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مقدمه
 شهری نیازمند مدیریت اساس براین است. خورده گره شهری سیستم پایدار وجانبه  همه توسعة با شهری، مدیریت ماهیت

 حاضر، بیشتر مادرشهرهای جهان سوم، حال در است. یسازمان برون و یسازمان درون محیطی، گستردۀ روابط و تعامل

 شهری خدمات ی متولیها سازمان بین عملکردی نبود تطابق و ناهماهنگی نتیجة در که هستند ییها ادلتع عدم درگیر

 به که شود می سازمان مستقل هر یها یزیر برنامه و ها یمرزبند سبب ناهمگونی، یها تیریمد چنین است. آمده وجود به

این (. Farhoudi et al., 2009: 30-31) انجامد می شهری مدیریت امر در هنگفت یها نهیهز صرف و ناهمگونی ناپایداری،

ارتباط اجتماعی و فیزیکی،  نبود ت؛ از قبیلحقیقت به مشکالت بسیاری با توجه به ساختار شهرها دامن زده اس

 (Lombardi, et al, 2011: 281) ییتفرق فضا و اجتماعی، پراکنش اقتصادی یها تی، محدودها تی، محرومنداشتن هویت

از دست  خود را طی زمان ةکه کارایی و عملکرد اولی اند منجر شدهشهری  ۀفرسود یها بافتی ریگ شکلبه  تیاکه درنه

و  ابعاد مختلف در )بروز آن ابعاد و ماهیت در پیچیدگی دلیل به پدیده این .اند اقتصادی شهر رانده شده ةاند و از چرخ داده

 دلیل به از جمله چالش این با مواجهه و مدیریتی فرایندهای در دگیپیچی همچنین محیطی( و و اجتماعی اقتصادی، نمود

 .شود یم عمومی شناخته یگذار استیس در حوزۀ پیچیده یها عنوان چالش به درگیر، نهادهای تعدد

 گیرد صورت نمی یسادگ به ییها چالش چنین حل و مواجهه ی شهری،زیر برنامه یگذار استیس ادبیات سوی دیگر، دراز  

رویکردهای مداخله در  میان،در این است.  نهادی و ماهیتی یها یدگیچیپ این درنظرگرفتن با ویژه رویکرد ازمندنی و

، مالحظات اجتماعی، اقتصادی ة، به عرصیکالبدبعد توجه صرف به  ۀخود از حوز تکوینیشهری در سیر  ۀفرسود یها بافت

یکپارچه و  یها حل راه یسو ی و نوزایی شهری با حرکت بهبازآفرین یکردهایرو کرده است و گذر و مدیریتی فرهنگی

 که است یا دهه چند اهواز،شهر  کالن برای ژهیو به ایران در .تغییر کرده استشهری  یها نگر برای حل مشکالت بافت جامع

 غلبه با رویکردهای از حوزه این در یگذار استیس شده است. مطرح جدیصورت  به بازآفرینی شهری، و نوسازی مقولة

 که اخیر سال چند تا تحوالت اقتصادی یها یسودآور و مالی تأمین رویکردهای بر تأکید حدودی تا و حتی کالبدی مسائل

 انواع دلیل وجود به حال با این است. کرده شود، تغییر دیده مسائل دیگر کنار در نیز اجتماعی رویکردهای شده است تالش

 ساختارهای و نهادی روابط ،ربط یذ و مسئول یها سازمانعملکرد  و نقش در یچیدگیپ ازجمله اهواز شهر در ها یدگیچیپ

 راهکار همچنان شهری، توسعة مدیریتی یها چالش همراه به حوزه، کنشگران این میان تعامل بر مؤثر اقتصادی اجتماعی و

باید  .است ی فرسوده مدنظر قرار نگرفتهها بافت بازآفرینی ی مدیریت شهری درا هیرو بر بعد تأکید با موفقی تجربة و پذیرفته

نظری بر  و رویکردهای گرفته صورت جهان سطح در تحوالت این شهری، بازآفرینی فرایندهای توجه داشت در

 متعدد کنشگران میان مشارکتی یها مدل انجام شده است. همچنین ی نهادیها تیظرف چارچوب در ها یساز تیظرف

 شهر کالندر  ژهیو بهایران و  در همچنان اما شود، می مطرح حاکمیتی نهادهای متمرکز دیریتم ی جایگزینها عنوان مدل به

بر  مبتنی نهادها توانمندسازی و یساز تیظرف فرایندهای و انجام شده کارآمد و مؤثرصورت  به فرایندها این در تغییر اهواز

 در این مفاهیم نشدن عملیاتی زمینه، این در موجود مسائل از دیگر یکی است. نگرفته شکلها  آن میان همکاری و تعامل

 بازآفرینی مدیریت کنشگران اصلی میان نهادی روابط این فرایند در است. مدیریتی ساختارهای و نهادی یها چارچوب

 ی که نظامبه نحویی الزم را ندارد؛ کارا و نیست فرایند این درها  آن نقش بر مبتنی اهواز،شهر  کالن سطح در شهری

 و محسوسی داشته باشد تغییر بیشتر کارآمدی راستای در و تحوالت این با هنوز نتوانسته است متناسب مدیریت شهری اهواز

 .است کنشگران سایر باها  آن ارتباط ماهیت و جایگاه نقش، بررسی نیازمند همچنان

بعدی  ناکارآمدی الگوهای یک ۀکنند انیب در ایران، یزیر مبتنی بر برنامه ةتوسع ةسال شصت هتجرب سوی دیگر،از  

 هم توسعه یزیر و الگوهای حاکم بر برنامه ها نشیبازنگری در ب رو ضرورت از این ت؛ناموزون و اقتدارگرایانه برای توسعه اس
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 نگر جامع و رویکردهای یکپارچه سوی به کالبدی رویکردهای غلبه با بعدی تک رویکردهای از )تغییر رویکردی ماهیت بعد از

در سطح  جامع، پایدار و ملی یزیر سوی برنامه و حرکت به مدیریتی فرایندهای تغییر و یا هیرو بعد از هم و شهری( بازآفرینی

 گسترده مطالعات مستلزم هدف این به دستیابی. شود یاحساس م ی فرسوده شهریها بافتمدیریت یکپارچة بازآفرینی پایدار 

 از تغییر رویهبا  کهاست  مدیریت شهری پایدار تحقق شهرسازانه یها وهیش و دارپای شهری بافت یها شاخص به نیل برای

یکپارچة شهری  مدیریت رویکرد با شهری حکمروایی قالب نظام در شهری مدیریت نوین رویکردهای به سنتی ماهیت

 و ضوابط ،ها آن حقوقی-ینف ملزومات وها  بافت این در موجود تهدیدهای وها  فرصت درنظرگرفتنو با  شود یم ریپذ امکان

بعد  از حاصل شکاففرسوده،  یها بافت بازآفرینی پایدار یها برنامه اعمال برای تواند یم شهر سازماندهی الگوهای و معیارها

 مدیریت ارزیابی و بررسی پژوهش این هدف رو نیا ازکند؛  حل یکپارچه و انهیافزا همطلبانه،  مشارکت یها وهیش با را یا هیرو

بازآفرینی پایدار  شهری در یکپارچة تیریمد کاربست ضرورت و یکپارچه تیریمد یها شاخص بعد از اهواز شهر کالنی شهر

 شود: داده می پاسخ زیر های پرسش به اساس در پژوهش حاضر ی فرسوده شهری است. براینها بافت

 است؟ شهری یکپارچة دیریتم اصول بر اهواز منطبق شهر کالنی فرسودۀ ها بافتدر  شهری بازآفرینی آیا

 دارد؟ وجود نهادی مساعی و تشریک یکپارچگی ی فرسوده،ها بافتشهری در بازآفرینی  مدیریت مختلف نهادهای آیا میان

 مستلزم و نیست یکپارچه ی فرسودهها بافت بازآفرینی در اهواز شهر کالنشهری  مدیریت فرض این است که رویکرد

شهری  مدیریت یکپارچة بازآفرینی اجرای اصلی شرط است. همچنین شهری یکپارچة ریتمدی الگوهای به رویکرد تغییر

دولتی،  شهری اعم از عمومی، مختلف نهادهای مساعی یکپارچگی و تشریک اهواز، شهر کالنی فرسوده ها بافت پایدار

 است. خصوصی و مردمی

شهریپایداربازآفرینی درفرایند5نونهادگرایینظریمدیریتیکپارچهوچارچوب
 شهرها، عرصة در فرسودگی و رکود حوزۀ بر آن تأثیر و اقتصادی و اجتماعی تحوالت حوزۀ در نوین یها چالش موازات به

تر  گسترده و بیشتر نقش بر تمرکز با مدیریت یکپارچه، رویکرد حاضر حال در است. کرده تغییر نیز شهرها ادارۀ یها وهیش

 یافته دوچندان اهمیتی مدیریتی، عرصة بازیگران تنهاعنوان  به مراتبی سلسله حاکمیتی نهادهای یجا به کنشگران همة

 نواحی ناکارآمدی و فرسودگی رکود، چالش با چگونه حکمروایی نوین یها وهیش این باید بررسی کرد که بنابراین است؛

موجود  توسعة تا کنند یم تالش یحکمروای کمک فرایندهای به مدیریت شهری کنشگران شوند. می مواجه شهرها ۀگسترد

 ژهیو به ،ها یدگیچیپ با همراه شهری بازآفرینی حوزۀ در شهرها مدیریت یها وهیش همچنین کنند. هدایت و مدیریت را

 بستر باید بلکه نباشد، پاسخگو شهرها مدیریت متداول یها مدل که شود یم سبب پیچیده یها چالش و مسائل ماهیت

 عوامل متأثر از گذشته یها دهه طول حاکمیتی را در نهادهای تحوالت، این فراهم باشد. پارچهو یکافزا  هم یها کنش

 تحوالت در تغییر و سیاسی و نهادی تغییرات ،شدن یجهان از جمله سیستمی، برون و درون و اقتصادی اجتماعی

 فرایند ماهیت در تحول با ژهیو به نقش حاکمیت، و شهری حکمروایی مفهوم و اند کرده جمعیتی دگرگون

 (.Richards and Smith, 2002: 127) اند ی را تغییر دادهگذار استیس

عنوان  به حاکمیت مفهوم براساس تنها شهرها مدیریت امکان محلی، و جهانی سطح در تغییرات این با حاضر حال در

براساس  مدیریتی یها وهیش در یرتغی نیازمند بلکه نیست، متمرکزصورت  به و قانونی قدرت با حقوقی و رسمی نهادهای

 و جاری مسائل با برخورد توانایی و نهادهای مدنی غیررسمی و اجتماعات یها سازمان واردشدن با آن در که است فرایندهایی

 رویکرد مدیریت یکپارچه قالب در ها . این شبکهشود یممیسر  جامعه مدنی() یمحل اجتماعات شبکة قالب در رویدادها ینیب شیپ
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 سیاسی، و اقتصادی اجتماعی، تغییرات این بستر هستند. در همراه پاسخگویی حکمروایی شهری  و ی شفافیتها شاخصه با

 هم و ملی سطح در )هم را حاکمیتی نهادهای و شده سریعی و گسترده تغییرات شهری دچار حاکمیت نهادهای عملکرد محیط

به (؛ Andrew and Goldsmith, 1998: 107کرده است ) تبدیل باالتر انطباق قابلیت با و ریپذ انعطاف به نهادهایی محلی(

 تواند ینم مدیریت شهری و است ضروری امری شهری یها چالش با مواجهه در نهادی بازنگری هی که امروزنحو

 (.Kearns and Paddison, 2000: 845) کند عمل کنترلی و ی، دستوریبعد تک پایین، به باالصورت  به

 در فرایندهای مدیریتی، تئوری نهادی است؛ زیرا تغییر در مفاهیم مشارکت زمینة در مطرح های یهنظر از یکی

 :Digaetano and Storm, 2005است ) مواجه شده جدی انتقادات با گذشته یها سال در 1رژیم تئوری براساس مدیریتی

 نهادی موجود در مدیریت شهری یها یدگیچیپ درنظرگرفتن با نهادگرایینو تئوری اخیر یها سال در که ژهیو به(؛ 376

در  غیررسمی نونهادگرایی نهادهای رهیافت است. شده شهری مطرح حکمروایی یها مدل تحلیل اصلی کانونعنوان  به

 آید. شمار می به اصلی کنشگران از یکی یساز میتصمی و ریگ میتصم فرایند درها  آن میان و تعامالت رسمی نهادهای کنار

 یابیدست قابل یسخت به مفاهیم نهادگرایی و... از اجتماعی علوم و انسانی علوم مختلف یها نهیزم در یکسانی وممفه هرچند

 و ساختار میان دوگانه تعامل بر تأکید سبراسا علوم اجتماعی در نونهادگرایی تئوری (Lowndes, 2002: 107است )

 نونهادگرایی در حیطة مدیریت شهری، بستر رهیافت نیتر هممسوی دیگر،  از (.Pierre, 2005:470دارد ) دیتأک عاملیت

 حاکمیتی یها سازماندنبال  اینکه به از نونهادگرایی بیش رویکرد .استو چگونگی آن  حکمروایی گفتمان بر آن تأثیر

 و نهادها میان کند. در این نوع رویکرد تفاوت را دنبال می حکمروایی محلی )رویکرد سنتی نهادگرایی( باشد، نهادهای

 :North, 1990) کنند یم هدایت را کنشگران رفتار که ساختاری هستند معنای نیروهای به نهادها مشخص است و سازمان

 :Hudson, 2004) است متمرکز رسمی یسازوکارها از بیشها  سازمانو  فردی کنشگران میان ارتباط بر (. نونهادگرایی5

 (.Lowndes, 2001: 1960شمارد ) یم مهم جمعی کنشگرانعنوان  به ی نهادیها لیتحل در را ها سازمان و (450

 یریگ میتصمنظام  براساس که شهری، سطح در ژهیو به حاکمیتی سنتی یها فرم جیتدر به رویکرد، این در

 زینجایگ یکپارچهمراتب  سلسلهبا  و چندبخشی یها نظام با یا ندهیصورت فزا به بودند، شده بنا متمرکز و مراتبی سلسله

 تغییر خدمات ارائة در راها  آن یها تیمسئولو  قدرت نهادهای میان ارتباطات حکمروایی، جدید یها فرم این .شوند یم

 مدیریتی، تحوالت به مستقیم پاسخی را حکمروایی فرایندهای تغییر در این ،پردازان هینظر بیشتر ی کهبه نحو؛ دهد یم

 و ها سمیمکان در تغییرات نیتر مهم از یکی .دانند یم یگذار استیس شبکة درها  آن پیامدهای و اقتصادی و اجتماعی

افزاست  هم و نهادی فرایندی عنوان به مدیریت یکپارچه به سنتی نگاه از حکمروایی شهری، تغییر اجرایی یها وهیش

(Healey et al., 2002: 6-7 .)دیگر  ربارةد بلکه شهری، یها سازمان و کنشگران منطق درتنها  نه تحول این

 رو نیا ازدارد؛  ی شهریزیر برنامهفرایند  در مهمی نقش نیز ها NGOو  خصوصی بخش فرایند مانند این کنشگران

 حکمروایی، همچنین تحول نظام مدیریت شهری در مدیریت یکپارچه را که یسو به آن نقش حاکمیت و مفاهیم در تغییر

محور اصلی در پایدارکردن مدیریت بازآفرینی  توان یم خصوصی است بخش یسو به تغییر رویه و شدن یجهان متأثر از

 فعال نقش و یالملل نیب قدرتمند نیروهای حضور بازار، حوزۀ در ییزدا قانونمانند  ییها چالش ی کهبه نحوشهری دانست؛ 

 دیگر با را خود طاتارتبا داشته است که آن بر راها  دولت و یافته ظهور شیازپ شیب( Kjaer, 2004: 215) یمدن جامعة

 .کند تقویت مدنی بخش خصوصی و جامعة ژهیو به جامعه، یها بخش

شهری،  یزیر برنامهو  مدیریت رویکردهای در از تحوالت متأثر شهری مدیریت بازآفرینی حوزۀ در متأخر رویکردهای

                                                                                                                                                                   
1. Regime Theory 
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یک  تنها آن در که است داشته مدیریت یکپارچه رویکرد با تحقق حکمروایی شایسته برای رسیدن به یا گسترده تغییرات

فرایند  عنوان به شهری مدیریت یکپارچة درنظرگرفتن با کند. کنترل و هدایت را مسائل این تواند ینم ییتنها به کنشگر

 مدیریت یکپارچة شهری بر دیتأکمهم است؛ بنابراین  بسیار فرایندها این اجزای درک ی،گذار استیس زمینة در مدیریت

 هدفعنوان  به پایدار بازآفرینی شهری به دستیابی و مختلف کنشگران میان تعارض رفع امکان آن در که الگوییعنوان  به

 ,Healey) ابدی یمشود، اهمیت  نهادها فراهم میان متقابل اتکای و تخصصی آگاهی و دانش پایة بر ژهیو به مشترک،

2006: 183; Ansell and Gash, 2008: 551 ،حکومت ازتر  گسترده اصطالحیعنوان  به حکمرواییمعموالً (. در این میان 

 یها رمجموعهیز و نمایندگان و اکثریتی نهادهای اساسی، )قانون دولت رسمی ساختارهای تنها نه که گیرد مدنظر قرار می

را شامل  خصوصی( بخش و مدنی جامعة به مربوط نهادهای) یتر گسترده یها شبکه بلکه قضایی(، و نظام حقوقی دولت،

 بررسی شهری پایدار، بازآفرینی مدیریت حوزۀ در رو نیا ازشوند؛  می استفاده و اند یافته قدرت آن کمک به که شود یم

را  ییها روش بلکه است، رسمی نهادهای یها تیظرف و حاکمیتی های تصمیم شامل تنها نه شهری مدیریت یکپارچه

 در سیاستی مدیریت یکپارچه اهداف به نیلمنظور  به گرانکنش دیگر منابع و کنش یها تیدر آن ظرف که شود شامل می

 (.Colantonio et al, 2011: 16شود )محقق  شهری بازآفرینی

 بازآفرینی مدیریت فرایند در درگیر نهادهای حوزۀ در ژهیو به شهری، بازآفرینی فرایندهای به نهادی رویکرد تبیین مهم نکتة

 منابععنوان  به که دارند وجود گوناگونی نهادی یها تیظرف مختلف، یها بخشی نهاد یساز تیظرف در که معنا است؛ بدین

 و محلی یها شبکه گسترش و حمایت با و نهادی ظرفیت افزایش عبارتی به یا اجتماعی، و سرمایة فکری ارتقای با اجتماعی

 را )وظایف( عملکرد سو کیت نهادی از ی. ظرفآورند یم دست فرایند به این را در همکاری و اعتماد ،تر عیوس یها شبکهایجاد 

 سازمان ساختار و مالی( و فنی انسانی،) منابع دیگر، سوی و از دارند را آن انجام توانایی یا شایستگی مؤسسات که شود یم شامل

 سیستم در نهاد کی ساختار دیگر عبارت به و... است. رفتار ،ها ارزش روابط، قوانین، شامل ساختار سوی دیگر از .دنریگ یبرمدر را

است ی اطالعات گذار اشتراکبه  و ارتباطی یها کانال ،ها تیمسئول و کار تقسیم دستورات، ،مراتب سلسله روابط کار، شامل

(Bhagavan and Virgin, 2004: 3ارزش .) بصیرت به آن، توجه صورت در که این است در نهادی ظرفیت و توانایی مفهوم 

 به دادن جهت ضمن و گیرد می شکل ی فرسودهها بافتالگوهای بازآفرینی شهری در  و ها استیس ا،راهبرده تدوین دربارۀ الزم

 بازآفرینی شهری پایدار روند در اصلی کنشگران بیشتر درگیرکردن برای الزم شناخت نهادی، بسترهای ابعاد در اساسی تغییرات

 سرمایة استفاده از برای متجانس فضای کپارچه است کهنهادی، فرایندی ی ظرفیت دیگر، توسعة به عبارتشود.  فراهم می

مدیریت یکپارچه شهری در حوزۀ بازآفرینی  تحقق (؛ بنابراین برایMasum and Germany, 2011: 6کند ) یم فراهم انسانی را

 میان قدرت سباتمنا در تعادل با همراه باال، به فرایندی پایین پایة بر کنشگران همة مؤثر مشارکت است شهری پایدار الزم

 .بیابد دست عمومی به بخش برای تسهیلگری نقش با و کنشگران

شهری5بازآفرینیشهریپایدار؛پراکسیس

را بیان  ها تیبازآفرینی به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از فعالرویکرد 

تحت  یها و ساختمان ها رساختی، زشده یساز پاک یها اختمانکه قابلیت زیست جدیدی به مناطق مضمحل، س کند می

وضعیت کلی عام یعنی نگرش کلیدی در بازآفرینی به معنا زیرا  ؛اند دهیکه به پایان عمر مفیدشان رس دهد یبازسازی م

را شهری  ةتوسعبازآفرینی پایدار شهری فرایندی پایدار در  ةنظری (.Hull city Plan, 2000: 77) یابدشهر و مردم بهبود 

                                                                                                                                                                   
 همجوشی را شهری پراکسیس توان گذر می این از و است عمل و اندیشه تلفیق بیان واژه، معاصر این و کاربردهای تعاریف همة در پراکسیس از مقصود. 6

 (.Gotham, 2010دانست ) شهرسازانه و عمل شهری دانش
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برای احیای ی تیاولو کند. همچنین میبرای تأمین نیازهای بهینه استفاده  یشهر درون ۀکانات بالقوماز ا آورد و وجود می به

 (.Izadi, 2006: 85است ) بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و رونق اقتصادی قائل

 سنتیصورت  به ی مداخلهها مدل از است. همچنین بسیاری انهیراگ مداخله فعالیتی خود، دلیل ماهیت به شهری بازآفرینی

 دولت و خصوصی بخش میان توافق ایجاد ،ها حوزهاین  در بازار شکست جبران و این فرایندها بهبود راستای محورند و در دولت

ها  حکومت برای تشراک چارچوب، این یافته است. در گسترش یا ندهیفزا صورت به خصوصی عمومی و یها شراکت قالب در

 سبب همچنین باشند. داشته بازآفرینی شهری اهداف در منافعی که دهد یم اجازه نیز دیگران به دولت از غیر زیرا دارد؛ جذابیت

 شود تشویق اهداف دولتی تحقق برای خصوصی بخش یگذار هیسرما و تقسیم شکست و موفقیت یها تیمسئول شود یم

(McCarthy, 2007: 7مدیریت ی .)مختلف  منافع میان پیوستگی و ائتالف از است عبارت شهری بازآفرینی عرصة در کپارچه

 مشترک. اقدام و برنامةدستور کار  با همراه اجرا و مشترک یگذار استیس ایجاد هدف با مختلف یها بخش وها  گروه کنشگران

 کنشگران منابع و مهارت دانش، از استفاده با چندبعدی، رویکردی تسهیل و یگذار استیس در هماهنگی به مدیریت یکپارچه

 تر یقو محلی اجتماعات ظهور به توانند یم شهری بازآفرینی در حوزۀ حکمروایی براین فرایندهای عالوه شود. می منجر مختلف

 سبب و کنند می قدرتمند را اصلی کنشگران همچنین کنند. کمک یا منطقه محلی یا همکاری فرهنگ توسعة به بینجامند و

 در تغییر ساز نهیزم بسترهای مؤثرترین از یکی جهانی تغییرات این .شوند می ها یگذار استیسحوزۀ  در ها ینوآور پویش و بروز

عمومی  بخش به رویکرد تغییر تأثیر تحت حوزه، این مدیریت فرایندهای و ها وهیش تغییر شهری است. بازآفرینی مدیریت عرصة

 نهادهای سبب ایجاد شهری پایدار، بازآفرینی اجرای راستای در جامعة مدنی ژهیو بهصی و ی خصوها بخش به تفویض اختیار و

 تفویض را شهری بازآفرینی مدیریت مشارکتی حوزۀ رویکردهای در تحوالت اساس است. در مدیریت شهری شده مختلفی

 .(Mayo and Taylor, 2001: 170دهد ) یم شکل محلی نهادهای و مرکزی دولت میان قدرت

 
یزیربرنامهیهایتئوردرتحوالتباهمراهشهریپایداربازآفرینیمدیریترویکردهایتحولسیر.5شکل

 حکمروایی تحقق یسو به شهری، بازآفرینی حوزۀ در نهادی تغییرات بازمان  هم رویکردها این ،1990 دهة اواخر از

 ایجاد به گسترده توجه (. در طول این دهه، باCouch et al., 2003: 74) ندا هافتی تغییر آن مدیریتی فرایندهای در شهری

 بازآفرینی یها برنامه رویکرد بازآفرینی شهری، ترکیبی و پیچیده یها استیس ترویج و پیشبردمنظور  به نهادی شرایط

 یکپارچه و جامع یها استیس 21 قرن آغاز از حال، نیبا ا. اند کرده تغییر راهبردی و جامع راهبردهای یسو به نیز شهری

 رفاه و شهری خوب حکمروایی ی،ستیز طیمح یریپذ تیمسئول اقتصادی، توان به دستیابی برای تالشی شهری، بازآفرینی
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 وجود به پایدار شهری بازآفرینی ،نگر جامع رویکردی در و پایدار یها مکان تحقق برای بستریدرمجموع  که اجتماعی بود

 زمینه این در مؤثر نهادهای ایجاد برای تالش شهری، بازآفرینی به نوین رویکرد ینا در .(Healey, 2004: 89آورد )

 فرایند باال، به پایین راهبردی با و یکپارچهصورت  به مبنا محلی اجتماع شهری بازآفرینی یها برنامه تحققمنظور  به

 حیات مناسب محیطی و پایدار محلی عاتاجتما به دستیابی برای را زمینه که آورد یم فراهم را یا کپارچهی یساز میتصم

 (.UNECE, 2007: 323) کند تقویت می شهروندان

 نیازمند آن، محتوایی یها یدگیچیپ با همراه شهری پایدار بازآفرینی حوزۀ مدیریت تحوالت بررسیاز سوی دیگر، 

 شناسایی رو نیا از است؛ شهری بازآفرینی حکمروایی اصلی فرایندهای عامالن و جایگاه کنشگران و نقش تغییر در

 .است مهم ی مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بسیارا هیروبا توجه به ابعاد محتوایی و ها  آن جایگاه و حوزه این کنشگران

 ،نهاد مردم و غیردولتی یها گروه و خصوصی بخش ( وها یشهردار و محلی و مرکزی )شامل دولت عمومی بخش

 (.Imrie, 2010: 24) هستند شهری ایند بازآفرینیفر در درگیر کنشگران نیتر یاصل


.کنشگراناصلیمدیریتبازآفرینیشهریپایدار8شکل

ی کالبدی، عملکردی و ها مؤلفهدو بعد اصلی برای بازآفرینی شهری پایدار را درنظر گرفت که  توان یماز سوی دیگر 

ابعاد نهادی مدیریت بازآفرینی  عنوان بهقتصادی و مدیریتی ی اجتماعی، اها مؤلفهی با عنوان ابعاد محتوایی و طیمح ستیز

 :و ملی و مشتمل بر اصول زیر است یا شهری، منطقه یها اسیدر مق که دهند یمشهری پایدار را شکل 

شغلی، بهبود توزیع ثروت، پرورش استعدادها، افزایش مالیات و  یها افزایش فرصت :تغییروتحوالتاقتصادی

 .داخلی یها یگذار هیجذب سرما و و شهری یا رتباط میان عمران و بهسازی محلی، منطقهمستغالت محلی، ا

سازی و  بهبود کیفیت زندگی و روابط اجتماعی، کاهش جرم و جنایت، غلبه بر بدنام ی:تغییروتحوالتاجتماع

 .محرومیت اجتماعی

هم دموکراتیک، افزایش میزان تفا کمک به یساز میتصم یمجدد سازوکارها یده سازمان شهری:حکمروایی

گوناگون، توجه به تعامالت  یا منطقه یها فضای همکاری و مشارکت، درنظرگرفتن انتظارات مختلف، تأکید بر مشارکت

 .ها ها و نهادها و روابط درونی آن میان سازمان

 .ریات متناسبحل مسائل مرتبط با فرسودگی کالبدی همراه با اراضی جدید و ضرو ی:تغییروتحوالتکالبد

توسعستیزطیکیفیتمح متوازن و مدیریت اقتصاد  ةتوسع یبازآفرینی شهری باید سبب ارتقا :پایدارةو

 یریکارگ جامعه و به یها تیخالق ی، مستلزم احیایا کپارچهیالبته دستیابی به چنین رویکرد  شود؛ ستیز طیجامعه و مح

 (.3: 6933، کشاورز) است شهری آن در بازآفرینی
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 روشپژوهش

میدانی )پرسشنامه( -از روش اسنادی ی آنها داده و برای گردآوری است تحلیلی-توصیفی و حاضر کاربردی پژوهش

 و یا هیرو مختصات به توجه بااستفاده شده است. پس از مطالعة منابع نظری و نظرسنجی از کارشناسان این حوزه و 

میان ساکنان در نهادی )نهادسازی  توسعة ظرفیت ة اصلیمؤلفچهار متغیرها در قالب  یکپارچة شهری، مدیریت محتوایی

فرسوده و دانش و یادگیری  یها بافت با مواجهه در نهادی، ترتیبات نهادی مساعی ( یکپارچگی و تشریکبافت فرسوده

ر شاخص فرعی برای سنجش مدیریت یکپارچة بازآفرینی شهری پایدا 19نهادی که در قالب دوازده شاخص اصلی و 

 بخش مدیریت چهار نظر برای ی موردها شاخص به توجه با ی شده است.بند دستهاهواز  شهر کالنی فرسودۀ ها بافت

 و و بخش عمومی )شهرداری ی عمران و بهسازی شهری ایران(مادر تخصص)استانداری، فرمانداری، شرکت  دولتی

 شد. تکمیل ة میدانیپرسشنامتصادی و بازار( خصوصی )فعاالن اق مردمی(، بخش )نهادهای شهر(، بخش مردمی شورای

 مردمی بخش نمونه، 12سازمان با  دو عمومی مدیریت نمونه، 602سازمان با  دوازده دولتی مدیریت برای نمونه حجم

 بخشعنوان  بهاهواز  شهر کالنبافت فرسودۀ  های محله اقتصادی فعاالن نمونه( و 933بافت فرسوده  های محلهساکنان )

 میانگین، واریانس، کمک آزمون  به تینهاآمد. دردست  بهکوکران  یریگ نمونه روش از استفاده با نمونه 602 خصوصی و

 آلفای ضریب از استفاده باآمده  دست به پایایی صورت گرفت. ها داده تحلیل و تجزیه مسیر، تحلیل و رگرسیون چندمتغیره

 دولتی بخش برای و 36/2 یعموم بخش برای ،91/2 خصوصی بخش برای ،93/2مردم  ةپرسشنام برای کرونباخ

 دهد. پژوهش را نشان می مناسب که پایایی است 93/2 یشهر مدیریت

 یپژوهشهاشاخص.5جدول

یفرعیهاشاخصشاخصابعاد

ت
رفی

ظ
 

عة
وس

ت
 

ی(
ساز

هاد
 )ن

ی
هاد

ن
 

توسعة اجتماع محلی و ارتقای 

 ی اجتماعیآور تاب

موجود در بافت  یها مهارت محلی در بافت فرسوده، میزان متخصص افراد حاضر، وجود حال در دایر نهاد زاننهادسازی، می در محلی تجربة میزان

 فرسوده

 پذیرش ساکنان تیظرف

 نهادهاای  با مردم مشارکت مردم، میزان میان در محلی نهادهای ساکنان به نهادسازی، مقبولیت انگیزه ساکنان به نهادسازی، میزان تمایل میزان

 نهادهاای  در سااکنان  نفاوذ  نهادسازی، مقدار در ساکنان مشارکت شهری، میزان مدیریت بافت فرسوده به ساکنان اعتماد شهری، میزان یتمدیر

 شهری مدیریت

 یها محرکحفاظت پایدار 

 جغرافیایی

 اقتصاادی )مناابع   یها محرک ساکنان(، جمعی بستگی اجتماعی )هم یها محرک(، در محل اجتماعی محلی )پاتوق فضایی -محیطی یها محرک

 محلی( نهاد، درآمد، اقتصاد مالی
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 نهادی درون اجتماعی سرمایة
نهاادی در   اطاالع  و یآگااه  نهادی در مدیریت بافت فرساوده، میازان   درون مشارکت نهادی در مدیریت بافت فرسوده، میزان درون اعتماد میزان

 نهادی در مدیریت بافت فرسوده جمعی توان و نسجاممدیریت بافت فرسوده، ا

 نهادی میان اجتماعی رمایة
نهادی در مدیریت بافات   میان یلگریتسهی در مدیریت بافت فرسوده، نهاد نیب مشارکت ی در مدیریت بافت فرسوده، میزاننهاد نیب اعتماد میزان

 نهادها در مدیریت بافت فرسودهمثل  هب مقابلهنهادی در مدیریت بافت فرسوده،  میان فرسوده، تعامل
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 مقررات پوشانی مقررات، هم و قوانین و تعددنداشتن بودن شفاف قوانین خوانایی

 نهادی یور بهرهکارایی و 

نهاادی در   نهاادی، پاساخگویی   راهباردی  یزیا ر اماه برن شهری، داشتن مدیریت در نهادی ی فرسوده، رسمیتها بافتنهادی در مواجهه با  منابع

 یریپاذ  رقابات ی فرسوده، ها بافتنهادی در مواجهه با  یریپذ بانکی فرسوده، ها بافتنهادی در مواجهه با  ی فرسوده، شفافیتها بافتمواجهه با 

 یریپذ انعطافی فرسوده، ها بافتدر مواجهه با  نهادی یریپذ محاسبهی فرسوده، ها بافتکردن ریپذ ستیزی فرسوده، ها بافتنهادی در مواجهه با 

 ی فرسودهها بافتنهادی در مواجهه با 

 برای مداخله الزم قانونی بستر
 الازام  ی فرسوده، میازان ها بافتمداخله در  مقررات تدوین در نهادی فرسوده، استقالل بافتمداخله با شرایط محلی  ملی و مقررات قوانین تناسب

 مواجهه در بافت در نهادها ساعیم تشریک در قانونی

 ی نهادیریپذ قیتطبو  حضور
و  هاا  برناماه ی مند ضابطهشهری،  قدرت فرایند تقسیم در محلی نهادهای ی، مشارکتساز میتصم و یریگ میتصمفرایند  در مدخالن ذی مشارکت

 ی بازآفرینی شهریها استیس

ی 
یر

دگ
 یا
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 یی همراه با نوآوریها دهیاعالیت، میزان آگاهی نهادها از دانش تخصصی یکدیگر، میزان توانایی در تولید دانش تخصصی در حوزۀ ف دانش رسمی

 میزان آگاهی نهادها از شرایط منطقه، میزان مراجعه به تجربه و دانش مردم محلی دانش بومی

 آموزش
هاای میاان    نهادی، تشویق داناش باه تساهیم آن و تجرباه     ار دانش بیننهادی، ترویج و انتش بخشی، انتقال دانش و تجربة بین میزان آموزش بین

 نهادها، میزان ارتقای کیفی دانش درون نهادها، میزان دسترسی به منابع آموزشی درون نهادها

5931؛نگارندگان5939؛شرکتعمرانوبهسازیشهریایران،5935رادوکاظمیان،منبع:فرجی
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اهواز.بافتفرسودۀشهر9شکل

هاافتهبحثوی
 شد. استفاده واریانس و میانگین آزمون از نبود آن یا شهری مدیریت یکپارچة بازآفرینی وجود ارزیابی و سنجش منظور به

مردمی و بخش  بخش نفوذ ضریب شهری مدیریت چهارگانة یها بخش در شده انجام به آزمون توجه با اساس براین

 در شهری مدیریت و مداخالت است میانگین از تر نییپا اهواز بسیار شهر کالن شهری مدیریت ساختار در خصوصی

 است. یافته عملکرد به دولت وابسته عمومی و دولتی نهادهای پایة بر فرسوده یها بافت

 شده تدوین نهادسازی() یمحل نهادهای ایجاد منظور به محلی ظرفیت سنجش برای ة ظرفیت توسعة نهادیمؤلف

 اجرای مهم در گامی شهری مدیریتدر ساختار  حضور منظور به محلی نهاد ایجاد برای فیت بافت فرسودهظر زیرا است؛

توسعة  سه شاخص منظور بدین .رود یمشمار  به ی فرسودهها بافتدر بازآفرینی شهری پایدار  یکپارچه مدیریت الگوی

 یها محرکنهادسازی و حفاظت پایدار  برای ساکنان پذیرش ی اجتماعی، ظرفیتآور تاباجتماع محلی و ارتقای 

 سنجش شده است؛ نهادسازی متغیرهای اصلی ظرفیتعنوان  بهجغرافیایی 

 در مردمی نهادهای پذیرش ، ظرفیت39/9 میانگینطور  به ی فرسودهها بافتمحلی  ظرفیت توسعة اجتماع رو نیا از

 متوسط حد اینکه به توجه با .است 13/9فیایی ی جغراها محرکو حفاظت پایدار  32/9 محلی( ساکنان )مقبولیت میان

 شاخص نظر ی فرسودۀ شهر اهواز، ازها بافت، مدیریت بازآفرینی است پایدار پنج حد و چهار مناسب حد سه، میانگین

 .است متوسط حد در ها بافتاین  ساماندهی نهادی )نهادسازی( برای توسعة ظرفیت از برخورداری

نهادی)نهادسازی(توسعةةظرفیتمؤلف.نتایج8جدول

آماره
توسعةاجتماعمحلیوارتقای

یاجتماعیآورتاب
جغرافیایییهامحرکحفاظتپایدارپذیرشساکنانتیظرف

 13/9 32/9 39/9 میانگین

 93/2 663/2 19/2 واریانس

 036/2 031/2 632/2 انحراف معیار
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 ارائة در آماری را جامعة این امر همگنی که داشته است گرایش صفر نیز به سمت واریانس و معیار انحراف مقادیر

معیار( و انحراف  واریانس) یپراکندگ شاخص میانگین( وتمرکز ) شاخص به مقادیر توجه با رو نیا از دهد؛ نشان می پاسخ

 نگینمیااز حد  یکپارچة بازآفرینی شهری، مدیریت برای فرسوده یها بافتدر  محلی نهادسازی ظرفیت گفت توان یم

به  توجهی بیدر صورت  محلی نهادسازی موجود ظرفیت حال این دارد. با شیگرا مناسب وضعیتو به سمت است  باالتر

 به کاهش تینهادر شد و خواهد افت دچار است. همچنین نمانده پایدار کنونی اقدامات به شهری مدیریت استمرار و آن

 .انجامد می ساکنان رضایتمندی سطح


نهادی)نهادسازی(توسعةظرفیتةمؤلفررادارینتایج.نمودا4شکل

 مدیریت ساختار در ی دولتی و عمومیها بخش ة یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی گویای نفوذ بیشترمؤلفنتایج 

 اجتماعی ی که سرمایةبه نحواست.  میانگین از حد تر نییپا شهری است. همچنین ضریب نفوذ بخش مردمی بسیار

 3/9 مدیریت شهری عمومی بخش در و 6/9 دولتی بخش ، در1/9، در بخش خصوصی 3/9 مردم بخش رنهادی د درون

و در بخش  9/0، در بخش دولتی 1/6در بخش خصوصی  ،9/6نهادی در بخش مردمی نیز  . سرمایة اجتماعی بیناست

دهندۀ  نهادی نشان درون برای بخش مردمی در شاخص سرمایه اجتماعی آمده دست به. البته میانگین است 3/0عمومی 

 ظرفیت باالی این بخش در یکپارچگی و نهادسازی است.

 در مردمی بخش با شهری مدیریت نهادهای تعامل و یریگ شکل عدم به نهادی نیز با توجه میان اجتماعی سرمایة

 میان تعامل و تباطار که طوری به ؛دهد یم برای این بخش نشان را یتر نییپا میزان یساز میتصمو  یریگ میتصم نظام

ی عمومی ها بخشاست و سهم عمدۀ امتیازات به  دیگر بخش دو با بخش این ضعیف ارتباط نشانگر است که 9/6 نهادی

 دهندۀ حد متوسط است. و دولتی تعلق دارد که نشان

ةیکپارچگیوتشریکمساعینهادیمؤلف.نتایج9جدول

آماره

اعیمیاننهادیسرمایةاجتمنهادیسرمایةاجتماعیدرون
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 3/0 1/6 9/0 9/6 3/9 1/9 6/9 3/9 میانگین

 1/6 11/2 9/2 1/2 1/2 3/2 1/2 19/2 واریانس

 3/0 1/2 3/2 0/2 3/2 9/2 9/2 03/2 انحراف معیار
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 پایدار حد 1 عدد و مناسب حد 3 اعی، عددمس تشریک برای حداقل الزم وحد متوسط  9 عدد راداری، نمودار در

است  باالتر مساعی تشریک به گرایش باشد، بیشتر به اعداد ها یمنحناست. هرچقدر گرایش این  نهادی مساعی تشریک

 یدرون اجتماعی سرمایة فزونی که این امر ستها بخش سایر بیشتر از مردمی بخش ینهاد درونمساعی  کیو تشر

 وضعیت( 1و شکل  9براساس جدول شود ) یم مشاهده طور که دهد. همان ی فرسوده را نشان میها بافتی( ا محلهدرون)

نیز  بخش مردمی وضعیت میان است. در این متوسط حد از تر نییپا ی فرسودهها بافت ی درنهاد نیب مساعی تشریک

 شود. محسوب میتر  نامناسب

 
عینهادیةیکپارچگیوتشریکمسامؤلف.نمودارراداری1شکل

و حضور و  قانونی نهادی، بستر یور بهرهقوانین، کارایی و  خوانایی چهار شاخص نهادی با ترتیباتمؤلفه 

، میانگین شاخص خوانایی قوانین در بخش مردمی دهد یمی پژوهش نشان ها افتهی نهادی همراه است. یریپذ قیتطب

مداخله، خوانایی  اساس قوانین براین .است 3/0ی و در بخش عموم 6/9، در بخش دولتی 1/0، در بخش خصوصی 3/0

 حداقل بهها  آن گرایش توجه به با نیزآمده  دست به معیار و انحراف است. واریانس متوسط حد از تر نییپا و ندارد را الزم

 ربست وجود شاخص دارد. در نسبی نظر وحدت و همگونی پرسش این یها هیگو به پاسخ در آماری جامعة دهد یم نشان

 6/9، بخش دولتی 1/0، بخش خصوصی 1/0بخش مردمی  ی فرسوده، میانگینها بافتبازآفرینی پایدار  برای الزم قانونی

ی فرسودۀ شهر ها بافت در مداخله برای الزم قانونی بسترهای ضعف دهندۀ این مقادیر نشان است. 1/9و بخش عمومی 

 در محلی ملی(، نبود اختیارات قوانین با محلی قوانین)بخشی  بین تعارضات قانونی به توان یم آن جملة از اهواز است که

 کرد. و... اشاره محلی مقررات و قوانین تدوین

ةترتیباتنهادیمؤلف.نتایج4جدول

ینهادیریپذقیتطبوحضورنهادییوربهرهکاراییوبسترقانونیقوانینخواناییآماره
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 6/9 3/0 0/0 3/6 1/9 3/0 6/3 1/9 1/9 6/9 1/0 1/0 3/0 6/9 1/0 3/0 میانگین

 3/2 3/2 1/2 1/2 3/2 3/2 1/2 3/2 1/2 23/2 1/2 06/2 69/2 66/2 1/2 03/2 واریانس

انحراف 

 معیار
21/2 3/2 9/2 9/2 23/2 1/2 3/2 9/2 1/2 9/2 0/2 1/2 3/2 1/2 3/2 3/2 
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 نهادها تفکیک مداخله نیز به نهادها برای و ظرفیت ی فرسودهها بافتی نهادی در بازآفرینی ور بهرهکارایی و  شاخص

 دهد یمشهری یکپارچه سنجیده شده است. همچنین نتایج نشان  در مدیریت رگذاریتأث ةچهارگان یها بخش قالب در

و در بخش  3/0، در بخش دولتی 6/3، در بخش خصوصی 1/9ی نهادی در بخش مردمی ور بهرهکارایی و  شاخص

 تر نییپا متوسط حد از ی فرسودهها بافتبازآفرینی  برای دولتی بخش فعلی توانایی و ظرفیت رو نیا ؛ ازاست 1/9عمومی 

 متوسط حد از بافت بیشتر رینیبازآف ی خصوص و عمومی و مردمی برایها بخش توانایی ظرفیت و حال عین در .است

 .دهد یم نشان را پایدار و مناسب روندبه  این امر گرایش که است

ی مختلف ها بخششهری سنجش میزان حضور  مدیریت در ی نهادیریپذ قیتطبحضور و  شاخص اساسی هدف

 مدیریت اساس مطالعاتی فرسوده بوده است. برها بافتة آن در فرایند بازآفرینی افتی شکلمدیریت شهری در ساختار 

 میان، این از که شود یم شناخته دولتی یها دستگاه از یا پاره و عمومی با بخشعمدتاً  بازآفرینی شهری در شهری

 همچنین دارند.ها  سازمان سایر با مقایسه در را یرگذاریتأث بیشترین شهر، راه و شهرسازی و استانداری شهرداری، شورای

 هستند، کمترین توانمندسازی یها طرح نهاییبرداران  بهره ی فرسوده کهها بافتوجود در م نهادهای مردمی و خصوصی

 دارند. شهری مدیریت در را حضور

 


ةترتیباتنهادیمؤلف.نمودارراداری8شکل

شهری است )میانگین  مدیریت ساختار خصوصی در بخش ة دانش و یادگیری نهادی گویای نفوذ بیشترمؤلفنتایج 

بر  مؤثردهندۀ ظرفیت باالی این بخش در شاخص دانش و یادگیری نهادی  برای بخش خصوصی نشان آمده دست به

ی که به نحواست؛  میانگین از حد تر نییپا یکپارچگی و نهادسازی است(. همچنین ضریب نفوذ بخش مردمی بسیار

مدیریت  عمومی بخش رد و 6/9 دولتی بخش ، در9/3، در بخش خصوصی 3/6 مردم بخش در شاخص دانش رسمی

و در بخش  3/0، در بخش دولتی 3/9در بخش خصوصی  ،9/6و شاخص دانش بومی در بخش مردمی  است 1/9 شهری

و بخش مردمی  است 3/9. همچنین در شاخص آموزش نیز برتری با بخش خصوصی با میانگین امتیاز است 9/9عمومی 

دلیل برتری  رو نیا ازمتوسط هستند؛  از حد تر نییپاولتی و عمومی نیز ی دها بخشدارد.  حد متوسطامتیاز را از  نیتر نییپا

 مدیریت نهادهای تعامل و یریگ شکل نهادی، عدم ة دانشمؤلفی دیگر مدیریت شهری در ها بخشبخش خصوصی از 

 یکدیگر است. با شهری
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ةدانشویادگیرینهادیمؤلف.نتایج1جدول
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 9 1/0 3/9 0/6 9/9 3/0 3/9 9/6 1/9 6/9 9/3 3/6 میانگین

 3/2 23/2 1/2 06/2 69/2 3/2 1/2 23/2 1/2 06/2 69/2 66/2 واریانس

 1/2 9/2 3/2 9/2 3/2 3/2 9/2 3/2 1/2 23/2 3/2 9/2 انحراف معیار


ةدانشویادگیرینهادیمؤلف.نموداریراداری8شکل

 پایین شهری مدیریت ساختار در ی مردمی و خصوصیها بخش نفوذ ضریب گفت توان یم با توجه نتایج موجود 

 نشان حاصل یها داده واریانس است. عمومی و دولتی بخش در اختیار نیز شهری مدیریت است. همچنین و عملکرد

آماری  جامعة درها  پاسخ همگونی دهندۀ امر نشان این دارند که )صفر( تمایل واریانسحداقل  به ها صشاخ بیشتر دهد یم

 فرایند و در این نهادهای مردمی و خصوصی حضور ی شهرینیبازآفرنظام مدیریت  در گفت توان یم توصیف این با است.

ی فرسوده ها بافتبازآفرینی  در مداخالت به ناکارآمدی عامل همین و است پایین ساماندهی آن در جهت مداخله

 دییتأشهر اهواز  ی فرسودهها بافت ساماندهی جهت در یکپارچه مدیریت شهری وجود یعنی H0 فرض بنابراین انجامد؛ می

 شود. می دییتأ ی فرسودهها بافت در بازآفرینی پایدار شهری مدیریت یکپارچگی عدم H1 فرض شود و نمی



آزمونتحلیلمسیر

یفرسودههابافتنتشریکمساعیدرمدیریتیکپارچةبازآفرینیشهریپایدارمیزا

َشود. با استفاده از این روش، ترکیب  و آزمون تحلیل مسیر بررسی می رهیچندمتغدر این بخش، تحلیل رگرسیون خطی 

اجرای روش تحلیل  ی کردیم، اما باید توجه داشت که درنیب شیپخطی رابطة متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را 

 راتیتأثی کرد و شناسایی نیب شیپمستقیم هریک از متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته  ریتأث توان یمرگرسیون تنها 

از روش تحلیل مسیر استفاده  توان یمبر متغیر وابسته ممکن نیست. برای رفع این مشکل  غیرمستقیم متغیرهای مستقل

دیگر روش تحلیل  به عبارتی علی است. ها مدلمرتبط با تدوین  رهیچندمتغرگرسیون  ة روشافتی میتعمکرد. این روش 
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هریک از  میرمستقیغ راتیتأثمستقیم،  راتیتأثبر  عالوه توان یمکمک آن  مسیر روش پیشرفتة آماری است که به

بودن روابط  میزان کاذب وانت یمیی کرد. از سوی دیگر، در روش تحلیل مسیر شناسامتغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته 

متغیرها را نیز نشان داد؛ یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیر مستقل و چه میزان ناشی از متغیرهای خارج از مدل 

مجرا از یکدیگر است.  صورت بهمزیت این روش شناسایی تأثیرات همة متغیرها بر متغیر وابسته  نیتر مهماست؛ بنابراین 

 صورت بگیرد. 6ی معادالت ساختاریابی مدلاستفاده شد تا  AMOS Graphic افزار نرماز  برای این منظور

در از رگرسیون چندمتغیره و  دوم فرضیةو آزمون بازآفرینی شهری  یکپارچة مدیریت برمؤثر  عوامل منظور سنجش به

 یدولت بخش برایآمده  دست به یینتع مقدار ضریب مدل این یها داده ی آن از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. براساسپ

 بخش در ؛ یعنیاست 139/2و برای بخش خصوصی  939/2 بخش مردمی برای ،362/2 عمومی برای بخش ،332/2

 تشریک درصد 13درصد و در بخش خصوصی  93 مردمی بخش در درصد، 36 عمومی بخش درصد، در 33 دولتی

نهادهای  مساعی تشریک و تعامل ضعف به توجه با .است هشد تبیین عوامل این کمک به یکدیگر با مساعی نهادها

 .است طبیعی امری تعیین ضریب مقدار دولتی نهادهای با مردمی

یچهارگانةمدیریتشهریهابخش.نتایجآزمونتحلیلمسیردر8جدول

 مدلضریبتعیین

 

Sig. 

 

df1 

 

F Change 

Std. Error of 

The Estimate 

Adjusted 

R Square 

 

R Square 

 

R 

 

Model 

 بخش دولتی 396/2 332/2 931/2 69391/2 913/33 1 222/2

 بخش عمومی 336/2 362/2 131/2 69393/2 913/33 1 222/2

 بخش مردمی 991/2 939/2 931/2 66021/2 311/01 9 222/2

 خصوصی بخش 963/2 139/2 196/2 09132/2 990/99 9 222/2

 

 0و متغیرهای خطا ها آن ریپذ امکانمة متغیرهای مستقل و وابسته و همة روابط برای تحلیل مسیر در اولین قدم، ه

درصد و برازش نامناسب  21/2در سطح معناداری  ها یبستگ همدرنظر گرفته شده بود، اما با توجه به معنادارنبودن برخی 

ر نیز با توجه به مبانی نظری و ا حذف شدند. در پژوهش حاضمعن یبی ها پراکنشو  ها یبستگ هممدل، برای اصالح مدل، 

متغیر  عنوان بهمتغیر میانجی( ) ینهاداز میانگین امتیازات نخبگان، یکپارچگی و تشریک مساعی  آمده دست بهنتایج 

شده است؛ البته باید توجه داشته داشت که شاخص یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی نیز   گرفتهوابسته میانی درنظر 

میزان تشریک مساعی در مدیریت یکپارچة بازآفرینی  این عامل بر ریتأثاما با توجه به میزان است،  مستقلمتغیری 

نتایج  9شود. جدول  متغیر میانجی( نیز از آن استفاده می) یانیممتغیر وابستة  عنوان بهی فرسوده، ها بافتشهری پایدار 

 .دهد یمحاصل آزمون تحلیل مسیر را نشان 

                                                                                                                                                                   
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Unique Variables 
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 لیلمسیر.نتایجآزمونتح8جدول

Sig.R
ریتأث

میرمستقیغ

Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients


 مستقیم(ریتأث)

Beta 
B 

222/2    399/6 Constant 

 بخش دولتی 060/2 992/2 291/2 633/2 222/2

 نهادی سرمایة اجتماعی درون
 بخش عمومی 091/2 009/2 290/2 699/2 222/2

 بخش مردمی 909/2 931/2 212/2 961/2 222/2

 بخش خصوصی 991/2 366/2 366/2 362/2 222/2

 بخش دولتی 199/2 190/2 211/2 306/2 222/2

 نهادی سرمایة اجتماعی میان
 بخش عمومی 160/2 163/2 233/2 931/2 222/2

 بخش مردمی 009/2 929/2 299/2 093/2 222/2

 بخش خصوصی 921/2 966/2 293/2 016/2 222/2

 بخش دولتی 099/2 960/2 233/2 031/2 222/2

 نهادی یور بهرهکارایی و 
 بخش عمومی 033/2 912/2 233/2 913/2 222/2

 بخش مردمی 693/2 633/2 233/2 613/2 222/2

 بخش خصوصی 936/2 361/2 19/2 163/2 222/2

 بخش دولتی 390/2 113/2 212/2 963/2 222/2

 ی نهادیریپذ قیتطبو  حضور
 بخش عمومی 303/2 109/2 212/2 113/2 222/2

 بخش مردمی 060/2 992/2 233/2 039/2 222/2

 بخش خصوصی 601/2 619/2 219/2 961/2 222/2

 بخش دولتی 013/2 966/2 226/2 236/2 222/2

 بستر قانونی
 بخش عمومی 033/2 916/2 291/2 691/2 222/2

 بخش مردمی 639/2 066/2 /261 /216 222/2

 بخش خصوصی 032/2 039/2 296/2 233/2 222/2

 بخش دولتی 023/2 013/2 229/2 291/2 222/2

 خوانایی قانونی
 بخش عمومی 026/2 099/2 291/2 691/2 222/2

 بخش مردمی 633/2 020/2 206/2 661/2 222/2

 بخش خصوصی 631/2 023/2 201/2 629/2 222/2

 بخش دولتی 632/2 029/2 296/2 631/2 222/2

 دانش رسمی
 بخش عمومی 003/2 031/2 236/2 616/2 222/2

 بخش مردمی 610/2 636/2 201/2 609/2 222/2

 بخش خصوصی 391/2 393/2 203/2 161/2 222/2

 بخش دولتی 691/2 611/2 219/2 661/2 222/2

 دانش بومی
 بخش عمومی 011/2 039/2 291/2 036/2 222/2

 بخش مردمی 633/2 063/2 206/2 669/2 222/2

 بخش خصوصی 031/2 921/2 229/2 991/2 222/2

 بخش دولتی 013/2 969/2 263/2 236/2 222/2

 آموزش
 بخش عمومی 033/2 996/2 293/2 691/2 222/2

 بخش مردمی 639/2 066/2 201/2 216/2 222/2

 بخش خصوصی 031/2 966/2 236/2 991/2 222/2

 متغیر میانجی: یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی
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 بخش در دهد یم نشان نهادی مساعی تشریک برای متغیر مستقل به وابسته متغیرهای ریتأث از حاصل یها افتهی

و  931/2 مردمی با بخش ، در099/2عمومی  بخش درصد، در 99 2 ینهاد درون سرمایة اجتماعی مستقیم ریتأث دولتی

، 190/2بخش دولتی بر میزان تشریک مساعی  ریتأثنهادی  . در بخش سرمایة اجتماعی بیناست 366/2بخش خصوصی 

 .است 966/2و  929/2ترتیب  ی مردمی و خصوصی بهها بخشو در  163/2در بخش عمومی 

 مردمی بخش در ،912/2 بخش عمومی در ،960/2 دولتی بخش نهادی در یور بهرهکارایی و  شاخص مستقیم اثر 

 در ،113/2دولتی  بخش در نهادی یریپذ قیتطبحضور و  شاخص مستقیماثر  .است 361/2خصوصی  در بخشو  633/2

قانونی مداخله و  ی بسترها شاخص .است 619/2خصوصی  در بخشو  992/2 مردمی بخش ، در109/2 عمومی بخش

نشان  نهادی مساعی شریکت درها  شاخصمحسوسی از سایر  ریتأثقوانین، دانش بومی و آموزش  شاخص خوانایی

 ها شاخصمعناداری را از سایر  ریتأثدانش رسمی در بخش خصوصی است که  شاخصمستقیم  ریتأث. تنها دهند ینم

 توضیح این با بنابراین آمده است؛ 9جدول  درها  شاخص کل اثر و میرمستقیغ . همچنین تأثیراتدهد یمنشان  (393/2)

 .هاست نهیگز سایر از بیشتر دولتی عمومی، برای بخش شهری مدیریت در ریشه مختلف حضور نهادهای شاخص ریتأث

از  مساعی بیشتر یکپارچگی و تشریک ایجاد در ی،نهاد درونسرمایة اجتماعی  شاخصمستقیم  ریتأث مردمی بخش در

رمایة ی نهادی به همراه سور بهرهیی و کارای ها شاخصمستقیم  ریتأثاست. برای بخش خصوصی نیز ه شاخص سایر

شاخص سرمایة اجتماعی  نیز عمومی ی دولتی وها بخش . برایهاست شاخصی بیش از سایر نهاد دروناجتماعی 

دارد.  بیشتری اثرگذاری نهادی مساعی و تشریک ییافزا همبر  ی نهادیریپذ قیتطبهمراه شاخص حضور و  به نهادی بین

 ساختار عمومی، مردمی و خصوصی در دولتی، اعم از ریشه ی مختلفنهادها حضور گرفت نتیجه توان یم این توصیف با

 (.9)جدول  دارد اهمیت فراوانی شهری مدیریت

 مساعی یکپارچگی و تشریک یها شاخص از نظر (،9ی میانگین )جدول ها آزمونبا تکیه بر نتایج حاصل از  همچنین 

 میانگین حاصل شود یم مشاهده است شده نهادی تعریف میان اجتماعی سرمایة شاخص با که مدیریت شهری در نهادی

 اساس نهادهای است که براین 3/0و بخش عمومی  9/0، بخش دولتی 1/6، بخش خصوصی 9/6بخش مردمی  در

 نهادی در یکپارچگی هستند. درنتیجه ی فرسودهها بافت بازآفرینی در حد میانگین از تر نییپا مساعی تشریک شهری

 مدیریت نهادی برای مساعی ت کمتری دارد؛ بنابراین یکپارچگی و تشریکنسب شهری مدیریت رگذاریتأث یها بخش

 رو از این ؛شود یم ی فرسوده محسوبها بافتبازآفرینی شهری پایدار  یکپارچة اجرای مدیریت اساسی ارکان از یکپارچه

شهری پایدار  ینییکپارچة بازآفر مدیریت ایجاد برای یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی ایجاد ضرورت یعنی دوم فرض

 اول گام ی(نهاد میان ییافزا هم ژهیو به) نهادی یکپارچگی و سرمایة اجتماعی توسعة که کرد تشریح گونه نیا باید را

تعیین  نسبت سنجش مسیر تحلیل آزمون به توجه با است. ی فرسودهها بافتشهری در بازآفرینی پایدار  یکپارچة مدیریت

 یکپارچگی و تشریک ةمؤلف توان یمی پژوهش ها افتهبه ی توجه با بنابراین اری دارد؛بسی اهمیتها  شاخص دیگر با آن

 در نهادی ترتیبات و «نوزایی دورۀ»با عنوان  اول اولویت نهادی( را در نهادی )سرمایة اجتماعی درون و میان مساعی

نهادی  توسعة ادگیری نهادی و ظرفیتو دانش و ی« رشد دورۀ» دوم با عنوان اولویت را در فرسوده یها بافت مواجهه با

ی فرسوده شهری قرار ها بافتمدیریت یکپارچة بازآفرینی پایدار « دورۀ توسعه»)نهادسازی( را در اولویت سوم با عنوان 

 که حاصل ایران ی فرسوده درها بافت بازآفرینی شهری پایدار مدیریت به دستیابی حیات چرخة ترتیب به این داد.

 تشریک و یکپارچگی اولویت به توجه با شده است، ترسیمهاست  شاخصامتیازبندی  و یبند تیاولو ی،ریگ نیانگیم

دارد؛  دیتأک شاخص این از ی فرسودهها بافتدر  شهری یکپارچة بازآفرینی پایدار مدیریت آغاز ضرورت بر مساعی نهادی

 شود. می دییتأ نهادی ریک مساعییکپارچگی و تش شهری مدیریت یکپارچة اصلی یعنی شرط H1 فرضیة بنابراین
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یریگجهینت
 سابق یها افتیرهناکارآمدی به دنبال  شهری مدیریت و یزیر برنامهدر  نوین اندیشةعنوان  به شهری یکپارچة مدیریت

 مدیریتی شیوۀ این در .مطرح شده است سنتی مدیریت پاسخگویی عدم و مسائل شهرنشینی و ابعاد گسترش و مدیریت

توجه  با هم کنار در و انهیافزا صورت هم به کارکرد هستند، و نقش دارای شهری نظام در نفوذان که ذی و ننفعا ذی همة

 ،ریپذ رقابت تیریمد این محتوایی ساختار .پردازند یم نقش همگرا به ایفای ساختاری چارچوب در شده تعریف وظایف به

 و کند عادالنه و متعادل قدرت و منابع را توزیع اندبتو تا است قانونمند و گرا یمحل مشارکتی، شفاف، پاسخگو،

 کند. عملی ی شهریریپذ ستیز هدف ارتقای با مدیریتی تمرکززدایی با نهادی را یساز تیظرف

فرایند بازآفرینی شهری پایدار  در شهری مدیریت کارکرد باب در این پژوهش از گرفته صورت های بررسی به توجه با

کارکردی  و نگرش و نیافته عملکرد شهری یکپارچة در شهر اهواز مدیریت شد که حاصل یجهاین نت ی فرسودهها بافت

فرسوده  یها بافت در شهری مسائل بازآفرینی و گسترش یها طرح یناکارآمد نگرش نوع نتیجة این دارد. سنتی نیمه

 حیات چرخة در پایة و ناسبنام یکپارچة تیریمد اجرای شرط شیعنوان پ بهنهادی  مساعی تشریک دیگر سوی است. از

اهواز  شهری مدیریت در ساختار نهادی مساعی تشریک است ضروری بنابراین شده است؛ واقع شهری یکپارچه مدیریت

 نهادهای ظرفیت ارتقای نیبنابرا یافته است؛ عملکرد و گرفته شکل ی فرسودهها بافتبازآفرینی شهری پایدار  منظور به

 امکان تا بسیاری دارد اهمیت در قدرت تعادل به دستیابی وها  آن قدرتمندسازی راستای در تر فیضع کنشگران

 باشد. داشته وجودها  آن برای یگر مطالبه

 متعدد کنشگران زیرا شود؛ مشترک تقویت اهداف مبنای بر کنشگران میان متقابل ارتباط امکان حد تا است ضروری

 .باشند داشته یکدیگر با تعامل بر مبتنی منفعتی که کنند یم تالش دیگریک با همکاری برای زمانی تنها متفاوت اهداف با
است.  گروهی یا منافع فردی مبنای بر بلکه مشترک، اهداف و متقابل ارتباط مبنای بر نه تعامالت این حاضر حال در

 میان یساز شبکه بر مبتنی بسترسازی نهادی ندارند. یکدیگر با همکاری به ضرورتی و تمایل همچنین کنشگران
 از پشتیبانی و کنشگران مختلف یها گروهمیان  روشن اهداف با مشترک همکاری یها تهیکم ایجاد کنشگران،

 به شود و می سبب را کنشگران فعال مشارکت اجتماعات محلی، حضور با ژهیو به ،ها تهیکم این از حاصل های تصمیم

 .انجامد می بیشتر همکاری تحقق و اعتمادسازی
 منافع درنظرگرفتن و بلندمدت برنامة باید بر ها آن میان همکاری و کنشگران میان متقابل روابط تنظیم نبنابرای

 و منافعها  خواسته پاسخگوی فرایند این که است محتمل بسیار بلندمدت برنامة این وجود بدون .باشد مبتنی عمومی

 بخش منافع بر مبتنی اهواز در شهر ها یگذار استیس از بسیاری حاضر حال در کهگونه  همان نباشد. اصلی کنشگران

 به شدن لیتبد یجا به نیز آن اقتصادی منافع که یدرحالاست؛  محلی یوسازها ساخت برای گذار هیسرما جلب و خصوصی

 همة فرایند حضور این در است الزم ؛ بنابراینردیگ یم قرار گذار هیسرما و خصوصی بخش محلی در اختیار اجتماع منفعت

ها  آن نقش فرایند مدیریت یکپارچه بازآفرینی شهری پایدار باشد و درها  آن کیفی و کمی یها یژگیو بر مبتنی نشگرانک

 متعادل میان قدرت روابط تا گیرد می صورتها  آن توانمندسازی و فرایند قدرتمندسازی نقش، این براساس مشخص شود.

 اعتمادسازی مبتنی بر تعامل بدون آگاهانه، صورت به کنشگران ةجانب همه مشارکت اگر یابد. تحقق عمل در کنشگران

 فرایندهای موفقیت بر تضمینی نگیرد، صورت نهادی در فرایند دانش و یادگیری کنشگران ی و آگاهیلگریتسهمتقابل، 

 .مدیریت یکپارچه نیست
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