
پژوهش با هدف شناخت الگوي ساختاري روابط  ۳4سازمان و نهاد رسمي و غيررسمي مرتبط با بازآفريني پايدار شهري
انجام شده است .بدين منظور از روش تحليل شبکة اجتماعي و شاخصهاي اندازه ،تراکم ،مرکزيت کل شبکه ،ميزان
دوسويگي ،انتقاليافتگي ،و کوتاهترين فاصله ميان دو کنشگر در سطح کالن استفاده شد .از تحليل شبکههاي اجتماعي
( 6)SNAميتوان براي کمک به شناسايي ذينفعان ،تضمين عدم به حاشيه راندن گروههاي اصلي ،شناسايي تعارض بين
ذينفعان و انتخاب نمايندگان بر اساس شيوة چيدمان ساختار شبکه استفاده کرد .رويکرد تحليل شبکهاي از تازهترين
روشها براي حل مسئله ،شناخت روابط ،تصميمسازي ،تصميمگيري ،سياستگذاري ،برنامهريزي ،و مديريت سازماني است
و به تصميمگيرنده ،مدير ،يا سياستگذار امکان ميدهد که در اين فرايند مشارکت کامل داشته باشد و در نهايت بر اساس
تجارب و مهارت خود به نتايج مورد نظر دست يابد (محمدي کنگراني .)1۳88 ،در زمينة حکمروايي ،ويژگيهاي ساختار
شبکة اجتماعي ،روابط ،و کنشگران به تئوري فرايندهاي حکمروايي و پيامدها شامل يادگيري و هماهنگي پيوند مييابند.
مطالعات تجربي در زمينة شبکههاي اجتماعي براي حکمروايي بر تأثير شبکههاي محلي بهوجود آمده و بر تطابق بين
فرايندهاي شبکههاي اجتماعي در سطوح متفاوت چشمانداز اشاره داشته است (افراخته و همکاران .)247-22۹ :1۳۹6 ،با
توجه به اهميت حياتي همکاري و هماهنگي نهادي در تدارک شرايط براي تحقق مديريت مشارکتي کنشگران بازآفريني
1. Trust
2. Reciprocity
3. Exchange
4. Accountability
5. Authority
6. Social Network Analysis
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پايدار شهري از هر نوع و تسهيل فراگيري ذينفوذان و ذينفعان مختلف و توانمندسازي جوامع محلي و ظرفيتسازي
اجتماعي مؤثر ،اين پژوهش بر تحليل الگوي ساختاري روابط نهادها در راستاي حکمروايي شبکهاي و ارتباطي با استفاده از
تئوري تحليل شبکه و اصول و مباني آن متمرکز شده است .تحليل شبکة اجتماعي يک مثال نوعي از يک انديشه است که
ميتواند در بسياري از زمينهها کاربرد داشته باشد .با نظرية گراف رياضي ،بهعنوان پايه و اساس آن ،به يک رويکرد
چندرشتهاي با کاربرد در جامعهشناسي ،علوم اطالعات ،علوم رايانه ،جغرافيا ،و  ...تبديل شده است .همچنين ،با استفاده از
دستآوردهاي تجربي ميير و همکاران ،تأثير مديريت شبکه بر عملکرد شبکه مدلسازي شد .به طور کلي ،دو رويکرد براي
بررسي شبکههاي اجتماعي وجود دارد :رويکرد اجتماعات فردي و رويکرد شبکههاي کل .در رويکرد شبکههاي کل،
مشاهدهکنندة خارجي وضعيت را ميبيند و توضيح ميدهد .در شبکههاي فردي ،به جاي آنکه شبکه از نگاه فرد بيروني
مشاهده شود ،از درون بررسي ميشود .نوعاً ،تحليل شبکة اجتماعي براي جمعآوري اطالعات دربارة روابط بين يک گروه بر
پرسشنامه و مصاحبه استوار است (افراخته و همکاران247-22۹ :1۳۹6 ،؛ قرباني .)1۳۹1 ،در اين پژوهش از رويکرد شبکة
کل استفاده شده است.

يافتههایپژوهش

ستاد ملي بازآفريني پايدار محدودهها و محالت هدف برنامههاي احيا ،بهسازي ،و نوسازي شهري نخستين نهاد فرابخشي و
فراگير پيرامون موضوع محدودههاي هدف در کشور بوده که نويدبخش عزم ملي در بهسازي ،ساماندهي ،و توانمندسازي
اين سکونتگاهها و گامي اساسي در جهت تحقق اهداف عدالت اجتماعي و توسعة پايدار شهري است .اين ستاد از جمله
ظرفيتهاي قانوني براي ورود واحد و هماهنگ دستگاههاي ذيربط در خصوص برنامههاي احيا ،بهسازي ،و نوسازي
شهري در کشور است .در راستاي تمهيدات اجرايي سند ملي ،همافزايي منابع و همسويي اقدامات در بخشهاي دولتي و
عمومي ،ستاد ملي بازآفريني پايدار محدودهها و محلههاي هدف در سطح ملي داراي  21عضو رسمي است به رياست
رئيسجمهور و در غياب وي توسط وزير راه و شهرسازي تشکيل ميشود که دبيرخانة آن در وزارت راه و شهرسازي (شرکت
مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) مستقر خواهد بود .ستادهاي استاني به رياست استانداران و دبيري مديران
کل ادارات راه و شهرسازي و همچنين در سطح شهرستان به رياست فرمانداران و دبيري شهرداران و با عضويت
دستگاههاي مرتبط تشکيل شده است .ستادهاي فوقالذکر از نهادهاي اصلي و کليدي پيشبرندة برنامة توانمندسازي بوده
و اعضاي اصلي اين ستادها را نمايندگان مديريت شهري ،سازمانهاي دولتي خدماترسان (بهعنوان نمايندگان بخش
عمومي و دولتي) ،و اعضاي شوراي محالت (بهعنوان نمايندگان ساکنان محالت) تشکيل ميدهند که تاکنون در
تصميمسازي و تصميمگيري و مديريت بين بخشي و هماهنگ دستگاههاي مديريت شهري و اجراي برنامهها و پروژههاي
توانمندسازي و ساماندهي نقش بسزايي داشتهاند .در آييننامة ستاد ملي بيان شده است ،بنا بر ضرورت و حسب مورد از
نمايندگان سازمانهاي غيردولتي و مردمي (سمنها) ،اشخاص حقيقي و حقوقي ،دانشگاهها و ساير دستگاهها /سازمانها/
وزارتخانهها مانند ارتباطات ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،سازمان بهزيستي ،سازمان فني و حرفهاي کشور ،معاونت اجتماعي
و فرهنگي وزارت کشور ،سازمان بسيج سازندگي ،بسيج مستضعفين ،ستاد مبارزه با مواد مخدر و  ...براي شرکت در
جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
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.نقشنهادهاوسازمان
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سطح
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عنوان 

سیاستگذاری 


هماهنگی 

مديريتی 

اجرا 

ابزارسازی 

تسهیلگری 


نقشغالب 

ستاد ملي بازآفريني

*

*

-

-

*

*

سياستگذاري

دستگاههاي عضو ستاد

-

*

*

-

*

*

مديريت

وزارت راه و شهرسازي

*

*

*

-

*

*

وزارت کشور

-

*

-

-

*

*

هماهنگي

-

*

*

-

*

*

مديريت

-

*

*

-

*

*

مديريت

-

*

*

-

*

*

شرکت عمران و
بهسازي
سازمان شهرداريها
شوراي برنامهريزي و
توسعة استان
سطح
استاني

ادارة کل راه و
شهرسازي
نهادهاي واسط

شهر
محله

هماهنگي

سياستگذاري و
هماهنگي
هماهنگي

-

-

*

*

*

*

مديريت

دستگاهها و نهادها

-

*

*

*

*

*

مديريت

ستاد هماهنگي

-

*

-

-

*

*

هماهنگي

-

*

*

*

*

*

مديريت

-

*

*

-

*

*

(توسعهگر)

سطح

-

*

-

*

*

*

سياستگذاري و

شهرداريها و
دستگاههاي محلي
هيأت ( 7-5نفره)

هماهنگي و
مشارکت در اجرا

 ۳4کنشگر بهعنوان نهاد در اين شبکه قرار گرفته و درواقع تعيينکنندة مرز اجتماعي شبکهاند .ماتريس شدت روابط
همکاري در شبکة همکاري سازمانهاي مرتبط با مديريت بازآفريني پايدار شهري برگرفته از فرايند مصاحبههاي
نيمهساختاريافته و تکميل پرسشنامههاي مربوط است .جمعآوري دادهها در خصوص پرسش بر اساس طيف ليکرت (صفر،
خيلي کم ،کم ،متوسط ،زياد ،خيلي زياد) انجام شده است .اين طيف مبتني بر مستندات (قوانين ،دستورالعملها،
تفاهمنامهها ،و  )...تهيه و براي هر عدد يک تعريف خاص ارائه شده است؛ بدين ترتيب که عدد  1به ارتباطي نسبت داده
شده که همکاري محدود به پاسخ استعالمات متقابل بوده و ارتباط ديگري بين دو سازمان مورد بررسي وجود ندارد.
اختصاص عدد  2در اين طيف مربوط به سازمانهايي است که در ارتباط با موضوع مديريت بازآفريني پايدار شهري در
کارگروههاي مشترک عضويت دارند .اين کارگروهها ميتواند در رابطه با تدوين برنامههاي توسعة محلي ،تبادل اطالعات ،و
همکاري براي اهداف مشترک تعريف شود .اختصاص عدد  ۳در اين طيف مربوط به سازمانهايي است که داراي
تفاهمنامههاي مشترک همکاري بوده و فعاليتهاي خود را از اين طريق تسهيل ميکنند .اختصاص عدد  4مربوط به
سازمانهايي است که از طريق مشارکت در پروژههاي مشترک همکاري مينمايند و عدد  5مربوط به سازمانهايي است که
بر اساس تفاهمنامههاي رسمي از منابع مالي خود براي اجراي پروژههاي مشترک استفاده ميکنند .عدد صفر در اين طيف
مربوط به سازمانهايي است که همکاري و روابط تعريفشدهاي با يکديگر ندارند .در جدول  ۳اعضا به صورت مخفف و
نقش آنها در ستاد بازآفريني شهري آمده است.
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جدول.3نقشکنشگراندرستادبازآفرينیپايدارشهریکرمانشاه
کنشگرانمديريتبازآفرينیپايدارشهری

بدوننقش

سیاستگذاری


هماهنگی

مديريت

اجرا

ابزارسازی

تسهیلگری

جمع

رتبه

Mrud

مديرکل راه و شهرسازي (دبير) در ستاد استاني و شهردار (دبير) در ستاد

0

5

5

5

5

4

4

28

1

gov

استاندار(رئيس) در ستاد استاني و فرماندار (رئيس) در ستاد شهرستاني

0

4

4

4

2

4

4

22

2

omrani

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار

0

4

۳

4

4

۳

۳

21

۳

MBO-KSH

رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي

1

4

۳

4

2

۳

۳

20

4

EHCI

مدير کل سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي ،و گردشگري

0

4

۳

۳

۳

۳

4

20

5

banovan

مدير کل امور بانوان و خانوادة استانداري

2

۳

2

۳

2

۳

۳

18

6

MCLS

مديرکل تعاون ،کار ،و رفاه اجتماعي استان

1

۳

1

1

۳

5

4

18

7

Councils

شوراي استان -شهر

2

۳

2

2

1

۳

4

17

8

shorayaran

شوراي محالت (معتمدين و نمايندگان)

0

2

1

1

۳

4

5

16

۹

Private

بخش خصوصي و سرمايهگذار و پيمانکاران

0

1

0

0

5

4

4

14

10

Medical

رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان

1

1

1

1

2

۳

۳

12

11

bonyad

بنياد مسکن

1

1

0

1

۳

۳

۳

12

12

Engineers

مهندسين مشاور

1

2

0

0

۳

2

۳

11

14

Police

فرماندهي نيروي انتظامي استان

1

1

1

1

1

2

۳

10

15

behzisti

مديرکل بهزيستي

2

1

0

0

0

۳

4

10

16

CBO

تشکلها و انجمنهاي مردمي سمنها

0

1

0

0

1

4

4

10

17

CITIZEN

شهروندان

0

1

0

0

2

۳

4

10

18

Bank

مدير شوراي هماهنگي بانکهاي استان

1

0

0

0

0

4

4

۹

1۹

Economic

مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان

۳

0

0

0

0

۳

۳

۹

20

NGO

سازمانهاي غيردولتي

0

1

0

1

1

۳

۳

۹

21

PROF

استادان دانشگاه

۳

1

0

0

0

2

۳

۹

22

abfa

مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري استان

1

1

0

0

5

1

0

8

2۳

INDUST

رئيس سازمان صنعت ،معدن ،و تجارت

۳

1

0

0

1

1

2

8

24

JUSTICE

رئيس دادگستري

4

1

1

1

0

0

0

7

25

Environ

مدير کل سازمان حفاظت محيط زيست

۳

1

0

0

1

1

1

7

26

Gas

مديرعامل شرکت گاز

1

1

0

0

4

1

0

7

28

Registr

مديرکل ثبت اسناد و امالک استان

1

0

1

0

2

1

2

7

2۹

Emdad

مديرکل کميتة امداد امام خميني(ره)

1

1

0

0

0

2

۳

7

۳0

Oghaf

ادارة اوقاف

2

0

0

0

0

۳

2

7

۳1

MAJ

مديرکل جهاد کشاورزي استان

4

0

0

0

1

1

0

6

۳2

Vaja

مديرکل اطالعات

5

0

0

0

0

0

0

5

۳۳

Education

مديرکل آموزش و پرورش استان

۳

0

0

0

0

1

1

5

۳4

Rank

رتبه

4

5

7

6

۳

2

1

-

-

FAVORITE

مقايسه با وضع مطلوب

52

120

142

1۳8

10۹

86

80

-

-

مخفف 
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تحلیلشبکةکنشگرانبازآفرينیپايدارشهری 
اندازۀ شبکه 1

اندازة شبکه تعداد پيوندها در شبکه را نشان ميدهد .هرچه تعداد پيوند در شبکه افزايش يابد ميزان تراکم نيز افزايش خواهد
يافت .همان گونه که در جدول مالحظه ميشود 1122 ،پيوند ميتوانست در اين شبکه شکل بگيرد که فقط  271مورد آن
(حدود يکچهارم) بهوقوع پيوسته است .با توجه به تنوع و تجربه و شرح وظايف و اهداف و مأموريتهاي نهادهاي يادشده
در زمينة توانمندسازي اجتماعات محلي و بازآفريني پايدار شهري و سند برنامة عمل پايش و ارزيابي شبکههاي اجتماعي-
سياستي در همافزايي مديريت شهري در بازآفريني پايدار شهري بيانگر اندازة ضعيف اين شبکه است.
جدول.4آمارفراوانیشدتروابطوپیوندهایهمکارینهادهایمرتبطبازآفرينیپايدارشهری 
سطحهمکاری

ارزشپیوند

تعدادپیوند

بدون همکاري و روابط تعريفشده

0

78

همکاري محدود پاسخ به استعالمات تماس تلفني

1

172

همکاري از طريق عضويت در کارگروههاي مشترک

2

601

همکاري از طريق تعريف تفاهمنامههاي مشترک

۳

145

همکاري از طريق مشارکت در پروژهها

4

84

همکاري از طريق تبادالت مالي و فني در پروژههاي مشترک

5

42

جمعپیوندهای
851

271

تعداد کل پيوندها1122 :

تراکم شبکه

2

تراکم شبکه يکي از شاخصهاي مهم در روش تحليل شبکههاي اجتماعي است .اين شاخص به صورت نسبت تعداد کل
پيوندهاي موجود بر تعداد کل پيوندهاي ممکن در شبکه تعريف ميشود .ميزان اين شاخص بين صفر تا يک و نيز صفر تا
 100درصد است .ميزان تراکم رابطة مثبتي با همافزايي کنشگران دارد .تراکم باال ميتواند به تقويت اعتماد بين افراد و
گروهها کمک کند و در نتيجه ميزان کنترل اجتماعي را افزايش دهد .نتايج نشان ميدهد ميانگين ميزان تراکم پيوند تبادل
اطالعات و همکاري در بين سازمانهاي مورد مطالعه  ۳7درصد است .بنابراين ،بر اساس شاخص تراکم ميتوان بيان کرد
که ميزان انسجام نهادي در بين سازمانهاي دولتي و غيردولتي و مردمي مورد مطالعه در حد ضعيف است .با اين حال،
براي تحليل انسجام شبکه بر اساس تراکم بايد خصوصيات ديگر ساختار شبکة مورد مطالعه را درنظر گرفت .در اين ارتباط
برخي از محققان تأکيد ميکنند خيلي معلوم نيست که تراکم باال و نسبت زياد و باالي پيوندها خودبهخود داللت بر وجود
يک شبکة منسجم داشته باشد .درنظر بگيريد که يک شبکه داراي نمرة تراکم بااليي بوده ،اما در عين حال بيشتر اين
پيوندها فقط از طريق يک کنشگر در جريان باشد .چنين شبکهاي را که درجة مرکزيت يک کنشگر يا يک زيرگروه بسيار
بيشتر از ديگر کنشگران يا ساير زيرگروههاست نميتوان فقط به دليل باالبودن تراکم يک شبکه منسجم ناميد .بنابراين ،از
شاخص ديگري بهعنوان شاخص تمرکز استفاده ميشود.

1. network size
2. network density
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تمرکز شبکه 1

تمرکز شبکه بيانگر درصدي از شبکه است که در بين گروه محدودي محصور شده است و شاخص مهمي در سطح شبکه
است که ميزان تمرکز يا تراکم در يک نمودار را بر اساس پيوندهاي يک کنشگر نشان ميدهد .ميزان اين شاخص بين صفر
و يک است که بر اساس درصد بيان ميشود و درجة تمرکز ناميده ميشود .چنانچه ميزان درجة تمرکز در شبکهاي صفر
باشد ،يعني همة کنشگران به تعداد يکساني در شبکه با يکديگر پيوند برقرار کردهاند و چنانچه ميزان آن يک باشد،
نشاندهندة اين است که همة پيوندها در اختيار يک کنشگر است .هرچه ميزان درجة تمرکز در شبکهاي باال باشد ميزان
انسجام اجتماعي در آن شبکه کاهش خواهد يافت .اندازهگيري شاخص تمرکز در شبکة مورد تحقيق (جدول  )5مرکزيت
شبکة کل بر اساس پيوندهاي دروني و بيروني را نشان ميدهد .اين جدول نشان ميدهد که پيوندهاي بيروني نسبت به
پيوندهاي دروني به نسبت افزايش يافته است .اين بدان معناست که بر اساس پيوندهاي دروني و به عبارت ديگر بر اساس
انتشار اطالعات شبکه تقريباً داراي ساختار ستارهايشکل است و وابسته به کنشگران محدود مرکزي (راه و شهرسازي،
شهرداري ،استانداري) در شبکه است .در مورد دريافت اطالعات برعکس آن صادق است .دريافت اطالعات ميتواند توسط
سازمانهاي بيشتري در اين شبکه انجام شود .با توجه به مقادير تراکم و تمرکز اندازهگيريشده ،ميتوان بيان کرد که
ميزان انسجام نهادي در بين سازمانهاي دولتي و غيردولتي مورد مطالعه در حد ضعيف است .در حالي که انسجام سازماني
از اساسيترين ضروريات فعاليتهاي مشارکتي است و با تقويت انسجام سازماني ميتوان فرايندهاي تصميمسازي و
تصميمگيري براي مقابله با چالشهاي ناشي از ناپايداري بافتهاي فرسوده و نابسامان در بين دستگاههاي مختلف را بهتر
مديريت کرد و در صرف هزينه و زمان براي طرحهاي مشارکتي با رويکرد حکمروايي ارتباطي -شبکهاي استفاده کرد.
جدول.5میزانشاخصتمرکزشبکهبراساسپیوندهایدرونیوبیرونیدرپیوندتبادلاطالعاتوهمکاریکنشگران 
مرکزيتشبکهبراساس

مرکزيتشبکةکلبراساس

پیوندهایدرونی(درصد) 

پیوندهایبیرونی(درصد) 

سياستگذاري

17.58

14.71

هماهنگي

14.52

12.54

مديريت (برنامهريزي ،نظارت و ارزيابي)

18.۹8

16.۳2

اجرا

۳5.۹8

۳4.6۹

ابزارسازي

26.۹6

24.۳1

تسهيلگري

۳8.۳6

۳5.24

نوعپیوند 

منبع:نگارندگان 

در اين نمودارها فعاليتهاي کنشگران بر حسب شاخصهاي تحليل شبکه و روابط ،پيوندها و مرکزيت دروني و
بيروني کنشگران سياستگذاري ،هماهنگي ،مديريت (برنامهريزي ،نظارت و ارزيابي) ،اجرا ،ابزارسازي ،و تسهيلگري نشان
داده شده است .بيشترين تمرکز شبکه در بخش هماهنگي و سياستگذاري و کمترين تراکم شبکه در بخشهاي
تسهيلگري ،اجرا ،و ابزارسازي است .استانداري ،راه و شهرسازي ،و شهرداري باالترين نقش مرکزيت و واسطهگري را
داشتهاند و نهادهاي خصوصي ،محلي ،و مردمي پايينترين ضريب و قدرت را در شبکه داشتهاند.

1. network centralization
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هایششگانه .


آفرينیشهریدربخش
نمودار.6تحلیلشبکةروابطکنشگرانستادباز
(منبع:نگارندگان) 
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انتقاليافتگی 1


اين شاخص از بهاشتراکگذاري پيوندها بين سه فرد ،که يکي از آنها بهعنوان پل ارتباطي بين دو فرد ديگر است ،حاصل
ميشود .هرچه تعداد افراد انتقالدهندة پيوندها بيشتر باشد ميزان اين شاخص باالتر است و در نتيجه پايداري و دوام روابط
را در بين کنشگران به دنبال دارد.
میزانبدهبستان،دوسويگی پیوندها در شبکه 2


ميزان دوسويگي يکي از شاخصهاي مهم در تعيين ميزان پايداري در شبکة مورد نظر است و ميتوان از اين شاخص براي
مشخصکردن ميزان اعتماد و مشارکت متقابل استفاده کرد .همچنين ،اين شاخص نشاندهندة ميزان نهادينهشدن
پيوندهاي اعتماد و مشارکت در ميان نهادهاست .وجود روابط و همچنين دريافت خدمات و منابع مختلف به ايجاد روابط
دوسويه در ميان کنشگران منجر خواهد شد .دوسويگي پيوندهاي شبکة مورد مطالعه  71درصد است .اين نتيجه به اين
معني است که کمتر از يکچهارم ارتباطات دوسويه بوده است .همکاريهاي دو و چندجانبهـ که در قالب تفاهمنامههاي
بين دستگاهي ،پروژههاي مشترک ،و تبادل منابع بين دستگاهها منعقد ميشودـ ميزان دوسويگي روابط در شبکه را افزايش
ميهد .بر اين اساس ،شبکهاي که ميزان دوسويگي روابط همکاري در آن باالست به طور نسبي پايدارتر است .نتايج برخي
تحقيقات بر اين نکته تأکيد دارد که در شبکههايي با ساختارهاي ناکارآمد بخشينگر ميزان دوسويگي پيوندهاي همکاري
عموماً پايين است .چنين وضعيتي موجب ميشود تا هماهنگي و انسجام بين دستاندرکاران وجود نداشته باشد .نتيجة
چنين وضعيتي اغلب موازيکارها و اتالف منابع است .اندازة شاخص انتقاليافتگي در تبادل اطالعات و همکاري ۳۹/28
درصد است .اين عدد ميزان پاييني را براي قابليت انتقاليافتگي نشان ميدهد.
کوتاهترين فاصله میان دو کنشگر 3


اين شاخص نشاندهندة ميزان کوتاهترين مسير در بين دو جفت کنشگر بر اساس پيوندهاي اعتماد و مشارکت است .هرچه
ميزان اين شاخص کمتر باشد سرعت گردش و گسترش اعتماد و پيوندهاي مشارکتي در بين افراد و ميزان اتحاد و يگانگي
در جامعه بيشتر خواهد شد .بنابراين ،به وقت کمتري براي اعتمادسازي در شبکه نياز خواهد بود و هماهنگساختن افراد در
شبکه براي اجراي مديريت مشارکتي با صرف وقت کمتري انجام خواهد گرفت .ميانگين فاصلة ژئوديزيک يا کوتاهترين
فاصله ميان دو کنشگر در اين شبکه  ۳/46درصد است .اين عدد نشاندهندة سرعت پايين گردش اطالعات در شبکه است
که بيشترين سرعت گردش اطالعات مربوط به تسهيلگري و ابزارسازي و پايينترين مربوط به هماهنگي ،اجرا ،و
سياستگذاري بوده است .اين بحث در فرايند بازآفريني پايدار شهري عدم همافزايي و همکاري سازمانها و نهادهاي
مداخلهگر را نشان ميدهد .نتايج حاصل از اندازهگيري شاخصهاي دوسويگي و انتقاليافتگي پيوندها و ميانگين فاصلة
ژئودزيک در جدول  6ارائه شده است.

1. transitivity
2. reciprocity
3. geodesic distance

همافزايیکنشگرانبازآفرينیپايدارشهری بارويکردحکمروايی1185 ...

انتقاليافتگی پیوندها و میانگین فاصلة ژئودزيک 

.شاخصهای دوسويگی و

جدول6
نوعپیوند

دوسويگی( )%

انتقاليافتگی( )%


میانگینفاصلةژئودزيک 

سياستگذاري

6۳.48

۳7.۹8

۳.84

هماهنگي

61.2۳

۳4.65

۳.۹7

مديريت (برنامهريزي ،نظارت ،و ارزيابي)

7۹.12

41.6۹

۳.24

اجرا

61.۳7

۳1.58

۳.۹1

ابزارسازي

80.۳4

41.48

2.۹8

تسهيلگري

84.۳۹

48.۳1

2.76



نتیجهگیری

بحث و
در جهان پيچيدة قرن بيستويکم ،دگرگونيهاي بسياري در شيوههاي زندگي در شهرها و به تبع آن مديريت در شهرها رخ
داده است .نقش و اهميت شهرها و لزوم مديريت صحيح آنها استفاده از رويکردهاي جديد را در راستاي دستيابي به
بازآفريني پايدار شهري و کيفيت زندگي در شهر ضروري ساخته است .الگويي که بهتدريج در دنيا جاي خود را بيشتر باز
خواهد کرد الگوي «حکمروايي شبکهاي» است .تعدد سازمانها و نهادهاى ادارهکنندة شهر (کنشگران شهرى) و ادارة
بخشى شهر بدون هماهنگى موجب سردرگمى و اتالف منابع شهر و ناموفقبودن ادارة آن است .در همين راستا ،مديريت
يکپارچه و واحد از طريق ايجاد هماهنگى ميان نهادهاى مرتبط راهحلى براى بهبود مديريت شهر بهشمار مىآيد (عزيزي و
همکاران .)1۳۹1 ،براي تحقق حکمروايي خوب ضرورت ندارد که همة بازيگران در شيوه و رويه يکسان باشند ،بلکه بايد
جهت و سمت و سوي يکساني را دنبال کنند و در عين تنوع و کثرت ميانشان وحدت برقرار باشد (الواني.)5-1 :1۳88 ،
سازمان هاي جامعة مدني نيز تبديل به بازيگران مهمي براي ارائة خدمات اجتماعي و اجراي برنامههاي توسعه شوند .اين
سازمانها مکمل اقدامات دولتها ،بهويژه در مناطقي که حضور دولت بر اساس شرايط آن ضعيف شده است ،همافزايي
نهادي در مديريت شهري بهعنوان ويژگي جمعي ،محصول فرعي فعاليتهاي درون و مياننهادي سازمانهاي شهري است
که مکمل عمل جمعي محسوب شده و بهعنوان پديدهاي مديريتي داراي ويژگيهاي اعتماد ،همکاري ،مشارکت ،تعامل،
تسهيلگري ،شناخت متقابل ،و شبکه است.
اين پژوهش بر مطالعه و تحليل الگوي ساختاري روابط نهادي و ميزان همکاري و هماهنگي اجتماعي  ۳4سازمان و
نهاد مرتبط به مديريت بازآفريني پايدار شهري با هدف شناخت وضعيت موجود همکاري و انسجام سازماني و ارائة
راهکارهاي تقويت آن با توجه به جايگاه و نقش هر کدام از سازمانهاي مرتبط انجام گرفته است .هر چه ساختار حاکميتي
مدنيتر باشد حکومتش کارآمدتر است .بررسيها نشان ميدهد امکان اين مشارکت در حد بسيار محدودي فراهم است که
به هيچ عنوان براي بازآفريني پايدار شهري کافي نيست .در اين تحول رويکردهاي محلي به حوزة مديريت بازآفريني
شهري و نهادهاي محلي اهميت دوچندان مييابند .بخش عمومي (دولت و شهرداري) با تفويض اختيار و قدرت به
نهادهاي محلي و جامعة مدني مدل توسعهاي را فراهم ميآورد که امکان پاسخگويي به نيازها را در مقياس محلي فراهم
ميآورد .بهرهمندي از ظرفيت بالقوه و بالفعل تشکلهاي مردمنهاد و مشارکت سازمانيافتة آنها در فرايند سياستگذاري
ديدهباني ،نظارت ،ارزيابي پايش ،و اجراي برنامههاي بازآفريني شهري در محدودههاي هدف و نيز زيستبوم.
نتايج پژوهش نشان داد تسهيلگران به موفقيت دخيالن از طريق افزايش حکمروايي ارتباطي -شبکهاي ،تعامل
گروهي ،همافزايي ،و مشارکت تعداد  ۳4کنشگر بهعنوان نهاد در اين شبکه قرار گرفته و درواقع تعيينکنندة مرز اجتماعي
شبکهاند 1122 .پيوند ميتوانست در اين شبکه شکل بگيرد که فقط  271مورد آن (حدود يکچهارم) بهوقوع پيوسته است
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که بيانگر اندازة ضعيف اين شبکه و نبود همافزايي ارتباطي -شبکهاي مديريت بازآفريني پايدار شهري است .تراکم پيوند
تبادل اطالعات و همکاري در بين سازمانهاي مورد مطالعه  ۳7درصد در سطح پاييني بوده است و شبکه در شاخصهاي
سياستگذاري ،هماهنگي ،مديريت (برنامهريزي ،نظارت ،و ارزيابي) ،اجرا ،ابزارسازي ،تسهيلگري به صورت متمرکز و
سلسلهمراتبي است .اندازة شاخص انتقاليافتگي در تبادل اطالعات و همکاري  ۳۹/28درصد است که اين عدد ميزان
پاييني را براي قابليت انتقاليافتگي نشان ميدهد و کوتاهترين فاصله ميان دو کنشگر در اين شبکه  ۳/46درصد است .اين
عدد نشاندهندة سرعت پايين گردش اطالعات در شبکه است .فعاليتهاي کنشگران بر حسب شاخصهاي تحليل شبکه
و ارتباطات ،پيوندها و مرکزيت دروني و بيروني کنشگران نشان داده شده است .استانداري ،راه و شهرسازي ،و شهرداري
باالترين نقش مرکزيت را داشته اند و نهادهاي خصوصي ،محلي ،و مردمي پايينترين ضريب و قدرت را در شبکه
داشتهاند .بهترين و جديدترين شيوة مديريت بازآفريني شهري استفاده از مفهوم شبکهها بهخصوص شبکههاي ارتباطي و
همکارانه است .استفاده از رويکرد همکاري و تشريک مساعي بين دولت ،بخش خصوصي ،و اجتماع با تکيه بر حکمروايي
ارتباطي-شبکهاي با تأکيد بر اجتماع محلي ،الگووارة نويني را بهمنظور اصالح فرايندهاي بازآفريني شهري به دنبال
همافزايي کنشگران و متوليان بازآفريني پايدار شهري داشته است .ساختار الگوي ارتباطي شبکهاي الگوي مطلوب براي
دستيابي به بازآفريني پايدار شهري و حل مسائل از طريق گفتمان ،مذاکره ،چانهزني گروههاي ذينفع ،و اجماع است.
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