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مقدمه 
ماهیت مدیریت شهری ،با توسعة همهجانبه و پایدار سیستم شهری گره خورده است .برایناساس مدیریت شهری نیازمند
تعامل و روابط گستردۀ محیطی ،درونسازمانی و برونسازمانی است .در حال حاضر ،بیشتر مادرشهرهای جهان سوم،
درگیر عدم تعادلهایی هستند که در نتیجة ناهماهنگی و نبود تطابق عملکردی بین سازمانهای متولی خدمات شهری
بهوجود آمده است .چنین مدیریتهای ناهمگونی ،سبب مرزبندیها و برنامهریزیهای مستقل هر سازمان میشود که به
ناپایداری ،ناهمگونی و صرف هزینههای هنگفت در امر مدیریت شهری میانجامد ( .)Farhoudi et al., 2009: 30-31این
حقیقت به مشکالت بسیاری با توجه به ساختار شهرها دامن زده است؛ از قبیل نبود ارتباط اجتماعی و فیزیکی،
هویتنداشتن ،محرومیتها ،محدودیتهای اجتماعی ،پراکنش اقتصادی و تفرق فضایی ()Lombardi, et al, 2011: 281
که درنهایت به شکلگیری بافتهای فرسودۀ شهری منجر شدهاند که کارایی و عملکرد اولیة خود را طی زمان از دست
دادهاند و از چرخة اقتصادی شهر رانده شدهاند .این پدیده بهدلیل پیچیدگی در ماهیت و ابعاد آن (بروز در ابعاد مختلف و
نمود اقتصادی ،اجتماعی و محیطی) و همچنین پیچیدگی در فرایندهای مدیریتی و مواجهه با این چالش از جمله بهدلیل
تعدد نهادهای درگیر ،بهعنوان چالشهای پیچیده در حوزۀ سیاستگذاری عمومی شناخته میشود.
از سوی دیگر ،در ادبیات سیاستگذاری برنامهریزی شهری ،مواجهه و حل چنین چالشهایی بهسادگی صورت نمیگیرد
و نیازمند رویکرد ویژه با درنظرگرفتن این پیچیدگیهای ماهیتی و نهادی است .در این میان ،رویکردهای مداخله در
بافتهای فرسودۀ شهری در سیر تکوینی خود از حوزۀ توجه صرف به بعد کالبدی ،به عرصة مالحظات اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و مدیریتی گذر کرده است و رویکردهای بازآفرینی و نوزایی شهری با حرکت بهسوی راهحلهای یکپارچه و
جامعنگر برای حل مشکالت بافتهای شهری تغییر کرده است .در ایران بهویژه برای کالنشهر اهواز ،چند دههای است که
مقولة نوسازی و بازآفرینی شهری ،بهصورت جدی مطرح شده است .سیاستگذاری در این حوزه از رویکردهای با غلبه
مسائل کالبدی و حتی تا حدودی تأکید بر رویکردهای تأمین مالی و سودآوریهای اقتصادی تا تحوالت چند سال اخیر که
تالش شده است رویکردهای اجتماعی نیز در کنار دیگر مسائل دیده شود ،تغییر کرده است .با این حال بهدلیل وجود انواع
پیچیدگیها در شهر اهواز ازجمله پیچیدگی در نقش و عملکرد سازمانهای مسئول و ذیربط ،روابط نهادی و ساختارهای
اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر تعامل میان کنشگران این حوزه ،به همراه چالشهای مدیریتی توسعة شهری ،همچنان راهکار
پذیرفته و تجربة موفقی با تأکید بر بعد رویهای مدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای فرسوده مدنظر قرار نگرفته است .باید
توجه داشت در فرایندهای بازآفرینی شهری ،این تحوالت در سطح جهان صورت گرفته و رویکردهای نظری بر
ظرفیتسازیها در چارچوب ظرفیتهای نهادی انجام شده است .همچنین مدلهای مشارکتی میان کنشگران متعدد
بهعنوان مدلهای جایگزین مدیریت متمرکز نهادهای حاکمیتی مطرح میشود ،اما همچنان در ایران و بهویژه در کالنشهر
اهواز تغییر در این فرایندها بهصورت مؤثر و کارآمد انجام شده و فرایندهای ظرفیتسازی و توانمندسازی نهادها مبتنی بر
تعامل و همکاری میان آنها شکل نگرفته است .یکی دیگر از مسائل موجود در این زمینه ،عملیاتینشدن این مفاهیم در
چارچوبهای نهادی و ساختارهای مدیریتی است .در این فرایند روابط نهادی میان کنشگران اصلی مدیریت بازآفرینی
شهری در سطح کالنشهر اهواز ،مبتنی بر نقش آنها در این فرایند نیست و کارایی الزم را ندارد؛ به نحوی که نظام
مدیریت شهری اهواز هنوز نتوانسته است متناسب با این تحوالت و در راستای کارآمدی بیشتر تغییر محسوسی داشته باشد و
همچنان نیازمند بررسی نقش ،جایگاه و ماهیت ارتباط آنها با سایر کنشگران است.
از سوی دیگر ،تجربه شصت سالة توسعة مبتنی بر برنامهریزی در ایران ،بیانکنندۀ ناکارآمدی الگوهای یکبعدی
ناموزون و اقتدارگرایانه برای توسعه است؛ از اینرو ضرورت بازنگری در بینشها و الگوهای حاکم بر برنامهریزی توسعه هم
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از بعد ماهیت رویکردی (تغییر از رویکردهای تکبعدی با غلبه رویکردهای کالبدی بهسوی رویکردهای یکپارچه و جامعنگر
بازآفرینی شهری) و هم از بعد رویهای و تغییر فرایندهای مدیریتی و حرکت بهسوی برنامهریزی جامع ،پایدار و ملی در سطح
مدیریت یکپارچة بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده شهری احساس میشود .دستیابی به این هدف مستلزم مطالعات گسترده
برای نیل به شاخصهای بافت شهری پایدار و شیوههای شهرسازانه تحقق مدیریت شهری پایدار است که با تغییر رویه از
ماهیت سنتی به رویکردهای نوین مدیریت شهری در قالب نظام حکمروایی شهری با رویکرد مدیریت یکپارچة شهری
امکانپذیر میشود و با درنظرگرفتن فرصتها و تهدیدهای موجود در این بافتها و ملزومات فنی-حقوقی آنها ،ضوابط و
معیارها و الگوهای سازماندهی شهر میتواند برای اعمال برنامههای بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده ،شکاف حاصل از بعد
رویهای را با شیوههای مشارکتطلبانه ،همافزایانه و یکپارچه حل کند؛ از اینرو هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی مدیریت
شهری کالنشهر اهواز از بعد شاخصهای مدیریت یکپارچه و ضرورت کاربست مدیریت یکپارچة شهری در بازآفرینی پایدار
بافتهای فرسوده شهری است .برایناساس در پژوهش حاضر به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
آیا بازآفرینی شهری در بافتهای فرسودۀ کالنشهر اهواز منطبق بر اصول مدیریت یکپارچة شهری است؟
آیا میان نهادهای مختلف مدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای فرسوده ،یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی وجود دارد؟
فرض این است که رویکرد مدیریت شهری کالنشهر اهواز در بازآفرینی بافتهای فرسوده یکپارچه نیست و مستلزم
تغییر رویکرد به الگوهای مدیریت یکپارچة شهری است .همچنین شرط اصلی اجرای مدیریت یکپارچة بازآفرینی شهری
پایدار بافتهای فرسوده کالنشهر اهواز ،یکپارچگی و تشریک مساعی نهادهای مختلف شهری اعم از عمومی ،دولتی،
خصوصی و مردمی است.

چارچوبنظریمدیریتیکپارچهونونهادگرایی5درفرایند بازآفرینیشهریپایدار 
به موازات چالشهای نوین در حوزۀ تحوالت اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن بر حوزۀ رکود و فرسودگی در عرصة شهرها،
شیوههای ادارۀ شهرها نیز تغییر کرده است .در حال حاضر رویکرد مدیریت یکپارچه ،با تمرکز بر نقش بیشتر و گستردهتر
همة کنشگران بهجای نهادهای حاکمیتی سلسلهمراتبی بهعنوان تنها بازیگران عرصة مدیریتی ،اهمیتی دوچندان یافته
است؛ بنابراین باید بررسی کرد که این شیوههای نوین حکمروایی چگونه با چالش رکود ،فرسودگی و ناکارآمدی نواحی
گستردۀ شهرها مواجه میشوند .کنشگران مدیریت شهری بهکمک فرایندهای حکمروایی تالش میکنند تا توسعة موجود
را مدیریت و هدایت کنند .همچنین شیوههای مدیریت شهرها در حوزۀ بازآفرینی شهری همراه با پیچیدگیها ،بهویژه
ماهیت مسائل و چالشهای پیچیده سبب میشود که مدلهای متداول مدیریت شهرها پاسخگو نباشد ،بلکه باید بستر
کنشهای همافزا و یکپارچه فراهم باشد .این تحوالت ،نهادهای حاکمیتی را در طول دهههای گذشته متأثر از عوامل
اجتماعی و اقتصادی درون و برون سیستمی ،از جمله جهانیشدن ،تغییرات نهادی و سیاسی و تغییر در تحوالت
جمعیتی دگرگون کردهاند و مفهوم حکمروایی شهری و نقش حاکمیت ،بهویژه با تحول در ماهیت فرایند
سیاستگذاری را تغییر دادهاند (.)Richards and Smith, 2002: 127

در حال حاضر با این تغییرات در سطح جهانی و محلی ،امکان مدیریت شهرها تنها براساس مفهوم حاکمیت بهعنوان
نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی و بهصورت متمرکز نیست ،بلکه نیازمند تغییر در شیوههای مدیریتی براساس
فرایندهایی است که در آن با واردشدن سازمانهای غیررسمی و اجتماعات و نهادهای مدنی توانایی برخورد با مسائل جاری و
پیشبینی رویدادها در قالب شبکة اجتماعات محلی (جامعه مدنی) میسر میشود .این شبکهها در قالب رویکرد مدیریت یکپارچه
1. New Institutionalism
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با شاخصههای شفافیت و پاسخگویی حکمروایی شهری همراه هستند .در بستر این تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی،
محیط عملکرد نهادهای حاکمیت شهری دچار تغییرات گسترده و سریعی شده و نهادهای حاکمیتی را (هم در سطح ملی و هم
محلی) به نهادهایی انعطافپذیر و با قابلیت انطباق باالتر تبدیل کرده است ()Andrew and Goldsmith, 1998: 107؛ به
نحوی که امروزه بازنگری نهادی در مواجهه با چالشهای شهری امری ضروری است و مدیریت شهری نمیتواند
بهصورت باال به پایین ،تکبعدی ،دستوری و کنترلی عمل کند (.)Kearns and Paddison, 2000: 845

یکی از نظریههای مطرح در زمینة مشارکت در فرایندهای مدیریتی ،تئوری نهادی است؛ زیرا تغییر در مفاهیم
مدیریتی براساس تئوری رژیم 1در سالهای گذشته با انتقادات جدی مواجه شده است

( Digaetano and Storm, 2005:

)376؛ بهویژه که در سالهای اخیر تئوری نونهادگرایی با درنظرگرفتن پیچیدگیهای نهادی موجود در مدیریت شهری
بهعنوان کانون اصلی تحلیل مدلهای حکمروایی شهری مطرح شده است .رهیافت نونهادگرایی نهادهای غیررسمی در
کنار نهادهای رسمی و تعامالت میان آنها در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی یکی از کنشگران اصلی بهشمار میآید.
هرچند مفهوم یکسانی در زمینههای مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی و ...از مفاهیم نهادگرایی بهسختی قابلدستیابی
است

(2002: 107

 )Lowndes,تئوری نونهادگرایی در علوم اجتماعی براساس تأکید بر تعامل دوگانه میان ساختار و

عاملیت تأکید دارد ( .)Pierre, 2005:470از سوی دیگر ،مهمترین بستر رهیافت نونهادگرایی در حیطة مدیریت شهری،
تأثیر آن بر گفتمان حکمروایی و چگونگی آن است .رویکرد نونهادگرایی بیش از اینکه بهدنبال سازمانهای حاکمیتی
(رویکرد سنتی نهادگرایی) باشد ،نهادهای محلی حکمروایی را دنبال میکند .در این نوع رویکرد تفاوت میان نهادها و
سازمان مشخص است و نهادها بهمعنای نیروهای ساختاری هستند که رفتار کنشگران را هدایت

میکنند ( North, 1990:

 .)5نونهادگرایی بر ارتباط میان کنشگران فردی و سازمانها بیش از سازوکارهای رسمی متمرکز است

( Hudson, 2004:

 )450و سازمانها را در تحلیلهای نهادی بهعنوان کنشگران جمعی مهم میشمارد (.)Lowndes, 2001: 1960
در این رویکرد ،بهتدریج فرمهای سنتی حاکمیتی بهویژه در سطح شهری ،که براساس نظام تصمیمگیری
سلسلهمراتبی و متمرکز بنا شده بودند ،بهصورت فزایندهای با نظامهای چندبخشی و با سلسلهمراتب یکپارچه جایگزین
میشوند .این فرمهای جدید حکمروایی ،ارتباطات میان نهادهای قدرت و مسئولیتهای آنها را در ارائة خدمات تغییر
میدهد؛ به نحوی که بیشتر نظریهپردازان ،تغییر در این فرایندهای حکمروایی را پاسخی مستقیم به تحوالت مدیریتی،
اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای آنها در شبکة سیاستگذاری میدانند .یکی از مهمترین تغییرات در مکانیسمها و
شیوههای اجرایی حکمروایی شهری ،تغییر از نگاه سنتی به مدیریت یکپارچه بهعنوان فرایندی نهادی و همافزاست
( .)Healey et al., 2002: 6-7این تحول نهتنها در منطق کنشگران و سازمانهای شهری ،بلکه دربارة دیگر

کنشگران این فرایند مانند بخش خصوصی و  NGOها نیز نقش مهمی در فرایند برنامهریزی شهری دارد؛ از اینرو
تغییر در مفاهیم حاکمیت و نقش آن بهسوی حکمروایی ،همچنین تحول نظام مدیریت شهری در مدیریت یکپارچه را که
متأثر از جهانیشدن و تغییر رویه بهسوی بخش خصوصی است میتوان محور اصلی در پایدارکردن مدیریت بازآفرینی
شهری دانست؛ به نحوی که چالشهایی مانند قانونزدایی در حوزۀ بازار ،حضور نیروهای قدرتمند بینالمللی و نقش فعال
جامعة مدنی ( )Kjaer, 2004: 215بیشازپیش ظهور یافته و دولتها را بر آن داشته است که ارتباطات خود را با دیگر
بخشهای جامعه ،بهویژه بخش خصوصی و جامعة مدنی تقویت کند.

رویکردهای متأخر در حوزۀ مدیریت بازآفرینی شهری متأثر از تحوالت در رویکردهای مدیریت و برنامهریزی شهری،

1. Regime Theory
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تغییرات گستردهای برای رسیدن به تحقق حکمروایی شایسته با رویکرد مدیریت یکپارچه داشته است که در آن تنها یک
کنشگر بهتنهایی نمیتواند این مسائل را کنترل و هدایت کند .با درنظرگرفتن مدیریت یکپارچة شهری بهعنوان فرایند
مدیریت در زمینة سیاستگذاری ،درک اجزای این فرایندها بسیار مهم است؛ بنابراین تأکید بر مدیریت یکپارچة شهری
بهعنوان الگویی که در آن امکان رفع تعارض میان کنشگران مختلف و دستیابی به بازآفرینی شهری پایدار بهعنوان هدف
مشترک ،بهویژه بر پایة دانش و آگاهی تخصصی و اتکای متقابل میان نهادها فراهم شود ،اهمیت مییابد (

Healey,

 .)2006: 183; Ansell and Gash, 2008: 551در این میان ،معموالً حکمروایی بهعنوان اصطالحی گستردهتر از حکومت
مدنظر قرار میگیرد که نهتنها ساختارهای رسمی دولت (قانون اساسی ،نهادهای اکثریتی و نمایندگان و زیرمجموعههای
دولت ،نظام حقوقی و قضایی) ،بلکه شبکههای گستردهتری (نهادهای مربوط به جامعة مدنی و بخش خصوصی) را شامل
میشود که بهکمک آن قدرت یافتهاند و استفاده میشوند؛ از اینرو در حوزۀ مدیریت بازآفرینی شهری پایدار ،بررسی
مدیریت یکپارچه شهری نهتنها شامل تصمیمهای حاکمیتی و ظرفیتهای نهادهای رسمی است ،بلکه روشهایی را
شامل میشود که در آن ظرفیتهای کنش و منابع دیگر کنشگران بهمنظور نیل به اهداف سیاستی مدیریت یکپارچه در
بازآفرینی شهری محقق شود (.)Colantonio et al, 2011: 16
نکتة مهم تبیین رویکرد نهادی به فرایندهای بازآفرینی شهری ،بهویژه در حوزۀ نهادهای درگیر در فرایند مدیریت بازآفرینی
است؛ بدینمعنا که در ظرفیتسازی نهادی بخشهای مختلف ،ظرفیتهای نهادی گوناگونی وجود دارند که بهعنوان منابع
اجتماعی با ارتقای سرمایة فکری و اجتماعی ،یا به عبارتی افزایش ظرفیت نهادی و با حمایت و گسترش شبکههای محلی و
ایجاد شبکههای وسیعتر ،اعتماد و همکاری را در این فرایند بهدست میآورند .ظرفیت نهادی از یکسو عملکرد (وظایف) را
شامل میشود که مؤسسات شایستگی یا توانایی انجام آن را دارند و از سوی دیگر ،منابع (انسانی ،فنی و مالی) و ساختار سازمان
را دربرمیگیرند .از سوی دیگر ساختار شامل روابط ،قوانین ،ارزشها ،رفتار و ...است .به عبارت دیگر ساختار یک نهاد در سیستم
شامل روابط کار ،سلسلهمراتب ،دستورات ،تقسیم کار و مسئولیتها ،کانالهای ارتباطی و به اشتراکگذاری اطالعات است
( .)Bhagavan and Virgin, 2004: 3ارزش مفهوم توانایی و ظرفیت نهادی در این است که در صورت توجه به آن ،بصیرت
الزم دربارۀ تدوین راهبردها ،سیاستها و الگوهای بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده شکل میگیرد و ضمن جهتدادن به
تغییرات اساسی در ابعاد نهادی ،بسترهای شناخت الزم برای درگیرکردن بیشتر کنشگران اصلی در روند بازآفرینی شهری پایدار
فراهم میشود .به عبارت دیگر ،توسعة ظرفیت نهادی ،فرایندی یکپارچه است که فضای متجانس برای استفاده از سرمایة
انسانی را فراهم میکند ()Masum and Germany, 2011: 6؛ بنابراین برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در حوزۀ بازآفرینی
شهری پایدار الزم است مشارکت مؤثر همة کنشگران بر پایة فرایندی پایین به باال ،همراه با تعادل در مناسبات قدرت میان
کنشگران و با نقش تسهیلگری برای بخش عمومی بهدست بیابد.
بازآفرینیشهریپایدار؛پراکسیس5شهری 

رویکرد بازآفرینی به بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از فعالیتها را بیان
میکند که قابلیت زیست جدیدی به مناطق مضمحل ،ساختمانهای پاکسازیشده ،زیرساختها و ساختمانهای تحت
بازسازی میدهد که به پایان عمر مفیدشان رسیدهاند؛ زیرا نگرش کلیدی در بازآفرینی به معنا عام یعنی وضعیت کلی
شهر و مردم بهبود یابد ( .)Hull city Plan, 2000: 77نظریة بازآفرینی پایدار شهری فرایندی پایدار در توسعة شهری را

 .6مقصود از پراکسیس در همة تعاریف و کاربردهای معاصر این واژه ،بیان تلفیق اندیشه و عمل است و از این گذر میتوان پراکسیس شهری را همجوشی
دانش شهری و عمل شهرسازانه دانست (.)Gotham, 2010
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بهوجود میآورد و از امکانات بالقوۀ درونشهری برای تأمین نیازهای بهینه استفاده میکند .همچنین اولویتی برای احیای
بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و رونق اقتصادی قائل است (.)Izadi, 2006: 85
بازآفرینی شهری بهدلیل ماهیت خود ،فعالیتی مداخلهگرایانه است .همچنین بسیاری از مدلهای مداخله بهصورت سنتی
دولتمحورند و در راستای بهبود این فرایندها و جبران شکست بازار در این حوزهها ،ایجاد توافق میان بخش خصوصی و دولت
در قالب شراکتهای عمومی و خصوصی بهصورت فزایندهای گسترش یافته است .در این چارچوب ،شراکت برای حکومتها
جذابیت دارد؛ زیرا غیر از دولت به دیگران نیز اجازه میدهد که منافعی در اهداف بازآفرینی شهری داشته باشند .همچنین سبب
میشود مسئولیتهای موفقیت و شکست تقسیم و سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تحقق اهداف دولتی تشویق شود
( .)McCarthy, 2007: 7مدیریت یکپارچه در عرصة بازآفرینی شهری عبارت است از ائتالف و پیوستگی میان منافع مختلف
کنشگران گروهها و بخشهای مختلف با هدف ایجاد سیاستگذاری مشترک و اجرا همراه با دستور کار و برنامة اقدام مشترک.
مدیریت یکپارچه به هماهنگی در سیاستگذاری و تسهیل رویکردی چندبعدی ،با استفاده از دانش ،مهارت و منابع کنشگران
مختلف منجر میشود .عالوهبراین فرایندهای حکمروایی در حوزۀ بازآفرینی شهری میتوانند به ظهور اجتماعات محلی قویتر
بینجامند و به توسعة فرهنگ همکاری محلی یا منطقهای کمک کنند .همچنین کنشگران اصلی را قدرتمند میکنند و سبب
بروز و پویش نوآوریها در حوزۀ سیاستگذاریها میشوند .این تغییرات جهانی یکی از مؤثرترین بسترهای زمینهساز تغییر در
عرصة مدیریت بازآفرینی شهری است .تغییر شیوهها و فرایندهای مدیریت این حوزه ،تحت تأثیر تغییر رویکرد به بخش عمومی
و تفویض اختیار به بخشهای خصوصی و بهویژه جامعة مدنی در راستای اجرای بازآفرینی شهری پایدار ،سبب ایجاد نهادهای
مختلفی در مدیریت شهری شده است .اساس تحوالت در رویکردهای مشارکتی حوزۀ مدیریت بازآفرینی شهری را تفویض
قدرت میان دولت مرکزی و نهادهای محلی شکل میدهد (.)Mayo and Taylor, 2001: 170

برنامهریزی 

یهای
شکل.5سیرتحولرویکردهایمدیریتبازآفرینیشهریپایدارهمراهباتحوالتدرتئور 

از اواخر دهة  ،1990این رویکردها همزمان با تغییرات نهادی در حوزۀ بازآفرینی شهری ،بهسوی تحقق حکمروایی
شهری در فرایندهای مدیریتی آن تغییر یافتهاند ( .)Couch et al., 2003: 74در طول این دهه ،با توجه گسترده به ایجاد
شرایط نهادی بهمنظور پیشبرد و ترویج سیاستهای پیچیده و ترکیبی بازآفرینی شهری ،رویکرد برنامههای بازآفرینی
شهری نیز بهسوی راهبردهای جامع و راهبردی تغییر کردهاند .با این حال ،از آغاز قرن  21سیاستهای جامع و یکپارچه
بازآفرینی شهری ،تالشی برای دستیابی به توان اقتصادی ،مسئولیتپذیری محیطزیستی ،حکمروایی خوب شهری و رفاه
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اجتماعی بود که درمجموع بستری برای تحقق مکانهای پایدار و در رویکردی جامعنگر ،بازآفرینی شهری پایدار بهوجود
آورد ( .)Healey, 2004: 89در این رویکرد نوین به بازآفرینی شهری ،تالش برای ایجاد نهادهای مؤثر در این زمینه
بهمنظور تحقق برنامههای بازآفرینی شهری اجتماع محلی مبنا بهصورت یکپارچه و با راهبردی پایین به باال ،فرایند
تصمیمسازی یکپارچهای را فراهم میآورد که زمینه را برای دستیابی به اجتماعات محلی پایدار و محیطی مناسب حیات
شهروندان تقویت میکند (.)UNECE, 2007: 323
از سوی دیگر ،بررسی تحوالت حوزۀ مدیریت بازآفرینی شهری پایدار همراه با پیچیدگیهای محتوایی آن ،نیازمند
تغییر در نقش و جایگاه کنشگران و عامالن اصلی فرایندهای حکمروایی بازآفرینی شهری است؛ از اینرو شناسایی
کنشگران این حوزه و جایگاه آنها با توجه به ابعاد محتوایی و رویهای مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بسیار مهم است.
بخش عمومی (شامل دولت مرکزی و محلی و شهرداریها) و بخش خصوصی و گروههای غیردولتی و مردمنهاد،
اصلیترین کنشگران درگیر در فرایند بازآفرینی شهری هستند (.)Imrie, 2010: 24

شکل.8کنشگراناصلیمدیریتبازآفرینیشهریپایدار 



از سوی دیگر میتوان دو بعد اصلی برای بازآفرینی شهری پایدار را درنظر گرفت که مؤلفههای کالبدی ،عملکردی و
زیستمحیطی با عنوان ابعاد محتوایی و مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی بهعنوان ابعاد نهادی مدیریت بازآفرینی
شهری پایدار را شکل میدهند که در مقیاسهای شهری ،منطقهای و ملی و مشتمل بر

اصول زیر است:

تغییروتحوالتاقتصادی :افزایش فرصتهای شغلی ،بهبود توزیع ثروت ،پرورش استعدادها ،افزایش مالیات و
مستغالت محلی ،ارتباط میان عمران و بهسازی محلی ،منطقهای و شهری و جذب سرمایهگذاریهای

داخلی.

تغییروتحوالتاجتماعی :بهبود کیفیت زندگی و روابط اجتماعی ،کاهش جرم و جنایت ،غلبه بر بدنامسازی و
محرومیت

اجتماعی.

حکمروایی شهری :سازماندهی مجدد سازوکارهای تصمیمسازی بهکمک تفاهم دموکراتیک ،افزایش میزان
فضای همکاری و مشارکت ،درنظرگرفتن انتظارات مختلف ،تأکید بر مشارکتهای منطقهای گوناگون ،توجه به تعامالت
میان سازمانها و نهادها و روابط درونی

آنها.

تغییروتحوالتکالبدی :حل مسائل مرتبط با فرسودگی کالبدی همراه با اراضی جدید و ضروریات

متناسب.

طزیست و توسعة پایدار :بازآفرینی شهری باید سبب ارتقای توسعة متوازن و مدیریت اقتصاد
کیفیت محی 
جامعه و محیطزیست شود؛ البته دستیابی به چنین رویکرد یکپارچهای ،مستلزم احیای خالقیتهای جامعه و بهکارگیری
آن در بازآفرینی شهری است (کشاورز.)3 :6933 ،
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روشپژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری دادههای آن از روش اسنادی-میدانی (پرسشنامه)
استفاده شده است .پس از مطالعة منابع نظری و نظرسنجی از کارشناسان این حوزه و با توجه به مختصات رویهای و
محتوایی مدیریت یکپارچة شهری ،متغیرها در قالب چهار مؤلفة اصلی ظرفیت توسعة نهادی (نهادسازی در میان ساکنان
بافت فرسوده) یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی ،ترتیبات نهادی در مواجهه با بافتهای فرسوده و دانش و یادگیری
نهادی که در قالب دوازده شاخص اصلی و  19شاخص فرعی برای سنجش مدیریت یکپارچة بازآفرینی شهری پایدار
بافتهای فرسودۀ کالنشهر اهواز دستهبندی شده است .با توجه به شاخصهای مورد نظر برای چهار بخش مدیریت
دولتی (استانداری ،فرمانداری ،شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) و بخش عمومی (شهرداری و
شورای شهر) ،بخش مردمی (نهادهای مردمی) ،بخش خصوصی (فعاالن اقتصادی و بازار) پرسشنامة میدانی تکمیل شد.
حجم نمونه برای مدیریت دولتی دوازده سازمان با  602نمونه ،مدیریت عمومی دو سازمان با  12نمونه ،بخش مردمی
(ساکنان محلههای بافت فرسوده  933نمونه) و فعاالن اقتصادی محلههای بافت فرسودۀ کالنشهر اهواز بهعنوان بخش
خصوصی و  602نمونه با استفاده از روش نمونهگیری کوکران بهدست آمد .درنهایت بهکمک آزمون میانگین ،واریانس،
رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر ،تجزیه و تحلیل دادهها صورت گرفت .پایایی بهدستآمده با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ برای پرسشنامة مردم  ،2/93برای بخش خصوصی  ،2/91برای بخش عمومی  2/36و برای بخش دولتی
مدیریت شهری  2/93است که پایایی مناسب پژوهش را نشان میدهد.
شاخصهایپژوهش

جدول.5
ابعاد 

شاخص 

ظرفیت توسعة نهادی (نهادسازی)

توسعة اجتماع محلی و ارتقای
تابآوری اجتماعی

شاخصهایفرعی 

میزان تجربة محلی در نهادسازی ،میزان نهاد دایر در حال حاضر ،وجود افراد متخصص محلی در بافت فرسوده ،میزان مهارتهای موجود در بافت
فرسوده
میزان تمایل ساکنان به نهادسازی ،میزان انگیزه ساکنان به نهادسازی ،مقبولیت نهادهای محلی در میان مردم ،میزان مشارکت مردم با نهادهاای

ظرفیت پذیرش ساکنان

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

حفاظت پایدار محرکهای
جغرافیایی

مساعی نهادی

یکپارچگی و تشریک

سرمایة اجتماعی دروننهادی
رمایة اجتماعی میان نهادی

ترتیبات نهادی در مواجهه با بافتهای فرسوده

خوانایی قوانین

محرکهای محیطی -فضایی محلی (پاتوق اجتماعی در محل) ،محرکهای اجتماعی (همبستگی جمعی ساکنان) ،محرکهای اقتصاادی (مناابع
مالی نهاد ،درآمد ،اقتصاد محلی)
میزان اعتماد دروننهادی در مدیریت بافت فرسوده ،میزان مشارکت درون نهادی در مدیریت بافت فرساوده ،میازان آگااهی و اطاالع نهاادی در
مدیریت بافت فرسوده ،انسجام و توان جمعی نهادی در مدیریت بافت فرسوده
میزان اعتماد بیننهادی در مدیریت بافت فرسوده ،میزان مشارکت بیننهادی در مدیریت بافت فرسوده ،تسهیلگری میاننهادی در مدیریت بافات
فرسوده ،تعامل میاننهادی در مدیریت بافت فرسوده ،مقابلهبهمثل نهادها در مدیریت بافت فرسوده
شفافبودن و تعددنداشتن قوانین و مقررات ،همپوشانی مقررات
منابع نهادی در مواجهه با بافتهای فرسوده ،رسمیت نهادی در مدیریت شهری ،داشتن برناماهریازی راهباردی نهاادی ،پاساخگویی نهاادی در

کارایی و بهرهوری نهادی

مواجهه با بافتهای فرسوده ،شفافیت نهادی در مواجهه با بافتهای فرسوده ،بانکپذیری نهادی در مواجهه با بافتهای فرسوده ،رقاباتپاذیری
نهادی در مواجهه با بافتهای فرسوده ،زیستپذیرکردن بافتهای فرسوده ،محاسبهپذیری نهادی در مواجهه با بافتهای فرسوده ،انعطافپذیری
نهادی در مواجهه با بافتهای فرسوده

بستر قانونی الزم برای مداخله
حضور و تطبیقپذیری نهادی

تناسب قوانین و مقررات ملی مداخله با شرایط محلی بافت فرسوده ،استقالل نهادی در تدوین مقررات مداخله در بافتهای فرسوده ،میازان الازام
قانونی در تشریک مساعی نهادها در مواجهه در بافت
مشارکت ذیمدخالن در فرایند تصمیم گیری و تصمیمسازی ،مشارکت نهادهای محلی در فرایند تقسیم قدرت شهری ،ضابطهمندی برناماههاا و
سیاستهای بازآفرینی شهری

نهادی

دانش و یادگیری

دانش رسمی

دانش تخصصی در حوزۀ فعالیت ،میزان آگاهی نهادها از دانش تخصصی یکدیگر ،میزان توانایی در تولید ایدههایی همراه با نوآوری

دانش بومی

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

آموزش

میزان آموزش بینبخشی ،انتقال دانش و تجربة بیننهادی ،ترویج و انتشار دانش بیننهادی ،تشویق داناش باه تساهیم آن و تجرباههاای میاان
نهادها ،میزان ارتقای کیفی دانش درون نهادها ،میزان دسترسی به منابع آموزشی درون نهادها

منبع:فرجیرادوکاظمیان5935،؛شرکتعمرانوبهسازیشهریایران5939،؛نگارندگان 5931
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شکل.9بافتفرسودۀشهراهواز 
افتهها 
بحثوی 
بهمنظور سنجش و ارزیابی وجود مدیریت یکپارچة بازآفرینی شهری یا نبود آن از آزمون میانگین و واریانس استفاده شد.
برایناساس با توجه به آزمون انجامشده در بخشهای چهارگانة مدیریت شهری ضریب نفوذ بخش مردمی و بخش
خصوصی در ساختار مدیریت شهری کالنشهر اهواز بسیار پایینتر از میانگین است و مداخالت مدیریت شهری در
بافتهای فرسوده بر پایة نهادهای دولتی و عمومی وابسته به دولت عملکرد یافته است.
مؤلفة ظرفیت توسعة نهادی برای سنجش ظرفیت محلی بهمنظور ایجاد نهادهای محلی (نهادسازی) تدوین شده
است؛ زیرا ظرفیت بافت فرسوده برای ایجاد نهاد محلی بهمنظور حضور در ساختار مدیریت شهری گامی مهم در اجرای
الگوی مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافتهای فرسوده بهشمار میرود .بدینمنظور سه شاخص توسعة
اجتماع محلی و ارتقای تابآوری اجتماعی ،ظرفیت پذیرش ساکنان برای نهادسازی و حفاظت پایدار محرکهای
جغرافیایی بهعنوان متغیرهای اصلی ظرفیت نهادسازی سنجش شده است؛
از اینرو ظرفیت توسعة اجتماع محلی بافتهای فرسوده بهطور میانگین  ،9/39ظرفیت پذیرش نهادهای مردمی در
میان ساکنان (مقبولیت محلی)  9/32و حفاظت پایدار محرکهای جغرافیایی  9/13است .با توجه به اینکه حد متوسط
میانگین سه ،حد مناسب چهار و حد پایدار پنج است ،مدیریت بازآفرینی بافتهای فرسودۀ شهر اهواز ،از نظر شاخص
برخورداری از ظرفیت توسعة نهادی (نهادسازی) برای ساماندهی این بافتها در حد متوسط است.
جدول.8نتایجمؤلفةظرفیتتوسعةنهادی(نهادسازی) 
آماره 

توسعةاجتماعمحلیوارتقای

ظرفیتپذیرشساکنان 

محرکهایجغرافیایی 

حفاظتپایدار

میانگین

9/39

9/32

9/13

واریانس

2/19

2/663

2/93

انحراف معیار

2/632

2/031

2/036

تابآوریاجتماعی 
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مقادیر انحراف معیار و واریانس نیز به سمت صفر گرایش داشته است که این امر همگنی جامعة آماری را در ارائة
پاسخ نشان میدهد؛ از اینرو با توجه به مقادیر شاخص تمرکز (میانگین) و شاخص پراکندگی (واریانس و انحراف معیار)
میتوان گفت ظرفیت نهادسازی محلی در بافتهای فرسوده برای مدیریت یکپارچة بازآفرینی شهری ،از حد میانگین
باالتر است و به سمت وضعیت مناسب گرایش دارد .با این حال ظرفیت موجود نهادسازی محلی در صورت بیتوجهی به
آن و استمرار مدیریت شهری به اقدامات کنونی پایدار نمانده است .همچنین دچار افت خواهد شد و درنهایت به کاهش
سطح رضایتمندی ساکنان

میانجامد.

شکل.4نموداررادارینتایجمؤلفةظرفیتتوسعةنهادی(نهادسازی) 



نتایج مؤلفة یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی گویای نفوذ بیشتر بخشهای دولتی و عمومی در ساختار مدیریت
شهری است .همچنین ضریب نفوذ بخش مردمی بسیار پایینتر از حد میانگین است .به نحوی که سرمایة اجتماعی
دروننهادی در بخش مردم  ،9/3در بخش خصوصی  ،9/1در بخش دولتی  9/6و در بخش عمومی مدیریت شهری 9/3
است .سرمایة اجتماعی بیننهادی در بخش مردمی نیز  ،6/9در بخش خصوصی  ،6/1در بخش دولتی  0/9و در بخش
عمومی  0/3است .البته میانگین بهدستآمده برای بخش مردمی در شاخص سرمایه اجتماعی دروننهادی نشاندهندۀ
ظرفیت باالی این بخش در یکپارچگی و نهادسازی است.
سرمایة اجتماعی میاننهادی نیز با توجه به عدم شکلگیری و تعامل نهادهای مدیریت شهری با بخش مردمی در
نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی میزان پایینتری را برای این بخش نشان میدهد؛ بهطوریکه ارتباط و تعامل میان
نهادی  6/9است که نشانگر ارتباط ضعیف این بخش با دو بخش دیگر است و سهم عمدۀ امتیازات به بخشهای عمومی
و دولتی تعلق دارد که نشاندهندۀ حد متوسط است.

جدول.9نتایجمؤلفةیکپارچگیوتشریکمساعینهادی 
سرمایةاجتماعیمیاننهادی 

سرمایةاجتماعیدروننهادی 

آماره 

مردمی 

دولتی 

خصوصی 

عمومی 

مردمی 

دولتی 

خصوصی 

عمومی 

میانگین

9/3

9/6

9/1

9/3

6/9

0/9

6/1

0/3

واریانس

2/19

2/1

2/3

2/1

2/1

2/9

2/11

6/1

انحراف معیار

2/03

2/9

2/9

2/3

2/0

2/3

2/1

0/3

تحلیلبسترهاینهادیتحققمدیریتیکپارچهدربازآفرینیشهریپایدار…

305

در نمودار راداری ،عدد  9حد متوسط و حداقل الزم برای تشریک مساعی ،عدد  3حد مناسب و عدد  1حد پایدار
تشریک مساعی نهادی است .هرچقدر گرایش این منحنیها به اعداد بیشتر باشد ،گرایش به تشریک مساعی باالتر است
و تشریک مساعی دروننهادی بخش مردمی بیشتر از سایر بخشهاست که این امر فزونی سرمایة اجتماعی درونی
(درونمحلهای) بافتهای فرسوده را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود (براساس جدول  9و شکل  )1وضعیت
تشریک مساعی بیننهادی در بافتهای فرسوده پایینتر از حد متوسط است .در این میان وضعیت بخش مردمی نیز
نامناسبتر محسوب میشود.

شکل.1نمودارراداریمؤلفةیکپارچگیوتشریکمساعینهادی 

مؤلفه ترتیبات نهادی با چهار شاخص خوانایی قوانین ،کارایی و بهرهوری نهادی ،بستر قانونی و حضور و
تطبیقپذیری نهادی همراه است .یافتههای پژوهش نشان میدهد  ،میانگین شاخص خوانایی قوانین در بخش مردمی
 ،0/3در بخش خصوصی  ،0/1در بخش دولتی  9/6و در بخش عمومی  0/3است .برایناساس قوانین مداخله ،خوانایی
الزم را ندارد و پایینتر از حد متوسط است .واریانس و انحراف معیار بهدستآمده نیز با توجه به گرایش آنها به حداقل
نشان میدهد جامعة آماری در پاسخ به گویههای این پرسش همگونی و وحدت نظر نسبی دارد .در شاخص وجود بستر
قانونی الزم برای بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده ،میانگین بخش مردمی  ،0/1بخش خصوصی  ،0/1بخش دولتی 9/6
و بخش عمومی  9/1است .این مقادیر نشاندهندۀ ضعف بسترهای قانونی الزم برای مداخله در بافتهای فرسودۀ شهر
اهواز است که از جملة آن میتوان به تعارضات قانونی بینبخشی (قوانین محلی با قوانین ملی) ،نبود اختیارات محلی در
تدوین قوانین و مقررات محلی و ...اشاره کرد.
جدول.4نتایجمؤلفةترتیباتنهادی 
خواناییقوانین 

آماره 

کاراییوبهرهورینهادی 

بسترقانونی 

قپذیرینهادی 
حضوروتطبی 

مردمی 

خصوصی 

دولتی 

عمومی 

مردمی 

خصوصی 

دولتی 

عمومی 

مردمی 

خصوصی 

دولتی 

عمومی 

مردمی 

خصوصی 

دولتی 

عمومی 

میانگین

0/3

0/1

9/6

0/3

0/1

0/1

9/6

9/1

9/1

3/6

0/3

9/1

6/3

0/0

0/3

9/6

واریانس

2/03

2/1

2/66

2/69

2/06

2/1

2/23

2/1

2/3

2/1

2/3

2/3

2/1

2/1

2/3

2/3

2/21

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
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شاخص کارایی و بهرهوری نهادی در بازآفرینی بافتهای فرسوده و ظرفیت نهادها برای مداخله نیز به تفکیک نهادها
در قالب بخشهای چهارگانة تأثیرگذار در مدیریت شهری یکپارچه سنجیده شده است .همچنین نتایج نشان میدهد
شاخص کارایی و بهرهوری نهادی در بخش مردمی  ،9/1در بخش خصوصی  ،3/6در بخش دولتی  0/3و در بخش
عمومی  9/1است؛ از اینرو ظرفیت و توانایی فعلی بخش دولتی برای بازآفرینی بافتهای فرسوده از حد متوسط پایینتر
است .در عین حال ظرفیت و توانایی بخشهای خصوص و عمومی و مردمی برای بازآفرینی بافت بیشتر از حد متوسط
است که این امر گرایش به روند مناسب و پایدار را نشان میدهد.
هدف اساسی شاخص حضور و تطبیقپذیری نهادی در مدیریت شهری سنجش میزان حضور بخشهای مختلف
مدیریت شهری در ساختار شکلیافتة آن در فرایند بازآفرینی بافتهای فرسوده بوده است .براساس مطالعات مدیریت
شهری در بازآفرینی شهری عمدتاً با بخش عمومی و پارهای از دستگاههای دولتی شناخته میشود که از این میان،
شهرداری ،شورای شهر ،راه و شهرسازی و استانداری بیشترین تأثیرگذاری را در مقایسه با سایر سازمانها دارند .همچنین
نهادهای مردمی و خصوصی موجود در بافتهای فرسوده که بهرهبرداران نهایی طرحهای توانمندسازی هستند ،کمترین
حضور را در مدیریت شهری دارند.

شکل.8نمودارراداریمؤلفةترتیباتنهادی 



نتایج مؤلفة دانش و یادگیری نهادی گویای نفوذ بیشتر بخش خصوصی در ساختار مدیریت شهری است (میانگین
بهدستآمده برای بخش خصوصی نشاندهندۀ ظرفیت باالی این بخش در شاخص دانش و یادگیری نهادی مؤثر بر
یکپارچگی و نهادسازی است) .همچنین ضریب نفوذ بخش مردمی بسیار پایینتر از حد میانگین است؛ به نحوی که
شاخص دانش رسمی در بخش مردم  ،6/3در بخش خصوصی  ،3/9در بخش دولتی  9/6و در بخش عمومی مدیریت
شهری  9/1است و شاخص دانش بومی در بخش مردمی  ،6/9در بخش خصوصی  ،9/3در بخش دولتی  0/3و در بخش
عمومی  9/9است .همچنین در شاخص آموزش نیز برتری با بخش خصوصی با میانگین امتیاز  9/3است و بخش مردمی
پایینترین امتیاز را از حد متوسط دارد .بخشهای دولتی و عمومی نیز پایینتر از حد متوسط هستند؛ از اینرو دلیل برتری
بخش خصوصی از بخشهای دیگر مدیریت شهری در مؤلفة دانش نهادی ،عدم شکلگیری و تعامل نهادهای مدیریت
شهری با یکدیگر است.
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جدول.1نتایجمؤلفةدانشویادگیرینهادی 
دانشرسمی 

آموزش 

دانشبومی 

آماره 

مردمی 

خصوصی 

دولتی 

عمومی 

مردمی 

خصوصی 

دولتی 

عمومی 

مردمی 

خصوصی 

دولتی 

عمومی 

میانگین

6/3

3/9

9/6

9/1

6/9

9/3

0/3

9/9

6/0

9 /3

0/1

9

واریانس

2/66

2/69

2/06

2/1

2/23

2/1

2/3

2/69

2/06

2 /1

2/23

2/3

انحراف معیار

2/9

2/3

2/23

2/1

2/3

2/9

2/3

2/3

2/9

2 /3

2/9

2/1

شکل.8نموداریراداریمؤلفةدانشویادگیرینهادی 



با توجه نتایج موجود میتوان گفت ضریب نفوذ بخشهای مردمی و خصوصی در ساختار مدیریت شهری پایین
است .همچنین و عملکرد مدیریت شهری نیز در اختیار بخش دولتی و عمومی است .واریانس دادههای حاصل نشان
میدهد بیشتر شاخصها به حداقل واریانس (صفر) تمایل دارند که این امر نشاندهندۀ همگونی پاسخها در جامعة آماری
است .با این توصیف میتوان گفت در نظام مدیریت بازآفرینی شهری حضور نهادهای مردمی و خصوصی در این فرایند و
مداخله در جهت ساماندهی آن پایین است و همین عامل به ناکارآمدی مداخالت در بازآفرینی بافتهای فرسوده
میانجامد؛ بنابراین فرض  H0یعنی وجود مدیریت شهری یکپارچه در جهت ساماندهی بافتهای فرسوده شهر اهواز تأیید
نمیشود و فرض  H1عدم یکپارچگی مدیریت شهری در بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده تأیید میشود.

آزمونتحلیلمسیر 
بافتهایفرسوده 
میزانتشریکمساعیدرمدیریتیکپارچةبازآفرینیشهریپایدار 

در این بخش ،تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره و آزمون تحلیل مسیر بررسی میَشود .با استفاده از این روش ،ترکیب
خطی رابطة متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را پیشبینی کردیم ،اما باید توجه داشت که در اجرای روش تحلیل
رگرسیون تنها میتوان تأثیر مستقیم هریک از متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته پیشبینی کرد و شناسایی تأثیرات
غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ممکن نیست .برای رفع این مشکل میتوان از روش تحلیل مسیر استفاده
کرد .این روش تعمیمیافتة روش رگرسیون چندمتغیره مرتبط با تدوین مدلهای علی است .به عبارت دیگر روش تحلیل
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مسیر روش پیشرفتة آماری است که بهکمک آن میتوان عالوهبر تأثیرات مستقیم ،تأثیرات غیرمستقیم هریک از
متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته شناسایی کرد .از سوی دیگر ،در روش تحلیل مسیر میتوان میزان کاذببودن روابط
متغیرها را نیز نشان داد؛ یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیر مستقل و چه میزان ناشی از متغیرهای خارج از مدل
است؛ بنابراین مهمترین مزیت این روش شناسایی تأثیرات همة متغیرها بر متغیر وابسته بهصورت مجرا از یکدیگر است.
برای این منظور از نرمافزار  AMOS Graphicاستفاده شد تا مدلیابی معادالت ساختاری 6صورت بگیرد.
بهمنظور سنجش عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچة بازآفرینی شهری و آزمون فرضیة دوم از رگرسیون چندمتغیره و در
پی آن از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد .براساس دادههای این مدل مقدار ضریب تعیین بهدستآمده برای بخش دولتی
 ،2/332برای بخش عمومی  ،2/362برای بخش مردمی  2/939و برای بخش خصوصی  2/139است؛ یعنی در بخش
دولتی  33درصد ،در بخش عمومی  36درصد ،در بخش مردمی  93درصد و در بخش خصوصی  13درصد تشریک
مساعی نهادها با یکدیگر بهکمک این عوامل تبیین شده است .با توجه به ضعف تعامل و تشریک مساعی نهادهای
مردمی با نهادهای دولتی مقدار ضریب تعیین امری طبیعی

است.

بخشهایچهارگانةمدیریتشهری 

جدول.8نتایجآزمونتحلیلمسیردر
مدلضریبتعیین
Sig.

df1

F Change

Std. Error of
The Estimate

Adjusted
R Square

R Square

R

Model

2/222

1

33/913

2/69391

2/931

2/332

2/396

بخش دولتی

2/222

1

33/913

2/69393

2/131

2/362

2/336

بخش عمومی

2/222

9

01/311

2/66021

2/931

2/939

2/991

بخش مردمی

2/222

9

99/990

2/09132

2/196

2/139

2/963

بخش خصوصی

برای تحلیل مسیر در اولین قدم ،همة متغیرهای مستقل و وابسته و همة روابط امکانپذیر آنها و متغیرهای خطا

0

درنظر گرفته شده بود ،اما با توجه به معنادارنبودن برخی همبستگیها در سطح معناداری  2/21درصد و برازش نامناسب
مدل ،برای اصالح مدل ،همبستگیها و پراکنشهای بیمعنا حذف شدند .در پژوهش حاضر نیز با توجه به مبانی نظری و
نتایج بهدستآمده از میانگین امتیازات نخبگان ،یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی (متغیر میانجی) بهعنوان متغیر
وابسته میانی درنظر گرفته شده است؛ البته باید توجه داشته داشت که شاخص یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی نیز
متغیری مستقل است ،اما با توجه به میزان تأثیر این عامل بر میزان تشریک مساعی در مدیریت یکپارچة بازآفرینی
شهری پایدار بافتهای فرسوده ،بهعنوان متغیر وابستة میانی (متغیر میانجی) نیز از آن استفاده میشود .جدول  9نتایج
حاصل آزمون تحلیل مسیر را نشان میدهد.

)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Unique Variables
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جدول.8نتایجآزمونتحلیلمسیر
 Sig.

R

تأثیر
غیرمستقیم 

Standardized
Coefficients
(تأثیرمستقیم)
Beta

2/222

Unstandardized
 Coefficients



B
6/399

Constant

2/222

2/633

2/291

2/992

2/060

بخش دولتی

2/222

2/699

2/290

2/009

2/091

بخش عمومی

2/222

2/961

2/212

2/931

2/909

بخش مردمی

2/222

2/362

2/366

2/366

2/991

بخش خصوصی

2/222

2/306

2/211

2/190

2/199

بخش دولتی

2/222

2/931

2/233

2/163

2/160

بخش عمومی

2/222

2/093

2/299

2/929

2/009

بخش مردمی

2/222

2/016

2/293

2/966

2/921

بخش خصوصی

2/222

2/031

2/233

2/960

2/099

بخش دولتی

2/222

2/913

2/233

2/912

2/033

بخش عمومی

2/222

2/613

2/233

2/633

2/693

بخش مردمی

2/222

2/163

2/19

2/361

2/936

بخش خصوصی

2/222

2/963

2/212

2/113

2/390

بخش دولتی

2/222

2/113

2/212

2/109

2/303

بخش عمومی

2/222

2/039

2/233

2/992

2/060

بخش مردمی

2/222

2/961

2/219

2/619

2/601

بخش خصوصی

2/222

2/236

2/226

2/966

2/013

بخش دولتی

2/222

2/691

2/291

2/916

2/033

بخش عمومی

2/222

/216

/261

2/066

2/639

بخش مردمی

2/222

2/233

2/296

2/039

2/032

بخش خصوصی

2/222

2/291

2/229

2/013

2/023

بخش دولتی

2/222

2/691

2/291

2/099

2/026

بخش عمومی

2/222

2/661

2/206

2/020

2/633

بخش مردمی

2/222

2/629

2/201

2/023

2/631

بخش خصوصی

2/222

2/631

2/296

2/029

2/632

بخش دولتی

2/222

2/616

2/236

2/031

2/003

بخش عمومی

2/222

2/609

2/201

2/636

2/610

بخش مردمی

2/222

2/161

2/203

2/393

2/391

بخش خصوصی

2/222

2/661

2/219

2/611

2/691

بخش دولتی

2/222

2/036

2/291

2/039

2/011

بخش عمومی

2/222

2/669

2/206

2/063

2/633

بخش مردمی

2/222

2/991

2/229

2/921

2/031

بخش خصوصی

2/222

2/236

2/263

2/969

2/013

بخش دولتی

2/222

2/691

2/293

2/996

2/033

بخش عمومی

2/222

2/216

2/201

2/066

2/639

بخش مردمی

2/222

2/991

2/236

2/966

2/031

بخش خصوصی

متغیر میانجی :یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی

سرمایة اجتماعی دروننهادی

سرمایة اجتماعی میاننهادی

کارایی و بهرهوری نهادی

حضور و تطبیقپذیری نهادی

بستر قانونی

خوانایی قانونی

دانش رسمی

دانش بومی

آموزش

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،15شمارۀ،4زمستان5931



308

یافتههای حاصل از تأثیر متغیرهای وابسته به متغیر مستقل برای تشریک مساعی نهادی نشان میدهد در بخش
دولتی تأثیر مستقیم سرمایة اجتماعی دروننهادی  99 2درصد ،در بخش عمومی  ،2/099در بخش مردمی با  2/931و
بخش خصوصی  2/366است .در بخش سرمایة اجتماعی بیننهادی تأثیر بخش دولتی بر میزان تشریک مساعی ،2/190
در بخش عمومی  2/163و در بخشهای مردمی و خصوصی بهترتیب  2/929و  2/966است.
اثر مستقیم شاخص کارایی و بهرهوری نهادی در بخش دولتی  ،2/960در بخش عمومی  ،2/912در بخش مردمی
 2/633و در بخش خصوصی  2/361است .اثر مستقیم شاخص حضور و تطبیقپذیری نهادی در بخش دولتی  ،2/113در
بخش عمومی  ،2/109در بخش مردمی  2/992و در بخش خصوصی  2/619است .شاخصهای بستر قانونی مداخله و
شاخص خوانایی قوانین ،دانش بومی و آموزش تأثیر محسوسی از سایر شاخصها در تشریک مساعی نهادی نشان
نمیدهند .تنها تأثیر مستقیم شاخص دانش رسمی در بخش خصوصی است که تأثیر معناداری را از سایر شاخصها
( )2/393نشان میدهد .همچنین تأثیرات غیرمستقیم و اثر کل شاخصها در جدول  9آمده است؛ بنابراین با این توضیح
تأثیر شاخص حضور نهادهای مختلف شهری در مدیریت شهری برای بخش عمومی ،دولتی بیشتر از سایر گزینههاست.
در بخش مردمی تأثیر مستقیم شاخص سرمایة اجتماعی دروننهادی ،در ایجاد یکپارچگی و تشریک مساعی بیشتر از
سایر شاخصهاست .برای بخش خصوصی نیز تأثیر مستقیم شاخصهای کارایی و بهرهوری نهادی به همراه سرمایة
اجتماعی دروننهادی بیش از سایر شاخصهاست .برای بخشهای دولتی و عمومی نیز شاخص سرمایة اجتماعی
بیننهادی بههمراه شاخص حضور و تطبیقپذیری نهادی بر همافزایی و تشریک مساعی نهادی اثرگذاری بیشتری دارد.
با این توصیف میتوان نتیجه گرفت حضور نهادهای مختلف شهری اعم از دولتی ،عمومی ،مردمی و خصوصی در ساختار
مدیریت شهری اهمیت فراوانی دارد (جدول .)9
همچنین با تکیه بر نتایج حاصل از آزمونهای میانگین (جدول  ،)9از نظر شاخصهای یکپارچگی و تشریک مساعی
نهادی در مدیریت شهری که با شاخص سرمایة اجتماعی میاننهادی تعریف شده است مشاهده میشود میانگین حاصل
در بخش مردمی  ،6/9بخش خصوصی  ،6/1بخش دولتی  0/9و بخش عمومی  0/3است که برایناساس نهادهای
شهری تشریک مساعی پایینتر از حد میانگین در بازآفرینی بافتهای فرسوده هستند .درنتیجه یکپارچگی نهادی در
بخشهای تأثیرگذار مدیریت شهری نسبت کمتری دارد؛ بنابراین یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی برای مدیریت
یکپارچه از ارکان اساسی اجرای مدیریت یکپارچة بازآفرینی شهری پایدار بافتهای فرسوده محسوب میشود؛ از اینرو
فرض دوم یعنی ضرورت ایجاد یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی برای ایجاد مدیریت یکپارچة بازآفرینی شهری پایدار
را باید اینگونه تشریح کرد که توسعة سرمایة اجتماعی و یکپارچگی نهادی (بهویژه همافزایی میاننهادی) گام اول
مدیریت یکپارچة شهری در بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده است .با توجه به آزمون تحلیل مسیر سنجش نسبت تعیین
آن با دیگر شاخصها اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش میتوان مؤلفة یکپارچگی و تشریک
مساعی نهادی (سرمایة اجتماعی درون و میاننهادی) را در اولویت اول با عنوان «دورۀ نوزایی» و ترتیبات نهادی در
مواجهه با بافتهای فرسوده را در اولویت دوم با عنوان «دورۀ رشد» و دانش و یادگیری نهادی و ظرفیت توسعة نهادی
(نهادسازی) را در اولویت سوم با عنوان «دورۀ توسعه» مدیریت یکپارچة بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده شهری قرار
داد .به این ترتیب چرخة حیات دستیابی به مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بافتهای فرسوده در ایران که حاصل
میانگینگیری ،اولویتبندی و امتیازبندی شاخصهاست ترسیم شده است ،با توجه به اولویت یکپارچگی و تشریک
مساعی نهادی بر ضرورت آغاز مدیریت یکپارچة بازآفرینی پایدار شهری در بافتهای فرسوده از این شاخص تأکید دارد؛
بنابراین فرضیة  H1یعنی شرط اصلی مدیریت یکپارچة شهری یکپارچگی و تشریک مساعی نهادی تأیید میشود.
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جهگیری 
نتی 
مدیریت یکپارچة شهری بهعنوان اندیشة نوین در برنامهریزی و مدیریت شهری به دنبال ناکارآمدی رهیافتهای سابق
مدیریت و گسترش ابعاد و مسائل شهرنشینی و عدم پاسخگویی مدیریت سنتی مطرح شده است .در این شیوۀ مدیریتی
همة ذینفعان و ذینفوذان که در نظام شهری دارای نقش و کارکرد هستند ،بهصورت همافزایانه و در کنار هم با توجه
به وظایف تعریفشده در چارچوب ساختاری همگرا به ایفای نقش میپردازند .ساختار محتوایی این مدیریت رقابتپذیر،
پاسخگو ،شفاف ،مشارکتی ،محلیگرا و قانونمند است تا بتواند توزیع قدرت و منابع را متعادل و عادالنه کند و
ظرفیتسازی نهادی را با تمرکززدایی مدیریتی با هدف ارتقای زیستپذیری شهری عملی کند.
با توجه به بررسیهای صورتگرفته در این پژوهش از باب کارکرد مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی شهری پایدار
بافتهای فرسوده این نتیجه حاصل شد که در شهر اهواز مدیریت یکپارچة شهری عملکرد نیافته و نگرش و کارکردی
نیمهسنتی دارد .نتیجة این نوع نگرش ناکارآمدی طرحهای بازآفرینی و گسترش مسائل شهری در بافتهای فرسوده
است .از سوی دیگر تشریک مساعی نهادی بهعنوان پیششرط اجرای مدیریت یکپارچة نامناسب و در پایة چرخة حیات
مدیریت یکپارچه شهری واقع شده است؛ بنابراین ضروری است تشریک مساعی نهادی در ساختار مدیریت شهری اهواز
بهمنظور بازآفرینی شهری پایدار بافتهای فرسوده شکل گرفته و عملکرد یافته است؛ بنابراین ارتقای ظرفیت نهادهای
کنشگران ضعیفتر در راستای قدرتمندسازی آنها و دستیابی به تعادل در قدرت اهمیت بسیاری دارد تا امکان
مطالبهگری برای آنها وجود داشته باشد.
ضروری است تا حد امکان ارتباط متقابل میان کنشگران بر مبنای اهداف مشترک تقویت شود؛ زیرا کنشگران متعدد
با اهداف متفاوت تنها زمانی برای همکاری با یکدیگر تالش میکنند که منفعتی مبتنی بر تعامل با یکدیگر داشته باشند.
در حال حاضر این تعامالت نه بر مبنای ارتباط متقابل و اهداف مشترک ،بلکه بر مبنای منافع فردی یا گروهی است.
همچنین کنشگران تمایل و ضرورتی به همکاری با یکدیگر ندارند .بسترسازی نهادی مبتنی بر شبکهسازی میان
کنشگران ،ایجاد کمیتههای همکاری مشترک با اهداف روشن میان گروههای مختلف کنشگران و پشتیبانی از
تصمیمهای حاصل از این کمیتهها ،بهویژه با حضور اجتماعات محلی ،مشارکت فعال کنشگران را سبب میشود و به
اعتمادسازی و تحقق همکاری بیشتر میانجامد.
بنابراین تنظیم روابط متقابل میان کنشگران و همکاری میان آنها باید بر برنامة بلندمدت و درنظرگرفتن منافع
عمومی مبتنی باشد .بدون وجود این برنامة بلندمدت بسیار محتمل است که این فرایند پاسخگوی خواستهها و منافع
کنشگران اصلی نباشد .همانگونه که در حال حاضر بسیاری از سیاستگذاریها در شهر اهواز مبتنی بر منافع بخش
خصوصی و جلب سرمایهگذار برای ساختوسازهای محلی است؛ درحالیکه منافع اقتصادی آن نیز بهجای تبدیلشدن به
منفعت اجتماع محلی در اختیار بخش خصوصی و سرمایهگذار قرار میگیرد؛ بنابراین الزم است در این فرایند حضور همة
کنشگران مبتنی بر ویژگیهای کمی و کیفی آنها در فرایند مدیریت یکپارچه بازآفرینی شهری پایدار باشد و نقش آنها
مشخص شود .براساس این نقش ،فرایند قدرتمندسازی و توانمندسازی آنها صورت میگیرد تا روابط قدرت متعادل میان
کنشگران در عمل تحقق یابد .اگر مشارکت همهجانبة کنشگران بهصورت آگاهانه ،بدون اعتمادسازی مبتنی بر تعامل
متقابل ،تسهیلگری و آگاهی کنشگران در فرایند دانش و یادگیری نهادی صورت نگیرد ،تضمینی بر موفقیت فرایندهای
مدیریت یکپارچه

نیست.
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