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شناسیمديريتبازآفرينیپايدارشهریبارويکردمديريتیدولتی،متمرکزازباالبههدفازاينپژوهشآسیب

سلسله بهپايین، گذار و بازآفرينیشهری، در تعامل ارتباطو نبود غیرمشارکتی، افزايیمشارکتیهممراتبی،

)دولت، شهری مديريت بخش کنشگران جامعة بازار، خصوصی، الگوی عمومی، با شهروندان( و  مدنی

تعاملیوگفتمانیدرجهتدستیابیبهبازآفرينیپايدارشهریاست. ای،همکارانه،شبکه-حکمروايیارتباطی

تلفیقبرنامه حکمروايیشبکهبا رويکريزیارتباطیبا نوينحکمروايیارتباطیای، مديريتشبکه-رد ایدر

تکنیک از است. کیفی( و )کمی ترکیبی پژوهش روش است. يافته ظهور ونوين مصاحبه، مشاهده، های

اينپرسش است. شده استفاده نهاد سازمان 34 روابط ساختاری الگوی شناخت هدف با پژوهش نامه و

بدين شده انجام پايدارشهریبازآفرينی با رسمیوغیررسمیمرتبط شبکة تحلیل روش از منظور، است.

 استفاده اجتماعی  مرز کنندۀتعیین درواقع و اندگرفته قرار شبکه اين در نهاد عنوانبه کنشگر 34شد.

 چهارم(يک )حدود آن مورد 271 فقط بگیرد. شکل شبکه اين در توانستمی پیوند 1122اند.شبکه اجتماعی

بیانگر است وستهپی وقوعبه هم ضعیف اندازۀ که نبود و ایمديريتبازآفرينیشبکه-افزايیارتباطیشبکه

درصد(در 37مطالعه) مورد هایسازمان بین در همکاری و اطالعات تبادل پايدارشهریاست.تراکمپیوند

شاخص در شبکه استو بوده پايینی مديريتهایسیاستسطح هماهنگی، ونظارت،ريزی،برنامه)گذاری،

 در يافتگیانتقال شاخص مراتبیاست.اندازۀ،اجرا،ابزارسازی،تسهیلگریبهصورتمتمرکزوسلسله(ارزيابی

میزان28/39همکاری و اطالعات تبادل ومی نشان يافتگیانتقال قابلیتروابط برای را پايینی درصد دهد

است. شبکه در پیوندهایضعیف دهندۀدرصد،نشان 46/3 شبکه، اين در کنشگر دو میان فاصله ترينکوتاه

هایتحلیلشبکهوارتباطات،پیوندها،ومرکزيتدرونیوبیرونیکنشگرانفعالیتکنشگرانبرحسبشاخص

ونشان مرکزيت نقش باالترين شهرداری( و شهرسازی، و راه )استانداری، دولتی بخش مرکزيت دهندۀ

داشتهایپیوندهایواسطه ومحلیپايیناندرا مدنی، نهادهایخصوصی، درشبکهو ترينضريبوقدرترا

اندونهادهایجامعةهایدولتیعضورسمیستادبودهاند.درستادبازآفرينیپايدارشهریفقطسازمانداشته

فرماستوحکممراتبی،وازباالبهپايیناندورويکردمتمرکز،سلسلهمدنیوکنشگرانمردمیکنارگذاشتهشده

 سوی به تسهیلگربايد کنشگرةجامع،دولت ارتباطیمدنی حکمروايی رويکرد رويکردشبکه-با تغییر ای

گفتمانیانجامشود.
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مقدمه
هاي اخير در ادبيات توسعة  ريزان، و متخصصان در دهه يکي از مباحث بسيار مهم و جديد مورد نظر مديران، برنامه

افزايي کنشگران مديريت شهري، حکمروايي مطلوب شهري، و نهادهاي مديريت محلي است.  مديريت شهري بحث هم

اند. با بروز مسائل پيچيده، مثل فقر و  راي ادارة حکومتها داراي اقتدار الزم ب ، فرض بر آن بود که حکومت1۹80تا دهة 

هاي فرسوده، و ... که حکومت قادر به رفع آن نبود و همچنين رشد نيازها  محيطي، بافت هاي زيست نابرابري، عدم تعادل

در برابر ريزي شهري موجب ظهور حمايت از رويکرد مديريتي  ي دولت سنتي در برنامهناکارآمدو انتظارات شهروندان، 

(. 18۳ :1۳88پور و اسدي،  برک)شد  1۹80بلوپرينتي با رويکرد اداري و اجرايي در برابر تقاضاهاي شهري در اواسط دهة 

 تشکيالت عريض ايجاد عمومى، هاى سرمايه رفتن بين از بعضاً و کارهاى موازى، اجراي کارى، دوباره سبب متفرق مديريت

 نظر شود. به مى پذيرى مسئوليت عدم و وظايف اجراي ناهماهنگى در و ادارات خوردبر و اصطکاک ايجاد ديوانى، طويل و

 و ها گروه همة همکاري (. بدون74: 1۳۹6)کاميار،  است شهرى واحد مديريت ايجاد گروى در مشکل اين رسد رفع مى

 بازآفريني پايدار شهري به دستيابي امکان (168-145: 1۳۹6و دولتي )احمدنيا و کامل قاليباف،  مردمي هاي سازمان

وقوع پيوست که از آن  گذاري در پارادايم غالب در مديريت شهري به 1۹۹0نيست. بنابراين، از اواسط دهة  پذير امکان

 عنوان حکمروايي شهري تعبير شد. به

رآمدي ها ناکا رو شده است که يکي از آن اي، شهري، و محلي با مسائلي روبه ادارة جوامع در سطوح ملي، منطقه

 خالصه شهري مديريت رسمي نهادهاي در فقط شهر حکمروايي و ادارة متمرکز و باال به پايين جوامع است. ادارة

هاي  نفعان شهري، شامل دولت مرکزي، بخش خصوصي، نهادها و سازمان شود، بلکه شامل طيف وسيعي از همة ذي نمي

زادگان و  صي، و ساير اعضاي جامعة مدني است )شريفاي و تخص هاي حرفه ها، تشکل نهاد، رسانه غيردولتي مردم

هاي دموکراتيک سياسي و اقتصادي اين  امروزه در نظام مدني کنشگر ةدولت تسهيلگر؛ جامعرويکرد  (.2: 1۳۹4همکاران، 

ه ديدگاه که دولت داراي حق انحصاريِ حاکميت و اعمال قدرت بر نيروهاي کنشگر توسعه است يا در تفسيري پدرساالران

آغاز شده و در پي  1۹50 ةاين نقد از ده رسان و حامي مطلق آنان است مورد نقد جدي قرار گرفته است. از قدرت ياري

به  1۹50 ةدر ده 1؛ اين نقش از دولتِ سازندهوجود آمده است  کشورها به ةها در توسع دگرگوني نقش دولتآن پيوسته 

۳کننده و دولتِ تنظيم 1۹80 ةدر ده 2دولت ِ توانمندکننده
  به نيز، ويکم بيست قرن آغاز از .تغيير يافته است 1۹۹0 ةدر ده 

 ضرورت پايين، به باال از سويه يک و تجويزي، تمرکزگرا، رويکردهاي بر متکي توسعة هاي سياست ناکامي دنبال

 بر مبتني بايد که هايي مدل است؛ شده مطرح ها دولت در توسعه الگوي در تر عملي هاي رهيافت و ها مدل کارگيري به

ها را از نقش تصديگري توسعه به تسهيلگري توسعه سوق  و دولت اشدريزي ب يندهاي برنامهاها و فر در رويه 4تمرکززدايي

و اعطاي  5ريزي و مديريت توسعه به سمت تفويض اختيارات دهد. با اين رويکرد، دولت از تمرکزگرايي در برنامه

نفعان اصلي  عنوان ذي ويژه اجتماعات محلي به وظايف بيشتر به ساير کنشگران و دخيالن توسعه و بهها و  وليتئمس

اي  ساختار شبکهبودن وظايف،  ها و تخصصي شدن مأموريت سازمان با پيچيده .(1۳۹6، نوروزيان) دارد توسعه گام برمي

کردند که در پرتو روابط متقابل و  فعاليت ميهمة کنشگران در قالب يک ساختار همکاري و تشريک مساعي با يکديگر 

 (.2۳7-2۳6: 1۳8۹)الواني، دهند  مفيد براي طرفين به حيات خود ادامه مي

                                                                                                                                                                   
1. Government as Architecture 

2. Government as Enabler 

3. Government as Regulator 

4. Decentralization 

5. Delegation 
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هاي داوطلبانه و نظارت همگاني  اي مشارکت مردم و فعاليت اي ديدگاه مديريت امروز ساختارهاي شبکه ديدگاه شبکه

هنري نمايند.  تر، و يا اثربخشي بيشتر اجرايي مي هزينه تر، کم ها را سريع انو از اين طريق سازمپذير ساخته  را امکان

بر آن است که توسعة کشورها در گرو توسعة رهبران و مديران است و در ايفاي اين نقش تفاوت مديريت  1مينتزبرگ

مراتب سازمان قرار دارد و  هاي امروزين را مطرح کرده است. در سبک سنتي مدير در رأس سلسله سنتي و ديدگاه

اي است که  که در سبک امروزين سازمان شبکه يداند؛ درحال کند و خود را نماد خرد جمعي مي ها را ترسيم مي استراتژي

(. 241: 1۳8۹)الواني و همکاران، تراز ديگران دارد و رويکرد همکاري و مشارکت غالب است  مدير نيز در آن جايگاهي هم

م در صورت منظ در دو دهة اخير و در ارتباط با تحوالت تکنولوژيک و تأثير آن در روابط اجتماعي، مفهوم شبکه شايد به

اي  هاي تکنولوژي اطالعات، در رؤياي ظهور جامعة شبکه کارهاي کاستلز تئوريزه شده باشد. کاستلز، با توجه به پويايي

ها و نهادهاي  عنوان منطق غالب براي سازمان شدن فضاي مکان به است که در آن فضاي جريانات در حال جانشين

اي  اي بعد از جامعة اطالعاتي شکل گرفته است. جامعة شبکه ة شبکهاصالح جامع (.5۳0: 2004)باتلر، اجتماعي است 

(. حکمروايي شهري نياز به توجه به 1۳۹2فرد،  هاي سازماني و اجتماعي است )دانايي داراي ساختاري از شبکه

 وايي(. حکمر1۹4: 1۳۹۳هاي محلي، و ساير مؤسسات دولتي دارد )سرور و روستا،  هاي نهادهاي شهري، سازمان ظرفيت

(. 1۳۹4)هودسني، پرداخته است  بازيگران ميان در اجتماعي سرماية در ايجاد آن تأثير به 2بغرنج مسائل حل براي اي شبکه

 و مذهبي نهادهاي نظامي، هاي سازمان خصوصي، بخش غيردولتي، هاي سازمان دولت، متقابل و ارتباط تعامل حاصل

سازي درواقع موازي با توسعة منابع  ظرفيت اند. واعد بازي با هم در ارتباطاست که از طريق ق داشته نفوذ ذي هاي گروه

 انساني همانند آموزش و مهارت و توانمندسازي است.

 شهري توسعة هاي برنامه ساير از متفاوت بسيار ها برنامه ماهيت اين شهري، بازآفريني هاي برنامه پيچيدگي دليل به

درگيرند  ها برنامه اين ريزي برنامه در که دارند متعددي وجود وران بهره و بازيگران زيرا ها، قطعيت عدم لحاظ از ويژه است؛ به

 بر است ممکن مثال براي که طوري به جوامع محلي(؛ و دولتي، هاي سازمان خصوصي، دهندگان  توسعه دولت محلي، )مانند

 ميان ناسازگاري و کشمکش چندين پيچيدگي روابط، علت به است، بازيگران مشارکت نيازمند که سياستي يک اجراي سر

 و کارايي کاهش و ها، افزايش هزينه بندي اجرا، زمان جدول افتادن تأخير به ها ناسازگاري اين نتايج از که دهد رخ وران بهره

 نفعان ذي و بازيگران مشارکت زمينة در شهري هاي بازآفريني سياست تحول سير (.2000)کارلي،  بود خواهد مطلوبيت

 بخش خصوصي، بخش ميان مشارکت سمت ها به سياست دهه هر در ،21 قرن شروع تا 1۹50 دهة از که است از آن حاکي

 محلي مقامات به قدرت شد، غالب رويکرد مشارکتي 1۹۹0 دهة از که طوري به کرده؛ پيدا گرايش جامعة محلي و دولتي،

شد. بازآفريني شهري، به دليل ماهيت خود، فعاليتي  تقويت نفعان ذي و اصلي بازيگران ائتالف ميان و شد، واگذار

اند، در راستاي بهبود اين  محور بوده صورت سنتي دولت هاي مداخله به آنجاکه بسياري از مدل گرايانه است. از مداخله

 -هاي عمومي ب شراکتها، توافق ميان بخش خصوصي و دولت در قال فرايندها و جبران شکست بازار در اين حوزه

حکمروايي در عرصة بازآفريني شهري عبارت  (.2000)رابرت و سايکس، اي گسترش يافتند  صورت فزاينده خصوصي به

گذاري  هاي مختلف با هدف ايجاد سياست ها و بخش است از ائتالف و پيوستگي ميان منافع مختلف کنشگران گروه

مراتبي اشاره دارد به طرف  مة اقدام مشترک. گذار از ساختارهاي متمرکز و سلسلهمشترک و اجرا همراه با دستورکار و برنا

نگري  کل (.1۳۹4)هودسني،  ۳هاي اجتماعي و بازيگران غيردولتي از جمله بخش خصوصي رويکردي مشارکتي با سازمان

                                                                                                                                                                   
1. Mintzberg 

2. Wicked Problems 

3. Privatization 
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ها و  صلت غالب در تالشتوان خ و فراگيري همة ابعاد کنشگران و فرايندهاي مؤثر بر حيات و توسعة شهري را مي

صورت حرکت از الگوي  توان به ترين شکل ممکن مي تحوالت نظري مديريت شهري دانست. اين تحوالت را در خالصه

 توان مي (. درواقع،5: 1۳86پايه و قديمي حکومت شهري به الگوي حکمروايي شهري تبيين و تعريف کرد )کاظميان، 

 آن اهداف پيشبرد و اجرا در نفعان ذي از اي شبکه که است طرح يک وصياتداراي خص شهري بافت بازآفريني که گفت

: 1۳۹6فر و همکاران،  )محبي است آن نفعان ذي حاکميت مسئلة ها طرح اين پيشبرد در عوامل ترين مهم از يکي و اند دخيل

5-14.) 

مراتبي، و متمرکز باعث  سلسلهساالري )بوروکراسي(  ادارة رسمي، ديوان سازوکارهاي شکست به مربوط هاي نگراني

 دولت از خارج هاي بخش از گيري بر بهره تأکيد با دوران، از حکمروايي ارتباطي و همکارانه شده است. در اين نويني شکل

 مانند حکمروايي، جديد رويکردهاي از استفاده به نياز عمومي، و مشکالت دولتي شدن تر پيچيده و تر گسترده به دليل

ويژه  و کنشگران به بازيگران تعامل که شد؛ رويکردهايي ضروري اي، تعاملي، و همکارانه، باطي، شبکهحکمروايي ارت

 بين هاي همکاري بر غلبة تعارض و سازماني بين هاي هماهنگي شديد دادند. ضعف مي قرار توجه مورد را نهادهاي محلي

 فقدان از ناشي که ضعف، نيست. اين کسي پوشيده بر کشور اداري نظام در دار ريشه و نقصي ساختاري عنوان به سازماني

 مشاهده و لمس ها قابل قسمت ساير از بيش اي اداره مديريت و نظام در است، سازماني بين روابط نظام و استقرار طراحي

 اي و ضرورت و منطقه ،هاي مختلف محلي، ملي ثر در حيات شهري در مقياسؤتعدد و تکثر کنشگران و نيروهاي م است.

ريزي  و کنش ارتباطي، در ادبيات مديريت و برنامهها در يک چارچوب مبتني بر دموکراسي  همگرايي و همسويي آن

مآبانه( به مديريت شهري نوين و مشارکتي و گذار از  شهري، با تغيير رويکرد از مديريت سنتي )از باال به پايين و قيم

 و ها هاي شهري، تعدد سازمان هاي سيستم نيازها و خواسته حکومت شهري به حکمروايي شهري با توجه به پيچيدگي

 ديوانى بدون طويل و تشکيالت عريض شهر، شهرى(، ادارة بخشى و مديريت متفرق شهر )کنشگران کنندة اداره نهادهاى

 ايشهري، رويکرده مديريت رويکردها و الگوهاي کاري و تغيير منابع شهر، موازي اتالف و سردرگمى هماهنگى، وجود

 و عمومي بخش تصديگري تعامالت و همکاري کنشگران و کاهش و اي شهري همکارانه، ارتباطي و شبکه حکمروايي

 اي و مقتدرسازي کنشگران محلي در شدن جامعة شبکه مطرح و ريزي برنامه تغيير الگوهاي فرايند، اين در دولت

بر  تأکيد با اي و کنش ارتباطي سوي حکمروايي شبکه به حرکت و ريزي برنامه جديد رهيافت عنوان به ارتباطي ريزي برنامه

 داوطلبانه بوده است. و مبنا محلي  اجتماع نهادهاي افزايي کنشگران و تشريک مساعي هم

مبانینظری
عنوان  هاي دولتي و غيردولتي به زمان و همراه مردم، نهادهاي محلي، و سازمان حکمروايي شهري به معني مشارکت هم

منظور  هاي محلي، افقي و فرابخشي به ان توسعة شهري است. در نگرش جديد به مديريت شهري، ايجاد سازمانبازيگر

دارکردن  هاي مرکزي و محلي و صالحيت رسيدن به اهداف توسعة پايدار و جامعة مدني و نيز تقسيم وظايف بين حکومت

، عمومي، و بخشي مغايرت دارد. حکمروايي شود که با نظام اداري مرکزي شهروندان از اصول اساسي محسوب مي

(. حکمروايي به روابط متعامل بين دولت 10: 1۳87صرافي، ) خردمندانه موجب به چرخة توسعه آوردن منابع از پايين است

)مک کيم و همکاران،  شود شوندگان مربوط مي شوندگان، و حکومت و حکومت و جامعة مدني، حکمرانان و حکمروايي

گيري با  حکمروايي فرايندي است که نهادهاي رسمي دولت براي تصميم (.188: 1۳88پور و اسدي:  برک ؛5: 1۹۹5

اي  مدني شبکه ةجامع. (12-11: 2005)آوان و همکاران،  شوند وگو و مذاکره مي بازيگران در سطح جامعة مدني وارد گفت
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 ساختارهاي آگاهانة مديريت از است عبارت روايي. حکمهاست متشکل از نهادها و کنشگران مدني و ارتباط بين اين

 است. همة کنشگران به خودسازمانده مربوط هاي شبکه حکمروايي (.1۹۹۹ي )پير، حوزة عموم قصد تقويت با حکومتي

اي، که  مراتبي و نه بازاري، بلکه شبکه سازماني است، نه سلسله اغلب، حکمروايي شکلي خاص از هماهنگي درون

که  نامد؛ درحالي مي« سازماني خودسازماندهي روابط درون»شود. جوزف حکمروايي را  خودسازماندهي ناميده مياصطالحاً 

شناسانه به  نمايد و با رهيافتي جامعه خالصه مي 2«سازماني و خودسازمانده هاي ميان شبکه»حکمروايي را  1رودرز

مطرح ( 147: 1۹۹5)دودينگ، « ع گوناگون کنشگرانزني ميان انوا بازي چانه»گذاري را  حکمروايي فرايند سياست

(. حکمروايي شهري هم نهادهاي رسمي هم اقدامات غيررسمي و سرماية 6: 2001نمايد )اسچواب و همکاران،  مي

 (.200۹)هابيتات،  گيرد اجتماعي شهروندان را دربر مي

 حاکميت ،۳متمرکز حاکميت شامل دل حاکميتيم پنج مدني، جامعة و بازار، حکومت، بين روابط و ها بر اساس نقش

است )دريسن و همکاران،  شده ارائه 7حاکميت خودگردان ، و6تعاملي حاکميت ،5خصوصي -عمومي حاکميت ،4غيرمتمرکز

 تنها يا اصلي بازيگران دولتي بخش غيرمتمرکز، بازيگران حاکميتي مدل همانند متمرکز، حاکميتي مدل در(. 2012

 کنندگان دريافت مدني جامعة و بازار و پيشتازند اي محلي/ منطقه هاي حکومت مدل اين اند. در حاکميت بازيگران

امروزه تأکيد بر  (.14-5: 1۳۹6فر و همکاران،  شوند )محبي مي گرفته درنظر بخش اين توسط شده هاي ارائه مشوق

بخشي، تبادالت غيررسمي به جاي نظارت رسمي و اشتراک قدرت ميان دولت و  پذيري، تنوع هاي کوچک، انعطاف مقياس

 (.7۳: 1۹۹7)هايديگر و وامر، بازار است 

ها از طيف  هاي سياست است. اين گونه شبکه آشناترين اشکال حکمروايي معاصر شبکه از يکي اي شبکه حکمروايي

يافته، و ... در يک بخش سياست مفروض تشکيل شده است.  اي از بازيگران، نهادهاي دولتي، منافع سازمان گسترده

کنند  هاي سياست را بيشتر مطابق با ترجيحات بازيگران درگير هماهنگ و تنظيم مي ها در حکمروايي جديد بخش شبکه

گذاري از  هاي سياست است، شبکه ( آن را ارائه داده 1۹۹2) نوارد فن  در حکمروايي شهري، که (.12: 1۹۹8)داگالس، 

( 7( توزيع قدرت، و 6کنشي،  ( قراردادهاي ميان5( ميزان نهادگرايي، 4( ساختار، ۳( عملکردها، 2( کنشگران، 1طريق 

 لغت از بسياري ،ها شبکه صحبت دربارة براي (.41-۳۹: 1۹۹2واردن،  )وانشود  هاي مديريت عمومي معين مي استراتژي

۹دهي تعاملي سازمان يا 8تعامل
نشان  ما به اي شبکه مناسبات (.14-5: 1۳۹6فر و همکاران،  کنند )محبي مي استفاده 

 )فخرايي،کند  مي کمک نظام آن انسجام به چگونه و کند مي نظام بازي کل در نقشي چه عنصري و جزء هر که دهد مي

ثيرگذاري در أو ت ،نقش بسيار سازنده، مثبت اند، مدني ةزيربناي جامع ةکنند که تقويت ،اي هاي شبکه مدل(. 146 :1۳74

 (.1۳86زاده،  شريف و هاي عمومي دارند )الواني ها براي طراحي خط مشي بخش همةمشارکت 

جتماعي اند و در عرصة ا واسطة يک يا چند نوع خاص وابستگي به هم متصل هايي است که به شبکة ساختاري از گره

ها را به هم پيوند  ها، و سازمان ها )فردي، سازماني، يا نهادي( است که افراد، گروه درواقع ساختار اجتماعي متشکل از گره
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بازيگر  چندين از متشکل سازماني بين هاي شبکه توان مي را 1حکمروايي شبکة (.81: 1۳۹1دهد )فرجي راد و کاظميان،  مي

 .کنند مي همکاري يکديگر با عمومي هاي سياست بر« نظارت و اجرا، گيري، شکل«تأثيرگذاري در  که براي دانست

 براي که است سازماني و فرايندهاي ساختارها ها، استراتژي هماهنگي و مديريت طراحي، عمل اي شبکه حکمروايي

 (.1۳۹5نائيني، پور آهنگر و خواجه  شود )غالم مي انجام عمومي گذاري سياست در تأثيرگذاري

کرد  تقسيم کلي دستة دو به توان مي را ها شبکه به مديريت مربوط ادبيات حوزه، اين مختلف هاي پژوهش مرور با

 يک فعاليت را شبکه مديريت دارد، نام 2دهنده پرورش رويکرد که اول، دستة :(1۳۹5پور آهنگر و خواجه نائيني،  )غالم

 را آن 6رهبري نقش شبکه مديريت ،5کننده هدايت رويکرد يعني دوم، يرد؛ دستةگ مي درنظر 4ميانجيگري و ۳تسهيلگري

۹مجدد ريزي برنامه ، و8فعال ريزي برنامه ،7عملياتي ريزي برنامه سه وظيفه کننده هدايت رويکرد در دارد. عهده به
 انجام را 

 ند اي عبارت شبکه حکمروايي به مديريتي انداز چشم سه گفت توان مي ديگر اي زاويه (. از2014ريستوفر و همکاران، )کدهد 

 .1۳«کل يک عنوان به شبکه» 12نهادي و 11تعاملي انداز  ،10ابزاري انداز چشم :(1۳۹5پور آهنگر و خواجه نائيني،  از )غالم

 14تعامليتوسط فريدمن و در نظرية شهرسازي  1۹70ريزي شهري خردگرا در اوايل دهة  الگوهاي مديريت و برنامه

سر آمده است و آفرينش انديشة جديدي در مديريت  گيري به گونه تصميم مورد انتقاد قرار گرفت و اعالم شد که دورة اين

ريزي شهري، که بر دانش و عمل تأکيد داشته باشد، ضرورت پيدا کرده است. در پيوند با اين نگرش جديد،  و برنامه

عنوان پاية آموزش متقابل ميان  يشنهاد کرد که بيشتر به روابط گفتماني بهشناسي آموزش اجتماعي را پ فريدمن شناخت

در نظرية کنش  15ها در کارهاي ديگران، ازجمله دونالد شون پردازد. اين نظريه نفع مي هاي ذي شهرسازان و گروه

انعکاس پيدا  20يزي همکارانهر در نظرية برنامه 1۹هلتي پستي ، و18ريزي ارتباطي در نظرية برنامه 17، جان فارستر16انعکاسي

ريزي شهري اکنون تحت  توان اظهارنظر کرد که کنشگران مديريت و برنامه کرد. اگرچه فريدمن بر آن است که هنوز نمي

گيرند. جان فارستر تحث تأثير نظرية کنش ارتباطي يورگن هابرماس  کار مي ها را به اند و آن نفوذ اين مباحث قرار گرفته

بيش از هر چيز يک فعاليت ارتباطي و تعاملي ارزيابي کرده است و بر ماهيت کامالً سياسي کل فعاليت  ريزي را برنامه

ريزي همياري خود را بر اين فرايند روابط قدرت  نظرية برنامه 21هيلي پتسي(. 1۳8۳کند )کاظميان،  ريزي تأکيد مي برنامه

گذرانيم و  هايي است که ما در درون آن زندگي خود را مي يا شبکهتوجه اصلي اين تئوري به روابط تارعنکبوتي گذارد.  مي
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ها و نهادها(  هاي رسمي و غيررسمي، بخش خصوصي و بازار، انجمن همة اين روابط داراي نقاط تقاطع يا گره )سازمان

منافع مختلف را ها و  وگو ميان گروه ها مباحث سياسي و گفت ريزي آن پرداز ديگر، که تئوري برنامه هستند. دو نظريه

( با ايدة 1۹8۹( و جان فارستر )1۹7۳)فريدمن،  1«ريزي تبادلي برنامه»دهد، جان فريدمن با نظرية  مدنظر قرار مي

 (.1۳۹4)هودسني، هستند  2«اي ريزي مذاکره برنامه»

ورگن هابرماس(، بودن دولت )آنتوني گيدنز(، نظرية بحران مشروعيت دولت )ي هاي جديد، پُرمسئوليت پردازي نظريه

دولت حداقل )رابرت نازيک( در خصوص کاهش نقش دولت و بازنگري در وظايف و کارکردهاي آن و افزايش نقش 

توان مبيّن ضرورت گذار از حکومت به حکمروايي شهري  نهادهاي غيردولتي و مردمي در ادارة زندگي اجتماعي را مي

هاي قدرت و  هاي اجتماعي است که هر يک از گروه قدرت و گروه دانست. پلوراليزم )تکثرگرايي( پذيرش تعدد منابع

نيروهاي اجتماعي نمايندة عاليق و منافع ويژة خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختيار به اعمال قدرت 

تلقي کرد که در آن  مراتبي توان جامعه را به شکل يکپارچه، اندامواره، و مبتني بر مفهوم سلسله پردازند. بنابراين، نمي مي

ها و  الجزايري است از گروه کند. بلکه، به گفتة فوکو، جامعه مجمع عمل مي« سر»مثابة  قدرت يکپارچه و مرکزي به

هاي عمدة متعدد. به اين ترتيب، کارکرد قدرت از نقاطي بيشمار، در جريان  ها و قدرت قدرت نيروهاي اجتماعي با خرده

هايي همگي بر تغيير از حکومت به  نظريه (.1۳8۳شود )کاظميان،  ناپايدار آغاز ميکش و قوس روابطي نابرابر و 

و در چنين شرايطي مفاهيمي مثل تفويض اختيارات و قدرت، جامعة مدني، دولت مدني، دموکراسي حکمروايي تأکيد دارند 

يابد. با مشارکت و کنش متقابل ميان بازيگران اصلي مديريت شهري،  اي رواج مي شبکه - گرا، و کنش ارتباطي کثرت

و مبتني بر عقالنيت ابزاري گذر  يعني جامعة مدني، حکومت و بازار و بخش خصوصي، از يگانه الگوي توسعة شهري

(. 1۳8۹گيرد )پورمحمدي و همکاران،  گزين حکمروايي ارتباطي را پيش مي کرده و عقالنيت ارتباطي الگوي جاي

 انداز مديريت عمومي نو دارد.  حکمروايي ارتباطي شهري فصل مشترک همة کنشگران اجتماعي است و ريشه در چشم

مدعي است که سيستم  ـ 5جهان و زيست 4ـ سيستم اس با تفکيک جامعه به دو بخشهابرم ۳در نظرية کنش ارتباطي 

ابزاري عقالنيت هاي ابزاري و استراتژيکي است. در گذار از  ها و کنش )دولت و بازار( جايگاه گسترش و تقويت عقالنيت

يند مثبت و افر ةگير، انديش اري همهدر مقابل مفهوم عقالنيت ابزکند.  حل عقالنيت ارتباطي را بيان مي راه ،6ارتباطي به

 ةشود که بايستي از نفوذ عقالنيت ابزاري به حوز و معتقد مي کند ميرا مطرح  «عقل ارتباطي و تفاهمي»رهابخش 

کنش ارتباطي  (.1۳88)بهرامي،  عمومي( جلوگيري کرد و با آن به مبارزه پرداخت ةجهان )جهان کنشگران و حوز زيست

هايي براي توافق  اي براي بازآفريني است. افراد با گفتمان سعي دارند راه ي نيست، بلکه شيوهصرفاً يک عمل گفتار

 (.۳6: 1۳86شود )اطهاري،  برگزينند. عقالنيت ارتباطي از طريق مشارکت دموکراتيک ميسر مي

ظريه، بر مبناي اين ن (.1۳84است )هابرماس،  «حصول تفاهم»کنش ارتباطي نوعي کنش اجتماعي معطوف به 

و همکاري با يکديگر ارتباط متقابل برقرار  ،کنشگران براي رسيدن به يک درک مشترک از طريق استدالل، وفاق

کنش ارتباطي از ديد هابرماس  زيراآيد،  مي شمار  مرکزي کنش ارتباطي به ةهست «گوو گفت»(. 1۳85)مهدوي،  کنند مي

 ريزي . برنامه(1۳85)مهدوي و مبارکي،  گو حاصل خواهد شدو در پي تحقيق تفاهم بوده که اين تفاهم از مسير گفت

                                                                                                                                                                   
1. Transactive planning 

2. Negotiative planning 
3. Communication Action Theory 

4. System 

5. Life World 

6. Communicative & Instrumental Rationality 
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 سياسي اقتصاد رويکردهاي از متأثر ديگر طرف از و ارتباطي هابرماس کنش هاي ديدگاه از متأثر طرفي از را، که 1گفتماني

 به کسي چه و اي است ويژه حق يا امتياز داراي کسي چه که سؤال اين طرح با کرد. اين رويکرد مطرح2شرفي است، فرانک

 که خواهد ها مي آن از و کشيده چالش به را رسمي نهادهاي است شده حاشيه رانده به حکمروايي موجود هاي شکل وسيلة

 (.201: 1۹۹7باشند )هيلي،  جمعي و ساالرانه مردم

داند که زباني را  هايي مي اي از گزاره گفتمان را مجموعه ۳ارتباطي بايد گفتمان را تعريف کرد. هال براي درک کنش

ديالوگ و  ةکنش ارتباطي هابرماس فلسف ةفلسفکند.  وگو دربارة دانشي خاص و موضوعات آن فراهم مي براي گفت

هاي  کنندگان نقشه مشارکت ةکه در آن همکنشي  نوع هم»کنش ارتباطي به معناي . (74 :1۳77)اباذري،  گوستو گفت

 «کنند هاي ارتباطي خود را فارغ از قيود عارضي دنبال مي  کنند و لذا هدف فردي کنش خود را با يکديگر هماهنگ مي

هدف کنشگران در کنش ارتباطي حصول تفاهم است و هرگونه علت ديگري (. 400 :1۳84)هابرماس،  پذيرد انجام مي

(. 1۳۹5)عبدالهيان و شيخ انصاري،  آيد کنش ارتباطي مداخله داشته باشد، کنش از حالت ارتباطي درمي جز اين اگر در به

را مطرح کرده که در آن به دنبال عقالنيت از طريق ارتباط و توافق است که به  4هابرماس مفهومي از عقالنيت ارتباطي

 کنش مقابل در ارتباطي يابي است اشاره دارد. کنش دستعنوان توافقي که به صورت ارتباطي قابل  ارتباطي به 5کنش

 وجوي جست در که راهبردي(، )کنش جانبه يک منافع به رسيدن صدد در نه کنشگر آن اساس بر که گيرد قرار مي راهبردي

 است جامعه بازآفريني براي اي شيوه بلکه نيست، گفتاري عمل يک صرفاً ارتباطي کنش است. بنابراين، به تفاهم رسيدن

-26۳: 1۳۹4)ايستگلدي و همکاران، ارتباطي است  تفاهم به يابي دست ارتباطي کنش هدف(. 40-۳۹: 1۳۹0)عباسپور، 

28۳ .) 

ريزي و مردم دارد،  سعي در ايجاد پيوند بين دانش، مهارت، تجارب، و زبان برنامه 6ريزي ارتباطي نظرية برنامه

7اي باحثهم ارتباطي ريزي برنامه همچون مفاهيمي
 از شايد ارتباطي ريزي برنامه ميان، اين . از8مذاکره طريق از ريزي و برنامه 

 ريزي برنامه نوع اين براي را هاي زير ويژگي باشد. ريچاردسون برخوردار اخير دهة هاي نوشته ميان در بيشتري برجستگي

 ارتباطي شيوة به عقالنيت تعريف مجدد هدفش گيرد؛ ب( مي جاي ال ايده پلوراليست سيستم داخل شمارد: الف( در برمي

)رفيعيان و معروفي،  است مدرنيسم همراه موافق و کند؛ د( ارائه از فردي منحصربه و جديد نظرية کند مي است؛ ج( تالش

ريزي با عناوين مدل فني  ( چهار مدل برنامه2002) 10( و بروکس2000) ۹رويکرد اينس و بوهر (.11۳-120: 1۳۹0

بندي توسط اينس و بوهر با  بوروکراتيک، مدل تأثير سياسي، مدل جنبش اجتماعي، و مدل همکارانه است. اين تقسيم

مشخص « اقدامات»و « جايگاه»ريزي  کنشگران و توسط بروکس از نظر برنامه« وابستگي متقابل»و « تنوع»ميزان 

ريزي نيز از نظر  برنامه« اقدامات»شود.  ريزي نيز از نظر متمرکز يا غيرمتمرکزبودن بررسي مي برنامه« جايگاه»اند.  شده

 1ريزي در نمودار  ريزي در قالب چهار مدل برنامه شود. بر اين اساس، نُه تئوري برنامه  بودن بررسي مي ميزان عقاليي

 (.1۳۹4)هودسني،  شود بندي مي طبقه

                                                                                                                                                                   
1. Discursive planning 

2. Frank Fischer 
3. Hall 

4. Communicative Rationality 

 (.187: 1۳87شود )فريدمن،  طور فردي يا جمعي انجام مي کنش فعاليت هدفمندي است که توسط يک بازيگر به .5

6. Communicative planning 
7. Argumentative planning 
8. Planning through debate 
9. Innes and Booher 
10. Brooks 
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 سطح در هم گذاري سياست سطح هم در که شود مي حاصل زماني محلي سطح در شهري بازآفريني مديريت فرايند در

گيرد. نمودار  قرار عمل و توجه مورد نهادي و برنامة طرح اساس بر و کنشگران ميان همکاري بر مبتني رويکرد اين عملياتي

 (.1۳۹4دهد )هودسني،  اساس مرور ادبيات نشان مي ريزي را بر هاي برنامه فرايند تحول تئوري 2
 

 

 پايین باال
 میزانوابستگیمتقابل

 غیرمتمرکز ريزیجايگاهبرنامه

 )پايینبهباال(

 متمرکز

 )باالبهپايین(

 اقدام

 عقاليی

 غیرعقاليی

 تنوع

 پايین

 باال

 مدلبوروکراتیکفنی

 ريزیجامععقاليیبرنامه-

 ريزیاجرامحوربرنامه-

 استراتژيکريزیبرنامه-

 مدلجنبشاجتماعی

 ريزیوکالتیبرنامه-

 مدلهمکارانه

 ريزیتبادلیبرنامه-

 ایريزیمذاکرهبرنامه-

 ريزیارتباطیبرنامه-

 مدلتأثیرسیاسی

 افزاريزیاندکبرنامه-

 (1394ريزی)هودسنی،ريزیدرقالبچهارمدلبرنامهتئوریبرنامه9بندی.طبقه1نمودار

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

سیرتحولمدل

همکارانه

 ريزیتبادلیبرنامه

ريزیبرنامه

ایمذاکره ريزیبرنامه

ارتباطی

ريزیبرنامه

 وکالتی

مدلجنبش

اجتماعی

مدلتأثیر

 سیاسی

ريزیبرنامه

افزااندک

سیرتحولمدل

 فنیبوروکراتیک

ريزیجامعبرنامه

عقاليی
ريزیبرنامه

اجرامحور ريزیبرنامه

راهبردی

درپاسخبه

ريزیبرنامه

جامععقاليی

 (1394ريزی)هودسنی،هایبرنامه.سیرتحولتئوری2نمودار
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ريزی:ظهوررهیافتهایبرنامههایتوسعهوبازآفرينیشهریبهموازاتتئوری.سیرتحولرهیافت3نمودار

 (1394بازآفرينیشهری)هودسنی،

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

سیرتحولمدل

همکارانه

ريزیتبادلیبرنامه  

ريزیبرنامه

ایمذاکره ريزیبرنامه 

ارتباطی

ريزیبرنامه مدلجنبش

اجتماعی

مدلتأثیر

 سیاسی
ريزیبرنامه

افزااندک  

سیرتحولمدل

 فنیبوروکراتیک
ريزیجامعبرنامه

عقاليی
ريزیبرنامه

ريزیبرنامه اجرامحور

 راهبردی

پاسخبهدر

ريزیبرنامه

جامععقاليی

بازسازی)باغلبة 

کالبدی(  
 سازیباززنده

 
نوسازی

 شهری

 توسعةمجدد 

 
بازآفرينی

 شهری

عمومی،وخصوصی.الگوهایمديريتیحوزۀمديريتبخشدولتی،1جدول

هایعمومیبرخیويژگیکاربردغالبالگوهایمديريتی

 مراتبي گويي سلسله ديوانساالري متمرکز، کنترل از باال، اجراي احکام دولتي، پاسخ دولتي الگوي مديريتي سنتي

 خصوصي -دولتي الگوي مديريت نوين
بوروکراسي دولتي، گويي، اولويت بخش خصوصي، تجربة  مهارت کارکنان، پاسخ

 هاي دولتي، کارايي، کنترل هزينه مشوّق

 راهبردهاي بلندمدت، اهداف تحليل داخلي و خارجي نهادها و ... خصوصي -دولتي الگوي مديريت راهبردي

الگوي مديريت مبتني بر 

 حکمروايي خوب

عمومي، دولتي، 

 خصوصي، و شهروندان

انصاف و برابري، شموليت، گويي، شفافيت، مشارکت،  پذيري، پاسخ محاسبه

 تمرکززدايي

 اي الگوي مديريت شبکه
عمومي، دولتي، 

 خصوصي، و شهروندان

بخشي، مديريت شبکه،  مداري، آگاهي فناوري اطالعات و ارتباطات، مشتري

 مديريت از راه دور

1395زياریومحمدی،

 


 (1994)باران،ای(شبکه .3متمرکز؛نیمه .2.متمرکز؛1مديريتی) متفاوت الگوهای .1شکل

 

است. آغاز اين تحوالت در  اين تغييرات با ماهيت تحوالت در حوزة کالن بازآفريني پايدار شهري نيز همراه بوده 

هاي بعد از جنگ جهاني، با  شدن با آسيب رويکرد کالبدي غالب آن دوره همراه 2ريزي شهري طبق نمودار  حوزة برنامه

 است.  با هدف اصالحات فوري با غلبة کالبدي بوده هاي مرکزي و  رويکردي اقتدارگرايانه و از سوي دولت
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 ايران در شهری مديريتبازآفرينیپايدار کنشگران

)عزيزي و ها، و ابزارهاي مديريت شهري  داد: کنشگران، اليه قرار توجه مورد توان مى منظر سه از را شهرى مديريت

 بازيگران، فرايندها، ساختارها، همة که شود مي هنگامي ميسر حکمروايي پيچيدة واقعيت کامل درک(. 1۳۹1همکاران، 

 قابل محلى اى، و منطقه کالن، سطح سه به ايران در شهرى دربر گيرد. مديريت ارتباطي تعاملي در را اهداف و کارکردها،

دارند. کنشگران شهري به دنبال بيشين ساختن  خود در زيرمجموعة را نهادهايى سطوح اين از يک هر که است تفکيک

توان دو رويکرد حکومت شهري و  اند و بر حسب ميزان قدرت و نفوذ اين عناصر مي ميزان قدرت و نفوذ در جامعه

هاي جديد نهادي: تعدد و تکثر  (. بازآفريني پايدار شهري گونه1۳8۳ن، حکمروايي شهري را تشخيص داد )کاظميا

اي و ضرورت همگرايي و  هاي گوناگون محلي، ملي، و منطقه کنشگران و نيروهاي مؤثر در حيات شهري در مقياس

ت استقرار ترين استدالل ضرور توان مهم ها در يک چارچوب مبتني بر دموکراسي و عدالت فضايي را مي همسويي بين آن

گزيني آن به جاي حکومت شهري دانست. الگويي که از طريق جلب مشارکت و  الگوي حکمروايي شهري و جاي

گزيني همگرايي به جاي تفرق و واگرايي بتواند زمينة  همياري همة نيروهاي عملکردي و همة سطوح جغرافيايي و جاي

(. در ايران 6: 1۳86ب کارآمدي نظام ادارة شهر شود )کاظميان، محور شهرها را فراهم نمايد و موج توسعة پايدار و انسان

هاي کالن  . سطح سياست1سازند:  چهار سطح مديريتي وجود دارد که در تعامل با هم، حکمروايي و مديريت را محقق مي

. سطح مديريت 4. سطح مديريت دولتي؛ ۳هاي عمومي )مديريت سياسي(؛  . سطح سياست2)رهبري سياسي نظام(؛ 

 و ها دستگاه شامل همة اي، حرفه جامعة دربرگيرندة خصوصي، (. بخش105-6۹: 1۳۹1بخش خصوصي )دانايي فرد، 

 و عوامل مجموعه عبارتي به يا جامعة نخبگان سرمايه، کنندة تأمين نهادهاي و گذاران سرمايه تخصصي، هاي شرکت

 بر مشتمل دولتاند.  قلم صاحب و نظر صاحب مطالعات و آموزش و پژوهش تحقيقات و زمينة در است که هايي دستگاه

شهري؛ وزارت کشور،  بازآفريني فرايند کنندة هدايت و ناظر گذار، سياست نهاد وابسته به دولت مرکزي، هاي دستگاه کلية

 بهسازي و زينوسا نفع ذي جامعة ترين مهم و اولين عنوان به سازي، استانداري و فرمانداري و ... مردم؛ وزارت مسکن و شهر

 مراجعين؛ و مالکان مستأجرين، ساکنان، شاغالن، بر مشتمل نوسازي امر در فعال مشارکت اصلي قاعدة و پايه بافت،

اند.  هاي وابسته به حکومت محلي ها، يا سازمان نهاد و ... بخش عمومي؛ افراد، گروه هاي غيردولتي يا مردم تشکل

 خدمات تسهيلگر )دفاتر نهاد دو ميان اين درشوراها.  و شهري نوسازي هاي سازمان شهر، اسالمي شوراهاي ها، شهرداري

 ساختار اين معرفي به 4هستند. دياگرام  رکن سه اين بين هاي ارتباط حلقه 1گران توسعه نيز و محالت( و ها محدوده نوسازي

کليدي  وران ميان بهره منافع سر بر که است هايي ناسازگاري بازآفريني هاي برنامه شکست اصلي داليل از پردازد. يکي مي

)کاظميان و همکاران،  (16-5: 1۳۹4زاده و محمودي پاتي،  )فالحدهد  مي رخ آن هاي سياست اجراي راستاي در مختلف

1۳۹2 :20۹-210.) 
 


(1393)شهریهایفرسودهوناکارآمدسندملیراهبردیبازآفرينیپايداربافت.4نمودار

                                                                                                                                                                   
1. Developer  
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گردد.  بازمي امريکا ( در1۹65انسوف ) و سوئد ( در1۹65استيمن ) و رهنمن کارهاي به کنشگران مفهوم مطالعات ريشة

 تعريف است. در کرده پيدا مهمي جايگاه ويکم، بيست قرن اوايل از خصوصاً غيرانتفاعي، و عمومي بخش مديريت ادبيات در

 آن بر يا پذيرند تأثير سازمان يک اهداف از توانند مي که يا افرادي ها گروه»اند از  عبارت ها آن کنشگران، از 1فريمن

اي از روابط اجتماعي با افراد ديگر قرار  به معناي هر فردي است که در مجموعه 2واژة کنشگر اجتماعي«. باشند تأثيرگذار

 کنشگران بر هاي دهد. ويژگي يافتن مي ود و تداومگيرد و از طريق حضور اجتماعي خود به نظام اجتماعي امکان وج مي

 تحقق حکمروايي اساس بر نقش تغيير است. ضروري کنشگران ساير بر اثرگذاري قدرت همچنين و عاليق و منافع اساس

 منظور به برنامة نهادي و طرح وجود لزوم بر تأکيد ضمن است، الزم راستا، اين پذيرد. در مي صورت فرايند اين در همکارانه

 صداي ويژه رساندن به کنشگران همة حضور از پشتيباني منظور به قدرتمندي رهبري فرايند، اين کنشگران مديريت

 (. 1۳۹1)مشکيني و همکاران،  داشته باشد وجود فرايند اين در تر ضعيف هاي گروه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.عناصردخیلدرمديريتبازآفرينیشهری)مأخذ:نگارندگان(5 نمودار

                                                                                                                                                                   
1. Freeman 

2. Social actor 

 عناصردولتمرکزیدرسطحملی

هری،وزارتراهوشهرسازی،شورایعالیمعماریشهرساازی،وزارتستادملیبازآفرينی،شرکتعمرانوبهسازیش

جمهاوری، رياسات راهباردی نظارت و ريزیبرنامه ها،مجمعتشخیصمصلحتنظام،معاونتکشور،سازمانشهرداری

ارشاادهاایجهاادکشااورزیوفرهنا ووزارتخاناهجمهوری،مجلس،قوۀقضائیه، رياست خانوادۀ و زنان امور معاون
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 ایعناصردولتمرکزیدرسطحمنطقه

تانوکمیسیونمادۀستادبازآفرينی،استانداری،ادارۀکلراهوشهرسازیاستان،شورایعالیشهرسازیومعماریاس

 امداد بهزيستی،کمیتة خیريه،سازمان امور و اوقاف گردشگری،سازمان و فرهنگی میراث ،همیاریشهرداری،سازمان5

 اسالمیو... مسکن ،بنیاد

 شهروندان
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حکومتي؛  است: سطح استوار ها آن متقابل ارتباط و عمده بر چهار کنشگر وار مردم جامع مديريت يا شهري مردمي ادارة

ها. روابط بين کنشگران و  خانواده و و افراد بنياد؛ مردم هاي اقتصادي؛ سازمان هاي بنگاه -خصوصي اقتصادي بخش

: توافق هنجاري ميان 1. اعتماد1اند از:  ري عبارتبازيگران شهري و معيارهاي ايجاد ارتباط بين عناصر حکمروايي شه

بوده، اما مستلزم  ۳: همانند مبادله2. معامله به مثل2هاي اقدام؛  ها در جامعه دربارة ماهيت، هدف، و محدوديت افراد و گروه

: ميزان 4پذيري همحاسب .۳از بين خواهد رفت. « اعتماد»بدون معامله همانند  روابط مداوم با انتظارات دوسويه است.

توانند بر حکمرانان خويش اعمال نفوذ کنند. بدون وجود  مي« شوندگان حکومت»اثربخشي يا ابزاري که با آن 

: قدرت مشروع رهبران سياسي 5. اقتدار4تواند پايدار باشدِ؛  پذيري، اعتماد و معامله به مثل نمي هاي رسمي محاسبه مکانيزم

ر حوزة منافع مشترک که مستلزم پذيرش ارادي آن توسط افراد ديگري است که داراي گذاري و اجراي آن د براي سياست

 (: ميانجيگري، مذاکره، تسهيلگري2008کنشگران: هنسن ) بين منافع افزايش و تعارض حل هاي اند. شيوه رابطة نامتقارن

برد  -برد باخت، روش -باخت باخت، روش -برد روش (:1۹64همکاران ) و بليکو پايدار.  مستمر آموزي، آموزش مهارت و

زني، ميانجيگري، حکميت. الگوهاي ارتباطي مختلف بين بازيگران و صاحبان  (: چانه2008(. واريوبا )5-4: 2000)فيشر، 

عدالتي به همراه داشته باشد(؛ ب( روابط اقتدار  منافع وجود دارد: الف( روابط بازار )که ممکن است نابرابري و بي

پروري، قيومت، و  وضع مقررات، وضع ماليات، اشتغال(؛ پ( روابط سياسي )رسمي و غيررسمي شامل حامي)تخصيص، 

گيري )رسمي و غيررسمي بوده و  سرپرستي ...(؛ ت( روابط قدرت )نفوذ، خشونت، تحميل البي، ارعاب و ...(؛ ث( تصميم

 (. 1۳۹6)رفيعيان،  گيري است( شامل قواعد بازي بر فرايند تصميم

 پژوهش شناسیروش

 نامه استفاده شده است. اين هاي مشاهده، مصاحبه، و پرسش روش پژوهش ترکيبي )کمي و کيفي( است. از تکنيک

 بازآفريني پايدار شهري با و نهاد رسمي و غيررسمي مرتبط سازمان ۳4 روابط ساختاري الگوي شناخت هدف با پژوهش

 ميزان شبکه، کل مرکزيت تراکم، اندازه، هاي شاخص و شبکة اجتماعي تحليل روش از منظور است. بدين شده انجام

 اجتماعي هاي شبکه شد. از تحليل استفاده کالن سطح در کنشگر دو فاصله ميان ترين کوتاه و يافتگي، انتقال دوسويگي،

(SNA)6 بين تعارض شناسايي اصلي، هاي گروه راندن حاشيه به عدم نفعان، تضمين ذي شناسايي به کمک براي توان مي 

 ترين تازه از اي شبکه تحليل استفاده کرد. رويکرد شبکه چيدمان ساختار شيوة اساس بر نمايندگان انتخاب و نفعان ذي

 است سازماني مديريت و ريزي، برنامه گذاري، گيري، سياست تصميم سازي، تصميم روابط، شناخت مسئله، حل براي ها روش

اساس  بر نهايت و در باشد داشته کامل مشارکت اين فرايند در که دهد مي امکان گذار سياست يا مدير، گيرنده، به تصميم و

 ساختار هاي ويژگي زمينة حکمروايي، در(. 1۳88)محمدي کنگراني، يابد  دست نظر مورد نتايج به خود مهارت و تجارب

يابند.  مي پيوند هماهنگي و يادگيري پيامدها شامل و حکمروايي فرايندهاي تئوري به کنشگران و روابط، اجتماعي، شبکة

 بين تطابق و بر آمده وجود به محلي هاي شبکه تأثير بر حکمروايي براي اجتماعي هاي شبکه زمينة در تجربي مطالعات

 . با(247-22۹: 1۳۹6 همکاران، و افراخته) است داشته اشاره انداز متفاوت چشم سطوح در اجتماعي هاي شبکه فرايندهاي

کنشگران بازآفريني  مشارکتي مديريت تحقق براي شرايط تدارک در نهادي هماهنگي و همکاري حياتي اهميت به توجه

                                                                                                                                                                   
1. Trust 

2. Reciprocity 

3. Exchange 

4. Accountability 

5. Authority 

6. Social Network Analysis 
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 سازي ظرفيت و محلي جوامع توانمندسازي و مختلف نفعان ذي نفوذان و فراگيري ذي و تسهيل نوع هر پايدار شهري از

 از استفاده اي و ارتباطي با شبکه حکمروايي راستاي در نهادها روابط تاريساخ تحليل الگوي بر پژوهش اين مؤثر، اجتماعي

که  است انديشه يک از نوعي مثال يک اجتماعي شبکة است. تحليل شده متمرکز مباني آن و اصول و شبکه تحليل تئوري

 رويکرد يک به آن، اساس و پايه عنوان به رياضي، گراف نظرية باشد. با داشته کاربرد ها زمينه از بسياري در تواند مي

 از استفاده با است. همچنين، شده تبديل و ... جغرافيا، رايانه، علوم اطالعات، علوم شناسي، در جامعه کاربرد با اي چندرشته

 براي رويکرد دو کلي، طور شد. به سازي مدل عملکرد شبکه بر شبکه مديريت تأثير همکاران، و ميير تجربي آوردهاي دست

 کل، هاي شبکه رويکرد در کل. هاي شبکه و رويکرد فردي اجتماعات دارد: رويکرد وجود اجتماعي هاي شبکه بررسي

 بيروني فرد نگاه از شبکه آنکه جاي به فردي، هاي شبکه در دهد. مي توضيح و بيند مي را وضعيت خارجي کنندة مشاهده

 بر گروه يک بين روابط دربارة اطالعات آوري جمع براي اجتماعي شبکة تحليل شود. نوعاً،  مي بررسي درون از شود، مشاهده

 شبکة رويکرد از پژوهش اين در(. 1۳۹1قرباني، ؛ 247-22۹: 1۳۹6 همکاران، و افراخته)است  استوار مصاحبه و پرسشنامه

 است. شده استفاده کل

 هایپژوهشيافته

 فرابخشي و نهاد نخستين شهري نوسازي و بهسازي، احيا، هاي برنامه هدف محالت و ها پايدار محدوده بازآفريني ملي ستاد

 و توانمندسازي دهي، بهسازي، سامان در ملي عزم نويدبخش که بوده کشور در هدف هاي محدوده موضوع پيرامون فراگير

 جمله از ستاداست. اين  شهري پايدار توسعة و اجتماعي عدالت اهداف تحقق جهت در اساسي گامي و ها سکونتگاه اين

 و نوسازي بهسازي، احيا، هاي برنامه خصوص در ربط ذي هاي دستگاه واحد و هماهنگ براي ورود قانوني هاي ظرفيت

 و دولتي هاي در بخش اقدامات سويي هم و منابع افزايي هم ملي، سند اجرايي تمهيدات راستاي کشور است. در در شهري

 رياست به استعضو رسمي  21در سطح ملي داراي  هدف هاي محله و ها محدوده پايدار بازآفريني ملي ستاد عمومي،

)شرکت  شهرسازي و راه وزارت در آن دبيرخانة که شود مي تشکيل و شهرسازي راه توسط وزير وي غياب در و جمهور رئيس

 مديران دبيري و داراناستان رياست به استاني بود. ستادهاي خواهد مستقر ايران( شهري بهسازي و عمران تخصصي مادر

 عضويت با و شهرداران دبيري و فرمانداران رياست به شهرستان در سطح همچنين و و شهرسازي راه ادارات کل

 بوده توانمندسازي برنامة برندة پيش کليدي و اصلي نهادهاي از الذکر است. ستادهاي فوق  شده تشکيل مرتبط هاي دستگاه

 بخش نمايندگان عنوان )به رسان خدمات دولتي هاي سازمان شهري، نمايندگان مديريت را ستادها اين اصلي اعضاي و

 در تاکنون که دهند مي تشکيل محالت( ساکنان نمايندگان عنوان )به شوراي محالت اعضاي و دولتي(، و عمومي

 هاي پروژه و ها برنامه اجراي و شهري مديريت هاي دستگاه هماهنگ و بخشي بين و مديريت گيري تصميم و سازي تصميم

بنا بر ضرورت و حسب مورد از بيان شده است، ستاد ملي  ةنام آيين اند. در داشته بسزايي نقش دهي و سامان توانمندسازي

ها/  سازمان ها/ دستگاه ها و ساير ها(، اشخاص حقيقي و حقوقي، دانشگاه )سمنو مردمي هاي غيردولتي  نمايندگان سازمان

اي کشور، معاونت اجتماعي  حرفه علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان بهزيستي، سازمان فني و ارتباطات، مانند ها وزارتخانه

... براي شرکت در  ستاد مبارزه با مواد مخدر و مستضعفين، و فرهنگي وزارت کشور، سازمان بسيج سازندگي، بسيج

 .جلسات دعوت به عمل خواهد آورد
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هایساختارنهادیبازآفرينیشهریهابرمبنایتعريفزيرنظام.نقشنهادهاوسازمان2جدول
نقشغالبگریتسهیلابزارسازیاجرامديريتیهماهنگیگذاریسیاستعنوانسطح

سطح 

 ملي

 گذاري سياست * * - - * * ستاد ملي بازآفريني

 مديريت * * - * * - هاي عضو ستاد دستگاه

 * * - * * * وزارت راه و شهرسازي
گذاري و  سياست

 هماهنگي

 هماهنگي * * - - * - وزارت کشور

شرکت عمران و 

 بهسازي
 مديريت * * - * * -

 مديريت * * - * * - ها سازمان شهرداري

سطح 

 استاني

ريزي و  شوراي برنامه

 توسعة استان
- * * - * * 

گذاري و  سياست

 هماهنگي

ادارة کل راه و 

 شهرسازي
 هماهنگي * * * - * -

نهادهاي واسط 

 گر( )توسعه
 مديريت * * * * - -

 مديريت * * * * * - ها و نهادها دستگاه

سطح 

 شهر

 هماهنگي * * - - * - ستاد هماهنگي

ها و  شهرداري

 هاي محلي دستگاه
 مديريت * * * * * -

 * * - * * - نفره( 7-5هيأت ) محله
هماهنگي و 

 مشارکت در اجرا

 

 روابط شدت اند. ماتريس شبکه اجتماعي مرز کنندة تعيين درواقع و گرفته قرار شبکه اين در نهاد عنوان به کنشگر ۳4

 هاي مصاحبه فرايند از بازآفريني پايدار شهري برگرفته مديريت با مرتبط هاي سازمان همکاري شبکة در همکاري

 )صفر، ليکرت اساس طيف بر پرسش خصوص در ها داده آوري مربوط است. جمع هاي نامه پرسش تکميل و ساختاريافته نيمه

 ها، )قوانين، دستورالعمل مستندات بر مبتني طيف است. اين شده انجام زياد( خيلي زياد، متوسط، کم، کم، خيلي

 داده نسبت به ارتباطي 1 عدد که ترتيب بدين است؛ شده ارائه خاص تعريف يک عدد هر براي و تهيه و ...( ها، نامه تفاهم

ندارد.  وجود مورد بررسي سازمان دو بين ديگري ارتباط و بوده متقابل استعالمات پاسخ به محدود همکاري که شده

 بازآفريني پايدار شهري در مديريت موضوع با ارتباط در که است هايي سازمان به مربوط طيف اين در 2 عدد اختصاص

 و تبادل اطالعات، محلي، توسعة هاي برنامه تدوين با رابطه در تواند مي ها کارگروه دارند. اين عضويت مشترک هاي کارگروه

 که داراي است هايي سازمان به مربوط طيف اين در ۳ عدد شود. اختصاص تعريف مشترک اهداف براي همکاري

 به مربوط 4 عدد کنند. اختصاص مي تسهيل طريق اين از را خود هاي فعاليت و بوده همکاري مشترک هاي نامه تفاهم

 که است هايي به سازمان مربوط 5 عدد و نمايند مي همکاري مشترک هاي پروژه در مشارکت طريق از که است هايي سازمان

 طيف اين در صفر کنند. عدد مي استفاده مشترک هاي پروژه اجراي براي خود مالي منابع از رسمي هاي نامه تفاهم اساس بر

اعضا به صورت مخفف و  ۳ندارند. در جدول  يکديگر با اي شده تعريف روابط و همکاري که است هايي سازمان به مربوط

 ها در ستاد بازآفريني شهري آمده است. نقش آن
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 .نقشکنشگراندرستادبازآفرينیپايدارشهریکرمانشاه3جدول

 کنشگرانمديريتبازآفرينیپايدارشهریمخفف
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Mrud 1 28 4 4 5 5 5 5 0 )دبير( در ستاد استاني و شهردار )دبير( در ستاد شهرسازي و راه مديرکل 

gov 2 22 4 4 2 4 4 4 0 استاندار)رئيس( در ستاد استاني و فرماندار )رئيس( در ستاد شهرستاني 

omrani ۳ 21 ۳ ۳ 4 4 ۳ 4 0 استاندار امور عمراني هماهنگي معاون 

MBO-KSH 4 20 ۳ ۳ 2 4 ۳ 4 1 ريزي برنامه و مديريت سازمان رئيس 

EHCI 5 20 4 ۳ ۳ ۳ ۳ 4 0 گردشگري و دستي، صنايع فرهنگي، ميراث سازمان کل مدير 

banovan 6 18 ۳ ۳ 2 ۳ 2 ۳ 2 استانداري و خانوادة بانوان امور کل مدير 

MCLS 7 18 4 5 ۳ 1 1 ۳ 1 استان اجتماعي رفاه و کار، تعاون، مديرکل 

Councils 8 17 4 ۳ 1 2 2 ۳ 2 شهر -شوراي استان 

shorayaran )۹ 16 5 4 ۳ 1 1 2 0 شوراي محالت )معتمدين و نمايندگان 

Private 10 14 4 4 5 0 0 1 0 گذار و پيمانکاران بخش خصوصي و سرمايه 

Medical 11 12 ۳ ۳ 2 1 1 1 1 استان پزشکي علوم دانشگاه رئيس 

bonyad 12 12 ۳ ۳ ۳ 1 0 1 1 بنياد مسکن 

Engineers 14 11 ۳ 2 ۳ 0 0 2 1 مهندسين مشاور 

Police 15 10 ۳ 2 1 1 1 1 1 استان انتظامي نيروي فرماندهي 

behzisti 16 10 4 ۳ 0 0 0 1 2 بهزيستي مديرکل 

CBO 17 10 4 4 1 0 0 1 0 ها هاي مردمي سمن ها و انجمن تشکل 

CITIZEN 18 10 4 ۳ 2 0 0 1 0 شهروندان 

Bank 1۹ ۹ 4 4 0 0 0 0 1 استان هاي بانک هماهنگي شوراي مدير 

Economic 20 ۹ ۳ ۳ 0 0 0 0 ۳ استان دارايي و اقتصادي امور مديرکل 

NGO 21 ۹ ۳ ۳ 1 1 0 1 0 هاي غيردولتي سازمان 

PROF 22 ۹ ۳ 2 0 0 0 1 ۳ استادان دانشگاه 

abfa 2۳ 8 0 1 5 0 0 1 1 استان شهري فاضالب و آب شرکت مديرعامل 

INDUST 24 8 2 1 1 0 0 1 ۳ و تجارت معدن، صنعت، سازمان رئيس 

JUSTICE 25 7 0 0 0 1 1 1 4 رئيس دادگستري 

Environ 26 7 1 1 1 0 0 1 ۳ زيست محيط حفاظت سازمان کل مدير 

Gas 28 7 0 1 4 0 0 1 1 گاز شرکت مديرعامل 

Registr 2۹ 7 2 1 2 0 1 0 1 استان امالک و اسناد ثبت مديرکل 

Emdad ۳0 7 ۳ 2 0 0 0 1 1 خميني)ره( امام امداد کميتة مديرکل 

Oghaf ۳1 7 2 ۳ 0 0 0 0 2 ادارة اوقاف 

MAJ ۳2 6 0 1 1 0 0 0 4 استان کشاورزي جهاد مديرکل 

Vaja ۳۳ 5 0 0 0 0 0 0 5 اطالعات مديرکل 

Education ۳4 5 1 1 0 0 0 0 ۳ استان پرورش و آموزش مديرکل 

Rank 1 2 ۳ 6 7 5 4 رتبه - - 

FAVORITE 80 86 10۹ 1۳8 142 120 52 مقايسه با وضع مطلوب - - 
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تحلیلشبکةکنشگرانبازآفرينیپايدارشهری

1شبکه اندازۀ
 

 افزايش خواهد نيز تراکم ميزان يابد افزايش شبکه در پيوند تعداد دهد. هرچه مي نشان را شبکه در پيوندها اندازة شبکه تعداد

 آن مورد 271 که فقط بگيرد شکل شبکه اين در توانست مي پيوند 1122 شود، مي مالحظه جدول در که گونه يافت. همان

 نهادهاي يادشده ايه اهداف و مأموريت و وظايف شرح و تجربه و تنوع به توجه است. با پيوسته وقوع به چهارم( يک )حدود

 -اجتماعي هاي شبکه ارزيابي و پايش عمل برنامة سند و بازآفريني پايدار شهري زمينة توانمندسازي اجتماعات محلي و در

 اين شبکه است. ضعيف اندازة بيانگر افزايي مديريت شهري در بازآفريني پايدار شهري هم در سياستي

پیوندهایهمکارینهادهایمرتبطبازآفرينیپايدارشهری.آمارفراوانیشدتروابطو4جدول

 سطحهمکاری ارزشپیوند تعدادپیوند جمعپیوندهای

851 

 شده تعريف روابط و همکاري بدون 0 78

 تلفني تماس استعالمات به پاسخ محدود همکاري 1 172

 مشترک هاي کارگروه در عضويت طريق از همکاري 2 601

271 

 مشترک هاي نامه تفاهم تعريف طريق از همکاري ۳ 145

 ها پروژه در مشارکت طريق از همکاري 4 84

 مشترک هاي پروژه در فني مالي و تبادالت طريق از همکاري 5 42

 1122تعداد کل پيوندها: 

 

2شبکه تراکم
 

 کل تعداد صورت نسبت به شاخص است. اين اجتماعي هاي شبکه تحليل روش در مهم هاي شاخص از تراکم شبکه يکي 

 تا صفر نيز و تا يک صفر بين شاخص اين شود. ميزان مي تعريف شبکه در ممکن پيوندهاي کل تعداد بر موجود پيوندهاي

 و افراد بين اعتماد تقويت به تواند مي باال دارد. تراکم افزايي کنشگران هم با مثبتي رابطة تراکم است. ميزان درصد 100

 تبادل پيوند تراکم ميانگين ميزان دهد مي نشان دهد. نتايج افزايش را کنترل اجتماعي ميزان نتيجه در و کند کمک ها گروه

 بيان کرد توان مي تراکم شاخص اساس بر است. بنابراين، درصد ۳7 مطالعه مورد هاي سازمان بين در همکاري و اطالعات

 است. با اين حال، ضعيف حد در مطالعه مورد و مردمي غيردولتي و هاي دولتي سازمان بين در نهادي انسجام ميزان که

 ارتباط اين گرفت. در درنظر را مطالعه مورد شبکة ساختار ديگر بايد خصوصيات تراکم اساس بر شبکه انسجام تحليل براي

 وجود بر داللت خود خودبه پيوندها باالي و زياد نسبت و باال تراکم که نيست خيلي معلوم کنند مي تأکيد محققان از برخي

 اين بيشتر در عين حال اما بوده، بااليي تراکم نمرة داراي شبکه يک که بگيريد باشد. درنظر داشته منسجم شبکة يک

 بسيار زيرگروه يک يا کنشگر يک مرکزيت درجة را که اي شبکه باشد. چنين در جريان کنشگر يک طريق از فقط پيوندها

 از ناميد. بنابراين، منسجم شبکه يک تراکم باالبودن دليل به فقط توان نمي هاست زيرگروهساير  يا کنشگران ديگر از بيشتر

 شود. مي استفاده تمرکز شاخص عنوان به ديگري شاخص

 

                                                                                                                                                                   
1. network size 

2. network density 
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1شبکه تمرکز

 شبکه سطح در مهمي و شاخص است شده محصور محدودي گروه بين در که است شبکه از درصدي تمرکز شبکه بيانگر

 صفر بين شاخص اين دهد. ميزان نشان مي کنشگر يک پيوندهاي اساس بر را نمودار يک در تراکم يا تمرکز ميزان که است

 صفر اي شبکه در تمرکز درجة شود. چنانچه ميزان مي ناميده تمرکز درجة و شود مي بيان درصد اساس بر که است يک و

 باشد، يک آن ميزان و چنانچه اند کرده پيوند برقرار با يکديگر شبکه در يکساني تعداد به کنشگران يعني همة باشد،

 ميزان باشد باال اي شبکه تمرکز در درجة ميزان است. هرچه کنشگر يک در اختيار پيوندها که همة است اين دهندة نشان

 مرکزيت (5)جدول  تحقيق مورد شبکة در تمرکز شاخص گيري يافت. اندازه خواهد کاهش شبکه آن در اجتماعي انسجام

به  نسبت بيروني پيوندهاي که دهد مي نشان جدول دهد. اين مي را نشان بيروني و دروني پيوندهاي اساس بر کل شبکة

 بر اساس ديگر به عبارت و دروني پيوندهاي اساس بر که معناست بدان است. اين يافته افزايش نسبت به دروني پيوندهاي

)راه و شهرسازي،  مرکزي محدود کنشگران به وابسته و است شکل اي ستاره ساختار داراي تقريباً شبکه اطالعات انتشار

 توسط تواند مي اطالعات دريافت است. صادق آن برعکس اطالعات دريافت مورد در شبکه است. شهرداري، استانداري( در

 که کرد بيان توان مي شده، گيري اندازه تمرکز و تراکم مقادير به توجه شود. با انجام اين شبکه در بيشتري هاي سازمان

 سازماني انسجام که حالي است. در ضعيف در حد مطالعه مورد غيردولتي و دولتي هاي بين سازمان در نهادي انسجام ميزان

 و سازي تصميم فرايندهاي توان مي سازماني انسجام تقويت با و است مشارکتي هاي ضروريات فعاليت ترين اساسي از

 بهتر را مختلف هاي دستگاه بين در هاي فرسوده و نابسامان ناپايداري بافت از ناشي هاي چالش مقابله با براي يگير تصميم

 اي استفاده کرد. شبکه -با رويکرد حکمروايي ارتباطي هاي مشارکتي طرح براي زمان و هزينه صرف در و مديريت کرد

درونیوبیرونیدرپیوندتبادلاطالعاتوهمکاریکنشگران.میزانشاخصتمرکزشبکهبراساسپیوندهای5جدول

نوعپیوند
مرکزيتشبکهبراساس

پیوندهایدرونی)درصد(

مرکزيتشبکةکلبراساس

پیوندهایبیرونی)درصد(

 14.71 17.58 گذاري سياست

 12.54 14.52 هماهنگي

 16.۳2 18.۹8 ريزي، نظارت و ارزيابي( مديريت )برنامه

 ۳4.6۹ ۳5.۹8 اجرا

 24.۳1 26.۹6 ابزارسازي

 ۳5.24 ۳8.۳6 تسهيلگري

منبع:نگارندگان

هاي تحليل شبکه و روابط، پيوندها و مرکزيت دروني و  هاي کنشگران بر حسب شاخص در اين نمودارها فعاليت

ابزارسازي، و تسهيلگري نشان ، اجرا، (ارزيابي و نظارت ريزي، برنامه) گذاري، هماهنگي، مديريت بيروني کنشگران سياست

هاي  گذاري و کمترين تراکم شبکه در بخش داده شده است. بيشترين تمرکز شبکه در بخش هماهنگي و سياست

گري را  تسهيلگري، اجرا، و ابزارسازي است. استانداري، راه و شهرسازي، و شهرداري باالترين نقش مرکزيت و واسطه

 اند. ترين ضريب و قدرت را در شبکه داشته و مردمي پايين اند و نهادهاي خصوصي، محلي، داشته

                                                                                                                                                                   
1. network centralization 
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1يافتگیانتقال
 

 است، حاصل ديگر دو فرد بين ارتباطي پل عنوان به ها آن از يکي که فرد، سه بين پيوندها گذاري اشتراک به از شاخص اين

 روابط دوام و پايداري در نتيجه و است باالتر شاخص اين ميزان باشد بيشتر پيوندها دهندة انتقال افراد تعداد شود. هرچه مي

 دارد. دنبال به کنشگران بين در را

 

2شبکه در پیوندها بستان،دوسويگیمیزانبده

 براي شاخص اين از توان مي و نظر است مورد شبکة در پايداري ميزان تعيين در مهم هاي شاخص از يکي دوسويگي ميزان 

 شدن نهادينه ميزان دهندة شاخص نشان اين کرد. همچنين، استفاده متقابل مشارکت و اعتماد ميزان کردن مشخص

 روابط ايجاد به مختلف منابع و خدمات دريافت همچنين و روابط نهادهاست. وجود ميان در مشارکت و اعتماد پيوندهاي

 اين به نتيجه است. اين درصد 71مطالعه  مورد شبکة پيوندهاي شد. دوسويگي خواهد منجر کنشگران ميان در دوسويه

 هاي نامه تفاهم قالب در که ـ چندجانبه و دو هاي است. همکاري بوده دوسويه چهارم ارتباطات يک از کمتر که است معني

 افزايش را شبکه در روابط دوسويگي ميزان شودـ منعقد مي ها دستگاه بين منابع و تبادل مشترک، هاي پروژه دستگاهي، بين

 برخي است. نتايج پايدارتر نسبي به طور باالست آن در همکاري روابط ميزان دوسويگي که اي شبکه اساس، اين هد. بر مي

 همکاري پيوندهاي دوسويگي ميزان نگر بخشي ناکارآمد ساختارهاي با هايي شبکه که در دارد تأکيد نکته اين بر تحقيقات

 باشد. نتيجة نداشته وجود اندرکاران دست بين انسجام و هماهنگي تا شود مي موجب پايين است. چنين وضعيتي عموماً

 28/۳۹همکاري  و اطالعات تبادل در يافتگي انتقال شاخص کارها و اتالف منابع است. اندازة اغلب موازي وضعيتي چنين

 دهد.  مي نشان يافتگي انتقال قابليت براي را پاييني عدد ميزان است. اين درصد

 

3کنشگر دو میان فاصله ترينکوتاه

 است. هرچه مشارکت و اعتماد پيوندهاي بر اساس کنشگر جفت دو بين در مسير ترين کوتاه ميزان دهندة نشان شاخص اين

 يگانگي و اتحاد ميزان و افراد بين در مشارکتي و پيوندهاي اعتماد گسترش و گردش سرعت باشد کمتر شاخص اين ميزان

 در افراد ساختن هماهنگ و بود نياز خواهد شبکه در براي اعتمادسازي کمتري وقت به شد. بنابراين، خواهد بيشتر جامعه در

 ترين کوتاه يا ژئوديزيک فاصلة گرفت. ميانگين خواهد انجام وقت کمتري صرف با مشارکتي مديريت اجراي براي شبکه

است  شبکه در اطالعات گردش پايين سرعت دهندة نشان عدد اين است. درصد 46/۳ شبکه اين در کنشگر دو ميان فاصله

ترين مربوط به هماهنگي، اجرا، و  که بيشترين سرعت گردش اطالعات مربوط به تسهيلگري و ابزارسازي و پايين

ها و نهادهاي  افزايي و همکاري سازمان فرايند بازآفريني پايدار شهري عدم هم در بحث ذاري بوده است. اينگ سياست

 فاصلة ميانگين و پيوندها يافتگي انتقال و دوسويگي هاي شاخص گيري اندازه از حاصل دهد. نتايج گر را نشان مي مداخله

 است. ارائه شده 6جدول  در ژئودزيک

                                                                                                                                                                   
1. transitivity 

2. reciprocity 

3. geodesic distance 
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ژئودزيک فاصلة میانگین و پیوندها يافتگیانتقال و دوسويگی های.شاخص6جدول

میانگینفاصلةژئودزيکيافتگی)%(انتقالدوسويگی)%( پیوندنوع

 ۳.84 ۳7.۹8 6۳.48 گذاري سياست

 ۳.۹7 ۳4.65 61.2۳ هماهنگي

 ۳.24 41.6۹ 7۹.12 ارزيابي( و نظارت، ريزي، برنامه) مديريت

 ۳.۹1 ۳1.58 61.۳7 اجرا

 2.۹8 41.48 80.۳4 ابزارسازي

 2.76 48.۳1 84.۳۹ تسهيلگري



 گیرینتیجه و بحث

 شهرها رخ در مديريت آن تبع به و شهرها در زندگي هاي شيوه بسياري در هاي دگرگوني يکم، و بيست قرن پيچيدة جهان در

به  يابي دست راستاي در را جديد رويکردهاي از استفاده ها صحيح آن مديريت لزوم و شهرها اهميت و است. نقش داده

 باز بيشتر را خود جاي دنيا در تدريج به که است. الگويي ساخته ضروري شهر در زندگي بازآفريني پايدار شهري و کيفيت

ادارة  و شهرى( شهر )کنشگران کنندة اداره نهادهاى و ها تعدد سازمان. است «اي شبکه حکمروايي» الگوي کرد خواهد

مديريت  راستا، همين است. در آن ادارة بودن ناموفق و منابع شهر اتالف و سردرگمى موجب هماهنگى بدون شهر بخشى

آيد )عزيزي و  مى شمار به شهر مديريت براى بهبود حلى راه مرتبط نهادهاى ميان هماهنگى ايجاد طريق از يکپارچه و واحد

 بايد بلکه باشند، يکسان رويه و در شيوه بازيگران همة که ندارد ضرورت خوب حکمروايي تحقق (. براي1۳۹1همکاران، 

(. 5-1: 1۳88)الواني،  باشد برقرار وحدت ميانشان کثرت و تنوع عين در و کنند را دنبال يکساني سوي و سمت و جهت

شوند. اين  سعه هاي تو هاي جامعة مدني نيز تبديل به بازيگران مهمي براي ارائة خدمات اجتماعي و اجراي برنامه سازمان

 افزايي ويژه در مناطقي که حضور دولت بر اساس شرايط آن ضعيف شده است، هم ها، به ها مکمل اقدامات دولت سازمان

 است شهري هاي سازمان نهادي و ميان درون هاي فعاليت فرعي محصول جمعي، ويژگي عنوان به شهري مديريت در نهادي

 تعامل، مشارکت، همکاري، اعتماد، هاي ويژگي مديريتي داراي اي پديده عنوان به و شده محسوب جمعي عمل مکمل که

 است. شبکه و متقابل، شناخت تسهيلگري،

 سازمان و ۳4 اجتماعي هماهنگي و همکاري ميزان و نهادي روابط الگوي ساختاري مطالعه و تحليل بر پژوهش اين

 ارائة و سازماني انسجام و همکاري موجود وضعيت شناخت هدف با بازآفريني پايدار شهري مديريت به مرتبط نهاد

است. هر چه ساختار حاکميتي  گرفته انجام مرتبط هاي سازمان از کدام هر نقش و جايگاه توجه به با آن تقويت راهکارهاي

که  است اهمفر محدودي بسيار حد در مشارکت اين امکان دهد مي نشان ها تر باشد حکومتش کارآمدتر است. بررسي مدني

مديريت بازآفريني  ةدر اين تحول رويکردهاي محلي به حوزنيست.  کافي بازآفريني پايدار شهري براي عنوان هيچ به

يابند. بخش عمومي )دولت و شهرداري( با تفويض اختيار و قدرت به  نهادهاي محلي اهميت دوچندان مي و شهري

گويي به نيازها را در مقياس محلي فراهم  آورد که امکان پاسخ فراهم مياي را  مدني مدل توسعه ةنهادهاي محلي و جامع

 گذاري سياست فرايند در ها آن يافتة سازمان مشارکت نهاد و مردم هاي تشکل بالفعل و بالقوه ظرفيت از مندي . بهرهآورد مي

 بوم. زيست و نيز هدف ايه محدوده در شهري بازآفريني هاي برنامه اجراي پايش، و ارزيابي باني، نظارت، ديده

تعامل اي،  شبکه -حکمروايي ارتباطيتسهيلگران به موفقيت دخيالن از طريق افزايش  نتايج پژوهش نشان داد

 اجتماعي مرز کنندة تعيين درواقع و گرفته قرار شبکه اين در نهاد عنوان به کنشگر ۳4 تعدادمشارکت افزايي، و  همگروهي، 

است  پيوسته وقوع به چهارم( يک )حدود آن مورد 271 که فقط بگيرد شکل شبکه اين در توانست مي پيوند 1122 اند.  شبکه
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 اي مديريت بازآفريني پايدار شهري است. تراکم پيوند شبکه -افزايي ارتباطي اين شبکه و نبود هم ضعيف اندازة که بيانگر

هاي  درصد در سطح پاييني بوده است و شبکه در شاخص ۳7 مطالعه مورد هاي سازمان بين در همکاري و اطالعات تبادل

، اجرا، ابزارسازي، تسهيلگري به صورت متمرکز و (ارزيابي و نظارت، ريزي، برنامه) گذاري، هماهنگي، مديريت سياست

 عدد ميزان درصد است که اين 28/۳۹همکاري  و اطالعات تبادل در يافتگي انتقال شاخص مراتبي است. اندازة سلسله

 اين است. درصد 46/۳شبکه  اين در کنشگر دو ميان فاصله ترين دهد و کوتاه مي نشان يافتگي انتقال قابليت براي را يينيپا

هاي تحليل شبکه  هاي کنشگران بر حسب شاخص است. فعاليت شبکه در اطالعات گردش پايين سرعت دهندة نشان عدد

ران نشان داده شده است. استانداري، راه و شهرسازي، و شهرداري و ارتباطات، پيوندها و مرکزيت دروني و بيروني کنشگ

ترين ضريب و قدرت را در شبکه  اند و نهادهاي خصوصي، محلي، و مردمي پايين باالترين نقش مرکزيت را داشته

ارتباطي و  هاي شبکه خصوص ها به شبکه مفهوم از استفاده مديريت بازآفريني شهري شيوة جديدترين و بهترين اند. داشته

 حکمروايي بر تکيه است. استفاده از رويکرد همکاري و تشريک مساعي بين دولت، بخش خصوصي، و اجتماع با همکارانه

 دنبال به شهري بازآفريني فرايندهاي منظور اصالح به را نويني الگووارة اي با تأکيد بر اجتماع محلي، شبکه-ارتباطي

اي الگوي مطلوب براي  ني پايدار شهري داشته است. ساختار الگوي ارتباطي شبکهافزايي کنشگران و متوليان بازآفري هم

  نفع، و اجماع است.  هاي ذي زني گروه يابي به بازآفريني پايدار شهري و حل مسائل از طريق گفتمان، مذاکره، چانه دست
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