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  چکیده

قش اي، نطور فزایندهشناختی بهبوم-هاي اجتماعیادبیات حکمروایی سیستم

هاي گذر به سمت وضعیت پایدار فرایندرا در  پیونددهندههاي کلیدي سازمان

عنوان تسهیلگرانی که به توان بهرا می پیونددهندههاي دهد. سازماننشان می

 تري ازکنند، تعریف کرد. مقاله درك دقیقسازمانی کمک میمیانهمکاري 

ها در پایداري شهري و مشارکت این سازمان پیونددهندههاي هاي سازمانفعالیت

شناختی مکمل گانه روشکارگیري وجوه سهدهد. تحلیل ما با بهارائه می

سازي شهري سال نو 20و پژوهش عملی) بر روي  هاي جغرافیایی، مصاحبه(داده

ي هاي چندشاخصه، چندعاملی و چندبعددر بروکسل شکل گرفته است. ابتدا تنش

ها در ارتباط با به هاي نوسازي شهري شناخته شده و سپس این تنشطرح

مورد مطالعه قرار گرفته  پیونددهندههاي روي سازمانهاي ارتباطی پیشچالش

کند یتعریف م پیونددهندهاي هاست. نتایج سه نوع نقش مرتبط را براي سازمان

دهد: به این معنا که در تایی شکل میجاي یک گروه سهرا به 2راهیکه یک سه

در میان یک تنش قرار گرفته که در عمل،  پیونددهندههاي ، سازمانپژوهشاین 

 استفاده هک عملی، بیانگر این پیام است پژوهشکند. تنش دیگر را تشدید می

  هايروژهپ مورد در ارتباط برقراري براي مشترك زبان و موقتی شرایط از بیشتر

 
 

 

 

 
Abstract 

The literature on the governance of social-

ecological systems increasingly recognizes a 

key role of bridging organisations (BOs) in 

transition processes towards sustain-ability. 

BOs can be defined as facilitators who allow 

for inter-organisational collaboration. Our 

paper provides a more nuanced under-

standing of specific BO activities and their 

contributions towards urban sustainability. 

Our analysis is based on applying three 

complementary metho-dological angles 

(drawing on geolocalised data, interviews 

and action research) to 20 years of urban 

renovation investments in the city-region of 

Brussels. We distinguish between multi-

scale, multi-actor and multi-dimensional 

tensions in urban renovation programmes 

and link these tensions to bridging 

challenges for BOs. Results suggest that the 

corresponding three types of bridging roles 

form a trilemma rather than a trilogy: the 

BOs in study have mediated one tension by 

de facto exacerbating another. Lessons from 

action research suggest that a wider use of 

temporality & shared language to communi- 

                                                           
1. Kampelmann, S., Van Hollebeke, S. & Vandergert, P. (2016). Stuck in the middle with you: the role of bridging organization 
in urban regeneration. Ecological Economics, 129(C): 82-93. 

2 .Trilemmaدلیل دهد. البته بهحل را براي یک مسئله پیشنهاد میحل، سه راهجاي دو راهاست که به اقتصادي گیريتصمیم تئوري در : اصطالحی

  شود.کار گرفته میها، در یک مقطع زمانی فقط یکی از آنها بهحلمتناقض بودن راه
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  راهی ارتباطی را کاهش دهد.نوسازي شهري، می تواند تأثیر سه

  

شناختی اجتماعی؛ حکمروایی؛ هاي بومبازآفرینی شهري؛ سیستم: هاکلیدواژه

  گري.؛ میانجیپیونددهندههاي سازمان

cate about urban renovation projects could 

attenuate the bridging trilemma. 

Keywords: urban regeneration; social-

ecological systems; governance; bridging 

organizations; mediation. 

  مقدمه. 1

اند رفتهانرژي قرار گ امنیتثیر فشارهاي جهانی از قبیل تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع و أنواحی شهري بیشماري تحت ت

در نظر  »هاي مهم شهرهاها و فشارهاي جدید بر توسعه شهري و مدیریت زیرساختچالش« عنوانهتوان برا می که این موارد

ساله در  30شهري آفرینی هاي بازپس از اینکه پروژه )2011( و دیگران 1کوچ .)Hodson and Marvin, 2010: 477( گرفت

هاي هاي تولید، تغییر آمارگیري نفوس، ساختارشدن چرخهگرایی، جهانیبریتانیا، آلمان و فرانسه را بازنگري کردند، کاهش صنعت

ناسایی هاي شهري شول در بسیاري از حوزهاعنوان فشارهاي متدههاي پست و ایجاد مسکن کیفیت پایین را بشهري فرسوده، محیط

ه این ب ؛هاي کالن استراهی براي پاسخگویی شهرها به این چالش (نوسازي شهري و احیاي شهري)» شهري آفرینیباز« کردند.

  هاي شهري صورت گیرد.هاي مختلف سیستممعنا که مداخالت کنشگرانه بایستی با هدف تعمیر اساسی بخش

سبت ن گذاران و هم در دانشگاهیانتوجهی را هم در سیاستمسئله نیاز شهرها براي تطبیق با این فشارهاي کالن، عالقه قابل

 Hill et al., 2012; Cowell, 2013; Nolan and Wong, 2004; Glaeser( شهري برانگیخته استآفرینی هاي بازبه سیاست

, 2013.et aland Gottlieb, 2008; Busso (. در انگلیس،  2»معامالت شهري«توان از ها میهایی از این سیاستبراي ذکر نمونه

 در بلژیک نام برد. 5»ايقراردادهاي محله«در فرانسه یا  4»هاي آزاد شهريحوزه«در ایاالت متحده،  3»دهیبرنامه حوزه قدرت«

از توسعه اعتبارات مالی  2با عنوان هدف  6»هاي شهري در معرض سختیمحدوده« همچنین اعتبارات مالی زیادي در به اصطالح

  است. گذاري شدهسرمایهرانسه شمالی شهرهاي صنعتی سابق در آلمان شرقی و فدر اتحادیه اروپا، 

شخص م ادبیات گسترده پایداريکه در  ارتباطی هاياست که آیا اهمیت نقشموضوع در این مقاله، هدف کلی شناسایی این 

شهري آفرینی هاي بازاجراي برنامهخاص در مورد  -7اجتماعی و تئوري انتقال ختیشناخصوص در تئوري سیستم بومهب -شده است 

  آید یا نه؟کار میههم ب

ند که کنکید میأهاي مرتبط بر این نکته تی و سایر حوزهختشنادر مطالعه اقتصاد بومادبیات پژوهش هاي متفاوت شاخه

ی است که با پژوهشاولین  روپیشمقاله  ،توانند در انتقال به وضعیت پایدار سودمند باشند. با این وجودمی پیونددهندههاي سازمان

ین ا شهري، قدمی اساسی در این زمینه برداشته است. آفرینیباززمینه تخمین تجربی میزان بروز و موفقیت اقدامات ارتباطی در 

یق با براي ایجاد ظرفیت تطب پیونددهندههاي رغم این حقیقت که سازمانعلیشود: مقاله باعث گسترش ادبیات پایداري نیز می

شهري، که به  آفرینیهاي بازهاي ارتباطی در برنامه، بروز و موفقیت نقش)Folke et al., 2005( رسندظر مینتغییر، ضروري به

مطالعه نشده  پژوهشکند، تاکنون در پیشینه هایی است که تغییر شهري را هدایت میطور تقریبی یکی از هدفمندترین سیاست

  است.

                                                           
1. Couch 
2. City Deals 
3. Empowerment Zone Program 
4. Zones Franches Urbaines (ZFU) 
5. Neighbourhood Contracts (NCs) 
6. Urban areas in difficulty 
7. Transition theory 
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

  عبارت است از:ساختار کلی مقاله 

  هاي ارتباطی در دو شاخه هاي متفاوت از نقشسازيپردازد و در مورد مفهوممی پیونددهندههاي معرفی سازمانبه  2بخش

  کند. پایداري، بحث می پژوهشپیشینه 

  را  پژوهشهاي مرتبط به هر وجه، رویکرد ، اطالعات تجربی وشیوهپژوهشهاي از طریق مشخص کردن پرسش 3بخش

  دهد.ل ارائه میبر اساس سه وجه تجربی مکم

  تن پردازد. بروکسل با داششهري در بروکسل میآفرینی در مورد سیاست باز پژوهشبه توصیف نتایج تجربی  4بخش

  شهري بلژیک است. ناحیهجمعیت، بزرگترین  نفر میلیون 2/1 کیلومتر مربع و 161مساحت 

  گذاري سال گذشته سرمایه 20میلیارد یورو در طول  14/1 شود،نامیده می »ايقراردادهاي محله«به کمک این سیاست، که

کند و مطالعه در مورد اي و فدرال را در یکجا جمع می، عاملین اجرایی محلی، منطقهايقراردادهاي محلهشده است. 

  د.ازسشهري براي یک دوره طوالنی را ممکن می آفرینیها، عاملین اجرایی و ابعاد بازهاي ارتباطی سرتاسر مقیاسنقش

  پردازد.و کسترش ادبیات موضوع میهاي تجربی به بحث در مورد یافته 5بخش 

 و بازآفرینی شهري پیونددهندههاي سازمان. 2

  پیونددهندههاي . سازمان2-1

چیز  کیکنند، یعنی اي از پل واقعی استفاده میاستعاره عنوانبهبرند، از این عبارت کار میرا به 1»زدنپل« وقتی محققان واژه

. استعاره پل حداقل سه المان )Sapsed et al., 2007( کندفیزیکی که گذرگاهی براي عبور از یک مسیل، دره یا رودخانه ایجاد می

وسیله این هکند؛ دو سمت یا بیشتر که باي که ارتباط یا مبادله را سخت یا حتی دشوار میکند: مانع یا فاصلهرا به ذهن متبادر می

اي عمدي که براي غلبه بر جدایی آن دو بخش طراحی شده است. استفاده از استعاره پل در گفتار اند؛ و مداخلهجدا شده مانع از هم

 Gunderson et al, 1995; Candemir and(مانند گیردبسیار رایج است و در متون مختلف هم همواره مورد استفاده قرار می

van Lente, 2007( .  

نحصراً که اهدافش نه م -پیونددهنده سازمان – زنداز یک سازمان پیوند می آن را به نوع خاصی این استعاره، یکی از معانی ویژه

)، این موانع عبارتند از 1991( 2است. براي براوندر مسائل محیطی با رویکرد پایداري اما عمدتاً معطوف به غلبه بر موانع موجود 

ین بدر ارتباط و همچنین موانع عمودي  ؛محیطیمدیریت منابع زیست ی دخیل درهاي محلمشکالت ارتباط افقی بین انجمن

از عبارت ) 1995( 3وستلیز المللی. استفادهاي، ملی یا بینهاي منطقههاي محلی با سطوح باالتر حکومت، مثل حکومتانجمن

ن یعنی همکاري بین فعاال کند؛تعریف می »سازمانیهمکاري درون«عنوان به را پیونددهندههاي متفاوت است و سازمان »زدنپل«

  مراتب و الگوهاي سازمانی.مشابه و متفاوت، بیرون و درون سلسه نفوذانو ذي

اي هاز این عبارت با فرم اخیر استفاده رود.کار میها بهگوناگونی از سازمانانواع در مورد  »زدنپل«در متون مختلف، عبارت 

هاي سیاسی یا هاي چندبخشی، ائتالفها، مشارکتها، شبکهو شامل انجمن فرق دارد» پیونددهندههاي سازمان« سازمانی

 Hahn( تواند پایین به باال یا باال به پایین باشدمی پیونددهندههاي سازمانابتکارهاي . )Brown, 1991( هاي اجتماعی استجنبش

, 2006.et al( محیطی زیست شود، ما موزهبه آنها داده می پیونددهندهسازمان  لقب. از میان شمار بسیاري از فعاالنی که

                                                           
1. Bridging 
2. Brown 
3. Westley's 
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سازمان  ) در مورد آن صحبت شده است. در این مثال،2006و همکاران ( 2کنیم، که توسط هانرا ذکر می 1کریستینستاد وتنرایک

نوب ها در جموجود در مدیریت تاالبهاي متفرق و پراکنده در خصوص بحران و سیاست آگاهیبه منظور غلبه بر کم پیونددهنده

  سوئد، ایجاد شد. 

شغول در اشکال مختلف م رفع موانعبه  شود که درهایی را شامل میانواع گوناگونی از سازمان »زدنپل« به دلیل اینکه استعاره

یا  ) and Moser, 2000Cash( 3»هاي مرزيسازمان«اندکی با مفاهیم دیگري مثل  پیونددهنده هايمعنی سازمان باشند،می

 هاي) تعریف سازمان2005و همکاران ( 5کند. طبق نظر فولکپوشانی پیدا میهم) Kivimaa, 2014( 4»هاي میانجیسازمان«

توانند یم پیونددهندههاي سازمان تر است و شامل تمام کارکردهاي سازمان مرزي است. استدالل ما این است کهگسترده پیونددهنده

 یانجیهاي مهاي سازمانکنیم که برخی نقشهاي میانجی را هم داشته باشند. به همین دلیل فرض میکارکردهاي سازمانبرخی از 

  . )3-2-2 (نگاه کنید به بخش شهري اجرا شوند بازآفرینیهاي در برنامه پیونددهنده هايتوانند توسط سازمانمی پایدار طی انتقالی

  پایداريادبیات زنی در هاي پلمروري بر نقش. 2-2

 هايتمنظریه سیس«به عهده دارند، و دو مسیر  پیونددهندههاي سازمان هاي متفاوتی است کهاین بخش براي شناسایی نقش

ی از که چگونه بعض شوداستدالل می. سپس کندرا در متونِ مربوط به پایداري مرور می »نظریه گذار«و  »شناختیبوم -اجتماعی

  استفاده شوند.  پیونددهندههاي سازمان شهري توسطبازآفرینی هاي توانند در حوزه برنامهمیها این نقش

  شناختیبوم -اجتماعیهاي در سیستم زدنپل. 2-2-1

-رشتههاي بینمشتمل بر تالش 7شناختیبوم-تئوري سیستم اجتماعی ) آمده، توسعه2007( 6طبق آنچه در کتاب پالمر و آرمیتاژ

امل هاي پیدایش و تکالمان هاي مرکب ازبراي ترکیب علوم اجتماعی و علوم طبیعی در راستاي بهبود فهم ما از سیستماي است 

-تري از سیستم اجتماعی) تعریف گسترده2001( و همکاران 9ز. وِی)Berkes and Folke, 1998( طبیعی هايو المان 8انسان

یا  مفرهنگی« لّیتع حاکم بر قوانین طبیعی، و علّیت طبیعی یا بیوفیزیکی شاملاین سیستم  از نظر آنها ؛اندارائه دادهشناختی بوم

پوشانی بین مه شناختی،بوم-سیستم اجتماعی از مفهوماین برداشت از طریق ارتباط سمبلیک، است. در بازتولیدشده  »سمبلیک«

. مجموعه فعل و )Haberl et al., 2004( دهدمی را تشکیل »ساختارهاي بیوفیزیکی جامعه«، »فرهنگی«و  »طبیعی«حوزه 

را  دهپیونددهنهاي سازمان ، هدف و ضرورتشناختیبوم-سیستم اجتماعیهاي بیوفیزیکیِ درونِ انفعاالت بین جامعه و ضرورت

ی طبیعی و فرهنگتوانند به پیوند علّی می پیونددهندههاي سازمان . در سطحی بسیار کلی،)Hahn et al., 2006( کندفراهم می

هاي طبیعی محیطی که از اکوسیستمتر، منابع زیست. در سطحی خاص)Fischer-Kowalski and Haberl, 2007( کمک کنند

توانند از یمشان پذیريبسته به میزان پایداري و انعطافشوند، شوند و در ساختارهاي بیوفیزیکی جامعه ترکیب میاستخراج می

ترتیبات مدیریت منابع اگر که  اندنشان داده مختلف مدیریت شوند. مجموعه مطالعات انجام شدهطریق ترتیبات اجتماعی 

تر و طفمنجر به نتایج منع، هاي گوناگون جامعه، تلفیق کنندرا با بخش هاي مختلف حکومتبتوانند اطالعات الیهمحیطی زیست

                                                           
1. Kristianstad Vattenrike 
2. Hahn 
3. Boundary organizations 
4. Intermediaries 
5. Folke 
6. Plummer and Armitage 
7. Social-ecological System (SES) 
8. Anthropogenic 
9. Weisz 
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

 ;Hahn et al., 2006( ها داردها و بخشبین الیه زدنپلر نیاز به براي مثال ترتیبات مدیریت مشترك، داللت ب .شودپایدارتر می

Ostrom, 2016( . وم تحت مفهحکمروایی محیطی در متون مربوط به  پیونددهندههاي نقش سازمانداللت بر این مطلب، مطالعه

مدرکی مستحکم دال بر این . این مطالعات )Dedeurwaerdere et al., 2015: 27( است ترتیبات مدیریت مشترك رسمی ویژه

ها و در طول بخشهاي اطالعاتی افقی و جریانافقی  ياغلب این قابلیت را دارند که پیوندها پیونددهندههاي سازمان اند کهبوده

  ).Brown, 1991; Vignola et al., 2013ایجاد کنند (ها بنديطبقه

براون  تر، دارند.ها و وظایف مشخصیک سري نقش پیونددهندههاي سازمان بین علیت طبیعی و فرهنگی، زدنپلعالوه در هب

بع منا ها و انتظارات دربارهکنند تا دیدگاهمحلی کمک میفوذان نبه ذي پیونددهندههاي سازمانکند که ) استدالل می1991(

اقدامات مقتضی درآیند. هان و همکاران  ها و انتظارات به صورتمحیطی و مدیریت آنها، بیان شوند و سپس، آن دیدگاهزیست

اي براي اعتمادسازي، همکاري افقی و عمودي، یادگیري، معنابخشی، مین عرصهأت«را  پیونددهندههاي سازمان) نقش 586 :2006(

هاي سازمانگویند که نقش ) نیز به همین نحو، می2005دانند. فولک و همکاران (می» شناسایی اهداف مشترك، و حل اختالفات

 پیونددهندههاي سازمان) معتقد است نقش 2009( 1هاي همکاري و حل اختالفات باشد. برکزتواند کاهش هزینهمی پیونددهنده

د: نشویمکه باعث همکاري ی است مختلفهاي بین مؤلفهآگاهی، و هماهنگی  دانش بین سطوح مختلفتعامل  براي یاجتماعایجاد 

) با 272015 :( و همکاران 2سازي. دیدوروردرآوردن فعاالن مختلف، اعتمادسازي، حل اختالف، و شبکهدسترسی به منابع، گردهم

هاي و دانش فعاالناجتماعی را در بین تولید مشترك دانش و یادگیري  پیونددهندههاي سازمانگویند سازي میتمرکز بر جنبه آگاه

  کنند.دهی میگوناگون سازمان

  در نظریه گذار زدنپل. 2-2-2

کنند. سی میتکنیکی را برر-هاي متوالی اجتماعینظریه گذار مجموعه تحقیقاتی هستند که چگونگی حرکت جوامع بین موقعیت

ها و ساختارهاي حکومتی) و همچنین تکنیکی است زیرا تحوالت اجتماعی (براي مثال در سازمان 3»تکنیکی-اجتماعی«این گذار 

تکنیکی -یدید چندسطحی به تحوالت اجتماع، گیرند. ابزار اصلی نظریه گذارمی زیربنایی یا بیوفیزیکی) را در برهاي (مثل سیستم

 هاي(کالن) که شرایط، فشارها یا فرصت 4اندازسطح چشم هم است:که متشکل از سه سطح مرتبط به) Geels, 2005(است 

هاي ها و دیگر تجلیبه مجموع نهادها، قوانین، سیاست که (میانی) 5نظامکند؛ سطح براي تحول و گذار را بازنمایی می تروسیع

فضایی براي آزمایش و نوآوري ، فشار نظام حاکمکه به دور از (خُرد)  6آشیانهو ؛ پردازدمی تکنیکی-هاي اجتماعیحاکم بر وضعیت

  . )Kemp et al., 2007( کندتکنیکی جدید یا جایگزین ایجاد می-در وضعیت اجتماعی

و  زدنپلاره توانند با استعاند که میهایی تمرکز کردهها و نقشفقط چند مطالعه و بررسی با استفاده از تئوري گذار، بر فعالیت

و  8)، هارگریوز2003( و همکاران 7لنتون: عبارتند ازاین مطالعات موجود،  مرتبط باشند. بنا بر اطالعات پیونددهندههاي سازمان

 را براي »گريمیانجی«مفهوم  القول). این نویسندگان متفق2014( 10) و کیویما2014( 9)، هادسون و ماروین2013همکاران (

برند. در کار میکنیم، به، انواع دانش، و غیره از آن یاد مینفوذانذينفعان، بین ذي »زدنپل«عنوان هایی که ما بهبرخی از فعالیت

                                                           
1. Berkes 
2. Dedeurwaerdere 
3. Socio-technical 
4. Landscape 
5. Regime 
6. Niche 
7. Van Lente 
8. Hargreaves 
9. Hodson and Marvin  
10. Kivimaa 
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نیم کطور که در باال اشاره شد، ما استدالل میدهند. هرچند، همانها ارجاع می»میانجی«گذار به هاي فرایندنتیجه، این مطالعات در 

ها هاي مرتبط با میانجیشود و معتقدیم برخی وظایف و نقشگري هم میشامل میانجی پیونددهندههاي سازمانمان از که تعریف

 اي برايستعارها عنوانبهدر متون مختلف  زدنانجام شوند. این نکته که استعاره پل هااین سازمان توانند توسطمی پایدارطی انتقالی 

 Candemir and van(مانند  دهدگري را نشان میو میانجی زدنپلپوشانی جزئی بین مفاهیم رود، هممی کارمیانجی نیز به

Lente, 2007; Sapsed et al., 2007; Klerkx and Leeuwis, 2009(.  

ها، خوانشی است که بسیار به هدف ما مرتبط هاي مرتبط با گذار درون آشیانهفرایند) از نقش میانجی در 2014تحلیل کیویما (

ها؛ یدگاهکند: بیان توقعات و داست. کیویما بر اساس مروري بر وظایف میانجی در متون رایج، آن را به چهار دسته وسیع تقسیم می

 learning processes and exploration at multiple( ؛د چندگانهاو اکتشاف در ابع فرایندهافراگیري هاي اجتماعی؛ ایجاد شبکه

dimensions( تکنیکی شامل طراحی، -و دیگر وظایف. آخرین دسته عبارت است از وظایف مرتبط با اجراي تحوالت اجتماعی

براي تأکید بر لزوم تمایزگذاري بین وظایف  قان نظریه گذار،عالوه، محقها. بهمدیریت و اجراي پروژه عالوه بر اجراي سیاست

که اثر تعیین وظایف را در کسب نتایج مطلوب  اندتکنیکی، در مورد عواملی توضیح داده-ها در تحوالت اجتماعیمختلف میانجی

نیکی تک-ها براي ترویج گذار اجتماعیکنند که گنجایش و توانایی میانجیاستدالل می )2010( 1دهند. هادسون و مارویننشان می

 ؛فرهنگ سازمانی گروهیاشتراك ) 2 ؛مدتجانبه طوالنی) پایداري سازمانی و تأمین بودجه همه1با است شهري مرتبط مند نظام

ر میس هاي مختلفی از منافع اجتماعی و ایجاد اجتماعاتی که تأمین این منافع راتنظیم مجموعه) 4 ؛محور) توسعه دائمی دانش3

. خاص شهري ها در یک زمینه) قرارگیري میانجی6و  ؛) تمایزگذاري در بازنمایی میانجی مطابق با مخاطبان متفاوت5 سازند؛می

ان آزاد شده ششان کرد از وابستگی مالی، سیاسی و تکنولوژیکیهر دو سازمان فنالندي که او تحلیل - طرفی) بی2014کیویما (

شان یتها و ظرفداند. طبق مطالعات وي، ارتباط بین موقتی بودن میانجیمی مندنظامگري فقیت میانجیرا عامل دیگر مو -بودند

محور ژهمدت و پروسو، تعهدات مالی کوتاه، مبهم و دوپهلوست. از یکمندنظامتکنیکی -آوردن تحوالت اجتماعی براي به حرکت در

مانی هاي زبازه باشند. از طرف دیگر، تحوالت منظم به تعهد مداوم به واسطهنظام حاکم محکوم به ها کمتر شود میانجیموجب می

  .)1379( هاي تکنولوژیکیآوريبر است و هم نوچرا که هم تغییر شرایط ذهنی زمان ؛تر نیاز داردبزرگ

  شهري بازآفرینیدر  پیونددهندههاي سازمان نقش. 2-2-3

ازآفرینی بهاي نزدیک به آن) در زمینه برنامه (یا مفاهیم پیونددهندههاي سازمان نقشکنیم که اکنون در این مورد صحبت می

توانیم از تعدادي اي در خصوص این مطلب پیش از این صورت نگرفته است، می. از آنجا که مطالعهاست شهري تا چه حدي

اطالعاتی کسب کنیم، مطالعاتی که مسیرهاي شهري بازآفرینی در  پیونددهندههاي سازمان مطالعات تجربی در مورد نقش بالقوه

 ,Duvigneaud and Denaeyer–De Smet, 1975; Weisz and Steinberger(شهري شناختی بوم -هاي اجتماعیسیستم

2010; Krausmann, 2013; Kohlbrenner, 2014; Barles, 2015 (تکنیکی در مقیاس شهري-یا تحوالت اجتماعی 

)Hodson and Marvin, 2010; Perry and May, 2010; Bulkeley and Castán Broto, 2013( کنند. را تحلیل می

) 2015( 2تحلیل اخیر بارلز از توان، میشناختی شهريبوم -هاي اجتماعیسیستمخط سیر مثالی از این مطالعات بر روي  عنوانبه

اریسی رسد این سیستم پبه نظر می. دپاریس در طول دو قرن گذشته، نام بر شناختیبوم -هاي اجتماعیسیستمبر روي تکامل 

دور اي هها و الحاق اکوسیستماي که با افزایش تعداد میانجیتکامل یافته است، توسعه »هاي مرکب از چندجزءزیرساخت« سويبه

  شهر را نیز جذب کند.ها و پسماندهاي بوده است تا منابع شهر را تأمین کند، و آلودگی ههم همرا از

                                                           
1. Hodson and Marvin 
2. Barles 
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

اند. در نتیجه چنین آورده ) براي شهر بروکسل گرد2014( 2) نتایج مشابهی را در مورد شهر وین و کوهلبرنر2013( 1کراسمان

ویژه وقتی شود. بهیتر م، پیچیدهشناختیبوم -سیستم اجتماعیدر  »فرهنگی«و  »طبیعی« هایی، تعامل بین علیتپیشرفت و توسعه

 تر که تحتبراي مثال وقتی شهر پاریس از یک رودخانه بزرگ -سروکار داردحکمروایی مالتی با درجات متعددي از چنین تعا

گیري در مورد تحوالت شهري را دارد و اغلب روشن نیست که چه کسی قدرت تصمیم -کشدحاکمیت رسمی شهر نیست، آب می

مرکب و  هايیک کل، پایدارترند. در نتیجه مرکزیت زیرساخت عنوانبه شناختیبوم -اجتماعی هايسیستمهایی براي چه مسیر

نیم که نقش کهم پیوسته بزرگ پیرامون تراکم شهري، ما استدالل میههاي برقابت بالقوه افراد بانفوذ در سطوح مختلف در سیستم

وضوح هري، بهش شناختیبوم -تم اجتماعیسیسو در مورد بخصوص  شناختیبوم -سیستم اجتماعی در پیونددهندههاي سازمان مفید

 Fischer-Kowalski ( »ساختارهاي بیوفیزیکی جامعه«پوشانی بین جامعه و طبیعت در قالب برجسته است. به عبارت دیگر، هم

and Haberl, 2007( سیستم اجتماعیزیرا بیش از هر  ؛تر استتر و بااهمیتچیز ملموساحتماالً در مورد شهرها از همه- 

حی هاي شهري براي استفاده از انرژي فسیلی طرا. در نظام صنعتی، بسیاري از این زیرساختاندیگري داراي زیرساختد شناختیبوم

سابقه را دارند و همین باعث نقصان شدید منابع، آسیب به تنوع زیستی و دیگر در مسیرهاي تازه و بی اند و اجازه رشد شهريشده

براي  اندبازآفرینی شهري، فرصتیهاي . در این زمینه، برنامه)Folke et al., 1997( ی شده استمحیطمشکالت جهانی زیست

تر، اي بزرگهتا خود را پایدارتر سازند. با توجه به تأثیر شهرها بر اکوسیستم ،شهري شناختیبوم -اجتماعی هايسیستمروزرسانی به

ثري ؤور مطشهري بهبازآفرینی هاي اما اینکه فرصت .بالقوه بسیار زیادي دارندحیطی مشهري قدرت نفوذ  بازآفرینی هايبرنامه

 بستگی دارد که برخی از پیونددهندههاي سازمان رسد حداقل تا حدي به وجود و تواناییاستفاده خواهند شد یا خیر، به نظر می

طور ، به1در جدول  R10تا  R1تحت عنوان ها نقشرا ایفا کند. این  شناختیبوم -اجتماعی هايسیستمشده در هاي تعریفنقش

  اند.خالصه آمده

  

  هاي بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در برنامههاي بالقوه براي سازمان. نقش1جدول 

  منابع در ادبیات پایداري  هاي بالقوهنقش  

R1 نفوذان مختلفهاي ذيبیان انتظارات و دیدگاه  Brown (1991), cf. Kivimaa (2014) 

R2  هاي اجتماعی براي همکاريشناخت منافع عمومی و مؤلفه  Pretty (2003), van Lente et al. (2003), Folke 

et al. (2005), Hahn et al. (2006) 

R3  هاي مختلفگفتگو بین منافع اجتماعی در مقیاس  Brown (1991), Hodson & Marvin (2010) 

R4   سازمانی و ساخت شبکه اجتماعیمیانبهبود و ارتقاي همکاري  Westley (1995), Folke et al. (2005), Hahn et 

al. (2006), cf. Kivimaa (2014) 

R5  
ــترك و تبادل دانش بین فعاالن با پس  ــهیل تولید مش ــنزمینهتس اختی هاي ش

  هاي مختلفمتفاوت یا در مقیاس

Brown (1991), van Lente et al. (2003), 

Folke et al. (2005), Berkes (2009), Vignola 

et al. (2013), Dedeurwaerdere et al. (2015) 

R6   های علتفرهنگ و یعیطبهاي جنبه نیبارتباط  Fischer-Kowalski and Haberl (2007) 

R7  اي براي یادگیري (یادگیري اجتماعی)تأمین عرصه  van Lente et al. (2003), Folke et al. (2005), 

Berkes (2009) 

R8 حکمیت و اعتمادسازي  Folke et al. (2005), Hahn et al. (2006), 

Berkes (2009), cf. Kivimaa (2014) 

R9 تسهیل حل و فصل اختالفات  Folke et al. (2005), Berkes (2009) 

R10 هاي اجتماعی و کالبديها در فعالیتترجمه دیدگاه  Brown (1991), Hodson and Marvin (2010) 

                                                           
1. Krausmann 
2. Kohlbrenner 
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R11 تکنیکی شهري -هماهنگی تحوالت اجتماعی  Hodson and Marvin (2010) 

R12 هاي نوآورانه پیچیده و بلندمدتمدیریت پروژه  van Lente et al. (2003), cf. Kivimaa (2014) 

  

موجود در مورد تحوالت شهري تکنیکی در مورد شهرها، ما با استناد به مطالعات -هاي تحوالت اجتماعیبا توجه به نظریه

ازآفرینی ب هايشود. اگر برنامهطور بالقوه موجب تحوالت پایدار شهري می، بهپیونددهندههاي کنیم که نقش سازماناستنتاج می

در سطح  کنند،را ایجاد می بازآفرینیهایی که نیاز به در نظر بگیریم، بیشتر محركبودن  چندسطحیاز لحاظ دورنماي شهري را 

د که دهنشهرها در اروپاي غربی، در مقیاس ماکرو رخ می سازي حاشیههاي سکوالر مثل غیرصنعتیگیرند: گرایشقرار می منظر

که  آزمایشگاه عمل کنند عنوانبهتوانند می ز در حال تغییرمنظراغلب شهرها تأثیر مستقیمی بر آن ندارند. شهرها در مواجهه با 

کنند ) استدالل می482 :2010یابد. هادسون و ماروین (شود و گسترش میتکنیکی در آنها آزمایش می-ید اجتماعیهاي جدوضعیت

ند، اما اتر با چنین آزمایشاتی کردهمندترین شهرهاي جهان مثل نیویورك، توکیو، یا لندن شروع به تعامل جديکه بعضی از قدرت

آنها،  دهرا فراهم کنند. به عقی »کنش تواناییظرفیت و «گري نیاز دارند، که براي شهرها ثر میانجیؤهاي جدید و مآنها نیز به شکل

وح مختلف اجتماعی در سطمنافع کنند زیرا به گفتگو بین تکنیکی شهري نقش اساسی ایفا می-ها در تحوالت اجتماعیمیانجی

هاي اجتماعی و تکنیکی تحوالت شهري یل شوند و جنبهها به کنش اجتماعی و عینی تبددهند دیدگاهکنند و اجازه میکمک می

دیگري  دهندهعنوان ارتباطبهو پیچیده مدت هاي خالقانه طوالنیپروژهبه ) 2003و همکاران ( 1لنتکنند. ونرا با هم هماهنگ می

ت شهري، استدالل ما این اسهاي مدت زیرساختو طوالنیپیچیده خاطر کیفیت اند. بهتکنیکی اشاره کرده-در تحوالت اجتماعی

ت در متون مربوط به تحوال کهدهنده ارتباطهاي شهري مرتبط است. نقش بازآفرینیهاي که این نقش به طور بالقوه به برنامه

پوشانی اند. توجه داشته باشید که با توجه به همآمده) R1-R5, R7, R8, R10-12( 1اند، در جدول تکنیکی ذکر شده-اجتماعی

ور در هر دو زمینه، حضزدن) دهنده (پلارتباطهاي و نظریه گذار، اغلب نقش شناختیبوم-اجتماعی هايسیستم تون در حوزهبین م

  دارند.

  رویکرد پژوهش. 3

ظریه خصوص در نبه - تريگسترده ها که در پیشینهزدن بین نقشبررسی این است که آیا اهمیت پلکلی پژوهش هدف 

در مورد  تواندمی است، مورد بحث قرار گرفته -و نظریه گذار که در باال مورد بررسی قرار گرفت ختیشنابوم-سیستم اجتماعی

هاي انسازم بر اساس تجربه بروکسل طی بیست سال گذشته، نقش ؟کار رود یا خیرشهري هم به بازآفرینی هايخاص برنامه

به  االت مربوطؤدر این بخش به س گیرد.مورد مطالعه قرار می انهشناسروشسه زاویه مکمل شهري از  بازآفرینیدر  پیونددهنده

  .شودگانه پرداخته میدر هر یک از زوایاي سهو رویکردهاي تجربی پژوهش 

  شهري قابل مشاهده است؟بازآفرینی هاي در برنامه پیونددهندههاي ی براي سازماننقش. 3-1

ها در انتقال انرژي در فنالند است، به این شکل ) نسبت به نقش میانجی2014مشابه با رویکرد کیویما ( ،اولین سویه تجربی

ها توسط گسترده شروع کردیم و به دنبال این رفتیم که بپرسیم تا چه اندازه این نقش شده در پیشینههاي شناساییکه ما با نقش

 مصاحبه 23اند. براي این کار به سراغ اجرا شده 1994شهري بروکسل از سال  بازآفرینی هايدر برنامه پیونددهندههاي سازمان

ما از لحاظ آماري نماینده  کنیم که نمونهاگرچه ادعا نمی .صورت گرفتند 2015تا  2013هاي ساختارمندي رفتیم که بین سالنیمه

                                                           
1. Van Lente 
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

) سطوح متفاوت مدیریت 1ایم که هایی را انتخاب کردههاما مصاحب ؛است »ايقراردادهاي محله« هايها در برنامهکنندهتمام شرکت

ن، مالکان ادهد (ساکنها را پوشش میکننده) انواع متفاوتی از شرکت2اي)؛ دهد (محلی، شهري و منطقهو حاکمیت را پوشش می

) 4لف برنامه؛ و ) مراحل مخت3مداران)؛ گزاران شهري، سیاستریزي، خدمتهاي برنامه، شرکتنهادهاي غیررسمی امالك،

جلسه عمومی و  10ما در بیش از  2016تا  2013هاي بر این، بین سال گیرد. عالوهرا در بر می ؛هاي سنی و جنسی مختلفگروه

هاي ها کمیسیونترین آنهاي مختلف شرکت پیدا کردیم که مهمدر محله »ايقراردادهاي محله« هايداخلی مربوط به برنامه

  گرفتند.شدند و مورد بحث قرار میهاي محلی با حضور عموم مردم ارائه میبرنامههاي مؤلفهر آن محلی بودند که د

  ؟است شهري شده بازآفرینیهاي زننده منجر به همکاري موفق در برنامههاي پلتا چه اندازه نقش. 3-2

ها در توانند در پل زدن بین نقشهاي خاصی میشود ارزیابی کنیم چه سازماناطالعات کیفی مبتنی بر مصاحبه باعث می

جیدن سنبراي چون مناسب  ؛شهري کمک کنند. با این حال، بررسی این اطالعات به شدت مورد بحث و انتقاد است بازآفرینی

ناسانه دومی را شله، سویه روشئموفقیت همکاري نیستند. براي رسیدن به این مس ها دربستن نقشمیزان واقعی اثرگذاري این پل

شهري در بروکسل استفاده کردیم و اسناد و شواهد هدفمند در مورد سوال  بازآفرینیهاي کیفی در مورد اتخاذ کردیم و از داده

که یم باشمیي را تأمین کردیم. ما اولین کسانی ها در موفقیت منجر شده به همکاري میزان اثرگذاري پل زدن بین نقشدرباره

قراردادهاي « هايگرفته طبق برنامهشهري صورتنوسازي مورد عملیات  1933مدیریتی را در مورد همه  یک مجموعه داده

ها رنامهآژانس مسئول بررسی بو  1رينوسازي شهها توسط مدیریت ایم. این دادهمورد بررسی قرار داده 1994از سال  »ايمحله

ي خود را از طریق روال معینی اهها مستقیماً آمار برنامهآوري و تهیه شده است. تمام شهردارياي براي ما جمعبراي دولت منطقه

شناسی نتایج ما بر مبناي تحلیل رگرسیون معیارهاي اقتصادي که دهند. از لحاظ روشگزارش می »رينوسازي شهمدیریت «به 

 شهري در نوسازيهاي پردازد که تا چه اندازه اجراي برنامهکار رفته، قرار دارند. شاخص اول به این میبهبراي دو معیار کیفی 

راي عنوان معیاري بتواند بهبروکسل از طریق هماهنگی در سطوح مختلف دولتی و حکومتی شکل گرفته است. شاخص دوم می

  .)3-4خش (ب شهري تفسیر شود نوسازيلقوه میان ابعاد اجتماعی و فنی هاي اجرایی بین تمایز بامیزان توان پیوند زدن برنامه

  تواند بهبود پیدا کند؟شهري میبازآفرینی هاي زدن در برنامهچطور پل. 3-3

بین  2عملی پژوهشاز لحاظ تجربیات اکتسابی که از طریق مشارکت در  ،شناسانه ما با دو سویه قبلیروش سومین سویه

جویانه (حل عملیاتی مشارکت عملی را به منزله پژوهش) 2002ایم، تقابل دارد. رابسون (گردآوري کرده 2016تا  2013هاي سال

(سعی در فراتر بردن اهداف علم) تعریف کرده است. این تعریف متضمن این  پژوهشّهاي واقعی) و مسائل واقعی در موقعیت

م مایشی که مشارکت مستقیهاي آزشان از طریق تجربیات یا پروژهثحققان و موضوع مورد بحمعناست که همکاري شدید میان م

 محورکانمهاي شهري، مشارکت دانشگاهیان در شراکت بازآفرینی خصوص در زمینهکند، وجود دارد. بهله را تسهیل میدر حل مسئ

اي علمی جنبه اجتماعی کاره اري براي بهتر کردن و بیشتر کردنآفرینی گذارها و تغییرات پایدار به شدت هم به عنوان ابزبراي هم

  .)Trencher et al., 2013( شوندو پایداري اشکال شهري دیده می

ی منظور بررستوسط خودمان به پیونددهندهسازمان  ما تا اجراي نقش یک پژوهشیراهبرد  ،شناسیدر این سویه سوم روش

ز ایم. یکی اپیش رفته ايقراردادهاي محلهبازآفرینی شهري در برنامه کلی هاي زننده در برنامههاي پلتر کردن نقشموفق

ساختار است و چارچوبی کلی شکل هم پژوهشبا سایر موارد حاضر در  پژوهشعملی این است که مسائل  پژوهشهاي شاخصه

                                                           
1. Directorate for Urban Renovation (DUR) 
2. Action research 
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ها باعث که این مجموعه و هماهنگیشود. در حالیمیآفریده حل بالقوه براي این مشکالت در اجراي این رویدادها داده است و راه

دست  دهد تجربهشود، اما این مزیت را دارد که اجازه میمی پژوهشهاي از پیش تعیین شده بر روي پروتکل از بین رفتن کنترل

-4 ). در بخشLoorbach et al., 2011تر شود (له فعال گستردهئبه دست بیاید و حوزه خالقیت و حل مس پژوهشاول از مسائل 

 »ايقراردادهاي محله« اجرایی هايعنوان مدیر پروژه در پروژهعملی را که یکی از محققان در آن به پژوهشتجربیات خود از ، 4

 هاست ک زیستی غیرانتفاعیدهیم. این مرکز یک سازمان محیطنقش داشته، شرح می 1»شناسی شهري بروکسلمرکز بوم«توسط 

ر اي هم دهاي مردمی و ادارات محلی/ منطقهبلکه با سازمان ،سسات دانشگاهی و علمی مختلف داردؤوند نزدیک با متنها پینه

  کند.هاي مختلف بروکسل مدیریت میداري شهري را در محلههاي باغاین مرکز پروژه .ارتباط است

  نتایج تجربی. 4

 است شده در بروکسل (پایتخت بلژیک) پرداخته »ايهقراردادهاي محل« هاي اصلی برنامهدر این بخش به توصیف ویژگی

  .)4-4تا  2-4هاي (بخش شده استشناسی تشریح از سه زاویه روشیج تجربی که در بخش قبل ارائه شد، و نتا )1-4(بخش 

  مروري بر برنامه نوسازي شهري بروکسل. 4-1

در سال  »ايهقرارداد محل«بنیان قانونی  2شود.نامیده می »ايهقراردادهاي محل«سیاست اصلی نوسازي شهري در بروکسل 

اي جدیدي که در سال نهاد منطقه -پایتختی بروکسل  منطقه هاي اولیه و مهمعنوان یکی از سیاستوجود آمد که بهبه 1993

 1999تا  1997نسل دوم و سوم از سال  و آغاز شد 1994در سال  »ايهقراردادهاي محل«بود. اولین موج  -سیس شدأت 1999

 »ايهقراردادهاي محل« آمد. با آنکه مقررات برنامهوجود میهرساله به »ايهقراردادهاي محل«وجود آمد. از آن پس، موج جدید به

ه نش به تاریخچتاحدي واک» ايقرارداد محله« برنامهتوجهی برخوردار است. اما سیاست آن از ثبات جالب سال اخیر است، 20براي 

انه سازي در رودخشهري برجاي گذاشته است: تونلهاي درونهایی با ابعاد بزرگ است که اثرات مشخصی را در محلهطوالنی پروژه

 ها سهمی در ناامنی،هرکدام از این پروژه .هاي جنوبی و شمالی، ساخت مترو ...آهن بین ایستگاهسن، ساخت بندرگاه، تقاطع راه

 ;Demey, 1990( طول کشیده استبهها ها و گاهی حتی دههمالکیت، ویرانی و ساخت بناهاي بزرگ داشته است که سالسلب 

Lenel, 2013(. عبارتی الف) است، به موارد دو روند تاریخی را در شهرسازي بروکسل از اواسط قرون نوزدهم تشدید کرده این

) اختالف طبقاتی جمعیت فقیر در بخش کانال و  از مرکز به پیرامون شهر و بهایی طبقه متوسط و باالحرکت گریز خانواده

، تغییر ساختاري در 1970داري در غرب و شرق. در اوایل سال با طبقه سرمایه 3دایره فقیر)هاي کشاورزي دره غربی سن (نیمزمین

 -کارگران عبارتی کارفرمایان اصلیبه - بخش کانال تر کرد: صنایع تولیدي دربودن را در بخش شهري برجسته، این دوقطبیمنطقه

ونقل شهري از دست عنوان قطب حمل، بندرگاه اهمیتش را به1970سقوط کردند. با رسیدن به حداکثر ظرفیت شهر در اواسط سال 

دگی در از نظر تردد، زناند، شاهد هجوم شاغلین جوانی بود که داد. بروکسل نیز مانند دیگر اقتصادهاي شهري که مبتنی بر خدمات

دادند. هرچند، این روند توسعه، هنوز تقسیم دوبخشی و تاریخی بروکسل شهري را به حومه خارجی شهر ترجیح میهاي درونمحله

دهد و مشخص هاي مختلف نشان میبراي محله 2012توزیع متوسط درآمد را در بیانیه مالیات سال  1را از بین نبرده است: شکل 

                                                           
1. Urban Ecology Centre Brussels (UEC) 

 ایرس. است مقاله این در مطالعه مورد دوره طی در بروکسل در شهري بازآفرینی سیاست ترینمهم ايقراردادهاي محله زمان مدت و دامنه بودجه، نظر . از2

، روپاا و بلژیک پایتخت عنوانبه ،بروکسل درملی  خاص هايپروژه در که است بلیریس فدرالگذاري سرمیه شامل شهري بازآفرینی هايسیاست

  .دارد وجود هاشهرداري سطح در محدود دامنه باآفرینی شهري نیز باز هايسیاست سایر. کندمی گذاريرمایهس
3. Poor crescent 
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

هاي نسبتاً فقیرتر (از جمله محلهقابل ذکر است هنوز اند. هاي مرکزيهاي بیرونی هنوز ثروتمندتر از بخشه محلهکند کمی

و در بروکسل سال  2015المللی را به دلیل حمالت تروریستی در پاریس سال که توجه بین 1هایی در مولنبیک و اسچائربیکبخش

  . ندال متمرکزدادند) در بخش کانبه خود اختصاص می 2016

  

 

  

  

  

  

  

  
  

کل   ــ یه     1ش یان ــط در ب مد متوس . درآ

  2012مالیات سال 

  

فاده اقتصادي است-اي از مجموعه معیارهاي اجتماعیهایی که بیشتر نیاز به احیا دارند، مقامات منطقهور تعیین محلهظمنبه

ن شوند. ایانتخاب می »ايقرارداد محله«اجراي برنامه  ساله براي ها مشخص کنند که هرداري را از محلهاولویت اند تا بخشکرده

اي و متعاقباً در برنامه توسعه پایدار منطقه الف)2(شکل  تعریف شد 2002و  1995سال  اي دردر دو برنامه توسعه منطقه ،بخش

  به تفصیل شرح داده شد.ب) 2(شکل  2013سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بازآفرینی شهري بروکسل:دار در برنامه . بخش اولویت2شکل 

  به بعد 2013؛ چپ) 2013تا  1994راست) 

                                                           
1. Molenbeek and Schaerbeek 
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منطقه پایتختی  شهرداري واقع شده و بخشی از 19شهرداري از  12داد که در هایی را پوشش میدار، محلهبخش اولویت

قرارداد « .تپوشانی داشهمچرا که تقریباً با بخشی در مجاورت کانال  ؛استثناء نیز همراه بود با چند. البته این بخش بود بروکسل

شود، اما بازیگران دیگري نیز در سطوح مختلف گذاري رسمی است که بین منطقه و شهرداري تنظیم میقرارداد سرمایه »ايمحله

اي (وزیران و ادارات ست)، بازیگران منطقهمدنظر ا 1»بلیریس« گذاريدولتی در آن سهیمند، از قبیل بازیگران فدرال (وجه سرمایه

و  هاي محلیهاي خدماتی مختلف در شهرداري، اجتماعاي) و بازیگران محلی (دستگاهمنطقه نهادهاي غیررسمی اي،منطقه

  شده است.نمایش داده  3در شکل  حکمرواییمحلی). چند سطح از  نهادهاي غیررسمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پایین و . رویکردهاي باال به 3شکل 

  ايپایین به باال در برنامه قرارداد محله

  

هتی که نسبت داد: ج حکمرواییتوان به چند سطح از پایین را میبهباال و باالبهدهد که رویکردهاي پاییناین شکل نشان می

اي و فدرال هاي منطقهآن با طرف توان رو به باال نشان داد که دردهند را میبازیگران شهرداري به سیاست نوسازي شهري می

، »ايقراردادهاي محله« ساله برنامه7 ارتباط است. از کل دوره محله در شود یا رو به پایین که با اجتماعات محلی در هرتعامل می

، ايهمحل، از کل تعداد قراردادهاي 2014تا قبل از سال  2تر اختصاص یافته است.هاي پیچیدهدوره نسبتاً کوتاهی به انجام فعالیت

سال  20که از  ايهقراردادهاي محلگذاري براي کل اي و محلی بسته شده است. مجموع سرمایهقرارداد بین ادارات منطقه 75

  میلیون یورو به هر محله اختصاص یافته است.  14/15 طور میانگینبهکه  میلیارد یورو بوده است 14/1 اند،کار کردهگذشته شروع به

فعالیت انفرادي را در  26طور متوسط به ايقرارداد محله بنابراین هر .فعالیت مختلف خرج شده است 1933این وجوه در 

براساس بانک اطالعاتی  -2014تا  1994 از سال - درکل دوره پژوهشگرکند. محاسبات هاي مختلف مخارج به هم وصل میدسته

ن تریبزرگعنوان به، مسکن سازيمین و کیفیأدهد که تنشان میاست. این محاسبات  ارائه شده 2-3 بوده است که در بخش

) %5) و اقتصاد محلی (%26)، امکانات رفاهی و زیرساخت (%28) و انسجام اجتماعی و تسهیالت عمومی (%39مخارج ( دسته

 هاي ساالنهگذارياز کل سرمایه 3از کل بودجه اختصاص یافته است. %3. به مدیریت برنامه اندهاي بعدي مخارج بودهعنوان دستهبه

                                                           
1 .BELIRISاست اروپا و یکبلژ پایتخت عنوانبه بروکسل نفوذ ارتقاء هدفش که پایتختی بروکسل است منطقه و فدرال ایالت بین همکاري : بلیریس. 

  بخشد. می تحقق مختلف هايزمینه در را مرمت و نوسازي ساخت، هايپروژه بلیریس
  .CRU (2008)-CREAT/METICESمراجعه کنید به اي، زئیات برنامه قراردادهاي محلهاطالع از ج. براي 2
  . et alKampelmann (2015)مراجعه کنید به ها، بیشتر از میزان هزینه. براي اطالع از جزئیات 3
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

میلیون  70ا حدود سال بعد ت 10در و  نوسان داشته است میلیون یورو 50حدود اول، در  سال 10طی  ، درايقرارداد محله در برنامه

کم  ، مخارج بر نوسازي و ساخت مسکن متمرکز بود، اما سهم این دسته با گذر زمان1990درسال  افزایش پیدا کرده است. یورو

  افزایش یافت. انسجام اجتماعی و تسهیالت عمومی  روي ها برگذاريشد و سرمایه

ط کند که محیگذاري میهاي ملموسی سرمایهتنها بر فعالیتآن است که نه »ايقرارداد محله« باالخره، ویژگی مهم برنامه

مانند  ؛ندکگذاري میبا مردم در ارتباط است، سرمایه ثراًهایی هم که اککند، بلکه بر پروژهها را اصالح میمرتبط با محله کالبدي

ها از کل فعالیت %47هاي فرهنگی یا هنرمندانه، انسجام در محالت و غیره که حدود هاي آموزشی، افزایش آگاهی، پروژهفعالیت

تر از فعالیت برابر پرخرج 4 ملموسفیزیکی میانگین فعالیت طور با وجود اینکه به شوند (ازجمله مدیریت پروژه).را شامل می

  محور.هاي مردمدرصد بر روي فعالیت 8/12شده است و  کالبدياز کل بودجه صرف اصالحات درصد  5/84محور است، مردم

  هاي پیونددهندهشواهد کیفی درمورد نقش. 4-2

آوري شده است تا حدود جلسات جمع ها ازها و مشاهدهکنیم که از طریق مصاحبهدر این بخش، از اصول کیفی استفاده می

گیریم.  کارهب شهري بازآفرینیهاي پیونددهنده را که در ادبیات پایداري تعریف شده، ارزیابی کنیم و نیز آنرا در موضوع متنوع نقش

نیم کشود، بحث میاجرا می ايقرارداد محله هاي مشخص پیونددهنده که در برنامهنقش ها ازشوندهدر ابتدا، در مورد ادراك مصاحبه

، انواع هاسازمانی میان مقیاسها منجر به خروجی مطلوبی از نظر همکاري درونکنیم که آیا این نقشو بررسی می) 1-2-4(بخش 

  )؟2-2-4(بخش  شود یا خیرها میبازیگران و بخش

  هاي پیونددهندهنقش. 4-2-1

 روژهپ مدیر اطراف تیم توسط بیشتر هاي پیونددهندهنقش که دهدمی نشان هامصاحبه نوسازي شهري بروکسل، در برنامه

دادي قراربا معموالً  ؛کند، یک مدیر پروژه استخدام میايتوسعه محله مقام مسئول شهرداري براي هر برنامه .شودمی انجام محلی

، این نقش اغلب میان دو کارمند شهرداري تقسیم 90دهه  شود. درمین مالی میأت ايقرارداد محله طور کل با بودجهساله که به4

 د، درچن اي قید شد. هرپروژه مستقل در مقررات منطقه ها، انتصاب مدیرسازي مسئولیتمنظور شفاف، به2002شد. اما از سال می

 عنوان مثال،شود (بهی میهاي مشخصی از برنامه پشتیبانگیري فعالیتعهدهپروژه با یک یا چند زیردست براي به عمل، هنوز مدیر

 ر برنامهدنهادهاي پیونددهنده  ترینشان از مهمهاياقتصادي). بنابراین، مدیران پروژه و تیم-هاي اجتماعیفعالیت کنندههماهنگ

ا هم دارند، ب اي که ارتباط بسیار نزدیکیمنطقه محلی/ وذاننفها با مدیران پروژه و ذي. از طریق مصاحبهباشندمیي اقرارداد محله

ه را که در هاي مختلف پیونددهندشان نقشهاياینکه آیا مدیران پروژه و تیم ؛جزییات بیشتري را مورد تحلیل قرار دهیم توانستیم

طورهمزمان به یک یا چند نقش پیونددهنده که مدیران پروژه ها بهشوندهبیشتر مصاحبه ؟کنند یا خیرخالصه شده، اجرا می 1جدول 

  کنند، اشاره کردند. ها را اجرا میشان آنهايو تیم

هر یک از مدیران توصیف نقش بخش اصلی ، )R4تا  R1( ايها و منافع ادارات محلی و منطقهانتظارات، دیدگاهزدن بین پل

شهردار) و منبع  شان (یعنیاي مهمی را بین منافع کارفرمايها ارتباط نهادي و واسطه: آندهدرا شکل می شانهايپروژه و تیم

نوسازي  مدیریتاي صورت روزانه با ادرات منطقهدهند. هر مدیر پروژه بهشان (یعنی منطقه) نشان میوجه براي استخداممینأاصلی ت

دلیل  ، به اینسطحیچندپیوند ها در این تعامل آنتسهیل در تعامل است. هاي دیگر شهرداري با بخشاز ارتباط بیشتر  ،ريشه

عنوان پرسنل که همزمان از نظر نهادي بهشوند، درحالیکه اغلب از ساختار بخشی ادارات شهرداري جدا میگیرد صورت می

  مندکار و داخلی کارمند« عنوانبه همزمان را شانها، موقعیتآن موقت و استخدامی قرارداد همچنین شوند.می شناخته شهرداري
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  کند. تقویت می شاندر ارتباط با همکاران شهرداري 1»خارجی

کدام از مدیران پروژه که با آنها مصاحبه داشتیم یا افرادي که توسط دیگران به ما معرفی شدند، سابقه سیاسی نداشتند. هیچ

خواهند می« طرف کهبی گرتسهیلعنوان توانند بهاي، مدیران میشهردار و مسئوالن منطقهسیاسی  نزاعاین است که در یک منظور 

اي ها اغلب فشارهایی براي ایجاد دیدگاهی مشترك میان مقامات محلی و منطقهنتیجه، آن عمل کنند. در ،2»انجام شودپروژه 

. در موارد بسیاري، )R2( شودهاي مبتنی بر رضایت طرفین انجام میها، با تمرکز بر برنامه. یکی از این روش)R1( کننداعمال می

گذاري در شود: با سرمایههاي زیرساختی و عمومی ظاهر میا براي انسجام اجتماعی و پروژههگذارياین روش با عنوان سرمایه

ئوالن درمقابل مس ؛شود هاو مدرسهها مهدکودكارتباط با  کمبود آشکار تسهیالت درمدعی رفع تواند تسهیالت عمومی، منطقه می

، 3سازيیجه اعیانیدر نت ثروتمند (یا فقیر) وو جلوگیري از جایگزینی افراد بهبود کیفیت زندگی اقشار فعلی مدعی توانند محلی می

بسیاري مشارکت دارند، یعنی آنکه خروجی مشترك و تبادل  ايقراردادهاي محله ها درها و شهردارياین حقیقت که منطقه شوند.

دیگر یک ها درك بهتري از روش مذاکره بااست و آنهاي مختلف، تقویت شده با مقیاس وذانینفعنوان ذي، به)R5( هادانش بین آن

ه نوان مثال، زمانی کعبه ؛هاي دیگر استها در محلهگرفتن از تجربه، درسهاي پیونددهندهسازمان اند. بخشی از کاردست آوردههب

در سازماندهی رویدادهاي خاص د سطح دیگر مدیران پروژه با کنند یا دیگر را بازدید می ايهاي برنامه قرارداد محلهمدیران پروژه

هاي پیونددهنده بین شهري بروکسل، نقشبازآفرینی  در برنامههاي پیونددهنده سازمان عالوه،به ).R7( کنندمیوگو منطقه گفت

ان یوند میخارجی شهرداري، براي پ موقت و کارمندان داخلی/ نهادهايعنوان ها بهموقعیت آن کنند.مختلف را ایفا می وذاننفذي

. یکی از این )R1-R4( عهده دارند محلی و ادارات دولتی است که اجراي برنامه را بر مبناياجتماعهاي ها و منافع سازماندیدگاه

فعال کردن نهادهاي غیررسمی در محالت، اتفاق  اب است کهاجتماع محلی اداري و هاي دغدغهها، وساطت مدیران پروژه بین روش

است تا منافع  شده -نهادهاي غیررسمی محلی عنوانبه -محور مردمهاي ، منجر به تنوع پروژهمحورعرضه فراینداین  افتد.می

 ، ورزشی، فرهنگی، هنري، مذهبی، محیطی و غیره). نقشانمختلفی فعالیت کنند (جوان هايدر بخشتأمین کرده و مختلفی را 

ها در چارچوب که این نقش با سایر ویژگی )R8-R9( کننداجرا می یونددهندههاي پنیز سازمان اختالف را اعتمادسازي و حل

اند. تهطور سیستماتیک با گذر زمان بهبود و توسعه یافها که به، با جلسات کمیسیون محلهطور مثال؛ بهشوندمی سهیلحکمروایی ت

 کالبديهاي طور برجسته بین فعالیت، به)R6, R11 & R12( همچنین، مدیران پروژه در پیوند میان ابعاد مختلف نوسازي شهري

هاي اداري شهرداري نیز مربوط است و و مبتنی بر مردم، نقش دارند. علت تقویت این موضوع به جدایی نسبی مدیران از بخش

 کنندت میها حمایلیتمردم این فعا هاي مبتنی برهاي فیزیکی و هم از جنبهکه هم از جنبه اندها یکی از معدود بازیگرانیاینکه آن

)R10-R12(موضوعات مشابهی که  ها دراین سازمان که کنندهاي محلی مدیریت میبر سازمان ،واقع در ،. بعضی از مدیران پروژه

هاي یتکنند که فعالاندازي میهایی را راهکنند (مثل، آب در فضاي عمومی) و برنامهآن نقش دارد، فعالیت می مداخالت فیزیکی در

هم ههاي آموزشی با موضوع نقش آب در مفاهیم شهري) باي جدید) را با مشارکت مردم (مثل کارگاهآجري (مثل ساخت فواره

اي ههاي معدودي از پیوند میان جنبهشوندگان ما با نمونههاي پیونددهنده، مصاحبهمقایسه با دیگر نقش آمیزند. اگرچه، درمی

ی اجتماعی و تکنیک منافععنوان مثال، تنها در چند برنامه، ترکیبی از . به)R6( ارتباط داشتندله نوسازي محفیزیکی و فرهنگی زیست

  . )R11( وجود داشت

  

                                                           
1. Insiders & Outsiders 
2. Want the project to get done 
3. Gentrify (Stigmatize) 
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

  هاي پیونددهندهفعالیت دستاوردهاي. 4-2-2

جود دارد و ي برخوردیم. این شکاقراردادمحله آمیزي بین عوامل مختلف مرتبط با برنامهتعارض ارتباطها، به در تمامی مصاحبه

ها، اسمیان مقی آمیزي درهاي پیونددهنده، واقعاً منجر به خروجی موفقیتشان در نقشکه آیا مشارکت قبلی مدیران پروژه و تیم

 گري روابطبر میانجی هاي پیونددهندهسازمان اوالً، مشخص نیست که تا چه اندازه ؟شود یا خیرها میانواع بازیگران و بخش

، ايقرارداد محله . با آنکه هر)R8-R9 و R2-R4( اندثیر داشتهاي تأهاي منطقهحکومت ن شهرداري و ادارات/آمیز میاتعارض

ضاد طور بالقوه منافعی متهایی نابرابر است و بهقراردادي بین احزاب با قدرت ،عمل اما در ؛قراردادي رسمی بین دو سطح دولت است

هایی نمودند. در هاي داغ و اعتصابوجدلهاي مشخص، بحثاي اشاره به نزاعو منطقهشوندگان در بخش شهرداري دارد. مصاحبه

ه به احزاب اي که وابستهاي سیاسیگزارش نهایی ادارات به مقام هاي سیاسی بود:اثر تفاوت هایی بربسیاري از موارد، چنین اختالف

تواند ، میاي خاصبخش دولتی یا خصوصی براي انجام مداخلهمورد انتخاب متصدي  سیاسی بودند. مثالً نظرات سیاسی مختلف در

اکثریت را یا در شهرداري یا در  انتخاباتدر شود که مانع از ادامه همکاري شود. اهمیت زیاد احزاب سیاسی زمانی ظاهر می

اي شود که قبالً مورد مذاکره قرار تواند منجر به بازنگري در برنامه نوسازي شهريدست آورد، که میهاي بهاي منطقهحکومت

  گرفته بود. 

تواند بر اجراي فعالیتی خاص در محالت حال نمیزند، با اینمی ايقرارداد محله را در هر 4»حرف آخر«با آنکه منطقه همیشه 

است و یک سري  مطرح کرده 5»آراءتضاد «عنوان اي این مشکل را بهبدون مشارکت شهرداري اعمال نظر کند. یک مسئول منطقه

اجتماعی افزایش یابد و ترجیح مساکن خواهند که سهم ها نمیعنوان مثال، برخی شهرداريباره آورده است. بهها در اینمثال

راي ب جذب کنند. این موضوع در تضاد با اولویت منطقه خاصهاي امالك و مستغالت دهند تا ساکنان ثروتمندتر را با پروژهمی

تواند در مورد مینیز است. نظرات شهرداري و منطقه براي احیاي شهر  ايقرارداد محله از طریق برنامه اجتماعیمسکن ساختن 

- اقتصادي منطقه معموالً بر اولویت-وجود آورد. یک مدیر برنامه محلی به ما گفت که اهداف اجتماعیاختالف بهکالبدي هاي پروژه

ا نیز هجلسات شهرداريکه این موضوعات در صورتکاري جوانان متمرکز است. درحالیبیرفع هاي سیاسی مثل ایجاد اشتغال و 

  رح داد:گونه شرا این آراءتر تمرکز کنند. یک مدیر برنامه تضاد تر و فوريلمسدهند تا بر موارد قابلاما آنها ترجیح می وجود دارد؛
  

نجا اما من در ای ؛مشاغل بیشتري براي افراد جوان وجود داشته باشدتوان فکرکرد بلی، درست است، باید می یعنوان یک محلبه

  ایم.کنم. ما اینجا در مقیاسی متفاوت قرار گرفتهصحبت می درباره محله
  

ح اي از طرف بازیگران شهرداري مطرمنطقه عنوان مسائل فراگیر/به عبارتی دیگر، موضوعاتی مانند بیکاري جوانان اغلب به

د. شونگونه مشکالت مطرح میعنوان حالل اینبه اي، مداخالت محلی در بسیاري از محالتکه از دیدگاه منطقهشود، درحالیمی

هاي فعالیتدر شکل ها آنرجمه و ت )R2( توجهی در تشخیص نظرات مشتركمشکالت قابل هاي پیونددهندهسازمان درنتیجه،

) R7( یادگیري اجتماعیبه  دهندهاعالم کرد که گاهی اوقات نقش پیوندشونده . یک مصاحبه)R10( دارندکالبدي اجتماعی و 

وجود  گیري آنشکلهایی در دلیل نرخ خروج باالي مدیران پروژه که قراردادهایی با مدت ثابت دارند، دشواريبهبستگی دارد که 

  آورد.وجود میبهنیز تجارب را  ها وانتقال اطالعات، مهارتدر ارتباط با این نرخ خروج باالست که مسائلی دارد. 

یچیده ارتباطی پ نتیجه سازمانی است که درهاي پیونددهنده وجود دارد، عدم موفقیت در همکاري درونمورد بعدي که در فعالیت

 ايمحلهه قرارداد جامعه، در برنام هاي مبتنی برمیان اجتماع مردم و ادارات دولتی است. بسیاري از اجتماعات مردمی یا سازمان

                                                           
4. Final word 
5. Divergence of visions 
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باال. بهینهاي پایبراي اجراي پروژه هایارانهافتد یا با دریافت کنند، که یا با حضورشان در جلسات عمومی این اتفاق میشرکت می

، برخی از )R9( شانوفصل اختالفات مهمیا حل) R8(در حکمیت میان این دو بازیگر  هاي پیونددهندهسازمان اما با وجود تالش

 مقیاسهاي بزرگگذاريسرمایه . این انتقادها دربارهدهندمیمردمی مکرراً نقش برجسته ادارات دولتی را مورد انتقاد قرار  هايسازمان

ازي این سباال که اغلب به منظور قانونیبههاي پایینشده و پروژهکارگرنشین  محالتسازي یدر محیط فیزیکی که منجر به اعیان

دند ، مخاطبان ما اعالن کرکند. در جلساتی با نمایندگان فدراسیون منطقهباشد، بحث میاقشار محلی می ها از دیدگذاريسرمایه

ها ذاريگکه برخی از سرمایه آنجا هاي مردمی پیدا کرده است: ازمیان سازمان »شهرت بسیار بدي«اي قراردادهاي محله که سیاست

پایین بهو باالاز محله  رسانی به منافع خارججهت خدمت عنوان بازیگران محلی دربه اما باال دیده شده،بههاي پایینشبیه به پروژه

  کنند.فعالیت می

ن اختالف، گیرد. ایپایین در این سیاست نشأت میبهباال و باالبهآخر، اختالف سوم از عدم ارتباط آشکار میان عناصر پایین در

. )R11و  R6( ها مرتبط استمیان بخش فنی -دهد که به تحول اجتماعیرا نشان می ايهاي پیونددهندهعدم موفقیت در فعالیت

امع ها جوگذارياندازي و اجراي این سرمایهکردند که براي راهباالیی را مشاهده میبههاي پایینگذاريشوندگان سرمایهمصاحبه

هاي متمرکز بر محیط فیزیکی، معموالً از گذاريکه سرمایهحالی شدند و عمدتاً بر مردم تمرکز داشت، درمحلی مشارکت داده می

  شود. اي رهبري میباال توسط شهردار یا مقامات منطقه

 انهشود. یک نشجداگانه نزدیک می صورت کامالًهب »مردم«(منظور محیط فیزیکی است) و  »آجر«رو، این سیاست به از این

ی فیزیک بخش، مداخالت به دو ايدر قراردادهاي محله بین این دو نوع مداخله است. از آغاز ،ارتباط از نظر نهادي این اتفاق، قطع

بر روي  ارانکیکدیگر همکاري داشتند. پیمان ندرت باکردند و بهرا اجرا می شد که بازیگران مختلفی آنمردم تقسیم می و مبتنی بر

ردند. کهم کار نمی تقریباً هرگز باکنند و هاي مبتنی بر مردم کار میوژهمبنا بر روي پرهاي اجتماعکالبدي و سازمانهاي پروژه

را بین این دو رویکرد شناسایی کردیم. بازیگرانی را مشاهده کردیم که جدایی شدیدي بین  6»ارتباط شناختی قطع«همچنین 

جود وها بهندرت ارتباطاتی ناخواسته بین آنشان ایجاد کردند و بههايمحله هاي مبتنی بر مردم درفیزیکی و پروژههاي پروژه

، ورمحهاي مردمفعالیتکه  حالی دارند، در (کالبدي) هاي آجريهاي ملموس عمدتاً اشاره به پروژهگذاريسرمایهها و فعالیتآمد. می

تی ارتباط شناخ اجتماعات محلی، قطع گانجلسات با نمایند . درغیررسمی اشاره دارند ينهادها اقتصادي و-هاي اجتماعیپروژهبه 

اقتصادي -یهاي اجتماعشد که اشاره به متصدیانی داشت که در تحول فیزیکی و بعد در پروژهتعبیر می »ما«و  »هاآن«به تضاد بین 

  نقش داشتند.  محورمردم

یونددهنده هاي پتمامی نقش ونددهندههاي پیسازمان شهري بروکسل، بازآفرینی دهد که در برنامهکل، شواهد کیفی نشان می در

رق ها به آن اشاره شد، با یکدیگر فهاي مختلفی که از طریق مصاحبهاند. دامنه نقشکه در ادبیات پایداري تعریف شده، اجرا نموده

فرهنگی یا  طرف/هاي بیبسیار بیشتر از پیونددهنده میان بخش) R1-R4(مانند ها دارد: پیونددهنده میان بازیگران و مقیاس

 هاي پیونددهنده واقعاً درآید که آیا نقشوجود میذکر شده است. با این اصول کیفی، این شک به) R11و  R6(تکنیکی  اجتماعی/

 ها و انواع بازیگران ارائهمیان مقیاس اي براي همکاريگونهها بهاین نقش ؟!کسب نتایج مطلوب موفق عمل کرده است یا خیر

هاي گذاريمیان سرمایه به همکاري R11و  R6هاي اما نقش -اندموفق ظاهر شده R9و  R2 ،R8ي پیونددهنده هانقش -شودمی

  مردم مرتبط است. هاي مبتنی برگذاريفیزیکی و سرمایه

                                                           
6. Cognitive disconnection 
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

  هاي پیونددهندهکمی از نتایج فعالیت شواهد. 4-3

اي از زاویه کنیم تااستفاده می ايقرارداد محله با برنامه مان به بانک اطالعات کمی مرتبطما در این بخش از قابلیت دسترسی

شود انی میسازماي مطلوب براي همکاري درونهاي پیونددهنده واقعاً منجر به نتیجهال را بررسی کنیم که آیا فعالیتؤدیگر این س

) میزانی که سطوح 1کنیم که با بحث می یسازماني مهم از همکاري موفق درونا، درباره جنبهبازآفرینی شهريدر مفهوم  ؟یا خیر

ملموس (فیزیکی) و ناملموس هاي هماهنگی پروژه) با درجه 2گذارند و گذاري اثر میبر تصمیمات سرمایه حکمرواییمختلف 

هري شآفرینی باز برنامهاین دو معیار، در این بخش، شواهد کمی بقیه شود. در گیري می، اندازهايدر قراردادهاي محله) محورمردم(

  شود. ارائه میبروکسل 

  حکمرواییپیونددهی میان سطوح . 4-3-1

موفق  حکومتسازمانی میان سطوح مختلف بحث شد در ایجاد همکاري درون 2-4 هاي پیونددهنده که در بخشاگر نقش

گیري در مورد الزم براي تصمیم دو قدرت اي و شهرداري هرهاي منطقه، انتظار خواهیم داشت که مقام)R1, R3, R5(مانند  باشد

میم بگیرد، ها تصگذاريیکی از این دو بتواند در مورد چگونگی سرمایه. اگر داشته باشندگذاري در برنامه بازآفرینی شهري سرمایه

 اريشهرد و ايمنطقه مقامات اگربرعکس،  سازمانی میان این دو سطح خواهد بود.اي از عدم پیونددهی موفق و همکاري دروننشانه

 سطوح در را ازمانیسبین همکاري آمیزموفقیت ایجاد فرضیه توانیمنمی ما بگذارند، تأثیر هاگذاريسرمایه شدنهزینه نحوه بر بتوانند

  .کنیم رد حکمرانی

فاوت کم هاي مختلف است؛ تدر اختصاص بودجه میان شهرداري تفاوتاین شاخص، توجه به  بررسییک روش براي 

اي تعبیر کرد، جانبه مخارج از سوي مقامات منطقهیکعنوان شاهدي بر تصمیمات هتوان بها را میبین شهرداريریزي بودجه

یر را اي اثر بگذارند. این تغیهزینه توانند بر تصمیماتها میدهد که آنها نشان میشهرداريریزي بودجهزیاد بین فاوت برعکس ت

 19و  ها (متغیروابسته)گذاريهر دسته از سرمایه مخارج از طریق رگرسیون ساده با سهم »ايمحله قرارداد« برنامه 75در کل 

ظار اعمال کنند، آنگاه انت هزینه ثیر بیشتري بر سهمأت (مناطق) هاگیري کردیم. اگر شهرداري(متغیر مستقل) اندازه يشهردار

  گیري خواهیم داشت. را براي تصمیم (پایینی) هاي نسبتاً باالییهمبستگی

مین مسکن (متغیرهاي أامکانات رفاهی و انسجام و تتأمین ها براي توان دید، قدرت شهرداريمی 2گونه که در جدول همان

شوند) ضعیف است و تاحدودي این قدرت براي اقتصاد تغییر در اختصاص بودجه محاسبه می %10وابسته به شهرداري براي کمتر از 

تر است. در گام بعدي، ما متغیرهاي زمانی را به رگرسیون اضافه ) بزرگدرصد 16و  18سازي (به ترتیب نهمحلی و کیفیت خا

سجام و ها، انتري با اختصاص بودجه براي امکانات رفاهی و زیرساختدهد که روند زمانی، همبستگی قويکردیم؛ نتایج نشان می

بین  گیري. متغیرهاي زمانی در رگرسیون، موجب ضرایب تصمیم)2(ستون دوم در جدول  مین بناهاي اجتماعی داردأتسهیالت و ت

  شود.می درصد 50و  15

  

  عنوان متغیر وابستهگذاري به. رگرسیون نتایج سهم سرمایه2جدول 

  متغیر وابسته
  گیريهمبستگی در تصمیم

  متغیرهاي شهرداري و سال  فقط متغیر سال  فقط متغیرهاي شهرداري

  2443/0  2735/0  -0101/0  امکانات رفاهی و زیرساخت

  1776/0  0665/0  1812/0  اقتصاد محلی
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  5029/0  5408/0  -0799/0  انسجام اجتماعی و تسهیالت عمومی

  1492/0  0933/0  0793/0  تأمین مسکن

  3463/0  0897/0  1571/0  کیفیت مسکن

  اند.مورد بررسی قرار گرفته» معمولی حداقل مربعات«هاي برنامه با استفاده از رگرسیون 75تعداد 

 پیوند میان تغییرات اجتماعی و تکنیکی. 4-3-2

تگی شهري بس بازآفرینیاجتماعی  هاي فرهنگی/مستقیماً به ارتباط میان جنبه R11و  R6هاي پیونددهنده از یک طرف، نقش

بعدي نتایج پیونددهنده، نخست شواهد کمی را ارائه گیري تکنیکی آن. در اندازه فیزیکی/بیوهاي دارد، از طرفی دیگر به جنبه

این  ؟بروکسل هماهنگ هستند یا خیراي قراردادهاي محله ثري در برنامهؤدهیم مبنی براینکه آیا این دو بخش به شکل ممی

 .گذاري اجرایی صورت گرفتهاي متفاوت سرمایهاز میان دسته ايقرارداد محله توزیع بودجه در هر برنامه گیري با محاسبهاندازه

ن اختصاص داده، هما اقتصاد محلی) طور مثالبه( کرد خاصهزینه هاي ناملموس در دستهرا به پروژهزیادي اي که مبلغ اگر برنامه

هاي توان آن را شاهدي براین موضوع گرفت که پروژهگاه میدسته نیز اختصاص دهد، آن آنهاي ملموس در مبلغ را به پروژه

اند. برعکس، همبستگی ضعیف میان تر عمل کردهموفق R11و  R6هاي پیونددهنده و نقش اندلموس و ناملموس هماهنگم

  تواند مدرکی علیه پیونددهنده موفق تعبیر شود. هاي ملموس و ناملموس در همان دسته از مخارج، میگذاريسرمایه

برنامه محلی  75گذاري در کل هاي سرمایهاز نظر سهم 7»معمولیحداقل مربعات «هاي نتایجی را براي رگرسیون 3جدول 

هاي ملموس براي همان گذاريهاي ناملموس در هر دسته است؛ سهم سرمایهگذاريسرمایه دهد. متغیرهاي وابسته، سهمنشان می

مسکن که  مینأجز براي تبه دهند،معنایی را نشان میهاي بیدسته، متغیرهاي اصلی مستقل است. ضرایب برآوردشده همبستگی

   8آن ضریب بسیار کوچک است. در

  

  ملموس و ناملموسهاي گذاريسرمایهارتباط بین سهم . رگرسیون 3جدول 

هاي گذاريمتغیر وابسته: سهم سرمایه
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  هاي ملموسگذاريسهم سرمایه
06/0  

)04/0(  

21/0-  

)20/0(  

01/0  

)05/0(  

00/0  

)00/0(  

03/0-  

)02/0(  

  بله  بله  بله  بله  بله  متغیرهاي سال

  بله  بله  بله  بله  بله  متغیرهاي شهرداري

  75  75  75  75  75  شدههاي مشاهدهنمونه

R2 12/0  06/0-  03/0-  08/0  34/0  

  

                                                           
7. Ordinary Least Squares (OLS) 

  . هاي خاص) را داردبنديهاي محلی از نمونه (در دسته. این نتیجه قدرت الزم براي کنار گذاشتن برنامه8
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

  هاي پیونددهندهعملی به منظور افزایش موفقیت نقش پژوهش. 4-4

 ازآفرینیبهاي پیونددهنده را در برنامه هاي جدیدي عملکرد نقشعملی است. ما با روش پژوهشدسته سوم نتایج تجربی حاصل 

م تا خود را در استفاده کردی عنوان سازمان پیونددهندهبه بروکسل 9»مرکز اکولوژي شهري«شهري بروکسل آزمایش کردیم و از 

نام داشتند.  10»هوف، ابِئی و زینکهبوکستل، بلوم« متفاوت قرار دهیم که به ترتیب ايقرارداد محله نقش مدیر پروژه در چهار برنامه

در  ايقرارداد محلههاي برنامه هاي غیررسمی با شهرداري دربارهشکل بحثمحله، به 4کل  در »مرکز اکولوژي شهري«مشارکت 

 »ايقراردادهاي محله«را برنامه براي محالت شد. دو پروژه  آن مرکز از سويهاي رسمی اقدام بود که موجب پیشنهاد پروژهدست 

 عملی انتخاب کردیم زیرا تمامی پژوهشها را براي . ما این پروژهبودجه کرد مینأت محیطی منطقهرا دفتر زیستدو پروژه دیگر و 

  کردند. فراهم می »ايقراردادهاي محله« ونددهنده را در برنامههاي پیاي از نقشها دامنهآن

اي و هر پروژه (از جمله مقامات منطقه وذاننفذيکمک با را عملی، مشکل اصلی پیونددهنده  پژوهشاز  ما در اولین مرحله

) مشخص کردیم. نهادهاي غیررسمی و مالکان امالك و مستغالت و هاهمسایهمحلی مثل اجتماعات هاي شهرداري و نیز نماینده

هاي اصلی پیونددهنده را در هر موقعیت محلی به دقت بررسی کنیم. اولین نوع چالشی که این موضوع به ما کمک کرد تا چالش

لی توافق مح پایین منطقه وبهریزي باالمیان برنامه هاي میان چندسطح از دولت بستگی داشت و از تقابلشناسایی کردیم به تنش

)، هوف و زینکهبلوممین مسکن (أ)، تهوفبوکستل و بلوم( اجتماعی آمد که یک یا چند موضوع مثل پویاییباال به وجود میبهپایین

ازیگران هاي میان بکرد. چالش دوم به تنش) را درگیر میزینکه) و اقتصاد (ابِئی)، آب (هوف و ابِئیبوکستل، بلومفضاهاي سبز (

م مشاهده کردی گردد.نهادهاي غیررسمی بر میاي و ساکنان محلی یا ادارات منطقهیري براي محالت مانند گمختلف در تصمیم

. کنندمیعمل  سازمانی پیونددهنده آن حضور داشتیم، مانند اي که ما درر هر چهار پروژهاي دقرارداد محله انجام ها درکه شهرداري

ي هاگذاريانسجام میان سرمایه عدمآن،  چندبعدي بودن موضوع نوسازي شهري و نتیجه ،هانهایت، چالش سوم در این پروژه در

سازي، آبی یا سبز) و مداخالت ناملموس (فعال ،خاکستري هاي(اصالح خاکستري، زیرساخت شده در محیط فیزیکیانجام

  یا مردم) بود.ها ایدهشارکت ، مدهیسازمان

توانیم . میبپردازیم» ؟ها دشوار استچرا غلبه بر این چالش«اینکه در پاسخ به  بیشتري دوم، سعی کردیم به جزییات در مرحله

و نداشتن زبانی مشترك میان عوامل مختلف در  11ماهنگیهاینجا مشاهداتمان را به شکل دو مانع بازدارنده خالصه کنیم: نا در

ناقضی تها، بازیگران یا ابعاد مختلف، ها بین مقیاسفعالیتهاي نوسازي شهري. شاید جاي تعجب باشد که در هیچ مورد از پروژه

هاي پیونددهنده را در هر چهار محله آزمایش کردیم که براي غلبه بر ناهماهنگی و نداشتن زبان مرحله آخر، فعالیت . دردیده نشد

  م. کنیهاي آزمایشی را ارائه میحلمختصر این راه طور، بهادامهمشترك طراحی شده بود. در 

  ماهنگینقش پیونددهنده در ناه. 4-4-1

سوي بازیگران مختلف  شده ازترتیب داده هاي مختلف و اقداماتمقیاس دربندي مداخله توان ناشی از زمانناهماهنگی را می

توجهی قابل طورند که بهاهاشاره کرد 12»هادهامیان ن یمانتعارض ز« عنوان) به این موضوع به2005رت و همکاران (موالدانست. 

 ل جدي بهشککنند که این تعارض ممکن است بهافتد. آنها استدالل میاتفاق می اقتصاد و جنبش جامعه مدنیجهان سیاسی، در 

گونه ها تحلیل شود و بررسی شود که چعوامل اصلی این تفاوت« ند تااهکردهاي نوآورانه و اجتماعی ضربه بزند و توصیه ابتکارعمل

  ).1989» (زمانی بهتري سوق دادهمگرایی عوامل را به سمت توان این می

                                                           
9. Urban Ecology Centre (UEC) 
10. Bockstael, Bloemenhof, Abbaye and Zinneke 
11. Asynchronicity 
12. Conflict of temporalities between agencies 
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 .فیزیکی انجام نشده است اند و هیچ مداخلهریزي ماندهبرنامه اي هنوز در مرحلهپروژه، مداخالت منطقه در سه پروژه از چهار

هاي زیرساخت و (بوکستل) چرخه پویااجراي زمان دقیق شروع برداري شوند. ها بهرهاین پروژه 2017انتظار داریم تا قبل از سال 

ي براي اکه ادارات منطقهکنند: درحالیخود کار می این، هرکدام از بازیگران با شیوه . عالوه بر(زینکه) نیز معلوم نیست ونقلحمل

دام سریع معموالً بر اق، بازیگران محلی هنددو به تحوالت جدید به آهستگی واکنش نشان می کنندمیریزي سال آینده برنامهد چن

رکدام هاز یک پروژه مبتنی بر مردم است. تر طوالنیفیزیکی بسیار چرخه عمر یک پروژه  همچنیند. ننکو تغییر فوري تمرکز می

ها نآ توافق دوطرفهبه توجهی قابل صدمهشود و اقدامات میها و اندازها، برنامهچشمهماهنگی در منجر به نا مانیاز این تعارضات ز

زیرا بازیگران محلی توانی براي پیگیري روندهاي  کاهش یابد؛باال بهاقدامات پایینیک خطر تکراري وجود دارد که آورد. وجود میبه

در ایجاد  »ايقراردادهاي محله« ندارند. این مسئله یکی از دالیلی است که مدیران برنامهرا پایین هاي باالبهمدت در پروژهطوالنی

. دهدقرار میخطر  معرض دو را در که این موضوع هر چرا. کنندباال محتاط عمل میبهپایین و پایینهاي باالبهیان پروژهارتباط م

ارائه  2-4و  1-4 هايدر بخشآن شواهد تجربی که  –ها و ابعاد پیونددهنده میان مقیاستواند دلیلی بر عدم موفقیت این امر می

  . باشد -شد

اال ببههاي پاییناصالح چرخه عمر در پروژه -عملی آزمایش کردیم پژوهشرا در  که ما آن - مانیبراي تعارض زحل بالقوه راه

 ) است که در2014کوکس و همکاران (گیري نتیجه. این موضوع شبیه به کندمطرح میعنوان مداخالت موقت را بهآنها  است که

تماع سازي اجرفت، این موارد ابزارهایی براي شبیهاز بین میاشغال موقت فضا وساز یا اغلب از طریق ساخت مانیآن تعارضات ز

 ا توجه نشده بودبینند که قبالً به آنهکنند یا عوامل پنهان و کیفیتی را میتر ارزیابی میرا به شکل انتقادي محلی هستند که محیط

را مورد آزمایش قرار دادیم، این عامل محرك  باال است و ما آنبهتحرکات در اقدامات پایین . این روشی براي حفظ پویایی و)24(

دهد یشود و سازوکارهایی را ترتیب مهاي دولتی را متعهد سازد، پیروز میگیرندگان در مقیاسدر تغییر سریع، بدون آنکه تصمیم

. قید )Hodson and Marvin, 2010( تغییرات شهري ناسازگار است براي »هاي سیستمی و بلندمدتبرنامه«طور بالقوه با که به

 ود دائمیاز ابتدا قرار ب شوند اما اگرها نهایتاً با تحوالت بلندمدت سازگار میحائز اهمیت است زیرا بسیاري از پروژه »طور بالقوهبه«

  13.ندیافتباشند، ممکن است تداوم نمی

  نقش پیونددهنده در نداشتن زبان مشترك. 4-4-2

ثال، ترجمه عنوان مها، بازیگران یا ابعاد بود. بهبا آن برخورد کردیم تعبیر و تفسیر عبارات میان مقیاس چالش مهم دیگري که

 ؛آمدفرد باشد، خود نوعی چالش به حساب می به مفاهیم معنادار که در مقیاس مسکن هر »همبستگی در آبخیزداري«مختصر واژه 

لی آن طرح اص اتفاق افتاد که در هوفجام شد. مشکل مشابهی نیز در محله بلوماناي ابئی برنامه قرارداد محله همان کاري که در

غییر مقیاس را در ت زمانی که چنینشد. می تعریفبایست در مقیاس یک میدان نسبتاً کوچک پایین به طول چندین هکتار میباالبه

از  زیرا بسیاريهاي مختلف مؤثر باشند؛ قرارداد محله در تعریف در مقیاس مدیران پروژه رودمیانتظار داریم، ریزي شهري برنامه

زمانی که این مسئله به موضوعات اجتماعی یا اقتصادي که دانش لبته زمینه معماري یا شهرسازي دارند. ا اي درها سابقه حرفهآن

ها و بازیگران خواهند داشت. مقیاستعریف ري براي هاي کمتمهارت شود، مدیران پروژهبه آنها وجود دارد، وارد می کمتري راجع

به نحوه ارائه کارشان  گران موفق در موضوع تغییرات شهري باید به دقت راجع)، میانجی2010طبق پیشنهاد هودسون و ماروین (

تعریف مفاهیم در هایی به منظور . تخصص)483( ها برقرار کننداي مناسبی با آنتا از این طریق رابطه ؛به انواع شرکا فکر کنند

، ستل)هوف و بوک(بلوم ریزيهاي شهرسازي و برنامهاقدام نیاز است و شامل تخصصپروژه دردستهاي مختلف، متناسب با مقیاس

                                                           
  ) است.1958) و ساختمان اتم بروکسل (1889شهرها برج ایفل فرانسه ( در ماندگار و موقت مداخالت از مشهور نمونه . دو13
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

ان کمک گرها و بازیعبارات میان مقیاسعریف که معتقدیم این کار به ت آنجا شود. ازمی (زینکه)و اقتصاد شهري  (اَبئی) هیدرولوژي

هاي ازمانس ابعاد مختلف پروژه نوسازي شهري وجود دارد که به مشکالت عریفیابیم که دشواري بیشتري براي تمی پس در ؛کندمی

ایی هافزاید. در پروژهمیمحور هاي مردممؤلفهگرفته در محیط فیزیکی و هاي صورتگذاريزدن میان سرمایهبراي پل پیونددهنده

واند تها و دانش الزم میسر بوده، منافع بازیگران دخیل درآن بهتر توضیح داده شده و میبین مقیاس یفدسترسی به تعر که

  سازنده باشد. ارتباطات اي براي مذاکره موفق وزمینهپیش

  . بحث5

  . پردازیممیو نظریه گذار  شناختیبوم -اجتماعیهاي سیستم ادبیاتآنها با  خود و ارتباطهاي تجربی در این بخش به یافته

  زدن در بازآفرینی شهري با موفقیت کم. پل5-1

آنها به  هايدهد که مدیران پروژه محلی و تیمتولید شهري در بروکسل نشان می شواهد کیفی ما مبتنی بر سیاست اصلی

 روپیونددهنده روبههاي اي از نقشطور خاص، آنها با مجموعه. به)1-2-4(بخش  کنندعمل می پیونددهندههاي عنوان سازمان

 هاي پیونددهندهسازمان .)1شد (جدول و نظریه گذار استخراج  شناختیبوم -اجتماعیهاي مربوط به سیستمادبیات که از باشند می

تعداد نسبتاً کمی  در مقابل،. اند) پرداختهR4و  R1 ،R2 ،R3فعاالن و منافع مختلف (بین انواع  ارتباططور خاص به ، بهدر نمونه ما

هاي گذاريمعدودي از آنها به هماهنگی بین سرمایهتعداد ) و R6( اجتماعی نوسازي محله بیوفیزیکی وهاي جنبهبین  ارتباطبه 

به و ، تمهم اس پیونددهندههاي بین نقش دقیق فکیککه ت دهدنشان میاین نتیجه به وضوح  اند.) پرداختهR11اجتماعی و فنی (

  .شوندانجام نمی یکسان رسد که همه آنها با شدتنظر می

؛ ددهنشهري رخ میآفرینی باز يهادر برنامهارتباطی مشخصی هاي که فعالیت از این داردهاي ما نشان در حالی که یافته

باعث ایجاد ها فتهیااین ). 2-2-4کنند (اشاره می» ايقرارداد محله«ي هابرنامهعناصر مختلف  روابط متناقض بینبه شواهد کیفی 

 منجر به، در واقعارتباطی، هاي در نقشآنها  هايمدیران پروژه و تیمشده مشارکت دركدر این موضوع شده است که آیا تردید 

  شده است.شهري  تحولدر  آمیزنتیجه همکاري بین سازمانی موفقیت

-4 برطرف کرد (بخششهري بروکسل  آفرینیمکمل در برنامه باز یکمهاي یافتهاساس  توان براین شک و تردیدها را نمی

  : عملیاتی کردیم زیر گیريهاي اندازهرا از طریق شاخص ارتباطیآمیز . ما نتایج موفقیت)3

  ؛ گذاريتصمیمات سرمایهحکمروایی بر روي میزان تأثیرگذاري سطوح مختلف  

 ايقرارداد محله«هاي ر برنامهدلموس هاي ملموس و ناممیزان هماهنگی پروژه.«  

ودجه در بین تخصیص بکه  کنیمتفسیر میچنین اینمقدماتی عنوان شواهد را بهبا توجه به شاخص اول، نتایج اقتصادسنجی 

هاي مربوط ذاريگبه استثناي سرمایهصورت گرفته است؛ البته اي منطقهنهاد باال به پایین و/ یا توسط یک ، از هاي مختلفدسته

هد که همکاري داین نشان می است.محلی  يهامربوط به شهرداريآن مسکن که سهم نسبتاً بیشتري از  صاد محلی و کیفیتبه اقت

هاي بنديدر دسته هاگذاريسرمایهگی چگون درباره گیريدر زمان تصمیم حکمرانی ايمنطقهسطوح شهرداري و  مابینسازمانی بین

 ملموس رعناص نکهیا بر یمبن يشواهد عنوان به را خود یکم جینتا ما دوم، شاخص مورد در .خیلی قوي نبوده است ،مختلف هزینه

 يهانقش که . این امر نشان از این داردمیکنیم ریتفس هستند، جدا هم از نسبتاً يشهر ينوساز يهايگذارهیسرمالموس نام و

 زیآمتیموفق) یاجتماع -یفن تحوالت يسازهماهنگ( R11 و) های علتفرهنگ و یعیطب هايجنبه نیب ياواسطه( R6ارتباطی 

  .ندانبوده
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عنوان هب توانرا می بروکسل يشهرآفرینی باز برنامه در ارتباطی يهانقش مورد در یکم و یفیک يهاداده دو هر ،یکل طوربه

  کرد.) تفسیر R11و  R1 ،R3 ،R6خصوص هاي مختلف ارتباطی (بهشواهدي بر موفقیت کم فعالیت

هاي پیوندهنده ازمانس گستردهدر ادبیات بلکه  ،گیردنتایج فقط در ارتباط با بازآفرینی شهري شکل نمیکنیم که این ما فکر می

در  گريمیانجیتحقیقات گسترده در مورد در در حالی که  شود.مرزي دیده می هايسازمانگرها و و مفاهیم مرتبط مانند میانجی

رفته مورد توجه قرار گ تجربیهاي سازمانهاي بالقوه و ارزیابی میزان بروز آنها در رفتار تمایز بین نقشروي بر  انتقال پایداري،

هاي شده در نقشدهد که مشارکت ادراكشواهد ما نشان می)؛ Kivimaa, 2014; Dedeurwaerdere et al., 2015است (

رسی شود که دهد که باید برنشان مینتایج نیست.  ارتباطیکافی براي نتایج موفق شرط اما  باشد؛ ممکن است شرط الزم ارتباطی

موانع و  تا با جزئیات بیشتريشود از محققان دعوت باشند؛ و باید می سازمانی ناکامدر ایجاد همکاري بین ارتباطیهاي چرا فعالیت

شهري ی آفرینهاي بازدر مورد برنامه ،الؤبه این س یهاي اولهکنند. در بخش بعدي پاسخ تحلیلآمیز را موفقیت ارتباطهاي چالش

  .شودارائه می

هاي به سه دسته گسترده از چالش 1مشخص شده در جدول  ارتباطیهاي مختلف دهد که نقشتحقیقات ما بیشتر نشان می

 حکمروایی؛هاي مختلف ) بین مقیاس1ها به ترتیب مربوط به تنش هاشود. این چالششهري مربوط میآفرینی در زمینه باز ارتباطی

هاي تدهد فعالینشان میشواهد باشند. تفسیر می پایداري شهري تحوالت) بین ابعاد مختلف 3و ؛ ١٤ناهمگون فعاالنانواع  ) بین2

در نمایند.  شهري را تشدیدآفرینی بین ابعاد مختلف باز عدم رابطه تواندمی فعاالنو انواع  حکمرواییسطوح مختلف ارتباطی بین 

جرایی اهاي ملموس بین سطوح مختلف پروژه در اجماعابعاد مختلف نوسازي شهري شاید به مدیران پروژه بین قطع ارتباط  واقع،

 هاي پیونددهندهسازمان ها،در بسیاري از برنامه شود.هاي پیچیده مرتبط با هم میاما موجب انقطاع در مؤلفه، کمک کرده باشد

آنها  هک صورتیاند، در کاهش داده فیزیکیهاي گذاريدر سرمایه توافقبا ایجاد را دولتی ادارات سطوح مختلف در موجود اختالفات 

 بین بترکیدر با این حال،  اند.فعاالن اجتماعی شدهدولتی و ادارات بین ، باعث تنش هاي مربوط به مردمگذاريرمایهبا ارتقاي س

کی و محیط فیزیدر حوزه هاي نوسازي شهري گذاريارتباط آشکار بین سرمایهعدم رسد که نظر میبهاستراتژي ارتباطی این دو 

  مردم، تشدید یافته است. 

  يداریپا ادبیات به توجه با یتجرب جینتا مورد در بحث. 5-2

 رکیبتبر اساس فرضیه پیچیدگی در شناختی بوم -هاي اجتماعیي سیستمگفته شد، تئور 1-2-2 طور که در بخشهمان

واقع  وزهحشهرها در تقاطع بین این دو ، بسیاري از ساختارهاي بیوفیزیکی جامعه در سایه. است بیوفیزیکیهاي اجتماعی و مؤلفه

رسد که به نظر می -در باال بررسی کردیم که - شهري شناختیبوم -هاي اجتماعیسیستم طبق مطالعات اخیر در مورد اند.شده

تقویت اند را هاي سیستمیپیچیدگی هدایتکه قادر به به فعاالنی نیاز موضوع ر حال افزایش است. این ها دختارپیچیدگی این سا

ستم را براي انتقال سیهاي پیونددهنده ل سازمانهاست پتانسیمدت شناختیبوم -هاي اجتماعیسیستم کند. در حالی که تئوريمی

پیشنهاد ر خاص، طوبه م.فکر کنی در شرایط سیستماتیک» زدنپل«به مفهوم باید دهد که ، نتایج ما نشان میدشناسبه رسمیت می

ع هاي مختلف افزود یا توزیتوان در سازماناي که میهاي جداگانهعنوان فعالیتنباید به ارتباطیهاي نقش انواع مختلفشود می

درونی وعی، وابستگی به ن. مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، یکدیگرکرد، در نظر گرفته شوند؛ بلکه باید با توجه به وابستگی آنها به 

کت دارند. در آن مشار ارتباطیهاي که سازماناست شهري شناختی بوم -هاي اجتماعیی سیستمپیچیدگبازتاب  ارتباطی،هاي قشن

  که در تاس و ابعادي االنفع هاي مختلف، انواعشهري شامل مقیاس شناختیبوم -اجتماعی هايسیستمشهري،  بازآفرینیدر مورد 

                                                           
14. Heterogeneous 
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  بازآفرینی شهريهاي پیونددهنده در سازماننقش  قرارگرفته در میان شما:

  .پردازدب زمانطور هماین سه چالش بهبه » سیستماتیک«طور بهآمیز نیز باید موفقیت ارتباطاي قرار دارند، و روابط پیچیده

 -اجتماعی هايهاي سیستمن تئوريآمیز، تقویت ارتباط بیموفقیت ارتباط سیستماتیک ازهاي درك بیشتر ما یکی از راه

ها براي تحقق انتقال پایداري، از استراتژيکه  شوداین پیوند با این واقعیت تسهیل می .)2-2-2(بخش  استگذار و شناختی بوم

 van Lente et( تأکید دارند »اتیکسیستمهاي میانجی« ، بر اهمیتدر مقیاس خرد جمله مدیریت انتقال و مدیریت استراتژیک

al., 2003(. شده تعریف – سیستماتیک هايیانجیمؤثر بر موفقیت م در واقع، عوامل مختلف) 2010توسط هاودسون و ماروین (

 سال گذشته 20طول هاي پیونددهنده در برنامه بازآفرینی شهري بروکسل در م سازمانموفقیت کطور کامل، به -)2014( کیویماو

ایشان هو تیم» ايقرارداد محله«ه ، مدیران پروژماروین وهادسون  توسطشده موفقیت تعییناز میان هفت عامل  دهند.را توضیح می

طرفی مالی و ) بی2 ؛باشدموقت می »ايقرارداد محله«ي هاتمام برنامهندارند و  مدت) ثبات سازمانی و بودجه طوالنی1 ،به وضوح

 . نتایج مثبتبه آنها، وجود نداردوابستگی مالی ، و مراتب سیاسی و اداريدر سلسله هپروژمدیران به دلیل فعالیت  سیاسی معتبر

در را  ارتباطیهاي هاي نقشپیشرفت، سیستمی گريمیانجینیز مطابق با تحقیقات قبلی در مورد  )4-4(بخش  یعملپژوهش 

هاي نوسازي در مورد پروژهی متفاوت ارتباطقراري برو  ؛هاي مختلف منافع اجتماعی از طریق ارتباطاتهمترازي بهتر مجموعه

هش پژوکه براي را غیردولتی نهادهاي در حالی که . دانسته است -ه استمختلف تطبیق یافت هايطرفزبان با  هک -شهري 

أمین مالی تمستقل مالی توصیف کرد (هر چهار پروژه توسط مقامات دولتی قدرت عنوان توان بهخود استفاده کردیم، نمی عملیاتی

در بافت شهري خاص بروکسل ممکن است به توضیح موفقیت آن و تعبیه معتبر آن شدند)، فرهنگ سازمانی مشترك جمعی می

د نانتومی موقتیهاي کمک کند. در مقابل، این یافته ما که پروژه، شرح داده شده است 4-4 که در بخش ارتباطینسبی دو استراتژي 

لند هاي بو ابعاد نوسازي شهري شود، با ارزیابی هادسون و ماروین مغایرت دارد که برنامه فعاالنها، اسدر مقی رابطهباعث بهبود 

 شدنمدت را مانع از قفلمداخالت کوتاهشود که ا همراه میکیویم استداللدانند؛ با میضروري را سیستمی گري میانجیمدت براي 

 .دانددر سطح نهادها می

  گیرينتیجه. 6

ی ختلفهاي مرشته شده است. در حالی که تمرکزشهري آفرینی هاي بازدر برنامه پیونددهندههاي این مقاله به نقش سازماندر 

هاي یتو موفقیت فعال هاهاي تجربی برنامهبا بررسیمقاله ما وجود دارد،  پایداري در انتقال به سمت ارتباطیهاي نقشمتمرکز بر 

ی شناختروشوجهه بر اساس کاربرد سه مقاله  .کندشهري، شکاف مهمی را پر میآفرینی ي بازهادر چارچوب سیاست ارتباطی

هاي دانش مربوط به سازمانشهري در شهر بروکسل،  آفرینییاست اصلی بازس در پیونددهندههاي نقش سازمانمورد مکمل در 

ادبیات ر شده دارائه ارتباطیهاي اي از نقشمجموعه )1ز: دهد. این شواهد عبارتند اشرح می با ارائه اولین شواهدپیونددهنده را 

هاي کلیدي رسد نقشظر مینبه )2 ؛شودشهري انجام میآفرینی در زمینه باز هاي پیونددهندهط سازمانپایداري توسموضوع 

) 3 ؛شهرينی آفریهاي بازدر برنامه اجتماعیو  بیوفیزیکیمداخالت پیوند بین خصوص در به اند؛مواجهمی با موفقیت ک پیونددهنده

هاي ر مقیاسد فعاالنارتباطی بین  مسائلی مانند یهاتواند مربوط به یک سري چالشمیپیونددهنده هاي فعالیتناموفق نتایج 

 هنده،یونددهاي پی سازمانطرفی سیاسی و مالوجود نسبی بیو عدم ،هاي اجتماعی و بیوفیزیکیمختلف، تعارض زمانی بین پروژه

وفیزیکی بیهاي اجتماعی و جنبه بهها، براي پاسخ به این چالشممکن است  ،شهريآفرینی بازدر  هاي پیونددهندهسازمان )4و  ؛باشد

رسد نتیجه ترکیبی از ینظر مبه در بروکسل،» ايقرارداد محله«ه در مورد برنام صورت جدا از هم بپردازند.مداخله، بههاي برنامه

عاد و اب فعاالنها، بین مقیاستایی جاي یک گروه سهراهی بهگیري یک سهشکلمنجر به  که عامل ارتباطی وجود دارداین چهار 

و بین  رانیحکمبین سطوح مختلف شده مشاهدهپیونددهنده هاي فعالیترسد نظر میبهشده است:  سیستم شهريهاي فرممختلف 
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اشکال ازنگري در بچنین قطع ارتباطی به . شهري را تشدید کرده استآفرینی بازمختلف  ارتباط بین ابعادعدم فعاالن، انواع مختلف 

-تم اجتماعیی سیساجتماعی و بیوفیزیکتحوالت ر بین بیشتهماهنگی  کردن آنها با هدفتر و سیستماتیک ارتباطیکنونی 

 . نیاز داردشهري، شناختی بوم

 -هاي سیستم اجتماعیپژوهشاتخاذ شده در این مقاله را دنبال کند و روز بهتواند رویکرد در این زمینه میهاي آتی پژوهش

گرهاي میانجیها و عوامل موفقیت نقشمورد در هاي گذار پژوهشدر مورد پیچیدگی شهري را با بینش حاصل از شناختی بوم

  .ترکیب کند ،شهرها رات ساختاريي از تغییبراي مورد دیگر قالههاي ماعتبار خارجی یافته تستمثال با راي ب، سیستمی
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  چکیده

ي شهري یک اقدام جمعی است که طیف هاسازي سبزراه در حوزهپیاده

تی دول هايبخشاي و محلی، بین منطقه هايعاملیتاي از روابط بین پیچیده

(حوزه زیر کنترل و نفوذ حوزة استحفاظی) هاي و بین حوزه اجراییدر همان سطح 

 سازي و اجرايشود. این مقاله به بررسی نحوه کنترل پیادهمجاور را شامل می

به نتایج و  ییحکمرواپردازد و اینکه چرا ساختارهاي مختلف سبزراه می

 شوند. ما از یکشهري منجر می حوزههاي مختلف اجرایی سبزراه، در یک فرایند

مطالعه موردي به یک پروژه سبزراه در استان ژجیانگ مرکزي، استفاده رویکرد 

هاي جامع و کامل ها از طریق شناسایی میدانی، مصاحبهکنیم که در آن دادهمی

شان هاي مقدماتی نآوري شده است. یافتهجمع ،و بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد

و پیشرفت از  دهد که پروژه سبزراه ژجیانگ مرکزي، یک مرحله رشدمی

 ل ومتقاب یی (راهبري)حکمروا«به  »تخصصی یی (راهبري) سرزمینیحکمروا«

ا ب یهایاست. آژانس ذاشتهرا پشت سر گ (چندوجهی) »ي مختلفهامقیاس در

ها داراي سمت و والن آنهایی که مسئ(آژانس هاي دوگانهوظایف و مسئولیت

ان دولتی و نمایندگ سايؤشامل ر )اندهاي جداگانه در دو سازمان دولتیمسئولیت

در  و توانند ارتباطات سازمانی متقابلهاي مختلف، میآژانساي از حرفه

عمودي (بین سطوح  صورتبههم  ؛دنایجاد کن(چندوجهی) هاي مختلف مقیاس

 ها و اداراتافقی (در سراسر حوزه صورتبه) و هم هاو حکومت هامختلف دولت

سازي سبزراه در مقیاس پیاده اجرا و هبود بازدهی در)، و در نتیجه بهاو بخش

  را به همراه داشته باشد. وسیع
  

و  با وظایف، آژانس حکمرواییسبزراه، ساختار  سازيپیادهاجرا و  ها:کلیدواژه

  .ي دوگانههامسئولیت

 

 

Abstract 

Greenway implementation in city-regions is 

a collective action involving a complex 

range of relations between regional and local 

agencies, between government departments 

at the same administrative level, and 

between adjacent jurisdictions. This paper 

explores how greenway implementation 

governance is structured, and why different 

governance structures result in different 

greenway implementation processes and 

outcomes in a city-region. We use a case 

study approach to a greenway project in 

central Zhejiang Province (CCCZ), where 

data are collected through field recon-

naissance, in-depth interviews, & document 

analysis. Preliminary findings reveal that the 

central Zhejiang Greenway Project has 

experienced a development from ‘territor- 

ially-specialized governance’ to ‘cross-scale 

governance’. ‘Double-hatted’ agencies 

comprising government leaders and 

professional representatives from different 

agencies can create cross-scale institutional 

linkages both vertically (across levels of 

governments) and horizontally (across 

jurisdictions & departments), thus improving 

the efficiency in greenway implementation 

at a large scale. 

Keywords: greenway implementation, 

governance structure, double-hatted agency. 

                                                           
1. Chen, Jun Xian, Han, Sun Sheng & Chen, Si Qing (2019). Understanding Governance Structures in Shaping Greenway 
Implementation in City-Regions: A Case Study in Central Zhejiang Province, China. Proceedings of the Fábos Conference on 
Landscape and Greenway Planning, 6: Article 60. 
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  مقدمه. 1

هاي اکولوژیکی در وراي مرزها شبکه 3ي منفرد به احیايهاو محوطه هااز سایت 2حمایت و مراقبت، از 1تمرکز حفاظت طبیعی

ریزي سبزراه، آشکار است . این امر در بخش طراحی و برنامه)Ahern, 2004; Jongman & Pungetti, 2004ت (تغییر کرده اس

از ایاالت متحده  هاسبزراه در سراسر جهان طراحی و اجرا شده است. گرچه سبزراهدر خصوص  يي متعددهاطرح طوري کهبه

ي شهري چین مورد هایک ابزار طراحی در تعداد زیادي از حوزه عنوانبه اخیراًاما ، )Ahern, 2004( اندهآمریکا سرچشمه گرفت

. منطق 5گوانجوـ  جانگجاو ـ امنیشو سیستم سبزراه مثلثی  4دلتاي رود مروارید سبزراه براي مثال پروژه؛ اندهار گرفتاستفاده قر

ه اقتصادي براي استفاد ،توانایی آن براي آشتی دادن نیازهاي متقابل بین فضاي سبز و زمین، ایجاد سبزراه(اساس و پایه) پشت 

اده تواند مورد استفمیزمین  »هايباقیمانده«، برخی از هاتوسعه فضاي سبز خطی مثل سبزراهبراي . )Chung et al., 2018است (

 ,Tan( دزیادي پیدا کن تواند توسعهمیدلیل باریک یا ناامن بودن، ن هي زهکشی که بهاو یا حوزه هاقرار گیرد، مانند ساحل رودخانه

 تواند ایجاد پتانسیل تفریحی قطعات زمین باشد که براي مقاصد دیگر،می هایکی دیگر از دالیل توسعه و ایجاد سبزراه ).2006

  ).Chung et al., 2018( رو در داخل کمربندهاي سبزبراي مثال، با قرار دادن مسیرهاي پیاده ؛انداستفاده یا محافظت شده

 يهاشهرك کردن متصل براي 6پیوندي مثابه به را هاسبزراه ،شهري منطقه توسعه براي چین استراتژي این، عالوه بر
 Ministry of Housing & Urban-Rural( گیردمی نظر در ،واحد کل یک عنوانبه همدیگر، به مختلف )يها(سکونتگاه

Development, 2016 .(  

 و اجراي سبزراه در منطقه بوده سازيپیادهي اصلی در هایکی از چالش یی،حکمروادهد که ساختار مینشان  پیشینمطالعات 

ستند: ه ايترین دالیل موفقیت سبزراه در مقیاس شهري ـ منطقه، اصلیییحکمروا). سه جنبه ساختار Ryan et al., 2006است (

هماهنگی توسعه کلی  ،اي. هدف کنترل منطقه7هابین حوزهادارات و همکاري متقابل  و هابخش ، همکاري بینايکنترل منطقه

بسیاري از محققان موافقند که  )،Siegel, 1999( حل این مسئله نیستراه لزوماً ايمنطقه حکمروایییی است. اگرچه یک فضا

 قوي و یکپارچه است یا خیر، نقش دارد اي، در تعیین اینکه آیا برنامه و طرح سبزراه منطقهايمنطقه يهاو آژانس وضعیت دفاتر

)Erickson, 2004; Ryan et al., 2006; Ryder, 1995.( يهاو آژانسمثال، پس از بررسی و مطالعه روابط میان دفاتر  عنوانبه 

هاي کدام، آنها را به مدل ) بر اساس ساختارهاي سازمانی هر2004ي مختلف سبزراه، اریکسون (هاو محلی، در پروژه ايمنطقه

مکان دارد که اوجود اي با کنترل ابتدایی بر اجرا منطقه نهادیک 		،متمرکزمدل در کند. بندي میطبقه 8و غیرمتمرکزرو متمرکز، میانه

رویکرد  کند. با این حال، اینفراهم میرا تر یک منطقه جغرافیایی وسیعبیشتر براي  بودجهتأمین هماهنگی بین دولتی بهتر و 

 یک اولویت در نظر عنوانبهسبزراه را  پروژه ي محلیهاشود و هنگامی که شهرداري روروبهتواند با عدم پشتیبانی مردمی می

 ولیهاکنترل  هیچکدام ي قلمرو محلی،هاو نه حوزه ايمنطقه يهاو آژانس رو، نه دفاترساز خواهد بود. در مدل میانهنگیرند، مشکل

ن نتیجه مشوق هماهنگی بی ي محلی توسعه یابد، درهاتواند در میان شهرداريمی فراینداین  گري)بر اجرا ندارند. رهبري (تصدي

، اندرکارانتو دس مشترك در بین فعاالن و وظایف هاممکن است به دلیل مسئولیت سازيپیادهاجرا و  فرایندآنها باشد. با این وجود، 

سازد که به اجراي عملیات تبدیل قطعات شخصی ي محلی این امکان را فراهم میهاکندتر شود. مدل غیرمتمرکز براي شهرداري

                                                           
1. Nature conservation 
2. Protection 
3. Restoration 
4. The Pearl River Delta Greenway Project 
5. XiamenZhangzhou-Quanzhou 
6. Integrator 
7. Regional control, inter-departmental cooperation and cross-jurisdictional cooperation 
8. Centralized, moderate and decentralized models 
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  هاي شهري:سازي سبزراه در حوزهپیاده اجرا و در شکل دهی به حکمرواییدرك ساختارهاي 

  چین موردي در استان ژجیانگ مرکزينمونه

به  1کند. کنترل محلی قويمیعنوان نهاد مشورتی (ناظر) عمل به، ايمنطقهیا آژانس در حالی که یک دفتر  ؛به سبزراه بپردازند

نند ممکن است با همسایگان خود ارتباط برقرار نک هامعنی پشتیبانی عظیم مردمی و مقیاسی قابل کنترل است. با این حال، پروژه

  ).Erickson, 2004انداز مشترکی وجود نداشته باشد (براي هماهنگی، چشم ايگري) منطقهديو به دلیل عدم رهبري (تص

سازد که به انجام وظایف میاین امکان را براي ادارات با تخصص و منابع قابل توجه فراهم  ،هاو بخش هماهنگی بین ادارات

با مسائل مربوط به مالکیت اراضی  2سازمان اراضی سنگاپور	مثال، در سنگاپور، عنوانبهدر یک پروژه سبزراه بپردازند.  مربوطه خود

عموم  را براي ها، سبرزاهها، از طریق ارائه حمل و نقل عمومی و دسترسی به جاده3و حمل و نقل ؛ سازمان اراضیاستدر ارتباط 

صنعت  ،پردازد؛ و اداره گردشگريمی هاسبزراهوساز و نگهداري به تخصیص بودجه براي ساخت 4سازد؛ وزارت داراییمیمهیا 

و  ها، بنا به مشوقهابرخی از سازمانباً غال ). با این حال،Tan, 2006دهد (میتوسعه در هماهنگی با محیط  را گردشگري

  ). Thomas, 2002( باشندمیي مختلف، بیشتر از سایرین در روند کار، همیار و فعال هابازدارنده

بزراه که براي یک شبکه ساست سبزراهی  و همبستگی ارتباطات ی ازسطح یابی بهدست ،ايبین حوزه تعاونو  همکاريهدف 

براي گسترش در سراسر  ،ايهاي منطقه. با توجه به ماهیت سبزراهشودمیمحسوب ضروري  ،منطقهیک یکپارچه در سرتاسر 

، توسعه آنها نیاز به هماهنگی )Hoover & Shannon, 1995( است متفاوتنیز  هاآنکه ترتیبات نهادي  سرزمینیهاي حوزه

در طرح سبزراه  کهي سبزراه هااهداف خود را دارند، احتمال دارد که اولویت هااستانداريکه  از آنجانیروها و اقدامات محلی دارد. 

  ). Erickson, 2004( مواجه شودمحلی  عملیات اجرا با مشکالتآغاز ، براي است هگنجانده شد ايمنطقه

، تعداد کمی از اندهرا درك کرد هاسبزراه سازيپیادهدر اجرا و  حکمرواییرغم تعداد زیادي از محققان که اهمیت ساختار به

بزراه ي سهاپروژه اجرايدر مورد چگونگی اداره کردن  مختصري شرح. اندهطور دقیق بررسی کردرا به حکمرواییمطالعات، ساختار 

ی شوند. هدف این مقاله بررسمیهاي فضایی و نتایج متنوع منجر فرایندمختلف به  حکمرواییکه چرا ساختارهاي وجود دارد و این

 و نتایج اجراي سبزراه است. توجه داشته باشید که هدف ما ارائه حکمرواییي مختلف هاسؤاالت چگونگی و چرایی مرتبط با شیوه

توانند در این مورد تفاوت ایجاد کنند. در عوض، تمرکز میجامع از نتایج اجرایی و رفتاري متفاوت نیست. عوامل زیادي  یتوضیح

 مورد مطالعه ناحیهعنوان هین بچ 5»اي از شهرها در ژجیانگ مرکزيمجموعه«است.  حکمرواییطور خاص، بر تأثیر ساختار ما به

در سه ن، اساختاریافته با رهبران و متصدیشده از شناسایی میدانی، مصاحبه نیمهآوريي جمعهاانتخاب شد. با تجزیه و تحلیل داده

 /بخشداري /شهرستان ،6شهرستان سطح در شهر شهري، منطقهشامل  ي درگیر در پروژه سبزراه ژجیانگ مرکزي،هاسطح فرمانداري

و اسناد سیاست دولتی، شواهدي یافتیم که پروژه سبزراه ژجیانگ  ايي رسانههاو اطالعات ثانویه مانند گزارش و واحد پایه، ناحیه،

 (چندوجهی) 8»ي مختلفهامقیاس در یی متقابل وحکمروا«به  7»تخصصی یی سرزمینیحکمروا«از  یک رشد و پیشرفتمرکزي، 

 نقش کلیدي 10ي دوگانههابا وظایف و مسئولیت ییها، آژانس9ي مختلفهادر مقیاس حکمرواییرا تجربه کرده است. در ساختار 

ي هاها) و افقی (در سراسر حوزهفرمانداري و هادولت حوعمودي (در سطدو صورت  هر به ؛کنندمیایفا  11پیونددهنده هايسازماندر 

  ).هابخشقلمرو و 

                                                           
1. Strong local control 
2. The Singapore Land Authority 
3. The Land and Transport Authority 
4. Ministry of Finance 
5. Cluster of cities in central Zhejiang (CCCZ) 
6. County-level city 
7. Territorially-specialized governance 
8. Cross-scale governance 
9. The cross-scale governance structure 
10. Double-hatted agencies 
11. Bridging organizations 
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ه و ارائه یک امر با توسع پردازیم. اینمرتبط با اجراي سبزراه در چین می حکمرواییدر بقیه مقاله، ابتدا به بررسی درباره ساختار 

پس از شرح این رویکرد،  .پردازیمها میآوري دادههاي جمعزمینه و روشسپس به ارائه اطالعات پس .چارچوب مفهومی همراه است

 مرواییحکو عواقب ناشی از آن را با تجزیه و تحلیل ساختار » مجموعه شهرها در ژجیانگ مرکزي«اصلی سبزراه  حکمرواییساختار 

  کنیم. در اقدامات اخیر معرفی می »مجموعه شهرها در ژجیانگ مرکزي« یافتهوسعهت

  سازي و اجراي سبزراه در چیندر پیاده حکمرواییساختار . 2

و اجراي سبزراه تمرکز کرده و توافق دارند که اجرا و  سازيپیادهدر ارتباط با  ،چین حکمرواییبسیاري از محققان بر ساختار 

 ,.Lawson & Liu, 2009; Liu et alد (شومیبسیج سیاسی قوي از باال به پایین هدایت 		سبزراه در چین توسط یک سازيپیاده

2006 ,et al.2012; Yu  ,2016; Xu & Yeh.( چین،  1مروارید در دلتاي رودخانه ايهنگام مطالعه و بررسی پروژه سبزراه منطقه

. ردگیمیشهرداري و واحد پایه را در بر منطقه شهري،  سه سطحی پیدا کردند که حکمروایی) یک ساختار 2016( لیو و همکاران

د. نکنگذار اولیه عمل میکننده و بنیانهماهنگ عنوانبهسبزراه و نظارت بر توسعه آن،  ايازي طرح منطقهانده، با راايمنطقه مقامات

واحدهاي سطح پایه  اد کرد و قرارداد آنها را بندریافت خواهرا محور از منطقه ي طولیها، واگذاري2نهادهاي زیرمجموعه شهرداري

قادر به بهبود  آرایشی. محققان معتقدند که چنین )Liu et al. 2016( ها را به عهده دارندبندد که ساخت و نگهداري سبزراهمی

، و )Yu et al., 2006: 236( در سراسر شهرها دالشکلیحو مت تقویت یکنواختی)، Liu et al. 2016(وري اجرا بازدهی و بهره

ها بینیدر مورد تحقق این پیشبا این حال، شواهد کمی  ).Xu & Yeh, 2012: 396( است ايمنطقه حکمرواییایجاد مجدد 

خل مرزهاي خود در دا هاگذاري، ساخت و مدیریت سبزراهکه مقامات محلی موظف به سرمایه طوروجود دارد. عالوه بر این، همان

ن اماکن خاص، پیرامو شدهساختهي سبزراهی روي زمین هابه شبکه ،ايهستند، تفسیر و بازگردانی سیاست سبزراه یکپارچه منطقه

 سطح و يامنطقه سطح نیب رابطه مورد در هم هنوز ).Lawson & Liu, 2009( رودشمار میپیچیده و غامض به اریبسامري 

  . دارد وجود اریبس نانیاطم عدم، عمل در یمحل

 هبحکمروایی، صورت گرفته،  ساختار کی در يعمود ارتباط لیتحل و هیتجز يبراو اقدامات،  هابیشترین تالش که یحال در

 کردنپر هدف با مطالعه ن. ایاست شده یکم توجه گوناگون يهابخش و مختلف يهاحوزه سراسر در یهماهنگی شامل افق ارتباط

 میتوانیم ما نیبنابرا و		انجام شده است زمان، طول در آن رییتغ و حکمروایی ساختاردقیق  لیتحل و هیتجز توسط هاشکاف نیا

  .میکن درك عمل درحکمروایی را  ساختار نحوه کار

  )یمفهوم چارچوب کی( راهسبز يهاپروژهبراي  حکمروایی. 3

ي هادفاتر و آژانس .دهدنشان می را سبزراه پروژه ياجرا با مرتبط حکمروایی ساختار یبررس يبرا یمفهوم چارچوب ک، ی1 شکل

 دفتر ،یسنجامکان مطالعه مرحله در مثال، يبرا .دهندمی شکلسبزراه را  پروژهاجراي  میمستق طوربه استانداري متعدد در

 نیا گذاري دربراي سرمایهخصوص منابع مالی  ی درمال امور. دفتر کندمی هیتوجرا  هامسیر سبزراه ي و طراحی نقشهزیربرنامه

 از مجوز به ازین، این امر باشد ی را در بر داشتهساختمان اراضی به ییروستا اراضی لیتبد سبزراه پروژه اگر گیرد.میتصمیم  پروژه

 دییأت زا پسرا انجام دهد.  لیس خطر یابیارز تواندمی، سازمان منابع آب شوند ساخته آبدر مسیر  هاراهسبز اگرسازمان اراضی دارد. 

 واهدخ هایی ترتیبمناقصه ،ساختطراحی و  قرارداد يبرای ساختمان آژانس، توسعهسازمان بهسازي و  توسط یسنجامکان مطالعه

                                                           
1. The Pearl River Delta 
2. Municipal governments 
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سازمان بهسازي و  مثال، عنوانبهی مختلفی دارند. ارتباط يهادستورالعملو  هاتخصص ،هااندازه ریدرگ یدولت يهاسازمانداد. 

 ها2استانداري و 1يبخشدار .ارتباط داشته باشد کمتر یساختمان آژانس با اماباشد  ،یمال آژانس با تعامل در شدت به است ممکن توسعه

 يعمود خطوط به »ائویت« اصطالح .دهندی را شکل میمحل يهاسازماني هایژگیوچین،  3»تیائو کوئی« ستمیسنیز، مطابق 

 اکمیتح یافق خطوط »کوئی« اصطالح. کندیم متصل يمرکز دولتي هاوزارتخانه به را مختلف يهابخش که دارد اشاره حاکمیت

 دفتر کی ن،یچ» تیائو کوئی« ستمیس در مثال، يبرا. کندیم خود متصلي هااستانداري به را هابخش نیا که دهدیم نشان را

 طهراب اول درجه در، سابقر را بر عهده دارد. مورد باالت سطح کی درداري بخشاستانداري و  به گزارشوظیفه ارائه  ،یمحل(آژانس) 

  .کندمیعمل  )تیائو( ياحرفه ارتباطبه  عمدتاً دوممورد  که یحال دردارد،  )کوئی( یمحل آژانس با گري)ي (تصديهبرار

  

  

  

  

  

  

  

  سبزراه پروژه جهینت مقابل در کنترلی ساختار. 1 شکل

  

 یسازمان یژگیو پنج آنها .گرفت قرار بحث مورد شتریب )2018a( 4ي اگبرگ و تروندالهادهیا با آژانس يهاو مشخصه تعامالت

 از تفادهاس هنگام. افتهیسازماننظمی و بی هاساختار نظم ،يعمود تخصص ،یافق تخصص اندازه،: کنندیمبیان  خالصه طورهب را

   .پردازیممی هااست که در ادامه به آن هاآژانس از ییهایژگیو بر تمرکزاجراي سبزراه،  مطالعهآنها در  يهادهیا

 يهاهپروژ ياجرا ای و یهماهنگ نظارت، تیظرفدهنده نشان ند،الیدخي و اجراي سبزراه سازادهیپ در کهی مواضع تعداد ،اندازه -

  باشند. راه میسبز

 فهیظو یافق عیتوز .شودمی عیتوز واحدها انیم دری افقصورت هسبزراه ب فیوظا چگونه که دهدمی نشان یافق تخصص -

 سطح در تورنتوسبزراه  طرح مثال، يبرا ).Gulick, 1937( باشد هدف يمشتر ای فرایند بخش، ،سرزمین به مربوط است ممکن

   ).Erickson, 2004( اندیداخل متخصص خود سرزمین اساس بر که شودمی اجرا استانداري يواحدها توسط و شده هیته ايمنطقه

 سازيیادهپ يهاسازمان نیب ای داخل در ی رامراتبسلسله سطوح در پرسنل شدهتعییناز پیش میتقس، يعمود تخصص -

  دهد. میسبزراه نشان 

کنشگر  کی هیثانو ای هیاول ساختار منزله به سبزراه، سازيپیاده اجرا و سازمان کی ایآ که ردیگیم میتصم نظام ساختارها -

دهد، مییل را تشک آنها هیاول ساختارکه  باشد یسازمان بهتر متعهد و تروفادارکنشگر،  کی که است قرارآید یا خیر. میبه حساب 

                                                           
1 .Sectoral governmentحکمرانی بخشی :  
2 .Parent/ local governmentحکمرانی مرکزي/ محلی :  

3. Tiao kuai 
4. Egeberg & Trondal 
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 سازمان کی در وقتکنشگر پاره کی شود کهمی فیتعر يساختار عنوانبه هیثانو ساختار .یدولت سازمان کی اداري واحد مثال يبرا

 یحال اشد درب مهمکنشگر  اقدامات و ماتیتصم يبرا است ممکن هیاول ساختار .هاراهسبز مشاوره ئتیهیا شبکه  مانند کندمی کار

   ).Egeberg & Trondal, 2018a( تاس متوسط معموالً هیثانو ساختار ریثأت که

به  نینابراب .است یرتخصصیغ و بازراه سبز حکمروایی ساختار که است یمعن بدان افتهیسازمان نظمی)(بی مرج و هرج -

 تبادل لیتسهدر  طیف وسیعی از کنشگران نیبنابرا کنند. حرکتی سازمان يمرزها میان درتا  دهدمی مختلف اجازه کنشگران

  .اندي دخیلنوآور و اطالعات

 امور تبدیل دري دوگانه، هابا وظایف و مسئولیت ییهاانسآژ نقش درباره آنها )2018b( ي از اگبرگ و تروندالگرید مطالعه در

 کنند.تر بحث می»میمستقعملکرد و حکمروایی « به »میرمستقیغ عملکرد و حکمروایی« از 1)اروپا هیاتحادحکمروایی ( اروپا هیاتحاد

 سطح و یمل سطح نیب یهماهنگ بیترتنیبدو  باشندمی اروپا هیاتحاد مقامات و یمل يهاوزارتخانه خدمت در یمل يهاسازمان نیا

 به منحصر »تیائو کوئی« ستمیس به توجه بای، دولت يهاسازمان آن در که نیچ در ).2018b(کنند می تیتقورا  اروپا هیاتحاد

 رفتار طور کههمان حال، نیا با. داشت انتظاررا سطوح  نیب يقو یهماهنگتوان میي دوگانه دارند، هامسئولیت تاًعی، طبشانفرد

 که ستین مشخص ؛یافته است شکل ،شانخود يهایژگیو بلکه 2ی از دو پایگاه مدیریتیرقابت یاسیس انتظارات توسط تنهانه آنها

 Egeberg & Trondalر (کنند یا خیمی عمل »یسازمان يهاپل« عنوانبهعمل  دري دوگانه، هابا مسئولیت هاسازمان نیا ایآ

2018b: 17.( است.شده ها آژانس نیا نقش بهي شتریب توجهي مورد مطالعه در  

  هاداده يآورجمع و يموردنمونه انتخاب. 4

  نهیزمپس اطالعات و يموردنمونه انتخاب. 4-1

 )2017( 3نیی در یاساس اصل دو اساس بر ،يمرکز انگیژج استان دراي از شهرها ، مجموعهمطالعه مورد محدوده انتخاببراي 

 نیچ دري شهر يهاحوزه از یکی ،شاخصیت لحاظ به خاص، طوربه .است یبحران موردیک  و شاخص مورد کی :است شده نییتع

 يمرزهااز  است ممکني در چین که شهر مناطق رغمیعل. است شده در آن اجرا ايمنطقه راهسبز طرح ککه ی دهدمی نشان را

 CCCZ ابهمش ییایجغراف تیموقع درشده این است که طراحی و موجودراه سبز يامنطقه يهاپروژهاولویت براي  ی عبور کنند،استان

. گوانجوـ  گجاوجان ـ امنیشی مثلث سبزراه ستمیسو  دیمروار رود يدلتاسبزراه  پروژه مثال عنوانبه استان، کی مرز در یعنبمانند، ی

 منطقه دو کهاست  )5نهوایج( 4يمرکز شهر کی شامل دارد و قرار )انگیژج( استانیک  مرکز در CCCZ که دهدمی نشان 2 شکل

 8)ونگکانگیی، یوو، پانان، النکسی، انگیپوج، انگیدونگ، وویا( 7شهرستان سطح در شهر/ شهرستان هفت و 6)ندانگیژ(ووچینگ و 

  .کندمی اداره را

 دوره دو در ،ايمنطقه راهسبز طرح دو آن در که است یبحران مورد کی دهندهنشان CCCZ ،موضوع تیحساس به توجه با

 راهزسب ستمیس نیاولبپردازیم.  سهیمقابه  نهیزمپس مختلف عوامل کنترل م بایتوانمی ما ن،یبنابرا .است شده اجرا و يازاندهرا یمتوال

 براي سالهسه و طرح برنامه ک، ی)2013( 9نهوایجی که شهرداري زماندر  2013 سال در و شد بیتصو 2011 سال در ايمنطقه

                                                           
1. European Union (EU) governance 
2. Hats 
3. Yin 
4. Prefecture-level city 
5. Jinhua 
6. Wucheng and Jindong 
7. Counties/county-level cities 
8. Yiwu, Dongyang, Pujiang, Lanxi, Pan’an, Wuyi, Yongkang 
9. Jinhua Municipal Government 
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را  شهرستانشهر در سطح / شهرستان/ منطقه 9بسازند و  ايمنطقهي هارا بنیان نهاد که سبزراه سبزراه شبکهي و گردشگر توسعه

  ).3 شکل(هم متصل کنند هشهري ب در منطقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يمرکز انگیژج استان در شهرها از ياوقعیت مجموعهم. 2 شکل

)Source: Prepared by the authors based on shape file from http://www.webmap.cn/(  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شبکهو  يگردشگر توسعه طرح .3 شکل

 Source: extracted from( 2013 سبزراه

Jinhua Municipal Government (2013) (  

  

 داربالهدن يهاستمیس منظرخوش نقاط ارائه ،زیستمحیط توجهقابل عناصر از حفاظت شامل، ايمنطقه اهسبزر طرح نیا اهداف

سبزراه  وازدهد باشد.می يشهر منطقه يسازکپارچهی و ییروستا اقتصاد سازيباززنده ،یراثیم يهاتیسا مورد در آموزش وسته،یپ همبه

سطح  سه با هامصاحبه ).Jinhua Municipal Government, 2013(ند شد يبندتیلومتر اولویک 2/1127 کل طول با ايمنطقه

  .اندهکرد اجرارا  2013 طرح از ییهابخش، منطقه/ شهرستاندر سطح شهرستان/  شهر هشت تنها که داد نشاناز مجریان سبزراه 

    مرز استان ژیانگ

    CCCZ مرز

    شهر/ شهرستان/ منطقه
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 از حفاظت دنبال به (معاون شهردار) جینهوا، حزب ریدب ،2017 سال در .بود فعال و زنده CCCZ بزرگ اندازچشم وجود، نیا با

 يهاداالن کنار در ستیزطیمح با سازگار عیصنا بهبود و جنگل جادیا ،هاراهسبز توسعهبند، سد و آب احداث آب، تیفیک

ی محیطزیستی داالن مفهومطرح  دنبال به .دارد يشهر منطقه نیا در آبي هاداالن به اشاره خاص طوربه که ی بودمحیطزیست

 ،شدهشنهادیپ شبکه اندازه د،یجد طرح نیا در .شد يازاندهرا 2017 سال اوت در ترخاصسبزراه  طرح کی شد، آغاز هیژوئ ماه درکه 

 Jinhua( دیافتن اجرا یتقابل، تیریمد قابلی اسیمق دري سبزراه هاپروژه جه،ینت در افت و) کاهش یلومتریک 530( نصف از شیببه 

Municipal Government, 2017( .در رودخانه هشت طرف دو دري سبزراه جدید هاداالن نیا CCCZ اندشده یسازمانده 

  ایجاد کند.  منطقه نیا درسبزراه واضح انداز چشم کی است ممکن آب بر یمبتني هاداالن بر تمرکز ).4 شکل(

  

  

  

  

  

  

  

سبزراه و داالن  توسعه طرح .4 شکل

 Source: extracted( 2017 یمحیطزیست

from Jinhua Municipal Government 

(2017)(  

  هاداده يآورجمع يهاروش. 4-2

سا) ؤ(ر هبرانار با قیعم یافتهساختارمهین مصاحبه 19 ، ما)1997( 1سیلوئ و کسونیار توسط استفاده مورد یشناسروش اتخاذبا 

 نیا .انجام دادیم )1 جدول( هیپا واحداز حاکمیت شامل منطقه شهري/ شهر در سطح شهرستان/ شهرستان/ منطقه/  سطح سه در

 يهاازمانس نقش ف،یدن وظایفهم يبرا آنها با مصاحبه .شدند انتخاب ايمنطقه راهسبز پروژه دو در آنها اساس مشارکت بر افراد آگاه

 دگر مورید يهاسازمان با آنها تعامالت نیهمچن و ،داشتند ايمنطقهسبزراه  سازيپیاده یی که براي اجرا وهاياستراتژو آنها، 

 از 2017 و 2013 يهابرنامه طرح و حکمروایی معطوف شد که ساختار دو انیم اختالفات به ايژهیو توجه. گرفت قرار استفاده

الذکر را حکمروایی فوق ساختار بعد نجادغام شد که پ مشترك موضوعاتبا  نوشته شده و بعداً مصاحبه . نکاتشد اجرا هاآن قیطر

 چرا که میکن درك میتوانمی ماحکمروایی،  ساختاریعنی  ق،یتحق نیا در یاصل مفهوم به موضوعات نیا ربط با دهد.مینشان 

  .دنشومی منجر متفاوت يرفتار يالگوهااجرایی و  جینتاحکمروایی، به  مختلف يساختارها

 ما. )Yin, 2017( شد استفاده هامصاحبهآمده از دستهب شواهدتکمیل  و دییتأي برانیز  مستند مدارك از ،هامصاحبه از ریغ به

 یفن يهادستورالعمل منطقه،/ شهرستان/ شهر هر درو ساخت سبزراه  توسعهی نظارت قیدق يها، طرحCCCZي سبزراه هاطرح

  .میکرد لیتحل و هیتجز رای جمع يهارسانه در اخبار دهیبر وسبزراه،  وسازساخت جلساتي هاجلسهصورت ،سبزراه

  

                                                           
1. Erickson and Louisse 
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  / افراد آگاهمطلع يهاسازمان فهرست. 1 جدول

  انمطلعتعداد   سازمان  بندي/ دستهرده

  شهريمنطقه 

  1  1نهوایج يزیر برنامه هیئت طراحی و

  1  نهوایجهیئت ساختمانی 

  CCCZ  2ی محیطزیستداالن  توسعه دفتر

 // شهرستانشهرستاندر سطح شهر 

  منطقه

  2  2نگیهیئت ساختمانی ووچ

  3  3ندانگیژ نقل و حملهیئت 

  2  4هیئت ساختمانی ایوو

  2  5یانگدونگ یمحیطزیستداالن  کارگروه

  3  6هیئت ساختمانی پوجیانگ

  پایهواحد 

  1  7ایالنگفرمانداري شهر 

  1  8هنگ پینگ فرمانداري شهر

  1  9قه روستاي هوژايمنط ریزفرمانداري 

  سرزمینیاختصاص : ي سبزراهاجرای اصلحکمروایی  ساختار. 5

 (حکمرانی بخشی) بخشداري ریثأت. 5-1

 ککه ی		که ایوو، است قرار اگرچه		.است دهبو روهروبي و اجرایی ادار يفشارهابا  هادهه يبرا، CCCZ مرکزي در شهر، نهوایج

 مشهور است، جهان، در خود فروشی کاالهاي خردعمده بازار نیتربزرگخاطر ه است را اداره نماید که ب شهرستانشهر در سطح 

 به پاسخکند. در میي مواجه جد چالشآن را با  قدرت گاهیپا. این موضوع است ووای از ترکوچک یتوجهقابل طوربه انهویج اقتصاد

 کی واده د شکل رییتغ، روابط رو به رشد را ايمنطقه آژانس کی يازاندهرا با که است کرده تالش نهوایجی، اسیس گسیختگی

 يامنطقه يهاپروژه از یفهرست جادیا يبرا را CCCZ توسعه تهیکم انهویج ،2011 سال در .دبخش تحققرا تر يقو ینظارت قدرت

، مناطق/ هاشهرستانشهرهاي در سطح / هاشهرستان مسئوالن ،جینهوا شهردار شامل تهیکم نیابنیان نهاد.  )2016-2014( سالهسه

 و نیتدوي برا، CCCZ توسعه دفترت کلیدي بود، مایتصماتخاذ  مسئول تهیکم که یحال در .بود نهوایج یدولت ادارات تمام سران و

 CCCZ Development(بود  نهوایج يزیربرنامهطراحی و  دفتر ریمدازي شد که رئیس آن اندهرا ،ايمنطقه يهاطرح تنظیم

Office, 2015(. هیئت ايمنطقه تهیکمسبزراه،  سازيپیادهجهت اجرا و  به .شد يازاندهرا 2013 ايمنطقهراه سبز طرح سپس ،

 هارياستاندا بین یمراتبسلسله صورتبهراه را سبز تا تکالیف کرد منصوب CCCZراه سبزکارگروه  عنوانبه راا نهویج ساختمانی

ه بود که شد داده حیتوض سالهسه برنامه کی در که طورهمان است، نشده مشخص وضوح به استانداري هر فهیوظکند.  عیتوز

رتبط م يشهردارسبزراه  ستمیس با سال دو مدت در«، »ردیگ قرار محل در اساساً« سال کی ظرف در دیباسبزراه،  پروژه ستمیس

 ن،یا بر عالوه). CCCZ Development Office, 2015: 21( »بپیوندد عمومی سبزراه ستمیس به سال سه عرض در« و »شود

                                                           
1. Jinhua 
2. Wucheng 
3. Jindong 
4. Yiwu 
5. Dongyang 
6. Pujiang 
7. Langya 
8. Hangping 
9. Houzhai Sub-district 
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 کمرواییسیستم ح دو هر در هاسازمان .داشتوظایف (تکالیف) را به همراه  صیتخص فرایند يبرا یچالش »تیائو کوئی« مستیس

 .است نهوایج نیماساخت هیئت با رتبههم  ،فرمانداري ووچینگ مثال يبرا .شوندمی داده ارجاع يبندرده ستمیس کی به تیائو و کوئی

 گر،ید بارتع به ؛کند صادر فرمانداري ووچینگ به آور راالزام دستورات تواندمین نهوایج مانیساخت هیئت که است یمعن دینب نیا

 ياجبار، نهوایج مانیساخت از سوي هیئت نییپا به باالصورت هموریت در خصوص اقدامات و تکالیف سبزراه بمأو واگذاري  انتساب

  . نبود

 ):5 شکل( بود شده مشخص قوياختصاص سرزمینی یک گروه  توسط ابتدا ازحکمروایی سبزراه  ساختار خالصه، طوربه

 يرا، بدفاتر محلی آن، از پسداده شود که  لیتحو هاياستاندار توسطبایستی  ايمنطقه سطح در شدهطراحی ايمنطقهي هاسبزراه

  یی گماشته شوند.ایجغراف حوزه اساس رر بیمس از ییهابخش ساخت

  

  

  

  

  

  

  

، CCCZی اصلحکمروایی  ساختار. 5 شکل

  اختصاص سرزمینیاجراي سبزراه: 

  (حکمرانی مرکزي/ محلی)استانداري  ریتأث. 5-2

 حدود رد و اجراي سبزراه سازيپیاده يهافرایندبر  هاياستاندار کنترلآن  مشخصه ، کهنیسرزم بر یمبتنحکمروایی  ساختار

 .باشدمی اجرا حال ن دریسرزم سراسر در متفاوتطور منجر شده است که به 2013 اي، به طرح سبزراه منطقهاست آنها اراتیاخت

ستند. متفاوت ه هاو ایجاد سبزراه توسعه يبرا هاياستاندار توسط شده نییتع يهاآژانس اول، .است شده مشاهده دگرگونی بعد دو

 )پوجیانگ ،یانگدونگ ،ایوو ،ووچینگ مثال عنوانبه(راه مناطق سبز شتریب دري کلیدي مجرآژانس ساختمانی  که است درك قابل

 آژانس ،1گدونگجن در حال، نیا با .بود نهوایج، هیئت ساختمانی ايمنطقه اسیمق در پروژه نیا کنندههماهنگ به طوري که ،است

  :اظهار داشت آن مقامات از یکی که طوريهب ؛بود هاسبزراه توسعه مسئول نقل و حمل

  

 ییروستا مناطق در جاده وسازساخت به یوقتي سروکار دارد. شهر حوزه در هاجاده جمله از یعموم وسازساخت با مانیساخت آژانس

 لیدل نیهم به و اندهیی قرار گرفتروستا مناطق درشده ي طراحیهاسبزراه اکثر. استیعنی ما  ،نقل و حمل آژانس کار نیا م،یرسمی

 ظهر از بعد 2:40تا  2:00ساعت  ازشده  انجام یشخص مصاحبهکه پروژه را هدایت کنیم ( است خواستهما  آژانساز  دونگگجن دولت

  )2018 نوامبر 27
  

                                                           
1. Jingdong 
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  هاي شهري:سازي سبزراه در حوزهپیاده اجرا و در شکل دهی به حکمرواییدرك ساختارهاي 

  چین موردي در استان ژجیانگ مرکزينمونه

 یی به طولهاسبزراه ،2016 تا 2014ي هاپوجیانگ در سال .است متفاوت این سرزمین در شدهساختهي هاسبزراه اندازه دوم،

 شده هساخت در جاهاي دیگر پراکندهصورت هبدوره،  آن طول در ايمنطقهسبزراه  چند تنها که یحال در ؛ساخته بود لومتریک 5/87

 .دنشدن دنبال هاياستاندار مخالفت لیدل به ،هاسبزراه نیا از ياریس، ب2013 برنامه درراه سبز دوازده از یتیاولو فهرست وجود بابود. 

 ازبیشتر  یمال تیچ حمایه بدون خطه هر توسط قرار بود سبز يفضاها که طورهمان. بود ی این مخالفتاصل لیدل بودجه کمبود

 روژهپریزي و طراحی)، برنامه مرحلهدر اوایل پروژه ( زودتر بود خیلی ممکن یمحل يهاتالشبودجه شوند، اقدامات و  نیمأت منطقه،

  :کرد صحبت خود تجربه مورد درمانی ووچنگ ساخت آژانس مقام کبرساند. ی شکسترا به 

  

 هاوژهپر از ياریبس و بود ادیز اریبسووچنگ  فرمانداري یبده زانیم .میبود هم نساخته ايمنطقهراه سبز کی ما ،2016 سال از قبل

هیئت  مراتب)(سلسله نییپا به باالي هاانتصاب دیبا ما ،یطیشرا نیچن درده هم نبود. سودحتی  که سبزراه پروژه به رسد چه ؛شد رد

  .)2018 دسامبر 18 صبح 11:30 تا 10:00 ساعت از یشخص مصاحبه(گرفتیم می دهینادساختمانی جینهوا را 
  

ت در و مسئولی هاساي آن داراي سمتؤر اًعتیطبموضوع که  نیا رغمیعلمانی ساخت آژانس ،یمال يسازوکارها نیچن لیدل به

 طورهمان ارد.د نهوایجي هیئت ساختمانی هاي استانداري نسبت به دغدغههاي نسبت به دغدغهشتریبادارات دیگر نیز بودند، سهم 

  .بود ترفیعض) دونگگجن مثالً( نبود یساختمان آژانسی محلمجري  کهدر جایی  نهوایجهیئت ساختمانی  ریتأث رفت،می انتظار که

  )مرج و هرج( نظمیبی نظم، تخصص، اندازه،: هاي سازمانویژگی. 5-3

 ندداشت راه را برعهدهسبز یمحل يهات پروژهیمسئول بودند، شده منصوب 1استانداري توسطیی که هاآژانس دوره، نیا طول در

 با اهرسبز يهاپروژه .دونگگجن در نقل و حمل آژانس، ایوو، ووچنگ و یانگدونگر پوجیانگ، دساختمانی  آژانس مثال، عنوانبه

 ژانسآ که داشت وجود یمختلفاساسی  مراحل .بود شده تحمیل موجود ي اضافی بدل شده بود، که به حجم کاريبار به حال، نیا

، تساخ یطراح ه،یاول یطراح ،یسنجامکان مطالعه پروژه، طرحکند:  گذراز آن  دیبایک داالن سبز  توسعهساخت و  يبرای محل

 ابتدا زا بود ممکنکه  بود کوچک قدرنآلحاظ این به  یمحل آژانس. پروژه و مقبولیت رشیپذ ساخت و بر نظارت، ساخت مناقصه

 وي ازمانس چگونه که داد شرح پوجیانگ یساختمان آژانسی رسم مقام کسبزراه نباشد. یي هاپروژه همه تیریمد به قادر انتها تا

  د.کنمیدست و پنجه نرم  تیوضع نیا با
  

 ییشهرها از ما عوض، در .شتدا وجود راهسبز پروژه 10 از شیبنبودیم.  پوجیانگ در شدهیحاطرسبزراه  يهاپروژه کل تماما قادر به ما

 د.را به عهده گیرن رهایمس نیا ساخت هاآن شد انجام از سوي ما هیاول یطراح که یزمانخواستیم تا  کردمی عبور هااز آن هاسبزراه که

 آنها که چرا ؛دندنبو برخوردار ییباال تیفیک از اندهیی که ساختهاسبزراه که میشد متوجه جیتدر به ما، اما شد عیتوزتقسیم و  فیوظا

  .)2018دسامبر  20بعد از ظهر  3:30تا  2:00ساعت  از شده انجام یشخص مصاحبه( نبودند خصصدر امر ساخت مت
  

و  هاتالش آن قیطر از کهسازوکاري  اما ؛بودند مربوطو اجراي سبزراه  سازيپیاده به یدولت سازمان نیچند ،یافق صورتبه

 و لحم آژانس امانی یساخت آژانس ای یمحل مجري سبزراه ن،یا بر عالوه، وجود نداشت. باشد پویا و هماهنگبتواند  هااقدامات آن

 امور، سازمان 2توسعه سازمان بهسازي و مانند ی داشتندتوجهقابل منابعکه  بود هاسازمان ریسا از ترنییپا تیوضع به لحاظنقل، 

 هب منجر و کند مختل را يادار نیب يهايهمکار تواندمی یمحل یدولت يهاسازمان نیب نفوذ يهاينابرابر. 3سازمان اراضی و یمال

 -راهسبز توسعه ي ساخت وبراه مربوط يمجوزها همه گرفتن ،جمله از - وسازساخت از شیپ يهاتیفعال .شود پروژهدر  ریتأخ

                                                           
1. Parent/local government 
2. Development and reform agency 
3. Finance agency and the land agency 
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حلی ممجري  کی يبرا. ها بیشتر از آن طول بکشدو حتی در صورت وجود رقابت سیاسی بین سازماننصف سال  است ممکن

 سازيیادهپاجرا و  نیبنابرا .دادمی لیتشک را آن یاصل ساختار نیبنابرا و کردمی یمال نیتأم راراه سبز يهاپروژه 1استانداريسبزراه، 

  افت. ی ساختار، شده یسازماندهنظمی هیچگونه بی ، بدونیمحل سطح در يقو سازمانی -یدولت کنترل کسبزراه اصلی با ی

  (چندوجهی) ي مختلفهادر مقیاس: سبزراه سازيپیادهاجرا و  ریاخحکمروایی  ساختار. 6

  هابخشداري ریثأت. 6-1

ي هاداالن اطراف درکه  ايمنطقهسبزراه  ستمیس کی و ساخت جادیا يبرا، 2017 دیجد طرح به پاسخدر  ،2017 سال در

 ،ايمنطقه سطح در ).6 شکل(ظهور یافت  مختلف يهااسیمق درحکمروایی  ساختاریک ، باشند افتهی سازمان )آب( یمحیطزیست

CCCZ توسعه هتیکماعضاي  همانند باًیتقرآن  ياعضا کهی را بنا نهاد محیطزیست و ساخت داالن توسعه یمشورت ئتیه کی 

CCCZ دیجد انسازم کی ايمنطقه تهیکم ،مشاوره ئتیه ماتیتصم سازيپیادهبراي  موجود یک سازمان ابصانت يجا به. بودند 

 صحبت آن بیترک مورد در ايمنطقه آژانس این مقامات از یکی. CCCZ2 یمحیطزیست )دوریکرداالن ( توسعه دفتر؛ کرد جادیا

  :کرد
  

، احداث سد و هاسبزراه آب، ساخت تیفیک بهبود هدف با، موقت کارگروه کی CCCZی محیطزیست )دوریکرداالن ( توسعه دفتر

 از یبیترک مجموعه نیا. است رودخانه هشت از لومتریک 396 طرف دو هر امتداد در		زیستمحیط با سازگارصنایع  توسعه وبند، آب

 ثراک. اندهشد منتقل دیجد سازمان نیا مربوطه به مختلف يهاسازمان ن ازیمسئول از تن 52 .است دست را فراخواندهمتخصصان چیره

 معموالً آنها .آب منابع و يکشاورز ،يدارجنگل وساز،ساختطراحی،  مانندهستند  مربوطه يهانهیزم در ساؤقائم مقام (معاون) ر آنها

 شده انجام یشخص مصاحبه( کنند نیز کار خود اداراتدر  دیبا چنانهم چراکه، مشغول به فعالیت هستند وقتپاره طوربه دفتر نیا در

  ).2018 دسامبر 26 11:30 تا 10:30 ساعت از
  

 يطوربه ؛دندهمی لیتشک را آن یاصل ساختار رند،یگمی قرار کارگروه نیا در یدولت گوناگون يهاسازمان رهبران که یهنگام

 شخصم هابخش نیب يقو یهماهنگ با یسازمان نیچني نمایند. انگ مرکزیژجسبزراه  پروژه صرف يادیز يانرژ و زمانباید  که

و  هادر سد موجود يرهایمسفرش مجدد کف قیطر از هارودخانه امتداد در ايمنطقه يهاراهسبزاکثر  مثال، عنوانبه. شودمی

  ساختمانی است.  آژانس و آب منابعسازمان  نیب یهماهنگ جهینت که اندهبندها ایجاد شدبآ

 که ،دبرمی استانداري هر از باالترن را آ رتبهي این کارگروه را به عهده دارد که رهبر، نهوایج حزب تر معاونین، دبیا بر عالوه

ی محیطیستزداالن مشاوره  ئتیه کیی یقلمرو هر ،یمحل سطح در .کندمی تیتقو شتریب راکنترلی  ساختار یارض بخش این امر

هاي توظایف و مسئولینهاد با  عنوانبهتوانند یم یمحلي هاي کرده است. این کارگروهازاندهراو یک کارگروه متناظر، مانند منطقه 

(یعنی نهادي که مسئوالن آن داراي دو سمت هستند؛ یکی در همین نهاد مورد نظر و دیگري در یک ارگان دولتی) در نظر  3دوگانه

داالن  هتوسع دفتربا  میمستق طوربه را خود نیهمچن آنها، مربوطهاستانداري  تاخدم از جدا که است یمعن بدان گرفته شوند که

   :کندمیتوصیف  ریز شرح به را آن یانگدونگ کارگروه در مقامات از یکیابند. یمی مرتبط CCCZی محیطزیست
  

 در يهاپروژه ،هارودخانه امتداد دري ساخته شده هاسبزراه طول و محل جمله ازسبزراه،  سازيپیادهدر اجرا و  شرفتیپ ماه من هر

، گزارش CCCZی محیطزیستداالن  توسعهدفتر  بههستند را  مرتبط پانان و ي ایووهابا پروژه هامیزانی که سبزراه و ساخت حال

  .)2018 دسامبر 29 روز صبح 11:45تا  10:00ساعت  از یشخص مصاحبه(دهم می

                                                           
1. Parent government 
2. CCCZ Ecological Corridor Development Office 
3. Doublehatted  
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  هاي شهري:سازي سبزراه در حوزهپیاده اجرا و در شکل دهی به حکمرواییدرك ساختارهاي 

  چین موردي در استان ژجیانگ مرکزينمونه

 یزمان قت،یحق در .استي تحت اختیار هاحوزه سراسر درسبزراه  اتصال سطح بهبود ،ریاخ اقدامات تمرکز که دیباش داشته توجه

 یک، به یکندمی یابیارز سال هر انیپا در ی رامحل يهاهکارگرو از کی هر عملکرد، CCCZی محیطزیستداالن  توسعهدفتر 		که

 خواهد ریثأتشغلی  ارتقاء يبرا اعضا یتمام ساالنه و پاداش هافرصتاین ارزیابی بر  جهینت. است شده لیتبد یاصل هايرجعم از

 يهااهسبزرکه از طریق آن  دنکن جادیا شبکه کی است ممکن یگاه مجاور يهانیسرزم در یمحل دفاتر لیدل نیهم به .گذاشت

  .ایوو و یانگدونگوند مثل شواقع در مرز به هم متصل  ايمنطقه

  

  

  

  

  

  

  

 در زمینه CCCZ ریاخحکمروایی  ساختار. 6 شکل

  .مختلف يهااسیمق دراجراي سبزراه: 

  استانداري ریتأث. 6-2

 وابطر برتوجهی ي قابلهاتا به شیوه است شده داده نشان یمحل سطح درسازمانی  نیبابداع کارگروه  ،ییقلمرو هر يبرا

در این کارگروه، آن را نسبت به  متعدد یمحل يهاسازمان سران و استانداري رئیس دادن قرار: بگذارد ریتأث آژانساستانداري و 

 یمحل یمحیطزیست داالن اورهمش ئتیه عضو همزمان استانداري کی سايؤر همه که . از آنجااست کرده توانمندتر استانداري

اي اه منطقهرسبز پروژه يبرا توجهقابل تالشخیزند. میب برآي هاداالن امتداد درسبزراه  توسعه از تیحما به ادیز احتمال به ،هستند

 کنار در ايي منطقههاسبزراه از لومتریک 356 حدود ،2018 سال انیپا تابود.  شده منجر موفقیت اجرایی زودهنگام به دیجد

  .است یدهرس انیپا به طرح نیا از سومکی، 2019ادامه در سال . در بود شده ، ساختههارودخانه

  نظمی (هرج و مرج)بی ،مقررات تخصص، اندازه،: سازمان يهایژگیو. 6-3

 عنوانبه ،یانگدونگی محیطزیستدر کارگروه داالن  .است کوچک نسبتاً آن ايمنطقه يهمتا با سهیمقا در کارگروه کی اندازه

 کوچک اندازه وجود با .کندمیرا اداره  مربوطه يهاسازمان مقاماتنفر از  پنجرییس است و  یانگدونگ حزب ریدب معاون مثال،

ی بود هماهنگبه تیظرف نیبنابراشود؛ میبندي رتبه استانداري در دیگري آژانس هري نسبت به باالتر مقام دری محلکارگروه  آن،

 توسط یلمح دفاتر نیبیک مناقشه  چگونه که داد حیتوض ،ووچنگ مانیساخت آژانس مقامات از گرید یکبین سازمانی را دارد. ی

  :شد فصل و حل گروهیک کار

 

ووچنگ را براي ایجاد  توسعهووچنگ و سازمان بهسازي و  یمال سازمان امور دو هرهاي مجوز من ،یسنجامکان مطالعات مرحله در		

 شنهادیپی به من مال امور آژانسنبودند.  موافقباهم  هاي سبزراهبرا بودجه منبعخصوص  در هاام. آنسبزراه درخواست کرده و توسعه
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شت اما سازمان بهسازي و توسعه عقیده دا .داشت بودجه يکسر دولت که چرا ؛استفاده کنم بود، شده گرفته هابانک از که یپول از کرد

 امافتم ر سازمان دو نیا به بار پنج حداقل من .گذاردمی ریثأت یمحل اقتصاد بر که، دهدمی شیافزا را دولت یبده سطحکه این کار 

هسازي ب سازمان بای ووچنگ محیطزیستداالن  گروهرییس کار ت،ینها در. بود فیضع اریبس هابا آن مذاکره يبرامانی ساخت آژانس

 دسامبر 18 در بعدازظهر 12:30 تا 11:30ساعت  از شده انجام یشخص مصاحبه(کرد و مجوزها اخذ شد  تعاملووچنگ  توسعهو 

2018(. 
  

 ییآنجا از دهند.سا را تشکیل میؤر یاصل يساختارهاترکیب و  هاآژانس نها، ایگروهکار در استانداري سايؤهنگام قراردادن ر

کنند.  جیبس ايمنطقه راهسبز طرح ياجرا يبرا را توانند منابعمی رند،دا هاياستاندار در را خودي شغلی هاتیموقعسا نیز ؤر نیا که

  :ردک صحبت یانگدونگ حزب معاون ریدب ،رییسش با اشيکار تجربه مورد در یانگدونگکارگروه  در مقامات از گرید یکی

 

 اریبس یانگدونگ دولت در او هرچند .بود گرفته نظر در خود یاسیس تیمورأم عنوانبه رای محیطزیست داالن پروژهرییس من، 		

. ندکمی آنجا در اختالفات فصل و حل و مانی سبزراهساخت يهاتیسا از دیبازد صرف راهفته  روزهر  از یمین است، حداقل مشغول

 زبح معاون ریدب .کنمثبت می گروه یآت کار يبرا ییراهنما عنوانبهي او را هاکنم و صحبتبازدیدها را فراهم می باتیترت من

 صبح 10:00 تا 9:30 ساعت از هشد انجام یشخص مصاحبه( دکناز کار رییس من به نیکی یاد می ،يامنطقه کارگروه سیرئ نهوا،یج

  .)2018 دسامبر 29 در
  

 در فعاالنهبه دولت  متعلقي هاشرکتي از تعداد .دارد وجود دیجد حکمروایی ساختاردر  1یافتهنظمی سازماني بیهانشانه

ساختمانی  گروه توسط ،هارودخانه طرف دو هر امتداد در هاسبزراه وو،ای در مثال، عنوانبه. اندهکرد شرکت هاسبزراه وسازساخت

سبزراه  يهاپروژه به را ينوآور آنها .است ایوو آب منابع آژانس به متعلق شرکتکه این  ؛اندهشد تیریمد و وو ساختهای آبمنابع 

  ی.محیطزیستي هاداالن طول در يگردشگر صنعت توسعه مثال، عنوانبه ،اندهوردآ

 يریگجهینت و بررسی. 7

یی حکمروا«همراه هستند از  يمرکز انگیژج استان دردر اجراي سبزراه  رییتغ با که میکنمی یبررس را عامل سه مطالعه، نیا در		

 مشخصات واستانداري  : بخشداري،3»و چندوجهی ي مختلفهامقیاس در یی (راهبري)حکمروا«به  2»تخصصی (راهبري) سرزمینی

  .آژانس

 نیا از شیپ هاسبزراه ساخت يبرا هاياستاندار منصوب توسط یمحل يهاآژانس .است شده ترمیمستق بخشداري اداره ،اوالً

 .نداشت را آنها به مربوط يهادستورالعمل صدور تیظرف )نهوایجهیئت ساختمانی ( بخشداري که یمعن نیا به بودند متفاوت

 رانرهب و نهوایجشهردار  شامل فرایند نیابود.  ي بخشداريبرا اي، شاهد ابداعی از یک کارگروه منطقهریاخسبزراه  سازيپیاده

نداري استا سیرئ آن رهبر که است شده سیسأت قلمرو هر دری مشابهکارگروه  ،یمحل سطح در .است یدولت مختلف يهاسازمان

(یعنی نهادي که مسئوالن آن داراي دو سمت هستند؛ یکی در همین نهاد مورد نظر  نهاد با مسئولیت دوگانه توانمیاین را  .است

 با میمستق طوربهی نیز خود را محل هر کارگروه ،استانداري به خدمتو دیگري در یک ارگان دولتی) در نظر گرفت چرا که جدا از 

 کرد، وعمل یابیارز ف،یوظا تخصیص باسبزراه را  سازيپیاده يهافرایند ايمنطقه گروهکار .سازدمی مرتبط ايمنطقه گروهکار

  .کندمی تیهدا یقانون متقابل يهمکار شیافزا

  قیطر از اجرا و سازيپیاده که است داده نشانو پیشین سبزراه  هیاول اقدامات .است مثبت اما مهم همچناناستانداري  ریتأث، اًیثان

                                                           
1. Organized anarchy 
2. Territorially-specialized governance 
3. Cross-scale governance 
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  هاي شهري:سازي سبزراه در حوزهپیاده اجرا و در شکل دهی به حکمرواییدرك ساختارهاي 

  چین موردي در استان ژجیانگ مرکزينمونه

 از ياریبس شد،می کنترل هاياستاندار توسط بودجه نکهیا به توجه با. است شده انجاماستانداري  -یسازمان يقو حکمروایی

 بری محل ایجاد کارگروه چند، هر زمان، گذشت با. رفتند نیبطراحی از  مرحله در، هاياستاندار مخالفت علت به، راهسبز يهاپروژه

 یمحل يهاسازمان سران و استانداري رئیس دادن قرار با ؛است گذاشته ریتأثتوجهی ي قابلهابه شیوه سازمانی -استانداري روابط

داالن  یورتمش ئتیه ياعضا هم استانداري کی سايؤر ن،یا بر عالوه. است شده توانمندتراستانداري  به نسبت ،کارگروه در متعدد

  .کنندیم یبانیپشت ي آبهاایجاد و ساخت سبزراه در امتداد داالن از احتماالً آنها لیدل نیهم به و هستند یمحلی محیطزیست

 دهشمنصوب آژانس. در اولین تجارب سبزراه، اندهتر شدجامع و قدرتمندتر تر،یتخصص تر،مستقلمجریان داخلی  نکه،یا اًلثثا

 عالوه .بود نیسنگ اریبس آن يکار حجم جه،ینت در و بود داری را عهدهمحل راهسبز يهاپروژه تیمسئول ییتنهااستانداري، به  توسط

 نفوذ يهايابرنابرداشت.  ي قرارترنییپا تیوضع در، توجه قابل منابعبا  یدولت يهاسازمان سایر با مقایسه درمجري محلی  ن،یا بر

موجود  سآژان از استفاده يجا به ،یتازگ به .شدمی پروژهاجراي  در ریخأت به منجر و کردمی مختل راسازمانی  نیب يهمکار آنها نیب

 هابخش انیم يهمکار بهبود و تیمسئول گذاشتن اشتراك به يبرا سازمانی نیبکارگروه  کیی یقلمرو هرمجري،  تنها عنوانبه

. دندهمی لیتشک را آنها یاصل ترکیب متعدد يهاسازمان و استانداري سايؤر مشترك، اندازچشم جیترو منظور به .ایجاد کرد

 .شودیده مید یدولت يهاشرکت تعداديو شرکت فعاالنه   دیجد حکمروایی ساختار دریافته نظمی سازمانبی از ییهانشانه نیهمچن

 هندیآدر  سبزراه سازيپیاده يبرا را ییهاچالش است ممکن حمایت کم اجتماعات محلی و حداقل یعموم مشارکت حال، نیا با

   .دهد ارائه

(یعنی نهادي که مسئوالن آن داراي دو سمت هستند؛ یکی در  با مسئولیت دوگانه سازمان که است آن از یحاک هاافتهی نیا

 ).Egeberg & Trondal, 2018b( استی سطح یهماهنگ در یاتیح يعنصرهمین نهاد مورد نظر و دیگري در یک ارگان دولتی) 

 منحصر ستمیس بهنا ب آژانس دولتی طبیعتاً آن در که نیچ در. دارد توجه به يشتریب ازیحال، ن نیا باسازمانی  نیچن يادار تیوضع

(یعنی نهادي که مسئوالن آن داراي دو سمت هستند؛ یکی در همین نهاد مورد نظر و  داراي مسئولیت دوگانه ،تیائو کوئی فرد به

اقدامات  حال، نیا باداشت. را  مختلف سطوح در يقوی و همکاري هماهنگ انتظارتوان دیگري در یک ارگان دولتی) است، می

 هاي استانداريهاتر، به دغدغهباال سطح يهاسازمانی، نسبت به محل يهاسازماندفاتر و  که است هداد نشانزودهنگام سبزراه 

 نیا اب. دارد ادامه سازمانی، -هم، از طریق کنترل استانداري هنوزي سبزراه اجرا که است لیدل نیهم به ودهند می يشتریب وزن

 (یعنی نهادي که مسئوالن آن داراي اندهشددوگانه  یمحل سطح در راًیاخ که ییهاآژانس توسط یتازگ به يقو کنترل نیچن حال،

 هاسآژان نیا رهبران. است شده دهیکش چالش بهدو سمت هستند؛ یکی در همین نهاد مورد نظر و دیگري در یک ارگان دولتی) 

 عالوه. ندباشمی ايمنطقه اهسبزر طرح ياجرا يبرا یمحل منابع جیبس به قادرساي استانداري هستند و بنابراین ؤطور همزمان ربه

 بهد و بخش بهبود ي راادار نیبی هماهنگکه  است داده ايمنطقه آژانسرا به  فرصت، این حوسط نیب میمستق ارتباط ن،یا بر

با  سآژان را در خود تیموقع توانندمی مربوطه يهاسازمان ندگانیکه نما است نیا گرید مفهومپیامد و  .ی دست یابدکپارچگی

  .کندمی فراهمسازمانی  نیب یهماهنگ يبرا بنیادي که ،کنند دایپ مسئولیت دوگانه
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Abstract 

This paper presents insights from the so-

called ‘syntegration’ process, which helped 

the German city of Fürth to overcome severe 

financial deficit. The approach comprises 

both systems modelling, in order to grasp the 

developmental prospects of a city, and an 

accelerated process of consensus-building 

within the city, which is closely connected 

to implementation. Syntegration is viewed 

within the context of urban governance. The 

findings suggest that leadership is indispens-

able in initiating and controlling such an 

urban change process. ‘Syntegration’ and 

‘Malik Syntegration’ are registered trade 

marks owned by Malik. 

Keywords: systems modelling, syntegration, 

consensus building, urban governance, lead-

ership, cross-sectoral communications. 

                                                           
1. Mieg H.A. & Grafe F.J. (2012). City development under the constraints of complexity and urban governance: A case study 
on the application of systems modelling and ‘syntegration’ to the city of Fürth. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 
6(1): 91-100. 
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  مقدمه. 1

یاري از شرایط عادي بس کنندهفینامطمئن، تغییرات جمعیتی و خزانه عمومی خالی توص ياندازهاتغییرات اقتصادي با چشم

 توسعه کنندهي توصیفهافقط برخی جنبه هانی) آلمانی است. اساکن 100,000تا  10,000متوسط (بین  يهاشهرها و شهرستان

ثري ؤطور م: چگونه توسعه شهري بهشودیمطرح م یالؤس در اینجا. استجهان  يتنها در آلمان، بلکه در بسیاري شهرهاشهري نه

  ؟شودیمدیریت م چندگانه فشار خارجی و داخلی چارچوبدر 

(مانند رشد اقتصادي یا تغییرات  ضروري استدادن به توسعه شهري عوامل مربوط براي فهم و جهتشناسایی در عمل، 

تغییر  ؟کنندیم کنشبرهم، چگونه ثانیاًثیرگذار کدامند؟ أ: اوالً، عوامل تکندیجمعیتی). این موضوع دو سؤال اساسی را مطرح م

 الگوي مصرف محلی ویژهبه و افزایش مهاجرت، پایه اقتصادي شهر از طریقسالمندشدن جمعیت شهر چه  از طریقجمعیتی، چه 

، در . براي نمونهشوندیآورده م موضوع . عوامل توسعه شهري با استفاده از تعاریف بسیاري در ادبیاتدهدیقرار م ریثأترا تحت

کنند که اشاره می »جهانی عوامل انگیختاري«از  ايبه مجموعه )1999( 2استراتمنو  )2009( 1پاسیونها، برداشت باالترین سطح

، کیتکنولوژی عواملتحرك افقی و عمودي درون یک شهر)،  ماننداجتماعی (عوامل  دهند:را توضیح می تغییرات در توسعه شهري

روابط متقابل ممکن بین این عوامل را نشان  1سی و محیطی. شکل ها و سبک زندگی)، سیاتغییر ارزش ماننداقتصادي، فرهنگی (

عی، تنگاتنگی با بقیه عوامل، مانند تغییرات تکنولوژي یا تغییرات ساختارهاي اجتما ۀ. براي نمونه، تغییر اقتصادي به نظر رابطدهدیم

در این سی و حتی تغییرات سیا هااستی. نقش سشودمحسوب می يترکه تغییرات جمعیتی به نسبت تغییر مستقلدارد در حالی

 .شودیبیان نمروش کامالً شفاف 

  

  

  

  

  

  

  

 

  يشهر توسعه در رگذاریأث. عوامل ت1 شکل

  

عوامل  طور مشخصی با بیشترشدن؛ هرچند پیچیدگی بهنیستند مرتبطترکیب این عوامل همیشه و در هر موردي به یکدیگر 

ز زمان اها امکان ارزیابی همسازي سیستممدل. شودیوارد عمل م هاستمیس يسازمدلاست که ج، در اینابدییدخیل افزایش م

ترین عوامل در درون سیستم را ممکن کند، و در نتیجه، شناسایی فعالها میان تعداد زیادي از عوامل را فراهم میکنشبرهم

رها هدر ش هاي سیستمسازاز ابزارهاي مدل تظارات آتیان استفاده کنونی وبر روي  پژوهشییک پروژه  چارچوب،در این  سازد.می

حلی هرا یافتنو به دنبال  داردبسیاري  هايبودمکه ک شودیبر روي شهر آلمانی فورت ارائه م 3آغاز شد. در ادامه یک بررسی موردي

                                                           
1. Pacione 
2. Stratmann 
3. The study included document analysis and multiple expert interviews, the latter ranging from journalists, civil servants within 
the city administration and members of the local Chamber of Commerce to local politicians. 
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  شهري: حکمرواییمحدودیت پیچیدگی و  باشهري  توسعه

  در شهر فورتافزا زي همساو مدل یکپارچه يسازمدل هايیستمکاربرد سیک مورد پژوهشی از 

از: سنت  نداحت آزمایش عبارتو سیستمی امکانات شهر است. بقیه شهرهاي ت ياهیو تجزیه و تحلیل پا يااز طریق مشاوره حرفه

از شهر فورت و  يابعدي مقدمه يهاآلمان. بخشدر  4برزیل و ورل در 3بلو هوریزونته ،چین در 2سی پینگ ،اتریش در 1ویت

طریق آن  که ازپردازد میتغییرات شهري  فرایند. سپس مقاله به دهدیارائه م )کمبود بودجه(ترین مشکل توسعه شهري آن بزرگ

، یک افزامسازي هیکپارچه: مدل کندیشده را معرفی مفتهکارگرهمشکل داشته است. سومین قسمت یک روش برفع شهر سعی در 

  .کندینتایج را خالصه و موضوع رهبري را پررنگ م ،. آخرین بخشيسازمدل يهاستمیمربوط به س يسازوسیله اجماع

  شهر فورت. 2

است که طرفدار پروپاقرص باشگاه فوتبال  5رجهنري کیسین ،فرزند فورت دیپلمات و برنده جایزه صلح نوبلترین شدهشناخته

وسطی است. امروزه، قرون اوایل  با قدمتثبت شد و در نتیجه شهري  1007. از لحاظ تاریخی، فورت اولین بار در سال بود 6فورت

یک مثلث شهري متراکم  10و ارالنگن 9نورنبرگ همراه باشده است؛ فورت  میانی واقع 8ياز فرانکونیا 7در بخش اداري باواریان

دهنده مرکز تراکم فرانکونیاي میانی است. همچنین این تراکم قلب ناحیه شهري اروپایی نورنبرگ با تعداد که شکل کندیایجاد م

رد خود را طی انقالب صنعتی تجربه ک شهرهاي اروپایی فورت بیشترین رشد اغلب. مانند شودمحسوب میمیلیون مقیم  5/3کلی 

  .رودبه شمار میمقیم است و شهر بزرگی  115,000و امروزه داراي 

اي هدوره. تا دارندآبجو و صنعت بازي اهمیت بسیاري از بعد تاریخی و معاصر در این ناحیه  يهااز لحاظ اقتصادي، کارخانه

این امر  وچند این شرکت در حال انحالل است  بود. هر 11اروپا يگارنشرکت نامه نیتربزرگ دفتر مرکزيفورت میزبان  اخیر

 ینچندو نیز  12فرانهوفر سسهؤم به اتکا. فورت همچنین با دهدیقرار م ریوکار محلی را به شدت تحت تأثقراردادهاي مالی و کسب

  .داندمی پژوهشی در حال ظهورمرکز یک خود را  مواد،شرکت علوم خورشیدي و 

و به پیکار با سطح پایین امکانات آموزشی، کمبود کارگران ماهر و  شودینظرگرفته م طور سنتی شهري کارگري درفورت به

. همه این موارد در ترکیب با تغییرات احتمالی اقتصادي موجب دهدیخارج شهر ادامه مبه وآمد کاري رفت درمتخصص  فراوانتعداد 

صورت هب پیش از ایناخیر فلج کرده است. چند تالش ناموفق نیز  يهارا در سال شهرکه شده است بود بسیار زیاد بودجه شهر مک

خرین کردن رویکرد سیستمی آخارجی آغاز شد تا بودجه شهر را تقویت کند. تصمیم براي امتحان يهاداخلی و براي استفاده مشاوره

نظر از ها صرفآن هزینه همه بخش ریه تحت تأثبود ک 13»یزنماشین چمن«تالش مذبوحانه براي سعی در اجتناب از سیاست 

  .افتییکاهش م درصد10اجبار ه ب دادیقرارم ریثأتاینکه چگونه این سهام توانایی عملکرد شهر را تحت

  تاکنون 2010تغییرات شهري:  فرایند. 3

  نیم و سه اهکارگ یک )فورت شهر زیاد بسیار بودجه بودمک با شدنمواجه( شهري توسعه يهابرنامه تنظیم براي اصلی فرایند

                                                           
1. St. Veit 
2. Si Ping 
3. Belo horizonte 
4. Werl 
5. Henry Kissinger 
6. Spielvereinigung Greuther Fürth 
7. Bavarian 
8. Franconia 
9. Nürnberg 
10. Erlangen 
11. Quelle GmbH 
12. Fraunhofer 
13. lawnmower 
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 در ادامه معرفی خواهد اجرا شد و افزاسازي همیکپارچهنام مدل ه بر پایه مدل ارتباطی اینترنتی ببود که  2010روزه طی تابستان 

ن امور مالی مانند خود شهردار بودند. ها، مسئوالکنندگان اعضاي کلیدي مدیران شهر شامل تمام مدیران بخششد. شرکت

: از امروز به بعد، ما چگونه رفتیبودند. کارگاه در راستاي پاسخ به این سؤال پیش من در این طرحسیاستمداران شوراي شهر 

به صورت کارآمد  2013میلیون یورویی آن را تا سال  30توسعه دهیم تا کمبود بودجه  ياعملکرد شهر فورت را به گونه میتوانیم

میلیون یورویی بود؛ به دنبال کارگاه  13 يهاییجوشناسایی صرفه افزاسازي همیکپارچهارگاه مدل از بین ببریم؟ هدف کو دائمی 

  1.میلیون یورو مشخص شد 21بالقوه و پایداري به ارزش  ییجورویکرد صرفه افزاسازي همیکپارچهمدل 

مونه ن. رویکرد این نمونه بر اساس رویکرد یک کردمیتحلیل سیستمی شهر فورت حمایت  را افزاسازي همیکپارچهکارگاه مدل 

 ها را تعریفو ارتباطات متقابل آن شدرا شامل میثیرگذار درون یک سیستم أعوامل ت بود و )2007( 2از فردریک وسترحساسیتی 

اندازي سعی در راه 1969در اوایل  اودارد،  4یتيآاز ام 3حساسیتی ریشه در آثار پیشگام جی رایت فورستر يساز. مدلدرکیم

 يهااین مدل در بررسی برنامه ).Forrester & Collins, 1969; Forrester, 1976( کردشهرها  براي پرداختن به ییهاستمیس

 المللینشهري (دانشگاه بی يزیرسسه تحصیالت برنامهؤ) یا م6(زوریخ 5اچیتي: براي نمونه، توسط ارودیکار ماستفاده از زمین به

هم به طورکلی و دیگري  آن شهر، يبرا یکیدر فورت، دو نمونه توسعه یافتند:  ).vester, 2012-frederic( )7هسینگ، تایپ-چانگ

  درونی مدیریت شهري. فرایندبراي نمونه 

اند. قسمت شده يبندبر اساس اهمیت و نقش در شهر فورت رتبه 2عامل مؤثر شناسایی شدند که در شکل  21از  ايزنجیره

قادر به  يریگبه طرز چشم ،طور مناسب تغییر کننددر سیستم هستند و اگر به عوامل نیمندترتدهنده قدرباال سمت چپ نشان

دهد شان میپذیر را نبخشیدن دوباره به سیستم بعد از انجام تغییرات خواهند بود. قسمت پایین سمت راست  عوامل واکنشثبات

 نیي است، ادهنده عوامل میانگراند. قسمت پایین سمت چپ ارائه، ولی خودشان بسیار به سیستم وابستههستنداغلب غیرفعال  که

هستند؛  میمحک ، با این وجود باهم در ارتباطدهندیتغییرات خارجی م پاسخ مالیمی بهو فقط  بخشندیبه سیستم ثبات م هاتمیآ

 دیگربا یکبه شدت  دهد کهرا نشان مینقطه اوج بسیار مهم شوند. قسمت باال سمت راست عوامل بحرانی  درچند ممکن است  هر

غییر در سیستم براي شروع ت عواملاین  بنابراینزیادي قرار دهند.  ریسیستم را تحت تأث توانندیتغییر م در صورت هستند وارتباط در 

ثیرگذار أامل تدهنده عوها نشانجعبه .ار سیمی براي نمونه سیستمی شهر فورت استدهنده نمودشکل سه نشان هستند. کاربردينیز 

 .است دهنده ارتباطات عکسنشان نیچنقطه يهاها و خطموجود بین آن اتدهنده ارتباطتیره نشان يهامختلف هستند، خط

مدیریت  ثیرگذاريأت«و  »مدیریت شهري کاتژیاستر يهايگذارهیسرما«، »سطح مالیات«، »ثیرگذارأخدمات ت«متغیرها  نیترفعال

مل فعال هستند. بقیه عوا يابالقوه کنندهمیتنظ يهابقیه متغیرها و در نتیجه اهرم به متأثرکردن هستند. این موارد قادر »شهري

چند  . هرشهر) هستند سطح(در  »استراتژي بر یکوحدت سیاسی «) و دولت(توسط  »گیرکنندهتنظیمات زمین«ذکر شامل  قابل

روي  ، اگر اصالً بتواند تأثیرينیستها به تأثیرگذاري مستقیم روي آنقادر  و مدیریت شهري هستند یخارج هاياین موارد متغیر

  .کندیفراهم م، را ، مثالً براي مورد تغییر سطح مالیاتساخت سناریوهایی مدل، امکان. آنها بگذارد

                                                           
1. Ammon, S. (June 2012). personal communication. 
2. Frederic Vester 
3. Jay wright forrester 
4. MIT 
5. ETH 
6. Zürich 
7. National chung-Hsing university, taipei 
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  شهري: حکمرواییمحدودیت پیچیدگی و  باشهري  توسعه

  در شهر فورتافزا زي همساو مدل یکپارچه يسازمدل هايیستمکاربرد سیک مورد پژوهشی از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نقش عوامل شدید بر شهر فورت. اهمیت و 2شکل 

  

 افزامسازي هیکپارچهمدل  فرایندکه طی کند کمک میمعیارهایی  تبادالت داخلیبه ارزیابی و  يسازمدل يهانمونه نتایج

اند. شده يبندطبقه 1مالی در جدول  ریاند که بر اساس تأثشده يبندموضوع اصلی دسته 12توسعه یافتند. معیارها بر اساس 

یشترین ب ، آنها کهتر از بقیه استکه اجرایشان ساده کمک کرد تا معیارهاییمعیارها  يسازمرتب فرایندبه  يسازمدل يهاهنمون

ر را ممکن است نظام شهمواردي  حتی و اندی داشتهثابت اثررا روي سیستم شهر داشتند و همچنین مواردي که در درازمدت  ریتأث

  .، شناسایی شوندکنند ثباتیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 . اهمیت و نقش عوامل شدید بر شهر فورت3شکل 

  

سه عامل بسیار بزرگ مالی همه یا مربوط به تقویت یا کاهش درآمد هستند، اما این معیارها باید در ارتباط با نوعی معیار به نام 

 . بررسی وظایفدهندیپاسخ م »ي مدیریترثیرگذاأت«و  »خدمات مؤثر«دو عامل  دیده شوند که به هر »بررسی وظایف حساس«
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از تعاریف  ايمجموعهقانون، با  الزامی طبق )1ها به عنوان: حساس هدف شناسایی وظایف اصلی مدیریت شهري و نمودارکردن آن

در  احتیاطی ولی مهم، براي مثال )3اجراي قابل تعریف توسط شهر؛  اما، الزامی طبق قانون )2مبنی بر چگونگی انجام وظایف؛ 

اطق زیرا شناسایی من. این موضوع تاکنون کمک شایانی کرده، کنددیگر عوامل خوب و مناسب را دنبال می )4هویت شهري؛ د مور

ده و باید حفظ بندي شهاي عملیاتی طبقهجویی اضافی، و نیز مناطقی که به عنوان زیرساختبا ظرفیت بیشتر براي ذخیره و صرفه

 يورکه بهره، ساختارهاي تکراري نیز شناسایی و توجیه شدند، در حالیفرایندثیري جانبی از این أعنوان تهب تر کرد.شوند، را آسان

  مند شده است.قضایی بهره يهاحوزه يسازنیز از تعریف وظایف اصلی و روشن

  در بستر حاکمیت شهري افزاسازي همیکپارچهمدل . 4

میت و همچنین استفاده آن را در بستر حاک کندیتغییر فورت را معرفی م فراینداین قسمت روش اصلی به کار گرفته شده در 

 کنندهبیواژه جدید ترک اشاره دارد؛ یک داللت بر نوعی کارگاه سایبرنتیک افزاسازي همیکپارچه. مدل دهدیشهري مورد بحث قرار م

 یک سازمان یا یک شهر را بهم رانیگمیصم. مضمون اصلی این است که دانش تيسازیکپارچهافزایی (سینرژي) و هم مفاهیم

 )کشدیمسه روز و نیم طول  حدوددست بیاوریم. این گارگاه (که ه صریح ب ککنیم تا یک هدف استراتژی يسازو شبکه مرتبط

 وسطتروش کار  که متعاقباً قابل اجرا هستند. شودیم منجر ی براي حل سؤال پیش رویو معیارها پروژه عاجل به چندین معموالً

کاربرد اصلی مدل  .)Ríos, 2011( شوداستفاده میسازمانی  يهااست و براي توسعه شدهمعرفی  )1994( 1استافورد بئر

 کرد ادغام يسازمدل يهاستمیرا با س افزاسازي همیکپارچهمدل  او کرد.گذاري پایه 2فردماند مالیک را افزاسازي همیکپارچه

)Malik, forthcoming(.  

، و در پرونده فورت به کار رفت کردگذاري پایهآن را که مالیک را به صورتی  افزاسازي همیکپارچهحالت کنونی مدل  4شکل 

  . کشدیبه تصویر م
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  شهري: حکمرواییمحدودیت پیچیدگی و  باشهري  توسعه

  در شهر فورتافزا زي همساو مدل یکپارچه يسازمدل هايیستمکاربرد سیک مورد پژوهشی از 

 دفرایندهنده است که شامل هدف کل عد از حصول اطمینان از اهداف کلی، نقطه شروع یک تعریف مختصر از سؤال جهتب

ها براي تا از آن کنندیکلیدي را براي برطرف کردن سؤال شناسایی م ورانبهره ،کارشناسان خارجی دیگراست. آغازگران، به همراه 

نفر هستند که  42نفر و حداکثر  20کنندگان تعداد آید. بر اساس روش کار، حداقل شرکتپیش رو دعوت به عمل  فرایندشرکت در 

این  .)Beer, 1994( کنندگان استکردن دانش همه شرکتمؤثر و ادغام يسازاستافورد بئر، حدباالي شبکه طبق نظر

 1هاییکارگروهها را در و آن ندتعریف کرد مورد از مهمترین ریز موضوعات را براي جواب به سؤال پیش رو 12کنندگان سپس شرکت

سازي هیکپارچمدل  فرایندها هسته . این بحثشدکه سه بار طی این کارگاه سه روز و نیمه تکرار مورد بحث قرار دادند تر کوچک

 يسازشبکه وشررأس)، که  12اند (یک چندوجهی معمولی با ارائه شده 4وجه موجود در شکل  20و در  دهندیرا شکل م افزاهم

یبانی ممیزي مختلفی پشت با ابزاراصلی  فرایند. این دهد، را نشان میاندشده يارگذهیریزموضوع پا 12که در  ،موجود يهاهمه دانش

ایجاد یک سازوکار  با معیارها، اجراي مقطع. در این کندرا دنبال می ب آنهانتایج و اجراي متعاق يسازنهیهدف به شود کهمی

  .)Malik Management, 2011( کندیمدت را تضمین مبلندکه دوام  شودمیاندازي کننده راهکنترل

  

 2010رت در سال وشهر فافزاي سازي همیکپارچه ها در نتیجههاي سنجه. طبقه1جدول 

  یمال ریتأث  محتوا  هاطبقه سنجه

  توسعه درآمد
، قبوض، بازگشت از هااتیمال( دهندیمهایی که درآمدهاي شهر را افزایش سنجه

 عمومی)هاي نیمهشرکت
1  

  2 آمده از کاهش خدمات اجتماعیدستذخایر به  کاهش خدمات اجتماعی

  3 دهند (بازسازي تعادل شهر)هایی که مخارج شهر را کاهش میسنجه هاکاهش پایدار هزینه

  مرور کارهاي بحرانی
بررسی تمامی کارهاي شهر، حفظ کارهاي قانونی و آنهایی که براي هویت شهر 

  الزامی هستند.
4  

  5  ارتقاي تصویر شهر، مدیریت امالك عمومی و گردشگري  تقویت بخش اقتصادي

  6  پذیري و تغییر شرایط قانونی توضیحات شغلیافزایش انعطاف  تقویت تخصیص منابع انسانی

  7 افزایی (سینرژي) و حذف ساختارهاي تکرارياستفاده از تأثیرات هم بخشیهاي درونهمکاري

  8  حسابداري مرکزي، مدیریت رویدادهاي بهبودیافته  توسعه سازمانی (اجراییات شهرداري)

  9  دولت الکترونیک، درآمدهاي بازرگانی  رسانی و مشارکت اجتماعیاطالع

  10 هاي عمومی به حداقل میزان قانونیاستانداردها در ساخت و ساز و زیرساختکاهش   الزامات قانونی در برابر نیازهاي عملی

  11  کنترل راهبردي ها و اداراتراهبرد، سیاست

  12 یهاي اجرایکارگیري محركهسازي منابع بدون استفاده و بافزایش مشارکت، فعال  بهبود رهبري درونی

  

براي تغییرات شهري دو شکل عملکردي با دو کانون متفاوت دارد: کارگاهی براي  ايهعنوان وسیلهب افزاسازي همیکپارچهمدل 

 شهري مانند مورد شهر آلمانی ورل يسازاجماع )2 ؛فورت نمونه شهر آلمانیِمانند  توسعه سازماندهی شده براي مدیریت شهري )1

)Werl, 2012; Grossmann and Bogdahn, 2007.(  سازاندربرگیري همه تصمیم کنندگانشرکتدر هر مورد، هدف از انتخاب 

ازي سیکپارچهاقدامات مورد نظر است. مدل آمیز اجراي موفقیت احتمال سازيحداکثر جهتدهنده جهت پرسشکلیدي مربوط به 

 شهري به سويدولتی از حکومت متمرکز  يهابه تغییر در سازمان حاکمیتشهري دیده شود.  حاکمیتباید در بستر  افزاهم

                                                           
1. Task force 
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با موضوعات  منظور مواجههبه هاو مسئولیت مرزها رفتننیاز ب«اشاره دارد؛ یعنی )Rhodes, 1996( 1»دهندهخودسازمان يهاشبکه«

ریزي شهري و برنامه فرایندمختلف در  ورانبه دربرگیري بهرهشهري در عمل حاکمیت . )Stoker, 1998( »اجتماعی و اقتصادي

Susskind, McKearnan  &( 2شهري يسازاجماع يهااشکال معمول مشارکت شامل کنفرانس. شودیممنجر گیري تصمیم

Thomas-Larmer, 1999(  ایندفریک  تواندیم ییهادر چنین پانل يساز. اجماعاست نفوذاننفعان و ذيذيیا میزگرد با حضور 

سعی در  زاافسازي همیکپارچه، مدل در مقابل. شودیم روبا نتایجی بسیار شکننده باشد که با اجراهایی نامطمئن روبه ریگتوق

شده قاجراي اقدامات تواف برابرکلیدي دارد که در  رانیگمیدادن آن با اجرا از طریق درگیرکردن همه تصمو ارتباط يسازتسریع اجماع

ه است که از طریق ایجاد روابط بخشی متقابل ب ییافزاهم افزاسازي همیکپارچهنتایج مدل  نیتر. مهمهستندمسئولیت نیز داراي 

ثیرات در قسمت بعد مورد بحث قرار أ. این تکندیهماهنگ مبهتر را  يشهردرون يریگمیتصم و )Ammon, 2011( دیآیدست م

  اند.گرفته

 سوي مدیریت تغییرات شهريتأثیرات: به. 5

 »یک کارگاه دیگر«عنوان مثال صرفاً به، شودیرو ممشابهی روبه اولیه هايواکنششهر، با  یا ، در سازمانياهر پروژه مشاوره

البی که تجربه ج شودتلقی می یا یک طرح توسعه منابع انسانی شود وي در نظر گرفته میامشاوره اقدام اي از چندینمجموعهدر 

عمول م يهاواکنشوبیش موثر است.کم ، در عمل، چه عمومی باشند چه خصوصیهاتیریذاتی مد تحرکیکمبا توجه به که  است

ها پیش این اقدام را ما سال« سوي(و در نتیجه مربوط نیست)، به  »اینجا توسعه داده نشده«به اقدامات جدید معموالً بین 

طرهاي احتمالی یا خ، با تغییر مواجههبراي یک فرد  يهاتیناگفته در مورد قابل يهایتا نگران »نداشته است يادهیفا ،میاکردهامتحان

 يهانخودش را براي این سوءظ يهاباید پاسخ ياهستند. هر پروژه مشاوره وظایف، در نوسانبراي شغل یک نفر به دلیل بازتعریف 

 طراحی شده: نتایج باید بعد از سه و نیم روز ارائه شوند بودنعیاوالً براي سر افزاسازي همیکپارچهاولیه آماده داشته باشد. مدل 

 رانیگمیو اجرا از طریق درگیرکردن همه تصم يسازبراي برقراري ارتباط بین اجماع دوم،)؛ يسازمدل يهاستمی(اجماع، اقدامات و س

  شهري به شرح ذیل است: افزاسازي همیکپارچهمدل  فراینداصلی  ری. سه تأثي طراحی شده استسازمربوط در اجماع

مالی، روابط از جمله مختلف  بخش چندینبه  ،نفر جمعیت یا بیشتر 100,000با : مدیریت شهري بخشیمیانارتباطات  -1

کالت مش در زمانبراي عملیات روزانه مفید است؛ هرچند  يبندتقسیم شده است. این بخشر شه يهارساختیاجتماعی و ز

ر شد، مدل طور که ذک. همانل شودتواند به عاملی بازدانده تبدیمی ضروري است، تغییرات سازمانیدر مواقعی که پیچیده یا 

هر مدیریت ش دیدگاه. از شودمنجر میبخشی میان هايو به شبکه دهدیکاربردي را رواج مفراروابط  افزاسازي همیکپارچه

ه بلک ،جاري يهاوظایف و پروژه در موردبخشی نه تنها میان براي هر تغییري است. روابط  اولیهآغاز  نقطه فورت، این

  .کندایجاد می یتشفاف، شوندیانجام م رمختلف مدیریت شه يهاتیدر موقع هاتیکه چگونه مسئول ایندرباره 

د، ولی جدید نیستن افزاسازي همیکپارچهمدل  فراینددر  شدهفیتعر معیارهاي: بسیاري از يبندارزیابی مجدد و بسته -2

 یک معیار. کندیم حاضر کمک يهادهیها، اقدامات و اپروژه یدهبه ارزیابی مجدد و ارتباط افزاسازي همیکپارچهمدل 

ر خدمات عمومی خود تجدیدنظ سابقهفورت باید در رابطه با شهر حساس است.  وظایف بازبینیاصلی جدید در این رابطه 

د، در حالی که براي ندار اهمیتفورت  طور مشخص براي شهربه، برخی ی هستندها از لحاظ قانونی الزامبرخی از آن ؛کند

 واردم از ضروريو تمیزدادن موارد  یدهیا تجدیدنظر به چارچوب يسازمدل يهاستمی. در اینجا، سهستندخوب  صرفاًبقیه 

                                                           
1. Self-organising networks 
2. Urban consensus conferences 
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  شهري: حکمرواییمحدودیت پیچیدگی و  باشهري  توسعه

  در شهر فورتافزا زي همساو مدل یکپارچه يسازمدل هايیستمکاربرد سیک مورد پژوهشی از 

 يهابراي نمونه، طرح ،عمومی در هر موردي وارد بازي خواهند شد يهامحلی و بحث يهااستی. سکنندیآرمانی کمک م

  .شوندیم مالی نیتأم توسط شهرفرهنگی که از  ينهادها کردنعطیلتپیشنهادي براي توجیه یا 

ثیرات غیرمنتظره مدل أ. یکی از تشودیو ادغام مشتق م افزاییهم از افزاسازي همیکپارچه: مدل و ادغام افزاییهم -3

فورت  شهرعنوان یک نتیجه، شناسایی بسیاري از ساختارهاي تکراري درون مدیریت شهر بود. به افزاسازي همیکپارچه

در  طور طبیعیباید به زائد ساختارهايو  ییافزااست. شناسایی هم پارچهیک دادیرو تیریدرحال توسعه یک ساختار مد

ر تجدیدنظ هايپایهو ادغام  افزاییهمهم دارد:  ک. هرچند یک بعد استراتژیمورد توجه قرار گیرد يورچارچوب افزایش بهره

ه در ک ياگونهشهر به »ثیرگذارأخدمات ت«. داستان خاص این شهر چیست؟ به عنوان نتیجه، هستندشهر  در وضعیت

از شهري کارگري به شهري جوان  خواهدی) تعریف شده چیست؟ براي مثال، فورت م3و  2ساز (شکل نمونه يهاستمیس

ایع خالق ها و صنشهري نورنبرگ اروپا با دانشگاهجوان مانند بخشی از ناحیه  يهاتغییر کند که میزبان دانشجوها و خانواده

  جدید باشد.

 دومي و رهبر اول: مستلزم دو شرط استها باید در یک پروژه مدیریت تغییر شهري جاسازي شوند. این ثیرات یا محركأاین ت

در هر دو شکل مدل  دهندهجهینت يهابه معناي هماهنگی و کنترل پروژه فرایندکنترل  اجراي اقدامات. فرایندکنترل بر 

شهر. در هر دو مورد، این بر  يسازچه بر اجماع ،مورد نیاز است، چه بر مدیریت شهري تمرکز داشته باشد افزاسازي همیکپارچه

، يخارجی یا افراد کلید يهاممکن است گروه را هااز پروژه بسیاريعهده مدیریت شهري خواهد بود که اجرا را هدایت کند، هرچند 

اخل د و داراي مسئولیت درشفاف و سطح باال  یحکم طیباید  فرایند. کنند یدهداوطلبانه جهت يهاها و سازمانمانند شرکت

 يهادر رابطه با امور مالی، سازمان ییکارهابا نمونه شهرمشاور  ،1دکتر استفان آمون را فرایندمدیریت شهري کنترل شود. در فورت، 

 بوده است. افزاسازي همیکپارچهمدل  فرایندآغازگر  کند؛ کسی کهمیمدیریت  داخلی و منابع انسانی

هردار به نقش ش طور خاصبه امر نیاز به رهبري دارند. این افزاسازي همیکپارچهمدل  شده باتحریک، تغییرات شهري در نهایت

تغییري را آغاز و امکانات الزم را بسیج کند. هرچند  یندفراو باید چنین  تواندییا مدیر اجرایی اشاره دارد. این شهردار است که م

بودن شهردار از طرف بسیاري از اعضاي مدیریت شهري و شهروندان معرف کاربرد اصلی شهردار مشروعیت است. موردتوجه

را دنبال کند  ياانهیر مخفکه یک شهردار دستور کا افتادیزمانی اتفاق م حالتتغییر است. بدترین  فراینداحتمالی بر  ریها و تأثارزش

. نیاز به ذکر )Malik, 2009( شخصی است نوعی درستکاريِ. بنابراین رهبري نیازمند شودیتغییر م فرایندکه موجب مقابله با 

 .)Malik, 2009( اداره کندها را از طریق تخصیص منابع و مسئولیت فرایندباید  بخشیمشروعیت عملکردنیست که شهردار در کنار 

گرفت و آن را به اراده سیاسی و پروژه اصلی شهر دستتغییر را به فراینددر پرونده جاري، شهردار فورت توماس جانگ، آغاز یک 

 کرد. فورت بدل

  گیرينتیجه. 6

  :توان مورد تحلیل قرار دادرا در سه زمینه اصلی می هايریگنتیجه

 را  هايها و استراتژو در نتیجه اقدامات، پروژه کندیآن کمک م يزیریک شهر به ادغام متغیرهاي برنامه یسیستم مدل

  ؛کندیارزیابی م

 دمفیي آنها اجرا از اطمینانشهري براي  حاکمیتدر بستر  بخشیمیان يسازدادن به اجماعشتابتواند در این مدل می 

 ؛باشد

                                                           
1. Stefanie Ammon 
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 لند تغییرات ب ضروري و گریزناپذیر است و بر) افزاسازي همیکپارچهو مدل  يسازمدل يهاستمیرهبري در هر دو ابزار (س

  است. تأثیرگذارمدت شهري 

کامالً مشخص است که هماهنگی و کنترل اقدامات سیاسی نیاز به ساختار مشخص رهبري دارد. در این باره، نقش شهردار و 

 شهري بدون حاکمیتی موجود، مدیریت يهاه با پیچیدگی سیستمی شهرها و چالشهمواج درمدیریت شهري در مرکز قرار دارد. 

افراد درگیر را تشویق کند؛ در پرونده فورت، شهردار توماس جانگ  و باشد »مؤثر«. رهبري امروزه باید بردکاري از پیش نمیرهبري 

  .»را در شهر ما تحریک کرده است 1خودشفا يهاقدرت افزاسازي همیکپارچهمدل «: بیان کرد
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  چکیده

ان در را در انگلست بالاستفادههاي زمیني بازآفرینی هااستیساین مقاله اجراي 

زه تایمز . درواکندیمي پیچیده حکمروایی چندسطحی بررسی هاستمیسخصوص 

اي از بازآفرینی بررسی شده است که چگونه ترتیبات نهادي با عنوان نمونهبه

الشعاع قرار داده ي کلیدي را تحتاتوسعههدایت حکومت، رهبري در این پروژه 

 تفادهبالاسهاي زمینو تضعیف کرده است. رویکرد حکومت درباره حکمروایی بر 

تایمز به روشی دستوري و نامنسجم بوده است.  یکی از مداخالت ثابت در دروازه

این  ندکیمنتیجه این روش، ساختارهاي قفل و چندپاره است. مقاله حاضر بیان 

و اجراي آنها را تضعیف  هااستیسمداخالت تمرکز را از بین برده و رهبري بر 

، شفافیت اهاستیسکرده است. پیشنهاد شده است تصویب اصول ثبت و تدوین 

  انسجام بیشتري براي حکمروایی دروازه تایمز به ارمغان خواهد آورد.و 
  

مروایی حک چندسطحی، حکمروایی ،بالاستفاده هايزمین بازآفرینی ها:کلیدواژه

  ي.، توسعه شهرهااستیسفعال، دروازه تایمز، ثبت و تدوین بیش

 

 

 

 

 
Abstract 

This paper examines the implementation of 

brownfield regeneration policies in the UK 

within the context of complex systems of 

multi-level governance. Using the re-

generation of the Thames Gateway as an 

example, it explores how the Government’s 

centrally driven institutional arrangements 

have undermined leadership in this key 

development project. The Government’s 

approach to brownfield governance is 

characterised as one of constant intervention 

in the Thames Gateway in an ad hoc and 

incoherent fashion. Congested & fragmented 

governance structures are the result. 

These, this paper argues, have diffused the 

focus and undermined the leadership of 

policy and implementation. It is suggested 

that the adoption of the principles of policy 

mapping and weaving would bring more 

clarity and coherence to the governance of 

the Thames Gateway. 

Keywords: Brownfield regeneration, multi-

level governance, hyperactive governance, 

Thames Gateway, policy mapping and 

weaving, urban development. 

                                                           
1. Catney, P., Dixon, T. & Henneberry, J. (2008). Hyperactive governance in the Thames Gateway. Journal of Urban 

Regeneration & Renewal, 2(2): 124-145. 
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  مقدمه. 1

در انگلستان توجه بیشتري را به خود معطوف کرده است. یکی از دالیل  هاي بالاستفادهزمینهاي اخیر مسئله بازآفرینی در سال

به ساخت  1ههاي بالاستفادزمیناین امر اهمیت فزاینده توسعه پایدار است که ارتباطی قوي با تأکید بر اختصاص سهم باالتري از 

 ، ترکیب مسئله کمبودهاي بالاستفادهزمیندیگر بر دستور کار  مؤثردارد. عامل  )Dixon, 2006b( سبزي هانیزممسکن، در مقابل 

باعث جلب  هادغدغهدر جنوب شرقی انگلستان است. این  -منحصراًهرچند نه  -ویژه مسکن و افزایش نمایی قیمت آن، به

ري از دن به حجم باالترا براي رسی هاطرحي قابل مالحظه در بخشی از حکومت مرکزي بریتانیا شده است که طیفی از هاتیفعال

کند در پی داشته است. این مقاله ماهیت و آثار مداخالت حکومت را بررسی کرده است و بیان می هاي بالاستفادهزمینبازآفرینی 

. حکومت اندبودهیی موردي، خاص و غیرعمومی ندهایفرآو  اندي فرادستی هدایت و راهبري نشدههاچارچوباین مداخالت با 

 ي متعدد (تکراري)، ولی محدود نهاديهاطرحجاي بازساختاردهی جامع سیستم حکمروایی، منظور پاسخ به رویدادها، بههانگلستان ب

. در اینجا جاي خالی درك واقعی ارتباط این هاسازمان، نهادها و هابرنامه، هااستیسارائه کرده است. نتیجه کار عبارت بود از تکثر 

ي حاضر بر آنها متمرکز هاتیفعالشود که ي مهمی احساس میهاحوزهویژه در ...) در سطح محلی به و اهبرنامه، هااستیسموارد (

کرده  حکومت را ارزیابی هاي بالاستفادهزمینتصویرکشیدن این امر، یک پروژه مهم در دستور کار منظور به. این مقاله بهاندشده

اینده رو و پیچیدگی فز چندسطحیچگونه سیستم حکمروایی با ماهیت  دهدیماست: توسعه دروازه تایمز. پروژه دروازه تایمز نشان 

وژه، و تضعیف راهبري پر هااستیسقرار گرفته است و با ایجاد ابهام در  ریتأثبه ظهور در این حوزه، از سوي حکومت مرکزي تحت 

  ي مانع تراشی کرده است.اتوسعهمسیر اقدامات  در

، در حالی که حکومت بر منطق کندیممقاله حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول رویکرد حکومت را ارزیابی 

وده ي بدهی رویدادها از طریق حکومت مرکزدنبال شکلطور مداوم بهي خودحکمروا استوار شده، در پروژه دروازه تایمز بههاستمیس

که پروژه را از دیدگاه فضایی نگاه کنیم. در بخش بعد مقاله، تکامل  شودیمتر دیده است. آثار این مداخالت حکومتی زمانی شفاف

ش، بعد . این بخردیگیمدر انگلستان و با ارزیابی ویژه دروازه تایمز مورد مطالعه قرار  هاي بالاستفادهزمینسیاست بازآفرینی 

شود که رویکرد حکومت از طریق آنها قادر به . در بخش دوم مقاله سه راهکاري بیان میدهدیمطالعه را تشکیل عملکردي این م

ذاران و در گدر دروازه تایمز با تضعیف راهبري برنامه است. این مشکل با محدودکردن دانش سیاست توسعه)تخریب فرآیند (باز

 تواندیم که حکومت پردازدیمیی هاروششود. بخش سوم مقاله به بحث در باب گذاري ایجاد مینتیجه ایجاد وقفه در سیستم قانون

  ي در مداخالت خود داشته باشد.ترمعقولتر و جویانه، رویکردهاي صرفههااستیسآمیزي و درهم از طریق آنها، با استفاده از تدوین

  حکمروایی بیش فعال. 2

  چندسطحی. حکمروایی 2-1

حکمروایی  يساختارهاي هایژگیو، بیش از همه به هاي بالاستفادهزمینبازآفرینی پایدار  مؤثرکند اجراي این نوشتار بیان می

ي برآمده هاستایسو چگونگی ارتباط این ساختارها با فرآیند توسعه وابسته است. ساختارهاي حکمروایی با طراحی بد و نامناسب و 

دهند. ماهیت چند بعدي بسیاري از مشکالت سیاستی گواه آن الشعاع خود قرار میبه طرز نامناسبی تحت را مؤثراز آنها، اقدامات 

طور ي حکمروا بههاطیمحمسئول حل و فصل یک مشکل با یک سیاست خاص باشد. لذا،  تواندینمهستند که یک سازمان 

                                                           
1. In this paper ‘brownfield’ is defined as any land, which has been previously developed, including derelict and vacant land, 
which may or may not be contaminated. This follows closely the definition of ODPM (2000), Planning policy statement 3: 
Housing, HMSO, Norwich. 
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  فعال در دروازه تایمزحکمروایی بیش

در مطالعات سیاسی وارد  1سطحیلیان اخیر، مفهوم حکمروایی چندسا. در اندشدهالیه پیچیده، به لحاظ نهادي قفل و چندي اندهیفزا

دهنده است نه یک تحلیل یا تئوري معمولی. این ، مفهومی توصیفی یا سامانچندسطحیشده و توسعه یافته است. حکمروایی 

نهادهاي ختلف فضایی (مفهوم بر پیچیدگی سیاستگذاري، اجرا و پاسخگویی در میان انواع فعاالن ایالتی و اجتماعی در سطوح م

ی) هاي شبه دولتي تفویضی، مقامات کشوري و/ یا محلی، همراه با سازمانهاتیریمدي مرکزي، ادارات ایالتی یا هادولتفراملی، 

 ,Hooghe, 1996; Scharpf, 1997; Hooghe and Marks, 2001; Tofarides, 2003; Bache & Flinders( کندیمتأکید 

2004; Bache & Jordan, 2006 .( ي حکومت هاروشجایی و انتقال از هنوعی جاب کندیمبیان  چندسطحیحکمروایی

یاستی وجود داشته ي سهاشبکهي عملگراتر حکمروایی نظیر هاستمیسایالتی به  -مراتبی و سرزمینی بر موقعیت حاکم ملیسلسله

 پویا افزایش یافته و مشکالت هماهنگی و اجراي» لکرديفضاي عم«ایستا و یک » فضاي سرزمینی«تنش بین یک  عموماًاست. 

  را در پی دارد. هااستیس

ي هایجخروبراي رسیدن به  توانندیمکه روابط بین سطوح حکمروایی چگونه  کندیمهدایت  سؤالاین مسئله ما را به این 

قرار گیرند. از دیدگاه نظري، جلب حمایت فعاالن فروملی در کمک به تسهیلِ تصویب و اجراي  ریتأثمطلوب و مورد نظر تحت 

یابد شدن یک طرح زمانی افزایش میهرگونه برنامه یا دستور کار در یک سیستم چندسطحی ضروري و حیاتی است. احتمال اجرایی

ها تواسطه نهادهاي چندگانه و مسئولیبه تواندیمکس، اجرا که فقط بوروکراسی بر ابزار سیاستی مربوط به آن حاکم باشد. بر ع

نظر، حکمروایی چندسطحی از این نقطه ).Checkel, 1997( ي اصلی را از ریل خارج نمایدهاتیاولوپراکنده دچار وقفه شود و اجراي 

ي هاطرحي مختلف، هاهیال کند. فعاالن و نهادها دري سیاستی را براي حکومت مرکزي دشوار میهایخروجدهی عملی شکل

. دهندیمو رویکردهاي جمعی را به مسائل و مفاسد تنزل  کشندکنند، به چالش میمرکزي و اصول مورد حمایت خود را تفسیر می

ه به لحاظ ي سیاستی کهاشبکهآیا وجود «مهم و تجربی براي حکمروایی چندسطحی در انگلستان آن است که  سؤالبنابراین یک 

ي سیاستی اهمیت دارند یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا حکمروایی (چندسطحی) بر غلبه کنترل هایخروجسرزمینی همپوشانی دارند، در 

,Rhodes ( 2»از بین رفته«ایالت -آیا سیستم دولت مرکزي). ,Bache 302 :2003( »ي ملی داللت دارد؟هااستیسمرکزي به 

  ).Bache and Flinders, 2004( سحطی است؟ز طریق کنترل بر توسعه سیستم چندا» حاکمیتش«ل توسعه یا در حا )1996

  تمرکز نهادي. 2-2

آن  اي که نهادها طی، رویهکندیمانداز نهادي حکمروایی را براي خود حفظ در حالی که حکومت مرکزي توانایی بازتغییر چشم

ي نهادي هاينوآوریی که اهمیت خاص سیاستی دارند اغلب هدف هاحوزه، اغلب از منظر فضایی نابرابر است. شوندیمایجاد 

کمروایی شدن فضاي حکند که اثر تجمعی مداخالت نهادي حکومت به قفل. این مقاله این دیدگاه را مطرح میرندیگیمتر قرار بزرگ

  براي این بحث است. ايورازه تایمز مثال ویژهچندسطحی منتهی شده است. ناحیه تحت توسعه در د

ومت در حک» فعالیبیش«که ماحصل میل به  اندکردهنظران اینگونه مطرح و صاحب هاروزنامهدر ارتباط با سیاست شهري، 

 ظیرتر (ني کوچکی از یک مشکل بزرگهابخشیی مجزا و مستقل براي مواجهه با هااستیسایجاد پیچیدگی است. این رویه 

 . در عمل، اینکار مانند دنبال دردسرکندیمو نهادهاي موجود ایجاد  هااستیس)، بدون توجه مکفی به هاي بالاستفادهزمینتوسعه 

است  درست فاف.ش بلندمدت برنامه هیچگونه داشتن ، بدونکنندیم بروز که مسائلی به موردي سیاستی يهاپاسخ رفتن است: ایجاد

 هارحطي منفرد و مجزا براي ایجاد تمرکز و وحدت در فعاالن سیاستی مفید هستند، ولیکن ایجاد تعداد کثیري از این هاطرحکه 

   واهد کرد.ایجاد خ هاطرحي پیچیده، مشکالتی براي مجریان اندهیفزاطور در یک ساختار حکمروایی نامنسجم، متکثر و مفترق و به

                                                           
1. Multi-level governance (MLG) 
2. Hollowed out 
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یار بندي کرده است. زمان بسدها را بدون توجه به عملکرد جمعی آنها نسبت به یکدیگر الیهحکومت در پروژه دروازه تایمز، نها

محدودي به این امر اختصاص یافته که قبل از هر مرحله توسعه نهادي جدید، موفقیت مرحله قبل اثبات شود. نبود رویکرد منسجم 

منظور اي وقفه ایجاد کرده است. بهي بازتوسعههاتیفعالو در روند  در این دروازه شده هااستیسو با ثبات منجر به ایجاد ابهام در 

وصی دهندگان خصرا ارائه کرده است: توسعه هااستیسانداز یک گروه خاص از مجریان شناسایی این مسئله، مقاله پیش رو چشم

لیدي و کنندگان کهدایت«انتخاب شدند که دهندگان از آنجا ). توسعهاندافتهامالك (سایر فعاالن سیاستی بیش از حد پوشش ی

  ي بازآفرینی در دروازه تایمز ضروري و حیاتی هستند.هااستیسو لذا در اجراي  )Healey, 1991: 13( »تسهیلگران توسعه بوده

  در انگلستان هاي بالاستفادهزمین. 3

در انگلستان به دالیل متعددي مفید دانسته شده است. این کار با  هاي بالاستفادهزمینتر اشاره شد، بازتوسعه که پیشچنان

کند. طور نظري) مهاجرت به بیرون در شهرها را متوقف میو (به کندیمرویی شهري جلوگیري داشتن شهرها از پراکندهفشرده نگه

گونه مطرح شد این )HM Government, 2005( »حفظ آینده«عالوه بر این، راهبرد توسعه پایدار حکومت انگلستان تحت عنوان 

ات محروم زیست در اجتماعزیستی از طریق رفع تخریب و فرسایش محیطدر ترویج عدالت محیط هاي بالاستفادهزمینکه بازتوسعه 

 نیرتمدهعي سیاستی، که هاشرانیپاز طریق توسعه تعدادي از  هاي بالاستفادهزمینضروري و حیاتی است. هدف توسعه فزاینده در 

 POST, 1998عنوان مثال بهریزي و راهنمایی سیاستی در انگلستان است، از سوي حکومت مرکزي ترویج یافته است (آنها برنامه

ي جدید هاخانهدرصد تمام 60، حدود 2008ریزي در انگلستان آن است که تا سال هدف کلیدي در این سیستم برنامه .)دینیببرا 

همچنین  هاي بالاستفادهزمینبازآفرینی  1توسعه یافته بودند یا از طریق تغییر کاربري ساخته شوند. قبالًیی که هانیزمباید در 

 4داریپا)). حکومت در توسعه سیاست خود اجتماعات 3وزیرنخستاست (در دفتر معاون  حکومت 2بخشی از برنامه اجتماعات پایدار

  :)ODPM, 2003b: 1( کندیمگونه تعریف را این

  

نیازهاي متنوع ساکنان حاضر و آینده خود را برآورده  هامحلاکنون و در آینده در آنجا زندگی کنند. این  خواهندیمجاهایی که مردم «

ریزي، امن و فراگیر و داراي برنامه هامحل. این کنندیم نیتأم، به محیط زیست خود حساسند و کیفیت باالي زندگی را کنندیم

  5».کنندیمي برابر و خدمات مناسب براي همگان فراهم هافرصتبرداري خوب هستند و ساخت و بهره
  

 ، بازارهاي مسکن و زمین را درکندیماقداماتی را براي مقابله با کمبود مسکن در جنوب شرقی ارائه برنامه اجتماعات پایدار 

 و از نواحی روستایی در مقابل افزایش فشارهاي توسعه حمایت و پشتیبانی کندیمتقاضا در شمال انگلستان ترمیم و تازه اراضی کم

و دروازه  7استفورد، اشفورد -، کمبریج6عبارتند از میلتو کینس اندشدهکند. مراکز اصلی رشد که در این برنامه معرفی و مشخص می

 نیتأمدر این نواحی رشد  2016هزار خانه در کشور تا سال  200 نیتأمرشد پایدار را از طریق  برنامه اجتماعات پایدارتایمز. قرار بود 

                                                           
1. The policies in Scotland and Wales are slightly different from those operating in England and Northern Ireland, but not 
substantively so. 
2. Sustainable Communities Plan (SCP) 
3. Office of the Deputy Prime Minister (ODPM) 
4. In the UK the term ‘sustainable communities’ came into increasing use during the 1990s, based around Local Agenda 21. 
But this found a firmer policy focus with the announcement in February 2003 of the UK Government’s ‘Sustainable 
Communities Plan’ (SCP). 
5. The Government has subsequently also formulated the key constituents of sustainable communities as being: [14.21] Active, 
inclusive and safe; well run; environmentally sensitive; well designed and built; well connected; thriving; well served; and, fair 
for everyone. 
6. Milton Keynes 
7. Ashford 
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این اهداف پیشنهاد داد براي  دییتأبا  2است. بارکر 1يامنطقهریزي شده در راهنماي برنامهکند. این عدد باالتر از تعداد مسکن تعیین

  .هزار خانه مورد نیاز است 120تا  70نیاز و کاهش تورم قیمت مسکن ساالنه بین  نیتأم

، PPS1ریزي و نیز با راهنماي سیاست برنامه 3ارتباطی قوي با چارچوب راهبردي دولت در توسعه پایدار برنامه اجتماعات پایدار

در رویکرد دولت، اهمیت تعهد و مشارکت اجتماع در فرآیندهاي توسعه و بازآفرینی  ).Barker, 2004( حصول توسعه پایدار دارد

 به سمت پایداري خوانده شده است» گانهرویکرد نهایی سه«بخشی از پایه اجتماعی در آن چیزي است که بطور موثري رویکرد 

)ODPM, 2005.(  

  توسعه دروازه تایمز. 3-1

دي عنوان یک عنصر کلیگذاري شده، بهگلستان را با رشد سریع جمعیت و اقتصاد هدفدولت دروازه تایمز در جنوب شرقی ان

تعریف شده  DETRکه در تعریف قبلی ناحیه مطالعه . این دروازه (چنان)ODPM, 2003a( داندمی برنامه اجتماعات پایداردر 

  ).1 شکل( 4تایمز در کنت و اسکسکیلومتري شرقی لندن مرکزي به سمت بخش خارجی خلیج  43است)، زمینی است در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Thames Gateway Partnership, 2006( . ناحیه دروازه تایمز1شکل 

  

 ,Dixon( داردوجود  هاي بالاستفادهزمینهکتار  3450هزار هکتار است. در این ناحیه  81مساحت کل این دروازه حدود 

2006a(  عالوه، به بندي شده است.ي صنعتی قدیمی طبقههاتیفعالهکتار آن در دسته خالی از سکنه، متروکه یا آلوده به  1580که

ده عنوان و انتخاب ش محورمالکیتمیلیون نفر است؛ بنابراین، دروازه تایمز محل اولیه بازآفرینی  3/3جمعیت این منطقه در حدود 

اگون ي گونهابخشي تجاري در این ناحیه متفاوت است و ماهیت و جذابیت اتوسعهکم فعالیت نوع و ترا ).ODPM, 2003a( است

ي هابخشبسیار تخصصی بوده و از گسترش  5آیل آف داگز در توسعه کنري وارف/» حوزه تغییر«عنوان مثال، آن متفاوت است. به

ر این ناحیه را به خود اختصاص داده است. در مقابل، اي شغلی دهمالی و خدمات کسب و کار مشتق شده است که نیمی از فرصت

یکی از هر دو نفر شاغل در بخش تولید اشتغال دارند. از منظر سطح زیربنا، دروازه تایمز در لندن  6هارورینگ ریورساید در بارکینگ/

                                                           
1. Regional Planning Guidance (RPG) 
2. Barker 
3. Government’s Strategic Framework on Sustainable Development 
4. Kent and Essex 
5. Canary Wharf/Isle of Dogs 
6. Barking/Havering Riverside 
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ي صنعتی و هايکاربردر  عمدتاًي از کاربري صنعتی و تجاري را در خود جاي داده است، هرچند این مساحت امالحظهسهم قابل 

  ).MCA Regeneration, 2003( انبارها متمرکز شده است

(بعدها وزیر اجتماعات و دولت محلی)، در یک  1ي قدیمی دولت بوده است. دیوید میلیبندهادغدغهتوسعه شرق لندن یکی از 

 3ریزي جنوب شرقیو شوراي برنامه 2توسط پیتر هال 1967عنوان کرد ایده دروازه تایمز اولین بار در سال  2005سخنرانی در سال 

 »کریدور تایمز شرقی«جنوب شرقی به نام  منطقهریزي راهنماي برنامهدر  1990این ایده در سال  .)Miliband, 2005( مطرح شد

» ریزي دروازه تایمزچارچوب برنامه«تحت عنوان  RPG9a در مقاله تریرسمطور به 1995. دروازه تایمز در سال شدیمشناخته 

، حکومت بر اهمیت راهبردي این دروازه از طریق 2003عنوان یک مفهوم پذیرفته شد. با انتشار برنامه اجتماعات پایدار در سال به

 80ي نسبت به حجم اولیه امالحظهتأکید کرد که افزایش قابل  2016هزار خانه جدید در این محل تا سال  120توسعه حداقل 

  .)ODPM, 2003b( ي داشتهزار واحد

افزایش حداقل  2001ي بین المللی به این شهر ادامه دارد. سرشماري هامهاجرتولیکن، رشد سریع جمعیت لندن ناشی از 

درصد یا بیشتر افزایش جمعیت 15که برخی از این محالت تا طوري. بهدادیمدرصدي در داخل محالت دروازه تایمز لندن را نشان 2

شناسی و رشد اقتصادي ادامه دارد. این . به موازات این آمار، رشد خانوارها در اثر تغییرات جمعیت)Power, et al., 2004( داشتند

 ترهمرفو خانوارهاي  هاخانوادهدادن پذیري براي بسیاري از ساکنان شده که شاخصه آن ازدستامر باعث بروز مشکالت استطاعت

هاي ي مورد نیاز در این دروازه در فاصله سالهاخانهدیدگاه خود را درباره تعداد  مجدداًه دولت است. به دلیل همین پسرفت بود ک

 تنظیم کرد 4میان مدت دروازه تایمز نیتأم، حکومت اهداف کلیدي دروازه را در برنامه 2006بازبینی کرد. در سال  2016تا  2001

)DCLG, 2006d( شدیم. این برنامه شامل سه هدف کمی:  

  هزار خانه در دروازه تایمز در این دوره؛ 160مسکن: تأمین 

  ؛2016تا  2001هاي هزار فرصت شغلی در فاصله سال 180اقتصاد: ایجاد 

  اي توسط ، هیچ خانه2010کیفیت مسکن: تا سالCABE 2015بندي نشده و تا سال طبقه» ضعیف«، تحت عنوان ،

 دهی شوند.نمره» خیلی خوب«یا » خوب«ها درصد خانه100

، محیط زیست و بازآفرینی شهري نیز در این برنامه گنجانده شد. این هامهارتدر ارتباط با  ترمشخصو نا ترمیمالسه هدف 

انداز کلی دروازه را شکل داده و شامل که چشم )2007DCLG ,( دهندیمرا تشکیل  5دروازه تایمز نیتأماهداف نیز مبناي برنامه 

 500میلیارد پوندي، این بخش شامل بودجه 9گذاري . در تخصیص کل سرمایهشودیم 2011تا  2008هاي در سال هانهیهزبرنامه 

 يهافرصتونقل محلی بوده و هدف بازبینی شده میلیون پوندي براي ارتقاي حمل 100میلیون پوندي براي بازآفرینی و بودجه 

ونقل و طرح ي حملهارساختیزهمچنین ارتقاي  نیتأم. برنامه شودیمرا شامل  2016هزار فرصت تا سال  225شغلی معادل 

 6گیري، دفتر ملی بازرسی. لیکن از منظر اهداف قابل اندازهدهدیمي موفقیت گزارش هانشانهعنوان ي دروازه را بههانگیپارک

سازي را در دروازه براي رسیدن به هدف مقرر بسیار نرخ خانه )2007( 7و کمیته ارتباطات مردمی در مجلس عوام انگلستان) 2007(

  ورط، باید دو برابر شوند تا بهشوندیمیی که ساالنه ساخته هاخانه دهدیمپیشنهاد  )2007( دفتر ملی بازرسیدانستند. پایین می

  کنند. نیتأمواحد را در سال براي رسیدن به هدف مورد نظر  12500متوسط 

                                                           
1. David Miliband 
2. Peter Hall 
3. South East Planning Council 
4. Interim Thames Gateway Delivery Plan 
5. Thames Gateway Delivery Plan 
6. National Audit Office (NAO) 
7. House of Commons 
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مسیر برآوردن هدف خود براي  رد 1دپارتمان اجتماعات و حکومت محلی دهدیمگزارش ) 2007(دفتر ملی بازرسی در مقابل، 

درصد آمار کلی 6/1در مقایسه با  2006تا  2001هاي ي شغلی قرار دارد: تعداد شاغلین در دروازه در فاصله سالهافرصتافزایش 

از برخی جهات، تعیین  کندیمبیان دفتر ملی بازرسی گزارش  2شغل). 750هزار و  34درصد افزایش یافته است (6کشور انگلستان، 

اینکه آیا این رشد در پی برنامه دروازه روي داده است یا خیر، دشوار است. همچنین، روشن است براي رسیدن به هدف فوق باید 

نمونه،  عنوانبه .دانافتهی تخصیص دروازه فضایی نامهبر در که باشد داشته وجود تجاري و صنعتی يهاشرکت ایجاد براي کافی تقاضاي

 2016و  2001هاي هزار شغل در فاصله سال 232 که زمین کافی براي ایجاد کنندیمي عنوان امنطقهریزي هاي برنامههیئت

  .)NAO, 2007( هزار ساکن جدید را به منطقه خواهد آورد 300که بخش مسکن  کنندیمي ارزیابی امنطقهوجود دارد و مجامع 

  حکمروایی بر دروازه. 3-2

دفتر معاون مسئول محلی و دپارتمان اجتماعات و حکومت محلی در پی  16ي حکمروایی، دروازه تایمز شامل ساختارهااز منظر 

که اکنون مسئول هدایت پروژه است. عالوه بر این، بخش عمده پروژه توسعه دروازه تایمز به دست سه آژانس  شودیم وزیرنخست

و آژانس توسعه  5(بخشی از حوزه لندن بزرگ)، آژانس توسعه شرق انگلستان 4انجام خواهد شد: آژانس توسعه لندن 3ي توسعهامنطقه

در ) 2005ن (همکارا. مطالعه جان و 7انگلستانهاي مشارکتبه همراه آژانس بازآفرینی ملی با نام ، 6انگلستانتوسعه جنوب شرقی 

ته بود. ي جدا و ناپیوسارابطهخصوص حکمروایی در دروازه تایمز این نتیجه را در پی داشت که رابطه این سه نهاد از منظر سیاستی 

 ستتوانیمو نه  خواستیمی بود. هیچ نهادي، از جمله شهرداري لندن، نه این جدایی به معناي وجود جاي خالی رهبري در سطح مل

پروژه را در تمام ناحیه دروازه تایمز پیش ببرد. در نتیجه حکومت نقش مهم خود را در هدایت پروژه از طریق نهادهایی نظیر واحد 

  اجرایی دروازه تایمز براي خود حفظ کرد.

ي پیشین ماهیت حکمروایی متفرق، ولی هاپژوهشکمروایی را ایجاد کرد. در واقع، این امر، مسئله هدایت و یکپارچگی ح

بیان کردند در پی انحالل شوراي لندن بزرگ در سال  )1997( یثرونلعنوان نمونه، نیومن و مرکزي در لندن را نشان داده بود. به

حاصل از آن ایجاد شدند (همچنین  خألبراي پرکردن  هاسآژانمختار و سایر نهادها و ي غیردولتی نیمههاسازمان، تعددي از 1986

Skelcher, 1998 هارحطمراتبی و قواعد حاکم بر ریزي سلسلهرا ببنید). در همان زمان، سیستم از طریق اصالحات، مقررات برنامه 

 Deakin( کردیمبراي بخش خصوصی تعریف و ترویج  تريقوو ابتکارات بازآفرینی شهري در حال کنترل بود که خود نقشی 

and Edwards, 1993( .  

وي بیان کرد در دروازه  .دیدگاه مشابهی از توانمندسازي و مشارکت با بخش خصوصی آمده است )1998( 8در مطالعه ریدین

ي طراحی شده بود که مشارکت را ترویج اگونهزبان ساختارهاي جدید حکمروایی شهري به 1990هاي واپسین دهه تایمز در سال

  تبدیل شوند.» ایالت محلی توانمندساز«عنوان یک به نقشی متفاوت براي مقامات محلی به تاًینهاکند و 

ي که محله را اگونه، چه براي دروازه و چه به هااستیسدر طول عمر پروژه دروازه تایمز حکومت مرکزي در ایجاد نهادها و 

  قرار دهد، بسیار پرکار و فعال شده بود.  ریتأثتر شرقی یا جنوب شرقی تحت ز لندن یا منطقه وسیععنوان بخشی ابه

                                                           
1. Department for Communities and Local Government (DCLG) 
2. DCLG (Ref. 28 above) reports a growth of 58,600 jobs (46,600 FTE) from 2001 to 2005, or 9 per cent over four years (three 
times the national average). 
3. Regional Development Agencies (RDAs) 
4. London Development Agency (LDA) 
5. East of England Development Agency (EEDA) 
6. South East England Development Agency (SEEDA) 
7. English Partnerships 
8. Rydin 
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هایی را ارائه شدند. این جدول حجم سازمان سیتأس 1995فهرست برخی نهادهاي اصلی آمده است که از سال  1در جدول 

  ي حکمروایی در لندن و فراتر از آن ایجاد شدند.امنطقه) از سوي دولت کار در سطح عمدتاًکرده است که (

د، در سطح ملی فعالیت داشتند یا نمایندگان دولت ملی بودند. بسیاري از نهادهایی که در حکمروایی دروازه تایمز دخیل بودن

  :کندیمرا اثبات  )94 :2005( این مسئله نظریه جان و همکاران
  

ر نقاط آن را در سای توانیمي است که به سختی ااندازهي لندن است. این نقش تا هااستیسحکومت مرکزي بازیگري کلیدي در «

ي منتخب هاطرحبیشتر مدیون  3و توسعه خط جابیلی 2تیت مدرن ،1ي موفق، نظیر پروژه چشم لندنهاپروژهانگلستان مشاهده کرد. 

  ».يامنطقهي محلی یا هادولتهاي و مداخالت دولت مرکزي هستند تا تالش

  

  اي)(ملی و فرومنطقه 1995. تغییرات کلیدي نهادي از سال 1جدول 

  سطح  نهاد  سال

  ايفرومنطقه  انتصاب دروازه تایمز از سوي حکومت  1995

  ملی  تأسیس آژانس محیط زیست  1996

  ملی   5و آژانس بازآفرینی شهري 4منظور ثبت و ادغام کمیسیون شهرهاي جدیدانگلستان به هايتوسعه مشارکت  1999

  ملی  ي در انگلستان و آژانس توسعه لندنامنطقهآژانس توسعه  9ورود   1999

  لندن نهاد لندن بزرگایجاد شهرداري لندن و   1999

  ملی  6ایجاد مشارکت راهبردي محلی  2001

  ايفرومنطقه MISC 22زیرکمیته کابینه  سیتأس  2003

  ايفرومنطقه  مشارکت لندن در دروازه تایمز سیتأس  2004

  ايفرومنطقه  واحد اجرایی دروازه تایمز سیتأس  2004

  ملی  )8دروازه تایمز تاروك نهاد همکاري توسعه شهري (شامل دروازه تایمز لندن و 7همکاران توسعه شهري ورود  2004

  ايفرومنطقه  ایجاد نهادهاي اجرایی المپیک  2005

  ايفرومنطقه  مدتو انتشار برنامه میان دروازه تایمزدر پروژه  9انتصاب مدیر اجرایی جدید (جودیث آرمیت)  2006

  ايفرومنطقه  هیئت بین دولتی سیتأس  2007

منظور ادغام نهادهاي مشارکت انگلستان، بنیاد مسکن و وظایف و اجتماعات به هاخانهاعالم ایجاد آژانس   (نوامبر) 2007

  دپارتمان اجتماعات و حکومت محلیسازي اجرایی بازآفرینی و مسکن

  ملی

  ايفرومنطقه  آغاز برنامه اجرایی دروازه تایمز  (نوامبر) 2007

دپارتمان اجتماعات و در  11مدیر مناطق و اجتماعات 10استعفاي جودیث آرمیت و جایگزینی جو مونتگومري  (دسامبر) 2007

  حکومت محلی

  ايفرومنطقه

                                                           
1. London Eye 
2. Tate Modern 
3. Jubilee Line extension 
4. Commission for the New Towns (CNT) 
5. Urban Regeneration Agency (URA) 
6. Local Strategic Partnerships 
7. Urban Development Corporation (UDC) 
8. London TG and Thurrock TG UDC 
9. Judith Armitt 
10. Joe Montgomery 
11. Regions and Communities 
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  سطح  نهاد  سال

 هاانهخعنوان اولین مدیر اجرایی آژانس جدید معرفی سر باب کرسلیک (مدیر اجرایی شوراي شهر شفیلد) به  (دسامبر) 2007

  و اجتماعات

  ملی

  ملی  و اجتماعات هاخانهکار آژانس آغاز به  (آوریل) 2009

  

خاص وجود دارند. ي هاتیصالحو  هاتیمسئول، مقررات، هااستیسي با امنطقهي از نهادهاي امالحظهدر مقابل تعداد قابل 

باالیی دارند، اما تنها نیستند. حکومت نهادهاي  ریتأثدرجه  نهاد لندن بزرگیی در این سطح، نظیر شهرداري لندن و هاسازمان

هاي المپیک سازي لندن براي بازيهاي مختلف درگیر در آمادهنظیر مشارکت دروازه تایمز لندن و سازمان 1عمومی غیردپارتمانی

ن در دروازه دارند. ای هاي بالاستفادهزمینبنیان نهاده است. هر کدام از این نهادها دستور کار و برنامه خود را براي بازتوسعه  2012

 که ندکیمامر منجر به ابهام قابل مالحظه در فعاالنی نظیر سازندگان خواهد شد، چرا که آنها را ملزم به ورود به مذاکرات گسترده 

  باعث کندي روند توسعه خواهد شد. تاًینها

چنین مطرح کردند که تنها  )2004( همکارانتغییرات ساختارهاي حکمروایی دروازه تایمز به سرعت ادامه یافته است. پاور و 

 کند. در برخی موارد فرضمی» ناپذیراجتناب«ي بازآفرینی، ایجاد و درگیري نهادهاي مختلف را هاتیفعالمقیاس و پیچیدگی 

 رودیمعنوان مثال، انتظار اي یکپارچه به مجموعه اضافه شوند. بهگونهبه توانندیمي اضافی حکمروایی نیز هاهیال شودیم

اجتماعات  ي وارد کند و با مقامات وامنطقه(در تاروك و لندن شرقی) خود را در دستورکارهاي ملی و  2ي بازآفرینی شهريهاشرکت

عنوان دهنده شبکه حکمروایی استوار است. اما بهچنین دیدگاهی بر منطق سیستم خودسازمان ).Raco, 2005( محلی مشارکت کنند

) 15 :2005-16( 3که نیروي کار شهريدر ارتباط با بازآفرینی. چنان» متحد«مثال، واقعیت حاضر عبارت است از نبود حکمروایی 

  :بیان کرد
  

ي هاطرحوري اجرا در محور، باعث کاهش بهرهو نظارت شده و منطقه سیتأستعدد نهادهاي بازآفرینی همپوشان، ولی متفاوت «

ي و انطقهمي توسعه هاآژانسي دولت، امنطقهي بازآفرینی با دفاتر هانهیهزبازآفرینی دولتی شده است. این وضع با قطع ارتباط 

دروازه  ویژه در مناطقی نظیراي، بهي جدید، ولی نامؤثر در سطوح محلی و فرومنطقههامشارکتي از مشارکت انگلیسی و تعداد کثیر

  ».کندیمروي را نیز تضعیف مشی میانه، بلکه خطکندیمتایمز رو به وخامت گذاشته است. این امر نه تنها استفاده از بودجه را لوث 
  

 -شهري«ي هايشهردارباید بر پایه  هاي بالاستفادهزمینعنوان کرد حکمروایی ) 17 :2005( نهاد نیروي کار شهري در عوض،

ي مختلف در هابرنامهو هدایت  آوريدهی شود که قدرت باالتري براي جمعشهرداري لندن) سازماننظیر  احتماالً» (ايمنطقه

نطقه تحت بازآفرینی، یک نهاد اجرایی قابل نواحی تحت پوشش خود دارند. عالوه بر این، اینگونه بحث شده که باید براي هر م

. این نهاد وجود داشته باشد شرکت بازآفرینی شهري پذیرش و قدرتمند در بازآفرینی با یک تیم مدیریتی ورزیده، بر مبناي مدل

ت داشته و حاکمی ریتأثي دولتی مربوطه ابودجهو مقامات محلی بر تمامی جریانات  هاي توسعه شهريآژانس در مشارکت با تواندیم

ورت توسعه صپیچیدگی ندیده و بالعکس، آن را بهمنظور کاهش صورت بازسازماندهی کار بهباشد. واضح است حکومت مسئله را به

  :)Miliband, 2005( بیان کرد 2005که دیوید میلیبند در سخنرانی خود در سال . چنانندیبیم ترشفاف» رهبري«
  

 و تصادياق پروژه یک عنوانبه تایمز دروازه پیچیدگی درك شروع به آمدم و وزیرنخست دفتر معاون بار به زمانی که من اولین«
  سیاريب دارد؛ وجود هاي بسیاري. سازمانکردندیم صحبت سازيتصمیم نهادي ساختار درباره اجتماعی کردم، بسیاري از مردم با من

                                                           
1. Non-departmental public bodies (NDPB) 
2. Urban Regeneration Companies (URCs) 
3. Urban Task Force (UTF) 
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ي موازي هستند. علت وسوسه براي یک شهردار جدید در این هاتیمسئولي قانونی و قلمروهامسائل نیازمند توافق نهادها درباره 

بندي ...، ولی دروازه قرار است جایی براي انجام این کار به طریقی متفاوت باشد. جمع شرایط واضح است: رسیدن به سازماندهی مجدد

ت. ما باید با خودمان صادق باشیم. پیچیدگی ساختار نهادي ما این است که سازماندهی مجدد سرتاسر نهادها آخرین نیاز دروازه اس

را دارد: این پیچیدگی در پیوند اهداف اقتصادي، اجتماعی و  هاپروژهي از ادهیچیپدروازه یک دلیل ساده دارد: دروازه مجموعه 

  ».زیستی نمود داشته است و در پیوند با تعدادي اجتماعات متفرق در یک محدوده وسیع استمحیط
  

  گونه ادامه داد:میلیبند این

  

یده ي پیچهاپروژهیک نهاد در نظام استالینی به احتمال زیاد در خصوص  دهدیمریزي از سوي دولت مرکزي نشان تاریخ برنامه«

و  شو نظرات را بر یک ساختار اجرایی غیرمرکزي شده، استوار بر دان هايانرژکند. من معتقدم مشی صحیح آن است که اشتباه می

گذاري دولت در پروژه حیاتی است، اجتماعات زمانی ي محدوده وسیعی از شرکا متمرکز کنیم. در حالی که تعهد و سرمایههامهارت

یاس که مق شودیم ترمهمپایدار خواهند بود که ارتباطات افقی را نیز به موازات ارتباطات عمودي توسعه دهند. این مسئله زمانی 

خاطر خدا سازماندهی به اندگفتهدروازه را نیز در نظر بگیریم...، بسیاري از مردم، که اغلب آنها نیز در همین جمع حاضرند، به من 

  ».مجدد نکنید و بر انسجام و رهبري تمرکز داشته باشید
  

رین سازمان در تاولویت دولت تشکیل کاملهیچگاه «این دیدگاه در جایی دیگر نیز بیان شده بود، زمانی که میلیبند گفت: 

. منطق پنهان در پشت این نظریه تعهدي است که بر شکل )ODPM Select Committee, 2005( »تاریخ جهان نبوده است

، )1997( 1یی نظیر رودزهانیسیتئورمراتبی در سازمان نهفته است. دولت، مثل ي سلسلهکردهایروي حکمروایی و نفی اشبکه

رخ  صورت خودجوش و آزادپذیري در مقابل تغییرات شتابنده محیطشان بهمند است سازماندهی مجدد ساختارها براي انعطافهعالق

ه فرآیندهاي دهی بعالوه، دولت براي خود نقشی مختصر در شکل(با تعریفی مبهم) است. به» رهبري«دهد. البته در اینجا، تاکید بر 

ي با مرور عملکرد آن در حوزه حکمروایی شهر توانیم. تعهد حکومت به این منطق را ندیبیم ترنییپاحکمروایی در سطوح فضایی 

، در حالی )Davies, 2002; Lee, 2000; Lee and Woodward, 2002; Painter, 2005( برد سؤالدر طول دهه گذشته زیر 

رسیدن به هر گونه تعادل در فرآیندهاي حکمروایی  که مداخالت مکرر دولت ممکن است با این منطق رخ داده باشد، نتایج براي

  .اندبودهدروازه مضر 

نظر درباره بر وجود اختالف )Oxford Brookes University, 2006( تایمزي بر ادبیات فنی درباره طرح دروازه اتازهمرور 

کمروایی بودن ساختارهاي... حمؤثرشواهد مبتنی بر پژوهش درباره «حکمروایی بر اجرا تأکید کرده است؛ ولیکن اشاره شده که  ریتأث

). همین مقاله اولین گام را براي p.19» (دادن ادعاهاي رقیب ناکافی هستندجاري براي رسیدن به اهداف مقرر دروازه براي آشتی

د . این کار با درنظرگیري توسعه چند مورپردازدیم. بخش اصلی بعدي به بررسی موارد تجربی داردیمفراهم کردن شواهد مذکور بر 

  . در اینجا روش مورد استفاده براي پژوهش حاضر توضیح داده شده است.شودیمدر شرق لندن انجام  هاي بالاستفادهزمیناز 

  شناسیروش. 4

در دروازه تایمز صورت گرفت. این کار بر مبناي سه مطالعه موردي  2006جوالي تا  2004فعالیت پژوهشی این مقاله از مارس 

) و مفهوم حکمروایی 3(بارکینگ ریورساید، داگنهام جنوبی (در غرب این ناحیه) و محدوده گاسکوین 2در بخش بارکینگ و داگنهام

قرار داشتند و ) 2005(حلی بارکینگ و داگنهام در طرح توسعه م هاتیساانجام شد. هر سه این  هاتیسااین » اطراف«و » باال«

                                                           
1. Rhodes 
2. Borough of Barking and Dagenham 
3. Gascoigne Estate 
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ي این مطالعات موردي بخشی از طرح لندن ریورساید هانیزمي، امنطقه. در سطح شدندهمچنین در دستورکار دروازه تایمز شناسایی 

ریزي، در برنامهي آن از طریق فرآیند هاآژانسو  نهاد لندن بزرگو در نتیجه  )Macreanor Lavington & West, 2002( بودند

ي هاسازمانمصاحبه با فعاالن شاغل در  40عنوان بخشی از مطالعات موردي، بیش از به حال بازبینی توسعه طرح جامع بودند.

ي، اهمنطقمختلف صورت گرفت که هر یک به نوعی با دروازه تایمز ارتباط داشتند. این افراد شامل فعاالن در سطوح مرکزي، 

هاي زمیني فعاالن را در ارتباط با توسعه پایدار در هاروشو  هایژگیوادراك،  هامصاحبهصنعت ساخت بودند.  محلی و کارگاهی در

ضبط و پیاده شدند. در ادامه متون کدگذاري شدند تا موضوعات مشترك و  هامصاحبهمورد ارزیابی قرار دادند. تمام  بالاستفاده

  ، شناسایی شوند.مسائل در حال ظهور، قبل از تحلیل و تفسیر

  ابهام در دروازه. 5

در پی حل و فصل مسائل  هابرنامهمنظوره، راهبردهاي توسعه و ، نهادهاي تکهااستیسي از امجموعهدولت از طریق ایجاد 

در  بالاستفادههاي زمینپیچیده ناشی از توسعه پیشنهادي دروازه تایمز بوده است. ولیکن، علیرغم این ابتکارات مختلف، بازآفرینی 

ي شرق امنطقه(از طرف بنیاد  )2004( وزیرنخستدفتر معاون  افتادن از اهداف تعیین شده از سوي دولت است. چنانکهحال عقب

 1991هاي ي مسکونی جدید در دوره زمانی سالواحدها، کندیمي جنوب شرقی لندن) اشاره امنطقهلندن، شهرداري لندن و بنیاد 

 نیتأمساخته و  2016هزار واحد مسکونی تا سال  120کمتر از سرعت مورد نیاز براي رسیدن به هدف حداقل  با سرعتی 2001تا 

ت مسکن عنوان مثال، ساخریزي و صنعت ساخت مورد نیاز است. بهمسکن، برنامه نیتأمشدند. در نتیجه، افزایشی قابل مالحظه در 

برسد؛ در لندن،  2016باشد تا به حد نصاب الزم براي سال  2001تا  1991هاي درصد بیش از موارد سال75در کنت شمالی باید 

  درصد بیشتر باشد.50ي مسکونی باید واحدها نیتأم

ن که ای کندیم. پژوهش ارزیابی شودیماین مطالعه به تحلیل ابعاد نهادي مداخالت مختلف حکومت در دروازه تایمز محدود 

جه وجود داشته سه نتی کنندیم. نویسندگان عنوان اندکردهرا چگونه تضعیف و کند  بالاستفادههاي زمینمداخالت، اجراي بازآفرینی 

انداز در دروازه را مختل کرده است و انسجام و چشم» رهبري«است. اول، ساختارهاي موجود حکمروایی تمرکز را از بین برده و 

ات دقیق گذاران را در ارتباط با ارتباطستم حکمروایی، دانش سیاست؛ دوم، تغییرات دائمی در ماهیت سیکنندیمراهبردي را تضعیف 

در  ریختأو روش راهنمایی فنی باعث بروز  هابرنامهي توسعه محدود کرده است؛ سوم، تغییر ندهایفرآ، فعاالن و هااستیسبین 

  گذاري شده است.سیستم قانون

  از بین رفتن تمرکز و اختالل در رهبري. 5-1

ي مختلف از ساختارهاي حکمروایی در دروازه نشانگر نبود رهبري جامع است. یکی از فعاالن در این زمینه، وضعیت هایابیارز

  بندي کرد:گونه جمعریزي اینرا در طول فرآیند برنامه نفعانذيکلی تعهدات و وظایف 
  

چه کاري است و چه کسی کدام پروسه را پیش  رمأمودرباره اینکه چه کسی وزیر دفتر معاون نخست زنجیره شفافی از دستورات از«

  )2005(مصاحبه، مشاور بازآفرینی، ». قرار است چه اتفاقی در بینشان بیفتد دانندینممختلف  نفعانذي، وجود ندارد و بردیم
  

  ،تراصخ طورببینید). به(منابع فوق را  اندکرده مطرح انتقادات مشابهی را کار شهري و نیروي 1جرزرا لرد نظیر گرانمشاهده سایر

  ارهاش نیازي . ایشان بربردیمدروازه رنج  هدایت پیچیده امر زعامت رهبري براي بیان کرد دروازه از نبود )2006( 2هیلز-هورناگولد

                                                           
1. Lord Rogers 
2. Hornagold-Hills 
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توانند ي مسئول اجرا بهاسازمانانداز پروژه چنان که سایر کردند مبنی بر حصول اطمینان از تفصیل و تحریر شفاف و منظم چشم

دریافتند ابهام معناداري در اهداف پروژه دروازه تایمز و ساختارهاي سازمانی ایجاد شده براي آن  هاآناهداف را بهتر درك کنند. 

ي مختلف براي دروازه هارساختیز نیتأموجود دارد. این گزارش همچنین بیان کرد در خصوص وجود اعتبارات و بودجه و نیز 

هیلز طرفدار ایجاد یک سازوکار اجرا و ساختار  -وجود نداشت (مرجع فوق را ببینید). نظیر نیروي کار شهري، هورناگولدقطعیت 

  سازمانی کارآمد براي افزایش سرعت ارتباطات در فرآیند مقرراتی تعریف شده بود.

در دروازه تایمز پاسخ داد. » رهبري خأل«ردن پس از حدود چند هفته به این اعالم نیاز دوگانه براي پرک وزیردفتر معاون نخست

در ) 2006a: 1( که بازآفرینی و نوسازياین دپارتمان اعالم کرد یک مدیر اجرایی جدید منصوب خواهد کرد. با این وصف، چنان

هاد اجرایی ام نجدید باید تعیین شوند و هنوز معلوم نیست وي رئیس کد مأموري ویژه هاتیمسئول«زمان این اعالمیه عنوان کرد: 

بودن چگونگی ارتباط وي با سیستم موجود یا ، حکومت تصمیم داشت مدیر اجرایی را بدون مشخصتاًیماه». در دروازه خواهد بود

 )2006b( دپارتمان اجتماعات و حکومت محلیعنوان رئیس جدید منصوب شد، تغییر آن منصوب کند. زمانی که جودیث آرمیت به

را در دروازه تایمز و نیز راهبري (در  دپارتمان اجتماعات و حکومت محلیمسئولیت کلی وظایف راهبردي و اجرایی «بیان کرد، وي 

ي شریک آن (مشارکت انگلیسی، بنیاد هاآژانسگذاري دروازه تایمز را در بین حکومت و سطح رسمی) راهبردهاي رشد و سرمایه

  تري در آن زمان بیان نشد.هیچ چیز دقیق». ي) بر عهده خواهد گرفتامنطقهي توسعه هاآژانسمسکن و 

هایش براي افزایش کیفیت عنوان بخش دیگري از تالشاعالم کرد به )DCLG, 2006a( حکومت، 2006در جوالي سال 

ي در رهبري اتازهریزي براي شهرداري در نظر گرفته است. به شهردار نقش دروازه، مجموعه جدیدي از اختیارات برنامهراهبري در 

د. گذاري در مسکن داده شتوسعه بخش مسکن در مرکز کشور با توانایی توسعه راهبردي در مقیاس لندن و یک برنامه سرمایه

کن عنوان بخشی از راهبرد مسندن و بهي براي لامنطقهعالوه، اختیار استفاده از بخش مسکن قابل استطاعت در مجموعه مسکن به

 ي توسعه محلیهاچارچوبریزي به شهردار، اختیار هدایت تغییرات تا سطح به وي داده شد. در مجموعه اختیارات برنامه

با برنامه لندن همنوایی  هابخشي لندن (براي زمانی که این هابخشي) در اتوسعهنوعی برنامه ، 1هاي توسعه محلی(چارچوب

  ) و نیز صالحدید تعیین کاربردهایی با اهمیت باالي راهبردي به وي داده شد.کردندینم

را  تردر مجموع، حکومت ادعا کرد این مجموعه اختیارات اعطایی از حکومت مرکزي، تفویض اختیارات بیشتر و رهبري قوي

 سؤاله تفویض اختیار دارد، همچنان محل با این حال، حد و حدودي که حکومت مرکزي تمایل ب در لندن در پی خواهد داشت.

  ي بیان کرد:امنطقهاست. چنان که یکی از فعاالن سیاستی در سطح 
  

همه  اگر که دینمایم اینگونه دارند. دولت قدرت حفظ به تمایل آنها تمامی و همواره ي ملی دور نخواهید شدهاخانههرگز از وزارت شما«

  ).2006(مصاحبه، دفتر دولت در لندن، » توانایی کنترل آن وضعیت را داشته باشم؛ چیزي شبیه به این خواهمیمچیز خراب شود، من 
  

چرخش سیاسی دولت به سمت تفویض محدود اختیارات براي تقویت قدرت شهرداري در لندن باشد. ولیکن،  دیرسیمبه نظر 

، تردید وجود داشت. در عمل، دانستیمر پروژه دروازه تایمز الزم در اینکه شهرداري تا چه حدي از اختیارات را براي رهبري بهتر د

 تتوانسیمدروازه تایمز » يامنطقه«قدرتی که به شهرداري داده شد، با ایجاد عدم توازن در ترتیبات حکمروایی در سه بخش 

  .تر کنددر دروازه وخیم ،بودندشناسایی کرده  )2005( اوضاع تقسیمات رهبري را که جان و همکاران

) DCLG, 2006d( تایمزمدت دروازه در تالشی دیگر براي افزایش تمرکز در توسعه دروازه تایمز، چارچوب سیاست برنامه میان

ي بازآفرینی و تعریف ابتکارات راهبردي، نظیر برنامه هاتیاولودر تنظیم  مؤثرتري راهبردي محلی نقشی هامشارکتبه شوراها و 

                                                           
1. Local Development Frameworks (LDFs) 
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. ادعا شد )DCLG, 2006c( ي کلیدي قابل توسعه بخشیدهانیزمي از امجموعهمسکن قابل استطاعت در سطح دروازه تایمز و 

یک راهبرد  نه«اند، رساندهاست که فعاالن کلیدي در دروازه تایمز آن را به تصویب » بیانیه اجماعی«این چارچوب سیاستی نوعی 

. با این وجود، تجربه ورود دولت در دروازه در طول )Regeneration & Renewal, 2006b( »حکومتی دستوري از باال به پایین

تر به ارمغان خواهد آورد، مورد ي گذشته برخی را بر آن داشت حجم مزایایی را که این طرح براي فرآیندهاي توسعه بزرگهادهه

  قرار دهند. سؤال

پارتمان دشده توسط ، رهبري راهبردي دروازه تایمز هنوز تحت بررسی موشکافانه بود. کیفیت رهبري پیاده2007در اواخر سال 

ارزیابی شد و » ضعیف« )5 :2007( در پروژه دروازه از سوي کمیته ارتباطات مردمی مجلس عوام اجتماعات و حکومت محلی

 2009که فعالیتش را در آوریل  1بود. این کمیته ابراز کرد آژانس مسکن و اجتماعات» و مقیاس اهداف آننامتناسب با اندازه پروژه «

دیریت هر بایست کمتر بر م دپارتمان اجتماعات و حکومت محلیآغاز کرد، باید مسئولیت بیشتري در دروازه تایمز بر عهده بگیرد و 

 ي حکومتی فعال باشد. نظیر پژوهش ارائه شده در اینجا، کمیته ارتباطات مردمیهادپارتمانروزه پروژه تمرکز کند و بیشتر در پیوند 

به پیچیدگی انواع فعاالن درگیر در اجراي پروژه، ارتباطات گنگ اجرا و تکثر نهادهاي فعال در دستورکارهاي مختلف  )5-7 :2007(

  .کندیم با کمترین اشتراك یا حتی بدون وجود وجه اشتراك با هم اشاره

، دولت برخی از ابتکاراتی که توسعه داده بود، اعالم کرد و ادعا داشت در )DCLG, 2007( تایمزدر برنامه اجراي دروازه 

کرد که  سیتأسدولتی عنوان مثال، دولت یک هیئت بینمدیریت پروژه دروازه تایمز یکپارچگی بیشتر به ارمغان خواهند آورد. به

وه عال. بهکردیمي دولتی در پروژه دروازه تایمز گرد هم جمع هابودجهبودجه را براي هماهنگی  نیتأمهاي کلیدي در امر ندپارتما

 در همان ساختمان هامهارتونقل و سطح براي تمرکز بر بحث حملدولت مزایاي انتصاب چندین آژانس دولتی و دو تیم جدید هم

، از تالش هاتوسعه. دولت غیر از این )DCLG, 2007: 79( زه تایمز را مورد قدردانی قرار دادمدیریت اجرایی بازساختاریافته دروا

گذار و پنل یک گروه سرمایه سیتأسمختلف صحبت کرد؛ براي مثال، از طریق  نفعانذيهاي براي ایجاد گفتمان بیشتر بین گروه

  ز ساکنان دروازه).ي ساالنه اهاینظرسنجشهروندان براي دروازه تایمز (همراه با 

در  چگونهآژانس مسکن و اجتماعات پیشنهادي براي حکمروایی بیان نشده که » جدید«با این حال، در هیچ بخشی از مدل 

ساختارهاي موجود حکمروایی دروازه تایمز ادغام خواهد شد. این نشانگر نبود تفکر راهبردي شفافی است که رویکرد دولت به دروازه 

آن خواهد بود؟  تر ازمشابه مشارکت انگلیسی است یا این نقش وسیعآژانس مسکن و اجتماعات ندي کند. آیا نقش بتایمز را دسته

چه اختیاراتی خواهد داشت؟ گروه توسعه شهري همه حزبی در  سطحیحکمروایی چنداین نهاد در مقابل سایر فعاالن و نهادها در 

مل ع و تایمز دروازه در شهري کار دستور سازيپیاده در مهمی نقش اجتماعات و مسکن آژانس که کندیم بحث )24 :2008( 2پارلمان

  ارد.د رااجتماعات  و مسکن آژانس ظرفیت تمام هضم توان تایمز دروازه پروژه دهدیم هشدار داشت، هرچند خواهد پیشکسوت عنوانبه

رئیس اجرایی دروازه تایمز، پس از یک سال و اندي ي رهبري دروازه تایمز زمانی بیشتر عیان شد که جودیث آرمیت، هايدشوار

وزیر بعدي مسکن، درباره برنامه  ،3واسطه اختالف با یوت کوپرو دو هفته بعد از انتشار برنامه اجراي دروازه تایمز استعفا داد (گویا به

  منصوب شد. ت محلیدپارتمان اجتماعات و حکوماجرایی). به جاي وي، جو مونتگومري، مدیر مناطق و اجتماعات در 

  محدودیت دانش. 5-2

  ه ازقشن این. اندشده بررسی موردي مطالعه در که دهدمی را نشان ییهانیزم توسعه در مؤثر نهادي معماري» نقشه« 2شکل 
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 شروع شده است. سپس تمام نهادهاي مؤثر از طریق هانیزمیک فرآیند تحلیل از پایین به باال به دست آمده است. بررسی از سطح 

. در نتیجه، این نهادها بر اساس بخش و سطح فضایی اندشدهشناسایی  هانیزمیا اقداماتشان بر بازتوسعه  هابرنامه، هااستیس

خش دروازه هري را در بي قابل بازیافت شهانیزم. این نقشه پیچیدگی ارتباطات سازمانی درگیر در بازآفرینی اندشدهبندي دسته

  ي است.امنطقه. نکته حائز اهمیت، ماهیت سنگین و باالدستی توزیع نهادهاي ملی و دهدیمتایمز لندن نشان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2006ي قابل بازیافت شهري در بارکینگ و داگنهام (هانیزم. قفل شدن نهادها در پروژه 2شکل 

  

و  1تأثیري بر سازندگان خصوصی و سایر فعاالن دروازه تایمز دارد؟ دانلیويپیچیده چه حکمروایی چندسطحی این سیستم 

 ي الزم براي تبادالت بین فعاالنهاتراکنشي نقل و انتقاالت و هانهیهزپیچیدگی نهادي  کنندیمبیان  )476 :2006( همکاران

  :دهد و ظرفیت حل مسئله را در فعاالن کاهش دهددرگیر در حکمروایی را افزایش می

  

بزرگی خواهد داشت. با این حال، تمام دالیل حاکی از آن هستند  ریتأثي شهروندان را کاهش دهد، هاتیصالححتی آثار کوچکی که «

ي هااژهوطور متداول باعث کاهش توان شهروندان شوند. مفاهیم و ویژه در اولین روزهاي ابالغشان بهي سیاستی جدید، بههامیرژکه 

ي اجرا و هاروش، هاهیرو، هاآژانسکه اغلب با درك متداول عامه همخوانی ندارند و  شوندیمسیاستی و اداري جدیدي معرفی 

  ».که با انتظارات قبلی مردم انطباق ندارند ندیآیمي اختصاص منافع محدود به عموم پدید هاستمیس

  

کارهایشان هستند. در طول این دوران بلوغ، فعاالنی که الزم است با نهادهاي جدید نیازمند زمان براي توسعه و بلوغ دستور

عنوان نمونه، در زمین بارکینگ ریورساید، همزمان با تهیه پالن پروژه . بهشوندیمیی هاتیقطعکار کنند، دچار عدم  هاسازماناین 

براي زمین  همکاري توسعه شهريانداز بود. در آن زمان، چشم سیتأس حالمحدوده در  نهاد همکاري توسعه شهري توسعه،

  ي متفاوت بود.امالحظهطرز قابل انداز نهادي بهي به چشمامنطقهمشخص نبود. ولیکن، نگاه فعاالن سطح 

  :دادندیمرا با عباراتی نظیر ذیل تقلیل  1برخی از آنها سطح پیچیدگی تصویر شده در شکل 
  

 رندي وجود دااتوسعهي هاپروژهي در اتوسعهي هاتیحماهاي مختلفی داریم و انواع پنل... ما  اندیشاکدهندگان سازندگان و توسعه«

ان شفاف هستیم. سازندگ کامالً... معتقدم ما اندشدهي خاص هاپروژهاز آنها نیز استفاده کنند. مدیران توسعه ما وقف  توانندیمکه 

                                                           
1. Dunleavy 
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(مصاحبه، مسئول آژانس توسعه » ریزي از بین بروداین فرآیند برنامه خواهندیم هاآنریزي شکایت دارند. همواره از فرآیند برنامه

  ).2006لندن، جوالي 
  

تا در زمینه کسب اطالعات بیشتر درباره  اندداشتهاز سازندگان  اياز این دیدگاه، نهادهاي حکمروایی، حمایت قابل مالحظه

. این ساختار براي آن طراحی شده که بر هر گونه عامل دهدیمقرار  ریتأثیی از سیستم کمک شود که آنها را تحت هابخش

  محدودکننده ناشی از پیچیدگی فزاینده ساختار نهادي فائق آید. از دیگر سوي، سایرین معتقدند مروري بر ساختار دروازه تایمز:
  

قیق و قابل توجه باشد. ولی همزمان چیزي بود که براي مدت طوالنی به تعویق افتاده بود و من معتقدم که نیاز است این مرور د«

ک پدیده ، یدیرسیمچیزي که باید با آن توأم شود، گلچینی از نهادهاست، چرا که چیزي که شما در انتهاي کار به آن  کنمیمفکر 

هستید.  هابهخرادانید، شما در حال ساختن بناي خود روي الیه شده است. میشناسی، الیهاست که بیشتر شبیه یک حفاري باستان

مشغول  هاآژانس... در این پروژه جمع نامناسبی از دیکنیمو شما روي این پی کار  شوندیمهمه اینها بخشی از فونداسیون بناي شما 

  ).2006، جوالي ی(مصاحبه، مسئول دفتر لندن حکومت» به کار هستند
  

. دیآیماده نیست. پاي مالحظات دموکراتیک نیز به میان دهندگان و فعاالن دولتی تنها یک مسئله سمسئله پیش روي توسعه

) از سوي یکی از اعضاي محلی 2005اکتبر  20مسئله پیچیدگی نهادي در دروازه تایمز در یکی از مباحثات مجلس عوام (در تاریخ 

  ):1030، ستون 2005اکتبر  20، 2(بخش تاروك، حزب کار) مطرح شد (هنسارد 1پارلمان به نام اندرو مک کینلی
  

این  در هاآژانساین یک مشکل است. تعداد زیادي از ». تکثر نهادها«کنم، آمده است: می ي متعددي که گهگاه نگاههاادداشتدر ی«

یی به این اغتشاش چه بال دانمینم. شودیمناحیه با اسامی مشابه وجود دارند. این امر باعث گیجی بسیاري از عالقمندان به مسئله 

. شوخی آور است..کردن به قضیه دارند. این تکثر به طرز وحشتناکی ابهاموقت کمتري براي معطوف احتماالًکه  آوردیم ییهاآنسر 

. اگر کسی بخواهد سراغ شرکت مسئول توسعه دروازه تایمز برود، بین مشارکت دروازه تایمز لندن کنمیمجدي عرض  کامالًنیست و 

  .»نخواهد توانست تمایز قائل شود. نهادهاي بسیاري با نام مشابه وجود دارند. این یک مشکل است الًاحتمایا بازآفرینی دروازه تایمز، 
  

 پاي آخرین تغییرات در دروازه تایمز بیایند. البته این تنها سیاستمدارانبهواضح است که نمایندگان منتخب نخواهند توانست پا

 تواندیمکه در آنجا مشغول به فعالیت است، دست به گریبانند. این پیچیدگی  حکمروایی چندسطحی ملی نیستند که با درك ماهیت

برده و توانایی آنها را در شناسایی نقاط درست براي  سؤالشایستگی شهروندان را نیز در درك ترتیبات داخلی حکمروایی زیر 

 .)Dunleavy et al., 2006: 478( جستجوي منافعشان محدود کند

  اتیتأخیرات مقرر. 5-3

د کرده سازي ایجادر فرآیندهاي تصمیم ايقابل مالحظه ریتأخدر دروازه  هااستیسجاي تعجب نیست که تکثر و تعدد نهادها و 

ریزي کردن کمیته برنامهي قابل بازیافت شهري در دروازه تنها شامل راضیهانیزمریزي در است. مذاکره در باب مجوزهاي برنامه

نیز در این امر دخیل  هاي بازآفرینی شهريشرکت و 3نهاد لندن بزرگ. نهادهایی نظیر شهرداري و شودینمبخش مربوطه در لندن 

  هستند.

  :دکنیمبندي ي جاري در طرح داگنهام جنوبی (بخش غربی) را چنین جمعهاتیفعالي اداري بر هاتیمحدودیکی از فعاالن، 

                                                           
1. Andrew MacKinlay 
2. Hansard 
3. Greater London Authority (GLA) 
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هاي عمومی جریان دارد (و هر کدام ي مختلف مسئول یکی از زیرساختهاآژانسبوروکراسی تنها مانع اصلی است. کاغذبازي بین «

ا ت بردیموجود دارد و همه این ماجرا زمان زیادي  نهاد لندن بزرگي بخش و هاخواسته). تفاوتی بین کندیمعمل  مستقالً هاآناز 

 ).2005ریزي، (مصاحبه، مشاور برنامه» مسائل را در خود حل و فصل کند
  

را منعکس و بیان کرد این شاهد تضاد، تفاوت بین درك از آینده  هادغدغهکی از سازندگان در پروژه بارکینگ ریورساید این ی

  بین شهرداري لندن و مشارکت انگلیسی. راًیاخدهندگان و سایت در بین فعاالن مختلف است: در ابتدا، مقامات محلی و توسعه
  

و دستورکارهاي مختلفی به سایت (بارکینگ ریورساید) الحاق شده  اندبودهریزي فرآیند برنامه صورت کلی به شکلموانع اداري به«

ي مختلف مشغول در این پروژه همگی سایت را محلی براي هاآژانسواسطه اندازه و اهمیت راهبردي موقعیت دروازه تایمز، است. به

ر ي فروشهري باتوسعه... اعضا (بخش بارکینگ و داگنهام لندن) در آن زمان... این پروژه را بیشتر انددهیدي متفاوت اپروژهاجراي 

واحد  6000واحد در این زمین بود... ما با یک طرح جامع دیگر براي  4000... تنها دانستندیمدر داگنهام  1تراکم هیثويمحله کم

واحدي برسیم...، ولی شما اکنون شهرداري را باالي دست این طرح دارید  10600واحد کنونی وارد شدیم تا به مرز  900عالوه بر 

و همچنین، عالقمند است پروژه پیشتاز در مقتضیات  ندیبیممسکن قابل استطاعت  نیتأمکه آن را یک سایت راهبردي براي 

واع شر نشده است ... سپس انواعی از سایر اناندازش کامالً تعیین و منتباشد... شما شرکت توسعه شهري را دارید که چشم اشيداریپا

امواج زیرین آن را دارید... بخشی از دروازه تایمز و مشارکت دروازه تایمز ... قطع به یقین این منطقه از تکثر نهادهاي عمومی رنج 

  ).2005(مصاحبه، سازنده، » برد که هرکدام دستورکار خود را دارندمی
  

روي  ياتوسعهي درگیر در حکمروایی دروازه ماهیت هاآژانسچگونه آمال متفاوت بین  دهدیماین نقل قول به روشنی نشان 

  واحد مسکونی در بارکینگ ریورساید ساخته شود: 6000قرار داده است. حوالی زمانی که پیشنهاد شد  ریتأثداده را تحت 
  

از سوي  2نویس برنامه لندنصورت کامل انجام شده بود و ما آماده شروع بودیم، ولی با انتشار پیشزیستی بهمحیط ریتأثارزیابی «

طاعت ي مسکن قابل استواحدهاگسترش یابند و تعداد  هاتوسعهباید  دیرسیمشهرداري لندن تصمیم عوض شد. در آن سند به نظر 

واحد را دارد و در یک جلسه  10000این زمین گنجایش بیش از  کردیمرنامه لندن بیان نویس بافزایش داده شود. در آن زمان، پیش

که واحد مسکونی اجرا کنیم، شهردار (چنان 6000گفتند اگر ما  هاآن، 3بین شهردار و عضو ارشد ما و مدیر عامل مسکن بلوي

  ).2005(مصاحبه، سازنده، » رد خواهد کرد شايناسازگارخاطر نویس برنامه لندن را بهرا هم دارد) پیش اشییتوانا
  

ي قابل استطاعت الزم براي توسعه بود. برنامه شهرداري لندن هاخانهیکی از نقاط عدم توافق بین بخش و دفتر شهردار، درصد 

درصد برسند، ولی بخش بارکینگ و داگنهام با این نظر مخالفت و بیان کرد قیمت 50کند ساخت و سازها باید به هدف بیان می

درصدي 35م در نهایت، روي سه از این باشد. ترنییپاپایین خانه (نسبت به کل لندن) به معناي آن است که این درصد باید بسیار 

هر نهاد دستور کار و وظایف خود را براي ایفا «بر شد، چرا که توافق شد. فرآیند تصویب طرح جامع براي این سایت بسیار زمان

  اخذ مجوز ساخت براي (بخشی از) بارکینگ ریورساید را چنین توصیف کرد: نفعانذي). یکی از 2005(مصاحبه، سازنده، » دارد
  

وزش، . مسکن، آممیکنیمرا دخیل  هابخشمعناست، چرا که ما همه دانم. این فرآیند بیاحمقانه می مطلقاًریزي را ن فرآیند برنامهم«

نهاد هاي اجتماعی،... آموزش،... محیط زیست، همه اینها... همگی در سطح مسئوالن محلی... بعد همه را به سطح تمام زیرساخت

ي از مشاوران ادستهدانید آنها ممکن است قبول نکنند. پس ما معناست، چرا که شما از قبل میبی کامالً. خب این میبریم لندن بزرگ

از ف هاآنو بعد از آن دسته دیگري از مشاوران را داریم و بعد دسته دیگري از طراحان شهري را داریم. معلوم است،  میاکردهرا راضی 

... ما در  اي بزرگ استیگر طراحان شهري و معیارهاي پایداري هم وجود دارند. پایداري مسئله. حال دکنندیمطراحی را داخل 

  ینا با دیدگاه پایداري هستند. این احمقانه نیست؟ با افراد از يادستههم  نهاد لندن بزرگدر  ولی بارکینگ یک واحد پایداري داریم،

                                                           
1. Heathway 
2. Draft London Plan 
3. Belway Homes 
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  فعال در دروازه تایمزحکمروایی بیش

  ).2005(مصاحبه، سازنده، » ن برداریداي را از میاروند، هرگز نخواهید توانست که مسئله
  

ین مذاکرات . اداندیمریزي ریزي را دلیل دیگري بر تطویل فرآیند برنامه، مذاکرات درباره الزامات برنامهنفعانذيیکی دیگر از 

  .شودیمي اجتماعی و حجم مسکن اجتماعی هارساختیز نیتأمبراي بارکینگ ریورساید شامل توافق درباره پاکسازي زمین، 

زیاد در  ریتأخو باعث  کندیمریزي توسعه را طوالنی و پیچیده هاي نهادهاي حکمروایی برنامهاختالفات قابل توجه در دیدگاه

هاي مختلف فعال در دروازه تایمز را هنوز باید در محاسبات و اعتقادات سازمان هاارزش. ولیکن تضاد منافع، شودیم هابرنامهتصویب 

همگی  هارساختیز نیتأمو نبود تعهد  هاندهیآالریزي، نبود راهنمایی روشن درباره مواجهه با در فرآیند برنامه ریتأخ. در نظر گرفت

تکراري شده و اهمیت  DLRو  1. در دروازه تایمز، بحث همیشگی درباره اتصال کراسریلشوندیمباعث انسداد فرآیند توسعه 

ي قابل هانیزمي باالتر در توسعه هاتراکمشوندگان بود. ي زیرساختی مورد پذیرش مصاحبههامؤلفهو سایر  هامارستانیبمدارس، 

ي شوندگان بیان کرد قوانین حکومت مرکزهاي خوب قابل حفظ و نگهداري است. یکی از مصاحبهبازیافت شهري تنها با زیرساخت

  :هاستنیزممانعی بزرگ در راه توسعه موفق  هارساختیز نیتأمدرباره 
  

ل حاال ما همه این جمعیت را داریم، پس باید پو«آنقدر صبر کنید که تمام افراد اجتماع حاضر شوند و بعد بگویید  دیتوانینمشما «

ز آن نه ا بعد ما باید بودجه الزم براي این مرحله را داشته باشیم، سپس آن را صرف ساخت و ساز کنیم. »الزم را هم داشته باشیم.

 امالًکتنها انباشت سرمایه خواهیم داشت، بلکه اگر بخشی از توسعه را قبل از باقی آن صورت دهیم، فضایی وجود خواهد داشت که 

ست اي اپر است و ما نیاز به درآمدي براي آن داریم و این مسئلهنیمه اشمدرسه مثالًاشغال نشده و فضایی وجود خواهد داشت که 

  )2004(مصاحبه، مدیر بازآفرینی محلی، ». خواهمیمنشده است. پس اینجا جایی است که من شفافیت بیشتري  حل واقعاًکه 
  

لی وضعیت ، واندداشتهي بزرگ در بارکینگ و داگنهام هانیزمنقشی مهم در پیشرفت بازآفرینی  معموالًریزي توافقات برنامه

ل به شدت آلوده بودند و نیاز به عملیات گسترده اصالحی داشتند و مشک هانیمزکننده بوده است. بعضی توسعه کنونی در آنجا گیج

بازتوسعه  تر و متوسط را برايتوانایی سازندگان کوچک توانندیمهاي حمل و نقلی هنوز حل نشده است. این شرایط زیرساخت نیتأم

ي هامیصمتدر این بخش محدود کند. برداشتی بسیار قوي در بین سازندگان وجود داشت مبنی بر آنکه حکومت نیاز به  هانیزمسایر 

  که یکی از سازندگان گفت:دارد تا فرآیند توسعه موفق باشد. چنان هارساختیزراهبردي در خصوص 
  

ي هااتوبوس، گذردیمرا داریم که از وسط زمین  2سبک داکلندزآهن این زمین براي حمل و نقل عمومی وضع بسیار بدي دارد. ما راه«

مسکن را قابل استفاده  11000سازي بیشتري دارد... همین کارها قرار است ، را داریم که نیاز به آمادهA13خط انتقالی لندن شرقی، 

مصاحبه، ()». کنندیماین شریانات را قابل استفاده  هامیتصم(و همین  اندنشدهي الزم در این باره اتخاذ هامیتصمکنند، ولی هنوز 

  )2005سازنده، 
  

ي قابل بازیافت شهري در دروازه اهمیت حیاتی دارد. هانیزمي هاپروژهبراي موفقیت بسیاري از  هارساختیزلذا، مسئله 

ام دهد. تواند انجنها حکومت مرکزي میآهن سبک داکلندز را تیی نظیر کراسریل و راههاپروژهگذاري عظیم مورد نیاز براي سرمایه

ي قابل بازیافت شهري خواهد داشت. این هانیزمي هاپروژهدر این شرایط، تأخیرات حکومت مرکزي پیامدهاي چندگانه فزاینده بر 

  واهد داد.قرار خ ریتأثگذاري آنها در دروازه را تحت دهندگان و سازندگان بگویند این تأخیرات نحوه سرمایهتوسعه شودیمامر باعث 

  

  

                                                           
1. Crossrail link 
2. Docklands Light Railway 
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  در دروازه تایمز ترمنسجمایجاد سیاست . 6

 و نهادها در یک ناحیه خاص ضروري و هااستیساگر قرار بر کسب نتایج مطلوب براي همگان باشد، انسجام سیاستی بین 

ی در و نهادهاي مختلف هاسازمانحیاتی خواهد شد. در عمل، توانایی اینکه یکی از فعاالن به نتیجه دلخواه خود برسد، در جایی که 

  .هاستاستیسدخیلند، وابسته به ارتباط آن واحد با سایر فعاالن درگیر در اجراي  هااستیسحیطه 

ده را تضعیف کر هااستیسبا این حال، مراحل توسعه نهادي و سیاستی که حکومت در دروازه تایمز طی کرده است، انسجام 

ی را براي مواجهه با مسائل خاص همزمان با بروز آنها اتخاذ کرده است. این ابتکارات اغلب است. حکومت ابتکارات سیاستی خاص

بر مبناي منطق داخلی خود بوده است، ولی اثر تجمعی این ابتکارات ایجاد یک سیستم قفل و چند الیه حکمروایی بوده است. 

لف دروازه شده است. حکومت متحد بیانگر تفسیر وسیع از همین امر باعث بروز دشواري در تالش براي پیوند حکمروایی نقاط مخت

 هابرنامه. این هماهنگی نه تنها شامل هماهنگی )Catney, forthcoming( آن چیزي است که همانگی باید متضمن آن باشد

بر افراد و اجتماعات  هابرنامهو  هااستیسعملکرد کلیت  ریتأثبا یکدیگر و چگونگی  هااستیس، بلکه پذیرش چگونگی ارتباط شودیم

در انگلستان، با ماهیت مرکزگرایانه دستور کار اصالحات  1. لیکن، حکمروایی مشتركردیگیمبه عنوان یک کل واحد را نیز دربر

 تی که مصاحبه شدند بر اهمینفعانذيوبرق و رنگ و لعابش را از دست داده است. جدید حزب کار مترادف شده و لذا کمی از زرق

باید با  که گرددیمي دولتی بر هادپارتمانویژه به توسعه تأکید کردند. این امر به فرآیند به بخشییک رویکرد یکپارچه براي سرعت

  کنند. متحد فکرت تمرین باید ،دهدیم پیشنهاد فعاالن دیگر از که یکیچنان و خود بر اهداف تمرکز صرفاً باشند، نه یکدیگر هماهنگی

کاهش نقش حکومت مرکزي در هماهنگی پروژه باشد. این رویکرد  تواندیمي بازسازماندهی حکمروایی در دروازه هاراهیکی از 

 اندردهکي قابل بازیافت شهري را بیان هانیزماز حمایت برخی فعاالنی برخوردار است که نیاز حکومت بر اصالح و بهبود مقررات 

دي ، به رویکرهااستیس. یکی از سازندگان ابراز کرد در سطح اندبودهي آلوده در ارتباط هانیزمیی که با اصالح هاآنویژه و به

  یکپارچه نیاز داریم:
  

عنوان مثال) سطح قوانین حفاظت از محیط زیست در حال باالرفتن است، . (بهندیآینمگاهی، امور با آنچه باید به دست آید جور در «

هاي المپیک عنوان یک مثال دیگر) ما بازيمثل ترمز توسعه دروازه تایمز عمل کند. (به تواندیم عتاًیطبکه صحیح است، ولی این امر 

طور طبیعی این رویداد تمامی توان ساخت و ساز را جذب خود خواهد کرد و را داریم که کل منطقه را بازآفرینی خواهد کرد، ولی به

  ).2006صاحبه، سازنده، (م» ي بیشتر هستیمهاخانههمزمان، ما دنبال احداث 
  

عبارت است از اصالح منطق  )11 :2005( براي راجرز سؤالتوان با مشکل انسجام در دروازه روبرو شد؟ پاسخ این چطور می

ي (حاصل از مشکالت حکمروایی در دروازه) براي آینده واضح هستند: بدون یک هیئت هادرس«هاي درگیر در حکمروایی؛ سازمان

 2پارسونز ».هاي راهبردي، ایجاد یک محیط باکیفیت براي دروازه تایمز با ریسک توام استسازيمسئول تصمیمگیري تصمیم

ن، که ند از ثبت و تدویاعبارت هانهیگز؛ این دهدیمي جایگزین براي ایجاد ظرفیت و انسجام سیاستی پیشنهاد هاراه )44 :2004(

  .اندشدهدر ادامه تشریح 

  ثبت. 6-1

درباره  هاآنها آن است که دانش آنها از محیط کارشان محدود است. مشکالت اصلی پیش روي اشخاص و سازمانیکی از 

رجع ، دانش اندکی دارند (مشوندیمگذاري با یکدیگر ارتباط دارند و در سطح محلی جمع و نهادهاي قانون هااستیساینکه چگونه 

                                                           
1. Joined-up governance 
2. Parsons 
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د را طوري را داشته باشد و رون هااستیسشکل این است که حکومت نقش ترسیم فوق را ببینید). یک پیشنهاد براي مقابله با م

شامل  دهندگانفرآیندي براي سازندگان و توسعه تواندیمحکومت  مثالًباشد. » خوب«طراحی و ترسیم کند که ماحصل آن اجراي 

ت شهري ي قابل بازیافهانیزمدر  مؤثرک توسعه در جاهایی خاص ایجاد کند، به نحوي که بدانند براي ایجاد ی هاتیفعالترتیبی از 

لی (و در سطح مح هااستیسبر آثار  ترکینزدهایی کار کنند. مزیت این روش توانمندسازي حکومت در نظارت باید با چه سازمان

روري یا جدید غیرضي هااستیسبه حکومت کمک کند از ایجاد  تواندیمعملکرد آنها) است. این روش  ترقیدقبا داللت بر ارزیابی 

 ي) موجود جلوگیري کند.اتوسعهیا فرآیندهاي ( هااستیسدر تعارض با 

که باالتر بحث شد، مراکز فضایی وجود دارند که در آنها تمرکز قابل توجه نهادي شکل گرفته است. نویسندگان معتقدند چنان

اختارهاي نهادي که پیچیدگی سعملیاتی بین این نواحی باشند، چناناي هدایت و مصروف شوند تا بیانگر روابط گونهها باید بهتالش

  با هم ارتباط برقرار کنند. ترراحتقابل درك باشد و این ساختارها 

  تدوین. 6-2

د. تدوین با یکدیگر تقویت کن هااستیس» تدوین«براي  اشيساختاررا با استفاده از جایگاه  هااستیسثبت  تواندیمحکومت 

 است »ها و منافع براي ایجاد بافت سیاستی منسجمکردن اشکال رقیب یا متعارض دانش و هماهنگی تکثر سازمانارچهیکپ«شامل 

)Parsons, 2004: 44.( تر براي ایجاد نقش دولت عبارت است از اتصال تارهاي ضعیف دانش موجود در محیط حکمروایی بزرگ

  و اعتقادات را یکپارچه کند. هاارزشترین محدوده ممکن منافع، سیاستی که کامل

 :2003( و همکاران 1که مارشي آن است. چنانهاسنتاین پیشنهاد تا حدودي در مقابل روح سیستم سیاسی انگلستان و 

که  شودیمي سیاسی انگلیسی بر این ایده تأکید دارند که یک دولت زمانی مسئول و پاسخگو تلقی هاسنت«اشاره کردند،  )312

توانایی انجام اقدامات قوي، قطعی و الزم را داشته باشد، حتی اگر در مقابل اکثریت مردم باشد. این دیدگاه بر این نظریه  عزم و

ها خود این دیدگاه نه تن». ؛ این نظریه حامی رهبري است به جاي یک دموکراسی مشارکتی»داندیمدولت بهتر «مبتنی است که: 

. حکومت باید از طریق یک گفتمان کندیمي فرودستی حکومت نیز نفوذ واحدها، بلکه به ددهیمرا تا سطح عموم مردم تسري 

حکومت  .)Bohm, 2004( هاي درگیر فرآیندهاي حکمروایی ایجاد کندبین خود و سایر سازمان» ي آرام و خاموشانهیزم«تر، بزرگ

تعداد کثیر ) 1تري از روابط بین مقیاسباید درك بزرگي موردي براي رسیدن به نتایج مرکزي، هاسازمانمرکزي به جاي ایجاد 

ي هانیزموسعه تر تریزي و فرآیند باالدستی و بزرگبین سیستم برنامه مثالً( هااستیستعامالت ناقص بین ) 2و نهادها؛  هااستیس

  این دو عامل بر ماهیت خاص فرآیندهاي توسعه محلی ایجاد کند. ریتأث )3قابل بازیافت شهري؛ 

با نگاهی مشابه به رویکرد فوق پیشنهاد کردند تفرقه و چنددستگی و پیچیدگی کنونی حاصل از  )2006( همکارانو  2دانلیوي

حل و فصل شود. این نگاه بر اهمیت بازتفسیر عملکرد دولت،  3»حکمروایی عصر دیجیتال«نیازهاي جدید در مدیریت عمومی، با 

ي اصلی هاجنبهکردن فرآیندهاي اداري تأکید دارد. یکی از محور و پیشروي در دیجیتالیزهنگر و تقاضاسازي ساختارهاي کلپیاده

  گویند:شده است. ایشان می» ي تقاضا محورنگریکل«این دستور کار تاکیدي است که بر 

  

رانه نگحات کلسازي دولت دیده شده، اصالدر مقابل تغییرات مختصر و محدود حکمروایی متحدشده که در فضاي بازیکپارچه«

ت از تر و فراگیرتر عبارت اسي اداري بزرگهابدنهایجاد  تیمأمورسازي و تغییر رابطه بین نهادها و مشتریان آنها است. دنبال سادهبه

                                                           
1. Marsh 
2. Dunleavy 
3. Digital Era Governance (DEG) 
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حذف شوند. این دیدگاه  هافرمو  هاکنترل، 2ي اداريهانهیهزتا مراحل غیرضروري،  1صورت سرتاسريمهندسی دوباره فرآیندها به

به سرعت و با انعطاف مناسب به تغییرات محیط اجتماعی  تواندیمکه  کندیمتأکید » ترچاالك«همچنین بر توسعه یک حکمروایی 

  .)Dunleavy et al., 2006: 481( »واکنش نشان دهد
  

اشاره  )477 :2006( شود. دانلیوي و همکاراني از احتیاط نیز در امید به تدوین موفق در نظر گرفته ادرجهولیکن الزم است 

  کردند:
  

بینی، ، وظایف و واقعهایطراحسازي، تطابق . مشکالت همگامدهدینمدر تضاد مستقیم منافع فعاالن روي  لزوماًمشکالت هماهنگی «

ده باشند اف مشترك توافق کرحتی در وضعیتی که تمامی فعاالن بر نفع مشترك رسیدن به اهد توانندیمو غیره  هاينوآورمشکالت 

  ».هم بروز کند
  

  پیشران کار باشد، ولی تضاد در تمامی فرآیندهاي حکمروایی وجود دارد. تواندیمگو وگفت

  گیري. نتیجه7

و مشخص  بررسی» بیش فعال«ي از حکمروایی انمونهي قابل بازیافت شهري را هانیزماین مقاله سیاست دولت در بازآفرینی 

 يهانیزمي راهبردي براي بازیافت هابرنامهو  هاطرحي سیاستی، هاتیهداي از امجموعهکرده است. در طول دهه گذشته، حکومت 

ي دولت است. با این حال، این هاتیفعالقابل بازیافت شهري پیاده و اتخاذ کرده است. دروازه تایمز یک سوژه مهم از این نوع 

 هاي موردي و خاصالعملي از عکسامجموعه؛ بالعکس، این اقدامات محصول اندنشدهبا یک چارچوب باالدستی هدایت  هاتیفعال

ندیشی ااز دولت مرکزي به سمت پایین سرازیر شده و در تدوین آنها هیچگونه مآل هابرنامهو  هااستیسبه رویدادها هستند. نهادها، 

در خصوص اینکه چگونه قرار است به ساختارها و فرآیندهاي موجود مرتبط شوند، در نظر گرفته نشده است. این رویکرد خالف 

ي حکمروایی است. وزرایی چون میلیبند به جاي حرکت به سمت این پیوند، به دنبال هاستمیس» پیوند«ادبیات فصیح دولت درباره 

. اندبوده )1997( رودزي شبکه چون هانیسیتئوریی مشابه با هااستداللموردي خود با استفاده از  هايالعملتوجیه فرآیند عکس

زي مطلوب ریزي مرکاین دولتمردان مدعی هستند سیستم حکمروایی، خود به تعادل خواهد رسید. بحث میلیبند آن است که برنامه

. با این حال، این دیدگاه مداخالت کندیمبازتوسعه را کند و متوقف ي ندهایفرآپذیري دولت را کاهش داده و نیست چون انعطاف 

ه در ویژایجاد کرده که، به سطحیحکمروایی چند. حکومت در دروازه یک سیستم سازدیمسازگار دولت در دروازه را تیره و گنگ 

حکومت مرکزي صورت گرفته و به ابهام در ي پیچیده است. فرآیند طراحی نهادها در اندهیفزاطور ه، باشيامنطقهي هاسازمان

  اي را مختل کرده است.دروازه تایمز منجر شده و امور بازتوسعه

وایی حکمردهی و بازسازماندهی معماري نهادي حکومت مرکزي در انگلستان توان سازمان دهدیمطور کلی، این مقاله نشان به

 نفعانيذحکومت باعث افزایش بیش از حد » بیش فعال«ولیکن رویکرد  حفظ کرده است. ترنییپارا در سطوح فضایی  سطحیچند

ریزي شده و نبود رهبري شفاف، کاري در فرآیندهاي برنامهدرگیر در حکمروایی دروازه تایمز شده است. این امر باعث موازي

نیاز  شوندگان برکرده است. مصاحبه را آشکار هابرنامهسازي استراتژي شفاف و ساختارهاي حکمروایی مناسب براي اجرا و پیاده

، هااستیسي و محلی حکمروایی تأکید کردند. این پیوند، فاصله بین امنطقهریزي در سطوح ملی، ي برنامههااستیسبیشتر بر پیوند 

  عنوان شوندگانمصاحبه خاص، طوربرد. به خواهد میان از اند،جاري هايفعالیت موازي و طوالنی که را ابتري يهاطرح و هاآژانس

                                                           
ده ي اندیشیده شاچارهانتخاب شده است. در فرآیندهایی که سرتاسري هستند، براي کلیه مراحل از صفر تا صد » end-to-end«. این واژه، معادل عبارت 1

  واسطه توقف یک مرحله متوقف نشود. (مترجم)بهتا کل فرآیند 

2. Compliance costs 
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  ضروري است. هاآژانسکردند نظارت نزدیک بر کار 

ي هاتیفعالبراي حل این مشکالت، رویکردي تازه در بخشی از حکومت مرکزي انگلستان الزم است. حکومت باید از ورود در 

کند. حکومت باید رویکردي تازه براي دروازه جلوگیري کند، از مداخالت راهبردي اجتناب کند و خود را به اقدامات موردي محدود 

  برگرداندن انسجام به سیستم حکمروایی دروازه اتخاذ کند.
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  چکیده

 رد جدید شهري بازآفرینی جریان شهري به تشکیل یک بهسازي هاينجمنا

سازي عمومی پرداختند تا هدف باززنده گذاريسرمایه هايمدل برتکیه  پرتغال، با

ترویج و ارتقاي  براي مدل و بحرانی شهر را دنبال کند. این تاریخی مناطق

 قانونی آن به ماه می که چارچوبطوريبهشهري بسیار متأخر است،  بازآفرینی

 ظارتن از طریق ها بایدانجمن گردد؛ بنابراین تحریک و ترغیب اینبرمی 2004

 بالقوه آنان صورت پذیرد. تا هايها و تواناییاي، قانونی، روشرویه چارچوب بر

 ها،نانجم این برانگیختن خصوص تطبیقی در مطالعات گونههیچ اواخر، همین

انجام یک  امر نداشت. این آنان، وجود حقوقی چارچوب مورد تنظیم در ویژهبه

ریزي در کارگاه منظر، طراحی و برنامه تازگیپروژه پژوهشی را توجیه کرد که به

فناوري  و علوم بنیاد اندازي و از سويلیسبون راه فنی اي دانشگاهمنطقه شهري و

 هاينجمنا مستقل مشاهدات شپژوه اعتبار شده است. این پرتغال تأمین

نظر  در پرتغال در فعالیت و شروع قوانین تدوین فرایند را درشهري  بهسازي

ایجاد شده را با  هايانجمن اولین از برخی ،موردي هاينمونه عنوانو به گرفته

ا انتظار، همراه ب مورد ترین نتایج مدنظر قرار داده است. نتایجارائه پیشرفته

 ملی خودع تغییرات معرفی و پیشنهاد دولت قانونی به چارچوب تنظیم پیشنهاد

  شد. خواهد ها گزارشبه این انجمن
  

 هايشهري، مدل هاي بازآفرینیبازآفرینی شهري، انجمن ها:کلیدواژه

  بحرانی. مناطق تاریخی، دولتی، مناطق گذاري عمومی وسرمایه

 

 

 

 
Abstract 

Urban rehabilitation societies (SRUs) constitute a 

new urban regeneration stream in Portugal, 

relying on public enterprise models to pursue the 

mission of revitalising historic and critical areas 

of cities. This model for promoting urban 

regeneration is very recent - the legal framework 

dates from May 2004; therefore, the actuation of 

these societies should be accompanied by the 

monitoring of their potential, methodologies, and 

legislative and procedural framework. Until 

recently, there have been no comparative studies 

regarding the actuation of these societies, 

particularly concerning the adjustment of their 

own legal framework. This justified the 

development of a research project recently 

initiated in the Laboratory of Landscape, Urban 

and Territorial Planning of the TU of Lisbon, 

financed by the Portuguese Foundation for 

Science and Technology. The study maintains 

independ-ent observation of SRUs in the process 

of constitution and beginning activity in Portugal, 

taking as case studies some of the first societies 

created & those that present the most advanced 

results. The expected results will be reported to 

the government, proposing adjustment of the 

legal frame-work, and to these societies, 

suggesting the introduction of changes in their 

practice. 

Keywords: Urban regeneration, urban regenera-

tion societies, public enterprise models, historical 

areas, critical areas. 

                                                           
1. Costa, J.P. (2010). Urban rehabilitation societies: The Portuguese case, characteristics and potential. Journal of Urban 

Regeneration & Renewal, 3(4): 395-414. 
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  مقدمه. 1

 توسعه هايشهري، شیوه مداخله نوآورانه براي و هاي جدیدپرتغال معرفی روش شهرهاي شهري در الزامات بازآفرینی ظهور

به این نیازها پاسخ  20041 سال شهري در هاي بهسازيایجاد انجمن خصوصی را تصدیق کرد. دربرگیرنده بخش گذاري وسرمایه

 تمرکز ناپایدار مربوطه و براي مدیریت ویژه، بهشهري هاي بهسازيانجمن براي هاییطرح و اجراي ایجاد زمان طی داد، هر چند

ها و فعالیت ،ریزيزمینه، طراحی و برنامه بر تمرکز توسعه تحقیقات با موضوع است. این قرار گرفته مدت، مورد نقدکوتاه نتایج بر

عملی  و یعملیات قانونی، هايکردن جنبهمشخص کند و برايمیها را توجیه گذاريسرمایه این عملیاتی توسط مشکالت اقدامات و

 ارکتتوسعه مش براي ابزاري عنوانعمده به طورهاي بهسازي شهري بهدر تالش است. انجمن هاآن نتایج و منظور بهبود عملکردبه

 هايمشوق ه با معرفیک )Bult-Spiering & Dewulf, 2006; OECD, 2008( شوندخصوصی در نظر گرفته می و دولتی بخش

 شهري هاي بهسازيانجمنشهري،  یک دیدگاه از که. درحالی)Hurter, 2009; Williams, 2006( حکومتی همراه است مالی

 .)Ley, 1996; Chaline & Coccossis, 2004( روندشمار میشهر به مرکزي مناطق 2دمجد سازيجوان براي نیز غالباً ابزاري

 از گیريبهره دولتی را فراهم کنند تا با گذاريهاي سرمایههاي پرتغال امکان داده زمینهقانونی به شهرداري چارچوب این ایجاد

  خصوصی بپردازند. شهري با بخش مالی به ترویج و ارتقاي بازآفرینی هايو مشوق خاص هايروش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

کل   ــ عات  1 ش طال هاي  انجمن براي . اویراس، م

سازي  سایی    شهري  به شنا  مهم حوزه سه  آتی، 

  کوریدور سبز دره جامور و پیشنهادي

                                                           
1. Simultaneously, since April 2007, the Laboratory of Landscape, Urban and Territorial Planning of the TU of Lisbon has 
supported the municipality of Oeiras in preparation work for the constitution of a SRU that will cover the Algés and Cruz 
Quebrada/Dafundo, the Linda-a-Velha and the Carnaxide areas. Studies are now concluded forthe intervention limits, for the 
Critical Area (ACRRU) Declaration and for the area characterisation, and an intervention master plan for the entire area is 
under way, allowing the preparation of the activities and financial planning of the future company. This university–municipality 
partnership was presented in July to the ACSP/AESOP 4th Joint Congress, and its final report was concluded in April 2009. 
Regulated by Law-Decree No. 104/2004, 7th May 
2. Rejuvenation 
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  اصلی هايشهري: اهداف و رسالت بهسازي هايدر زمینه انجمن پژوهش. 2

 به توجه با 1و اسیدنتال لیسبون ویوو پورتو شهري هاي بهسازيانجمن در شدهاولیه گردآوري  هايداده و هاي مستقیممصاحبه

ها در زمینه بهسازي شهري در این مناطق، پیشین شهرداري با اقدامات هاآن ارتباط و دولتی هايگذاريسرمایهنوع برانگیختن 

به  دارد نظر در حاضر پژوهش 2بسیار متفاوت هستند. عملیاتی نیز هايگیريجهت و هامتفاوتی ایجاد کرد. استراتژي بسیار شرایط

 هاي مختلفویژگی به توجه عمومی خود را با بپردازد تا رسالت شهري بهسازي هايانجمنتوسط  اتخاذشده هايمقایسه روش

  3مداخله تحقق بخشد. هايحوزه

 ریزيبا برنامه مرتبط موارد استراتژیک مشروط و نهایی شده و جامع و اسناد ریزي مرتبط مانند طرحاسناد طراحی و برنامه

 العهموردمط ها نیزساختمان از گروه یک یا بلوك یک یک خیابان، محدود، منطقه خاص مداخله شامل یک واحدهاي براي عملیاتی

ورد کلی شهر را م ریزيطراحی و برنامه براي حوزه مداخله با پیشنهادي هايطرح بین این پژوهش ارتباط گرفتند. در نهایت قرار

 اجراي براي محملی صرفاً شهري هاي بهسازيانجمندهد که آیا دهد و این امر را مورد مشاهده قرار میوتحلیل قرار میتجزیه

 ن خارججایگزی هاياند یا به ایجاد گرایششده عمومی شهرها تعریف ریزيقبلی هستند که در طراحی و برنامه عمومی هايسیاست

 منظورنتایج این پروژه پژوهشی به 4اراضی). مدیریت براي ابزارهاي حقوقی پردازند (سازمانحقوقی می ریزيبرنامه چارچوب از

  اند.شدهقانونی استخراج  چارچوب در و تجدیدنظر آتی هايگذاريسرمایه ایجاد به کمک

  هاي نوسازي شهري در پرتغالاقدامات پیشین انجمن. 3

 سابقهشهري  هاي بهسازيانجمنشهري پرتغال،  بافت در از مداخله )عمومی گذاريسرمایه( شکل نوآورانه عنوان یکبه

نابراین ب هاي مشابه پیشین ریشه نگرفته است؛از نمونه گذاري،گونه از سرمایهرا ندارند؛ این هاي پیشین ملیمستقیم در فعالیت

 حال، ینا پاسخ دهد. با رویکردي جدید در حوزه سیستم قانونی ایجاد شد که به نیاز فوري، در حوزه بازآفرینی و بهسازي شهري

                                                           
1. Lisboa Oriental and Porto Vivo SRUs 
2. In particular, the development of technical studies to support the SRUs’ activity reveals a specific context in contemporary 
Portuguese planning practice. It results from the demands of the legal framework and consists of an innovative practice of 
intervention. 
3. The objectives of the research are: (1) To identify common actuation guidelines and diverse orientation aspects in the SRUs, 
trying to understand them (1) in the context of its legal framework and (2) as a result of specific characteristics of the territories 
under intervention. (2) To verify the methodologies adopted by the societies in the elaboration of the planning documents: the 
master plan (if in existence) and the ‘strategic documents’ (operative detailed plans for an intervention unit).(3) To evaluate 
the characteristics of the territories under intervention, considering the relationship between the territories classified in the main 
municipality plans as ‘historic areas’ or ‘critical areas’, and the eventual interstitial urban spaces that are located in-between. 
(4) To compare the urban regeneration orientations adopted by the SRU, in its effective actuation, and the previous orientations 
proposed by the city’s general planning. (5) To observe the operational capacity of these societies, identifying the difficulties 
that resulted from the legal framework and other operational aspects. (6) As a result of the Portuguese Foundation for Science 
and Technology’s initial scientific evaluation, to identify two international reference practices for the SRU. The pursuit of these 
objectives should aim for three levels of results: (a) a technical evaluation of the activity of these societies in the first years of 
existence within its legal framework — generating knowledge to be disseminated (b) eventual proposals for the adjustment of 
the dispositions regarding the legal framework, as a result of a practice evaluation (c) the designation of some methodology 
guidelines for the future creation of SRUs. The research methodology considers: (1) a bibliographical investigation on the 
Portuguese SRUs, focusing on the legal and operational context, and on the background; (2) a case study analysis, based on 
primary sources, when necessary through the selection of representative case studies; (3) data organisation on these societies, 
oriented towards the research objectives; and (4) the identification of two international reference cases, through bibliographical 
investigation, and further characterisation based on primary fonts. Specifically, the case analysis consists of: (1) the local 
context in the creation of each SRU; (2) the company’s characteristics and background; (3) the territory and the general 
intervention strategy; (4) the form and process adopted in the ‘strategic documents’; and (5) the SRUs activity and results. The 
timetable for the research project is 2008–2010, and dissemination will take place through (1) publications in scientific journals, 
(2) participation in scientific forums, and (3) final publication. 
4. Regulated by Law-Decree No. 380/1999, 27th September, and further legislation. 
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 حال، ینا پاسخ دهد. با رویکردي جدید در حوزه سیستم قانونی ایجاد شد که به نیاز فوري، در حوزه بازآفرینی و بهسازي شهري

ا مشابه ر منابع از بخش، سه گونه این در عمومی اهداف تحقق منظورهاي عمومی دولتی بهگذاريخدمات و سرمایه بررسی ملی

  .3هاي شهرنشینیانجمن )3 و؛ 2فنی محلی دفاتر) 2 ؛1هاي شهريانجمن )1 شناسایی کرد:

  هاي شهريانجمن. 3-1

دهند که می شکل بازآفرینی محیطی و شهري عمومی راسازي و اجراي اقدامات هاي شهري سازوکاري براي پیادهانجمن

ه مشارکت بر توسع که( شهري بهسازي انجمن مفهوم از متفاوت بنابراین بسیار شود؛عمومی پشتیبانی می عمده با مالیه طوربه

راي عنوان جایگزینی ببهخاص  هايواسطه سرمایهیافته بهتمرکز دارد)، اقدامات بازآفرینی شهري رواج دولتی و خصوصی بخش

مداخله  براي عملیاتی عنوان نهادهايبه 2000 سال هاي شهري درارتقا و پیشرفت توسط خدمات دولتی را به راه انداختند. انجمن

 مرکزي و عمومی مدیریت بین ارتباط از جدیدي شکل ،5اصلی عملیات 22 براي خاص طوربه 4شدند. برنامه شهري ایجاد

می، عمو منحصراً سرمایه ها باشهري بودند. این انجمن کارآمدتر براي مداخله دنبال سازوکارهاي به بود که ایجاد شدهها شهرداري

 شهر از هر است که براي 6سازي برنامه شهريها پیادهآن اجتماعی هستند. هدف درصد در دست شهرداري40و  دولتی درصد60

ریزي هاز مصوبه طراحی و برنام ها قبلشده است. این انجمندولت تعریف  و داريتوسط شهر شده استراتژیک تأیید طرح یک طریق

 هايدولت به پیوستن مداخله است. با شامل یک برنامه اصل در شود وراهبري می استراتژیک ریزيشدند که توسط برنامه ایجاد

جامع براي بازآفرینی محیطی و  طرح مشترك تصویب از اجرایی ایجاد شده پس نهاد هاي شهري با یکمحلی و ملی، انجمن

هري ش مداخله ها شش ماه پس از انعقاداین انجمن .مالی بود نوعی الزام و فضایی شهري مطابقت یافتند که شامل پیشنهادهاي

کوچک  بسیار تجاري واحدهاي کارکنان، معموالً تعداد به توجه با ها، این مجموعه7ملی حکومت دفتر گزارش متوقف شدند. به

 تأیید شرکت مورد یک اساسی قانون ریزي جامع سابقاً درطراحی و برنامه .است محلی مداخله شان ارتقاءاصلی فعالیت هستند و

ا اقدامات ب .دادندمی انجام خصوصی هايگذاريسرمایه و مدیریت متعاقب اقدامات را پروژه چندین به مربوط گرفت؛ جزئیاتمی قرار

ندازي احیطی و شهري راهبازآفرینی م عمومی در خصوص مداخالت هاي شهري یک سازمان استثنایی در، انجمننوآورانه در پرتغال

که در عمل  8استثنایی عمومی یک بودجه از منديبهره) 2یافت؛  ارتقا مرکزي دولت محلی توسط حضور مداخالت) 1کردند: 

  .9دهی مجدد شهريبراي اقدامات صالحیت استثنایی اختصاصی قانونیسازمان  یک مندي ازبهره )3نیست؛  تکرار قابل طورکلیبه

صی خصو مدیریت منطق دادند هاي شهري نشانحال، انجمننیست، بااین تکرار دالیل قابل این به عمومی شهري روال یک

  کارآمدتر کمک کند. بهسازي محیطی و شهري در عمومی تواند به مداخالتمی

                                                           
1. Polis Societies 
2. Local Technical Offices (GTLs) 
3. Urbanisation Societies 
4. ‘Programme for the urban and environmental requalification and valorisation of cities’, created through the Council of 
Ministers Resolution No. 26/2000, 15th May. http://www.polis.maotdr.gov.pt/progpolis.html 
5. Corresponding: -to the initial 18 interventions, which absorbed the main part of the programme financing (all the ‘Component 
1/Line 1’ cities, except Porto, which used the existing Porto 2001 Society, previously created to promote the Capital of Culture 
Event)- to five of the ten ‘Component 1/Line 2’ cities (Chaves, Portalegre, Setúbal, Silves and Tomar) The creation of these 
societies was supported by Law-Decree No. 314/2000, 2nd December, and by Law-Decree No. 330/2000, 27th December, and 
was accompanied by the definition of its areas of intervention. 
6. Polis Programme 

7. The Polis Programme Coordinating Cabinet, created by Resolution No. 58/2000, 16th May. 
8. Attending to the initial budget, the 27 interventions in the Component 1 of the Polis Programme, in which the Polis Societies 
correspond to the 22 most important operations, benefited from a total of c625.00m of 100 per cent public investment, 60–75 
per cent resulting from UE funding. 
9. Regulated by Law No. 18/2000, 20th August. 
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  محلی فنی دفاتر. 3-2

شده هستند و هاي تاریخی تخریبشهري براي ترویج و ارتقاي بهسازي حوزه فنی در واقع ساختارهاي محلی فنی دفاتر

 عمومی متمرکز است؛ بنابراین گسترش خدمات مالی تأمین در مداخالت طراحی برخی و ریزيبر برنامه اساساً آنان هايفعالیت

 و منظور ترویجبهشهري بهسازي هاي انجمن ها باآن ارتباط روند و تنهامیشمار به عمومی سلطه منطق مدیریت عمومی تحت

  شدند. سابق ایجاد ساختارهاي جایگزینی براي هاآن ارتقاي بازآفرینی شهري است و برخی از

مدت دو محلی به  ساختارهاي ها بادرصد هزینه75مالی را به میزان  تأمین هايگذاريمرکزي، سرمایه دولت ،1988 سال از

بر  عمدتاً برنامه این 2صورت پذیرفت. 1و ارتقا داد. این امر از طریق برنامه بازیافت (بهبود) مناطق شهري نامطلوب کرد سال ترویج

شدن با اقدامات بهسازي شهري در این و همگام سازيفنی مهیا براي آماده هايهایی متمرکز است که ظرفیتمناطق و شهرداري

 این توسط شدهو طراحی ریزيدرصدي براي اقدامات بهسازي شهري مؤثر برنامه25 مکمل و به ارائه یک بودجهمناطق را ندارند 

و ارتقاي طراحی  سال با ساختارهاي فنی محلی به ترویج 20 است که حدود با اقداماتی مرتبط محلی فنی دفاترپردازد. ساختارها می

 هايبرنامه بسط طرح و و به شرح ها منجراند و تعدادي از آنشده پرداختهخریبت و براي بهسازي مناطق تاریخی ریزيو برنامه

 خود فعالیت دولتی، مالی سال تأمین دو از ساختارها، پس این برخی از 3اند.تاریخی شده ارزش مناطق تعیین و براي حفاظت دقیق

 ایجاد منطق نیز باالتر هايداشتن بودجه اختیار با در اصلی، هايهاي پشتیبان از سوي شهرداري ادامه دادند. شهرداريهزینه با را

تقل طور مسهاي نامطلوب شهرها بهمنظور مداخله در بعضی حوزهکردند و به را دنبال محلی فنی دفاترمحلی منتج از  ساختارهاي

 با محلی فنی واسطه دفاتردهه، بهدو  طول پرتغال در در محلی فنی دفاترسازمانی،  ساختارهاي کردند. عدم ایجاد محلی دفاتر

سب بودجه بیشتر ک ها به دلیل فرصتاگر قابلیت عملی آن تاریخی تثبیت شد. حتی و شدهتخریب شهري مناطق بهسازي بر تمرکز

  انجامد.ریزي شهري این مناطق میارتقا و ترویج مداخالت باال نباشد، به تحکیم اقدامی مهم در سطح طراحی و برنامه براي

  هاي شهرنشینیانجمن. 3-3

هستند که مرجع  4لیسبون براي شهرنشینی عمومی گذاريو سرمایه پرتغال در بافت استثنایی هاي شهرنشینی نیز اقدامیانجمن

پرداختند. شهرنشینی، جداي از بازآفرینی شهري می هايفرایندبر  تمرکز با خصوصی، شوند و به معرفی منطق مدیریتمحسوب می

 هشهري در زمین توسعه اقدامات و اهدافی در جهت کمک لیسبون براي شهرنشینی عمومی گذاريسرمایهشرکت  ،1971 سال در

 تالش بر این بود با ).Pita, 1980: 48( ها تحت یک چارچوب حقوقی صورت دادو مدیریت آن شهري ارتقاء و توسعه مطالعات

با رسالت ). Serpa, 2008( شهري مرتفع شود ساختاري خدمات مشکالت قانونی، و دولتی گذاريسرمایه به اساسنامه پیوستن

ی در هاي مسکونپروژه سایر نیز بهلیسبون  براي شهرنشینی عمومی گذاريسرمایهشرکت ، 5ارتقاي محله مسکونی وسیع تلیراس

از شهري بالقوه را آغ مرکزي هاي تاریخی و مناطقساختمان در نوسازي مداخالت برخی تازگی،لیسبون پرداخت. این شرکت، به

 عمومی گذاريسرمایهشرکت  شهري، نوسازي عنوان یک انجمناصلی آن نبود. اگرچه به کرده است، اما بهسازي شهري هدف

  شده است.شهري شناخته  دولتی ارتقادهنده مداخالت شرکت یک عنواناقدام به سال 35، با لیسبون براي شهرنشینی

                                                           
1. Recuperation Programme of Urban Degraded Areas (PRAUD) 
2. PRAUD is regulated by (1) Dispatches No. 1/1988, 20th January, No. 23/1990, 21st November and No. 19/1993, 21st May, 
by the Secretary of State for Local Administration and Spatial Planning; and (2) Dispatch No. 42/2003, 2nd January, by the 
Secretary of State for Spatial Planning. 
3. A specific planning figure in the Portuguese practice, corresponding to a detailed plan, oriented to the protection and 
valorisation of historic areas. 
4. the Public Company for the Urbanisation of Lisbon (EPUL) 
5. Telheiras 



 

 

 1398ماه آبان |52شماره  |دهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

82 

  بهسازي شهريی انجمن حقوق مفهوم. 4

ام گانجمن بهسازي شهري  شهرنشینی، مدلهاي دفاتر فنی محلی و انجمن هاي شهري،زمینه انجمنپس بر اساس تجارب

 فرایند سازمانی براي 1انجمن بهسازي شهري جدیدي در بازآفرینی شهري در پرتغال را به منصه ظهور رساند. چارچوب قانونی

شناسی، مسکن است که براي شرایط ایمنی، زیبایی بخش از سوي شدهیک ابتکار دولتی ترویجتاریخی و  و بحرانی بهسازي مناطق

 یک )1شود: ی متفاوت در نظر گرفته میدو مدل نهادي و سازمان 2گیري کرده است.هاي مسکونی جهتسالمت و ساختمان

با  عمومی بودجه بر پایه سهامی منحصراً ارگذسرمایه یک) 2 و شهري؛ اصلی عنوان سهامدارایجادشده به شهري گذارسرمایه

  ».عمومی استثنایی منافع« موارد مرکزي و محلی در مشارکت دولت

هاي انجمن هايظرفیت ها وتوانایی -3نام اسناد استراتژیک به -مداخالت دقیق براي هايها و برنامهحضور طرح به بسته

اعمال  و مالکیت سلب )2 شهري؛ مجوز عملیات صدور )1جمله شود از شهري می عادي هايفعالیت شامل بهسازي شهري

کنترل اقدامات بهسازي شهري  )4 ساکنان؛ جاییهجاب )3بود،  خواهد بهسازي شهري اموالی که موضوع به اداري هايمحدودیت

که به  مداخله حوزهدر  واقع هر ملک اداري و مالکیتی تضمین حقوق )5خصوصی؛  گذارانو ارتقا از سوي سرمایه هنگام ترویج

 جوزداراي م هاي بهسازي شهريانجمنتوسط  شدهترویج عملیات همزمان، طورپردازد. بهنگهداري یا بهسازي می فرایندتضمین 

ك، مشتر ها، با در نظر گرفتن قانونشایستگی و صالحیت تحت شرایط خاص دارد. این محلی دولت تأیید به معافیت تنها نیاز یا

  کند.بازآفرینی مؤثرتر فراهم می فرایند کند که شرایط را برايها اعطا میطور استثنایی به شرکتبهیک سازمان 

 با وجود -دقیق هايبرنامه تدوین شده برايساده حالت یک امکان استفاده از )1 :از است عبارت هاانجمن این مزایاي دیگر

 ضمنی مقبولیت و پذیرش در افزایش )2 فنی؛ اجراي از اطمینان منظور حصولبه -یافته به میزان نصفاي کاهشرویه تأیید شرایط

 هاي بازآفرینیپروژه تقدیر از ویژه براي مشاور یک کمیسیون امکان ایجاد )4 نصف؛ به ارزیابی کاهش دوره )3در مناسبات خارجی؛ 

  داراي حق رأي. عمومی همه نهادهاي به دست شدهمختلف تشکیل

 هب توجه کند که بادهی میمداخله سازمان را از طریق تعریف واحدهاي شهري بهسازي فرایندباید  شهريانجمن بهسازي 

انونی ق متناظر باشد. چارچوب ساختمان یک خاص، موارد در یا خیابان تواند با یک بلوك،ارضی می متقابل یا روابط الزامات مختلف

اقدامات بهسازي  4کند.می تعریف استراتژیک مشخص براي واحدهاي مداخله اسنادریزي دقیق ویژه و یک سازمان، طرح و برنامه

ستقیمی م کنترل انجمن بهسازي شهريها به اجرا درآید که در آن صورت با مالکان یا تحمیل شرایط به آن توافق طریق تواند ازمی

 ایجاد با خصوصی و دولتی بخش توسعه مشارکت امکانبه تنظیم قوانینی براي  نیز قانونی بر امالك خواهد داشت. این چارچوب

ی جایگزین عنوانهاي خصوصی بهگذاريپردازد که هدف آن اخذ سرمایهخصوصی می گذارانسرمایه با شهري بهسازي قراردادهاي

ي و طراحی ریزبرنامه یک ابزار هاي بهسازي شهريانجمن است. از آنجا که هاي بهسازي شهريانجمن براي مداخالت مستقیم

هدایت مداخالت بهسازي  و حمایت براي سازوکار یک از متشکل .شود رعایت باید هاروند، چارچوب قانونی آنمتأخر به شمار می

                                                           
1. Regulated by Law-Decree No. 104/2004, 7th May. 
2. Law-Decree No. 104/2004. 
3. Called ‘strategic documents’, they are in fact detailed plans to support the physical intervention in the group of buildings: a 
block, part of a block, a street. 
4. To each intervention unit, the SRU must develop the so-called ‘strategic document’, a detailed programme for local 
interventions consisting of: (1) the buildings and intervention areas that comprehend groups of buildings to rehabilitate; (2) a 
list of owners, tenants and other householders with real rights over the considered properties; (3) the base project of 
intervention, describing strategic options for rehabilitation, clarifying the intervention options according to the different and 
relevant public interests; (4) the budget and project management; (5) a list of possible investors or participants who might 
collaborate with property owners in the rehabilitation process; and (6) a survey of each building, with full description of 
current conditions regarding its safety, health and aesthetics. 
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  هاپتانسیل و پرتغال، خصوصیات مورديشهري؛ نمونه هاي بهسازيانجمن

شده تخریب هايساختمان مهم در ، یک مداخله عینی2004 سال مصوب ها،آن قانونی در مناطق بحرانی یا تاریخی، چارچوب

سائل و به م قانون این محلی، محتواي -ملی سیاست یک رسالت عنوانسیاست مسکن بود. به در داشت که عمدتاً شامل ابزاري

  موضعی فعال براي مداخله بود. ها پرداخت کهآن براي جدید مبتکرانه سازمان ایجاد یک مشکالت شهرها پاسخ داد و به

اي به بهسازي یکپارچه رویکردهاي هسازي شهريانجمن ب چند جوامع داد؛ حال، اقدامات محلی ابعاد جدیدي به این همین در

 بطشهري مرت پدیده این دیگر اجزاي و سبز ترافیک، ساختارهاي تجهیزات و مدیریت عمومی، شهري اتخاذ کردند که با فضاي

در  هاي بهسازي شهريانجمن فعالیت درك به شروع نیز) جدید( دولت 2005 سال گذاران، ازسرمایه این اهداف با درك .است

  ) پرداخت.2004 سال (از قانونی آن چارچوب به توجه با بلکه مسکن، عنوان سیاستبه تنهانه شهري سیاست سطح

  هاي نوسازي شهري: یک بررسی عمومیانجمن. 5

 جدید بود. چند هاي بهسازي شهريانجمن و توسعه ایجاد اقدامات آزمایشی عملی، از یکی 2008تا پایان سال  2004از سال 

اعالم  )1 جدول( هاي بهسازي شهريانجمن، اهداف خود را در خصوص تشکیل هاي بهسازي شهريانجمن با هدف تشکیل شهر

تحقق  در انتظار -مذکور را فرایندسادگی و دیگران به سازيآماده در مرحله کردند در این مسیر برخی موفق بودند و سایرین هنوز

  قطع کردند. -هاگونه سازمانموفقیت این

  

  نمونه تطبیقی اویراس)( 2008 هاي بهسازي شهري فعال، ژوئن. انجمن1جدول 

  انجمن

بهسازي 

  شهري

  تأسیس  شهر
  سرمایه اولیه

  (میلیون یورو)

مشارکت 

  ايسرمایه

(% دولت/ % 

  شهرداري)

حوزه 

مداخله 

  (هکتار)

  هاي منطقهویژگی

  60/40  6  2004  پورتو  پورتو ویوو
1000  

  اولویت) 500(
  تاریخی و بحرانی بافت شهري

  بافت شهري تاریخی  81  0/100  1  2004  لیسبون  اسیدنتال لیسبون

  بافت شهري پساصنعتی  213  0/100  1  2004  لیسبون  لیبوسا اورینتال

  بافت شهري تاریخی  99  0/100  1  2004  لیسبون  باکسا پومبلینا

  بافت شهري تاریخی  14  51/49  1  2005  کویمبرا  کویمبرا ویوا

  بافت شهري تاریخی  26  45/55  1  2006  ویزئو  ویزئو نوو

  بافت شهري مرکزي جدید  104  0/100  1  2006  اوروم  کووا دا ایریا

  بافت شهري تاریخی  113  0/100  05/0  2007  ایورا  ایورا ویوا

  حوزه بحرانی (شامل بافت تاریخی)  152  0/100  5/3  2007  ویال نوا دي گایا  سیداد د گایا

ویال ریل دي 

  آنتونیوسنتو 

ویال ریل دي 

  سنتو آنتونیو
  بافت شهري تاریخی  15  0/100  1/0  2007

  کریدور سبز و حوزه تلفیقی  267  0/100  ـ  2008  اویراس  اویراس

  



 

 

 1398ماه آبان |52شماره  |دهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

84 

وجود » منافع عمومی استثنایی«درنتیجه  بهسازي شهري نجمنا سه ،2008 آوریل سال ماه در هاي موجود،بر اساس داده

مرکزي و  سهامی با مشارکت دولت هايگذاران و شرکتبا سرمایه عمومی طوربه 1نوو کویمبرا ویوا و ویزئوویوو،  اند: پورتوداشته

هاي بهسازي انجمنآورده شده است. تمامی  1 جدول در بهسازي شهري نجمنا سه هاي اینتأمین مالی شدند. ویژگی محلی

اند. یافته گرفته و توسعهشکل  لیسبون در 2004 سال طول درهاي شهري هستند که گذاريموجود دیگر، اولین سرمایه شهري

 آمده است. اورینتال لیسبون یکی 1نیز در جدول  2لیسبون، اورینتال لیسبون و باکسیا پومبالینا اسیدنتال هاي بهسازي شهريانجمن

 درصد سرمایه 10درصد شهر لیسبون که 100با مالکیت  آغاز کرد، 2004 سال در را خود فعالیت که گذاري استسرمایه چهار از

  اولیه را دارد.

 ، مشکالت)هکتار 153(مهم  حوزه و چهار )هکتار 60( تاریخی منطقه ده زمین ناپیوسته شامل هکتار 213با وجود صالحیت 

اید مدیریت ار بلیسبون ناچ پساصنعتی زمینه تحوالت در متعددي با مشکالت ناهمگنی و بزرگ قلمرو چنین در مداخالت ناشی از

لیسبون  درصد متعلق به شهر100شود که گذار شهري محسوب مییک سرمایه نیز 3بکسا پومبلیناانجمن بهسازي شهري  شوند. 

 ساختمان 1221 مداخله) و ارجح (واحد بلوك 154 هکتار، 99 شامل مجموعه شهر بود. این به تخریب آشکار در مرکز و مترصد پاسخ

 سازينظرسنجی و آماده 2004سال  از گذارارگان سرمایه این فعالیت). 2 شکلاند (شده تقسیم بهسازي اجراییواحد  9 است که به

  هایی براي منطقه دارند.نیز پروژه هاي دولتیو پروژه نهادهاي دیگر گیرد، اگرچهرا در برمی استراتژیک اسناد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
انجمــن بهســازي  لیســبون، .2 شــکل

ــا   ــهري باکس ــا،ش ــدوین و  پومبلین ت

ــایی ــدهاي شناســ ــه واحــ  مداخلــ

 )هابخش(
                                                           
1. Porto Vivo SRU, the Coimbra Viva SRU and the Viseu Novo SRU 
2. Lisboa Ocidental SRU (Occidental Lisbon SRU), the Lisboa Oriental SRU (Oriental Lisbon SRU); and the Baixa Pombalina 

SRU. 
3. Baixa Pombalina 
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  هاپتانسیل و پرتغال، خصوصیات مورديشهري؛ نمونه هاي بهسازيانجمن

  اند:فعالیت کرده به شروع شهري نیز گذارسرمایه گروهی اخیراً

 جامع از در طرح 2008طور که در مارس سال شده است، همانتأسیس  2007 سال در 1اوورا ویواانجمن بهسازي شهري  -

شده تحت بنديدسته هکتار 113 در را خود عام هايپروژه ساختاري و شش پروژه عرضی معرفی شد، فعالیت 11 طریق

 )؛3 شکلدنبال کرد ( 2و بهسازي شهري بهبود بحرانی عنوان منطقه

نام، با انجمن بی داشتن یک براي سال مذاکرات ناموفق سه از پس 2007 در آوریل 3گایا سیداج بهسازي شهري نجمنا -

، شامل 4دگایا نوا ویالبهبود و بهسازي شهري  بحرانی منطقههکتار  152دولت تأسیس شد. رسالت آن بهبود  مشارکت

 است؛ آن تاریخی هسته

شهر  منظم در بلوك 73تأسیس شد و به بهسازي  2007 می ماه در 5آنتونیو سانتو د رئال ویال بهسازي شهري نجمنا -

 تاریخی است. مرکز 43شده و شامل تأسیس  18 پایان قرن شد که در داده اختصاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. انجمن بهسازي شهري اوورا ویوا، تدوین  3 شکل 

  عملیاتی واحدهاي اجرایی و شناسایی و

 

هاي انجمن، داراي 6طور که پورتو بکسا، سینس و اواریسجدید ادامه دارد، همان هاي بهسازيایجاد شرکت براي پویایی

ینترا س شهرهایی مانند در هاي بهسازي شهريانجمن ایجاد قصدتوانند بهمی نیز مراجع سازي هستند.آمادهحال  در بهسازي شهري

 8اند نیز حائز اهمیت استشدهنه فعال و مؤثر تأسیس  طور قانونی، اماجوامعی که به تأسیس شوند. همچنین ذکر وجود 7فونداو و

از  2005 سال نیز در 9و شهرهاي آلکوباسا، ارودا داس وینوس و کاداوال شدند ها ثبتشرکت ملی در لیست ثبت 2005 سال در که

                                                           
1. Évora Viva 
2. Critical Area for Urban Rehabilitation and Reconvention (ACRRU) 

A legal figure existing in the Land Law (Law-Decree 794/1976, 5th November), which define a critical area that can be 

rehabilitated by the SRUs, together with the historic areas defined in the municipal planning. The Porto ACRRU was approved 

by Regalement-Decree No. 11/2000, 24th August. 
3. Gaia Cidade 
4. the Vila Nova de Gaia 
5. Vila Real de Santo António 
6. Porto Baixa, Oeiras, Sines 
7. Sintra and Fundão 
8. the Nova Covilhã SRU, the Serpobra SRU, the SRU Seia Viva or the Viver Bem Cadaval SRU, 
9. Alcobaça, Arruda dos Vinhos and Cadaval 
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موردنظر خود کرد. اتفاقاتی  بهسازي شهري نجمنا در مرکزي از دولت ممکن مشارکت مؤسسه بهسازي شهري و مسکن تقاضاي

  .نیست عموم دسترس در عات آنسازي براي گشایش یا تصمیم بر عدم گشایش)، اما اطالآماده مثال عنوانبه(محتمل است 

شهري در توسعه و گسترش اقدامات بهسازي شهري باید  هاي، وجود سرمایههاي بهسازي شهريانجمنجداي از  در نهایت،

گذار شهري دارد که به میراث و احراز صالحیت مدل است که دو سرمایه اي از ایننمونه 1مورد توجه قرار گیرند؛ شهر اوبیدوس

  نمونه در ادامه آورده شده است. پنج تردقیق وتحلیلبا تجزیه کلی بررسی یک 2اند.یافتهاختصاص ها آن

  3ویوو پورتوانجمن بهسازي شهري . 5-1

 مسکن درصد آن از طریق مؤسسه60اولیه است که  میلیون سرمایه 6مشترك با  انجمن یک ویوو پورتو بهسازي شهري نجمنا

با اهداف زیر  2004 نوامبر، 27 به تاریخ شرکت پورتو است. این درصد متعلق به شهر40 دولت است وشهري متعلق به  بهسازي و

 و تجدید عمومی احراز صالحیت مجدد فضاهاي )2 خود؛ چارچوب قانونی ترویج و ارتقاي بهسازي ساختمانی در )1شد:  تشکیل

بهبود و  بحرانی منطقه به مربوط آن مداخله قلمرو. شهرداري از سوي مکمل گیريجهت عنواناقتصادي به و اجتماعی حیات

 اولویت منطقه یک عنوانبه هکتار 500 عملیاتی، حدود هکتار است که در آن منطقه 1000 حدود مساحت به پورتو، بهسازي شهري

  ها را براي بهسازي شهري خود متمرکز کند.شد تا تالش تاریخی شهر تعریف شامل مرکز 4مداخله

 ،)2005( 5اجتماعی شهر پورتو لوور و شهري حیات براي تجدید جامع طرح در شهري از منطقه کلی اندازیک چشم داشتن با

 راهبردي و توسعه اسناد هابلوك به مربوط طورمعمول، به6»واحدهاي مداخله«تعریف  طریق از ویوو پورتو بهسازي شهري نجمنا

  پردازد.شهري می بهسازيو ارتقاي  ترویج ) به4 شکل( مربوط به آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بحرانی و اولویت مداخله هاياولویت حوزه تعیین و هوایی عکس ویوو، انجمن بهسازي شهري پورتو .4 شکل

                                                           
1. Obidos 
2. Óbidos Patrimonium and the Óbidos Requalifica. 
3. Porto Vivo SRU 
4. Priority Intervention Zone 
5. Porto Lower City 
6. Intervention Units (UI) 
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سازي مداخالت محلی آماده و جهانی ریزيتوسعه طراحی و برنامه آن، بر هايسال اولین گذار، درارگان سرمایه این اقدامات

کارآمد  آثار از برخی مسکونی، واحد 3276 و ساختمان 742 از نمایندگی ها، بهبه بلوك مربوط واحد مداخله 39 است: متمرکز شده

تحت اقدامات  ساختمان هشت عمومی، مسابقه یک از آن، پس در بود که 1آلبرتو ها بلوك کارلوسترین آنمناسب است، شده انجام

 بهسازي شهري نجمنا ،2008 ژوئن ). در5 شکلصورت پذیرفت ( SRU 2004قانونی  تحت چارچوب بهسازي بودند؛ اولین مداخله

عدد تصویب شد و شش مورد در حال حاضر پشتیبان  20استراتژیک ایجاد کرده بود که از آن میان تعداد  سند 24 ویوو پورتو

 2.اقدامات بهسازي هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  حال بهسازي در ساختمان هشت آلبرتو با بلوك کارلوس ویوو، . انجمن بهسازي شهري پورتو5شکل 

  

را  ايکه مطالعات منطقه هستند بهسازي شهري نجمناهاي هاي رودخانه نیز جزو اولویت، میدان لیسبون و کرانه3بازار بوالو

سیج ب ارتقاي مشارکت ورا توسعه دهد تا به  شهري مدیریت منطقه نوآورانه یک مفهوم است تالش در اند. این ارگانشکل داده

 تمرکز که با شد ارائه 2008 ژوئن در مفهوم این شهري بپردازد. بررسی بهسازي فرایندسمت  به اقتصادي جمعیت، نهادها و عوامل

 گردشگري؛ و اقتصادي هايفعالیت )1: آینده پرداخت سال سه منطقه براي این عملیاتی براي برنامه یک بر موارد زیر، به تعریف

  تحرك شهري. و فرهنگ )3 ایمنی؛ و عمومی ايفض) 2

  و فنی و مالی حمایت پیشنهاد و مستقیم تماس طریق از جدید هايجنبش تولید هدف با شهري بهسازي نجمنا نهایت، در

                                                           
1. Carlos Alberto Block, 
2. Porto Vivo SRU, list of intervention units with strategic plans: 6 Intervention Units with Strategic Document on works: 
Infante Block, Sousa Viterbo Block, Porto Vivo Block, Cardosas Block, Mouzinho/Flores/Trindade Coelho Block, Carlos 
Alberto Block. 14 Intervention Units with Strategic Document: D. João I Block, Viela dos Congregados Block, Ferreira Borges 
Block, Feitoria Inglesa Block, Seminário Block, Pelames Block, Corpo da Guarda Block, Souto Block, Viela do Anjo Block, 
Bainharia Block, S. Sebastião Block, D. Hugo Block, Sé Block, Aldas Block. 4 Intervention Units with Strategic Document 
base-project: Pensão Monumental Block, São João Block, Martins Alho Block and Ponte Nova Block. 
3. Bolhão 
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، اطالعاتتمام  با سایت،وب گذاري کرد. یکبهسازي بازار سرمایه عوامل و خانوار سرپرست هاي صاحبانمالی در زمینه مزایاي

ارتباط  زارتقویت اب شهري به با کارگاه و بنگاه بهسازي شبکه امالك و مستغالت همراه و هابراي پروژه اطالعاتی بانک شامل یک

 توپور بهسازي شهري نجمنا ایجادشده در پرتغال، هاي بهسازي شهريانجمن اولین از عنوان یکیبه .پردازدمی مردم و عوامل با

 به وسیع است که بسیار یک حیطه در شهري سازي بهسازيو اجرا و پیاده ریزيطراحی، برنامه در مهمی نتایج دهندهویوو نشان

درك دالیل  با هدف پژوهش، تر دردقیق نگاه یک این نمونه سزاوار. پردازدمی ملی زمینه یک در نوآورانه هايروش انجام

  است.آن  پویایی ها وبراي جنبش عملیاتی و شناختیروش

   1کویمبرا ویواانجمن بهسازي شهري . 5-2

واسطه درصد به51است. از این مقدار  اولیه سرمایه یک میلیون با مشترك جامعه کویمبرا ویوا یکانجمن بهسازي شهري 

هکتار از  14بهسازي  آن اصلی است. هدف 2ویزئو درصد متعلق به شهر49دولت و  به متعلق شهري بهسازي و مسکن مؤسسه

  ).6 شکل(شده است تقسیم  اولویت منطقه هشت ابتدا به است که در 3شهري باکسیا تاریخی منطقه

  

  

  

  

  

  

  

  
  

کویمبرا ویوا، تعیین  .6شکل 

  )مرکز( 2 و) باال( 1 مداخله واحدهاي

  

 براي راهنما سند )1: شدکویمبرا پشتیبانی می شهرداري قبلی مطالعه شد و دو تشکیل 2005 ژانویه 28 در تاریخ شرکت این

 Comissão Interdisciplinar da Baixa( 2005 فوریه ماه در ايرشتهبین کمیسیونی از سوي شده تهیه 4بهسازي لوور سیتی

de Coimbra, 2005( شده از سوي دانشگاه کویمبرااجمالی حفاظت ساختمان، اجتماعی و معماري تهیه بررسی )2 )؛URL.1(.  

هکتار را در اختیار دارند و هر  66/2 و 64/0 اند که بینیافته اولویت سازمان منطقه اسر هشتسر شهري در بهسازي اقدامات

 مادهنخست، آواحد مداخله  دو استراتژیکی را براي اسناد بهسازي شهري نجمنا حال،بلوك است. تا به  چندین از کدام متشکل

ي برا استراتژیک ساختمان، سند 76و  بلوك 3 هکتار، 6/1سازي یکپارچهبا  کنند.متفاوتی را دنبال می است که رویکردهاي کرده

 ، با2007 نوامبر 15 تصویب در از بهسازي پس فراینداندازي شد. راه 2005 ژوئن در عمومی رقابت یک از ناشی 5واحد مداخله یک

                                                           
1. Coimbra Viva SRU 
2. City of Viseu. 
3. ‘Baixa’ (low city) historic urban area, 
4. Lower city 
5. UI1 
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. واحد )7 شکلشد ( آن آغاز اجراي خصوصی براي یک شریک انتخاب براي عمومی به مالکان و افتتاحیه مسابقه رسانیاطالع

به تصویب رسید.  2007راهبردي آن بود که در ژانویه  سند مدل و اولین ساختمان 118 و بلوك 7 هکتار، 2/1 شامل 1مدخله دو

 یات یکها و جزئمسئولیت پیچیدگی باید که شد اندازيراه خصوصی شریک یک انتخاب عمومی براي مسابقه یک بعد، ماه سه

 اولیه ویکردر وکار آن براي منطقه را تصویب کند. یکطرح کسب ترتیب تعریفاین  را بر عهده بگیرد و به جدید استراتژیک سند

بهسازي  براي اقدامات راهبردي به توسعه دوساله اسناد بار اولین براي شرکت دهدمی کویمبرا ویوا نشان بهسازي شهري نجمنا به

عملیاتی  زرگب شد که مناطق تعریف ايرشتهبین یک کمیسیون از سوي ترپیش براي مداخله آن یکل گیريجهت. یافته استدست 

 مشکل و خصوصی بخش روش براي این اصلی جذابیت رسد مشکلمی نظر گیرد. بهها ساختمان را در برمیده و هابلوك برخی از

  پژوهش است. براي توسعه ايبسیار بزرگ فرضیه در مناطق مصالحه به خصوصی بخش

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  باکسا ؛1 مداخله واحد براي استراتژیک سند انجمن بهسازي شهري کویمبرا ویوا، عناصر .7 شکل

 2نوو ویزئوبهسازي شهري  انجمن. 5-3

 درصد از طریق45شهر ویزئو و  به درصد متعلق55است. از این مقدار  اولیه یک میلیون سرمایه با مشترك نوو انجمنی ویزئو

بهبود و بهسازي  بحرانی منطقه شده تحت عنوانبنديشهري، با هدف بهسازي حوزه شهري دسته بهسازي و مسکن مؤسسه

ارگان  این 4).8 شکلاست ( 3ویزئو متعلق به دولت شهري طرح در شدهتعیین تاریخی منطقه شامل کل 2003در سال  شهري

  آغاز کرد. 2006 سپتامبر 15 خود را درشد و فعالیت  تشکیل 2005 دسامبر، 15 در ايسرمایه

                                                           
1. UI2 
2. Viseu Novo SRU 
3. the City of Viseu. 
4. The Viseu’s ACRRU was approved by Decree No. 28/2003, 11th June, excluding the military buildings. 
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 ها دفاترکرد و یکی از آنرا مجاز می شهري هايداشت که مداخله در ساختمان چهار پروژه )1 بعد: نیم و سال یک شرکت این

 در مطالعات )3؛ 2با همکاري شرکت پارکو اکسپو ،2007 سال طول در منطقه این جامع براي تهیه طرح )2؛ 1شرکت بود مرکزي

  .حوزه مداخله استراتژیک راهبردي براي تهیه و توسعه اولین سند )4گذاري؛ مدل سرمایه و بودجه سازيبهینه زمینه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  کویمبرابهبود و بهسازي شهري  بحرانی منطقه. ویزئو نوو، تعیین و شناسایی 8 شکل

  

انجمن  هد،دمی مورد نشان این به اولیه سازي، رویکردآمادهفنی در حال  اسناد بر مفصل با تمرکز ویژه با لزوم انجام تحقیقات

ریزي و طراحی پشتیبان براي اقدامات بهسازي بوده است: اول را مشغول گسترش اسناد برنامه سال نوو دو ویزئوبهسازي شهري 

شهري شد.  هايساختمان از برخی در منجر به مداخله شهرداري یک طرح جامع و اولین سند استراتژیک و راهبردي. همکاري با

  اولویت بود. یک نیز شرکت گذاري برايسرمایه پایدار و مدل مالی توسعه منابع در نهایت،

 3اسیدنتال لیسبونانجمن بهسازي شهري . 5-4

شهر لیسبون است. اهداف زیر براي آن متصور  به درصد آن متعلق100 است. اولیه سرمایه یک میلیون با شهري شرکت یک

) 3 منطقه؛ و اجتماعی، براي فرهنگی، اقتصادي جذابیت عوامل ایجاد )2 ترویج و ارتقاي بهسازي شهري حوزه مداخله؛ )1است: 

  خصوصی. و عمومی هايتحریک و برانگیختن طرح

 ریهفو در لیسبون را با تأیید شهر خود استراتژیک گیريایجاد شد، نخستین جهت 2004 سال جوالي ماه که در انجمن این

ریزي و حوزه برنامه )2و مختلط شهري؛  تلفیقی عمده بافت طوربه که 4تلفیقی منطقه )1: حوزه تعریف کرد ، در دو2005 سال

  تر براي تغییر.هاي بزرگسازي حوزهطراحی با امکان ادغام و یکپارچه

                                                           
1. Projects for the rehabilitation of municipal buildings: (1) Rua Nossa Senhora da Piedade; (2) Rua Escura; (3) Avenida Emídio 
Navarro, in a building propriety of the Santa Casa da Misericórdia; and (4) Casa do Miradouro, the headquarters of the SRU. 
A fifth project is under development, at the Rua da Prebenda.  
2. the Parque Expo 
3. Lisboa Ocidental SRU 
4. the Consolidated Area 
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نامیده شده است.  1حوزه توسعهشد که  افزوده شرکت این قانونی در شرق به حوزه اختیارات سومی منطقه ،2005 سپتامبر در

 81 منطقه یک به مربوط شد و اعالمبهبود و بهسازي شهري  بحرانی منطقه عنوان تحت 2005 مارس مداخله در حوزه این

 شکل( شد خاصی تعریف هاياستراتژي ها،حوزه این زیر از یک هر براي 2پردازد.ساختمان می 1300 هکتاري است که به ادغام

9.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انجمن بهسازي شهري اورینتال لیسبون، .9 شکل

  هاي (کریدور راست) توسعه، طراحی (مرکز) و تلفیقی (خاکستري تیره)شناسایی و تعیین حوزه

  

و براي هرکدام یک سند استراتژیک راهبردي تهیه شد.  3ایجاد کرد واحد مداخله تعداد چهارده تلفیقی، منطقه این ارگان، در

به  ساده ، گسترش و تدوین یک طرح مفصل2006 مارس مصوب شهر لیسبون ریزي،برنامه حوزه طراحی واز  هکتار 30 براي

  آن تعریف شد. فنی همراه اجراي

 خود، پرداخت که یک بانک سایتوب طریق از کاملی، عمدتاً ارتباطی به تهیه سیاستبهسازي شهري  انجمنعالوه بر این 

فعالیت  طول اسناد استراتژیک را در برداشت. در سازيطول آماده در مورد مطالعه عمومی فضاهاي ها واطالعاتی از همه ساختمان

ساختمان بهسازي  19عنوان نتایج اقدامات خود ارائه کرد: لیسبون آمار زیر را به اسیدنتالبهسازي شهري  انجمن خود چهارساله

ها قصد آغاز عملیات که مالکان آن ساختمان 333توسعه براي بهسازي و ساختمانی درحال فرایند 55اجرا،  حال در ساختمان 7شده، 

یسبون ل اسیدنتالانجمن بهسازي شهري پرتغال،  در ایجادشدههاي بهسازي شهري انجمن عنوان یکی از اولینبهسازي را دارند. به

وي سناری در یک زمینه ه است. ایناي، با مشکالت سازگاري چندي مواجتجربه گونههیچ و بدون جدید رویکردهاي طی توسعه

طول انجامید  همحلی سه سال ب بافت یک اسناد استراتژیک در گرفته شود. تصویب نظر در سیاسی در شهرداري نیز باید ثباتیبی

 قیقد است. بررسی شهري یکی از اجزاي آن کلیدي براي جبران ناکارآمدي کلی خدمات یک ابزار مجوز براي که احراز صالحیت

هاي وزهح افزایش ریزي و طراحی مجوز برايشود، با این مالحظات که سیاست برنامه انجام باید هم هنوز استراتژیک اسناد محتواي

  .است دوطبقه بوده یا ابتدا یک در ساختمان چندین وساز درساخت

                                                           
1. The Expansion Area. 
2. The Occidental Lisbon ACRRU was approved by Decree No. 9/2005, 23rd March. 
3. Those 14 intervention units are: (1) Largo da Paz; (2) Mercês Norte; (3) Memória; (4) Mercês Sul; (5) João Castilho; (6) 
Pereira da Silva Oeste; (7) Pereira da Silva Este; (8) Boa Hora Norte; (9) Boa Hora Sul; (10) Calhariz; (11) Belém; (12) 
Embaixador Poente; (13) Embaixador Nascente; and (14) Salésias. 
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ود. شجاي بهسازي میهخصوصی، این امر حتی با حفظ نماي اصلی منجر به نوسازي ب براي بخش براي ایجاد یک محرك

به  رکتش نیز باید در نظر گرفته شوند. این منطقه این قبلی شهر براي ریزيهاي طراحی و برنامهگرایش و هاگزینه بین این رابطه

 طرح یافته است. چندین ها دستریزي براي سایر حوزههاي تلفیقی و ایجاد اسناد طراحی و برنامهدر زمینه بهسازي حوزه نتایجی

 گذاري و تأمین مالیدر خصوص سرمایه جدید هايکه در تالش براي یافتن راه اندشدهگذاري تهیه و سرمایه بودجه مدل نیز در

  بهسازي شهري هستند.

  1کوا دا ایریاانجمن بهسازي شهري . 5-5

 منطقهاست و بهسازي  2اورمدرصد متعلق به شهر 100است که  اولیه سرمایه یک میلیون با شهري گذارارگان سرمایه یک

 شکلکند (عنوان هدف خود معرفی میبه بندي شد،تحت این عنوان دسته 2005را که در سال بهبود و بهسازي شهري  بحرانی

10.(3   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــکل  ــووا دي . 10ش ک

ــرح ــا، ط ــه ایری  منطق

بهبــــود و  بحرانــــی

  بهسازي شهري

  

 اقدام« ها برايپروژه و مطالعات بسط و گسترش را براي جامعه هايظرفیت و هاتوانایینیز  اورم شهر ،2007 سال ژانویه از

یک  طریق هکتار از 104غیرشهري براي این  هاي عمدتاًگیريها و جهتاین گرایش 4گرفت. کاربه» جامع جهت بهسازي شهري

                                                           
1. Cova da Iria SRU 
2. Ourém 
3. Fátima’s ACRRU was approved by Decree No. 20/2005, 7th September. 
4. Fátima 2017 
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 یک ،2007 سال دسامبر تهیه شد. از نهایی تصویب فرایندو در  2005و  1998هاي که بین سال 1شده استتعریف  دقیق طرح

 بانیپشتی عنوانمداخله به یک استراتژي کل این منطقه تهیه شد که به تدوین براي 2پارکو اکسپو عملیاتی، توسط انجمن برنامه

 اصالح اي برايد، زمینهجدی کلیساي است. ساخت 3فاطیما توسعه پناهگاه با ارتباط در حوزه پردازد؛ اینفعالیت این ارگان می براي

میلیون  پنج و آن ساکنان بهتري را براي سبز است که شرایط هاي شهري و فضايفضاي عمومی، تجهیزات زیرساخت در کمبودها

  آورد. بازدیدکننده ساالنه آن فراهم می

توسعه بهسازي شهري  )1: خود را معرفی کرد استراتژیک هاياولویت بعد ماه چهار شد و تأسیس 2006 ژوئیه 1 در شرکت این

؛ 4هاي پائولو و کوریا دا سیلوابین خیابان منطقه براي دقیق اجراي طرح و تصویب )2 فاطیما؛بهبود و بهسازي شهري  بحرانی منطقه

گذرگاه عابر پیاده در کلیساي  ساخت )4پروژه احراز صالحیت مجدد براي خیابان دي. جوسه الوس کوریدا دا سیلوا؛  اجراي )3

   5سانتیسما ترینداد.

 )1به موارد زیر منجر شد:  کوا دا ایریابهسازي شهري  انجمنهاي فعالیت و طراحی جامع، ریزيبرنامه هايفعالیت غیر از به

 اییهپروژه تعریف و توسعه )2؛ 2008در ماه می  6هاي گونکو فورمیگائو و پاپا ژائو پائولو دومدادن اقدامات بهسازي در خیابان نتیجه

دولتی  و خصوصی و مشارکت بخش همکاري توسعه و گسترش )3اصلی در فاطیما؛  ورودي براي صالحیت و حوزه اختیارات چهار

 منزلهر بههاي فوق الذکبهسازي خیابان خاص، طورسایت. بهتوسط وب شده پشتیبانی ارتباطی یک استراتژي و محلی فعاالن با

است. به همراه یک  20177 سالگرد در سال قبل از صدمینانجمن بهسازي شهري  کار دستور محقق شده در مداخله نخستین

اي امهبرن در شدهاي پناهگاه تعریفاقدامات توسعه واسطه پرداختن به ترویجکوا دا ایرا بهبهسازي شهري  انجمنتحول متأخر، 

 هايرفیتظ و هاردازد. اقدامات بهسازي شهري ناشی از تواناییپها میسایر ارگان با مقایسه اي بسیار ویژه دردقیق، به ارائه برنامه

براي  یتسلط پشتیبان تحت برنامه نیز این موجود فاطیما متمرکز است. ماهیت قطعات مکمل منسوب به شهرداري بر صالحیت

  شوند.نمیآن محسوب  از بخشی عنوانشده و بهسازي مسکن است که بهخاص، بافت شهري تخریب اقدامات بسیار

  هایی براي پژوهشمشیبندي: خطجمع. 6

و چگونگی  هاي بهسازي شهريانجمن هاياختالف بین ایده به توجه با مدت کوتاهی، براي حین توسعه، این پژوهش در

عنوان هب هاي بهسازي شهريانجمن شدچنین تصور می ابتدا کند: در واقع، درها در عمل از اولین نتیجه پشتیبانی میتوسعه آن

 ساختمانی محدود مداخالت هاي مربوطه خود بهسازي حوزهو زندگی با ادغام و یکپارچه شهري هاي بهسازي ساختمان، ابعادانجمن

   ).2 اند (جدولشدهنمی

  اتکو ن هاپژوهش، درس از این مرحله شود. در آن درك قانونی چارچوب اولیه و عمل باید در ایده این بین اصلی تفاوت این

هاي جمنانحاضر، خصوصیات اقدامات  حال المللی هنوز هم موجود نیست؛ درمنظور بازآفرینی پرتغال و اقدام بیناطمینان بهقابل

تواند ها میاز آن برخی را ممکن ساخته است که تحقیقات طول در فرضیه یک اندازيراه 2004 سال از در پرتغالبهسازي شهري 

  المللی براي بهسازي شهري کاربرد داشته باشند.اي بینسرمایه هايارگان دیگر انواع در

                                                           
  the Paulo XXIII and the D. José Alves Correia da Silvaهاي بین خیابان. 1

2. Parque Expo Society 
3. Fátima’s Sanctuary. 
4. Paulo XXIII and D. José Alves Correia da Silva 
5. Santíssima Trindade Church. 
6. Papa João Paulo II, and Cónego Formigão 
7. Nossa Senhora dos Pastorinhos Apparition. 
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  )تطبیقی اویراس نمونه و( 2008 ژوئن: هاي بهسازي شهريانجمن دستاوردهاي. 2 جدول

انجمن بهسازي 

  شهري
  شهر

سال 

  تأسیس

استراتژیک، اقدامات، مشارکت عمومی،  اسناد طرح جامع،( دستاوردها

  تجدید حیات شهري)

  2004  پورتو  پورتو ویو

 39مورد تائید شده، در  20ها سند استراتژیک توسعه یافته که از آن 24؛ 2005طرح جامع 

توسعه ابتکارات براي مشارکت عمومی و ؛ واحد مداخله در اقدامات بهسازي 6؛ واحد مداخله

  تجدید حیات شهري

  2004  لیسبون  لیبوسا اسیدنتال

؛ هاي تلفیقیواحد مداخله حوزه 14یافته ـ در سند استراتژیک توسعه  12؛ 2005طرح جامع 

ساختمان در  7ساختمان بهسازي شده،  19؛ طرح جزئیات براي حوزه طراحی در حال توسعه

  هاي در زمینه مشارکت عمومی و تجدید حیات شهريتوسعه پروژه؛ حال اجرا

  2008ال ؛ تعطیلی شرکت در ستصویب نشدگونه سند استراتژیک هیچ؛ پرسشنامه پیمایشی  2004  لیسبون  لیبوسا اورینتال

  2004  لیسبون  باکسا پومبلینا

 ودنب فقدان هماهنگی، دارا؛ توسعه اسناد استراتژیک غیرمصوب؛ پرسشنامه پیمایشی

براي بهسازي حوزه باکسا  توسعه حال در هايهمچنین طرح شهري و دیگر هايشرکت

  پومبلینا

  2005  کویمبرا  کویمبرا ویوا
 سازي تأسیسآماده؛ بهسازي فضاهاي عمومی؛ سند استراتژیک مصوب 2؛ پیمایشیپرسشنامه 

  اتحیهاي مشارکت عمومی و تجدیدپروژه توسعه؛ مستغالت و امالك گذاريسرمایه صندوق

  2006  ویزئو  ویزئو نوو
 ؛توسعه اولین سند استراتژیک؛ هاي شهريپروژه براي بهسازي ساختمان 4؛ 2007طرح جامع 

  گذاري و تأمین مالی آنسازي مدل سرمایهالعات بهینهتوسعه مط

  2006  اوروم  کوا دا ایرا

هایی براي اقدامات انجام مطالعات و پروژه؛ تهیه طرح جامع؛ بهسازي فضاهاي عمومی

هایی براي مشارکت عمومی و انجام پروژه؛ 2017یکپارچه براي بهسازي شهري فاطیما 

  تجدیدحیات شهري

سیداد دا ایورا ویوا 

  گایا

ایورا ویال نوا دي 

  گایا
  2008طرح جامع   2007

ویال ریل دي سنتو 

  آنتونیو

ویال ریل دي 

  سنتو آنتونیو
2007  

هایی براي ها، قوانین و طرحتهیه مطالعات، پروژه؛ تهیه اسناد استراتژیک؛ پرسشنامه پیمایشی

  ها و فضاهاي عمومیساختمان

  2008طرح جامع ؛ پیمایشیپرسشنامه   2007  اویراس  اویراس

  

سال زمان نیاز است که تنها به توسعه ابزار طراحی و  دو ها، حدودپس از تشکیل آن انجمن بهسازي شهري در چندین -1

بلی ق مطالعات باید باهاي بهسازي شهري انجمنخود بپردازند و نه اقدامات مؤثر در این حوزه. ایجاد و تشکیل  ریزيبرنامه

 تعریف )2 ارضی؛ مشخصات مطالعات )1گیرند: ه موارد زیر را در برمیشود ک بینیها پیشسوي شهرداريصورت گرفته از 

شامل  جهانی براي مداخله جامع طرحی )3نهایی؛ بهبود و بهسازي شهري  بحرانی مناطق آن و هايهدفمند محدودیت

 توجیه رايب قبلی توانند از مشخصاتمی هاآن ، اماشوند جامعه محقق توسط باید استراتژیک و راهبردي مالی. اسناد برنامه

 نظر، طراحیکارگاه م فنی بین همکاري مقدماتی توسعه و گسترش یک نتیجه پیشنهادي خود استفاده کنند. این هايطرح

 ایجاد در پشتیبانی براي مطالعات ١اویراس شهر و) لیسبون دانشگاه فنی معماري، ریزي شهري و فضایی (دانشکدهو برنامه

 کند؛آن را توجیه می

                                                           
1. Oeiras 
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 امعج یک طرح وجود از پایدار ناشی گذاري و مالیبر مبناي یک مدل سرمایه بایدهاي بهسازي شهري انجمن این فعالیت -2

 شده باشد؛تهیه  قانون از باشد که باید قبل قبلی

ش در پرتغال پی شهري نوسازي برايجدید  مالی اقدامات توسعه همزمان با طوربههاي بهسازي شهري انجمن این فعالیت -3

نگام مشکالت معمول به ه بر غلبه براي مختلف باید کنندگانشرکت .تخصصی گذاريسرمایه هايصندوق رود، مانندمی

 کار کنند؛ به هاي جدید، باهماعمال شیوه

ترویج و ارتقاء بهسازي خصوصی را براي  عملیاتی را کاهش دهد و بخش تواند خطراتمداخله می واحدهاي کوچک ابعاد -4

 با بهتري تواند روابطاستراتژیک نیز می اسناد ارائه امکان مشارکت فعال در تعریف .مداخله ترغیب کند واحدهاي در

 برقرار کند؛ خصوصی بخش گذارانسرمایه

د، اما کنترکیب میعمومی  مأموریت یک گذاري را با توسعهانداز سرمایهچشم یکهاي بهسازي شهري انجمنرسالت این  -5

سبه ابتدا محا در هزینه کسر این ساز باشند. اگرخاص، اقدامات بهسازي ممکن است سودآور نبوده و حتی هزینه در مناطق

 وجود خواهد داشت؛ فرایندنشده باشند، امکان عدم وقوع این 

هاي مداخله (از یر) و دستورالعملهاي تاریخی متراکم تا بابه لحاظ مشخصات حوزه (از حوزههاي بهسازي شهري انجمن -6

 دارند؛ زیادي بهسازي تا نوسازي) تنوع

 .هاروش و خدمات دهد، نه تکثیر رخ با شهر هماهنگی سناریوهاي در تنها باید شهري بهسازي هايانجمن هايفعالیت و اقدامات -7

 شوند؛شهري هماهنگ می با خدمات تأثیرگذاريانسانی، در نهایت براي  هاي مذکور با نیاز به ظرفیتعالوه بر این ارگان

امات ساز اقدهستند که زمینه هاي بهسازي شهريانجمنهاي فعالیت در کلیدي مشارکت ابعاد و هاي ارتباطاتاستراتژي -8

  نوآورانه در پرتغال نیز بودند. 

اروپا دارد.  هاي بهسازي شهري درشرکتمرجع  موارد اولیه، پژوهش نیاز به همگامی با شناسایی هايفرضیه این از جداي

کمیل ت خاص المللیبین موارد طریق تواند ازمی هاي بهسازي شهريانجمنآمده پس از مشاهده اقدامات دست  هاي بهگیرينتیجه

پژوهش،  از بخش این واسطهبه المللیبا بازآفرینی بین ارتباط الذکر دراند. نتایج فوقمسائل آورده شده از شود که در آن این دسته

 کرده ناساییموارد را ش از از مطالعه برخی بخش نیستند، این مقاله این اصلی که این موارد موضوعازآنجایی اما شد، پشتیبانی خواهد

  گیرد. باید صورت تروسیع است و تحقیقات موردي و کتابشناسی
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  چکیده

شهري سئول را بررسی این مقاله یک چارچوب سیاست جدید از حکومت کالن

نماید که هدف آن ایجاد یک حکومت شهري جدید، و استفاده از مشارکت می

داري باشد. روند تغییر حکومتیک ابزار بازآفرینی شهري می عنوانبهشهروندان 

شهري جدید و سهم آن در روند بازآفرینی فضاهاي شهريِ کمتر استفاده شده 

، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با استفاده از یک رویکرد مطالعه بلندمدتدر 

 دمدتبلنکننده و میراث هاي هماهنگهاي گروهموردي، ارتباط بین نقش

استفاده مجدد از فضاهاي شهري کمتر استفاده شده، شناسایی شد. این روند در 

هاي هگیرد که برناممورد مطالعه قرار می ايمراتبیبستر مکانیزم مالی سلسله

هاي ها، بر نقش دائم گروهشوند. یافتهسازي میشهري جدید، در آن ایجاد و پیاده

که آنان در روند بازآفرینی فضاهاي  کننده و اهمیت محتواي نرمیهماهنگ

  دارند.  تأکیدشهري کمتر استفاده شده در سئول، مسئولش هستند، 
  

هاي کنندهکاربري موقت زمین، ترفندهاي روزانه، هماهنگ ها:کلیدواژه

  داري شهري.استراتژیک، حکومت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abstract 

This paper looks into a new policy 

framework of the Seoul Metropolitan 

Government that aims to create a new urban 

governance and use a citizens’ participation 

as an urban regeneration tool. Particular 

attention is paid to the transformation 

process of new urban governance and its 

contribution to the regeneration process of 

underused urban spaces in the long term. 

Using a case study approach, a link was 

identified between the roles of coordinator 

groups and the long-term legacy of reuse of 

underused urban spaces. This trend is 

contextualized within the hierarchical fiscal 

mechanism in which new urban programmes 

are established and implemented. The 

findings emphasise the constant role of 

coordinator groups and the significance of 

the soft content curated by them in the 

regeneration process of the underused urban 

spaces in Seoul. 

Keywords: Temporary land use, everyday 

tactics, strategic coordinators, urban 

governance. 

                                                           
1. Kim, K. (2019). Rethinking Temporary Use Coordinators for the Regeneration of Underused Urban Spaces in Seoul. Journal 
of Regional and City Planning, 30(1): 1-12. 



 

 

 1398ماه آبان |52شماره  |دهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

98 

  مقدمه. 1

. تحت سلطه قرار داشتتحت سلطه یک رژیم مستبد  1980تا دهه  1960)، کره جنوبی از دهه 1950-53پس از جنگ کره (

به سمت  گذاري شدند وهاي صنعتی همانند نساجی و الکترونیک سرمایهترین بخشاین رژیم، اکثر منابع اقتصادي در امیدوارانه

 ,Choi, 2012; Cho & Kriznik( نمودندها بازارها را انحصاري هاي بزرگ سوق یافتند که این شرکتتعداد اندکی از شرکت

2017.(  

دولت «این زمینه سیاسی و اقتصادي، پیوند استراتژیک بین دولت و بازار را تحت سیستم حکومتی مرکزي شناخته شده با نام 

اي، نئولیبرالیسم ). از طریق ساختار دولت توسعهJohnson, 1999; Cumings, 2005; Minns, 2006تقویت نمود (» ايتوسعه

 عنوانهبیک موتور توسعه، با مداخله دولت  عنوانبههاي بازار اي توسعه یافت که در آن، عملکرد مکانیزمکره جنوبی به گونه

شهرها، همانند اي بر شهرسازي کالنعمده اثراتن رابطه ویژه بین دولت و بازار، ). ایChoi, 2012گرداننده موتور، ترکیب شد (

گذاري اي کمک کرد که ترغیب سرمایههاي شهري مبتنی بر توسعهو سئول داشت. براي مثال، به معرفی سیاست 2، بوسان1اینچئون

 بازار و بازتوسعه نواحی درون شهري را تسهیل نمودند. 

اي مستبد به یک ، تغییر بنیادینی رخ داد و آن، تبدیل دولت توسعه1980نبش دموکراسی در اواخر دهه درهرحال، پس از ج

، پیوند مستحکم 2000به دهه  1990تر بود. به عالوه، بحران مالی جهانی و بازسازي صنعتی از دهه دولت نئولیبرال دموکراتیک

نجر اي، مسیاسی و اقتصادي در حال تغییر، به دلیل کمبود منابع توسعه ). شرایطChoi, 2012بین دولت و بازار را تضعیف نمود (

به آهسته شدن روند شهرسازي شد. به ویژه، در نواحی درون شهري، منجر به موارد زیر شد: امالك و زمین کمتر استفاده شده را 

داري شهري جدید براي جهت تست حکومت ااي رهاي آزمایشگاهیگذاران انگیزه داد تا هدایت برنامهتکثیر نمود، و به سیاست

هاي آزمایشگاهی از طریق استفاده مجدد از فضاهاي شهري کمتر استفاده شده، برعهده گیرند. درهرحال، مشخص شد که برنامه

سازي شده بودند، در حالی که تمرکز چارچوب سیاست جدید، بر واگذاري قدرت به سطح مراتبی پیادهیک مکانیزم مالی سلسله

کند تا با نظر به ). در چنین بستري، این مطالعه تالش میHong and Kim, 2016; Korea Statistics, 2017محلی بود (

هاي هماهنگ کننده در مشارکت همیارانه جدید را شناسایی نماید. با هاي گروههاي شهري، نقشاستفاده مجدد موقتی از شکاف

هاي هماهنگ کننده در میراث دولت مطالعه موردي، تفسیر معانی رویدادهایی که گروهیک  عنوانبهاستفاده از یک برنامه شهري 

  اي سازماندهی نمودند، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. توسعه

  هاي چارچوب مفهومیبنیان. 2

  ها و ترفندهاي زندگی روزانه. استراتژي2-1

توانند طبیعت مانند بلکه عوامل فعالی هستند که میمنفعل باقی نمی نماید که مردم عادي صرفاًاین مقاله بر این ایده تمرکز می

)، در کتاب خود با عنوان کنش زندگی روزانه، با 1984( 3دو سرتو شان، منابعی به آن بیفزایند.را اداره کرده و از طریق اعمال روزانه

ز: بندي وي، این دو گروه عبارتند اطبق تقسیم کند که این طبیعت مردم عادي است.بندي جامعه به دو گروه، بیان میتقسیم

کنندگان فرهنگ (مردم عادي). وي معتقد است که فرهنگ صرفاً از طریق گذار) و مصرفتولیدکنندگان فرهنگ (طبقه قانون

ا چارچوب ندگان بکنگیرد که در آنها مصرفهایی شکل میگیرد بلکه از طریق شیوهها یا قوانین شکل نمیهاي رسمی سیستمشکل

                                                           
1. Incheon 
2. Busan 
3. De Certeau 
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  هاي کاربري موقت براي بازآفرینی فضاهاي شهري کمتر استفاده شده در سئولکنندههماهنگتجدیدنظر در 

هاي از پیش تعیین شده گذار شیوه). به عبارت دیگر، در حالی که طبقه قانونIbidکنند (رسمی تعامل دارند و آن را منظور می

ار، از گذکنند و در چارچوب تولید شده طبقه قانونها را ایجاد مینماید، مردم عادي تمهیدات جدیدي از کنشزندگی را تولید می

  نمایند.یآنها استفاده م

ائل ها و ترفندها تمایز قد، دو سرتو بین استراتژيشواین مفهوم متضاد پدیدار می براي واضح نمودن ارتباطات قدرتی که از

هاي گذار هستند، که اهداف صریحی دارند، در حالی که ترفندها حالتها ساختارهاي اصلی مقررات موسسات قانونشود. استراتژيمی

ریزي ها، ترفندها نتیجه برنامهاستراتژي خالف). برIbidبرند (افراد هستند که مکانیزم قدرت را تباه کرده و از بین میموقعیتی اَعمال 

ا کنند تا آنها راي که دائماً رویدادها را اداره میهاي زندگی روزانه، همراه با مردم عادينیستند اما ناشی از موارد زیر هستند: کنش

هایی گروه عنوانبهتوان کنند را میاي که از ترفندها استفاده می). این بدین معناست که مردم عاديIbidیند (به فرصت تبدیل نما

ل، ترفندها کنند. به همین دلیشکلی از مقاومت سیاسی تولید می عنوانبههاي زندگی روزانه نظر گرفت که ابزار قدرت را در کنش در

  کند. که پاسخی دموکراتیک به آنها هستند از این نظر که ضعیف از قوي استفاده میها نیستند، بلزیرمجموعه استراتژي

 2دهی موقتی محلهاي روزانه از شکلدهد تا ارتباطات قدرت در روند تغییرِ کنش) این مفهوم را توسعه می2013( 1اندرس

هاي اي از کنشدهی محل، به مجموعهوي، شکل. بنا به گفته نماید(استراتژي) را بهتر درك  3(ترفندها) تا ایجاد رسمی محل

شود که نشان دهنده دورانی هستند که طی آن، آینده مطلوبی براي یک ناحیه ریزي ضعیف اطالق میغیررسمی در بستر برنامه

راي درك بهتر ریزي جامع اشاره دارد. بهاي رسمی در بستر برنامهاي از پروژهشود، در حالی که ایجاد محل، به مجموعهحاصل نمی

هاي دفاعی، ترفندهاي دفاعی، شوند: استراتژيدهی محل به ایجاد محل، چهار مفهوم مهم معرفی میروند تغییر از شکل

  ).Ibidهاي تهاجمی و ترفندهاي تهاجمی (استراتژي

انگیزه  عنوانبها یا صاحبان امالك، کنشی موقتی ر گیرندگان و/شوند که تصمیمهاي دفاعی هنگامی پدیدار میاستراتژي

کنند، براي مثال استفاده از یک معیار اداري قراردادهاي موقتی اجاره به لحاظ می بلندمدتشان در هاي مطلوبجدیدي براي بینش

هاي مشخصی مانند اي رسمی اما منعطف. طی زمان، کاربران موقتی تمایل دارند تا از طریق استفاده حداکثري از مشوقشیوه

آن  عنوانبهریزي شده انجام دهند. اینها رزان و کاربري منعطف فضاها، عمداً کارهایی جهت حمایت از یک هدف برنامههاي ااجاره

در پاسخ  اي پراکندههایی که به صورت موقتی، به شیوهشوند، یعنی کنشنامد، شناخته میمی» ترفندهاي دفاعی«چه که اندرس 

  گیري محاسبه شده اند.هاي دفاعی گروه تصمیمبه استراتژي

ل دارند تا گیري در پی رسمیت بخشیدن به یک کنش موقتی هستند، تمایهاي تصمیمدرهرحال، هنگامی که گروه

ها یا خدماتی که کاربران موقتی از آن ها و/تغییر دهند تا با تنظیم انگیزه» هاي تهاجمیاستراتژي«را به » هاي دفاعیاستراتژي«

تهاجمی، ترفندهاي  هاي، کنترل مستقیم و بیشتري بر فضاهاي اقتصادي شهري داشته باشند. در پاسخ به استراتژيشوندمند میبهره

شوند، که به موجب آن، احتمال آغاز اَعمال جمعی کاربران وجود دارد، می» ترفندهاي تهاجمی«ربران موقتی، تبدیل بهدفاعی کا

   .ارهاي بازهاي مستاجري جمعی براي اعالم وحدت علیه کنترل مستقیم از طریق مکانیزمبراي مثال از طریق سازماندهی گروه

هاي اصلی دو سرتو، با درنظر گرفتن استفاده مجدد موقتی از فضاهاي شهري ایده در این بستر، چهار مفهوم اندرس همراه با

هاي مدنی ارتباطات قدرت در بین عوامل کلیدي درگیر در برنامه انتقالکمتر استفاده شده، زمینه مفیدي جهت کمک به تحلیل 

  کنند.فراهم می

                                                           
1. Andres 
2. Temporary place-shaping 
3. Formal place-making 
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  اي این رویکردهاریزي و تنگناهگرایانه در تفکر برنامهرویکردهاي واقع. 2-2

هاي بیشتري براي استفاده مجدد از فضاهاي شهري رها شده یا ، شاغلین عرصه معماري تالش2000در این اثنا، از دهه 

هاي موقتی را به راه انداختند که قصدشان تغییر بستر شهري بزرگتر بود. این هاي چریکی و پروژهمتروکه نمودند براي مثال فعالیت

توجه زیادي از جانب طیفی از شهرسازان مبتنی بر کنش، دریافت نمود، یعنی کسانی که پیرامون اهمیت برانگیختن تصور معمارانه، 

  کنند.ریزي بحث میپذیري، تنوع و نوآوري در روند برنامهانعطاف

نمایند که در آن، از میاي را بررسی شان با عنوان شهر موقتی، محیط شهري) در کتاب2012( 1براي مثال، بیشاپ و ویلیامز

تر ، کاربري موقت فضاهاي شهري، در بستر توسعه شهري کمتر استراتژیک اما ماهرانه2008زمان بحران مالی جهانی در سال 

مرسوم شده است. آنان طبیعت کاربري موقتی را به صورت منعطف و آزمایشگاهی، و ارزش کاربري موقتی را بودن در یک روند 

ند کاربري باید ریزانی است که معتقددهندگان یا برنامهقصد صریح کاربران، توسعه«بینند. در این بستر، تمرکز بر دائمی تغییر می

ود که المللی خاصی لحاظ شبین قطهن ،بلندمدتتواند طی تغییر ). به عبارت دیگر، استفاده مجدد موقتی میIbid: 5» (موقتی باشد

گرایانه، ). این رویکرد واقعIbid: 3-4» (شودهاي کاربرانش، پاسخگوتر میتقاضاها و اولویت شهر نسبت به نیازهاي جدید،«در آن، 

ریزان) عرضه گران) و دولت (برنامهالمللی همانند ساکنین (کاربران)، بازارها (توسعههاي فراوانی براي طیفی از بازیگران بینفرصت

نین انداز همچهاي کاربران مذاکره نمایند. این چشممنديو سپس پیرامون عالقه شان را تشخیص دادههاي متفاوتدارد، تا آرمانمی

دخیل  ها در چارچوب سیاستتواند همچنان در تقویت بلندمدت شکافبا این امر مرتبط است که پیامد تعامالت موقتی، چگونه می

رویج ریزي به منظور تهاي برنامهگسترش نقش باشد. از این نظر، کاربري موقت فضاهاي شهريِ کمتر استفاده شده، به معناي

  ).Ibid: 189خواهد بود (» آلتر به جاي پایان ایدههاي آزادانهبینش«

نامند، تشدید می» شهرسازي ماهرانه«) آن را 2015( 2و گارسیا ریزي، با آن چه که لیدونتر چارچوب برنامهاین مفهوم آزادانه

د. باشریزي، اداره و مدیریت نواحی شهري میدر شهرها به معناي آگاهی از کمبودها در برنامه» ماهرانه بودن«شود. براي آنان، می

هزینه ، کمخطرهاي از پیش تعیین شده و ترجیح شرایط کمبه عبارت دیگر، مفهوم شهرسازي ماهرانه با مقاومت در برابر استراتژي

 »هنوز براي زندگی شهري درك نشده اند اي باشند کهلیت شهريبذرهاي قاب« شود که ممکن است حاويو نامحدودي آغاز می

)Purcell, 2014: 12 ِآوري محلی شده و به شهرها و شهروندان مکالمه جدیدي درباره تاب«). به همین دلیل، ماهرانه بودن، موجب

وه بر این که مایند، رویکردي که عالتري را نسبت به ایجاد شهر بررسی نتر و تفصیلیکند تا با همدیگر رویکرد هشیارانهکمک می

). در این Lydon & Garcia, 2015: 3» (شودناپذیر شرایط هم تنظیم میرا درنظر بگیرد، با تغییر اجتناب بلندمدتتواند تغییر می

) بر اهمیت محتواهاي نرم، همانند خدمات، رویدادها، تجربه، حالت، بیشتر از گستره فیزیکی 2010( 3مکالمه جدید، استیونز و امبلر

عاملی کلیدي جهت تسهیل تبدیل هموار ترفندهاي کوچک به  ،دارند. براي استیونز و امبلر، محتواي نرم تأکیدشکل ساخته شده 

  باشد.ي میریزمداري برنامهتر قانوندر طیف وسیع ترگستردههاي استراتژي

ه این محیط، ایجاد کنند ک ریزيتفکر برنامهاي در توانند محیط تنظیمی گستردهگرایانه باال میبدین ترتیب، رویکردهاي واقع

رایانه گگیرد. درهرحال، رویکردهاي واقعهاي پذیرفته شده رسمی، قرار میجایی بین ترفندهاي آغاز شده غیررسمی و استراتژي

هاي هاي فراوانی پیرامون این موضوع ایجاد کنند که میراث نوآوريشهري همچنین ممکن است پرسش براي درك فضاهاي

دهی محل به ایجاد محل دوام بیاورند. به عبارت دیگر، آنها ممکن است توانند طی روندهاي تغییر از شکلآزمایشگاهی چگونه می

                                                           
1. Bishop & Williams 
2. Lydon & Garcia 
3. Stevens & Ambler 
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  هاي کاربري موقت براي بازآفرینی فضاهاي شهري کمتر استفاده شده در سئولکنندههماهنگتجدیدنظر در 

 ظاهر موقتی یک عنوانبهه مردم عمل کنند و از طرف دیگر، تنها کاتالیزورهایی براي توانمندسازي تود عنوانبهاز یک طرف 

هاي غیر قابل اجتنابی بین ). در این بستر، تنشColomb, 2012; Tonkiss, 2013; Andres, 2013سازي دیگر (داستان اعیان

ندهاي از باال به پایین یا رسمی و روریزي ناپذیرشان با برنامهریزي نشده، و رویارویی اجتنابشان، شخصیت برنامههاي مردمتوده«

هاي مجموعه«نماید که این تنگناها ). این تنش، تنگناهایی ایجاد میColomb, 2012: 147وجود دارد (» توسعه شهري

). از این Smith, 2002: 443» (کنند که براي بازسازي شهري جامع متوثر از طبقه پیشگام هستنداندازي جدیدي ایجاد میچشم

کند که از طریق این عدسی، ایده استفاده مجدد موقتی در روندهاي تغییر مفهوم مورد بحث، عدسی مهم تنگناها را فراهم مینظر، 

  گیرد. فضاهاي شهريِ کمتر استفاده شده، بسیار مورد توجه قرار می

  شناختیچارچوب روش. 3

  چارچوب تحلیلی. 3-1

با درنظر گرفتن طبیعت این مطالعه، یک ابزار تحلیلی بینابینی بین زبان تغییر حکومت و زبان تجربه بازیگران کلیدي در مراحل 

باشد. براي ایجاد چارچوب تحلیلی، در این مطالعه دو مجموعه مفهومی با یکدیگر ترکیب شدند: چهار مفهوم نیاز میمورد خاصی، 

)؛ و مفهوم استیونز و امبلر از محتواي Andres, 2013ها/ترفندهاي تهاجمی (ندهاي دفاعی و استراتژيترف ها/اندرس از استراتژي

  ).Stevens and Ambler, 2010نرم (

اده روابط قدرت بین بازیگران خودخواسته درگیر در استف انتقالشناختی براي کمک به تحلیل چهار مفهوم اندرس، بنیانی روش

نمایند. درهرحال، در واقعیت، مرزهاي این چهار مفهوم مکرراً به مجدد موقتی از فضاهاي شهري کمتر استفاده شده، فراهم می

 Stevens andنند (کرا دنبال نمی ايشوند، و روندهاي تکی، واضح و خطیهاي منعطف افراد و منابع محو میواسطه شبکه

Ambler, 2010هاي منعطفی اشاره دارند که به صورت موقتی در فضاهاي شهريِ کمتر استفاده شده ). استیونز و امبلر به شبکه

ري از ت، حس تفصیلیمشتركاین مفهوم محتواي نرم ». محتواي نرم« عنوانبهها، موثر هستند، همانند خدمات، رویدادها و برنامه

نماید. از این نظر، عالوه بر چهار مفهوم اندرس، مفهوم محتواي نرم ریزي جامع را عرضه میریزي ضعیف به برنامههتغییر برنام

  ). 1شود (شکل می شناختی جهت درك مطالعه موردي سئول استفادهیک راه روش عنوانبه

  

  

  

  

  

  

  

  . نمودار چارچوب تحلیلی (ویرایش شده توسط نویسنده)1شکل 

  هاآوري دادهجمع. 3-2

هاي ضروري استفاده شد. مصاحبه آوري دادهمرتبط، از روش مصاحبه براي جمع عواملجهت شناسایی تغییر رابطه قدرت بین 

آوري و تفسیر نماید؛ به سختی هاي بازیگران را جمعهاي تجربی همانند رفتارها، نظرات و آرماندهد تا دادهبه پژوهشگر اجازه می
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 ابزاري براي ایجاد و هدایت عنوانبهموارد را از طریق روش مبتنی بر نظرسنجی به دست آورد. از این نظر، از مصاحبه  توان اینمی

کند. از طریق روند اي ایجاد می) که دانش گستردهHolstein and Gubrium, 2016: 70استفاده شد (» مکالمه معناساز«یک 

هاي شود، با تجارب و زندگیچگونه آن چه که گفته می«، از این منظر انجام شد که مکالمه معناساز، تحلیل تجربی محتواي نرم

  ). Holstein and Gubrium, 1997: 127» (کندمورد مطالعه ارتباط پیدا می

شهري سئول، به شکل ویژه، شش مصاحبه نیمه ساختار یافته با مطلعین کلیدي از چهار گروه مختلف انجام شد: حکومت کالن

هایش کانون جوانان سئول، مستاجرین موقتی و مشاورین خارجی. در بخش نخست، هر فرد مصاحبه شونده، ملزم به توصیف نقش

را هاي نرم در حال اجشان پیرامون برنامهنفعان بود. در بخش دوم، از آنها خواسته شد تا نظرات و احساساتدر مقایسه با دیگر ذي

ها بین نیم ساعت تا یک ساعت و نیم طول کشیدند، به استفاده شده را بیان نمایند. همه مصاحبه هاي زیرزمینیِ کمتردر خیابان

  ).1جمعی، پس از حصول رضایت آگاهانه (جدول حالت تکی یا دسته

  

  ساختاریافتهشوندگان نیمه. لیست مصاحبه1جدول 

  تاریخ  موقعیت  نام  گروه  ردیف

  2015ژوئن  18و  11  ارشدمدیر  H. M. Jung  کانون جوانان سئول  1

  2015ژوئن  18و  11  کارمدیر تازه  H. B. Lee  کانون جوانان سئول  2

  2015ژوئن  16  سرپرست Kim آقاي  شهري سئولحکومت کالن  3

  2015ژوئن  9  یکی از افراد  Lee خانم  مستاجرین موقت  4

  2015ژوئن  15  یکی از افراد Y. B. Kim  مستاجرین موقت  5

  2015ژوئن  4  یکی از افراد  K. S. Choi  موجودمستاجرین   6

  مورديبررسی مطالعه. 4

  موردي. سابقه مطالعه4-1

اشد، که بیک انکوباتور استارتاپ موقتی در یک خیابان زیرزمینی کمتر استفاده شده می ga-Jongno 4 1»قطب کارآفرینی«

 عنوانبهمنتقل شود،  1990در اواخر دهه  4و هبِی 3شندانگ، 2ژجیانگ پیش از آن که صنعت به نواحی سرزمین اصلی چین همانند

و  5ریزي شده واقع شده است: خوشه مد داندمونیک مرکز تجاري اصلی براي نساجی شکوفا شد. این قطب در دو خوشه برنامه

  ).2(شکل  6خوشه دیجیتال سیون

تر شود. این شهري متغیر، منزوي ساختارزیکی تحت این برنامه بازتوسعه انحصاري باعث شد که خیابان زیرزمینی، از نظر فی

هایی براي احیاي خیابان زیرزمینی پیدا کند. حلهاي فرعی و راهشهري سئول را بر آن داشت تا گزینهشرایط ویژه، حکومت کالن

، شهردار جدید 7، پارك2011به عالوه، این رویکردها در بسترِ در حال تغییر شرایط سیاسی در سئول، رواج پیدا کردند. در سال 

سئول از حزب پیشرو، دستورجلسه مشترك شهر را اعالم نمود، این دستورجلسه در پی استفاده از منابع عمومی بالاستفاده و تکوین 

                                                           
1. Job Creation Hub (JCH) 
2. Zhejiang 
3. Shandong 
4. Hebei 
5. Dongdaemun 
6. Sewoon 
7. Park 
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  هاي کاربري موقت براي بازآفرینی فضاهاي شهري کمتر استفاده شده در سئولکنندههماهنگتجدیدنظر در 

گرایانه، براي توجه به مشکالت اجتماعی در ). این رویکرد واقعSMG, 2013وکارهاي استارتاپ اقتصادي مشترك بود (کسب

ی براي جایگزین عنوانبه قطب کارآفرینیتري تمرکز نمود: فروپاشی جوامع و بیکاري جوانان. خالقانه هايیگزینجاسئول، بر 

هاي هاي ارزان و امکان استفادههایی براي آنان لحاظ شد: اجارهکاهش بیکاري فزونی یافته جوانان، از طریق فراهم نمودن مشوق

هاي جوان، و استفاده ترغیب استارتاپ قصد داشت به دو هدف دست یابد: کارآفرینیقطب فضاي زیرزمین. در اینجا  مختلف از

 قطب کارآفرینی). در این بستر، H. B. Lee, SYH, 2015مجدد از زیرزمین کمتر استفاده شده در یک فرصت زمانی (مصاحبه: 

)، یک ساختار Ibidیکی از مصاحبه شوندگان (به کار انداخته شد. طبق اظهارات  2016و  2014هاي براي حدود دو سال، بین سال

خود تحت شرایط راکد بازار پس از بحران حکومتی شهري جدید براي تسهیل پروژه ایجاد شد، زیرا که آغاز آن به صورت خودبه

  محتمل نبود. 2008مالی جهانی در سال 

  
  موردي (منبع: نقشه گوگل).. مکان ناحیه مطالعه2شکل 

  

کانون «بود و رسماً  قطب کارآفرینیگذاري شریک اصلی سرمایه 1»شهري سئولحکومت کالن«در ساختار حکومت جدید، 

شرکتی  3»شهري سئولمدیریت تسهیالت کالنشرکت «را تسهیل نماید.  قطب کارآفرینیمور کرد تا ارائه أرا م 2»جوانان سئول

واگذار  ولشهري سئحکومت کالننماید، این امکانات دولتی را نیمه دولتی است که مالک امکانات دولتی بوده و آنها را مدیریت می

هاي کاروسازد تا کسبجوانان را قادر می شهري سئولشرکت مدیریت تسهیالت کالننموده است، مانند خیابان زیرزمینی. 

  شان را در اثنا برعهده گیرند. خالقانه

                                                           
1. Seoul Metropolitan Government (SMG) 
2. Seoul Youth Hub (SYH) 
3. Seoul Metropolitan Facility Management Corporation (SMFMC) 

داندمون)( خوشه صنعت مد  

  )Jongno 4-gaقطب کارآفرینی (  مطالعه موردي

داندمون)( خوشه صنعت مد  
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  هاي تهاجمی و پیدایش ترفندهاي تهاجمیگیري استراتژيشکل. 4-2

هاي گیري گروهکرد که تغییر بزرگی در میانه مرحله موقتی وجود داشته است، این تغییر، شکل تأییدها با افراد مطلع مصاحبه

  نفعان مختلف تاثیر گذاشتند. جمعی بود که بر ذي

هاي دفاعی طی مرحله تنها از طریق شرکت در جلسات رسمی، از استراتژي شهري سئولحکومت کالندر چارچوب اندرس، 

تسهیالت  شرکت مدیریتو  کانون جوانان سئولگیري ائتالف جمعی با استفاده کرد. درهرحال، پس از شکل قطب کارآفرینیاولیه 

رسد که این ائتالف، از طریق عرضه سرمایه عظیمی براي برانگیختن رویدادهاي گوناگون در مرکز، ، به نظر میشهري سئولکالن

 شهري سئولحکومت کالنبنابراین، واضح است که از ابتدا تا انتهاي پروژه، هاي تهاجمی نموده است. شروع به استفاده از استراتژي

گذاري ایفا نمود، که این یک شریک اصلی سرمایه عنوانبههاي تهاجمی جمعی، نقش مهمی از طریق تجهیز استراتژي

بود. درهرحال، مشخص شد  هاي تهاجمی جمعی، بذرهاي ترفندهاي تهاجمی کاربران موقتی در چارچوب اندرس خواهنداستراتژي

 گیري نماید، زیرا که حمایت مالیقصد داشت تا از نقش خود در پایان پروژه دو ساله کامالً کناره شهري سئولحکومت کالنکه 

  ). Kim, SMG, 2015براي کاربران موقتی ناشی از توقف پس از دوران موقتی بود (مصاحبه: 

ر بین د قطب کارآفرینیشان، هماهنگ نمودن فهمید که نقش کلیدي نان سئولکانون جوااز  شوندهاز یک طرف یک مصاحبه

ه باشد، در حالی که طبیعت نقش، بشان میهايهاي جدید و حمایت از فعالیتکار گرفتن استارتاپبازیگران مختلف از طریق به

 کانون جوانان سئولرسد که روژه، به نظر می). در مراحل اولیه پH. B. Lee, SYH, 2015تغییر در طی زمان ادامه داد (مصاحبه: 

ا مستقر رسد که آنها باز یک استراتژي دفاعی استفاده نمود، براي مثال، با شرکت منفعالنه در جلسات معمول. درهرحال، به نظر می

شهري ومت کالنحکگیري ائتالف جمعی با پس از شکل قطب کارآفرینیاي در هاي شبکهنمودن کارکنان و فراهم نمودن برنامه

رفت اي را بسیج کرده اند. در انتهاي پروژه، انتظار میهاي تهاجمی، استراتژيشهري سئولشرکت مدیریت تسهیالت کالنو  سئول

  هاي دفاعی استفاده کنند.هاي درجریان، از استراتژياي از طریق برنامههاي شبکهکه آنها با حفظ فعالیت

ه کاربران هاي آموزشی بسیار بهاي مالی مستقیم و برنامهبا عرضه کمک شهري سئولکالن شرکت مدیریت تسهیالتدر ابتدا، 

 ي سئولشهرحکومت کالنگیري ائتالف جمعی با هاي تهاجمی استفاده نمود. درهرحال، پس از شکلموقتی در کانون، از استراتژي

 ئولکانون جوانان سبا توانمندسازي  شهري سئولشرکت مدیریت تسهیالت کالنرسد که ، به نظر میکانون جوانان سئولو 

یک استراتژي دفاعی لحاظ شود. درهرحال،  عنوانبهتواند کننده اصلی، یک گام به عقب رفت که این مساله میهماهنگ عنوانبه

صول سی از طریق حهاي تهاجمی را به شکل محسودر پایان پروژه، آنها انتظار داشتند که به امید حصول منافع تجاري، استراتژي

  ). H. W. Jung, SYH, 2015کنترل شدیدتري بر خیابان زیرزمینی بسیج نمایند (مصاحبه: 

ا خطرات شان را بوکارهايمکانی بود که این فرصت را براي آنان عرضه نمود تا کسب قطب کارآفرینیبراي کاربران موقتی، 

 کردند. مستاجرین موقتی شرح دادند کهد آنان تالشی براي این کار نمیهاي کمتري آغاز نمایند، در غیر این صورت، شایو هزینه

باشند، اعمالی که محدود به یک بازه زمانی هستند (مصاحبه: شان به صورت خودانگیخته اما به دقت محاسبه شده میهايفعالیت

Y. B. Kim, Temporary Tenant صورت رسمی درگیر در پروژه شدند اما به ). در مراحل اولیه، آنان از طریق قرارداد اجاره، به

نامد. طی زمان، مستاجرین عمداً خود را اي بدان پیوستند، این آن چیزي است که اندرس آن را ترفندهاي دفاعی میحالت منفعالنه

رهرحال، د. دبود، اختصاص دادن کانون جوانان سئولبه بینش مطلوب ائتالف جمعی، سازماندهی رویدادهاي متنوع، که مورد حمایت 

قرار  سئول شهريشرکت مدیریت تسهیالت کالنوکارهاي جدید تحت قرارداد مستقیم با سوال این بود که آیا پس از آن که کسب

  آورد.گرفتند، میراث دستاوردهاي کاربران موقتی دوام می
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  هاي کاربري موقت براي بازآفرینی فضاهاي شهري کمتر استفاده شده در سئولکنندههماهنگتجدیدنظر در 

ه، توان شناسایی نمود. اول این کیاز تحلیل فوق پیرامون تغییر حکومت در چارچوب اندرس، دو نکته واضح را مگیري با بهره

 شرکت مدیریت، شهري سئولحکومت کالن پروژه نقطه عطف بزرگی داشت، و آن هنگامی بود که ائتالف جمعی، متشکل از

  ).3سیس شد (شکل أت 2015در مرحله دوم در سال  کانون جوانان سئولو  شهري سئولتسهیالت کالن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شده توسط نویسنده)(ویرایش قطب کارآفرینیداري . تغییر حکومت3شکل 

  

کننده اصلی بین ائتالف و کاربران موقتی توانمند هماهنگ عنوانبه کانون جوانان سئولهاي جمعی، ائتالف با بسیج استراتژي

ین رفت که کشمکش از یک تضاد بشد. دوم این که، در انتهاي پروژه، احتماالً خطر کشمکشی نامرئی پدیدار شده است. انتظار می

تسهیالت  دیریتشرکت مهاي تهاجمی شان در کانون و استراتژيترفندهاي تهاجمی مستاجرین موقتی در تالش براي حفظ موقعیت

هاي براي کنترل کانون در مکانیزم بازار ناشی شود. درهرحال، به جاي این که تغییري سرتاسري از استراتژي شهري سئولکالن

پوشانی روند تغییر تکامل یافت که داراي هم ی ازهایتهاجمی به ترفندها و بالعکس رخ دهد، کشمکش در بستر همزمانی، در شکل

پوشانی که توسط محتواي نرم شکل یافته اند، و در خیابان زیرزمینی کمتر استفاده شده، اثر ایی مراحل داراي همبودند. جهت شناس

، به ویژه احساسات و نظرات کاربران موقتی درباره رویدادها و اعمال شوندبررسی بایست می عواملاحساسات و نظرات  ،کنندمی

  طی دوران موقتی. 

  »ارزش نرم« ریزي دفاعیبرنامه. 4-3

  شان در کانون را این چنین توصیف کردند:در رابطه با محتواي نرم، کاربران موقتی تجارب واقعی

  

قانه هاي خالاز انجام کار خود در چنین محیط کاري مشترك مطبوعی لذت بردم، این محیط دربردارنده طیفی از فعالیت من واقعاً«... 

  ). Y. B. Kim, temporary tenant, 2015(مصاحبه: ...» بخش بود الهام

شانس بودم که در حین ام. مثالً، من خیلی خوشهایی براي گسترش روابط اجتماعی خود داشتهمن از زمانی که آمدم، فرصت«

ین ار کنم. اتوانم با وي کاي رسمی مثل بازار شب و جشنواره زیرزمینی، با شریکی مالقات کردم که میپیوستن به رویدادهاي شبکه

  ).Lee, temporary tenant, 2015اي است (مصاحبه: واقعاً پدیده غیرمنتظره
  

  این گفته توضیح داد: تأییدجر سالخورده فعلی، در أیک مست
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... اما پس از یک کارگاه  هاي جوان در اینجا شک داشتموکار است، درباره استارتاپفردي که در حال حاضر در کسب عنوانبه«... 

 K. S. Choi, existing(مصاحبه: » تر شدیم.نساجی، به عالقه آنان براي کارشان پی بردم و با یکدیگر صمیمی طراحی الگوي

tenant, 2015 .(  
  

بسیاري از کاربران موقتی در کانون، از طریق طیفی از جلسات معمول و رویدادهاي غیررسمی، شبکه درست کردند. براي 

تنها یک فضاي فیزیکی براي کار کردن نیست بلکه فضایی ارتباطاتی است  طب کارآفرینیقرسد که کاربران، حداقل، به نظر می

آورد. همان طور که تقریباً همه که حس تعلق و فرصت معاشرت با طیفی از خبرگان خارجی، و همچنین اعضاي داخلی را فراهم می

طراحی بودند که در ایجاد یک اجماع مشترك هاي اي و کارگاهشوندگان اشاره کردند، محتواي نرم، همانند رویدادهاي شبکهمصاحبه

  بین بازیگران دخیل بودند. 

نون را درنگ کامدیر ملک، تالش کرد تا بی عنوانبه شهري سئولشرکت مدیریت تسهیالت کالندرهرحال، در مرحله بعدي، 

هاي ابانمال این هنجار به بقیه خیتري کنترل نماید. سپس، آنان در پی این بودند که به تجاربی که براي اعبه شیوه نئولیبرال

دگان این شونهاي مصاحبهنظر، یکی از دغدغهزیرزمینی در سرتاسر سئول، موفق از آب در آمده بودند، رسمیت بخشند. از این نقطه

را آنها آورد، زیدوام نمی شهري سئولشرکت مدیریت تسهیالت کالنشان تحت تنها استراتژي تهاجمی هاي ماهرانهبود که میراث

اي نئولیبرال تمرکز نمایند و نه گردآوري محتواي نرم غیرملموس. برداري از خود ملک فیزیکی به شیوهتمایل داشتند تا بر بهره

تواند با دغدغه مربوط به تنگناهاي استفاده مجدد موقتی همان طور که پیشتر در چارچوب مفهومی تصویر شد، این نقطه مهم می

  در یک بستر نئولیبرال بپردازد.» سازيشیوه جدید اعیان« عنوانبهاست به ترفندها  تشدید شود، که ممکن

جاد یک در ای» کاتالیزور ممتد«یک  عنوانبهتواند از این حیث، به نظر رسید که نقش ساختار میانجی ضروري است زیرا می

کانون مثال،  عنوانبههاي خالقانه جلوگیري نماید. با بستر نرم مشترك عمل نماید تا از فروپاشی میراث عواملبین  ايحس شبکه

 کارگیري متصدیان جدید استارتاپی شود تا کیفیت منسجمدائماً درگیر در به ،کنندهیک هماهنگ عنوانبهتواند می جوانان سئول

هاي دفاعی استراتژي عنوانبهتر توانند طیفی از خدمات گستردهعالوه، آنها میوکارهاي خالقانه در کانون را کنترل نماید. بهکسب

با  ، کانون جوانان سئولکننده مانند اي. از این نظر، یک گروه هماهنگهاي جمعی و خدمات مشاورهفراهم نمایند، همانند کارگاه

باشد میدر برابر توسعه شهري نئولیبرال دخیل  بلندمدتهاي هاي دفاعی محتواي نرم، در محافظت از میراثفراهم نمودن برنامه

  ).4(شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شده توسط نویسنده).(ویرایش ها و ترفندها از طریق محتواي نرم مشترك. تکامل استراتژي4شکل 
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  هاي کاربري موقت براي بازآفرینی فضاهاي شهري کمتر استفاده شده در سئولکنندههماهنگتجدیدنظر در 

که این  باشد،ریزي شده دخیل میهاي نرم در کانون، در ایجاد یک فضاي برنامههاي دائمی جهت تقسیم ارزشبنابراین، تالش

گذاران در هاي مطلوب سیاستهاي ماهرانه در بینشمیراث انتقالکند و به هموار کردن امر، حسی از یک محیط جامعه فراهم می

  ند.  کریزي ضعیف کمک میبستر برنامه

واند نقشی تمی قطب کارآفرینیاز این نظر، هرچند که هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا استفاده مجدد شهري موقتی مانند 

هاي ماهرانه، شکن» هاي نرم مشتركبرنامه«ریزي آتی سئول ایفا نماید، فراتر از یک جایگزین اضافی انتخابی در استراتژي برنامه

ف نفعان ایجاد کرده و به پر کردن شکاحداقل مشوقی کلیدي در پسِ بازآفرینی شهري آتی خواهند بود، اجماع مشترکی بین ذي

   کنند.ه فضایی پیشین و آتی در ساختار شهريِ کمتر استفاده شده سئول، کمک میبین استفاد

  گیريبحث و نتیجه. 5

هاي بازیگران کلیدي در هاي مختلف و آرمان، براي شفاف نمودن جزئیات نقشقطب کارآفرینیمطالعه موردي از سئول، 

شان براي فضاهاي شهري کمتر استفاده شده، تحلیل پیامدهايهاي نرم و شان و براي بررسی طبیعت برنامهراستاي انتقال قدرت

  شد. 

 ریزي ضعیف بهاز طریق یک روند آزمون و خطا تکامل یافت، و شامل گذار از برنامه قطب کارآفرینیمطالعه نشان داد که 

رد، ورت همواري صورت پذیرفت که تبدیل ترفندها به استراتژي بلندمدت به صشد، در همین حین امید میریزي جامع میبرنامه

ذاکراتی بایست دائماً به مها میرسد که استراتژيشد. به نظر میکه این روند با نام دستورجلسه شهري مشترك سئول نامیده می

یک  عنوانهبدر روند تکاملی تن بدهند تا بدین طریق کنش خوب را برپا داشته و کنش کوچک مقیاس را برانگیزند، زیرا پروژه 

رسد که این روند مذاکره با ظرافت کنترل )، به نظر می2013ه یادگیري لحاظ شد. درهرحال، در چارچوب مطالعات اندرس (تجرب

هاي مورد شده و با پویایی قدرت بازیگران کلیدي، تغییر داده شد که در پیدایش و ناپدید شدن انواع مختلف ترفندها و استراتژي

شهري  اربريکرسد که روابط قدرت دیالکتیک بین بازیگران در بود. به عبارت دیگر، به نظر می استفاده بازیگران در کانون، دخیل

  گذارد.گام به گام، تاثیر می ايتر، به شیوههاي گستردهموقتی، دائماً بر تبدیل تجارب ماهرانه به استراتژي

ر اي، نقشی محوري دهمانند رویدادهاي شبکهسپس مشخص شد که در پسِ این روابط پیچیده قدرت، محتواي نرم مشترك، 

 ب کارآفرینیقط ،باعث شدند که کاربران موقتی» ریزي شدهفضاهاي برنامه«ایجاد یک اجماع بین بازیگران ایفا نمودند. بنابراین، 

ت لحاظ هایی براي معاشریک فضاي ارتباطاتی با یک حس تعلق و فرصت عنوانبهفضایی براي کار، بلکه  عنوانبهرا نه تنها 

  باشند.ریزي شده فضاهاي منعطفی هستند که پذیراي گوناگونی و عدالت مینمایند. بنابراین، در زمینه تغییر و رشد، فضاهاي برنامه

یزي شده به رل، فضاهاي برنامهبراي مثاشود. هاي شهري تشدید میریزي شده با گفتمان شکافاین تفسیر از فضاهاي برنامه

نامند، مرتبط هستند، که در اینها، یک وضعیت مبهم فضاي شهري، می» فضاهاي مبهم«چه که گروث و کوریجین آن را مفهوم آن

دهد را می »عدالت بیشتر براي پیچیدگی اجتماعی و فرهنگی«و » ریزي نشده خودجوشپیدایش یک شهرنشینی برنامه«اجازه 

)Groth and Corijin, 2016: 503 گیرند، اي که بازیگران مدنی یا غیررسمی برعهده میهاي انتقالیبازتخصیص«). بنابراین، بر

). این تفسیر با Ibid: 506» (آیندریزي شهري و سیاست شهري مینماید، که از بیرون از حوزه رسمی، موسساتی برنامهتمرکز می

ن نماید، که نتیجه از دست رفتهاي موجود در تداوم فضایی اشاره میگردد، این ایده به شکافایده فضاي گم شده نیز بیان می

اب کاربري اي است که غیباشد. در فضاي از دست رفته، تمرکز بر طبیعت آستانه فضاي کمتر استفاده شدههدف مورد نظر فضا می

). با Trancik, 1986دهد (طبعانه مردم گسترش میارهاي شوخزمین، مرزهاي عملکردهاي انتقالی فضا را از طریق طیفی از رفت

لی از تکانه شک عنوانبهتوانند کنند، میعمل می قطب کارآفرینیهاي نرمی که در پوشانی، برنامهاستفاده از تفسیرهاي داراي هم
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غیب شهري کوچک مقیاس بیشتر تر هايهاي شهري جایگزینی را به بار آوردند، جایی که کنشاي دیده شوند که آیندهسرسختانه

  شدند و وراي مرز بین کاربري رسمی و غیررسمی ادامه یافتند. 

یک  نوانعبهتواند دائماً ضروري است، زیرا می کانون جوانان سئولبه عالوه، مشخص شد که نقش یک ساختار میانجی مانند 

دیگر،  اي منسجم عمل نماید. به عبارتی ناحیه، به شیوهعامل کاتالیزور براي پر کردن شکاف بین کاربري فضایی پیشین و آت

اي بین عوامل ایجاد نماید؛ به عالوه، این تواند با به کار انداختن محتواي نرم مشترك، یک حس شبکهمی کانون جوانان سئول

قربانی  ئولشهري سنشرکت مدیریت تسهیالت کالکند تا در رشد شهري نئولیبرال اي، از کاربران موقتی محافظت میحس شبکه

  موفقیت خودشان نشوند.  

شهري شرکت مدیریت تسهیالت کالنکشد و دست می قطب کارآفرینیاز  شهري سئولحکومت کالندرهرحال، پس از آن که 

طب قبرود. به عالوه، نگهداري از  نگذارد، احتمال دارد که وحدت مستاجرین موقتی تضعیف شده و یا از بیقدم جلو می سئول

شود که در آن جا تصمیمات و برآوردهاي کلیدي را تعداد مراتبی متمرکز میگذاري سلسلهدر یک چارچوب سرمایه کارآفرینی

عیفان را مراتبی است که ضگیرند، حتی طی دوران موقتی. این مکانیزم مالی سلسلهمحدودي از نخبگان در پشت درهاي بسته می

نماید. از این نظر، این حاکی از آن است که نیازي قوي براي درك بهتري از قوي محدود می در مورد استفاده قرار دادن از افراد

هاي دفاعی محتواي نرم را در فضاهاي شهري کمتر تواند دائماً برنامهکننده وجود دارد، یعنی کسی که مینقش مهم هماهنگ

  استفاده شده در طی زمان گردآوري نماید. 

معی کوتاه نفعان در یک ائتالف جالمللی است و ذاتاً مستلزم طیفی از پویایی قدرت در بین ذيبینکاربري شهري موقت روندي 

سب بینشی یابند، براي کباشد. بنابراین، داشتن درك کاملی از این که این روابط پیچیده چگونه اتفاق افتاده و تکامل میمدت می

باشد. در جایگزینی براي بازآفرینی استراتژیک آتی در سئول ضروري می انعنوبهپیشرفته نسبت به قابلیت استفاده مجدد موقتی 

بسیار زود است، مطالعه موردي، حداقل، نقطه مرجع مهمی براي درك  قطب کارآفرینی بلندمدتحالی که هنوز براي بررسی میراث 

 فضاهاي شهري کمتر استفاده شده در میراثکننده در روند بازآفرینی هاي هماهنگاي از اهمیت محتواي نرم و نقش گروهپیشرفته
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  چکیده

 ی دریجوامع روستاهدایت کمک به  يبرا ياندهیطور فزابه ویریزي سناربرنامه

 يایاز مزا یشود. اگر چه بعضاستفاده می داریجهت حرکت به سمت توسعه پا

طالعات ا يگذاربه اشتراك ،یآگاه شیافزابراي طور مثال (به ویریزي سناربرنامه

 جادیر اآن ب یینها تأثیرشده،  یابیشناخته و ارز ياطور گستردهبه) اندازو چشم

مطالعه با  نی. ااست شده گرفته دهیناد اقدامات ملموس توسط جامعه معموالً

 يهاتیها و محدودفرصت یابیارز پر نمودن این شکاف به وسیله هدف

در  داریتوسعه پا يملموس برا يهادر شکل دادن به برنامه ویریزي سناربرنامه

 يبرا نیشیتر پقیدق يوهایانجام شده است. بر اساس سنار ییجامعه روستا کی

منطقه در  نیمربوط به توسعه ا عامل 24)، ما با يمرکز ی(رومان ایلوانیترانس

و  هیتجز يبرا یفیک کردیرو کی. با استفاده از میمصاحبه کرد فرایند مرحله دوم

 رشیبه پذ لیما که پذیريسازش عوامل نیها، ما موانع عمل و همچنداده لیتحل

. نمودیم یمشترك بودند را بررس دیبه د یابیدست يبرا گرید يهابا گروه يهمکار

   دیمف شتركم توسعه ریس خط کی انیب يبرا ویسنار ریزيکه برنامه میافتیما در

 

 

 

Abstract 

Scenario planning is increasingly used to 

help rural communities to navigate a 

transition towards sustainability. Although 

some benefits of scenario planning - e.g. 

awareness raising, information sharing, and 

visioning- are widely recognized and 

assessed, its final impact on prompting 

tangible actions by the community is usually 

overlooked. This study aims to fill this gap 

by assessing the opportunities and limita-

tions of scenario planning in shaping a 

tangible agenda for sustainable development 

within a rural community. Based on 

previously elaborated scenarios for Transyl-

vania (Central Romania), we interviewed 24 

actors relevant to the development of the 

area in a second-stage process. Using a 

qualitative approach for data analysis, we 

explored the barriers for action as well as the 

trade-offs actors were willing to accept to 

collaborate with other groups to reach a 

common vision. We found that scenario 

planning was useful to articulate a shared 

development trajectory. Yet, actors 

perceived different barriers to act towards 

their preferred future. Likewise, the trade-

offs the different actor groups accepted for 

collaboration differed. In view of our results, 

we developed a conceptual framework  

                                                           
1. Nieto-Romero, M., Milcu, A., Leventon, J., Mikulcak, F. & Fischer, J. (2016). The role of scenarios in fostering collective 
action for sustainable development: Lessons from central Romania. Land Use Policy, (50): 156-168. 
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حس مطلوب خود  ندهیرا به سمت آ یموانع مختلف عواملحال،  نیاست. با ا

 رفتني پذیبرا عواملمختلف  يهاگروه پذیريسازش ب،یترت این. به نمایندمی

ه را توسع یچارچوب مفهوم کما ی، مانجیمتفاوت بود. با توجه به نتا يهمکار

ه بانداز اطالعات و چشم يگذارچگونه به اشتراكنماید مشخص میکه  دادیم

جامعه  کیدر  رییدر مورد تغتوسط عوامل شده  دركشکستن موانع  يبرا تنهایی

 اي اقدامبرها صتموانع و فر ییشناسا يها براویحال، سنار نی. با استین یکاف

 ،براي اقدام استخراج شده و موانع وهایسنار جه،یهستند. در نت دیمف یجمع

الزم  يهايو استراتژ داریتوسعه پا يدرازمدت برا يهابرنامه یتوانند به طراحمی

 یرکتمشا فرایند يبرا يعنوان ورودبه ویریزي سناربرنامهساخت  کمک کنند.

 شیفزابه ا توانددر مجموع می سانبدینمستقل،  تیفعال کی يمرحله دوم به جا

  .به جامعه کمک کند آن و بازگشت ویریزي سنارارزش افزوده برنامه

، توسعه پایدار، سناریو يریزبرنامه، یاقدام جمع ،موانع :هاواژهکلید

  .پذیريسازش

highlighting how information sharing and 

visioning alone are not enough to break 

through the barriers actors perceived to 

bring about change in a community. 

However, scenarios are useful to identify 

barriers and opportunities for collective 

action. In consequence, scenarios and 

elicited barriers for action can feed into the 

design of a longer-term agenda for 

sustainable development and necessary 

strategies. Framing scenario planning as 

input for second-stage participatory 

processes instead of a stand-alone exercise 

can thus help to increase the added value of 

scenario planning, and its return to the 

community altogether. 

Keywords: Barriers, Collective action, 

Scenario planning, Sustainable development, 

Trade-offs. 

  مقدمه. 1

از  يتعداد هجایی ککه در  یکیاکولوژ-یاجتماع يهاستمیدر س قی جامعتواف جادیا يبرااي لهیعنوان وسبه ویریزي سناربرنامه

بالقوه قدرتمند  یابزار مشارکت کی نیآمده است. ا دیداشته باشند پد ندهیآ يبرا یها و انتظارات مختلفتیممکن است اولو اننفعذي

 ;Schwarz, 1991( است عوامل انیمشترك در م دید کی ساختارتقاء بحث و  ،يدیکل نامعلوم ندهیدر مورد آ یآگاه شیافزا يبرا

Peterson et al., 2003; Henrichs et al., 2010( .واسطهببر کارگاه، که  یمبتن در مجموعاست،  فرایند کی ویریزي سناربرنامه 

عنوان به 1950در اواخر دهه  نیا ).Evans et al., 2006( شدهممکن ساخته  ندهیآ آشکار شدن یمختلف از چگونگ يهاتیروا

از آن  ).Bradfield et al., 2005( پدید آمدبالقوه  يامدهایو پ یاسیس يهانهیگز یبا هدف بررس ،راهبرديریزي ابزار برنامه کی

 ,EEA( یبخش عموم ،)Van der Heijden, 2005( یمختلف، از جمله بخش خصوص يهانهیاز زم ياریزمان تاکنون، در بس

در سطح جامعه اعمال  یمحیطزیست تیریو مد )IPCC, 2007; MA, 2005(مانند  یجهانمحیطی زیست يهایابیارز ،)2009

 یآگاه شیافزا يایاگر چه مزا). Patel et al., 2007; Daconto and Sherpa 2010; Evans et al., 2008(مانند  شده است

-Daconto and Sherpa 2010; Oteros(مانند  شناخته شده است يمتعدد ياطالعات در مطالعات مورد يو به اشتراك گذار

Rozas and Martín-López 2013( ، شده دیتأک ی بر آناسیس یلیتحل هاينوشتهو اغلب در )Costa and Warnke, 2008; 

EEA, 2009; Volkery and Ribeiro, 2009دهکشف نش يادیاقدامات ملموس تا حد ز تیتقو يبرا ویریزي سنار)، نقش برنامه 

در سطح جامعه،  یمحیطزیست يکاربرد يهابرنامه زمینه ير ). دWilson, 2000; Volkery and Ribeiro, 2009( است مانده

ها وجود ویارسن جادیپس از ادهد رخ می معین یطیمح-یاجتماع ستمیسیک در  آنچه دنیدر فهم یکه شکاف میاستدالل کن دیباما 

  دارد.

 دستور کار ملموس کیشکل دادن به  يبرا تواندیم ویریزي سنارتا چه حد برنامه کهموضوع است  ایندرك  هدف ،نجایدر ا

 قاتیدر تحق ویریزي سنارکمک کند. برنامه يمرکز یرومان ا،یلوانیدر ترانس یسنت یانداز فرهنگچشم کیدر  داریتوسعه پا يبرا

 Dacontoند (مان شده است متداول يداریگذار به پا ينامعلوم برا ندهیمقابله با تحوالت آ يبرا یعنوان راهبه یکیو اکولوژ یاجتماع

and Sherpa, 2010; Palomo et al., 2011; Plieninger et al., 2013 .(گوناگون در  عواملاست که  ییهاشامل کارگاه نیا
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 نیتراطمینانغیرقابلو  نیگذارترتأثیرجامعه،  کیداخل 

کنند یم ییرا شناسا رییتغ ور کلی چهار مورد)طکنندگان (بههدایت

 جادیممکن است ا ندهیرا که از تحوالت آ ثابت داخلی يهاتیو روا

   ).Henrichs et al., 2010; Plieninger et al., 2013کنند (می

  

  

  

  

  

  

  

  يمرکز یدر رومان اتیمنطقه مطالع. 1شکل 
  

  

ی مشترک اهدیدگو داده  یمحیطزیست-یاجتماع ستمیاز عملکرد س مشترکیدرك  ایجادکنندگان امکان به شرکت فرایند نیا

 ریتواند درگآنچه که می ،)Volkery and Ribeiro, 2009; Bohensky et al., 2011(به اشتراك گذارد آنها  انیدر م ندهیآ از

 ,Selin and Chevez, 1995; Costanza, 1999; Albrechts( دهد افزایش مشترك یهدف راستايدر  را شدن در اقدامات

2004; Gertler and Wolfe, 2004; Daconto and Sherpa, 2010; Wyborn, 2015.(  تقاضاهاي با  وهایسنارمرتبط نمودن

و  ییاساشنگذارد تا به وضوح به می -کندمی را بررسی ندهیآ رییتغ احتمال گیکه چگون - اندازروند چشمفراتر از عملی پا را 

 تیظرف یابیبه ارز ازیبه نوبه خود ن نیا ).Wangel, 2011( بپردازد کنند جادیرا ا رییتغ نیتوانند اکه می کسانی نمودنمشخص 

 يوهایاز سنار یچه کس نکهیا یابیارز يبرامضافاً که  آنچه )،Wyborn, 2015به عمل دارد ( آنها دگاهید انتقال يمختلف برا عوامل

مطالعه  نیرو، در ا نیاز ا ).Voß and Bornemann, 2009( اهمیت دارد ،موجود قدرت يآن بر ساختارها تأثیرو  بردمختلف می

. با ایمتمرکز نموده و موارد اینچنینی دورنگر فرایندانجام اقدامات پس از اتمام  يبرا عوامل توسط موانع درك شده یبررس هما ب

  .مینک یملموس بررس یاقدام جمع جادیا يرا برا ویریزي سناربرنامه يهاتیو محدود لیتا پتانس میکار، ما قصد دار نیانجام ا

 ینتمتنوع به طور س يهانیناهمگون از انواع مختلف از زم وستهیبه هم پ يها. تکهمیتمرکز کرد یما در منطقه ساکسون رومان

و ، )ADEPT, 2011(در نظر گرفته شده اروپا مناطق پایین در  یستیاز تنوع ز یاز مناطق غن یکی براي منظر تیریمدبراي 

 ,.Loos et alمانند ( است انقراض هستند را در خود جاي داده ایو  دیتهد در معرض نقاط اروپا گریکه در د يمتعدد يهاگونه

2014; Dorresteijn et al., 2013 .(نیرتریاز فق یکیها و آموزش و پرورش رساختیز ،یمنطقه از نظر منابع مالاین ، همزمان 

 ياز لحاظ اقتصادی سنت یشتیمع ي). کشاورزDinu, 2012; Fischer et al., 2012; Mikulcak et al., 2015مناطق اروپا است (

 Fischer etشود (می یکیبا ارزش اکولوژ قیمناط افزایش شدت استفاده ایمنجر به رها شدن  ياندهیطور فزاسودآور است و به

al., 2012است که  یتسیو حفاظت از تنوع ز يو اقتصاد یتوسعه اجتماع حیصح یراستا، توسعه پایدار مستلزم همبستگ نی). در ا

 اننفعيذ دگاهی. با توجه به تنوع موجود در دردیگانداز آنها صورت میمختلف در ارتباط با چشم عوامل هاياولویتبا درنظر گرفتن 

 ;Mikulcak et al., 2013; Hanspach et al., 2014( ندهیباال در مورد آ اطمینانو عدم  رییتغبر  تأثیرآنها در  يهاییو توانا

Milcu et al., 2014(، مناسب است.  ویریزي سناربرنامه یاحتمال يهاتیو محدود ایمزا یبررس يبرا يمرکز یرومان  
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بود، مورد توجه  افتهیتوسعه  یمشارکت فرایندمنطقه مورد مطالعه با استفاده از  يکه قبال برا یی راویمطالعه، ما چهار سنار نیدر ا

 یانبیمختلف پشت اننفعذيتوسط  تا چه حد ویچهار سنار ارزیابی اینکهما در ابتدا به  ).Hanspach et al., 2014( دادیمقرار 

 نمایند رامی دركها ویسنار نیا يدر حال حرکت به سو عواملرا که  ییهاما موانع و فرصتسپس . پرداختیم) 1شود (هدف می

 ,EEA( درآمد نییمانند سطح پا عواملکوتاه مدت  يهاینگران تواند شاملمی درمیان دیگران ). موانع2(هدف  کردیم یبررس

2011 .,et ala ¸2009; Ghis( یسازمان یی)، عدم تواناVolkery and Ribeiro, 2009(، یاسیاراده س )., 2006; et alEvans 

Volkery and Ribeiro, 2009( باشد یدولت يهاتیظرف ای )EEA, 2009تا  گذاردمی تأثیر عوامل يفرد تیموانع بر ظرف نی). ا

ها ویسنار یینها جیاز نتا يو بهره مند اتعوامل مختلف بر روند مذاکر تأثیر یچگونگ بیترتنیخود اقدام کنند، بد دگاهیدر جهت د

افق تو يویسنار رسیدن بهحرکت در راستاي  ای یابیدست جه،ی). در نتPatel et al., 2007; Reed et al., 2013( دهدشکل میرا 

 Brown( خواهد داشتمذاکره و سازش  بر پایه عوامل انیم يبه مشارکت و همکار بلکه نیازباشد،  يتالش فرد یک تواندیشده، نم

and Ashman, 1996; Sabatier, 1998; Folke et al., 2005; Fischer et al., 2012; Dyer et al., 2013; Mikulcak 

et al., 2013(. یاجتماع ستمیحرکت س تیظرف نیو همچن وهایسنار تیتواند مشروع، به نوبه خود، مییمذاکرات نینچ-

 نی). به همPatel et al., 2007; Dyer et al., 2013; Reed et al., 2013( دهد شیرا افزا مطلوبدر جهت  یمحیطزیست

 عوامل گریبا د يبه قبول همکار لیما پذیري کهان سازشنفعذي مایل به بررسی توافقات به عمل آمده در بین نیعلت، ما همچن

  ).3(هدف  میهست باشند،می خود دگاهیبه د دنیرس يبرا

 ةندیه آب یابیدست يها برامختلف و موانع و فرصت يوهایسنار رشیپذ یبررس چگونگیما  ،ها که در ادامه آمدهروشدر بخش 

شان ارائه دگاهیدر جهت تحقق د عوامل نیرا در ب یمتفاوت هايباور. ما میدهرا شرح می نماشده در منطقه مورد مطالعهینیبشیپ

 ,Sabatier( شده است یطراح 1»ریصبات«بر چارچوب ائتالف طرفداران  یمبتن یاسیس ياز باورها یعنوان نوعکه به دهیم،می

 یروند طوالن کیعنوان آغاز تنها به بایستخود می يبه خود ویریزي سناردهد که برنامهما نشان می يهاافتهی ).1998 ,1988

 انیمتقاض نیدرك ب لیتسه يبرا فرایند کیعنوان به ویریزي سناراز منطق برنامه شتریما ب جی. نتاباشددرك شده  رییمدت تغ

 کیعنوان حال، به نیکند. با امی یبانیانداز مشترك پشتچشم کی جادیا يبرا متداول برجسته، يهانهیاز زم تیو حما گوناگون

 روند کیدر  دیدر عوض با جه،یشود. در نتمحدود میی جمع عیاقدام سر يخود برا ییدر توانا ویریزي سنارمستقل، برنامه نیتمر

  .ردیمرتبط، قرار گ عواملمدت، شامل همه یطوالن یمشورت

 شناسیها و روشداده. 2

  نهیو زم پیشینه .2-1

شد و مربع را شامل می لومتریک 7440که مساحت  ي،مرکز یرومان ا،یلوانیدر ترانس یسنت یفرهنگ اندازچشم کی يما بر رو

  ).1(شکل  نمودیمتمرکز  گیردرا در بر می روستا 450از  شیب

هاي زمین از استفاده ناهمگون از انواع مختلفهاي به هم پیوسته تکهکوچک و  اسیدر مق یسنت يمنطقه توسط کشاورز نیا

 Corine Landاساس(بر  شودمشخص می -سوم مراتعکیها و سوم جنگلکی ،یمئسوم محصوالت دا کیحدود  - متنوع

Cover )EEA, 2006((وازدهم د ونقر نیاز شمال اروپا ب ی کهزبان یآلمان تیها، جمعمنطقه تحت سلطه ساکسون ،یطور سنت. به

هستند  شتری) به مراتب بهایمجارها و رم ،ییای(رومان یقوم يهاگروه گرید ،امروزه .)Hughes, 2008( است و سیزدهم آمدند، بوده

 ,Hughes( مهاجرت کردند 1989در سال  تیسیکمون میدوم و سقوط رژ یجنگ جهان انیپا در خاللها ساکسون تیاکثر رایز

                                                           
1. Sabatier 
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2008; Câmpeanu and Fazey, 2014.(  را تجربه اصلی  یاسیو س یاجتماع رییمنطقه سه تغ نیسال گذشته، ا 70در طول

 2007اروپا در سال  هیبه اتحاد وستنی) و پ1989(پس از  ياقتصادسازي )، آزاد1989-1947( تسیو سقوط کمون قیام: ه استکرد

)Câmpeanu and Fazey, 2014.( 

  

  شدهمصاحبه یمحل عوامل يهایژگیو یاز برخ ياخالصه. 1جدول 

شماره 

  عامل
  مصاحبه زبان  شهرستان  نوع عامل

توسعه 

  ویسنار
  تمرکز اصلی

  یستیحفاظت از تنوع ز  خیر  انگلیسی  Sibiu, Mures  يدیکلعامل بومی   1

  یستیحفاظت از تنوع ز  بلی  یسیانگل  Sibiu, Mures  يدیکل بومیعامل   2

  یانجمن رفاه اجتماع  بلی  یسیانگل  Sibiu, Mures  غیردولتیسازمان   3

  يرشد اقتصاد  خیر  یسیانگل  Brasov  آژانس  4

  يرشد اقتصاد  خیر  یسیانگل  Brasov  آژانس  5

  یانجمن رفاه اجتماع خیر  یسیانگل  Mures  المللیبین غیردولتیسازمان   6

  یستیحفاظت از تنوع ز  بلی  یسیانگل  پوشش کامل منطقه موردمطالعه  غیردولتیسازمان   7

  يرشد اقتصاد  ریخ  یسیانگل  Mures  یگروه اقدامات محل  8

  یستیحفاظت از تنوع ز  یبل  یسیانگل  Mures  يدیکل یعامل بوم  9

  یانجمن رفاه اجتماع  ریخ  یسیانگل  Mures  المللیغیردولتی بینسازمان   10

  یستیحفاظت از تنوع ز  ریخ  یسیانگل  Sibiu  يدیکل یعامل بوم  11

  یانجمن رفاه اجتماع  یبل  یسیانگل  Sibiu  يدیکل یعامل بوم  12

  يرشد اقتصاد  ریخ  ییایرومان  Sibiu  یگروه اقدامات محل  13

  يرشد اقتصاد  ریخ  یسیانگل  Sibiu  غیردولتیسازمان   14

  یانجمن رفاه اجتماع  ریخ  یسیانگل  Mures  کلیدي یعامل بوم  15

  يرشد اقتصاد  ریخ  یسیانگل Brasov  المللیغیردولتی بینسازمان   16

  ياقتصادرشد   ریخ  یسیانگل Brasov  آژانس  17

  یستیحفاظت از تنوع ز  یبل  یسیانگل Mures  غیردولتیسازمان   18

  يرشد اقتصاد  ریخ  ییایرومان Sibiu  يدیکل یعامل بوم  19

  یانجمن رفاه اجتماع  ریخ  یمجارستان Mures  يدیکل یعامل بوم  20

  يرشد اقتصاد  ریخ  یسیانگل Sibiu  غیردولتیسازمان   21

  یستیحفاظت از تنوع ز  یبل  یسیانگل  منطقه موردمطالعه پوشش کامل  غیردولتیسازمان   22

  يرشد اقتصاد  ریخ  یسیانگل Sibiu  آژانس  23

  یانجمن رفاه اجتماع  ریخ  یسیانگل Harghita  يدیکل یعامل بوم  24

  

منتج  که ،انجام شدهتوسعه پذیر براي امکان يرهایمس یبررس يبرا اننفعذي یهمراهمورد مطالعه با در منطقه  پیشین پژوهش

و  هنریش شنهاداتیبر اساس پ ویریزي سناربرنامه فرایند). Hanspach et al., 2014است (شده متفاوت  ویچهار سنار به یافتن

که در منطقه مورد مطالعه کار  یدولت ریسازمان غ 16 ندگانیرا با نما یآموزش يهاشده و دو دوره کارگاه یطراح )2010( همکاران

-یاجتماع ستمیس نانیو عدم اطم ی،اصل راتییتغ ییایپو نیو همچنمواجهه مربوط به ی کارگاه اطالعات نیاول .نمود ریکنند، درگمی

واسطه هبند. ه بوددعوت شد ندهیآ یاحتمال راتییتغ ییشناسا يکارگاه برا نیکنندگان در ا. شرکتنمود يآورجمع ی رامحیطیستز

تنوع سنتز  یور اصلبه دو مح یقاتیتحق میتوسط ت يدیکل هايمتغییر ر،ییتغ یو درون بیرونی کنندگانهدایت انیم قائل شدن زیتما

  ).2ند، و چهار سناریوي قابل قبول را به نمایش گذاشتند (شکل شد
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براي دو محور  بیکه از ترک ،دهدرا نشان میمحتمل  جایگزین ندهیچهار آ یاصل يهایژگیکه و ویسنار سیماتر. 2شکل 

  است. دست آمده به ایلوانیترانس ندهیدر مورد توسعه آ يدیکل هاي)(متغییر تیعدم قطع توصیف

  

 يادتوسعه اقتص يداریپا يبر رو فراملیو  یمل يهااستیس نکهیا یعنی، بود بیرونی متغییرهايمربوط به  یمحور افق

 بر يگذارسرمایهقادر به  یجوامع محل معنی که به این، بود یدرون هايمتغییرمربوط به  يمحور عمود .داشت دیتأک یمحیطزیست

دست آوردن  در مسیر بهها کارگاهاز دور  ین. دومبودند دیبوجود آ ندهیدر آ بودکه ممکن  يو اقتصاد یاجتماع يهافرصت روي

ند تا کنقطه شروع استفاده می ای يعنوان ورودبه وهایمقاله از سنار نیشد. ا هدایت ویسنار يهاداستانسطور بازخورد و اصالح 

 انددرك شده مطلوب يویسنار کیبه  یابیکه در رابطه با دست ییهاموانع و فرصت نیمختلف، و همچن اننفعذيآنها توسط  پذیرش

  .دهدقرار  یمورد بررس را

  هاداده لیو تحل هیو تجز يآورجمع. 2-2

 يما برا ).1) (جدول 2014(مارس  میمرتبط با توسعه منطقه انجام دادفاکتور  24را با اي افتهیساختار  مهین يهاما مصاحبه

 يهاکارگاه نیا ي. برامیشرکت کرده بودند تماس گرفت 2012در سال  يویتوسعه سنار يهاکه قبال در کارگاه عواملیبار با  نیاول
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 ,.Hanspach et al( بودنددر منطقه مورد مطالعه انتخاب شده  نفعذيمختلف ي هاگروه ندهیعنوان نمابه عوامل ،ی اولیهآموزش

که  يگرید در رابطه با عواملها مصاحبه شوندهبا پرسش از  را یگلوله برف کیتکن ما ه،یاول عوامل نیا دربر داشتن). فراتر از 2014

 بومی لعوام«بود. اول،  از عواملشامل چهار نوع  نیا .دنبال نمودیم، اندهبود گذارتأثیر منطقه نیا ندهیتوسعه آ بر کردندفکر می

ت مشغول به کار بودند، اما کارکنان تمام وق ییمربوط به توسعه روستا يهاکردند و در پروژهمی یمنطقه زندگ نیدر ا که »يدیکل

 یللالمنیب غیردولتی يهاو سازمان یمردم هاي غیردولتیسازمان مشغول به کار در گرانینبودند. دوم، ما با باز یسازمان خاص

حداقل  یالملل نیب يهاکه سازمان یشوند، در حالمی یمال نیتأم یبه صورت محل یمردمغیردولتی ي هاسازمان .میمصاحبه کرد

 صیتخص تیکه مسئول میمصاحبه کرد یاقدامات محل هايگروه ندگانیشوند. سوم، ما از نمامی یمال نیاز خارج از کشور تأم يتا حد

، در نهایت ).2013/1303 ییاروپا نامهآیین( داشتندبر عهده را  »عام يکشاورز استیس«از  »ییتوسعه روستا رکن«منابع صندوق 

 یل. تمرکز اصمی، صحبت کردبودند شده جادیااي که توسط دولت منطقه یی بودنهاسازمانکه همان ها، آژانس ندگانیما با نما

(جدول  عهی جامو رفاه اجتماع یستیحفاظت از تنوع ز ،ي: توسعه اقتصادباشدمی داریتوسعه پا وجه ازسه در بر دارنده ها، سازمان نیا

 آنها یاصل يهاتیهدف سازمان و فعال يپاسخ مصاحبه شونده در راستا يتوسط کدگذار معین عواملاز  کیهر  یتمرکز اصل ).1

  شد. ارزیابی

 چیه نکهیتا ا میادامه دادرا  دیکنندگان جدو مصاحبه با شرکت نمودهها را ضبط کنندگان، مصاحبهاز شرکت تیپس از اخذ رضا

ها به زبان مصاحبه). Glaser and Strauss, 2009(نگاه کنید به  کنند تیرا روا يدیجد داستان نتوانستند االتؤس نیاز ا کی

و  هیتجز يبرارونوشتی ها مصاحبهاز ما  شد.برگزار می) نفر 1ی (مجارستان) و نفر 2( ییایرومان با مترجم اینفر) و  21( یسیانگل

برگزار شد،  یمجارستان ای ییایرومان بهکه  ییها. در مورد مصاحبهمیاستفاده کرد نماجیارائه نتا يبرا یقولنقلاالت ؤسو از  لیتحل

قرار  لیو تحل هیمورد تجز NVivoبا استفاده از  یسیرونو. میو نقل قول استفاده کرد لیو تحل هیتجز يبرا یسیما از ترجمه انگل

  .)QSR International Pty Ltd., 2012(گرفت 

دهندگان خواسته شد )، ابتدا از پاسخ1(هدف  مشترك را به اشتراك گذاشتند دید کی عوامل ازهاندچهبه  نکهیا حیتوض يبرا

 شرکت به خالصه صورتبه  يثر هنرا نیو همچن ویهر سنار حی. توضنمایند يبندرتبه شانهاياولویترا با توجه به  وهایسنار

 بنديهر رتبه يراب حاتی. ما توضنمودیم بنديدسته هاییبه گروه وهایسنار يبندرا بر اساس رتبهگان دهندپاسخما . شدکنندگان ارائه 

 نیما ا کار به نی. انجام امیکرد سهیمقا دهندگانپاسخمختلف  يهادسته انیرا در م پیدایشدر حال  يهاو کد ،میکرد يرا کد گذار

 توافق و يهانهیزم نیو همچن دگاهینسبت به هر دآنها  يها و باورهاتیاولو در شکل گیري عوامل که گرایشدهد امکان را می

  .میرا درك کن عوامل نیتفاوت ب

مورد  ویربه سنا دنیرس يطور بالقوه براتوانستند بهکه می یاقداماتدر مورد کنندگان خواسته شد تا ، از شرکت2هدف  يبرا

ده، شحاصل تیبا توجه به روا .توضیح دهنددهند، در حال حاضر انجام می را اقدامات نیاز ااینکه کدامیک نظرشان انجام دهند و 

انجام ادامه آمده است در که امل از تع یفیطرا در  عواملگروه  يبرا) Elo and Kyngäs, 2008( استقرایی ايمحتو لیتحل کیما 

 بومیجوامع  يریگمیقدرت تصم شی(ج) افزا ،یمردم محل انیاطالعات در م عی(ب) توز آنها دگاهید ازمشارکت  بدون(الف)  :میداد

 ماًیق(د) مست ای جوامع و دولت، نیب واسطسازمان  کیعنوان و عمل به یعموم يهادر بحث بومی مردمدرگیر نمودن  يبا تالش برا

از  تیحما ای ی،مردم محل هاه همرب ییهاپروژه يبا اجرا گرانید يبراالگوها از  ياعنوان نمونهخود بهوارد عمل شدن و اقدام 

 يویبه سنار یابیدست يانجام اقدامات برا يکه برا یکنندگان در مورد موانعما از شرکت .یمردم محلسازي و توانمند یاسیس راتییتغ

از  کیکه هر  ییهاسازمان عملی تیآژانس و ظرف تیظرف میکار، ما توانست نیانجام ا با. اند پرسیدیمهدرك کرد شانمورد نظر

 حته بودند، تداده شدگزارش  ماًیمستق ، کهموانعبراي  ي حاصلههاتیروا .میکن محاسبه بودند را ه آنهاندیها نماشوندهمصاحبه
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چرا آنها  نکهیا هیتوج يبرا عواملاستفاده شده توسط  يهاياستراتژی گفتمان لیتحل ابحال  با این، یی قرار گرفتندمحتوا لیتحل

ما  از آن پس ).Kurz and Donaghue, 2005( اند مورد کاوش قرار گرفتکردهن اه یکرد ی براي رسیدن به اهداف خوداقدام

  .نمودیم سهیمقارا مشارکت  ف ازبا سطوح مختلعوامل موانع ادراك شده توسط 

صور ت شده بودمصاحبه شوندگان خواسته از  .دادیمانجام  دهندگانپاسخبا  یکوتاه ينقش باز کی، ما 3پرداختن به هدف  يبرا

 راهبرديرض فپیششده است. ما هفت  کیمشارکت نزد جادیا يبه آنها برا بسیار زیاداي با بودجه دیجد یسازمان محل کیکنند که 

 ب،یترت نیسازگار است. به ا ویچند سنار ای کی يهاتیکه با روا ،میتوسعه منطقه در نظر گرفت يبرا دیسازمان جد نیارا در مورد 

شده، د ارائهاز موار کیهر  ي. برامیکشف کن بودند در تضاددهندگان مورد عالقه پاسخاهداف که با هایی را پذیريسازش میما توانست

 اسیروش مق کی کرتیل اسیمق( کرتیل ینوع اسیمق طول در يهمکار يخود برامایل ت شدها خواسته شوندهاز مصاحبه

. از يمند به همکارعالقه قطعاً ایخاص، و  طیدر شرا يبه همکار لیما ،ي: به شدت مخالف همکارنشان دهند )است غیرتطبیقی

 پذیرزشموارد ساتا  ،منجر شد یگفتمان لیآنها به تحل يهاو پاسخ ،دهند حیخود را توض يهادهندگان خواسته شد تا انتخابپاسخ

موارد  نی. ما همچنندینما ابراز را گرانیبا د يهمکار يهازهیو انگ ندهیتوسعه آ يرهایقبول را در برابر مسقابلریقبول و غقابل

اساس  بر دگاندهنپاسخ هایی از(گروه شده در هدف اولییدهندگان شناساپاسخ هايدسته نیب قبولقابلریقبول و غقابلپذیر سازش

  .میکرد سهیآنها مقا انیم يهمکار يهاموانع و فرصت نییتع يبرا را آنها) يویسنار يبندرتبه

  ها. یافته3

  .شودمی یبانیمختلف پشت عواملها توسط ویسنار اینکه تا چه حدي یابی. ارز1هدف . 3-1

رتبه  عوامل همه. داشتوجود  عوامل انیتوافق نظر م ،ویمورد سنار مندي درهعالقمیزان  نیو کمتر نیشتریهر دو بدر رابطه با 

 آخرین رتبه را دادهما، ثروت آنها  نیسرزمبه سناریوي که  ی، در حالدادند آوردرا به ارمغان می ییبایزتوازن  يویسناراول را به 

 عبارت لی. دالارائه نمودند »آوردبه ارمغان می ییبایز توازن« ی در طرفداري از سناریويگوناگون لیدهندگان به دال. پاسخبودند

و  یفرهنگ راثیم نکهیا ای ،کنددرآمد را فراهم می دیکه فرصت تول ،مثبت است یطیمح رییتغ کی این که این دورنگراز  بودند

 استانداردهاي سطح ویسنار نیکه ا معتقد بودند) نفر 24 نفر از 10( دهندگانپاسخاز  ياریدهد. بسمنطقه را مورد احترام قرار می یعیطب

روه دوم . گنمایدحفظ می) را یفرهنگ راثیو م یستیمهم (مانند تنوع ز يهاییکه دارا حال آنکهبخشد را بهبود می بومی یزندگ

  دانند.می »در آن بودن يخوب برا ییویسنار«را  ویسنار نینفر) ا 24نفر از  6دهندگان (پاسخ
  

که مردم را خوشحال  ستیمرسدس نداشتن یک  نیا ... کنممی غربت احساس هار جاگیخوشحالم، در د اریبس طیمح نیمن در ا«

  ...» دیسالم داشته باش يد، غذایباش داشته زیاست که هوا تم این شاد یزندگ ... کندمی

  ».آوردتوازن زیبایی به ارمغان می«سناریوي اشاره به در  24 شماره عامل
  

 یو فرهنگ یعیطب راثیم نیو همچن بومی یزندگ طیشرا رایداده شده بود ز حیترج يویسنارکمترین  »ثروت آنها ،ما سرزمین«

  برد.می نیرا از ب

 عواملتلف مخ يهاتی، اولويبندهمراه رتبه حاتی، عملکرد و توضمطلوبمورد  کمترینو  نیشتریدر مورد ب یبا وجود توافق کل

به دوم قرار را در رت »فرصت از دست رفته«که  یدهندگانمانده متفاوت بود. پاسخیباق ویدو سنار بنديرتبه رای، زنمودرا برجسته 

 یشود، اما ثروت محلحفظ می ستیز طیمح وضعیت و،یسنار نیدر ا شدند. يبندطبقه »دار محیط زیستطرف«عنوان ، بهدادند

). در مقابل، 2جدول و  3آنها بود (شکل  يبرا يشتریب تیاولو در ستیز طیدسته اظهار داشتند که مح نیا عوامل. ابدیکاهش می
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ود س و،یسنار نیشدند. در ا يبندطبقه »مدارجامعه«عنوان ، بهقرار دادند يبندرتبه را در دومینرشد  قیکه رفاه را از طر عواملی

ع دارد موضو در این يشتریب تیکنند که رفاه اجتماع اولومی انیب دسته نیدر ا عواملاست.  زیست طیمح در گرو هزینهجامعه 

ان دهندگکار، پاسخمحافظه دستهشدند. در  میطرفدار جامعه تقس »کارمحافظه«و  »محض« عوامل نیز به ،»مدارجامعه« ).2(جدول 

 یفرهنگ راثیمربوط به م لیدال و داده حیترج ي کردندبنددوم رتبه یی که در درجهویرا به سنار یفعل تیاظهار داشتند که آنها وضع

انداز مطلوبی براي آینده سناریو، چشم ). بنابراین دومین رتبه3(شکل ارائه دادند موجود  تیبه حفظ وضع لیتما يرا برا يداریو پا

دادند.  حیترج یفعل تیرا به وضع »رشد قیرفاه از طر« يوی، سنار»مدار محضجامعه« در گروه عوامل). در مقابل، 2نبود (جدول 

 نیبه ا يشتریب اتیجزئ ي،بندرتبه يبرا حاتی). توض3بود (شکل  يفرد یزندگ استانداردهاي سطح شیآنها بر اساس افزا تیاولو

بود که ) ییهاپروژه ایسسات (ؤم اولیه برتمرکز در گروي  طور کاملها به). تفاوت2جدول  و 3(شکل  کردها اضافه دسته

(جدول  میکرد دایپ عواملدر پاسخ انواع مختلف  ها راما تفاوت با این حال)، 2(جدول  ندکار بود مشغول به آنهادهندگان در پاسخ

 عمدتاً یالمللنیب یدولتریغ يهاو سازمان کردندرا انتخاب  »مدار محضجامعه« يبندها رتبهدر سازمان ریدرگ عوامل). تمام 3

 رفاه« يویسنار ،یمحل يهاو سازمان عوامل. اگرچه نمودندرا انتخاب  »ستیز طیدار محطرف« ای »مدار محضجامعه« يبندرتبه

ر نظر مطلوب د ياندهیآرا  ویسنار نیا یمحل عوامل، بندي نمودندرتبهمورد عالقه خود  يویسنار نیعنوان دومرا به »رشد قیاز طر

  نگرفتند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ی عوامل تعداد يبرا يعدد اسیدهندگان. مقاز پاسخ یگروه توسط وهایاز سنار تیحما یاصل لیدهنده دالرادار نشان. 3شکل 

  .یمنف ایمثبت  بی: به ترتاستموضوع  درك ارزیابیدهنده ) نشان-(+) و ( هاينشانه. اندکردهاست که هر موضوع ذکر 
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  دهندگانپاسخ يهاتوسط دسته ویهر سنار يشده براانتخاب يبندرتبه يشده براارائه لیاز دال ییهانمونه. 2جدول 

(به  شدهم انجا یسیزبان انگل بهکه  باشندیی میهامصاحبهفظی از لالهایی تحترونوشتها که نقل قول دیتوجه داشته باش

  د.باشن کاربرديو  ي) و ممکن است شامل اشتباهات گرامریمجارستان ای ییایشده از رومانترجمه يهاقولنقل ياستثنا

دهندگان دسته پاسخ

  )اولیه ی(تمرکز اصل

  ویسنار

را به  ییبایز توازن

  آوردارمغان می

ما، ثروت  نیسرزم  فرصت از دست رفته  رشد قیاز طر رفاه

  آنها

  مدار محضجامعه

سخ نفر  9نفر از  5( دهنده پا

 سسات متمرکز  ؤمتعلق به م

  بودند) يبر رشد اقتصاد

ست دارم   ویسنار  نیدر ا« دو

ها    حافظت     که آن گل م از جن

ننــد   م ک گ      راثی ،  و  یفرهن

خود را حفظ کننــد،  تیــهو

ه دوبار  تی تواند جذاب  آنچه می 

ــگر ــتاي براي گردش  يروس

 نیساکسون باشد. اگر شما ا     

شما   د،یرا از دست ده  تیهو

تا  ــ ند     ییروسـ ي جا  هرمان

ــتیددر جهان  دیگري ...   هس

ي افراد براچاره حال،  نیدر ع

، درآمد اســت درآمد کســب

ــتا    هک  یخوب آنها را در روسـ

  »داردنگه می

 4 عامل شماره

جا یدر ا« ها یچ ن  یمنف يز

 وجود دارد ست یز طیدر مح

ــرمــا حــال بــا این  هیــسـ

مردم  ... باال است  یاجتماع

ندگ  یبه خوب  ند می یز ، کن

ــتم. برخ  یمن مطمئن هس

ها ا    تا ــ را  نده یآ نیاز روسـ

ــت   ند داشـ . پس من خواه

  »نخواهم بود یناراض یلیخ

  3 عامل شماره

نفر       دهیــا نی من از ا « ت م

که   ــتم  به امرار  هسـ مردم 

ي کشــاورزمعاش از طریق 

... من دوســـت  ادامه دهند

که مردم هنوز   نمیندارم بب 

ند    برده  ــ ، به قولی ، باشـ

ــاورز ــتیمع يکش  این. یش

این اســـت،  یباور نکردن 

 رفتشیپاین  ست،یدرست ن

  »است این عقبگرد ستین

  5عامل شماره 

بــاالتر   نمودن   جــذب«

ــرکت   و یخارج  يها شـ

کمک به مردم در    اینجا 

  »جامعه وجود ندارد

  10عامل شماره 

  کار محافظه مدارجامعه

سخ نفر  7نفر از  6( دهنده پا

سات   ؤبه م قمتعل ند بود یس

فاه ر ای يکه بر رشد اقتصاد

ماع  عه   اجت جام متمرکز  ی 

  بودند)

ــ « ــعه چندبخش را  یمن توس

ست دارم: مزارع ز   ،یست یدو

ــگر    يدارجنگــل   ،يگردشـ

ــ  دارتری پا  نای کم. اری بسـ

ما ش  به این علت که باشد می

ــ ف       يهــاوهی در شـ ل  یمخت

ــوتر میداری پا   مانند  . نه  دی شـ

 هباول که مردم تنها  ویســنار

هســـتند.  یمتک يکشـــاورز

ب و آ یسال  کیاگر  نیبنابرا

بد وجود داشــته باشــد  يهوا

  »کنندسقوط میهمه 

  24 شماره عامل

 اگر من یحت و،یسنار  نیا«

ــم  با روش موافق  با  ( نباشـ

ــدید تولیداتتوجه به   و تش

شاورز   یصنعت   ،)يشدن ک

 درآمــد یمردم محل     يبرا 

ـ  ،دارد ـ درآمـد پـا   کی  داری

ست. اما ا   فقط ویسنار  نیا

به مردم  یرفاه ســطح کی

هد،  می یمحل فاه   کی د ر

ــت،یبلندمدت ن    نیبنابرا  سـ

چند سال ما منابع  عرض در

  »داشت مینخواه یعیطب

  20شماره  عامل

ست ک  نیا زیچ نیبدتر« ه ا

ــنــجــا را تــرك مــردم  ای

ما حداقل مح   کنند می  طی، ا

طراف وحشـــ   کر   ا ب  ی و 

ــود، و نابود نمی ماند   می شـ

ست.       شده ا ستفاده ن فقط ا

ــت که   نینکته خوب ا  اسـ

ست   سرعت از  ممکن ا به 

. این وضــعیت خالص شــد

ــت ا ــت  نیممکن اس فرص

  »به وجود آیددوباره 

  15 عامل شماره

 نیسرزم  يویسنار در «

ــنعتی   ما، ثروت  آنها صـ

ــدن ــت ش ، همه چیز اس

و  راثیم ســت،یز طیمح

مشـــکالت مردم کامال  

گرفته شده است.    دهیناد

ــنعی   زی همــه چ   و  تصـ

  »شودمی یصنعت

  19 عامل شماره

  ستیزطیدار محطرف

سخ نفر  8نفر از  4( دهنده پا

متمرکز  يمتعلق به نهادها   

  )یستیبر حفظ تنوع ز

ــت دارم  نجا یمن در ا« دوسـ

و  یتسیبه نفع تنوع ز اینکه 

. خوب باشــــد  یمردم محل

ست که   شاورز  تا حديا  يک

ــ ــتــه بــاشـ امــا در  م،یداشـ

سیع  يهااسیمق . خرد و نه و

ــهــره ــدو مــردم ب ــن  ي ازم

از و  را ترك کرده يکشـاورز 

  »دمحافظت کنن یستیتنوع ز

تشــدید شــده  يکشــاورز«

 (تقویت در تولیدات شـــده)

ساده کرده   منظرساختار   را 

سب منا یستیتنوع ز يو برا

ــتین مجبور به  . اگر من سـ

ــور  نیا يبرااي نده یآ تصـ

شم منطقه  ست    با ضح ا ، وا

به سمت  رواي آینده که من

شدید تولیدات  شاورز  ت  يک

ظر تر به نسبز  ویسنار  نیا«

، تر است بکررسد، مراتع  می

ست  قطع درختان  ... کمتر ا

 روستاها نیو در واقع چون ا

  ،دنســتیســاکســون ن دیگر

 تی اهم گرید هم من براي

ند    جد ندار  دی . اگر مردم 

جهی بــه     کن  نی ا تو  امــا

ــند،   ــته باش این گونه نداش

 درختــان  من از قطع   «

ــازمان    يها جنگل و سـ

  »متنفرم یصنعت

  6 عامل شماره
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ست  شدن   یصنعت  ای  22 عامل شماره را دو

ــت  یی. از آنجانخواهم داش

مه چیز که   نابود   را این ه

ند می مان  ک که  ه نه  در  گو

  »ی کردغرب يپاارو

  22 عامل شماره

نابرا اســــت  نیمن ا نی. ب

ــنار ز ا کامیابی يرا برا ویس

ج     قی طر  تر ــد   حی رشــ

  »دهممی

  9 عامل شماره

  

  .را انتخاب کرد ویسنار يبندخاص رتبه عاملنوع  کیکه  یتعداد دفعات. 3جدول 

  نوع عامل
  ویسنار يبندرتبه

  کارمدار محافظهجامعه  محض مدارجامعه  ستیزطیدار محطرف

  2  2  2  يدیکل بومی عامل

  2  1  2  یمردمغیردولتی  سازمان

  3  0  1  یاقدامات محل گروه

  0  2  2  یالمللنیب غیردولتی سازمان

  0  4  0  آژانس

  عملدر درك شده  يها. موانع و فرصت2هدف . 3-2

و  ،یشده در سطح محل جادینمودند. اکثر موانع ا دیمختلف تاک يهااسیاز موانع عمل در مق یعیوس فیبر ط دهندگانپاسخ

و  ر،ییتغ يمانع برا کیعنوان نگرش جامعه را به عواملتمام  بای). تقر5کنند (جدول عمل میاي منطقه ای یمل يهااسیسپس مق

شده ). تفاوت در موانع درك5(جدول  اندنمودهو عدم توجه دولت در تمام سطوح را درك  یمحل يهاکم سازمان اتتأثیربه دنبال آن 

 است باشد رییتغکننده ایجاد توانددر واقع می یچه کس نکهیبا نظر آنها در مورد اهمچنین و  در اقدامات عوامل عملبا سطح  منطبق

اقدامی که انجام عاملی (نوع وابسته به نوع عوامل  در هر صورت). در مقابل، 4(جدول  )یمحل يهاسازمان ایدولت  مثال، عنوانبه(

اقدام  ریرگد ی به احتمال قويمحل يدیکل عوامل یعنی. خود بودند دگاهیددر راستاي  اقدام با ریدرگ مستقیماًبودند  دادند) کهمی

بدون  عوامل). 6کمتر احتمال داشت (جدول  یالمللنیب يهاو سازمان یدولتریغ يهاسازماندر مورد که  یدر حال ؛بودند میمستق

 عوامل. اي نداشتندانگیزه شاندگاهید در راستاي یانجام اقدامات يکه آنها برا نمودند اذعاناغلب )، نفر 4( رییتغ جادیدخالت فعال در ا

ی عنینند (توانستند کنترل ککه آنها نمی یموانع خارج لیدادند، به دلکه در گذشته انجام می یدادند که اقدامات توضیحگروه  نیدر ا

فعاالنه  رییبه عدم امکان تغ ای؛ آمیز نبوده استموفقیت )،یغرب زندگیبزرگ، عدم توجه دولت، سبک مدرن  يهاشرکت بارقابت 

به نوبه  ،یتجارب منف کردند. اشارهکند، می رییتغ یخیبزرگ تار يدادهایرو قیفرهنگ تنها از طر به این دلیل که بومیفرهنگ 

 ای اراي انگیزهد عوامل گریو د ستند،ین يزیچ یچه رییقادر به تغ ای ستندیباور باشند که آنها مسئول ن نیباعث شد آنها بر ا ،خود

 رای، زنددامر به وقوع بپیو نیبه ندرت اعتقاد داشتند که ا عوامل نیوجود، ا نیبا ا .نمایند اقدام دیدولت) بابراي نمونه قدرتمندتر (

  . شودحقق متواند ب ندهیآ در هر صورت در آوردیی به ارمغان میبایتوازن ز يویکه سنار شتندندا باور آنها معموالً
 

ار را ک نیانند که چگونه ادمیکشور خوب کار کنند و  نیخواهند در امانند من که می يندارم؛ افراد يریگمیتصم صالحیتمن «

ه سطوح ب میتوانکه ما نمی ییکند. از آنجاما آنها را ناراحت می دیعقا رایشوند؛ زنمی رفتهیپذ یاسیرهبران س يانجام دهند، از سو

 کیواستم خکنم. من می. من از تجربه خودم صحبت میمیکن مشارکتمورد نظر  يویسنار در که است این غیر ممکن م،یباالتر برس

از من ، دولت شدممحسوب می بیقر گرانید يکنم، اما چون من برامین أتبسازم و گوشت شهر را  1ی مدیاسکیکشتارگاه در نزد

                                                           
1. Medias 
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من  نی. بنابراداشت احداث نمایم] وروی ونیلیم 90معادل  تقریباً[ل رو اردیلیچهار م نهیآب، که هز هیتصف ستمیس کیکه خواست 

  »اجباراً منصرف شدم

  )ییایشده از رومان(ترجمه 14 گریباز
  

ی که زیر آنها خط اشاره شده است. موانع مشارکت به آنهااز با سطوح مختلف  یمحل عواملاغلب توسط  ی کهموانع. 4جدول 

 اند.گروه مشخص از سطح مشارکت ذکر کرده کیدر  یمحل عوامل از ٪50از  شیکه ب مرتبط با آنهایی است کشیده شده

  سطح مشارکت

شده (مرتب شده یافتموانع  نیترمتداول

 کیبا اشاره به  عواملکاهش تعداد  واسطهبه

  مورد خاص)

عامل شناسایی شده 

کننده هدایت عنوانبه

  رییتغي دیکل

که  نیبر ا اعتقاد

ا آنه یانتخاب دگاهید

  *قابل حصول است

  یمشارکت چیه

  نفر) 4(

  زهیکمبود انگ

  خیر  دولت

  ها (پول و دانش)سازمان انیکمبود منابع در م

  یاجتماع انسجام عدم

  جوان انییمهاجرت روستا

  یمحل يهاسازمان نیب يهمکار عدم

  دولتطرف عالقه از  عدم

  اطالعات عیتوز

  نفر) 4(

  دولت طرف عدم عالقه از

  ها (پول و دانش)سازمان انیکمبود منابع در م

  عتیمکان و طب اب یفرهنگ يوندهایفقدان پ

  ینیکارآفر عدم

  آنها رییتغ تیدر مورد ظرف یمحل دیو ترد شک

  یانسجام اجتماع عدم

  یمدرن غرب یزندگ سبک

  قدرت شیافزا

  یمحل يریگمیتصم

  نفر) 5(

  دولت طرف عدم عالقه از

 يها/ سازماندولت

 يهاگروه ای یدولتریغ

  یمردم

  ریخ

  ها (پول و دانش)سازمان انیکمبود منابع در م

  عتیبا مکان و طب یفرهنگ يوندهایفقدان پ

  ینیعدم کارآفر

  آنها رییتغ تیدر مورد ظرف یمحل دیو ترد شک

  درآمد نییپا سطح

  یمحل يازهایمطابق با ن يهااستیس فقدان

  بزرگ يهاو رقابت شرکت یالب

  یمدرن غرب یزندگ سبک

  انجام اقدامات

  نفر) 11(

  ینیعدم کارآفر

 ای یدولتریغ يهاسازمان

  یمردم يهاگروه
  بلی

  یاجتماععدم انسجام 

  دولت طرف عالقه از عدم

  آنها رییتغ تیدر مورد ظرف یمحل دیو ترد شک

  یمحل يازهایمطابق با ن يهااستیفقدان س

  یمدرن غرب یزندگ سبک
  گروه هر در دهندگانپاسخ از ٪70حداقل  *
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ده ش شاندگاهیاز د تیحما اقدام در ایو شان دگاهیبه د یابیدهندگان که مانع از دستپاسخ . موانع یافت شده توسط5جدول 

به آن اشاره ها شوندهمصاحبه از ٪50از  شیب باشد کهمربوط می یموانعبه  خطوطی که زیر آنها خط کشیده شده است. است

  .اندکرده

  مقیاس  یافت شدههاي و زیرزمینه هازمینه
با  شدهمصاحبه عواملتعداد 

  موضوع نیاشاره به ا

  21  محلی  جامعهنگرش 

  12    ینیفقدان کارآفر -

  12    یعدم انسجام اجتماع -

  9    راتییتغ جادیا يجامعه برا تیدر مورد ظرف دیشک و ترد -

  8    عتیو طب مکانبه  یفرهنگ پیوندهايفقدان  -

  17  محلی  یمحل يهاکم سازمان اتتأثیر

  13    (پول و دانش) هاسازمانمیان کمبود منابع در  -

  7    یمحل يهاسازمان نیب يفقدان همکار -

  3    فقدان تبادل اطالعات -

  15  يمنطقه ا ای یمل  دولت طرف عدم عالقه از

  10  یجهان  یمدرن غرب یسبک زندگ

  8  یمحل  درآمد نییپا سطح

  7  يمنطقه ا ای یمل  یبوروکراس

  7  يمنطقه ا ای یمل  قانون  یکافنا ياجرا

  7  يمنطقه ا ای یمل  مطابقت دارد یمحل يازهایها با ناستیس قدانف

  6  یجهان  بزرگ يهاو رقابت شرکت یالب

  6  یمحل  جوان انییروستا مهاجرت

  3  یمحل  زهیانگ کمبود

  

  عاملهر نوع  بااز مشارکت  ینیشده در سطح معيبنددهندگان طبقهتعداد پاسخ. 6جدول 

  نوع عامل
  سطح مشارکت

اطالعات عیتوز  عدم مشارکت   اقدامات انجام شده  یمحل اتمیتصم شیافزا  

  4  2  0  0  يدیکل بومی عامل

  2  1  0  2  یمردم یدولتریغ سازمان

  2  1  2  0  یاقدامات محل گروه

  1  0  1  2  یدولتریغ یالمللنیب سازمان

  1  1  2  0  آژانس

  

معتقدند که  مشارکت دارند، عموماً )نفر 10( یمحل يریگمیقدرت تصم شیافزا براياطالعات  عیکه در سطح توز عواملی

قدان منابع (پول ف لیحال، آنها به دل نیمورد نظر کمک کنند. با ا ویسنار يبه سو ستمیتوانند به حرکت سمی یردولتیغ يهاسازمان

ه در آن دولت ک بودند نییباال به پا يکردیرو قیاز طر رییمعتقد به تغ عوامل نیاز ا یفتند. بعضااز کار می ،دولت تیو دانش) و حما

ی رجو خا یداخل يهاسازمان انیتجارب و دانش در م يگذاربه اشتراك در گرانی. در مقابل، دخواهد بود رییتغ یاصل کنندههدایت

ه ک باور داشتندکه  ی. در حالباشدآنها می يهاتیظرف شیدر جامعه تنها راه افزا الگو جادیکردند که او تصور می معتقد بودند
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را در ست ا احتمالیتوسعه  را که این یک نیا عواملدسته از  نیگذار باشند، اکثر اتأثیرتوانند در اصل می یردولتیغ يهاسازمان

  .ندداشت تردید، »آوردتوازن زیبایی به ارمغان می« يویسنار موفقیترو در مورد  نینظر نگرفتند، و از ا

  

اوقات به  یگاه ریمقاد ... داشته باشند یدرون زهیانگ دیآنها با ره؛یها و غشناسبومتوسط  ،از آن بشنویمخارج از که  ستین یکاف نیا«

 جادیا داریتوسعه پا يبرا نیقوان ی ازها، چارچوبارزش ی ازچارچوب دی. دولت باشوندیم یدچار سردرگم تسیو کمون يدارهیعلت سرما

  »کند.

  6عامل شماره 
  

 بینندیم مربوط به نگرش جامعه یموانع همان ابتدا خود را درگیر کنندمی فعاالنه اقدام به انجام اقدامات که اننفعذي ت،یدر نها

 خود تیفعال يبرا یعنوان مانعدرباره عدم عالقه دولت به نی. آنها همچن)یو انسجام اجتماع ی،نیفقدان کارآفرعنوان نمونه به(

گذاري در رتأثیمبتکرانه و  فهی. آنها وظشودیمحسوب م هیثانو دومنقش موضوع بیشتر  نیصحبت کردند، اما اظهار داشتند که ا

عنوان نقشه را بهآورد به ارمغان می ییبایتوازن ز سناریويو  مشاهده نمودند یمحل عوامل تیعنوان مسئولبه را و تحول رییتغ ایجاد

  .در نظر گرفتندبه اهداف خود  دنیرس يراه برا

  

 هیاتحاد يهااستیتوسط س ر،یپن تهیه يبرا یعنوان مثال، روش سنتد. بهنوجود دار اريذگقانونتحمیلی به واسطه موانع  یبرخ«

 ه واقعاًکتغییر چیزهایی را مدیریت کردند  یوجود دارد که مردم محلنیز  ییها. اما نمونهاست ی در نظر گرفته نشدهاروپا بهداشت

تر گشودهو  ترمهربان ی. اگر ما کممیکردحل می هرچیزاز  قبلان را اگر موانع م ،انجام دهیم يشتریکار ب مستیتوانخواستند. ما میمی

 یمدن هیوجود داشته باشد. ما روح یسازمان هرممکن است در  زیموانع ن کرد.می عمل یبه راحت زی، همه چیمبود گریکدینسبت به 

  .»میندار یکاف

  2 عامل شماره

  .هستند رفتنیبه پذ لیپذیر ما. عوامل سازش3 . هدف3-3

 تیاکثر ).7شدند (جدول  مجزا گرانید ازاما  ،ها را به اشتراك گذاشتندتیاز اولو یبرخ عواملنشان داد که  ينقش باز نیتمر

 واملع. اکثر دهندقرار می تیاولو در را یو بهبود انسجام اجتماع یستیکنند که حفظ تنوع زمی يهمکار ییهابا سازمان عوامل

 گرید يهاتیاولو شتریحال، ب نی. با ابه اشتراك گذاشتند یخاص طیتحت شرا ی راگذاران خارجهیبا سرما يهمکار تیاولو نیهمچن

 ید. بعضش مجادالت شتریبود که منجر به ب يمورد ،يکشاورز شدت بخشیدن به تولیدات جیترو عواملبا  يبود. همکار متناقض

که ز آنجاابودند  يکشاورز شدت بخشیدن به تولیداتنها نگران آبودند.  عواملی نیبا چن يمخالف همکار داًیشد دهندگانپاسخاز 

 ،یاغل محلمش جادیا طیحال، در شرا نیدر ع شد.می یو آلودگ یعیمصرف منابع طب ،یمناظر سنتبازگشت ناپذیر  يمنجر به نابود

د که کردنمیبودند. آنها فکر  يبه همکار لیخاص ما طیدر شرا عوامل گری، دوجود نیخواهد بود. با ا غیر قابل اطمینان ایمزا نیا

 بایستیی بودند که ممسائل از، چگونه و کجا، بخشد توسعهرا  نیتواند استفاده از زممی یچه کس نکهیبا مقررات مناسب در مورد ا

 د.دنشحل می

  

 یستیکه در سوئد تنوع ز دییبگو دیتواندهند. شما نمیانجام می یکار را به خوب نیدهند و اکار را انجام می نیدر سوئد و نروژ آنها ا«

مزارع  نیهمه کود را از ا دیخوك بامراتع مخصوص هستند، اما اکنون  یبزرگ اریمزارع بس يدر دانمارك، آنها دارا ای کنند.را حفظ نمی

  .»خاص ارسال کنند اهانیگ مزارع به

  4عامل شماره 
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سته شد که   دهندگانپاسخ که از  یهنگام. 7جدول  ) متیکه به سمت هدف مشخص (آ   یسازمان فرض   کیبا  يهمکار بین خوا

س  تیبدون محدود سعه ترج  يرهایبودجه، و م شترك و متفاوت  يهاتی، اولویکی را انتخاب کنندخود،  یحیتو  آنها نایدر م یم

شت  شخص پ   کیانتخاب میزان . اعداد وجود دا سته م شان  »يهمکار طیشرا « را در از طرف عواملشده   شنهاد ید  .دهدمی ن

تعداد  ا کلب در مقایسهرا  يمختلف همکار طشرای شوندگان مصاحبه از ٪25حداقل  که در نظر گرفته شد زمانی متفاوت تیاولو

شابه  طیشرا یت عوامل به که اکثر یدر زمان تی. اولوکردندانتخاب نفر)  24( عوامل شاره کردند  ياز همکار یم شتراك ا  ، به ا

  اند.مشخص شده کشی زیرشانبا خط فیرد درها تکرار بیشترینگذاشته شد. 

  آیتم

  يهمکار طیشرا

  يمخالف همکار کامالً
 طیدر شرا يبه همکار لیما

  خاص

مند به عالقه قطعاً

  يهمکار

 مشترك يهاتیاولو

 یستیحفاظت از تنوع ز -

 بهبود انسجام جامعه -

  یخارج يگذارهیسرما تقویت -

  

0  

0   

1   

  

5  

3  

21  

  

19  

21  

2  

  متقابل يهاتیاولو

  يشدن کشاورزیو صنعت شدت بخشیدن به تولیدات -

  کوچک اسیدر مق یسنت يکشاورز يهاوهیاز ش ينگهدار -

 يهافرصتایجاد از جمله  ،یافراد محل یبهبود سطح زندگ -

  هارساختیآموزش و پرورش، و ز ،یشغل

  یو فرهنگ یعیطب راثیم پایهبر  يتوسعه گردشگر -

  

14  

0   

  

0   

0  

  

10  

9  

  

17  

12  

  

0  

15  

  

7  

12  

  

 ؛دانندمنطقه می طبیعی راثینسبت به حفاظت از م تیاولودر را  یثروت مردم محل» مدار محضجامعه« زمره در عوامل نیا

قابل را  يشدن کشاورز یو صنعت توسعه ،عوامل نیرو، ا نی). از ا8روستا باشد (جدول  رشدو اساس  هیتواند پاامر می نیچرا که ا

ی ا در صورتگروه تنه نیا ب،یترت نی. به همنمایدفراهم  یمردم محل يرا برا یشغل يهافرصت ،نیکه ا یطی، در شرااندقبول دانسته

 يتوسعه بازارها برا قیاز طرطور مثال، هب( که سودآور باشد اندکشاورزي سنتی را مورد قبول دانسته يهاتیفعال نگهداري از

مان گگروه  نیدر ا یمحل عوامل ب،یترت نیبه هم حفظ شود.بتواند  گرید ياقتصاد مطابق با قواعد ایو  )؛کیمحصوالت ارگان

 این با که رندیذپمی یرا تنها در صورت یشرفتیپ نیچن گرانیکه د یاقتصاد مناسب خواهد بود، در حال يبرا يکه گردشگرکنند می

  باشد. ی همسومردم محل يهاو سنت یسبک زندگ محترم شمردن

  

ند، داشته باش یخوب یتوانند زندگمردم می به این دلیل کهخواهم شد.  خرسند ، من کامالًروي دهدرشد  قیرفاه از طر ویاگر سنار«

 طح تولیداتش سبا افزای يمتوجه خواهند شد که کشاورز کودکان. سپس بفرستندتوانند فرزندان را به مدرسه دارند، می رساختیآنها ز

تواند یم شهیهم نیا د.ندوباره جنگل کن در احیاي یسع نید و همچننبازگرد یسنت يو ممکن است به کشاورز ستین یخوب کار

  .»ستیپذیر ننظر من امکان ازبازگشت  نیکنند، اکار نمی یکه مردم به خوب یشود، اما زمان برعکس

  3عامل شماره 
  

 ي، اما از ثروت ماددر اولویت قراردادرا  یمحل رفاه» مدار محضجامعه« مشخصهمانند  زین »کارمحافظه مدارجامعه« مشخصه

(جدول  بر گرفت بهسازي را در نیا يداریسالم، استقالل مردم و پا یسبک زندگ کیمانند  غیرمادي يهاو جنبه پا فراتر گذاشت

8.(  
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سه گروه   . 8جدول  شخص کردن  سخ از م ساس   دهندگانپا سخ بر ا متفاوت  هايپذیريسازش  رابطه بامختلف آنها در  هايپا

  دست آمدههب

  *لیدال  موارد  پذیريسازش  ترتیب امتیازآوريبه

  محض مدارجامعه

  خاص طیدر شرا

  يشدن کشاورز یو صنعت داتیتول شیافزا
ــت ــغل يهااگر فرص ی ایجاد مردم محل يبرا یش

  .شود

  .را حفظ کند شکه بتواند خود یتا زمان  یسنت يکوچک کشاورز اسیاز مق يگهدارن

  یمحل يهاو سنت یاحترام به زندگ  يتوسعه گردشگر

به  مندعالقه قطعاً

  همکاري هستند

ندگ  له   ،یافراد محل یبهبود ســـطح ز از جم

آموزش و پرورش،  ،یشغل  يهافرصت  جادیا

  هارساختیو ز

است   رگید يزهایبه چ یابیدست  يبرااي هیپا نیا

  عتیطب نهیهز با یحت

ــدمردم محل یبهبود زندگ براگر تمرکز  نه  ،ی باش

  يرشد اقتصاد بر

  مناسب براي رشد اقتصادي  يتوسعه گردشگر

  کارمحافظه مدارجامعه

  در شرایط خاص

  يشدن کشاورز یو صنعت داتیتول شیافزا

  .باشد عتیاحترام به طب با اگر

ــازيبه اگر ــرا س ــتقالل و  ،یپول ریغ طیدر ش اس

  .ي باشدداریپا

  يتوسعه گردشگر

  

  .اشدب یو فرهنگ یعیطب راثیاحترام به مبا  اگر

  .باشد ینفع مردم محل اگر

به  مندعالقه قطعاً

  هستند يهمکار
  یسنت يکوچک کشاورز اسیاز مق ينگهدار

  )هاانسان-عتیطببا (هماهنگ  راثیعنوان مبه

ــت     با فرصـ که  در ارتباط   يگرید يها همانطور 

  )ياست (گردشگر

  .کندمین را تأمردم معیشت تواند می نیا

ــم یناهمگون نیا ــتیتنوع ز ایانداز و / چش را  یس

  .کندحفظ می

  طرفدار محیط زیست
کامال مخالف 

  همکاري
  .محیطی داردزیرا تاثرات زیست  يشدن کشاورز یو صنعت داتیتول شیافزا

  

  .نخواهند بود نفعذيزیرا مردم بومی     

  خاص طیدر شرا

ندگ  له   ،یافراد محل یبهبود ســـطح ز از جم

آموزش و پرورش،  ،یشغل  يهافرصت  جادیا

  هارساختیو ز

 اردیمســـتقل و پا ،یپول ریغ طیاگر رفاه در شـــرا

  .باشد

  .حفظ شود عتیطب اگر

محافظت  (منظر و ســنت)  یفرهنگ راثیماز اگر 

  .شود

  .اشدب یو فرهنگ یعیطب راثیبا احترام به ماگر   يتوسعه گردشگر

به  مندعالقهقطعا 

  هستند يهمکار

  يشدن کشاورز یو صنعت افزایش تولیدات

شم  یناهمگون نیا فظ را ح یست یتنوع ز ایانداز چ

  .کندمی

  )هاانسان-عتی(هماهنگ با طب راثیعنوان مبه

  يتوسعه گردشگر
 نیشغل بدون از ب جادیا يبرا نهیگز کیعنوان به

  راثیو حفظ م عتیبردن طب

  ارائه شده است. شتریب دهندگانپاسختوسط  که ذکر شده یلیتنها دال *

  

وع حفظ تن يو برا یفرهنگ راثیعنوان مرا به ی در مقیاس کوچکسنت يتنها ارزش کشاورزنه دهندگانپاسخگروه از  نیا

  کردند. یابیارز زین یروش زندگ کیعنوان بلکه به ،یستیز
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برد و مردم ب نیرا از ب یعیتمام منابع طب نیاما در عرض دو سال ا د،یکن جادیشود. اگر شغل انمی یابیتوسعه به طور جامع ارز معموالً«

قرار است فقط براي مدت کوتاهی  تنها. اگر وابسته به میزان خطرپذیري است نی؟ اي دارد، چه سودشوند (مهاجرت) حرکت مجبور به

  .»طور که هست بماندهمان بهتر است که ستم،ین مندعالقه، من باشد

  18عامل شماره 
  

 گونهچیه جهیو در نت قرار دادند تیاولو ی را درعیطب راثیحفاظت از م »ستیز طیمحدار طرف« دهندگانپاسخ ت،یدر نها

 حامی ندهندگاپاسخ نیاز ا یند. برخرد) را قبول نکيشدن کشاورز یصنعت مثالًشود (را که موجب خراب شدن آن می یشرفتیپ

آن  یش ازارزش ذات ياز آنها برا ياری، اما بسی بودندبهبود سالمت مواد محل يبرااي لهیعنوان وسبه یعیطب راثیحفاظت از م

 یرتأثبدون  یبهبود ثروت مردم محل يبرا یعنوان راهبه یو فرهنگ یمحیطزیست ي). توسعه گردشگر8(جدول  کردند تیحما

  در نظر گرفته شد. عتیبر طب یمنف
  

 نیزم از بیش از حدبر استفاده  این مبتنی رایاز دست رفته است، ز يهارشد، بدتر از فرصت قیاز طر رفاه يویبه هر حال، سنار«

 فقیر انخودشمشکل مردم است اگر  نیا از دست رفته يهابرد. در فرصتخواهد  نیمنطقه را از ب یستیتنوع ز تمامی نیو ا باشدمی

  .»د کار کنندستنتوانمی فقطخواستند اگر می رایباشند، نه من، ز

  22عامل شماره 

  حث. ب4

 ت رااین قدر اننفعذيمشترك به طور خودکار به  يهادگاهید جادیا فرایندو  ویریزي سناردهد که برنامهما نشان می جینتا

دهد گذارند نشان میرا به اشتراك می یمشترک دید عواملکه تمام  تیواقع نیا. اقدام نمایندانداز خود چشم در راستاي دهد تانمی

 عوامل یرا برجسته کرده است. در صورت امکان، تمام یمشترك گرفته شده و هدف کل يهاتیاز اولو ویریزي سنارکه روند برنامه

 تیریمد ايرا به صورت کنترل شده یخارج يگذارسرمایهدهند و  شیرا افزا یرا حفظ کنند، انسجام اجتماع یستیخواهند تنوع زمی

تواند می ویریزي سناردر واقع، برنامه .قرار گرفت بنديرتبه یندر اول آوردبه ارمغان می ییبایز توازن يویکه سنار گونهکنند، همان

 ;Bradfield et al., 2005د (مختلف اقدامات کمک کن يهادوره يامدهایو پ ندهیآ يدیکل نانیدر مورد عدم اطم یآگاه شیبه افزا

Volkery and Ribeiro, 2009.( توسعه از تحوالت یکل يدیرا دارد که د نیا لیپتانس ن،یعالوه بر ا)(املعو انیدر م ندهیآ هاي 

 يشده برا رفتهیپذ پذیريسازشحال، تفاوت در  نیبا ا). Daconto and Sherpa, 2010; Henrichs et al., 2010د (کن جادیا

شترك، م دید نیدهد که انشان می بازي نقشانجام ما و  بنديشد. رتبه داریپد مطلوب دگاهیبه د یابیدست راستايدر  يهمکار

 نیمثال، ب يبرا( کنددرون آن داده شده پنهان می يفرد يبه اجزا باري کهو مطلوب  يویاز سنار تیحما لیرا در دال ییهاتفاوت

هاي تحوالت گزینه اتتأثیراز  یدرك متفاوت نیو همچن )؛یو فرهنگ یعیطب راثیو حفاظت از م یمردم محل یبهبود زندگ

  .)يشدن کشاورز یصنعت ای تشدید تولیداتاز جمله ( قطعی هاي)توسعه(

 ابراز عواملط که توس ییاز باورها یتنها با برخ ویریزي سناربرنامه فرایند ،توافق کلی جادیا رغمیدهد که علما نشان می جینتا

شترك ملموس م اقدام يبه منظور ارتقا ویریزي سناربرنامه ییممکن است توانا نیکه ا یمکنشود. ما استدالل میمی درگیرشود، می

 عواملوسط که ت باشندمی ییآنها شدهاست، باورها منعکس اي روند مذاکره کی ویریزي سناربرنامه نکهیمحدود کند. با توجه به ارا 

 یکل دید ن،یبنابرا .)Van de Kerkhof, 2006به  دیشود (نگاه کنمی دایپ یمشترک نهیشوند و در آنها زمبه اشتراك گذاشته می

ود روند در نظر گرفته ش نیدر ا ریدرگ عواملاز  یبرخ کلیدي يمنعکس کننده باورها عنوانبه تواندمشترك نشان داده شده می

 مورد دوممطلوب  يوهایقابل قبول و در سنار هايپذیريسازشحال، تنوع در  نیبا ا ).Sabatier, 1988, 1998 دی(دنبال کن
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از  یعضدر واقع، ب نیست. ،شودمی ابراز عواملاز  کیکه توسط هر  ییهمه باورهابه اشتراك گذاشته شده انداز چشم کنندهبرجسته

 دگاهیکه د مسیرهایی ایشده،  ابراز عواملاز  یکه توسط برخ یستیز بر حفظ تنوع يتوسعه اقتصاد ینسب تیاهم لیباورها، از قب

مشترك  دید ) درمقیاسکوچک ییهاوهیو حفظ ش يکشاورز افزایش تولیدات قیعنوان مثال از طر(به ،قابل دستیابی دارندمشترك 

تالف در چارچوب ائ عوامل نیب يهمکار تیتثب يبرا یعنوان عوامل مهمبه »ییگرااستیس يباورها« نی. چنمنعکس نشده است

 ،یی، به تنهادید مطلوب يبه اشتراك گذار ب،یترت نی). به اSabatier, 1988, 1998( شوددر نظر گرفته می ریطرفداران سابات

و  یعموم تاسیس فراینداز چند جنبه  ای کیدرك (این اصطالح به معنی  گراسیاست يباورها عواملکه این نیست  بر ینیتضم

ها و يهمکار کهگذارند ببه اشتراك  ) را.ی آن استابیو ارزسازي ادهیپ است،یس بنديو فرمول يگیرتصمیماز جمله  ،یاجتماع

  کنند. لیاقدامات را تسه

 ،یقبل قاتیکند. مطابق با تحق ییرا شناسا از عواملمختلف  يهاگروه نیبالقوه ب مناقشاتتواند می »گرااستیس يباورها« نیا

 کنند نديبتیاولو یستیتنوع زاز از حفاظت  باالتر را يدارند تا رشد اقتصاد لیتما یدولت يهادهد که سازمانما نشان می جینتا

)Mikulcak et al., 2013.( را با  يشتریب اتیبه ما امکان افزودن جزئ ،ما هايپذیريسازشو کشف  بنديرتبه شیوهحال،  نیبا ا

و  یدولت يهاسازمان نیتضاد ب نیتريکه قو میکار، متوجه شد نی. با انجام اداد آنها،پشت  لیو دال گراسیاست يباورها ختشنا

 يد براتوانامر می نیکردند اها فکر میآژانس. ه استبود يشدن کشاورز یو صنعت افزایش تولیداتاطراف حول موضوع در  یمحل

دهد را کاهش می یشغل يهافرصت يکشاورزسازي یمعتقدند صنعت یمحل يهاکه سازمان یکند در حال جادیشغل ا یمردم محل

که  واملیع انیدر م یحت تولیدات بیشتر کشاورزي تضاد موجودعواقب بالقوه  از هابرداشت نیبرد. امی نیرا از ب ستیز طیو مح

  .دهدرا نشان می دارند یانداز مشترکچشم

ر ب قداما يبرا عوامل ییدرك توانا يمختلف برا عواملاز  يبا تعداد وهایسنار یابیکه ارز میافتیما در ،یاز منظر روش شناخت

 یفعال محل يهاو گروهی مردم یدولتریغ يهاسازمان ،يدیکل یمحل عواملبود.  دیمف شانو توسعه اهداف شانيباورها اساس

شتر ها بییا آژانس یالمللنیب يهاسازمان ای یدولتریغ يهامانند سازمان یخارج عواملخود نسبت به  دگاهید در راستايعموما 

 ;Wakefield et al., 2006( دهدنشان میرا  تیفعال مصمم نمودن بهمکان را در به  ینقش دلبستگ نیا باشند.درگیر می

Wyborn, 2015 .(ه اقدام وع بشر ایو شان دگاهیبه دآنها  دنیمانع از رس یموانع مختلف اذعان داشتند دهندگانپاسخ ن،یعالوه بر ا

دهد نشان می لیتحل نی. ابه میان میاورند رییتغ جادیا يرا برا یمختلف يهاتیظرف در نتیجه، و شوندآن می در راستاي رسیدن به

 یرتأثمورد نظر  ریمس در ستمیس درآوردن حرکت ي بهآنها برا تیدرك افراد از ظرف بر دخالت در اقدامات ممکن است زانیکه م

ار بودند، اغلب تر مشغول به کنییدر اقدامات پا ای ستندیمشغول به کار ن دگاهشانینسبت به د یتیفعال چیکه در ه عواملیگذارد. می

موانع (به احساسی در مورد  نیچن )،2000( 1مهر-ينزیکاز مک يرویخود دارند. در پ در یینداشتن توانا احساس ای يدیاحساس ناام

 سبک ،یدولت تیفقدان حما که شامل ،را اقدام يبرا یعمدتا موانع خارج عوامل دخیل، دیگر سواز است.  یداده شده) داخل عامل

احساس کردند که  دخیل عواملفعال، اکثر  ریغ عواملکنند. بر خالف می احساس شود رامی و نگرش جامعه یمدرن غرب زندگی

رد. با را برطرف ک یموانع خارج توان، میاین موارد داشته باشنداز اي نمونهشوند و  ریدرگ يبتوانند به طور موثر یاگر جوامع محل

امر  نیعمل داشته باشند که ا يبرا يشتریب يهاییممکن است توانا دخیل عواملکه  میکنما استدالل می ج،ینتا نیتوجه به ا

 (همچنین نگاه کنید به باشد) دارند تیبه موفق لی(و تماشوند اقدامات می ریدرگآنها بیشتر چرا  نکهیا ی برحیتواند به توضمی

Mitchell, 2005; Wakefield et al., 2006(که مردم  ستین یمعن نیها به طور خودکار به اتیظرف نیحال، داشتن ا نی. با ا

  ممکن است مکان دلبستگی بهکه  میشد متوجه ). ماWyborn, 2015( شوند ریخود درگ دگاهید در راستاياقدامات در خواهند می

                                                           
1. McKenzie-Mohr 
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  موجود به عمل باشد. تیانتقال ظرف يبرااي پیشرانه

 Kolb, 1984; Lawrence, 2008; Van der طور مثالهب(م و اقدا يریادگیتجارب گذشته در  حسبفوق و بر  دهیبر اساس ا

Heijden, 2005; Fazey, 2005 ،( کی راستايعوامل در شدن  ریرا در مورد نقش موانع درك شده بر درگ یمفهوم یچارچوبما 

 کی تیدرك شده تقو درونیفعال، موانع ریغ عواملدر مورد  ،دهد که). چارچوب ما نشان می4(شکل  میکنمی شنهادیپ دگاهید

 ریزي(مانند برنامهانداز (ایجاد هدف) خودي خود از طریق تمرین ایجاد چشم به توانمی یسختبه است که  فعالیت عدمچرخه 

 ندهیآ دیجهت د راستاي اقدام در که موانع بر افراد در نمایداین نکته را برجسته می چارچوباین  .وداین چرخه شکسته ش )ویسنار

 ایمهارت)  ایدر دانش  مثال طوربهعمل (در  ییاز عدم توانا یناش تا حدي موانع درك شده ممکن است نیگذارد. امی تأثیرآنها 

با  عواملعنوان مثال، ). به4(شکل  ردیگبقرار  عوامل اتیتجرب تأثیرتحت  تواندمیاز دیگر سو همچنین باشد،  اقدام يبرا زهیانگ

را  زایشیرو به افشود موانع در اقدامات مواجه شوند که به نوبه خود باعث می يشتریتوانند با مشکالت بداشتن منابع کمتر می

وجه قرار مورد تما  اتیمطالع نهیدر زم ژهیموضوع به و نی. ابمانند بازمطلوب  ندهیدر جهت آ اقدام به عمل از متعاقباًو  احساس کنند

 راثیم کیاز  یناش احتماالً تیوضع - شده دلسرد رییدر جهت تغ يداریدر اقدام معن دخیل شدناز  عوامل ياریکه بس گرفته

 ;Meyer-Sahling, 2009 (نگاه کنید به اندسرکوب شده یجامعه مدن و توسط -تر به آن پرداخته شدپیشاست که  یخیتار

Bădescu and Sum, 2005; Hanspach et al., 2014; Mikulcak et al., 2015.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شده و اقدامات   نیرابطه ب یچارچوب مفهوم. 4شکل   شده  موانع درك  ستاي در اخذ  شد می مطلوب دید را . وجود موانع بر با

 ییهاو بازتاب محتاط بودنها موجب تی، تجارب در فعالدر پی آنگذارد. می تأثیرآنها  دید در جهتاقدامات  در عوامل مشارکت

شده آنها برا  تیظرف رییشود که به تغ می س  رییتغ جادیا يدرك  شده در  موانع د رییتغ که در نتیجه بهانجامد، می ستم یدر  رك 

  .شودمنجر می ابتدا
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 کیعنوان هآن ب يهاارزش بواسطهاست،  فیضع میمستق براي تسریع اقدام ویریزي سنارکه برنامه مادامی میریگمی جهینتما 

 جممنسریزي اقدامات تواند به برنامهمی ،اندازچشم ایجاد نی) و تمریابیارز هم در زمان و بنديهنگام فرمول هم در( قیابزار تحق

و اعتقادات مشترك نشان  رضایت عمومیمورد  را در یتواند موضوعاتمی اننفعذي نیمشترك ب ياندازهاچشم جادیکمک کند. ا

انداز چشم نیا ینیو بازب یابی). پس از ارزAlbrechts, 2004اهداف است ( جادیساختن طرح و ا ينقطه شروع مهم برا کیدهد که 

 يهارا که به طور بالقوه مانع اقدامات مشترك و موانع مختلف درك شده توسط گروه گراسیاست يحاکم بر باورها لیتوان دالمی

 يهاياستراتژ کمک کند تا کنندگاننیممکن است به تمر نی. بنابرانمود استخراج را شودمی ویریزي سناربرنامه فراینددر  مورد نظر

کت مربوط به مشار يهاو چالش عوامل يازهایمطابقت با ن يا برا) ريساز تیها، ظرفزهی(بحث در مورد اعتقادات متضاد، انگ مناسب

با توجه به  ).Schneider and Ingram, 2009; McKenzie-Mohr, 2013به  دی(نگاه کن نمایند طراحی راهبرديدر اقدامات 

رفع  يبرا شهیها همبرآورده ساختن آن یها و چگونگدگاهیشود که ارائه اطالعات در مورد دآشکار می ،يشنهادیپ یچارچوب مفهوم

اشته د اقدام مساعدت برايبه  ازین عواملاز  ی. در عوض، ممکن است بعضستین ی، کافشوندکه باعث رکود میموانع درك شده 

  ).4(شکل  انجامدمی رییتغ ي ایجادبرا آنهادرك شده  تیظرف ، به تغییرباشند که به نوبه خود

  يریگجهینت. 5

 تواندیم و نموده جادیا توافق عمومیتواند است که می يدیمف یپژوهش شیوه ویریزي سنارما نشان داد که برنامه يهاافتهی

ی اتیعمل يهاها و برنامهياستراتژ ی برايطراح که در بر دارنده ،يداریپا يمدت به سو یدر جهت گذار طوالن يورود کیعنوان به

 عواملوع از مجموعه متن کی انیمشترك در م نشیب کی جادیتواند به امی ویریزي سنارامهکه برن میافتیاستفاده شود. ما در است

 يمندعالقهمورد  امشابه ب ییویسناردرگیر رتبه دادن به  عوامل تمامیما مطالعاتی در مورد . کمک کند ییجامعه روستا کیدر 

 نسجمماقدامات  يبرافهمیده شده  يهاموانع و فرصت استخراج يبرا دیمف يابزار ورود کی وهایسنار ن،ی. عالوه بر اشدند شانخود

 یماتاز اقدا تیحما يرااند را بحس نموده عوامل ی را کهتا موانع ستین یخود کاف يبه خود ویریزي سنارحال، برنامه نیبود. با ا

 انیرا در م یمختلف يهاتیاولو عوامل ن،ی. عالوه بر ااز بین ببرد دنشومی محیطی ترجمهزیست-یاجتماع ستمیدر س رییتغ بهکه 

شده  تفسیررك مشت دیبه د یابیدست يها براراه نیدر مورد بهتر یخود داشتند که به درك متفاوت ندهیآ دگاهید اجزاي تشکیل دهنده

 مانع از ممکن است نیمورد عالقه خود عمل کنند. ا يهادگاهیدارند تا بر اساس د یمختلف يهاییتوانا همچنین عواملو  ؛بود

  .شوددر منطقه  رییتغ جادیا يالزم برا یاقدامات مشارکت

 هیباشند، ما توص داریتوسعه پا راستاياقدام در  يبرا محسوس يهابرنامه جادیبه ا مندعالقه پژوهشگرانو  متخصصاناگر 

 ریزياز برنامه یمشارکت فراینداستفاده کنند تا  ترنیو طوال هیو ثانو هیمرحله اول از هر دو ییویریزي سناربرنامه درکه آنها  میکنمی

و  يریادگیش و دان تبادل تیتقو يبرا ،عوامل نیشروع گفتگوها ب يبرا دیبا ویریزي سنار. در مرحله اول، برنامهشود رییتغمنجر به 

اوت متف يهادگاهیو از د ردیقرار گ یابیمورد ارز عواملتوسط  دیشده با جادیا يهادگاهیاستفاده شود. در مرحله دوم، د اجماع جادیا

 ،شودمی رییتغ جادیا يبرا عوامل تیظرف که شامل، در عملمورد نظر و موانع درك شده  هدفبه  یابیدست یدر مورد چگونگ

موانع ا بر تا آنه طراحی شده شرکت کنندگانتوانند با همراهی هاي ملموس میاست که استراتژياستفاده شود. تنها در مرحله سوم 

 يعنوان ورودبه شده بنديچارچوب يوهایکه سنار میکن. ما استدالل میفائق آینددر برابر اقدامات  شانخود یو خارج یداخل

ه در آن کاي و بازگشت به جامعه ویارزش سنار شیافزا يمستقل، برا تمرین کی يبه جا دار،یتوسعه پا يدراز مدت برا يهابرنامه

 يهادورهبا را  هاویفکر کنند که چگونه سنار به این دیاز ابتدا با ویریزي سناررو، توسعه دهندگان برنامه نیمهم است. از ااعمال شده، 

  .یسسات محلؤدر دستور کار م وهایسنار یبا معرف ای میمستق طوربه شانخودخواه  ،هماهنگ کنندمنطقه  نیدر ا تیریزي فعالبرنامه
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  چکیده

 عنوانبهي اجرایی در سطح مناطق شهرداري و هاستادهاي بازآفرینی مناطق تهران که در راستاي مدیریت هماهنگ دستگاه

بازآفرینی  اجراییریزي اقدامات بندي و برنامهلویتواند، شناسایی، اتهران تشکیل شده شهرکالنهاي ستاد بازآفرینی زیرمجموعه

خدمات خود دارند. طبق دستورالعمل ستاد بازآفرینی مناطق شهر تهران، هر یک از پایدار منطقه و پیگیري تحقق رویه را در شرح

مناطق موظف به تشکیل سه کارگروه خدمات و زیرساخت، کارگروه اجتماعی و فرهنگی و کارگروه ضوابط و مقررات هستند که 

در گام نخست، بر اساس رهیافت  .توسعه محلی قرار گرفته است نیمع ترادف در دستور کارذیل ستاد  هاکارگروهاین  يازاندهرا

تادهاي مناطق ها و سبایست اقدام به احصاي نیازها در راستاي تدوین دستور کار جلسات کارگروهترین سطوح، میبازآفرینی از پایین

هاي اجرایی و تعامل با شهرداري و دیگر سند توسعه محالت، خروجی برگزاري کارگروه توانند ازشود که دفاتر توسعه محلی می

ترین ابزار در ديکلی عنوانبهالبته الزم به ذکر است، سند توسعه محلی  .به فراخور نیاز بهره ببرند ،نهادهاي درگیر در بافت فرسوده

ربط هاي ذين استفاده از ظرفیت ستاد بازآفرینی مناطق و دستگاهچرا که از اهداف مهم آ ؛شوداحصاي نیازهاي محالت معرفی می

  در نوسازي متوازن محالت است. 

عنوان اجتماعی و فرهنگی؛ ترافیک و حمل و  16ي ذکرشده، لیست موضوعات قابل احصا در هاگیري از روشدر نهایت، با بهره

خدمات زیربنایی و زیرساختی؛ مسکن؛ امور ثبتی و حقوقی؛ محیطی؛ گانه و پارکینگ؛ زیستمین خدمات هفتأنقل عمومی؛ ت

فضاي عمومی شهري؛ میراث طبیعی، فرهنگی و امالك باارزش؛ مدیریت بحران؛ امنیتی و انتظامی؛ اقتصادي؛  بهسازي معابر و

 عنوانبهود شمی بندي گردیده است، که پیشنهادهاي خصوصی دستههاي دولتی؛ گردشگري؛ کاربري ناسازگار شهري و زمینزمین

  ها و ستاد بازآفرینی مناطق استفاده گردد.دستورالعمل بازبینی در تدوین دستورکار جلسات کارگروه

ها و ستاد بازآفرینی مناطق، احصاي نیازها، مدیریت هماهنگ.سند توسعه محلی، کارگروه ها:کلیدواژه
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  لهبیان مسئ. 1

ه رویکرد با عنایت ب همچنین محلی و، ستادهاي بازآفرینی در سطوح ملیتشکیل با توجه به تدوین سند ملی بازآفرینی و 

سازي برنامۀ سوم توسعه شهر تهران، شرایط مناسبی براي پرداختن به ابعاد ریزي و پیادهمحور شهرداري تهران در برنامهمحله

جامعی از توسعه، نوسازي و بازآفرینی محالت در تهران (داراي بافت فرسوده و ناکارآمد و نیز عموم محالت شهر تهران) فراهم 

 ن عنوانهایی با ایتشکیل ستاد ،از مقیاس ملی تا محلی در حوزه بازآفرینی ،چرخه هماهنگ تکمیل. در همین راستا جهت شده است

 ها و ستاد مناطق بري و پیگیري کارگروهازاندهراکه از آنجایی گرفت. در دستور کار قرار  تهران، شهرداري 20تا  7در سطح مناطق 

ي هااز طریق دفتر توسعه محلی جهت تدوین دستور کار جلسات کارگروه باشد، لزوم احصاي نیازهامیتوسعه محلی معین  دفاتر عهده

در این یادداشت با بررسی وظایف و دستورالعمل دفتر توسعه محلی به بیان چگونگی  .مختلف ستاد بازآفرینی مناطق ضرورت یافت

 ي فرسوده پرداخته شده است.هااحصاي نیازهاي بازآفرینی در بافت

  بازآفرینی شهري رهیافت اقدامات .2

ت که در ریزي راهبردي ثانویه اسمبنا در نواحی فرسوده شهري مبتنی بر برنامهبازآفرینی شهري رهیافت نوینی از مداخله مکان

 یندا، فراست. در چارچوب این رهیافت گردیدهي شهري هاگذاريمیالدي وارد سیاست 1990مطرح شده و از دهه  1980دهه 

شهري  ي توسعههاتوسط کارگروه ،راهبردي يمیالدي در قالب سند 1990شهري در بریتانیا در اواخر دهه دیگري به نام نوزایی 

ثیرگذار أار تبریتانیاي آن دوران بسیکه بر رهیافت بازآفرینی شهري  انگلستان مطرح گردید، کارگر نوینتحت رهبري حزب در دولت 

صول مبتنی بر ا ،ارتقاي کیفیت زندگی در تمام ابعاد در نواحی فرسودهیکی ، کرداین رهیافت دو هدف را دنبال میاست. بوده 

 ناحیه به رهبري بخش عمومی در سطح محلی و با همکاري کامل و مستمر یکپذیري اقتصادي افزایش رقابت دومیو  پایداري

  .)Leary and McCarthy, 2010: 3; Tallon, 2013: 9(بخش خصوصی 

، 3ي پرچمها، ایجاد پروژه2بالاستفادهي ها، بازتوسعه زمین1افزاجموعه اقداماتی چون توسعه میاندر چارچوب این رهیافت، م

، برندسازي و 6هاي مسکونی نوینو ساختمان 5، ایجاد مراکز شهري سرزنده، ایجاد مراکز خرید4برگزاري رویدادهاي جاذب سرمایه

مداخالت بازآفرینی در  .)1390 ،نتراپ کرمونا و(شد کار بسته مراکز شهري بهریزي و موارد مشابه دیگر در برنامه 7بازاریابی شهري

ها عالیت. مواردي از فشکل گرفتمحیطی و حکمرواي زیست -فرهنگی، کالبدي -د اقتصادي، اجتماعیاتمامی ابعاد فضا همانند ابع

 ).Tallon, 2010: 6( نمایش داده شده است 1و اقدامات بازآفرینی در جدول 

  

  )Tallon, 2010: 6به تفکیک ابعاد فضا ( هایی از اقدامات بازآفرینی. مثال1جدول 

  اقدامات  بعد

  ، توسعههاایجاد شغل، افزایش درآمد، ارتقاي مهارت  اقتصادي

  ارتقاي کیفیت زندگی، ارتقاي سالمت،خدمات عمومی، مسکن پیشگیري از جرم  فرهنگی -اجتماعی

                                                           
1. Infill Development 
2. Brownfield Redevelopment 
3. Flagship Projects 
4. Event-led or Culture-led 
5. Retail-led Regeneration 
6. Housing-led Regeneration 
7. City branding and marketing 
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  ها، ارتقاي محیط مصنوع و طبیعی، ارتقاي حمل و نقل و ارتباطاتارتقاي زیرساختایجاد و   زیستیمحیط -کالبدي

  هاگیري، افزایش ظرفیت مشارکت، درگیر ساختن تمامی گروهسازي تصمیممحلی  حکمروایی

  اندازي نهاد توسعه محلهتدوین سند بازآفرینی محله از طریق راه .3

بندي محالت، به تفکیک براي هر محله سند مشارکتی گانه و اولویتپنجهاي هاي ناکارآمد در گونهبا شناسایی محدوده

این مقیاس  درباید توجه داشت که . شودمیتهیه  یندهاي تسهیلگريااندازي نهاد توسعه محله، طی فرهبازآفرینی محله، از طریق را

دوین اندازي نهاد توسعه و تدستورالعمل راه انی بوده وهمگ محلی و مشارکتبر مبناي توسعه  طور کاملبهریزي ریزي، برنامهاز طرح

 همین مبنا شکل گرفته است. نیز بر سند مشارکتی بازآفرینی

در حور، مهاي ارتقاي کیفیت زندگی و محیطی در محالت هدف را مبتنی بر رویکرد اجتماع، تدوین و اجراي برنامهرهیافتاین 

 دنبال به ،عالوهاست. بهسازي نقش نهادهاي محلی و مدنی در عرصه تصمیم تقویتهدف آن  وداده قرار  دستور کار خود

ی اجتماع یها و منابع توسعه درونو استفاده از ظرفیتبوده گیري سازي در نهادهاي دولتی و مدیریت شهري در عرصه تصمیمظرفیت

 .کندمعرفی میابزار کلیدي بازآفرینی  عنوانبهرا 

شود ن میاندازي نهاد توسعه محله تدویمشارکتی بازآفرینی محله طی فرآیندهاي تسهیلگري و با راهطبق این دستورالعمل، سند 

د این سن ،مدخالنگران و ذيهاي مشارکت، جلب مشارکت حداکثري کنشو نهاد توسعه محله موظف است با توسعه انواع روش

  .)بازآفرینی شهري ایرانشرکت ه: نهاد توسعه محل -سند بازآفرینی محله (د و اجراي آن را پایش و ارزیابی کنرا تدوین کرده 

  

  

  

  

  

 

  

  ها و محالتنقش مرکز توسعه محله و نهاد توسعه محله در بازآفرینی محدودهنمودار . 1شکل 

  )http://udrc.irشهري تهران  شرکت عمران بهسازي :نهاد توسعه محله -سند بازآفرینی محله(

  شهري ابزاري در راستاي احصاي نیازهاي بازآفرینی ،. سند توسعه محله4

ت، یک فرایند از گرا اسعالوه بر اینکه مسئله بازآفرینینگاه  شود.از باال به پایین دیکته ، هابرنامه نباید در موضوع بازآفرینی

وسعه ت نهادهاينیازهاي مردم از طریق  .شوداحصاي نیازها باید با خود مردم شروع  ،. در حوزه بازآفرینیباشددارا میپایین به باال را 

  .شوندمیدرگیر  ي مسئول در حوزه مدیریت شهريهاو بر اساس آن دستگاه دهشبندي محلی شناسایی و اولویت

ز محله (موجود در حال حاضر ا هروي توسعطریق شناسایی مشکالت کلیدي پیش اي است که ازی، برنامهمحل هتوسع هبرنام

اقدام به تدوین چارچوبی براي مواجهه با این مشکالت کلیدي و دستیابی محله  ،گیري در آینده از سوي دیگر)شکلسو و قابل یک
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سته به شرایط پذیر برخوردار بوده و وابیافتگی مطلوب از چارچوبی انعطافنماید. این برنامه و وضعیت توسعهیافته میبه شرایط توسعه

رد و مبتنی گیریزي و اجرا را در بر مییند برنامهاثر توسعه در فرؤبنابراین، تمامی عوامل م .استفرد فضاي محلی خاص و منحصربه

هاي نهادي، امکان تحقق توسعه هاي مؤثر در بخش عمومی و زمینهبر مشارکت حداکثري اجتماع محلی، همکاري کامل دستگاه

یریت شهري تدوین شده است تا از طریق آن بتواند اهداف زیر را کند. اهداف این سند در ساختار مددر سطح محلی را فراهم می

  :محقق سازد

محیطی، حقوقی و مدیریتی) در نوسازي، بازآفرینی و تنیده (اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، زیستهمتوجه به ابعاد جامع و در -

  ؛مشارکت اجتماعی در توسعه محله

ازي ربط در نوسهاي ذيهران و ستادهاي بازآفرینی مناطق و دستگاهت شهرکالنگیري از ظرفیت ستاد بازآفرینی بهره -

 ؛متوازن محالت

 ؛ریزي توسعه شهر تهرانریزي پایین به باال در سطح محالت و هماهنگی بخشی و جغرافیایی برنامهتحکیم برنامه -

محله و نهادسازي براي تداوم هاي مختلف براي توسعه ها و اقدامات هماهنگ دستگاهایجاد چارچوبی مناسب براي برنامه -

 ؛اي در سطح محالتریزي و اقدام توسعهبرنامه

ي هااي براي همه نهادهاي توسعه محلهفراهم آوردن امکان ارزیابی و پایش محالت و وضعیت پیشرفت اجراي برنامه -

 .)1397، اکبريعلیحاجی( ).گذاران شهري و ..اي، مدیران نواحی و مناطق، سیاستدخیل (مردم محلی، نهادهاي محله

 باشد.ترین ابزار جهت احصاي نیازها در جلسات کارگروه و ستاد مناطق میلذا با توجه به اهداف فوق، سند توسعه محلی از مهم

  

  ي ستاد بازآفرینی مناطقهاهاي احصاي نیازها براي تدوین دستور کار جلسات کارگروه. روش5

ي اجرایی در سطح مناطق شهرداري تهران و هادر راستاي مدیریت هماهنگ دستگاهستادهاي بازآفرینی مناطق تهران که 

اجرایی  ریزي اقداماتبندي و برنامهلویتواند، شناسایی، اتهران تشکیل شده شهرکالني ستاد بازآفرینی هازیرمجموعه عنوانبه

پرده ي مناطق سهاوظیفه به کارگروه، در سطح محلی .خدمات خود دارندبازآفرینی پایدار منطقه و پیگیري تحقق رویه را در شرح

معین کارشناس ستاد بازآفرینی مستقر در دفتر ، 1397طبق تجربه دفاتر توسعه محلی در سال  ).1397، اکبريعلیحاجی(د می شو

   د:هاي زیر استفاده نماید از روشتواندستور کار جلسات ستاد بازآفرینی می تنظیمجهت تدوین و 

 گیري از ظرفیت ستاد بازآفرینی از اهداف مهم اسناد توسعه محالت، بهره: هدف کارگیري سند توسعه محالتبه

 ،باشد و از سوي دیگرربط در نوسازي متوازن محالت میهاي ذيتهران و ستادهاي بازآفرینی مناطق و دستگاه شهرکالن

برداران، مالکان، کسبه، مدیران شهري و دیگر محله، میثاق مورد توافق دخیالن محله اعم از ساکنان، بهره هتوسع هبرنام

نهادهاي موثر در محله است که با توجه به مسائل کلیدي مبتال به محله و به شکل مشارکتی تهیه شده است. بنابراین سند 

روه ي نخست جلسات کارگهاکارگیري آن از ضرورت و اولویتو بهکند ثري ایفا میوسعه محلی در احصاي نیازها نقش مؤت

  و ستاد بازآفرینی مناطق است.

 کارگروه اجرایی با هدف مدیریت عملیاتی و اجرایی اقدامات بازآفرینی شهري در  :ناحیه ي اجراییهابرگزاري کارگروه

، مدیر امور شهرسازي و فنی و ترافیک 137ترکیب شهردار ناحیه، شورایاري محالت، واحد  وو محالت با اعضا  هامحدوده

از آنجایی که  .)5 :1395سازمان نوسازي شهر تهران، ( گرددتشکیل میسراي محله نمایندگان  و دفاتر توسعه محلی

ازها بایست نیجلسات کارگروه اجرایی، میدر گام اول با برگزاري  ،در کارگروه حضور دارند موجود،ترین نهادهاي محلی مهم

 احصا شود.ي مناطق از پایین به باال هاکارگروهجلسات  دستورکاروسیله بدین تا بندي گردداولویت هاو پروژه
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 :هاي ارگروهک رییس تمام نیازهاي احصا شده با دبیر و مناطق، قبل از برگزاري جلسات کارگروه تعامل با شهرداري مناطق

مناطق، در دستور کار ي موجود هاو پتانسیل هاظرفیتمالحظات، شده را طبق تا آنها نیازهاي احصا ؛شودمناطق بررسی 

ازآفرینی ي ستاد بهااین امر موجب برقراري اعتماد دوسویه مابین دفتر توسعه محلی و رییس کارگروه .جلسات خود قرار دهند

  در مناطق خواهد شد.

 هاي فرسوده در تهران و وسعت زیاد بافت با توجه بهي درگیر در بافت فرسوده: هابا نهاد و دستگاه تعامل و رایزنی

 کند نینوسازي و بازآفری به اقدام تواندیند نوسازي، شهرداري به تنهایی نمیادر فر دیگر اجرایی هايبودن دستگاهنقشذي

دهی، ي موجود را براي سامانهاو پتانسیل هابا ایفاي نقش مدیریت هماهنگ، تمامی ظرفیت ستاد بازآفرینیو ضروري است 

به غیر از شهرداري، چندین دستگاه و نهاد دیگر چون  د. بنابرایند هم آوررگ ناکارآمدي هااحیا، بهسازي و نوسازي بافت

کمیته امداد، اداره ثبت اسناد، بانک مسکن، نیروي ، ادارات برق، گاز، آب، اوقافاي، میراث فرهنگی، حرفه -سازمان فنی

انتظامی، بهزیستی، مرکز بهداشت، آموزش و پرورش، نماینده کل راه و شهرسازي، نماینده اداره کل تعاون و نماینده اداره 

ز مناطق و ). هر یک ا1395 ،تهران شهرکالن(دبیرخانه ستاد بازآفرینی  کار و رفاه اجتماعی از اعضاي مذکور می باشند

 هاتوانند احصاي نیازهاي خود را با اولویتبه فراخور نیاز و موضوع خود با برخی از این نهادها تعامل دارند که می هامحدوده

  تا دستور کار مناسبی جهت برگزاري جلسات تدوین شود. ؛و پتانسیل آنها همسو سازند

  مشاهده نمود.توان می 2شکل ي مختلف احصاي نیازها را در هاروش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  (نگارنده) ي ستاد بازآفرینی مناطقهاهاي احصاي نیازها براي تدوین دستور کار جلسات کارگروهنمودار روش. 2شکل 

  گیري. نتیجه6

مناطق شهر  داریاپ ینیستاد بازآفر لیتهران و متعاقب آن ابالغ دستورالعمل تشک شهرکالن داریپا ینیستاد بازآفر لیبا تشک

 نآ لیذ يهاکارگروه و همچنینمنطقه  اسیتهران و در مق شهرکالنستاد متناظر با ستاد  نیا لیمناطق، تشک يبه شهردار تهران

 يواز س یندگیانتخاب شده و امور مربوطه را به نما نیدفتر مع عنوانبهدفتر  کیدر دستور کار قرار گرفت. لذا، در هر منطقه، 
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توان با محالت را می اغلب نیازهاي احصاشده 1397. طبق تجربه سال کندمی يریگیمنطقه پ توسعه محلیدفاتر  ریسازمان و سا

  فرهنگی وکارگروه ضوابط و مقررات جاي داد. -توجه به موضوع در سه کارگروه خدمات وزیرساخت، کارگروه اجتماعی

نماینده  ،رییس کارگروه) عنوانبه( رانیعم -کارگروه خدمات و زیرساخت معاون فنی طبق دستورالعمل تشکیل ستاد مناطق در

. ندحضور دارمنطقه  گازو اداره  آب و فاضالب اداره نماینده اداره برق،، نماینده معاونت ترافیک و حمل ونقل، ریزيمعاونت برنامه

انه و خدمات هفتگحمل و نقل عمومی، مین تأ ی چونکارگروه باشد که موضوعات اعضاي بایست در راستاي شرح وظایفمینیازها 

 تیریمد، ، بهسازي معابر و فضاي عمومی شهري).(آب و برق و .. زیرساختی وخدمات زیربنایی محیطی، خدمات زیستپارکینگ، 

  شود.پیشنهاد می یمنیبحران و ا

، وي انتظامینیرنماینده  ،رییس کارگروه) عنوانبه( فرهنگی -ت اجتماعیستاد منطقه معاونی و فرهنگ یاجتماعاعضاي کارگروه 

سازمان ، کمیته امداد امام خمینی، مرکز بهداشت، آموزش و پرورش، ايحرفه -ش فنیموزآاجتماعی، رفاه  کار،و  اداره کل تعاون

اجتماعی اقتصادي و ي محلی و خیرین، توانمندسازي هانهادسازي گروه ی چونموضوعات . بنابرایندنباشمیبهزیستی 

  تواند در دستور کار کارگروه قرار گیرد.... می و انتظامی امنیتی کارآفرینی،ساکنان،

نماینده ثبت  ،رییس کارگروه) عنوانبه( يو معمار يشهرسازت معاون ،ستاد منطقه ضوابط و مقرراتاعضاي کارگروه همچنین 

 سکنمبر اساس شرح وظایف و حدود اختیارات اعضا، موضوعاتی چون بایست میاسناد، نماینده موقوفه و میراث فرهنگی هستند که 

  .مورد بحث قرار گیرد، میراث فرهنگی، تملک اراضی در آن (بسته تشویقی نوسازي و ضوابط طرح تفصیلی)، امور ثبتی

موضوع  16صا شده در اي، اغلب نیازهاي احرایزنی با نهادهاي محلی و منطقه و در نهایت با اتکا به سند توسعه محلی و تعامل

تواند دستورالعمل پیشنهادي جهت بازبینی احصاي نیازها در تنظیم شده است که این جدول می 2عنوان در جدول شماره  94و 

  راستاي تدوین دستور کار جلسات کارگروها و ستاد مناطق باشد. 

  

  و ستاد مناطق (نگارنده) هاکارگروه موضوعات و عنوان احصاي نیازها در راستاي تدوین دستور کار جلسات. 2جدول 

  عنوان موضوع

  اجتماعی و فرهنگی

ي اجتماعی (مرکز و اقدام)، هافوریت مشکالت کودکان کار، تزریق فعالیت و حیات شبانه در فضاي شهري،

عات اطال...)، بانک  (اعتیاد، مجردنشینی و ي اجتماعیها(ارامنه و ...)، اتباع خارجی، تهیه نقشه آسیب هااقلیت

ي محلی وخیرین، توانمند سازي هااجتماعی محله، تهیه نقشه سرمایه اجتماعی، نهادسازي گروه -جمعیتی

فروشان آموزي، مدرسه خالق، معضالت بهداشتی و درمانی، معضالت دستاجتماعی ساکنان، آموزش و مهارت

  هاو سد معبر؛ گرمخانه

و حمل و نقل  ترافیک

  عمومی

رسانی و آموزش ترافیکی، عالئم ترافیکی و تابلوها و وسایل نقلیه، اصالح هندسی معبر، اطالعرفع موانع تردد 

و ...)، تملک جهت بازگشایی  (اتوبوس، دوچرخه، مترو ي و احداث خطوط حمل و نقل عمومیها، ایستگاههاچراغ

  معبر

مین خدمات هفتگانه و أت

  پارکینگ

خدمات مذهبی، احداث مذهبی، احیا و مرمت خدمات درمانی، تامین خدمات اقامتی و گردشگري، احیا و بازسازي 

درمانی، تامین خدمات فضاي سبز و باز، احیا و بازسازي خدمات فرهنگی، بازسازي و تجهیز اماکن ورزشی، احیا، 

 ل(دکه روزنامه، پ سیسات و تجهیزات شهريأبازسازي خدمات آموزشی، تامین خدمات آموزشی، تامین خدمات ت

  )، پارکینگعابر

  محیطیزیست خدمات

ار ي ناسازگهاي زباله، ساماندهی کاربريهاپالك دار کردن درختان، آموزش و استقرار کانکس بازیافت، سطل

و اراضی  ها...)، باغ گاز و کارخانه و (نشت ي محیطیهاي سطحی،آلودگیهاو آب هاآالینده، آلودگی جوي

  ي صوتی، نوري، بصريهاو...)، اغتشاش بصري، آلودگی(کشاورزي شهري  کشاورزي
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  هاي ستاد بازآفرینی مناطق شهر تهرانجلسات کارگروهاحصاي نیازها جهت تدوین دستور 

 خدمات زیربنایی

  زیرساختی

و  رسانی محالت، نوسازيجایی تیر برق، نوسازي و بازسازي شبکه آبکردن تیر برق، احداث و جابهزیرزمینی

ی شبکه نروزرسارسانی محالت، نوسازي و بازسازي شبکه گازرسانی محالت، نوسازي و بهبازسازي شبکه برق

  اضالب شهريفمخابراتی، درخواست بانک اطالعات مشترك در حوزه زیرساخت 

(بسته تشویقی  مسکن

نوسازي و ضوابط طرح 

  تفصیلی)

اصالح پهنه طرح تفصیلی، تدوین ضوابط ویژه تشویقی نوسازي، ودیعه مسکن، وام و تسهیالت ساخت مسکن، 

  سته تشویقی ویژه، موضوعی/ موضعینظام مهندسی، درخواست رایگان انشعابات، تدوین ب

  امور ثبتی و حقوقی 
المالک و بدون مالک، امالك مشاعی، امالك امالك موقوفه خاص، امالك موقوفه عام، اراضی و امالك مجهول

  اي و فاقد سندقولنامه

فضاي  بهسازي معابر و

  عمومی شهري

آمیزي ...، رنگ ي شهري، مجسمه وهازیباسازي المان، هاي محلی، بهسازي محورها و خیابانهااحداث پاتوق

گیري، آسفالت و لکه ، نورپردازي فضاهاي شهري،ها، تامین روشنایی محدودههادیوارها و زیباسازي جداره

  ي محلههابوستان ، تجهیز و ساماندهیهاگذاري نام کوچهسازي فضاها و ابنیه عمومی براي معلولین، ناممناسب

طبیعی، فرهنگی میراث 

  و امالك با ارزش
  ساماندهی و تزریق فعالیت بناهاي با ارزش، املک و بناهاي نیازمند مرمت و احیا، میراث طبیعی

  مدیریت بحران و ایمنی
 بحران، يهامین سولهأمین شیرهاي هیدرانت، تهیه نقشه فرار اضطراري، استقرار کانکس مدیریت بحران، تتأ

  وساز وکار نظارت عالیه نواحی بر ساختتبیین سازنشانی، ایستگاه آتش

  امنیتی و انتظامی
اص، ي خهاي نیروي انتظامی، استقرار نیروهاي انتظامی در کانکس و محلهاکانکس نیروي انتظامی، گشت

  احداث مراکز مشاوره نیروي انتظامی یا کالنتري

  اقتصادي
اشتغالی و تولید و عرضه، تسهیالت کارافرینی و خود  ي محلی و خودهاوکار خرد محلی، بازارچهتوسعه کسب

  آموزي و بازاریابیاشتغالی، مهارت

  ي دولتیهاي مربوط به زمینهادرخواست  ي دولتیهازمین

  ي گردشگري محدودههاپتانسیل  گردشگري

  ...) جایی دانشگاه و(جابه  کاربري ناسازگار شهري

  خصوصیي هاتعیین تکلیف زمین  هاي خصوصیزمین

  منابع

 .10/03/1397؛ مورخ  36925 ت/ 69992 پایدار؛ شماره شهري بازآفرینی ملی برنامه اجرایی نامهآیین -

. تهران: شهرداري تهران، مرکز هاي ناکارآمداي چارچوبی براي محلهتوسعه محله). 1397اکبري، کاوه؛ شفیعی، امیر (علیحاجی -

 ریزي شهر تهران.مطالعات و برنامه

هاي هدف ها و محلهنامه نحوه فعالیت ستاد بازآفرینی پایدار محدودهآیین). 1395( .تهران شهرکالن دبیرخانه ستاد بازآفرینی -

 تهران: سازمان نوسازي شهر تهران.. تهران شهرکالناحیاء، بهسازي و نوسازي 

ي . تهران: سازمان نوسازپایدار مناطق شهر تهراندستورالعمل تشکیل ستادهاي بازآفرینی ). 1395( .سازمان نوسازي شهر تهران -

 شهر تهران.

 .نهاد توسعه محله -سند بازآفرینی محله، هاي بازآفرینیها و برنامهطرح). 1397. (ایران يشهربازآفرینی شرکت  -

http://udrc.ir 
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. هاي طراحیریزي: نظریه، محتوا و اقدامی عملی براي نگارش سیاستبعد طراحی برنامه). 1390کرمونا، متیو و پانتر، جان ( -

 .تهران ياطالعات و ارتباطات شهردار يسازمان فناور. تهران: انتشارات رضا بصیري مژدهیو  سیدعبدالهادي دانشپورترجمه 

- Leary, M.E. and McCarthy, J. (2013). Introduction; Urcan regeneration, a global phonemnon.  

- Tallon, A. (2010). Urban regeneration in the UK. Abingdon: Routledge. 
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  چکیده

 مدیریت راینبناب است. ارتباط در متعدد هايزیرسیستم و هافراسیستم انواع با که بوده باز و پویا اجتماعی سیستم یک شهر

 فرادست هايمسیست میان هماهنگی و پیوستگی نحوه که است مدیریتی مختلف سطوح از یکپارچه نظام یک ایجاد مستلزم شهري

 اشهره امروزي نیازهاي با متناسب و مندنظام ساختارهاي حداقل از شهرها مدیریتی سامانه ایران، در دهد.می نشان را فرودست و

 رسانخدمات هايدستگاه متضاد گاه و متفاوت هايسیاست و سویک از هازمینه همه در شهروندان وسیع نیازهاي برخوردارند.

 اداره عیوبم چرخه و هادستگاه ناهماهنگی دلیل به که کرده فراهم را فضایی دیگر، سوي از نیازها این به پاسخگویی براي شهري

 هريش مدیریت در تازه رویکردي به نیاز امور، گستره به توجه با است. داده کاهش ممکن حداقل به را هاسیاست اثربخشی شهر،

 واگذاري و هاشهرداري به توجه لزوم دیگر، سوي از کشور مدیریتی و اداري ساختار در تحول ایجاد و دولت راهبردهاي و سویی از

 حائز تواندمی آن تحقق عدم عوامل شناسایی و شهري یکپارچه مدیریت موضوع بررسی بنابراین است. کرده توجیه را جدید وظایف

 شناسایی و هريش یکپارچه مدیریت نظري ادبیات بررسی به تحلیلی، -توصیفی و ايکتابخانه روش با پژوهش، این لذا باشد. اهمیت

  ردازد.پمی شهري مدیریت مشکالت حل جهت راهکارهایی ارائه به ،آمده دستبه نتایج تحلیل با و پرداخته آن تحقق مشکالت

  هماهنگ. مدیریت هماهنگی، تفرق، شهري، یکپارچه مدیریت ها:کلیدواژه
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  مقدمه .1

 هداشت ینسانا جوامع بر عمیقی تأثیر که است کنونی عصر در اجتماعی زندگی بارز يهامشخصه از شهرنشینی فزوناروز توسعه

 یزندگ طمحی رد تغییرات ت.اس یافته تکامل تدریج به نیز شهري مدیریت ها،شهرکالن ظهور و شهرنشینی توسعه با متناسب .است

 رب لبهغ يبرا مستمر، مطالعه و بررسی به را مختلف يهاحوزه در نظرانصاحب و متخصصان که است یافته شتابی چنان شهري

  .)1 :1388 ،همکاران و ناظمی( است نموده وادار هاشهرکالن ویژهبه شهرها، رویاروي مشکالت و مسائل

 و واحد ریزيبرنامه رویه شهري، گذارانسیاست تا است شده موجب ،ریزيبرنامه امر در دخیل يهاسازمان و موضوعات تعدد

 ،گذشته از بیش لذا .شود ایجاد هماهنگی شهري کنندگانمداخله مختلف نیازهاي و هااولویت بین تا ؛نمایند اتخاذ را ايیکپارچه

 یکپارچگی همچنین و مقررات و قوانین در یکپارچگی ثر،ؤم و کارآمد شهري ریزيبرنامه براي که گرفته قرار کیدأت مورد موضوع این

 به نگوناگو کنندگانمداخله میان کارا و ثرؤم ارتباط برقراري است. ضروري مسئول يهاسازمان و نهادها بین اجرایی ضوابط در

 و جامع اينتیجه به رسیدن براي کرد. خواهد کمک شهري سیستم در اختالالت مقابل در واکنش براي الزم زمان مدت کاهش

 افراد، عبارتی به ای و کنندگانمداخله وسیلهبه اجتماعی ساختارهاي و محیطیزیست اقتصادي، يهافعالیت مختلف ابعاد باید یکپارچه

  .)157 :1385 همکاران، و (قرخلو شود هماهنگ و درك درستی به ،شهر در نفعذي هايسازمان و نهادها ،هاگروه

 ارائه و اصالح ضرورت است. آورده وجود به شهرها امور اداره در را شدیدي هاينابسامانی مجري، يهادستگاه هماهنگی عدم

 فمختل يهاسازمان بین کامل هماهنگی نیازمند آن رفع که است محسوس کامالً شهري مدیریت ساختار اصالح براي راهکاري

   باشد.می شهري

 هريش پیچیده سیستم در مختلف مشکالت و مسائل با هماهنگ برخورد و جامع مدیریت جهت در قبولقابل يهاایده از یکی

 شهري مدیریت مباحث در سیستمی رویکرد ورود حاصل شهري یکپارچه مدیریت بحث است. شهري یکپارچه مدیریت کشور، در

 هاينهاد و هاسازمان تمام اینکه یعنی ؛»عمودي مدیریت« نه است، افقی مدیریت االصولعلی شهري یکپارچه مدیریت است.

  ).1386 (حبیبی، دارند قرار یکدیگر کنار در هماهنگ و افقی صورتبه ،شهري مدیریت در درگیر

 ضمن ص،مشخ الگوي یک قالب در سیاسی و اقتصادي اجتماعی، مختلف مسائل به توجه با شهري یکپارچه مدیریت واقع، در

  ).1380 (صرافی، پردازدمی آنها بین در هماهنگی ایجاد به شهري، مدیریت حوزه در دخیل مختلف عناصر هدایت

 مفاهیم و تعاریف .2

 شهري یکپارچه مدیریت .2-1

 که است مسائلی بر شدن چیره براي خصوصی و دولتی اقدامات کردن هماهنگ براي تالش ،1شهري یکپارچه مدیریت      

 دیریتم یکپارچگی از مقصود است. پایدارتر و ترعادالنه تر،رقابتی شهرهاي ایجاد پی در همچنین و اندمواجه آن با شهرها ساکنان

 به اب تنها یکپارچه مدیریت و نیست شهرداري به آن از ییهابخش یا دیگر واحدهاي يهافعالیت و وظایف کل واگذاري شهري،

 وظایف یکتفک با باید تغییر این که رسدمی نظربه بلکه گردد.مین میسر هاشهرداري وسیله به بیشتر وظایف گرفتن عهده

  ).McGill, 2001: 331( شود دنبال ساختار تمام در نظارت و اجرا و ریزيبرنامه گذاري،سیاست

 دعب سه در شهري یکپارچه مدیریت ابعاد معرفی به فراگیر، رویکردي کارگیريبه بر تأکید بر عالوه )،1998( 2گیلمک

 تمدیری یکپارچگی رو،این از است. پرداخته مدیریتی يهاسازمان و نهادها و شهري يهازیرساخت تأمین شهري، ریزيبرنامه

                                                           
1. Integrated Urban Management 
2. McGill 
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  واکاوي عوامل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهري

 است 2سازمانی و نهادي سازيیکپارچه و 1هازیرساخت تأمین سازيیکپارچه شهري، ریزيبرنامه سازيیکپارچه معناي به شهري

)McGill, 1998: 467(.  

 یافق وعن دو از یکپارچگی، این د.دانمی سازمانی ساختار یا چارچوب یک تشکیل نیازمند را هماهنگی این تحقق همچنین وي

 جنبه هب مه و شودمی فرادست سطوح گیريتصمیم چارچوب در فعالیت ضرورت و هازیرسیستم شامل هم بنابراین و بوده موديع و

  ).McGill, 1998: 467( دارد توجه شهري منسجم مدیریت سويهب ریزيبرنامه عملیاتی و راهبردي

 د.کنمی میتقس عمودي و افقی نوع دو به را شهري مدیریت یندافر در هماهنگی يهاچالش مشابه، دیدگاهی در نیز چیمبا، شابیر

 ،دوم نوع مسائل و شهري و ايمنطقه مرکزي، نهادهاي بین هماهنگی يهاچالش به مربوط نخست دسته مسائل وي، دیدگاه از

 (شابیر است شهري توسعه متولی اجرایی و دولتی سطح چندین مرتبط يهافعالیت بین عملکردي تفرق به مربوط يهاچالش شامل

  ).1382 چیمبا،

  ییهامینهز در رشته این صاحبنظران و اندیشمندان میان شهري مدیریت فرایند یکپارچگی زمینه در که گفت باید مجموع در

 ویکردير عنوانبه یکپارچه مدیریت به هادیدگاه برخی مثال براي دارند. ییهاتفاوت هم با مسائل برخی در و دارد وجود نظر اتفاق

 پارچه،یک مدیریت در معتقدند نیز برخی و است کرده اشاره ،دارد وجود آن در افقی و عمودي صورتبه هانهاد و هادستگاه ارتباط که

 يهامدل در آنها از برخی دارند. قرار یکدیگر کنار در هماهنگ و افقی صورتبه شهري مدیریت در درگیر نهادهاي و هاسازمان تمام

 مناسب ارهايافزنرم از استفاده و کنترل و هدایت سازماندهی، ،ریزيبرنامه نظیر مدیریتی وظایف کردن یکپارچه به خود پیشنهادي

 حکومت و مرکزي حکومت شهر، شوراي چون اثرگذار نهادهاي کردن یکپارچه به دیگر برخی و پردازندمی یکپارچگی این از حمایت

   دارند. توجه محلی

 هماهنگی .2-2

 ،مشخص اهداف به یافتن دست فرایند را هماهنگی ايعده است. شده مطرح هماهنگی از متعددي تعاریف مدیریت ادبیات در

 ).Alexander, 1995( دانندمی فرایند این پیامد را هماهنگی دیگر ايعده که حالی در ؛دانندمی یکدیگر با کردن کار طریق از

 زعمبه ست.ا دانسته جامعه در هاسازمان بین و داخل در کار تقسیم طبیعی پیامد یک عنوانبه را هماهنگی مینتزبرگ، مثال عنوانبه

 کندمی ایجاد دگانکننمشارکت براي را مثبتی پیامدهاي که است ترآگاهانه تعامل یک یا و کنشگران بین تفاهم هماهنگی لیندبلوم

 هاسازمان که است میزانی هماهنگی هال، نظر بنابر همچنین ).Lindblom, 1965: 154( داردمی دور منفی نتایج از را آنها و

  ).Hall, 1977: 459( خیر یا است شده راستاهم و همگام هاسازمان دیگر با یشانهافعالیت آیا که شوند مطمئن تا کنندمی تالش

 و شوندمی ترکیب مشترك هدف کسب براي کل یک دهندهتشکیل يهابخش همه آن، طی که است فرایندي هماهنگی

 با ارتباط و تعامل برقراري بدون اهدافشان تحقق که باورند این بر که است کنندگانیمشارکت میان تعامالت از نوعی دربردارنده

 با عاملت طریق از تنها ،است برخوردار پیچیده ماهیتی از که را خود اهداف به دستیابی حقیقت در و بود نخواهد پذیرامکان دیگران

  ).OLeary & Bingham, 2009( دداننمی میسر جمعی پذیريمسئولیت و مشترك عالیق براساس و دیگران

 آمدکار طوربه آنها که ايگونهبه ؛اندکرده تعریف گروه چند یا دو يهافعالیت سازماندهی را هماهنگی )2008( همکاران و 3کائو

 يهاهمکاري و روابط قابلیت مدیریت را سازمانیمیان هماهنگی )2005( 4کاپوسو کنند.می چه دیگران بدانند و کارکرده یکدیگر با

                                                           
1. Integrating Infrastructure Provision 
2. Integrating Institution 
3. Cao 
4. Kapucu 
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 ،هابکهش و راهبردي اتحاد ،هاشراکت سازمانی،میان يهاتیم شامل گوناگون اشکال در تواندمی که کندمی تعریف سازمانیمیان

  کند. پیدا نمود

 پیدا زایشاف یکدیگر به هاسازمان وابستگی سطح با سازمانیمیان هماهنگی به نیاز سطح کند،می اشاره  1چنگ که گونههمان

 همهب وظایف انجام در هاآن میان هماهنگی ایجاد گرو در وابسته، همبه يهاسازمان پذیرفتنی عملکرد دیگر، سخن به کند.می

 بر )2013( 5لن و لی چن، )،1998( 4والت و جنینگ )،1980( 3توکر )،1967( 2تامپسون همچون زیادي نویسندگان است. پیوسته

  دارند. کیدأت عملکرد ارتقاي براي آنها میان هماهنگی ضرورت آن پیرو و هاسازمان بودنهوابست همبه

  شهري مدیریت یکپارچگی عدم بر مؤثر عوامل .3

ر د تفرق دارد: وجود شهري مطالعات حوزه در کالن تفرق نوع دو گیرد.می قرار انسجام و یکپارچگی مقابل مفهوم در 6تفرق

 هنقط در تفرق مفهوم دادن قرار با آن. مدیریت و ریزيبرنامه هاي)نظام یا( منظا در تفرق و شهري زندگی و شهر مختلف ابعاد

ه دست .)Barakpour & Asadi, 2009: 113( آورد میان به سخن مدیریتی تفرق مهم دسته دو از توانمی یکپارچگی، مقابل

ل و گیمک رنظ مورد يهاچالش که است عمودي و افقی یکپارچگی به مربوط مسائل شامل سیاستی ریزيبرنامه تفرق نخست،

 ردستورکا مانند یجهان مقیاسبزرگ يهاالیه از توانمی را عمودي یکپارچگی يهاسیاست گیرند.می قرار حوزه این در چیمبا شابیر

 یهماهنگ به توانمی زنی را افقی یکپارچگی يهاسیاست ).Rivolin & Faludi, 2005( دکر تعریف شهر مانند محلی سطوح تا 21

  ).Barakpour & Asadi, 2008: 81( دانست مربوط غیره و اقتصاد زیست،محیط نقل، و حمل مانند مختلف يهابخش بین

 هنتیج دري و شهر خدمات متولی متعدد نهادهاي وظایف تداخل معناي به عملکردي تفرق به مربوط يهاچالش دوم، دسته

 یا شهر یک در که پیونددمی وقوع به زمانی عملکردي تفرق 7وبارل نظر ازت. اس شهري مدیریت یکپارچگی سازوکارهاي فقدان

 ند،دار محلی ماهیتی که وظایفی و کارکردها مورد در شهري خدمات ارائه و ریزيبرنامه ،)شهر محدوده مانند( صخا حکومتی قلمرو

   ).Barlow, 1991( تاس شده تقسیم دیگر، هیئت و سازمان نهاد، چندین بین

  :دهستن مدیریت با مرتبط و مشاهده قابل يهاتفرق ترینمهم ذیل موارد

 شهر یزيربرنامه در عمودي و افقی یکپارچه سیاست یا و استراتژي وجود عدم معناي به که سیاستی-ریزيبرنامه تفرق 

 خرد ،ايمنطقه ملی، يهاسیاست چون ییهاالیه در یکپارچه يهااستراتژي عمودي، سیاستی یکپارچگی از منظور است.

 و قلنوحمل زیست،محیط چون مختلفی يهابخش که است آن معناي به نیز افقی يهاسیاست است. محلی و ايمنطقه

 سیاستی حوزه دو هر در برسانند. اجرا به را واحدي شهري استراتژي هم با پیوند در و هم کنار در ... و شهري اقتصاد یا

 از توانب تا سازد فراهم مشخصی گیريتصمیم چارچوب دستپایین سطوح براي سطح هر راهبردهاي باید، عمودي و افقی

 .)1388 ،پور و اسديبرك( کرد صحبت منسجم مدیریت و ریزيبرنامه نظام

 شهرداري)، یا شهر محدوده (مانند خاص حکومتی قلمرو یا شهر یک در که پیونددمی وقوع به زمانی عملکردي تفرق 

 هیئت و سازمان نهاد، چند بین دارند محلی ماهیت که وظایفی و کارکردها مورد در شهري خدمات ارائه و ریزيبرنامه

 .)1388 اسدي، و پور(برك باشد شده تقسیم

                                                           
1. Cheng 
2. Thampson 
3. Tucker 
4. Jennings & Ewalt 
5. Chen,Li & Lin 
6. Fragmentation 
7. Barlow 
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  واکاوي عوامل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهري

 و مخابرات آب، سازمان شهرداري، مناطق (نظیر ربطذي يهاسازمان متفاوت شهري بنديمنطقه معناي به قلمرویی تفرق 

 تعدد دلیل به و است قلمرویی تفرق يهانشانه از قلمرویی تداخل و قلمروییخأل  است. شهري خدمات ارائه در ...)

  افتد.می اتفاق آنها میان شهري خدمات ارائه وظایف تقسیم چگونگی و ربطذي يهاسازمان

 مستقل مدیریتی و حکومتی قلمروهاي از زیادي تعداد وجود معناي به شهريکالن مناطق سطح در سیاستی-حکومتی تفرق 

 صالحیت و اختیار حق، داراي محلی مدیریت یا حکومتی قلمرو هر که نحوي به؛ است شهريکالن منطقه یک درون در

 طقمنا کل گستره در عمل و گیريتصمیم براي واحدي حکومتی مرجع هیچ و است منطقه قلمرو از بخشی در اظهارنظر

 .)1388 ،پور و اسديبرك( ندارد وجود شهريکالن

 سایر حصولم نوعی بهکه  شهري، گیريتصمیم و گذاريسیاست فرایند در نفوذذي عناصر و نفعانذي تعدد از ناشی تفرق 

 عناصر و شودمی شناسایی محلی اجتماعات در قدرت مطالعات اثر در تفرق این کند.می تشدید را آنها هم و است تفرق انواع

 تغییر و ايمنطقه-شهري گذاريسیاست فرایند در نفوذ توانایی که را ثروت و قدرت صاحب غیررسمی خصوصاً و رسمی

 گیرد.می بر در دارند، را خود نفع به آن

 وجودم مقررات و قوانین مجموعه در موجود يهاناهماهنگی و هاتفرق به که شهري مدیریت زمینه و بسترها با مرتبط تفرق 

 یريگتصمیم موردنیاز ارتباطی و اطالعاتی يهازیرساخت شهري، ریزيبرنامه و گذاريسیاست باالدست اسناد شهري،

 دارد. داللت .... و شهري

 مدیریت و ریزيبرنامه نظام در موجود تفرق بیشترین که رسدمی نظر به، دهدمی نشان ایران در شده انجام تحقیقات طبق آنچه

 سازوکارهاي فقدان نتیجه در شهري خدمات متولی متعدد نهادهاي وظایف تداخل و ناهماهنگی و عملکردي تفرق مختص، آن

 شد. خواهد تهپرداخ مسئله این بیشتر ابعاد به سازمانیبین روابط و هماهنگی بررسی با ادامه در لذا. است شهري مدیریت هیکپارچ

 نیز و سازمانیدرون زوایاي از تواندمی مفهوم این همچنین باشد؛ پیامدها و فرایندها برگیرنده در تواندمی هماهنگی مفهوم

 مشیخط احثمب ،گیريتصمیم قوانین ایجاد شامل سازمانیبین هماهنگی فرایند منظر، یک از گیرد. قرار مطالعه مورد سازمانیبین

 Douma( داشت خواهد تأثیر سازمانیدرون تصمیمات و اعمال بر خود نوبه به این و است درگیر يهاسازمان بین اطالعات مبادله و

& Schreuder, 2002.( 

 یابیدست جهت هاسازمان بین مشارکت و همکاري بر که بوده تعاملی ساختاري داراي همگی سازمانی بین همکاري يهاتالش

 بسیاري اهمیت سازمانیبین روابط در که چیزي آن اما ).Bailey & Koney, 1995: 2( دارند توجه مشترك اهداف یا هدف به

  نمود. هماهنگ یکدیگر با را حوزه یک در مختلف متولیان و هاسازمانتوان می چگونه که است این ،دارد

 د.انرانده سخن سازمانی فرایندهاي در هماهنگی اهمیت از شکلی به یک هر ،یسازمان مدیریت مطالعات دانشمندان و علما

 اقدام دو از کیی عنوانبه را آن نیز مینتزبرگ و دانسته مدیریت گانهپنج عناصر از یکی عنوانبه را آن فرانسوي، فایول بار اولین

 ینب موجود روابط و هاوابستگی اثر در هماهنگی، موضوع به توجه و وجودي ضرورت است. کرده معرفی سازماندهی مهم و اساسی

 زا مسائل، برخی حل جهت باید ناگزیر است. یکدیگر با مختلف يهاسازمان بین یا و هم با سازمان یک مختلف يهابخش

  ).170 :1385 ،حسینی و (قرخلو کرد استفاده سازمانیبین يهاهماهنگی از آن تبع به و سازمانیبین يهاهمکاري

 که ار خدمتشان و شوندمی پراکنده و نامنسجم مشتریان) و کنندگانمینأت با (روابط عمودي لحاظ از هاسازمان که همچنان

 اهمیت از يعملکرد اهداف به دستیابی براي بیرونی يهاسازمان با هماهنگی نمایند،می سپاريبرون کردند،می ارائه خودشان سابقاً

 ).Kanter, 1988( یابدمی ضرورت سازمانیبین روابط مدیریت براي ییهامکانیزم طراحی بنابراین .شودمی برخوردار بیشتري
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 یکپارچه و منسجم مختلف، يهاسازمان مرزهاي در کاري يهافعالیت تا شودمی موجب سازمانی يهانظام میان هماهنگی

 در یهماهنگ سویک از است. متفاوت مدیران، و کارکنان میان شده گرفته کاربه هماهنگی يهامکانیزم حالتی، چنین در گردد.

 درباره توافق و مشترك درك به دستیابی براي لذا دارند؛ یکسانی مشتریان که دهدمی رخ کارکنانی میان سازمانی،بین يهاسیستم

 دیگر، سوي از ).Van de Ven et al., 1976( دشونمی منسجم و یکپارچه وظایف متعارض، اهداف از اجتناب همچنین و کار شیوه

 جمع، زا نمایندگی به را مشترکی عمل و نمایند اتخاذ مشترکی تصمیم آنها که داد خواهد رخ زمانی اداري مدیران بین هماهنگی

  .)Rogers & Whetten, 1982( دهند انجام

 سازمانیینب تصمیمات که معناست این به ضعیف هماهنگی باشد. قوي یا متوسط ضعیف، تواندمی هماهنگی پیامدها، منظر از

 عنصر دچن وجود مستلزم اداري يهادستگاه زمینه در خصوصاً قوي هماهنگی اما .است نداشته يتأثیر سازمانیدرون تصمیمات بر

  شود:می آنها به اشاره زیر در که است اساسی

 همپوشانی احتمال صورت این غیر در مربوطه. آژانس و هاوزارتخانه بین نیز و درگیر يهاوزارتخانه بین شفاف وظیفه تقسیم 

  ؛ساخت خواهد مشکل را هماهنگی که شده زیاد وظایف

 ؛باشند داشته متعارض اهداف نباید هاسازمان  

 آنها. ثرؤم اجراي و سازمانیبین هماهنگی فرایندهاي در مشارکت به شفاف تعهد 
  

 گیرينتیجه .4

 ندیشمندانا میان شهري مدیریت فرایند یکپارچگی زمینه در شد، اشاره آن به هادیدگاه و مطالعات یندابر از تاکنون آنچه طبق

 مدیریت به هادیدگاه برخی دارند. ییهاتفاوت هم با ،مسائل برخی در و دارد وجود نظراتفاق  ییهازمینه در رشته این نظرانصاحب و

 یزن برخی و اندکرده اشاره ،دارد وجود آن در افقی و عمودي صورتبه هانهاد و هادستگاه ارتباط که رویکردي عنوانبه یکپارچه

 قرار یکدیگر کنار در هماهنگ و افقی صورتبه شهري مدیریت در درگیر نهادهاي و هاسازمان تمامدر مدیریت یکپارچه،  معتقدند

 کنترل و هدایت سازماندهی، ،ریزيبرنامه نظیر مدیریتی وظایف کردن یکپارچه به خود پیشنهادي يهامدل در آنها از برخی دارند.

 شوراي ونچ اثرگذار نهادهاي کردن یکپارچه به دیگر برخی و پردازندمی یکپارچگی این از حمایت مناسب افزارهاينرم از استفاده و

 دارند. توجه لیمح حکومت و مرکزي حکومت شهر،

هدیم. را شا مدیریتی يهاسازمان بین موجود يهاناهماهنگی ،آن نتیجه در که هستیم روروبه ییهاتفرق با شهرها مدیریت در

 و هاانسازم گیريتصمیم که ايگونهبهاست؛  معنوي و مادي يهاسرمایه اتالف و شهر ادارهدر  سردرگمینتیجه این ناهماهنگی، 

 حکومتی رکزمتم سیستم گیريشکل دلیل به ایران شهرهاي در .است یکدیگر با تضاد در موارد برخی در يشهر خدمات يهادستگاه

 بین ارچگییکپ لذا است. یافته افزایش گیريتصمیم مراکز تعداد ،محلی و ايمنطقه ملی، سطوح کلیه رد اداري بخش سیستم و

 عدم شود.می احساس پیش از بیش ،بپردازد آنها بین در هماهنگی ایجاد به که مشخص الگوي یک هب دستیابی و مختلف سطوح

 د.باشمی تضادها این حل جهت در یمدل طراحی مقتضیات تریناصلی از شهري مدیریت در دخیل عوامل مجموعه میان هماهنگی

 مکاريه ،شهري پیچیده سیستم در مختلف مشکالت و مسائل با هماهنگ برخورد و جامع مدیریت جهت در قبولقابل ايایده لذا

 سطوح رد آفریناننقش کلیه هماهنگی با افقی سطح در که مدیریتی است. هماهنگ مدیریت ایجاد جهت در متعدد يهاسازمان بین

  باشد. مشترکشان هدف انجام جهت در هادستگاه مجموعه افزاییهم باعث مدیریتی مختلف

 هماهنگی فرایند باشد.می برخوردار زیادي اهمیت از عملکردي اهداف به دستیابی براي بیرونی يهاسازمان با هماهنگی

  است. درگیر يهاسازمان بین اطالعات مبادله و مشیخط مباحثات ،گیريتصمیم قوانین ایجاد شامل سازمانیبین
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  واکاوي عوامل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهري

 انجام کنار در و شودمی شناخته رسمیت به اجرایی نهاد و سازمان هر هویتدر آن،  که دهدمی رخ زمانی هماهنگ مدیریت

 مانیز یکپارچه مدیریت که حالی در .نمایدمی عمل هماهنگ صورتهب واحد هدفی به دستیابی به براي خود اصلی يهامأموریت

 اسالمی) شوراي (مجلس ملی گذارقانون چه و شهر) اسالمی (شوراي محلی گذارقانون چه گذار؛قانون با توافقاتی که افتدمی اتفاق

 کنون،ا مدیریتی و شهري پیچیده مشکالت حلراه شاید لذا د.گیر صورت هادستگاه اجرایی کارهايوساز و ساختارها اصالح براي

 خدمت راستاي در خود هویت حفظ با ،مشترك حوزه در مسئول و مدخلذي يهادستگاه تمامی که چرا .باشد هماهنگ مدیریت

 نظر رد با لذا د.بو خواهد مذکور نهادهاي و هادستگاه وظایف شدن اجرایی کنندههماهنگ نیز شهري مدیریت و کنندمی تالش خود

  :دشومی هارائ زیر پیشنهادهاي عمومی، يهاسازمان در هماهنگی بهبود براي پژوهش، این در شدهمطرح مباحث یندابر گرفتن

 ؛توافق) مورد يهامشیخط مشترك، گذاريهدف سازمانی،انمی مشترك برنامه (تدوین همکارانه گیريتصمیم  

 کنندههماهنگ سازوکارهاي سازمانی،میان ارتباطی يهاکانال برقراري سازمانی،میان کار (جریان ارتباطات و روابط 

  ؛مراتبی)سلسله ارتباطات سازمانی، بین  هماهنگی يهاکمیته شوراها/ سازمانی،میان

 مبادله ،هازمانسا میان دانش تسهیم برنامه، مشترك اجراي ،توافقی رویکرد با اجرایی يهابرنامه تدوین( عملیات یکپارچگی 

  ؛اقدامات) سازيیکپارچه خدمات، ارائه براي مشترك سازمانی فضاي از استفاده ،هاسازمان میان اطالعات

 متقابل). بازخورد مراتب،سلسله براساس نظارت همکار، سازمان اقدامات (پایش پایش و نظارت 
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  چکیده

هاي هاي گذشته در زمینه مدیریت شهري این امر را آشکار کرده است که مشکالت بافت فرسوده تنها با دستکاريتجریبات سال

اي هستند که براي یک زندگی بهینه باید تمامی کالبدي و نوسازي بناها حل نخواهد شد. محالت شهري همچون موجودات زنده

که از تري دارد بلکه ابعاد وسیع ؛شودودگی بافت تنها به فرسودگی کالبدي محدود نمیشود. فرس دادهشان پاسخ نیازهاي زیستی

یرد. مطالعات گمی محیطی را دربراري گرفته تا مشکالت اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی و زیستمشکالت اقتصادي و فقر و بیک

ونت و اعتیاد و بزهکاري، مشکالت بهداشتی و ثابت کرده است که ریشه بسیاري از مشکالت اجتماعی و فرهنگی از جمله خش

 ده از عهدهتنیحل این مشکالت درهم ،شکگردد. بیمی درمانی و حتی فرسودگی کالبدي به ناتوانی اقتصادي ساکنان محله بر

مکارانه شکل ت هروست که ستاد بازآفرینی پایدار مناطق شهر تهران بر مبناي رویکرد مدیریآید. از ایننمی برتنهایی بهشهرداري 

ترین مهم . از جملهانددر آن عضو ،ثیرگذارندأگرفته است و بیش از بیست سازمان دولتی که هر کدام به نحوي بر مسائل شهري ت

آموزي و حمایت از ها اداره تعاون، کار و رفاه اقتصادي است که با منابعی که دارد و خدماتی که در زمینه مهارتاین سازمان

تواند نقش مهمی در توسعه اشتغال و کاهش فقر داشته باشد. ناتوانی اقتصادي معضلی است که بسیاري می ،دهدائه میکارآفرینی ار

که با حضور نمایندگان  17اجتماعی ستاد منطقه -در اولین جلسه کارگروه فرهنگی ،روبرند. از ایننیز از آن رنج می 17از مردم منطقه 

این  و از نخستین مصوبات گردیدکید أبر ضرورت حمایت از اشتغال در منطقه ت ،اي عضو برگزار شدهاالختیار سازمانمطلع و تام

، 17جانبه مابین شهرداري منطقه صورت سهکه به نامهاي با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. این تفاهمنامهجلسه انعقاد تفاهم

 هاي کارورزيبر برگزاري دوره ،و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران تنظیم شده استسازمان نوسازي شهر تهران و اداره تعاون، کار 

عنوان نیروي کارآموز به و افراد جویاي کار در منطقه و معرفی آنها بهالتحصیالن آموزي در سطح محالت، حمایت از فارغو مهارت

  کید دارد. أمنطقه تها و همچنین حمایت از کارآفرینان فعال در سطح ها و کارخانهشرکت

، 17اجتماعی ستاد منطقه -فرهنگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد بازآفرینی پایدار شهر تهران، کارگروه ها:کلیدواژه

توانمندسازي اقتصادي، بافت فرسوده.
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  مقدمه. 1

سازي، نوسازي و توسعه مجدد به بازآفرینی و رویکردهاي مرمت و بهسازي شهري در سیر تحول خود از بازسازي، باززنده

ادي، کید بر مالحظات اجتماعی، اقتصأبه عرصه ت ،توجه صرف به کالبد نوزایی شهري تکامل یافته و در این مسیر گذاري را از حوزه

). ستاد بازآفرینی شهر تهران نیز بر اساس همین رویکرد 73-92، 1389اند (پوراحمد و همکاران، فرهنگی و هنري تجربه کرده

رتقا بخشد. ا را کید و توجه به تمامی ابعاد زندگی شهري در محالت داراي بافت فرسوده شرایط زیستیأاست تا با ت شکل گرفته

صادي، شک مشکالت اقتاین امر میسر نخواهد شد مگر اینکه مسائل شهري بر اساس اصول مدیریت همکارانه پیگیري شود. بی

هایی چون آموزش و پرورش، تعاون، ها و ارگانمحیطی بدون تشریک مساعی و حضور فعال سازماناجتماعی، فرهنگی و زیست

پذیر نخواهد بود. تجربه ثابت کرده است که حتی اقدامات کالبدي نیز امکان ...، نیروي انتظامی وکار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، 

هاي دخیل مگر اینکه سایر دستگاه ؛صددرصد مطلوبی منجر نخواهد شد به نتیجه ،هاي شهرداري منحصر شوداگر تنها به فعالیت

نیز حضور فعال داشته باشند. تجربه مدیریت شهري چه در ایران و چه  ... در شهر از جمله آبفا، برق، گاز، میراث فرهنگی، ثبت و

 مدیریت اندرکاران حوزهدر گرو همکاري و اثرگذاري تمامی دست ،شهر دهد که پیشرفت و توسعهدر کشورهاي دیگر نشان می

ته هاي مختلف شهري شکل گرفارگانروست که ستاد بازآفرینی شهري در مناطق با حضور بیست و دو عضو از شهري است. از این

  است.

القوه سعی در استفاده بهینه از امکانات ب ،سواز یک ،یندي پایدار در توسعه شهرابازآفرینی پایدار شهري در تالش براي ایجاد فر

ق اجتماعی و رون اولویت را بر احیاء بافت قدیم و بازگرداندن حیات ،و از سوي دیگر ؛مین نیازهاي جدید داردأدرون شهري براي ت

ین گیري گسترده از مشارکت مردمی با صرف کمترپذیر و همسو با نیازهاي مردم و بهرهاقتصادي قائل است و به دلیل نقش انعطاف

ترین معضالت بافت فرسوده فقر ). از جمله مهم1390آبادي و همکاران، از بیشترین قابلیت اجرایی برخوردار است (زنگی ،بودجه

ی مشکالت فرهنگی و اجتماعاست،  هایی که تاکنون در این بافت صورت گرفتهطوري که با وجود نوسازياست، بهساکنان آن 

اند و ساکنان کاري، فقر و اعتیاد سه معضلی هستند که چون سه یار دیرینه همیشه در کنار همفت هنوز به قوت خود باقی است. بیبا

هایی از جمله اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی د. در این میان نقش ارگانکننپذیرتر میپذیر را آسیبهاي آسیببافت

هاي عملتوانند بر اساس دستورالخدمات رایگانی که آنها میتواند بسیار اثربخش باشد. اي، اداره بهزیستی و کمیته امداد میو حرفه

الت تبع آن معضتواند بخش مهمی از معضالت اقتصادي و بهئه دهند میها اراگونه بافتشان به ساکنان اینکاري ابالغی حوزه

هاي ره تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ارگاناجتماعی این محالت را کاهش دهد. هدف یادداشت حاضر بررسی نقش ادا

  عضو در ستاد مناطق در کاهش مشکالت اقتصادي و اجتماعی ساکنان محالت هدف است.

  و فرهنگیکاهش معضالت اجتماعی در ساکنان بافت فرسوده اقتصادي دسازي نتوانمش . نق2

آموزي در اصالح، تربیت و کاهش رفتارهاي پرخطر فردي و اجتماعی امري غیرقابل انکار است. در نقش آموزش و مهارت

که به بررسی  )1381تحقیق پوالدي و شلویري (در  ،از جمله ؛یید قرار گرفته استأمطالعاتی که تاکنون انجام شده این امر مورد ت

ح سواد بودن سطرابطه عوامل ارتکاب جرم در زنان زندانی استان خوزستان پرداختند مشخص شد که مشکالت اقتصادي و پایین

عنوان یکی از بررسی عوامل ساختاري اعتیاد به به 1381 ترین عامل ارتکاب جرم بوده است. همچنین سخاوت به سالمهم

هاي اجتماعی پرداخت. نتایج نشان داد که در گسترش روزافزون میزان مصرف مواد مخدر، عوامل مختلف ترین آسیببزرگ

هاي کاربردي دخیل بوده است. در دنیاي امروز که بودن سطح فرهنگی، بیکاري و عدم وجود آموزشساختاري از جمله پایین
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هاي مهارتی اهمیت بیشتري دارد و این نقش زمانی وزش و باالخص آموزشنقش آم ،پیشرفت و گسترش علم سرعت باالیی دارد

گذاري کنند (حسینی قصر و همکاران، ها و نهادها براي این امر وارد عرصه شده و شروع به سرمایهشود که سازمانتر میپررنگ

اعمال  ،روواجه خواهد ساخت. از اینهاي جدي منظام سیاسی را در آینده با چالش ،هاي اجتماعی). عدم توجه به آسیب1395

ا از نرخ ت ؛هاي اجتماعی ضرورت داردها و راهبردهاي دوراندیشانه و مبتنی بر تحقیقات اجتماعی با هدف توسعه چتر حمایتسیاست

ان دهاي اجتماعی محصول تمرکز فقر و فقدهد که بخش زیادي از آسیبهاي اجتماعی کاسته شود. مطالعات نشان میرشد آسیب

راي کاهش هاي مناسبی بهاي مناسب براي مقابله با فقر و توسعه اشتغال زمینهاشتغال است. بدیهی است که تمرکز بر سیاست

هایی مثل سازمان آموزش فنی سازمان .)97پاییز  ،هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبرنامهکند (هاي اجتماعی فراهم میآسیب

در  ،دهندصورت رایگان در اختیار عموم قرار میهاي خود را بهتعاون، کار و رفاه اجتماعی که بسیاري از آموزشاي و اداره وحرفه

  کنند.این امر نقش مهمی ایفا می

هاي اجتماعی، بهبود وضعیت شغلی، بهبود وضعیت سالمت روانی، بهبود وضعیت روابط آموزي موجب کاهش آسیبمهارت

ارتقاء وضعیت  ،آموزيهدف اصلی برنامه مهارت شود.نشین شهري میآموختگان در نقاط حاشیهمهارتفردي و روابط اجتماعی 

محدوده  پذیر اجتماعیدیده و آسیبالخص افراد آسیباشغلی و افزایش دانش فنی و همچنین ارتقاء سالمت روانی در افراد جامعه و ب

هاي اجتماعی را گرفته و در فرد احساس جلوي بسیاري از نابسامانی ،هامهارتبازآفرینی شهري است. مجهز کردن این افراد به انواع 

پذیري فردي و اجتماعی، رسیدن به خودکفایی مالی، استفاده بهینه از اوقات فراغت، بهبود بودن، افزایش انگیزه کاري، مسئولیتمهم

ش ، افزایش اطالعات شغلی و مهارتی، افزایبه عرصه اشتغالبینانه از زندگی، آمادگی بیشتر جهت ورود تعامالت اجتماعی، درك واقع

هاي تنها به ساکنان بافتآموزي نه). بنابراین مهارت1395(حسینی قصر و همکاران،  کندرا ایجاد می ... نفس وامید به زندگی، عزت

 ؛ان کاسته شودشار مشکالت اقتصاديکند که بتوانند شغل و منبع درآمدي پیدا کنند و به این ترتیب از فشدیده کمک میآسیب

هاي عالیتدر فآنها را  شود و احتمال درگیرشدننفس در افراد میبلکه آموزش مهارت سبب افزایش امید به زندگی و افزایش اعتمادبه

شان اني ساکنتبع رشد اقتصادشرایط اجتماعی و فرهنگی این محالت نیز به ،رودهد. از اینمجرمانه، اعتیاد و خشونت کاهش می

   یابد.بهبود می

 ،حاضر حال ثیر زیادي بر بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعی جامعه هدف داشته باشد. درأتواند تحمایت از کارآفرینی نیز می

طور جدي کارآفرینی را ها بههاي اخیر دولتکارآفرینان در توسعه اقتصادي کشورهاي پیشرفته نقش محوري دارند. لذا در دهه

منظور گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه، آموزش و به ،هاي عملیها و برنامهها با تدوین راهبردها، سیاستاند. دولتتشویق کرده

ي اجتماعی، رفع موانع، ایجاد ارتباط و همکار-هاي مختلف اقتصاديمشاوره، ایجاد فضایی مناسب براي فعالیت کارآفرینان در عرصه

نقش  ،بی آنان به بازارهاي جهانی در فراهم ساختن شرایط و تسهیالت الزم براي شروع فعالیت کارآفرینانآنها و تسهیل دستیا

). در محالت بافت فرسوده به کرات شاهد زنان سرپرست 24-1، 1395(داوري و همکاران،  کنندموثري در توسعه کارآفرینی ایفا می

ز آنها و ت ااند. حمایراه انداختههاي کارآفرینی بهمینه مشاغل خانگی فعالیتهاي خود در زخانواري هستیم که با تکیه بر مهارت

ها و درگیر سازي این فعالیتسازي و محلیبلکه با بومی ؛انجامدتنها به توانمندي اقتصادي ساکنان مینهها، توسعه این فعالیت

ونه که گستگی اجتماعی این محالت نیز کمک کرد. همانتوان به ارتقا حس تعلق محلی و همبمی ،کردن دیگر افراد محله در آن

هاي عضو در ستاد بازآفرینی مناطق از جمله تر ذکر شد این مهم میسر نخواهد شد مگر با مشارکت و همکاري دیگر ارگانپیش

کارآفرینی دارد و با آموزي و اي براي حمایت از مهارتکه امکانات، تخصص و منابع بالقوه ،اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  کار گرفت.هاي زیستی محالت هدف بهثر براي ارتقاي کیفیتؤاي مگونهتوان این منابع را بهریزي هدفمند میبرنامه
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  کار و رفاه اجتماعی در توانمندسازي اقتصادي ساکنان ،نقش اداره تعاون. 3

انمندسازي کند. توتبعیت می» توانمندسازي براي مقابله با فقر« وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم از ایده نظري

وکارهاي اي مناسب و توسعه مبتنی بر کسبهاي منطقهنیز مستلزم در نظر گرفتن همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاست

هاي عملکردي خانه در حوزهاین وزارتدر این راستا ادارات ). 97پاییز  ،هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبرنامهت (زاساشتغال

التحصیالن جویاي کار به معرفی فارغ ؛هاي کارآموزيهایی از جمله: برگزاري دورهبرنامه ؛اندهایی را در پیش گرفتهخود برنامه

ظر معنوي. و حمایت از کارآفرینان فعال چه از نظر مادي و چه از ن ؛هاي کارورزيها جهت گذراندن دورهها و کارخانهشرکت

  هاي موجود پیگیري شود.کارگیري تمامی ظرفیتهایی که الزم است در بافت فرسوده با جدیت بیشتر و با بهبرنامه

 هايدر اقتصاد کشور و طوفان هامطاین امر در شرایط حال حاضر کشورمان از اهمیت بیشتري نیز برخوردار است. اثر تال 

تري دهد و مرزهاي فقر را با شتاب بیشثیر قرار میأپذیر را بیشتر تحت تقشر آسیب ،کندناگهانی که دریاي اقتصاد را مواج می

در  ،از توامندي کمتري برخوردارند ساکنان بافت فرسوده که عموماً احتمال بیشتري وجود دارد که ،کند. در این شرایطجا میجابه

با  ،دهند و از طرف دیگرطبقات پایین مشاغل خود را از دست میاز طرفی  ،این دریاي طوفانی غرق شوند. در شرایط رکود تورمی

نترل هاي کلی کهاي حمایتی هدفمند و متناسب با سیاستشوند. در این شرایط اجراي برنامهکاهش قدرت خرید و تورم مواجه می

هاي برنامهد (رورت تام دارنقدینگی و تورم و هماهنگ با رشد و توسعه اقتصادي متوازن با هدف حفظ کرامت نیروي انسانی ض

  ).97پاییز  ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اقدام  امهتعریف برن ،ترین دستورکارهاي ستاد بازآفرینی مناطق از همان ابتداي تشکیل جلساتیکی از مهم ،بر همین اساس

ن اي چندجانبه بینامهالب تفاهمقتواند در مشترك با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. این برنامه اقدام مشترك می

هاي خأل توانداین همکاري مشترك می ،شککید بر محالت هدف شکل بگیرد. بیتعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأ شهرداري و اداره

هاي متعددي ریزي منابع انسانی شاهد نارساییدر زمینه برنامه ،جود را پر کند و مدیریتی جامع را شکل دهد. در حال حاضرمو

ازار دیده جذب باي که افراد آموزشگونهبه ؛شودهاي مهارتی و نیازهاي بازار کار مشاهده نمیهستیم. تناسب بین نیروهاي آموزش

اي هوحرفهاي مهارتی و فنینیازمند افراد ماهر است. لذا ضروري است که توانمندسازي در بخش آموزششوند و بازار کار کار نمی

  ).97پاییز  ،هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبرنامهد (متناسب با نیازهاي بازار کار صورت بگیر

کید بر ارتقاي شرایط أو در پی ت 16/10/97اریخ در ت 17در این راستا و پس از برگزاري اولین جلسه ستاد بازآافرینی منطقه 

منظور اي بهنامهانعقاد تفاهم ؛دهددرصد آن را بافت فرسوده تشکیل می 28که حدود  17اقتصادي و اجتماعی ساکنان منطقه 

ار گرفت. با این کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در دستور کار قرو اداره تعاون،  17همکاري مشترك میان شهرداري منطقه 

ورت پایدار صشهري و بهامید که این مهم توسط مناطق دیگر نیز پیگیري شود و حاصل آن برنامه اقدام مشترکی در سطوح کالن

  مند باشد.و زمان

و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  17نامه همکاري مشترك میان شهرداري منطقه روند انعقاد تفاهم. 4

  غرب تهرانجنوب

فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز کرد. ساختار ستاد مناطق بر مبناي رویکرد  96از مهرماه سال  17ستاد بازآفرینی منطقه 

تا بیشترین مشارکت را در سطوح مختلف مدیریت  ؛بر اساس فعالیت سه کارگروه شکل گرفته است ،نهادي و مدیریت همکارانه

در پی داشته باشد. این سه کارگروه عبارتند از: گارگروه خدمات و زیرساخت شهري،  هاي مختلف اجتماعیشهري و در میان گروه
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  ساکنان محالت داراي بافت فرسوده توانمندسازي اقتصادي

  مدیریت همکارانه در ستاد بازآفرینی شهر تهرانبر مبناي رویکرد 

 هاي کاري مشخصی که برايها بنا به حوزهکارگروه ضوابط و مقررات و کارگروه اجتماعی و فرهنگی. در هر یک از این کارگروه

اي از تمام ي شهري حضور دارند. شهرداري طی نامههاهاي فعال در حوزهها و سازماناعضایی از ارگان ،تعریف شده است آنها

االختیار خود را جهت حضور در جلسات و پیگیري امور معرفی هاي عضو در ستاد درخواست کرد که نمایندگان مطلع و تامارگان

  برگزار شد. 26/9/97اولین جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی منطقه در تاریخ  ،پس از معرفی اعضا .کنند

ترین مناطق شهر تهران است و هاي اجتماعی قرار دارد. این منطقه یکی از متراکمبه چند دلیل در معرض آسیب 17منطقه 

ینی بافت له بازآفرئطور گسترده با مساین منطقه به ،. به همین دلیلاندی آنها داراي بافت فرسودهداراي چهارده محله است که تمام

ضالت بر حل مع ،آیدمی گونه که از نام آن بردرگیر است. کارگروه اجتماعی و فرهنگی همان هاگونه بافتفرسوده و مشکالت این

هاي مختلف را که هر کدام به نحوي بر مسائل تري از سازمانوسیع طیف ،اجتماعی و فرهنگی محالت تمرکز دارد. به همین دلیل

بهزیستی، نیروي انتظامی، آموزش و پرورش، اداره تعاون، کار  ملههایی از جسازمان ؛شودشامل می ،ثیرگذارندأفرهنگی و اجتماعی ت

  .... و رفاه اجتماعی، اداره بهداشت و

 فرهنگی منطقه -فرهنگی منطقه که با حضور نمایندگان عضو در معاونت اجتماعی -اول کارگروه اجتماعی در همان جلسه

نامه اجتماعی تفاهم مقرر شد انعقاد ،عنوان یکی از مصوبات این جلسهبه .شدکید أمقابله با فقر و توسعه اشتغال ت مسئلهبر  ،برگزار شد

ناس گرفته توسط کارشهاي صورتهاي آینده و با پیگیريبا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار بگیرد. طی هفته

 نگی منطقهفره -هاي اولیه با معاونت اجتماعیایزنیستاد منطقه و کارشناسان اجتماعی دفاتر توسعه محلی فعال در سطح منطقه ر

، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران شهر تهران انجام گرفت و نقطه 17

هر ش سازمان نوسازيجانبه میان نامه به شکل یک توافق سهنویس اولیه تفاهمپیش ،آوري شد. بر این اساسنظرات آنها جمع

 ،نامهغرب تهران در هفت ماده آماده شد. هدف اصلی این تفاهمو اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب 17، شهرداري منطقه تهران

 و کارورزي هايدوره برگزاري) 1 الب کلی است که عبارت است از:قدر سه  17ارائه خدمات به ساکنان بافت فرسوده منطقه 

 کار جویايو افراد  التحصیالنفارغ معرفی )2 ؛اندشده معرفی شناسایی و منطقه توسط که هدف جامعه براي رایگان ايوحرفهفنی

 در فعال کارآفرینان از جانبههمه حمایت )3 ؛ وکارآموزي هايدوره گذراندن جهت هاکارخانه و هاشرکت به هدف جامعه در ساکن

  . آنها به بهرهکم هايوام پرداخت و منطقه

اي جهت شناسایی افراد نیازمند و افراد واجد شرایط در سطح هاي گستردهبراي رسیدن به این مهم الزم است که فعالیت

روزرسانی شود. نقش و حضور دفاتر توسعه محلی که در محالت انسانی موجود تکمیل و به محالت صورت بگیرد و بانک سرمایه

و هم در زمینه شناسایی افراد نیازمند و  ؛رسانی به ساکنان جهت استفاده از خدماتعهم در زمینه اطال ،کنندفعالیت می 17منطقه 

 ايجانبهسه تركمش کارگروهتصمیم بر تشکیل  ،طرفینتر بسیار مهم است. جهت پیشبرد بهتر امور و همکاري منسجم ؛واجدالشرایط

  .باشد داشته نظر تحت را نامهتفاهم این به مربوط امور هايهماهنگی و هاپیگیري ،ادواري جلسات درشد که 

  گیرينتیجه. 5

مداران شهري قرار گرفته است. اما مدتی طور جدي مورد توجه سیاستبیش از یک دهه است که بافت فرسوده شهر تهران به

کالبدي و تمرکز بر نوسازي بناها به توجه به دیگر ابعاد زندگی مردم این بافت و  طول کشید تا این توجه از برخوردهاي صرفاً

کید قرار أمورد ت طور جديبه ،گیري ستاد شهر تهرانرویکرد بازآفرینی پایدار برسد. اهمیت مدیریت همکارانه نیز با آغاز شکل

با  ،هاافتگونه بدي، اجتماعی و فرهنگی ساکنان اینگرفت. چرا که بسیاري از مسائل و مشکالت شهري از جمله مشکالت اقتصا

کمک تنها یک ارگان و یا نهاد شهري قابل حل شدن نیست. شهر همچون یک ارگان زنده است که بیماري هر عضو آن به 
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براي مردمی که  توانآنها نمی ها و کوبیدن و ساختن دوبارهها و خیابانانجامد. تنها با نو کردن خانهناکارآمدي کل مجموعه می

حالت تواند تمام مشکالت زیستی مردم این منمی تنهاییزندگی بهتري رقم زد. شهرداري به،کاري و ناامیدي هستنددرگیر فقر، بی

هاي دخیل در شهر با تمام منابع و امکانات خود پا به عرصه بگذارند. هدف ستاد ها و سازمانرا حل کند و الزم است تمام ارگان

ند به هر توانهایی که میتالش شده است تا ترکیبی از تمامی سازمان ،ی مناطق نیز همین بوده است و بر همین اساسبازآفرین

. رددگگانه گنجانده شوند و برنامه اقدام مشترکی با آنها تنظیم هاي سهدر کارگروه ،ثیرگذار باشندأنحوي در پیشبرد مسائل شهري ت

ا با ت ؛شود نیز بر همین مبنا شکل گرفته استپیگیري می 17عاون، کار و رفاه اجتماعی که در منطقه جانبه با اداره تنامه سهتفاهم

نی زند به بازآفریاي به مشکالت اجتماعی و فرهنگی نیز دامن میطور گستردهحل مشکالت اقتصادي مردم این محالت که به

  تر شویم. پایدار در منطقه نزدیک

  منابع

 .97 پاییز ،هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبرنامه -

عنوان رویکردي نو در شناسی بازآفرینی شهري بهسیر تحول مفهوم ).1389( مهناز ،کشاورز و کیومرث، پوراحمد، احمد، حبیبی -

 .92-73): 1، (فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی .هاي فرسوده شهريبافت

خالصه مقاالت اولین همایش ملی  .بررسی عوامل ارتکاب جرم در زنان زندانی .)1381( شلویري، گلرخ و پوالدي، محمدعلی -

   .هاي اجتماعی ایرانآسیب

ا رض ،سقاء خراسانیو  نسب، محمدکرامتی ،خندان، افشینرحیمی گل ،حسینی قصر، زهره سادات، بهادري کمیجانی، مجید -

پنجمین  ،هاي اجتماعی در محدوده بازآفرینی شهريدر پیشگیري و کاهش آسیباي هاي فنی و حرفهنقش آموزش). 1395(

 .آموزي و اشتغالالمللی مهارتهمایش ملی و چهارمین همایش بین

گذاري آموزش مشیهاي خطبررسی تطبیقی حوزه). 1395( علی ،قوامیو  رحمانی، سهراب ،راد، رضاداوري، علی، منوچهري -

 .24-1): 4(22ی، ریزي در آموزش عالپژوهش و برنامهفصلنامه ، کارآفرینی

؛  SWOTلازآفرینی شهري با استفاده از مدبررسی رویکرد ب). 1390( علی ،موسويو  آبادي، علی، غالمی، یونسزنگی -

 ).30(9 ،پژوهشی انجمن جغرافیاي ایران -فصلنامه علمی. بافت مرکزي شهر مشهدي: موردنمونه

مجموعه مقاالت اولین همایش  .عوامل ساختاري اعتیاد و مبانی استراتژیک مبارزه با مواد مخدر .)1381( سخاوت، جعفر  -

  هاي اجتماعی در ایران.آسیب
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  افشین سجادي: نویسنده

  دانشجوي دکتري شهرسازي دانشگاه تربیت مدرس

  )1397-1398( 13کارشناس ستاد بازآفرینی منطقه 

  

  05211 :یادداشتشماره 

  

  

  

  

  

  

  

  چکیده

 ریزي همکارانه میان نهادهاي داخل وتشکیل ستاد بازآفرینی پایدار در سطوح مختلف (ملی، استان و شهرستان) با هدف برنامه

 هاي ناکارآمد شهريبهسازي و نوسازي بافت فرایندخارج از مجموعه مدیریت شهري، از جمله اقداماتی است که سعی در تسهیل 

به بررسی تجربیات فعالیت ستاد بازآفرینی منطقه  SWOTدارد. پژوهش تجربی حاضر با رویکردي تحلیلی و با استفاده از روش 

گرفته ورتي صهاپردازد. بر طبق تحلیلموردي ستاد بازآفرینی مناطق ذیل ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران میعنوان نمونهبه 13

مهمترین راهبردها در جهت بهبود عملکرد ستاد  عنوانبهتوان به موارد زیر میو تهدیدها،  هانقاط قوت، ضعف، فرصتبر اساس 

  اشاره نمود: 13بازآفرینی پایدار منطقه 

 ؛ي اجراییهامعرفی جایگاه و نقش ستاد بازآفرینی پایدار در مجموعه مدیریت شهري و دستگاه  

 ؛ي ستاد بازآفرینی پایدارهالیتتخصیص ردیف بودجه مشخص به فعا  

 ؛گرایانه مصوبات ستاد بازآفرینی پایداري اجرایی و واقعهاتوجه هرچه بیشتر به جنبه  

 ؛دار شهر تهرانلهئي ستاد بازآفرینی در محالت مسهامعین فعالیت ايافزایش تعداد دفاتر توسعه محله  

 و ؛تهران شهرکالن پایدار بازآفرینی طرف دبیرخانه ستاد از مناطق بازآفرینی ستاد يهاي فصلی از فعالیتهاگزارش درخواست  

 ايي جاري در دفاتر توسعه محلههاي ستاد بازآفرینی مناطق از سایر فعالیتهاتفکیک فعالیت. 
  

.SWOT، بافت فرسوده، 13ریزي راهبردي، ستاد بازآفرینی پایدار، منطقه برنامه ها:کلیدواژه
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  مقدمه. 1

که این مشکالت و  ايگونهرویه و شتابان شهرها در ایران، مشکالت زیادي را دامن زده است؛ بهرشد بی ،هاي اخیردر دهه

ي شهرنشینی را تحت تأثیر خود قرار داده و گاهی زندگی شهري را مختل کرده است. یکی از مشکالت هاها، تمامی جنبهنارسایی

 -هاست که خود سرآغاز بسیاري از مشکالت شهري شده و مسائل اقتصاديي فرسوده در آنهاتر، وجود بافتشهرهاي قدیمی عمده

ناپایداري را در بسیاري از شهرها فراهم کرده است  فیزیکی، زیست محیطی و امنیتی را در پی داشته و زمینه -ياجتماعی، کالبد

با تشکیل ستاد بازآفرینی پایدار در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی سعی در ). در این بین، 1390زاده و ملکی، (ابراهیم

ي داخل و خارج از هاتا از این راه مجموعه ند؛ي فرسوده و ناکارآمد درگیرهاله بافتئسایجاد هماهنگی میان نهادهایی شد که با م

ي فرسوده بپردازند. یکی از هاهمکارانه به حل مسائل و مشکالت موجود در بافت فرایندمجموعه شهرداري بتوانند در طی یک 

اد بازآفرینی باشد که توسط کارشناسان ستمی ايطوح منطقهمراتب زنجیره ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران، سسطوح موجود در سلسله

ار منطقه ستاد بازآفرینی پاید يهاگرفته در مجموعه فعالیتشود. مطالعه تجربی حاضر با بررسی تجربیات صورتهر منطقه اداره می

  .استو تهدیدهایی دارد که ستاد بازآفرینی مناطق با آن درگیر  ها، سعی در شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت13

  راهبردي ریزيبرنامه. 2

و مدیریت شهري در غرب قرار  ریزيبرنامهراهبردي در دستور کار  ریزيبرنامهقرن بیستم، گرایش به سمت  70از اوایل دهه 

خاذ تصمیمات بنیادي و انجام اقدامات اساسی که سرشت و یافته و منظم براي اتراهبردي تالشی است سازمان ریزيبرنامهگرفت. 

). در حقیقت، یک برنامه 1369دهد (برایسون، میي یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل هاگیري فعالیتجهت

ان تحریک مشترکی از رسالت سازم گرا را بر مبناي دركتنها درك اعضا از اهداف را بیشتر کند، بلکه تفکر آیندهتواند نهمیراهبردي 

، بر کارآمد بودن، در ابتداشهري،  ریزيبرنامهدر حوزه راهبردي  ریزيبرنامهکارگیري ). به1395گلی و قدمی، کند (سیاهمیو ایجاد 

گرایی و افزایش تعاون و همکاري تأکید داشته و براي تهیه و اجراي یک پذیري، مورد توجه قرار دادن صاحبان منافع، واقعانعطاف

 ,Hallaپذیر براي شکل و الگوي شهر، پیش رفته است (به سمت یک چارچوب هماهنگ و انعطاف ،شهري ریزيبرنامهطرح کلی 

مرور  چرا که محیط متغیر، ؛استبلندمدت شامل رویکردي پویاتر  ریزيبرنامهنسبت به یک  راهبردي ریزيبرنامهدر کل  ).2007

  ).1390به نقل از رهنما و دیگران،  1381(زیاري،  طلبدمیرا  ریزيبرنامهو بازنگري در 

 پایدار شهري ستاد بازآفرینی و ساختار گیريتاریخچه شکل. 3

 عوامل هکلی بین رویه وحدت ایجاد و یکپارچه مدیریت منابع، افزائیهم اقدامات، هماهنگی ،هاسیاست راستاسازيهم منظوربه

 وزارت همکاري با و شهرسازي و راه وزارت پیشنهاد به بنا کشور، شهرهاي ناکارآمد يهابافت در محلی و ملی سطح در مرتبط

 بهسازي احیا، از حمایت قانون 16 ماده استناد به و هااستان عالیشوراي و گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان کشور،

 توانمندسازي و نوسازي و بهسازي احیاء، راهبردي ملی سند« ،)1389 مصوب( شهري ناکارآمد و فرسوده هايبافت نوسازي و

 منظوربه و مذکور سند پیرو. است رسیده وزیران هیئت تصویب به 1393 شهریورماه  در ،»شهري ناکارآمد و فرسوده يهابافت

 شهري بازآفرینی شهرستانی و استانی ملی، ستادهاي مدخل،ذي نهادهاي اقدامات و هابرنامه ،هاسیاست هماهنگی و همگرائی

 رئیسیبئنا و جمهوررئیس ریاست به که بوده رسمی عضو 21 داراي ملی سطح در شهري بازآفرینی ستاد .است شده تشکیل پایدار

 .است قرمست) بازآفرینی شهري ایران شرکت( شهرسازي و راه وزارت در ستاد این دبیرخانه. گرددمی تشکیل شهرسازي و راه وزیر
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 استانی متناظر هايدستگاه عضویت با ملی، ستاد مصوب فعالیت نحوه نامهآیین اساس بر استانی بازآفرینی ستاد ،هااستان سطح در

 ستاد نیز شهرستان سطح در .گرددمی تشکیل عضو 24 حضور با استان شهرسازي و راه مدیرکل دبیري و استاندار ریاست با و

 در .گرددیم تشکیل مربوطه شهر شهردار دبیري و فرماندار ریاست با و شهرستان سطح متناظر هايدستگاه عضویت با بازآفرینی

 شهرستانی و استانی بازآفرینی هايستاد ذیل نیز ملی سطح متناظر تخصصی يهاکارگروه کشور، يهاشهرستان و هااستان سطح

 بر منطبق) شهرداري خدماتی محدوده( شهري محدوده کهاین به توجه با و استثناء یک عنوانبه تهران شهر در .اندشده تشکیل

 تهران شهر پایدار شهري بازآفرینی ستاد دبیري و ریاست است؛ شمیرانات و ري تهران، هايشهرستان هايفرمانداري فعالیت حوزه

 و بهسازي احیاء، هايبرنامه هدف هايمحله و هامحدوده پایدار بازآفرینی ستاد بنابراین. است شده واگذار شهرداري مجموعه به

 استانی ستاد فعالیت نحوه نامهآیین« 3 ماده 5 تبصره همچنین و »شهري بازآفرینی ملی سند« به استناد با تهران شهر نوسازي

 ستاد ریاست ،راستا این در .باشدمی فعالیت حال در و شد تشکیل 1394 سال در »هدف محالت و هامحدوده پایدار بازآفرینی

 هريش بازآفرینی ستاد دبیري. است شده ابالغ تهران شهردار به شهرسازي و راه وزیر طرف از حکمی طی تهران شهر بازآفرینی

 هدبیرخان سازمان این و است گردیده واگذار تهران شهر نوسازي سازمان ریاست به تهران شهردار طرف از نیز تهران شهر پایدار

  ).URL.1( باشدمی تهران شهر پایدار شهري بازآفرینی ستاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ساختار سازمانی ستاد بازآفرینی شهري پایدار1شکل 

  

  شهر تهران 13تحلیل راهبردي تجربیات ستاد بازآفرینی پایدار منطقه . 4

شود. اساساً میاست که به وسیله آن اطالعات مقایسه  SWOTتدوین راهبرد، تکنیک  فرایندیکی از ابزارهاي بسیار مهم در 

SWOT  راهبردي است ( ریزيبرنامهیک ابزارHom Haachie, 2001ي سیستمی ها) و یک چارچوب مفهومی براي تحلیل
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نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها ). به منظور تجویز راهبردها، در مرحله اول ماتریس 1385شود (نوري و همکاران، محسوب می

  .شده استکسب  13. نتایج جدول زیر برآمده از تجربیاتی است که در ستاد بازآفرینی منطقه گردیدطبق جدول زیر تدوین 

  

  و تهدیدها) ها(نقاط قوت، ضعف، فرصت SWOT. ماتریس 1جدول 

  )Sنقاط قوت (

 نسبت به جایگاه، اهداف و وظایف ستاد بازآفرینی پایدار 13سازي مسئولین مدیریت شهري منطقه معرفی و آگاه 

 منظور بهسازي و نوسازي بافت فرسودهبه ،ي خارج از مجموعه شهرداريهادخیل نمودن نهادها و سازمان 

 ي مرتبط با نوسازي بافت فرسودههاتسهیل اجراي اهداف و برنامه 

 ايکننده در انجام وظایف دفاتر توسعه محلهنقش مکمل و کمک  

  )Wنقاط ضعف (

 جدید بودن مفهوم ستاد بازآفرینی و مدیریت همکارانه در مجموعه شهرداري و نهادهاي خارج از آن 

 ي ستاد بازآفرینی پایدار مناطق هاعدم تخصیص ردیف بودجه مشخص به فعالیت 

 ینی پایدارجاي توجه به ابعاد کیفی اهداف ستاد بازآفربه ،تأکید بر اهداف کمی همچون تعداد جلسات 

 از فاز اجرایی هاو دور شدن تدریجی آن اينبودن مصوبات ستاد منطقهگرایانهواقع  

  )O( هافرصت

 و کارشناسان ستاد بازآفرینی پایدار مناطق در تحقق اهداف ستاد بازآفرینی ايامکان استفاده از ظرفیت دفاتر توسعه محله 

 لی میان نهادهاي ذکرشده در سند م هامصوبات و پایش و کنترل پروژه امکان ایجاد سامانه الکترونیکی مشترك در خصوص

 بازآفرینی پایدار

 ي ستاد بازآفرینی پایدار هاامکان ایجاد ردیف بودجه مشخص براي فعالیت 

 تر در جلسات ستاد بازآفرینی مناطقگرایانه و اجراییامکان تصویب موارد واقع 

 بازآفرینی پایدار ي ستادهافرینی مناطق در جهت تکمیل چرخه پایین به باالي فعالیتاستفاده از ظرفیت کارشناسان ستاد بازآ 

 اجرایی يهاسایر نهادها و دستگاه به بازآفرینی پایدار ستاد قانونی جایگاه شناساندن 

 ز طرف ا ،منطقه در ستاد بازآفرینی يهافعالیت با رابطه در ،مناطق شهرداري از فصلی عملکردهاي گزارش امکان درخواست

  دبیرخانه ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران

  )Tتهدیدها (

 ي هاعالیتبه دلیل توقف ف ،گرفته در قبلي صورتهاي پیشین و اعتمادسازيهاامکان ایجاد گسست در پیوستگی فعالیت

 ستاد بازآفرینی در سطوح مختلف

  راك یی که به نوعی با ستاد بازآفرینی همپوشانی و اشتهافعالیتامکان اختالط عملکرد میان وظایف ستاد بازآفرینی و سایر

 .دارند

 هاامکان حذف کارشناسان ستاد بازآفرینی مناطق به دلیل کاهش هزینه  

  

توان مواردي همچون نقش مهم ستاد بازآفرینی مناطق در تکمیل چرخه مدیریت همکارانه در حل می، SWOTجدول  طبق

ي ستاد مناطق دانست. همچنین فعالیت ستادهاي بازآفرینی هاترین نقطه قوت فعالیتو فرسوده را مهمي ناکارآمد هامسائل بافت

ي نهادي هااز نقشی صرفاً کالبدي خارج شود و با استفاده از تمام ظرفیت ايمناطق سبب شده است تا عملکرد دفاتر توسعه محله

گرایی کمی توان بهمی ،ي ناکارآمد بپردازد. در رابطه با نقاط ضعفهابافت و سازمانی موجود در ساختار مدیریتی کشور به حل مسائل

که سبب شده است به مواردي همچون تعداد جلسات برگزارشده توجه شود و محتواي مصوبات  ؛اهداف ستاد مناطق اشاره نمود

رگذار وري فعالیت ستاد مناطق بسیار تأثیهرهگرایانه و به دور از واقعیت نیز در کاهش بنادیده گرفته شود. همچنین مصوبات آرمان

قاط قوت براي تداوم ن هروي ستاد بازآفرینی منطقو تهدیدهاي پیش هاتوان به فرصتمیبوده است. با توجه به نقاط قوت و ضعف، 

ستاد  انونیمعرفی جایگاه ق ؛ي ستاد بازآفرینی مناطقهاپرداخت. ایجاد ردیف بودجه مشخص براي فعالیتو کاهش نقاط ضعف 
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  13تحلیل راهبردي تجربیات ستاد بازآفرینی شهري پایدار منطقه 

  
توان میرا  ؛ي بازآفرینی مناطقهاایجاد سامانه الکترونیکی مشترك جهت رصد مصوبات و پروژه ؛ي مناطقهابازآفرینی به شهرداري

 ؛گرایی جلسات ستاد مناطقمیروي ستاد بازآفرینی مناطق دانست. همچنین تداوم روند کي پیشهاترین فرصتمهم عنوانبه

نی مناطق که ستادهاي بازآفری استترین تهدیدهایی نیز از مهم ؛د مناطق به دلیل عدم ثبات مدیران شهريي ستاهاگسست فعالیت

  .اندروهبا آن روب

  گیري و پیشنهاداتنتیجه. 5

تشکیل و فعالیت ستاد بازآفرینی پایدار در سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستانی و در سطح کالنشهر تهران از تصمیماتی بود 

داخل و  يهابا تأکید بر مدیریت همکارانه بین نهادها و سازمانو ي ناکارآمد و فرسوده هانوسازي بافت فرایندکه با هدف تسهیل 

ي مختلف در سطح مناطق شهر هاشهر تهران با تشکیل کارگروهاتخاذ گردید. ستاد بازآفرینی کالن هاخارج از مجموعه شهرداري

 عنوانبه 13پردازد. ستاد بازآفرینی پایدار منطقه میي فرسوده شهر تهران هاتهران به تکمیل زنجیره از پایین به باالي نوسازي بافت

در پژوهش حاضر  که ؛نشهر تهران، در مسیر فعالیت خود به تجربیاتی دست یافتي این سطح از ستاد بازآفرینی کالهایکی از نمونه

شد  موجبي ناکارآمد، هابا رویکردي راهبردي مورد بررسی قرار گرفت. ناکارآمدي رویکردهاي سنتی در نوسازي و بهسازي بافت

 ریزيرنامهبتوجه متخصصین شهري قرار گیرد.  راهبردي بیش از پیش مورد ریزيبرنامهتا استفاده از رویکردهاي جدیدتري همچون 

ند، مسیر تر باشپذیرتر و اجراییو اتخاذ تصمیماتی که انعطاف ریزيبرنامه فرایندگرایانه ي واقعهاراهبردي با تأکید بر جنبه

  بخشد. میي توسعه شهري را تسهیل هاپذیري طرحتحقق

ترین راهبردهایی توان مهممی ،انجام گرفت SWOTي ستاد بازآفرینی به روش هابا توجه به تحلیلی که از مجموعه فعالیت

استخراج گردیده است  13ي ستاد بازآفرینی منطقه هاشده در فعالیتو تهدیدهاي تجربه هاکه با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت

  را مطابق موارد ذیل پیشنهاد نمود:

 ؛در رابطه با اهداف، وظایف و جایگاه ستاد بازآفرینی پایدار ،اجراییي هارسانی و مکاتبه با دستگاهاطالع 

 ؛ي ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهرانهاتخصیص ردیف بودجه مشخص به فعالیت 

 ؛ي ستاد بازآفرینی پایدارهاتوجه بیشتر به اهداف کیفی در فعالیت 

 اخص شهر دار و شلهئخصوص در محالت مسبه ،زآفرینی پایداري ستاد باهامعین فعالیت ايافزایش تعداد دفاتر توسعه محله

 ؛تهران

 ؛تر به کارشناسان ستاد بازآفرینی مناطق در جهت بهبود عملکرد ستاد بازآفرینی مناطقتفویض نقش و جایگاه منسجم 

 تاد فعالیت س در خصوص، شهر تهران از شهرداران مناطقي فصلی از طرف دبیر ستاد بازآفرینی کالنهادرخواست گزارش

 ؛در مناطق مذکور

 ه و تفویض جایگاه مشخص ب ايي جاري در دفاتر توسعه محلههاي ستاد بازآفرینی از سایر فعالیتهاتفکیک فعالیت

  .مناطق در خصوص انجام وظایف محوله یکارشناسان ستاد بازآفرین

  منابع

 :مطالعه موردي ؛ي فرسوده شهريهاساماندهی و مداخله در بافت). تحلیلی بر 1390آفرین. (زاده، عیسی و ملکی، گلابراهیم -

 .234-217): 81(ي جغرافیاي انسانی، هاآباد. پژوهشبافت فرسوده شهر خرم

 .1د جل .منوریان عباس ترجمه .غیرانتفاعی دولتی و يهاسازمان براي راهبردي ریزيبرنامه فرایند). 1369برایسون. جان ام. ( -
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 ).8(2 ،نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

 ي. یزد: انتشارات دانشگاه یزد.کاربري اراضی شهر ریزيبرنامه). 1381اهللا. (زیاري، کرامت -

ر شهري د ریزيبرنامه فراینددر  راهبرديي گرایش به رویکرد ها). تحلیلی بر مؤلفه1395قدمی، مصطفی. ( و گلی، مهنازسیاه -

 .95-81): 18(6 ،ایران. نشریه جغرافیا و پایداري محیط
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 ؟ساختار ستاد بازآفرینی شهر تهران چگونه و با چه هدفی شکل گرفته است 

 براي اولین بار در سال چهارم فعالیت و تشکیل ستاد بازآفرینی ،اقدامات ستاد بازآفرینیسال وقفه در  سال گذشته بعد از دو

هاي فرسوده و ناکارآمد هدف در قالب سند ملی راهبردي احیاء، نوسازي و بهسازي بافت 93که سند آن سال  - شهر تهران

ز همکاران اهایی تعریف شد که دبیران آن رگروهجلساتی برگزار شد. ساختار آن در قالب کا -بازآفرینی شهري تهیه شده بود

دادند. همکاران در معاونت توسعه ن و کارشناسان در دبیرخانه با حفظ سمت این فعالیت را انجام میسازمان بودند و معاونا

عالیت ، یک فخود هايدفتر موجود، در هر منطقه یک دفتر با حفظ فعالیت 56اي سازمان تصمیم گرفتند که از بین محله

ا، تحت هاي قبلی آنهنامهنامه به شیوهجدید در قراردادش، تحت عنوان دفتر معین منطقه اضافه شود. به عبارتی یک شیوه

هاي مرتبط با ستاد بازآفرینی آن منطقه) اضافه شد. هدف آن بود که این دفاتر بتوانند ایدة (فعالیت 13نامه عنوان شیوه

 کارشناس در این دفاتر، ستاد بازآفرینی به فعالیت خود 19اندازي دفاتر معین و جذب با راه حلقه واسط محله را ایفا کنند.

هاي تخصصی و ستاد مناطق بود که منجر به خدمات این کارشناسان شامل پیگیري جلسات ناحیه، کارگروه .ادامه داد

احصا نیازها، در موضوعات مختلف از  مصوبه شد. همچنین در حوزه 600جلسه و تصویب بیش از  100برگزاري بیش از 

محیطی و مسائل زیست ،امورثبتی و حقوقی ،پارکینگ ،خدمات هفتگانه ،ونقلترافیک و حمل ،جمله اجتماعی و فرهنگی

هاي مناطق مورد در مناطق هدف بازآفرینی گردید. الزم به ذکر است همکاري شهرداري 1000منجر به احصاي بیش از  ،...

بندي تا بندي آنها گردید. بعد از دستهل حصول این نتایج شد. تنوع بسیار باالي موضوعات منجر به دستهمنجر به تسهی

هاي کودکان کار، طور مثال در دسته اجتماعی، شاخهموضوع است. به 16دست آمد که داراي ، جدولی به1397پایان سال 

مصداق براي افزودن به پیشخوان  1062عنوان و  93موضوع،  16جدول احصاء نیازها در بنابراین جرایم و ... را داریم. 

  .سازي شدمحالت آماده

رویکرد ستاد را  به پیگیري از حوزه باالتر ترقی  1398دبیرخانه ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران براي تجدیدساختار، از سال 

پیگیري  97شده از جلسات سال دستورکارهاي استخراجها برگزار و صورتی که جلسات هماهنگی با رؤساي کمیتهداد؛ به

موارد و مسائل مربوط به موضوعات ثبتی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.  ،شد. براي مثال در کمیته خدمات و زیرساخت

ه تهاي شوش در دستورکار قرار گرفت. همچنین در کمیمسائل مربوط به بازار تهران و اوراقچی ،حقوقی -در کمیته امنیتی

موضوع  ،ریزيموضوع تسریع و تسهیل تأمین مالی موضوعات بازآفرینی بررسی شد. درکمیته برنامه، مالی و اقتصادي

 ،اي بود. الزم به ذکر است با توجه به شرایط ستاد بازآفرینیسند توسعه محله 160توجه در دستورکار، تصویب بیش از قابل

عریف راهبري ت پنج حوزه ،هاي ستاداما در ادامه فعالیتنیاز بود؛ کارشناس  19همکاري با دفاتر معین و جذب  97در سال 

  .شودپیگیري و بررسی میهاي گذشته و موضوعات جاري در چارچوب جدید و مجموعه فعالیت شد

یم که کنمیمحقق گردد. ادعا  ریزي پایین به باالها، رویکرد برنامهدر ستاد بازآفرینی اصل بر این است که پس از دهه

زي سنتی ریریزي و برنامهدر نظام بودجه .سطوح مختلف ستاد بازآفرینی از سطح ملی تا محلی مورد توجه قرار گرفته است

کنیم که همۀ این معضالت و مشکالت ما ادعا میموضوعات اصلی بوده است؛ ، متناقض با ربط، موازيها بیهمواره بودجه

مختلف تصمیم تعریف شده  البته بر اساس سند ملی، سطوح سازي از پایین رفع خواهیم کرد.یمکارگیري راهبرد تصمبا بهرا 

گیرد. شهردار هر منطقه با حفظ سمت رئیس ستاد آن منطقه ها درون منطقه انجام میسازياست و برخی از این تصمیم

هر تهران گیري به ستاد شباالترند، براي تصمیمدهد. موضوعاتی که از این سطوح هایی را نیز انجام میگیرياست و تصمیم

  شود.ارجاع داده می
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  ،شهري سازمان نوسازي شهر تهران پایدار دیر دبیرخانه بازآفرینیم ،وگو با جناب آقاي محمدرضا ابراهیمیگفت

  »هاي ستاد بازآفرینی شهر تهرانساختار و برنامه« با موضوع

 ساختار حقوقی ستاد بازآفرینی در سطوح مختلف ملی تا محلی چگونه است؟  

مقام اگر بخواهیم خیلی سریع مروري داشته باشیم، در مناطق، شهردار رئیس ستاد منطقه است و تا  همین اواخر که ردة قائم

ها، دبیر ستاد مناطق بودند و با حذف این رده در ساختار شهرداري تهران، اکنون مقامي وجود داشت، قائمدر مناطق شهردار

معاون شهرسازي و معماري منطقه با حفظ سمت این وظیفه را برعهده دارد. سه کارگروه در منطقه وجود دارد. براي مثال 

 شود.یمو دبیري رئیس صدور پروانه همان معاونت تشکیل شهرسازي منطقه  معاون کارگروه ضوابط و مقررات با ریاست

شود و دبیر آن نیز از طریق همین کارگروه اجتماعی و فرهنگی با ریاست معاون اجتماعی شهرداري منطقه تشکیل می

ز را نی رشود که دبیعمرانی منطقه تشکیل می-د. کارگروه خدمات و زیرساخت با ریاست معاون فنیگردمی معاونت معین

که موضوعیت بازآفرینی داشته باشد اي هر تعداد ناحیه است. هاي اجرایی نواحیکارگروهآنها  ذیلکند. رده خود انتخاب می

ا بشهردار هر ناحیه،  برخی مناطق پنج الی شش ناحیه دارند. و کارگروه اجرایی دارد؛ مانند منطقه دو که یک ناحیه دارد

ست. اي آن ناحیه ادبیر آن مدیر دفتر توسعه محلهباشد و تشکیل شده در ناحیه می کارگروه اجرایی رئیس، حفظ سمت

جمهور است که در غیاب ایشان وزیر راه و . رئیس ستاد ملی بازآفرینی رئیسآخرین نقطه این ساختار در سطح ملی است

ی یر این جلسه است. ستادهاي استان، دبشهري ایران مدیرعامل شرکت بازآفرینیشهرسازي ریاست جلسات را بر عهده دارد. 

شهرسازي آن استان است. این ساختار در تهران هم وجود دارد  و شود و دبیر آن مدیرکل راهبه ریاست استاندار تشکیل می

و شهرسازي تهران دبیر است. در کشور نیز به جز استان تهران به این صورت است که فرمانداران رئیس  و مدیرکل راه

پاکدشت، ورامین، شهر قدس، اسالمشهر، فرماندار و شهردار ، در دبیر جلسه است. براي مثال تان و شهردارستاد شهرس

ن بود بودن، تجارب مختلفی که داشته و خاصدر شهر تهران مواردي چون پایتخت البته دهند.جلسات را تشکیل می

اند تا آنها نیز شود. کالنشهرها نیز به تازگی این الگو را پذیرفته مرتبططور مستقیم به ستاد ملی موضوع، باعث شده که به

  . مرتبط باشندطور مستقیم به ستاد ملی به

رئیس این ستاد و دبیر آن مدیرعامل سازمان نوسازي شهر  ،شهردار تهران با حفظ سمت ،در ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران

امه و نشهر تهران مستقر است. در این ساختار عریض و طویل طبق شیوهتهران است و  دبیرخانه آن در سازمان نوسازي 

-500 منظومهاگر بتوان این شوند. ها به فراخور سطح جلسه دعوت میعضو از دستگاه 25الی  20دستورالعمل اجرایی، 

 ز یک ظرفیت قانونییک قوت است و اگر نتوان، عدم استفاده انفري از مدیریت هاي اجرایی در تهران را فعال کرد،  600

  است.

 گیرد؟بازآفرینی چگونه صورت می سازي در ستادتصمیم  

نی شود. یعنطقه تشکیل نمستاد است، کار نیفتاده بهها در منطقه ایم که تا زمانی که کارگروهما تصمیم را بر این گذاشته

لسه ستاد بندي رسانده باشند، که جسازي کرده باشند، تصمیماتی را به مرحلۀ جمعباید جلسه تشکیل داده باشند، تصمیم

ها و مصوبات انجام شد و جدول آن به تفصیل مناطق و موضوعات کارگروه 97منطقه تشکیل شود. این کارها در سال 

به این صورت است که  -کنیم که روش کار ما پایین به باال استمشخصاً وقتی ما ادعا می -موجود است. گردش کار 

هاي یک منطقه و آن ناحیه کارشناس خبره سازمان نوسازي  از دفاتر موجود در محلهنیازهایی که شهردار ناحیه به کمک 

  کند. کارگروه اجرایی را تأمین می خوراك یک جلسه احصا کرده،

  ؛ در این ارتباط چه هماهنگی بین نهادهاي دولتی و شهرداري است ،دوظایف ستابا توجه به اینکه یکی از

  اقداماتی صورت گرفته است؟

  باید ولی است دشوار بسیار کار شد. این گرفته محله 18کار مشترك در  بر تصمیم ،بیشتر اثربخشی براي در این راستا،
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نظم، صورت م، باید بهاستانداري موعهمجو زیربرقراري این هماهنگی تمرین شود. ما به حکم اینکه ستاد تهران هستیم 

ات وببه راحتی آمار تحقق مص ،یک سامانه باشد هاي مرتبط را به استانداري گزارش بدهیم. البته اگرمیزان همکاري دستگاه

ط با نهادهاي دیگر استانداري است و ستاد حلقه واسط است. قابل ذکر است را خواهیم داشت. ضمانت اجرایی وظایف مرتب

انشعابات، ، موضوعاتی چون 97برنامه ملی بازآفرینی شهري پایدار مصوب هیئت محترم وزیران در سال که آیین نامه اجرایی 

ماده مدنظر قرار داده و در  21و ... را در  هاي دولتیتخفیفات، تسهیالت بانکی، ودیعۀ اسکان موقت، واگذاري زمین

  شود.هاي سالیانه بدان توجه میبودجه

ور سراسر کش هايدهیم. ستاد ملی و استانداريمی گزارشار ذگنامه را به قانونهاي مختلف این آئینمیزان تحقق مادهما 

برد. در این را باال می در حال حاضر، تقویت همکاري دولت و شهرداري ضمانت اجراییکنند. این موضوع را راهبري می

استا، در این ر هاي مصوب ستاد در اولویت ما نیست.توانند بیان کنند که برنامهها دیگر نمیدستگاهفضاي همکارانه، 

ی نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینطبق تبصرة دو مادة پنج آیین صورت گرفته است.» اقدام مشترك«ریزي براي برنامه

درصد  30...  هاي سطحی وها در حوزة تأمین خدمات، بازگشایی معابر، دفع آبع اعتبارات شهرداريمجمو، شهري پایدار

هاي عضو ستاد براي نامه، هدایت بودجه دستگاههاي آیینکند. یکی دیگر از مادهدرصد مابقی را دولت تأمین می 70است و 

  هزینه در بافت ناکارآمد شهري است. 

ها براي رفع هاي دیگر دستگاهها و بودجهساختن طرحم مشترك در اولویت است. هدف، روشن، برنامه اقدا98در سال 

با سازمان امور اجتماعی کشور، براي  گرفتهطور مثال، در سال جاري بر اساس تفاهم صورتنیازهاي احصاشده است. به

میلیارد ریال  15، حدود هاي غیررسمی با رویکرد کاهش آسیباي در سکونتگاهمحله ه ساختار برخی از دفاتر توسعهتوسع

ز پاي به دنبال این هستیم که بقیه نی است. تقریباً اولین خط اعتبارياز منابع وزارت کشور در نظر گرفته شده است. این 

ولویت را به محالت هدف ستاد بدهد؛ یا ا خود،هاي زنیگشتافزایش  در برنامهنیروي انتظامی ، کار بیایند. براي مثال

  .دکنها آموزش را رایگان میاي بگوید که در این محلهوحرفهفنی

 ؛ گزارشدهی به ستاد استانی و ملی در موردملی بازآفرینی هاجرایی برنام نامهستاد، پایش آئین 98بر این اساس، برنامه سال 

هاي نامهدستگاه درگیر و تفاهم 30ها؛ و تنظیم برنامه اقدام مشترك بین اهنامه و میزان مشارکت دستگمیزان پیشبرد آئین

 مربوطه خواهد بود. 

 ماین نشریه قرار دادید، سپاسگزار از اینکه وقت خود را در اختیار.  
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تا، در این راسجایگاه ستاد بازآفرینی شهر تهران مدیریت هماهنگ و با توجه به اهمیت 

ناب آقاي با جوگویی براي آشنایی با نظرات مسئوالن شهري درگیر با این موضوع، گفت

 »مدیریت هماهنگ بازآفرینی شهري« با موضوع 9شهردار منطقه  مفاخریان،سید علی 

در ، 1398ماه خردادوگو رو، ماحصل آن است. این گفتکه مطالب پیش تنظیم گردید

  دفتر ایشان صورت گرفته است.

  

  

 مدیریت شهري را به سه دسته مدیریت متفرق، مدیریت هماهنگ و مدیریت واحد  ،در یکی از تعاریف رایج

ر یک اي که دگونهبه ؛صورت یک طیف هم مد نظر قرار دادتوان این سه دسته را بهمیکنند. میبندي تقسیم

سمت طیف، مدیریت متفرق و در سمت دیگر مدیریت واحد را تصور کرد. جنابعالی وضعیت موجود مدیریت 

  بینید و تعریف شما از سنخ مدیریت شهري کارامد و مناسب حال تهران چیست؟میشهري در تهران را چگونه 

روشن و قابل تفکیک با یکدیگر ندارند. آنچه در  مرز خیلی، به نظر من تعریفی که شما در این سه حوزه به دست دادید

با یکدیگر هماهنگ باشند و نه این که همه  هادر استراتژي هاکه دستگاه استاین  ،آیدمیمدیریت شهري مطلوب به نظر 

ت. ي مختلف اسهاتحت یک مدیریت واحد شکل بگیرند. آنچه در مدیریت شهري مهم است هماهنگی بین دستگاه هااین

دار موضوعات مدیریتی در حوزه کالن شهر باشد در زمینه مدیریت هماهنگ و واحد، شهردار تهران باید عهده نظر منبه 

  گردد در حوزه مداخالت شهردار تهران دیده شود. میو هر آنچه به شهر و شهرنشینی و شهروندي بر

وساز نقش متولی ساخت عنوانبهاز یک طرف، نقش شهرداري از یک طرف آن هم  هااما در حوزه بازآفرینی نقش بانک

دستگاه حاکمیتی مهم در این زمینه در دولت مطرح است که اینها باید در کنار همدیگر  عنوانبهوزارت راه و شهرسازي 

 هاياست. نمونه اي شهر در این حوزه تأثیرگذاري کالن در مجلس و شورهايگذارسیاستقرار بگیرند. از طرف دیگر 

 که به تازگی در حال اجراست. مسکن امید چه در و ایم چه در زمینه مسکن مهرگذشته هم شاهد بودههمکاري را در 

اند.نقاط قوت و ضعف خودشان را داشته هاهرکدام از این
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 ي فرسوده داشته باشیم وهاآید که اگر ما تکیه بر فضاي عمومی دولت و حاکمیت براي نوسازي بافتمیمن به نظرم 

 دنبال بکنند یا از چارچوب و ضوابط و اعتبارات دولتی را متولی شوند و کار هاشرایط بازآفرینی را به سمتی ببریم که آن

ي فرسوده در حوزه شهر تهران به درازا خواهد انجامید و ممکن است این اتفاق هابازآفرینی بافت ،بخواهیم استفاده بکنیم

نابراین ما . باندهددوباره فرسوده ش ،حال نوسازي هستند ي ویژه امروز که درهازمانی به نتیجه مناسبی برسد که باز بافت

ي گذشته در حوزه بافت فرسوده را جبران بکنیم و این با روش دولتی و هاماندگیفرصت کوتاهی خواهیم داشت که عقب

ولی دولت  ،کننده این موضوع باشدتواند کمکمیچند تسهیالت دولت و تسهیالت حاکمیت  هر. پذیر نیستحاکمیتی امکان

کمک و محدودیت اعتبارات آن وجود دارد، ي داخلی آن هاوجه به مشکالتی که در دستگاهتواند در این زمینه با تمین

 چشمگیري بکند. بنابراین ما باید در حوزه شهر بتوانیم از آن مدیریت متفرقی که شما نام بردید استفاده بکنیم ولی سیاست

ي شهري هابازآفرینی محدوده تهران باید در. مفهوم آن این است که در شهر برقرار نماییمآن  مشترك و هماهنگ را در

سازندگان، ها توسط گذاري در این بخشبراي سرمایهانگیزه الزم  ،و در آن چارچوب شوداي اتخاذ وحدت رویه

اگر مردم احساس بکنند که از این  شکل بگیرد.ي خصوصی هاگر و بخشي تسهیلهابخش ،هاگذاران، بانکسرمایه

و  گذاريوارد عرصه سرمایه حتماً ،د براي آنها عواید اقتصادي داشته باشدتوانمیگیرند و میمشارکت در حوزه شهر نتیجه 

  شوند. میمشارکت 

 ايد زلزلهاحتمال دارم که هر لحظه یم چه زمانی قرار است زلزله تهران اتفاق بیفتد ولی میدانیدانمینقابل ذکر است که ما 

ریشتر  7یی باالي قدرت هالرزهدهد که زمینمیي تهران هم نشان هالرزهزمین در تهران به وقوع بپیوندد. رژیم تاریخی

ت. ي نیسدر مقابل زلزله هفت ریشترمان، مقاوم يهاو سازه ها. ما در حال حاضر توان ساختماناست در تهران اتفاق افتاده

زمان  في فرسوده زیاد نیست و اگر بخواهیم به منابع دولتی تکیه کنیمهافرصت ما براي نوسازي بافت لذا به نظر من

هنگ ي هماهايگذارسیاستهمین رویه متفرق موجود پذیرفته شود ولی در جهت بنابراین بهتر است طوالنی خواهد برد. 

اجازه دهیم  ...و  باشیم و به دولت و بخش خصوصی ي واحد داشتهگذارسیاستپییش برویم. یعنی در حوزه بازآفرینی یک 

 نیي بازآفریهااین خود باعث رونق در طرحد حاصل از این آورده را حاصل کند؛ که هرکس نسبت به آورده خودش بتواند سو

   شود.می

 طور که متوجه شدم نگاه شما این هست که بدون تغییرات اداري در ساختار مدیریت شهري با هماهنگی آن

ست چی هاگذاري نماییم. پیشنهاد شما براي وحدت رویه در سیاستنتایج مطلوب را هدف يگذارسیاستدر 

  بینید؟میاقدامات نهادي را در این زمینه الزم و به طور ویژه چه 

نطقه نمونه در م عنوانبهتان شما باید خودتان را بگذارید جاي کسی که در بافت فرسوده ملکی دارد، الؤرد سبله. اما درمو

مواجهیم.  يمتر 50و  40ست. حتی با امالك متعدد ا ترین مسائلی که داریم این است که امالك ریزدانهاز جمله مهم 9

نشینی و و عقب %60چرا که بعد از ساخت  ؛وساز انفرادي کندساختتواند اقدام به میشود که مالک نمیاین خود باعث 

پارکینگ وجود نخواهد داشت. خوب این مالک باید تجمیع زمین با  تأمینیا امکان  ؛ماندمیداري باقی نغیره مقدار معنی

باید بتواند  گذارسیاست دهد.میخودش را نشان  گذارسیاستجایی است که نقش  قطعات کناري را دنبال بکند. اینجا دقیقاً

وساز را فراهم کند. من در مقطعی دیدم که شوراي شهر طبقه ي مختلف حمایتی از ورود مالکین به عرصه ساختهاجنبه

توانست نیرویی براي میي خوب بود چرا که هاکرد، خوب این یک نمونه از سیاستمیلحاظ  هاتشویقی براي تجمیع

شان را پیدا کنند و عواید حاصله بتواند به مجموعه بافت فرسوده و گذار در زمینودن سرمایهمالکین شود تا امکان وارد نم

را در حد  افتادمییعنی آن جهشی که باید اتفاق  ؛گذار آن کمک کند. به نظرم این کارها کافی نبوده استمالک و سرمایه



 

 173 

  »شهري بازآفرینی هماهنگ مدیریت« موضوع با تهران، 9 منطقه هردارش مفاخریان، علی سید آقاي جناب با وگوگفت

حال باید توجه  محدوده بافت فرسوده اتفاق افتاده است.نوسازي در  %50حدود ، 9کنون در منطقه الزم ایجاد نکرده است. تا

ماند.  توجه به آنتوان بیمیعدد و مقدار کمی نیست و ن ،چه در شهره بخش باقیمانده چه در این منطقه، داشته باشیم ک

وسازي برد. نتوان تمام آن را با یک سیاست به سمت میاگر در سطح شهر نگاه کنیم صدها هکتار بافت فرسوده داریم که ن

 وسازهاطور مثال این که ساخترا در این موضوع مورد مالحظه قرار داد. به هايگذارسیاستي مختلف هابایست جنبهمی

آید. یماز یک سیاست ساده و واحد بیرون ن ،چه نقاطی مورد حمایت قرار بگیرند بیشتر هدایت شود، هاباید به کدام محدوده

دستش یکسان دست و باالبا منطقه پایین 9شرایط منطقه  ،در همه مناطق بافت فرسوده وجود داردطور مثال در حالی که به

یا  17و  9اي که باید در منطقه آن سازندگیبراي همه شهر تهران یکسان ببینم،  نیست. اگر من ضوابط بافت فرسوده را

ي گذارسیاستپس  .شودسوق داده می -تر هستکه ارزش افزوده ساخت باال -تر اتفاق بیفتد به سمت مناطق شمالی 20

 ي متفاوتی اتخاذ کرد و این به ما درهااي سیاستاي شناور باشد و به نسبت هر منطقهباید نسبت به شرایط هر منطقه

 ؛جا اعمال بکنیمرا براي همه تشویقی کند. ولی اگر کلی عمل بکنیم و یک طبقهمیجذب مخاطب هر منطقه کمک 

  . صورت خواهد گرفت 9زیادي در بافت منطقه ي گذاراین نخواهد بود که سرمایهاش معنی

  دانید؟میویژه  9منطقه خدمات  تأمیندر حوزه مسکن و چه مسائلی را بازآفرینی که به آن پرداختید، در حوزه  

کی از نکات ، یشوند تبدیلباز بستی که بایست به معابر بنمعابر بن طبق الگوي طرح تفصیلی یا هاافزایش دسترسی کوچه

به اصالح معابر تنگ و باریک احتیاج داریم که احتمالی  يهاما براي عبور از بحران. مهمی است که باید به آن توجه شود

در حالی که ما هنوز معابر دو  .متر نداشته باشیم 6یعنی دیگر گذر زیر  ؛ي مد نظر طرح تفصیلی در آن لحاظ شودهاحداقل

ندسین انگاري مهکه به دلیل سهل است ري در سطح منطقه داریم. مسئله قابل توجه دیگر امالك نوسازيمتري و یک مت

یی داریم که در هاساختمان 9االن ما در منطقه  ندارند.و استحکام سازه را مناسب ساز اعم از مصالح وشرایط ساخت ،ناظر

نبی در ي عمودي و جاهاروي خاك دستی بنا شده و نشست ست و مثالًا حین ساخت زمین زیر پی ساختمان تحکیم نیافته

  اصالح مواردي از این دست هم باید مورد توجه جدي قرار گیرد. .آیدمیآن به وجود 

 طرح فعالی براي آن نیست  از جمله فرودگاه که البته فعالً - 9ي ناسازگار شهري در منطقه هاراجع به کاربري

اما در مورد پادگان جی که محل عبور شبکه  -آن خواهید داشت یا خیر دانم فرصتی براي اشاره بهمیو ن

ی انتقال پادگان ج مسئلهرسد حل میبزرگراهی یادگار هم هست چه اتفاقی رخ داده است؟ به ویژه که به نظر 

  کند.میاي بین نهادي است و توافق و اقدام چندین سازمان و نهاد را طلب مسئله

شوند. ما مانند پادگان جی خیلی کم در شهر تهران داریم که بخواهیم میاي براي شهر محسوب ذخیرهو  هاها ظرفیتاین

ریزي فرصت برنامه ،آنبر اثر ظرفیت خوبی است و از سطح شهر،  هاخروج پادگانناشی از از آن استفاده کنیم. ظرفیتی 

با توجه به اینکه امتداد دو معبر مهم بزرگراه  - ن جینیازها به وجود آمده است. اراضی پادگا تأمینبراي اجرایی کردن 

ي هابه چهار بخش تقسیم خواهد شد که هر بخش ویژگی -بینی شده استخیابان استاد معین در آن پیش یادگار امام و

ویژگی  ییهایک بخش ،اتفاق افتاده هامنحصر به فرد خود را دارد. با توجه به مطالعاتی که روي طرح تفصیلی این بخش

بخشی نوسازي و تواند محرك سرعتمیکه  ،یی تجاري و غیرههاسیسات شهري را دارد و بخشأبارگذاري خدمات و یا ت

ی توان براي پادگان جی تعریف کرد ولمیدانیم چه کاربري دقیقی ي فرسوده منطقه باشد. هنوز نمیهادهی به بافتخدمات

ل فضاي خدمات مث تأمینبراي ي مسکونی یا نظایر آن، هابه جاي تعریف پروژهدانیم این ظرفیتی است که باید این را می

   شود.سبز و درمانی استفاده 
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  ؟شودامام اجرایی مییادگار بزرگراه جایی کامل پادگان طرح امتداد هبدون جابآیا  

هاي مسکونی وجود انبارها و شهركهنوز ولی  ؛اندجا شدههجابآن . االن بخش نظامی است انجام شده جایی تقریباًهجاب

در جریان است. در اینجا ما با سه نهاد مختلف یعنی وزارت دفاع، آموزش و پرورش  هایی براي تغییر آنهاکه رایزنیدارند 

   در حال انجام است. جاییهجابجهت ي الزم هاهماهنگی نهادها با این .و ارتش در ارتباط هستیم

 ر نگاه شما نسبت به ستادهاي بازآفرینی چیست. به نظ .در سطح منطقه پرداختیدبه خوبی به بازآفرینی  شما

  ؟است مدادر وضعیت فعلی کاربراي ایجاد هماهنگی بین نهادهاي مختلف، چنین نهادي تشکیل شما 

بیشتر  چقدر این اتفاق این مسئله واضحی هست. هر ؛کارایی ما باالتر خواهد رفت طبیعتاً ،بیشتر باشد هاهرچقدر هماهنگی

هادها و نتوان پاسخ دقیقی داد. بعضی از اما در مورد کارامدي ستادهاي بازآفرینی نمیبیفتد نتیجه بیشتري خواهیم گرفت. 

 شودگفته میوقتی . دهندمیمدیریت شهري یکپارچه را بپذیرند و بنابراین همکاري الزم را انجام ن خواهندمین هاسازمان

 و کنداي در قبال آن نمیاحساس وظیفه و فاضالب اداره آب ،آفرین باشدبافت فرسوده ممکن است براي شهر مخاطره

ی داشته باالدستي هاهماهنگیشاید کارامدي این ستاد نیاز به گوید بافت شهري براي شماست و براي من نیست. لذا می

   ذاکرات بین شهردار تهران و وزیر نیرو دارد.آب و فاضالب نیاز به م طور مثال اهمیت یافتن موضوع براي ادارهباشد. به

 آیدمیي اجرایی هم پیش هاخواه ناخواه بحث ضمانت ،آیدمیي بین نهادي پیش هاهرگاه بحث هماهنگی. 

دهد. یممشکالت و سختی هماهنگی به شدت خودش را نشان  ،آیدمیمنابع مالی که به میان  تأمینپاي اجرا یا 

  نظرتان در این مورد چیست؟

گذاري شهرداري تهران ما در خود قراردادهاي سرمایه این موضوع باید علت را جستجو کرد. يهامصداقباید با توجه به 

 جهمدت بتواند نتیگذار و شهرداري طوري تعریف نشده که در کوتاهایم. یعنی شرایط بین سرمایههم موفق عمل نکرده

هاي حقوقی و قانونی وجود هم ممکن است خأل هادر بقیه توافقنامهمطلوب را براي شهر و شهرداري در بر داشته باشد. 

 ایم نتیجه کافی بگیریم و کار را دنبال بکنیم. ولی این معنایش آن نیست که همه توافقات بالتکلیفداشته باشد که نتوانسته

یدن نیز در به نتیجه نرسفراشهري و  تغییرات مدیریتی در حوزه شهريالبته  است. باقی مانده و اقدامی راجع به آن نشده

   توافقات و از اولویت خارج شدن آنها تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت.

 آیا براي این مسئله راهکاري وجود  ي مدیریتی در کشور ما کوتاه است.هاعمر دورهدانیم، طور که میهمان

  د؟گرفته کمتر دچار آسیب شوني صورتهاتوافقات و هماهنگی ،وزیر و شهردار و مدیران میانیدارد که با تغییر 

یی که در شهرداري هانامهکه کلیه تفاهماست اي تشکیل شده ریزي شهرداري تهران یک مجموعهاالن در حوزه برنامه

. ردخواهند کگیري نامه و عواید حاصله از آن را اندازهبودن آن تفاهمشود را آنالیز و میزان اجراییمیبسته  تهران یا مناطق

ورا مدیران شهري و ششود و با تغییر ي بعد هم پیگیري هادوره در د که این تفاهماتمجموعه بتواند کمک بکناگر این 

تواند میمدیریت نبودن توافقات، تغییر اي به اجراي آنها وارد نشود، بسیار عالی خواهد بود. البته با توجه به حقوقیخدشه

   .موضوع را منتفی کند؛ بلکه ممکن اولویت اجراي آن را تغییر بدهد

 بفرمایید.خیلی ممنونم. اگر نکته یا سخن تکمیلی دارید ،  

  ید باشید. ؤکنم. موفق و ممیخواهش 
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تا، در این راسجایگاه ستاد بازآفرینی شهر تهران مدیریت هماهنگ و با توجه به اهمیت 

آقاي ناب جبا وگویی براي آشنایی با نظرات مسئوالن شهري درگیر با این موضوع، گفت

مدیریت هماهنگ بازآفرینی « با موضوع تهران 11شهردار منطقه  نصراله آبادیان،

ماه تاردیبهشوگو رو، ماحصل آن است. این گفتکه مطالب پیش تنظیم گردید »شهري

  در دفتر ایشان صورت گرفته است. 1398

  

  

  امروزه سه نوع رویکرد در خصوص مدیریت شهري وجود دارد. یعنی مدیریت متفرق، مدیریت هماهنگ یا

رفت از با توجه به بسترهاي موجود در کشور، بسیاري از اندیشمندان تنها راه برون .مدیریت واحدیکپارچه و 

دانند. نظر شما در خصوص مدیریت هماهنگ شهري میوضعیت موجود را مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهري 

  دانید؟میپذیر را امکان چیست و تا چه اندازه آن

از لحاظ حوزه عملکردي قدري ، با تعریف آن در خارج از پایتخت، عمومی در پایتختیک نهاد  عنوانبهتعریف شهرداري 

ي دیگر و چه مرکز هاشهرکالنچه  -ي دیگر هامتفاوت است. حوزه عملکردي شهرداري تهران نسبت به شهرداري

یی که شهرداري هاانهي باالدستی مثل دولت و وزارتخهاتا حدودي متفاوت است. نهاد -و چه شهرهاي کوچک هاشهرستان

 اشحوزه عملکردي شهر تهران از سوي ناظران عالی . عمالًنددر شهر تهران مستقر ،مثل وزارت کشور کندمیبا آنها کار 

با توجه به جمعیت  پایتخت کشور. قطعاً چه از لحاظ حاکمیتی و چه از لحاظ شهروندان ؛گیردمیمورد قضاوت قرار 

ناپذیري را به شهر و ي جبرانهاتواند خسارتمیبخشی عدم هماهنگی بین ،مستقر استتوجهی که در این شهر قابل

  شهروندان وارد نماید.

نمود مدیریت هماهنگ در شهر تهران، برگزاري جلسات در سطح کالن مملکت و با حضور شهردار تهران  ،در حال حاضر

تواند میتهران  دارنظرات شهرح کالن اداره کشور نقطهوزیران است. این امر نشانگر این است که در سطو هیئتدر کنار 

  تواند در راستاي خدمت بهینه به شهروندان تهرانی باشد.میشنیده شود. این هماهنگی 
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  امروزه سه نوع رویکرد در خصوص مدیریت شهري وجود دارد. یعنی مدیریت متفرق، مدیریت هماهنگ یا

رفت از با توجه به بسترهاي موجود در کشور، بسیاري از اندیشمندان تنها راه برون .یکپارچه و مدیریت واحد

دانند. نظر شما در خصوص مدیریت هماهنگ شهري میارچه شهري وضعیت موجود را مدیریت هماهنگ و یکپ

  دانید؟میپذیر را امکان چیست و تا چه اندازه آن

از لحاظ حوزه عملکردي قدري با تعریف آن در خارج از پایتخت،  ،یک نهاد عمومی در پایتخت عنوانبهتعریف شهرداري 

ي دیگر و چه مرکز هاشهرکالنچه  -ي دیگر هاشهرداريمتفاوت است. حوزه عملکردي شهرداري تهران نسبت به 

یی که شهرداري هاي باالدستی مثل دولت و وزارتخانههاتا حدودي متفاوت است. نهاد -و چه شهرهاي کوچک هاشهرستان

 اشحوزه عملکردي شهر تهران از سوي ناظران عالی . عمالًنددر شهر تهران مستقر ،مثل وزارت کشور کندمیبا آنها کار 

با توجه به جمعیت  پایتخت کشور. قطعاً چه از لحاظ حاکمیتی و چه از لحاظ شهروندان ؛گیردمیمورد قضاوت قرار 

ناپذیري را به شهر و ي جبرانهاتواند خسارتمیبخشی عدم هماهنگی بین ،توجهی که در این شهر مستقر استقابل

  ان وارد نماید.شهروند

نمود مدیریت هماهنگ در شهر تهران، برگزاري جلسات در سطح کالن مملکت و با حضور شهردار تهران  ،در حال حاضر

تواند میتهران  دارنظرات شهروزیران است. این امر نشانگر این است که در سطوح کالن اداره کشور نقطه هیئتدر کنار 

  در راستاي خدمت بهینه به شهروندان تهرانی باشد.تواند میشنیده شود. این هماهنگی 

الب تشکیل شوراي اداري استان و شوراي اداري شهرستان و همچنین شوراهاي قتر در این سازوکار در سطوح میانی و پایین

  اداري مناطق در حال انجام است. 

رسان نهادهاي خدمتدر راستاي هماهنگی،  ،باید بگوییم که شاید در تهراننگاه شهروندي به موضوع نگاه کنیم، اگر ما از 

برنامه پنجم  گونه که دراداره گاز و اداره مخابرات این فرصت را داشته باشند تا همان ،مانند شهرداري، اداره آب، اداره برق

سانی رالب دولت الکترونیک به شهروندان خدمتتشکیل یک میز یا پنجره مشترك در قکید شده با أو ششم توسعه به آن ت

قادر خواهیم بود تا سطح رضایتمندي شهروندان را نسبت به نهاد حاکمیت مانند شهرداري و  قطعاً ،نمایند. در این صورت

  دولت ارتقا دهیم. 

 دفاتر الکترونیک، دولت نیز دفاتري برايمانند شهرداري در ي الزم هاپیشنهاد من این است که با توجه به وجود زیرساخت

یدا تواند با یکدیگر همپوشانی پدر جایی این میزهاي خدمات الکترونیک می .دولتی در سطح شهر ایجاد نمایدارائه خدمات 

مثال در حال حاضر شهروندان براي  عنوانبه. رسانی کندخدماتالب یک درگاه مشترك و واحد به شهروندان قکند و در 

ي مختلفی از جمله اداره آب، اداره برق، هاي، به نهادوساز عالوه بر شهرداري الزم در خصوص ساختهاگرفتن مجوز

در حالی که در صورت وجود یک درگاه مشترك با اقدام دیوانی  ؛د که فرایند زمانگیري استنمخابرات و ... باید مراجعه نمای

  د.نشومیکمتري مواجه 

 بینید؟ثیر مدیریت هماهنگ را در امر بازآفرینی شهري به چه صورتی میأشما ت  

ام و در مناطق مختلف تهران سابقه شهردار در شهرهاي مختلف خدمت کرده عنوانبهسال  15کسی که  عنوانبهمن  

ر تهران که مثال در اسناد باالدستی شه عنوانبهتأثیرگذار باشد.  تواند بسیارمی کنم که این امر قطعاًفکر می ،مدیریتی دارم

راي در شو هااین طرح بشاهد این امر هستیم که مرجع تصوی ،این امر است جامع و طرح تفصیلی شهر یک نمودي از طرح

زیست، راه ي مختلفی چون جهاد کشاورزي، محیطهاازمانسو  هاشهرسازي متشکل از نهادها، وزارتخانهمعماري و عالی 

  .استو ترابري و ... 
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  »مدیریت هماهنگ بازآفرینی شهري« با موضوع ،تهران 11آقاي نصراله آبادیان، شهردار منطقه جناب با وگو گفت

  
صویب تاش الب سند باالدستیعی را در قموض -هیم یک طرح موضوعیي بازآفرینی شهري وقتی بخواهاهمچنین در طرح

ي مختلف است. اگر هاارائه شود که متشکل از نهادها و سازمان 5در اولین اقدام این طرح در کمیسیون ماده  کینم، باید

میراث فرهنگی و دیگر عزیزان نباشد سازمان زیست، محیطسازمان همکاري وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزي، 

  ین طرح از همان ابتدا مردود است. ا قطعاً

  چه بوده است؟ 11تجربه شما از مدیریت هماهنگ در دوران حضورتان در منطقه  

ستاد بازآفرینی شهر تهران با حضور رئیس سازمان نوسازي، استاندار و دیگر مدیران شهري در منطقه  بختانه جلسهخوش

ی کمک فراوان باشند،میمشکالتی  یی که دچارهازندگی در عرصه کیفیتارتقاي در د توانآن میبرگذار شد که مصوبات 

  نماید.

ار ک ي ناکارآمد منطقه بوده است. اینهاي نوسازي بافتهاهژشده عدم اخذ هزینه انشعابات در پرویکی از مصوبات مطرح

 وشده مسکن را کاهش داد تمامهزینه این اتفاق گاز دریافت نشد.  و یی مثل آب، برقهاحداقل یکسال انجام شد و هزینه

و درخواست نوسازي و ارتقا  11توجه به فرسودگی مراکز بهداشتی منطقه  اثر مثبتی در امر نوسازي داشت. همچنین با

ي درمانی در محالت، منجر به هاشبکه بهداشت و درمان، تصویب مصوباتی در خصوص جبران کمبود بخشی از سرانه

  گردید.منطقه ت و درمان در محالت نوسازي و ارتقا کیفیت بهداش

  اي است؟ي متمایزکنندههاشهري تهران در مقایسه با مناطق دیگر داراي چه ویژگی 11از نظر شما منطقه  

حدفاصل خیابان انقالب، خیابان کارگر، خیابان شوش و خیابان  -کیلومترمربع بافت تاریخی  4داراي بیش از  11منطقه 

سومین منطقه بافت فرسوده تهران  عنوانبه ،هکتار بافت فرسوده 375است و با داشتن مساحتی بالغ بر  -وحدت اسالمی

در حال . شده استدرصد منطقه نوسازي  50بیش از گرفته، صورتي هابختانه با پیگیريخوش. البته شودمیمحسوب 

  . استگانه شهر تهران دارا  22رتبه اول نوسازي را در میان مناطق حاضر، این منطقه 

ي فرهنگی در شمال منطقه از جمله تاالر وحدت و تئاتر هاتوان به وجود عناصر و فعالیتمیي برجسته منطقه هااز ویژگی

ین محدوده عث گردیده تا اباو المللی تئاتر و موسیقی است ي فرهنگی و بینهاکه هر ساله میزبان جشنواره ؛شهر اشاره نمود

د در این منطقه وجومرتبط با حوزه نشر کتاب اي را در شهر تهران ایفا نماید. همچنین صنوف اثرگذاري منطقهنقش فرا

یی مثل دانشگاه افسري و دانشگاه جنگ که هاوجود دانشگاه. نمایندمیدارند که در راستاي ارتقاء اقتصاد شهري عمل 

مرکز دانشگاهی دیگر مانند مراکز پیام نور و  15ماندهی ارتش را بر عهده دارد و همچنین بیش از هاي فرهآموزش رد

اولین دانشگاه مذاهب کشور باعث شده این منطقه از لحاظ دانشگاهی در  عنوانبهکاربردي و دانشگاه مذاهب  -علمی

را  ارتباطات دیپلماتیک و سیاسی ،در این منطقهاي قرار بگیرد. وجود پردیس حکومتی و نهادهاي حاکمیتی موقعیت ویژه

ایستگاه مترو داریم  14، 7و  4، 3 ،2دین خط مترو مانند خط در این منطقه ارتقا داده است. از لحاظ زیرساختی با وجود چن

بهشت  را به 11منطقه این امکانات آرتی در منطقه داریم. ایستگاه بی 28و بیش از  خط 3نظیر است. که در تهران کم

ما هر  .این امر یکی از دالیل اصلی رشد نوسازي بافت فرسوده در این منطقه است .ونقل تهران تبدیل کرده استحمل

تیم به تبع آن ارزش معامالتی زمین و کیفیت زندگی را توانس تأمین کنیم،را براي مردم مناسب  زمان که توانستیم دسترسی

  .کنیمایم به اقتصاد خانواده کمک ارتقا بدهیم و به این ترتیب توانسته

موزه ي متعددي چون موزه مقدم، هاوجود عناصر تاریخی و ارزشمند و موزه 11ي برجسته منطقه هاعالوه بر این، از ویژگی

عنصر تاریخی دیگر است که هر کدام به نوعی  هاتیمورتاش، هنرستان موسیقی پسران، موزه ثبت احوال، موزه قرآن و ده

  در حوزه اقتصاد شهري اثرگذار باشند و به نوعی رابطه مستقیمی با اقتصاد شهر دارند. توانندمی
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 ؟است ونقلحملارتقاي وضعیت  11مؤثر بر بازآفرینی منطقه ترین عامل مهمي شما، هاا توجه به صحبتب  

  این امر کمک کرده است.به بله، این عامل به شدت 

 ثیر أنمایند به نظر شما کدامیک بیشترین تمیهایی که در امر بازآفرینی به شهرداري کمک در خصوص دستگاه

  نمایند؟میرا در کنار شهرداري دارند و به امر بازآفرینی در منطقه کمک 

 .ري در این موضوع بسیار مناسب استنقش دفاتر تسهیلگ .تر استي دیگر مهمهانقش شهرداري از تمامی دستگاه قطعاً

ون شهروندانی چ نیز بسیار تأثیرگذار بوده است.ي تشویقی هااز طریق بستهخاص تسهیالت سیستم بانکی با در نظر گرفتن 

همچنین د. کننمیحساب  هاروي این وام، غالباً داراي بنیه مالی مناسبی نیستندکنند، زندگی میي فرسوده هاکه در بافت

خواهند داد. این موضوع یک وجود وام هزینه کمتري را باشند، با واحدهاي نوساز می کنندهکسانی که خریدار و مصرف

  شود.میداد و ستد امالك محسوب امتیاز مثبت در 

 طور مثال در ستاد هب .کید مدیریت شهري بر اقدام از پایین به باال استأطور که در جریان هستید تهمان

، نیازها از سطح محله احصا و بعد ي اجرایی نواحیهاجلسات کارگروهالب قدر  ،در مرحله نخست ،بازآفرینی

و در صورت لزوم در ستاد منطقه و یا ستاد تهران  د؛شومیي مربوطه تبدیل به مصوبه هادر جلسات کارگروه

ن توان بیشتریدانید و از نظر شما چگونه میمیگردند. شما این سازوکار را تا چه اندازه اثربخش مطرح می

  نتیجه را از آن گرفت؟

ساله  15به نظر من نگاه بازآفرینی در این دوره نسبت به دوره قبل فرق کرده است. نوسازي در بافت فرسوده عمر تقریبی 

به احتمال مخاطراتی مانند زلزله که بر سر تهران  که صرفاً ی بودکمکالبدي و نی یک نگاه یدارد. نگاه اولیه در امر بازآفر

ده ي فرسوده که نوسازي شهاپذیري شهر تهران در بافتجمعیتزمانی اما در این فاصله . نمودمیتوجه کند، میسنگینی 

ي هفتگانه مثل آموزشی، فضاي سبز و درمانی کاهش پیدا کنند که هاپذیري باعث شد تا سرانهبود بیشتر شد. این جمعیت

داراي  هايي آپارتمانی کوچک شدند، خانوادههاواحدیل آنکه همچنین به دلرابطه مستقیمی با کیفیت زندگی مردم دارد. 

نکه بازآفرینی جدید حد نساب مساحت تعیین نماییم. یعنی ایسیاست این امر باعث شد در  کمتر در بافت ساکن شدند. فرزند

ساحت رسوده مشود. ما در بافت فمیباید تحقیق شود که چه مقدار مساحت آپارتمان یک کیفیت زندگی حداقل را شامل 

دهد. معیاري تعیین گردد که حداقل میدانیم که در این مساحت کیفیت زندگی مطلوبی رخ نمیمتر را داریم و  40، 35

متر برسیم. و ترتیبی داده شود  60متر یا  65تفکیک در آپارتمان به چه میزانی باید باشد. ممکن است به عددي نزدیک به 

زیرا ما عالوه بر آنکه مایل به نوسازي هستیم، باید کیفیت و سبک زندگی  شودازي لحاظ نتا کمتر از این مساحت براي نوس

  در نوسازي مدنظر قرار بدهیم.را  -اسالمی –سبک زندگی ایرانی  -طرح جامع  اندازمنطبق بر چشم

 د چه باشنگرفته در ستاد بازآفرینی ضمانت اجرایی الزم را داشته نظر شما براي آنکه مصوبات صورتبه

  کارهایی باید انجام داد؟

 وزیران و وضع تکالیفی که این دو هیئتدر درجه اول تصویب مصوبات در مراجع باالدستی مانند مجلس شوراي اسالمی، 

هادهایی ن تواند بزرگترین ضمانت اجرایی باشد. قطعاًمیکنند مینهاد یعنی قوه مجریه و مقننه براي نهادهاي تابع ایجاد 

  تواند نقش ضمانت اجرایی را ایجاد نمایند. میهستند  هامانند دیوان محاسبات با توجه به اینکه ناظر بر بودجه

 رسیدگی به چه مواردي اولویت دارد؟ 11نظر شما براي عملکرد بهتر ستاد منطقه هب  

تا  40هزار نفر رسیده است یعنی در این مدت  325به  98هزار نفر بوده که در سال  280، 93سال  در 11جمعیت منطقه 

 ند وکمیبا افزایش جمعیت به همان نسبت سرانه موجود کاهش پیدا  .هزار نفر جمعیت منطقه افزایش یافته است 50
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ی از یک با کیفیت زندگی مردم ارتباط مستقیمی وجود دارد. قطعاً هاپذیري و سرانهطور که ذکر شد میان جمعیتهمان

ي آموزشی. ما هایی مانند سرانههاخصوص سرانههي عمومی است. بهاتقویت سرانه 11ي ستاد بازآفرینی منطقه هااولویت

هزار نفر دانش آموز  38تقریبا  که از این میزان ؛دانش آموز و اولیا آنها 800هزار و  39مدرسه داریم  148در این منطقه 

شود فرسودگی و قدمت این مدارس است. می ي که توجه شما به آن جلباولین چیز. با مراجعه به این مدارس باشندمی

عناست که ماین موارد بدان. اندبا توجه به قدمتی که دارند، دچار فرسودگیو درمانی نیز  یی مثل سرانه مذهبیهاحتی سرانه

ي هارانهاست ولی نسبت به سیی مانند مسکونی بوده هاسال گذشته توجه نوسازي معطوف به نوسازي سرانه 15 -10ر طی د

که همگی جزئی از خانواده دولت و ستاد  -همکاري نهادهاي عمومی ي عمومی ها. سرانهشده استعمومی غفلت 

ي خودشان نمایند. اگر رئیس آموزش و هااقدام به نوسازي سرانه طلبد. این نهادها در اولین گام بایدرا می -اندبازآفرینی

اگر رئیس اداره بهداشت حضور دارد باید نسبت به  .ي آموزشی را اصالح کندهار دارد باید سرانهپرورش در این جلسه حضو

ی مانند ي فرهنگهاي بهداشتی متناسب با نیاز ساکنین این مناطق اقدام نماید. همچنین سرانههانوسازي و تجهیز سرانه

  .وجود دارند نیاز به توسعه و نوسازي دارند ي عمومی که در این منطقههاي کتابخانههاو مجموعه هاسرافرهنگ

رانه مسکونی سازي سبا توجه به اینکه تاکنون پیشرفت خوبی در زمینه نوکه کارشناس امر این است  عنوانبهپیشنهاد من 

ن هستم اگر این راهبرد مورد توجه قرار گیرد هر ئ. من مطمپرداختي عمومی هاباید به تقویت سرانهانجام شده است، 

یک پروژه محرك توسعه عمل نماید و مردم خودشان بخش نوسازي  عنوانبهتواند میي حاکمیتی هاکدام از این پروژه

توسعه  فعالیت دفاتر اي که کسب کردند وگیرند و سرمایه گذاري در این بخش با توجه به تجربهمیمسکونی را بر عهده 

ي هانوسازي را به قطاري تشبیه نمود که سرانه توانمیدر این خصوص  افتد.میمحلی و تسهیالت بانکی خود به خود اتفاق 

رود که در صورت حرکت، آن را به میشمار ي آن بههاواگن هاگاهعمومی نقش لوکوموتیو آن را دارد و نوسازي سکونت

  دنبال خود به حرکت در خواهد آورد.

ي مرتبط با خود اقدام نماید. از هادولت به تقویت سرانه ،یک مدیر شهري این است که در این دوره عنوانبهپیشنهاد من 

براي گفتگوي مردم شکل دهد. در این  يي عمومی را در راستاي ایجاد بسترهاسویی شهرداري هم تالش کند تا عرصه

عریف مسئولیت اصلی خودش ت عنوانبهچنینی را دفاع شهري و موضوعات ایني محلی، رفع نقاط بیهاتقویت پاتوق ،راستا

کنند میزندگی محیط ترین تأثیر را بر روي کسانی که در آن تواند مهممیبهسازي محیطی و بر اساس آن اقدام کند. 

 رشود. در کنار آن سایر نهادهاي حاضر در ستاد نیز باید دمیبگذارد تا آنها احساس نمایند که به آنها رسیدگی و توجه 

  .اقدامات الزم را انجام دهند ،روزرسانیهویژه تجهیز کردن و بهي خود بهاراستاي تقویت سرانه

 بفرمایید.خیلی ممنونم. اگر نکته یا سخن تکمیلی دارید ،  

  ید باشید. ؤکنم. موفق و ممیخواهش 
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تا، در این راسجایگاه ستاد بازآفرینی شهر تهران مدیریت هماهنگ و با توجه به اهمیت 

ناب آقاي با جوگویی براي آشنایی با نظرات مسئوالن شهري درگیر با این موضوع، گفت

، تهران 12ریزي و توسعه شهري شهرداري منطقه معاون برنامه مصطفی حسینی کومله،

 که مطالب تنظیم گردید »نقش مدیریت هماهنگ در بازآفرینی شهري« با موضوع

در دفتر ایشان صورت گرفته  1398وگو خردادماه ین گفترو، ماحصل آن است. اپیش

  است.

  

  نظر شما در خصوص مدیریت هماهنگ شهري چیست؟ 

حاکی از این نیاز است که ما در خصوص مدیریت یکپارچه مطرح شده،  در خصوص مدیریت هماهنگ و پیش از آنآنچه 

بایست از یک سطحی از هماهنگی برخوردار می، شهر و فضاهاي شهري و توسعه شهرمسائل در خصوص گیري تصمیم

مشاهده  »یافتهتوسعه« و آمریکایی یا اصطالحاًدر کشورهاي اروپایی مطابق آنچه مشخصاً » مدیریت یکپارچه« باشیم.

ختلف م ادهايهن ،رو هستید که در آن دستگاهشما با یک دستگاه واحد و منسجمی روبهدر آن مدیریتی است که  ،شودمی

ارچه از مدیریت یکپکه ما  استد، تجمیع شده است. این اصطالحی نکنو متعددي که در شهر به شهروندان ارائه خدمات می

تقیم ي مسآن شهردار بعضاً با رأ رو هستیم که دراد متمرکز شهرداري روبههبراي مثال با یک ن مشخصاً شویم.متوجه می

هایی که مرتبط با موریتأتمامی مزیرنظر وي د و این شهردار و شهرداري رسمیي شوراهاي شهر به انتخاب م یا با رأمرد

 و بعضی دهد. در بعضی کشورها، حتی پلیسرا انجام می است س محلیرسانی در مقیاحکومت محلی و در واقع خدمات

ین شود. به امطرح می هاي سال است کهله در کشور ما سالئکنند. این مسمیمراجع قضایی را هم ذیل شهرداري تعریف 

که  يو  مختلفهاي ناهماهنگی بین بخشدر اثر ي شهري و بسیاري از اهداف توسعه شهري هادلیل که بسیاري از پروژه

 و ها همیشه باعث کندي پیشرفت کارهارسند و این تعدد و تفرق سازمانمیدر واقع مدیریت متفاوتی دارند، به سرانجام ن

هاازمانس این اهدافی که تباین و شود. بعضی اوقات تعارضحصول اهدافی که دنبالش هستیم، میها بوده و موجب عدمپروژه
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براي شهرداري طرح جامع شهر فقط اجراي خورد. براي مثال شما طرح جامع شهر دارید. با یکدیگر دارند، به چشم می

ها باید این اتفاق را رقم بزنند که ما به اهداف و راهبردهاي طرح جامع شهر نزدیک شویم. اي از دستگاه. مجموعهنیست

. اداره آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروي اندمدیریت شهري تهران دخیل دستگاه در 30یا  20بالغ بر  در شهر ما، تهران،

 هایی مانند میراث، سازمانرسان مثل اداره برق، گاز و آب و فاضالبهاي خدماتانتظامی، پلیس راهور، اداره ثبت، دستگاه

کنند. این موضوع که تفرق میمات هایی نظیر این در حال حاضر در کنار شهرداري ارائه خدفرهنگی، اداره اوقاف و سازمان

ه ما به مدیریت یکپارچه فکر اي شد کله در واقع زمینهئشهرهاي ما را آزار داده است. این مس ،در مدیریت شهر وجود دارد

 و آیا اي قرار بگیرندها ذیل چه مجموعهها بحث شد که همه سازمانمدیریت یکپارچه مدتکنیم. در ارتباط با موضوع 

خاص  هاي محلییا دولت هاي خاصدر شرایطی که ما نظام فدرال مبتنی بر ایالت و محلی داشته باشیم یا نه؟! دولت ملی

رفت. هایی بود که شکل گشود؟ اینها چالشها با هم چه میدر نظام مبتنی بر قانون اساسی کشور نداریم، ارتباط این دولت

ها را تموریأتوانیم تمامی ممیاگر ن کنیم. به این معنا کهمیفکر  »نگمدیریت هماه«این روزها به ، هابا وجود این چالش

یک ، اندیی که در حال مدیریتهاکم در مجموعهدست ،در شهر ذیل یک مجموعه واحد و یکپارچه و منسجم بیاوریم

دیریت رسیدن به این م شان اساساًکنم ستادهاي بازآفرینی فلسفه وجوديمیهماهنگی حداقلی در اهداف ایجاد کنیم. فکر 

  هماهنگ است.

  بازآفرینی شهري دارد؟ فرایندمدیریت هماهنگ چه نقشی در  

یري در پذارتقاء کیفیت زندگی و زیستفرایندي است براي بازآفرینی شهري،  فرایندطور که قبالً هم مطرح شد همان

ي همین مدیریت هماهنگ فراینداي و رویهدر بعد آن  ترین لوازممهم؛ که یکی از مانمان ودر محالت شهريشهرهاي

 .باشدمی

 یی است؟هااصول مدیریت هماهنگ چیست و شامل چه کلیدواژه 

 شخصی که تخصص یک تخصص است. قطعاًخود واقعیتش من تخصصم معماري و طراحی شهري است. مدیریت شهري 

ی که بر اساس تجربیات ،ولی با این حال .دهد در این مورد توضیح تواندبسیار بهتر از من می ،مدیریت شهري داشته باشد

دهم. به گمان بنده یکی از اصول اساسی که در مدیریت هماهنگ وجود دارد توافق روي یک برنامه داریم پاسخ شما را می

ها برنامه بپذیریم و بر پایه آن برنامه همه دستگاه عنوانبهما باید یک سند فرادست را  ،است. یعنی به هر حال آنیا چارچوب 

 شدهچارچوب مدیریت هماهنگ حرکت کنند. نکته حائز اهمیت تعهد آن مجموعه به اسناد فرادست توافق ها درو سازمان

ورایعالی یا ش 5اي سندي دارد که مصوب کمیسیون ماده است، یا منطقه اگر شهر از یک طرح جامعی برخوردار باشد. مثالًمی

ه ب هاي خود را متعهدها مجموعهتمامی دستگاهبایست می؛ شهرسازي است، یا سندي مصوب شوراي شهر باشدمعماري و 

آن لوازمی که موجب تعهد در  آور باشد. البته یکی ازتحقق اهداف آن سند قرار دهند و این تعهد باید یک تعهد الزام

ها در تنظیم این اسناد است. باید بپذیریم که نظام مشارکت دادن آن سازمان ،شودهاي مختلف میها و دستگاهسازمان

اي مالحظهو تمرین مشارکت در شهرهاي ما از ضرورت قابل باشدپذیري نمیمدیریت شهري و مدنی ما نظام مشارکت

 برخوردار است. 

 بندي اصول مدیریت هماهنگ از نظر شما چگونه است؟اولویت 

رادست توافق بر روي یک برنامه ف ،باشیم که اولویت اول بندي را داشتهتوانیم این جمعپرسش قبلی میدر ادامه پاسخ به 

هاي هاي مربوطه، فارغ از ذهنیتتوافق بر روي یک برنامه فرادست و تعهد به تحقق اهداف آن برنامه توسط دستگاه ؛است

در این  ،دهد. در واقعبسازمانی ي میانهاا به همکاريسازمانی باید جاي خودش ردستگاهی. یعنی تعصبات دروندرون
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  ،تهران 12ریزي و توسعه شهري شهرداري منطقه معاون برنامه وگو با جناب آقاي مصطفی حسینی کومله،گفت

  »بازآفرینی شهرينقش مدیریت هماهنگ در « با موضوع

خواهند هدف خاصی را در چارچوب مدیریت میباید احساس کنند که  هاها و سازمانبخشی همه دستگاههمکاري میان

ي اجزیرهصورت و تصمیمات ما به هاریزيسفانه این همکاري در حال حاضر وجود ندارد و برنامهأهماهنگ محقق کنند. مت

ولی کافی نیست. در واقع در چارچوب برنامه فرادست باید  سازمانی الزم است،است. تالش براي دستیابی به اهداف درون

  تري صورت پذیرد. تالش براي تحقق اهداف متعالی

 ي استقرار شیوه مدیریت هماهنگ چیست؟ هاتجربه شما از پتانسیل 

تدوین کنیم با عنوان برنامه ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی تهران که بخش اي توانستیم برنامه 94ما در سال 

هاي تخصصی ي گوناگون و شاخههادارد. این برنامه چند مشخصه داشت. اوالً جنبه قرار 12اي از آن در منطقه عمده

عمران و زیرساخت شهري و در بحث معماري و شهرسازي، بحث  ،گرفت. براي مثال در حوزه کالبديمیمتفاوتی را در بر 

زیست و زیباسازي شهري، بحث اجتماع و فرهنگ شهري و حمل و نقل و ترافیک شهري بحث محیط ي غیرکالبديهاجنبه

. هایی براي دستیابی به آن اهدافذیل این ابعاد اهدافی تدوین شده و در ادامه سیاست اند.ابعاد تخصصی ذیل این برنامه

روندان، ارتقاي کیفیت زندگی شه هایی در نظر بگیریم که درمک کرد که در مقیاس منطقه و محله پروژهاین ساختار به ما ک

اي تشکیل شد به نام دبیرخانه 94ثر باشد. براي تحقق این برنامه در سال ؤبا رویکرد تقویت سکونت و توسعه گردشگري م

دبیرخانه ذیل شوراي هماهنگی ارتقاي کیفیت زندگی در دبیرخانه ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی تهران که این 

شوراي هماهنگی شامل دو نفر از معاونین شهردار تهران (معاون فنی و عمران  شد. اعضاءمیمرکز تاریخی تهران تشکیل 

 دبیرخانهکه مسئولیت  -مقام منطقه، معاونین مرتبط و خود بنده و معاون معماري و شهرسازي)، شهردار منطقه، قائم

 رسطح فک ر آن زمان ما به هماهنگی در دوشد. دمی -عهده داشتماي ارتقاي کیفیت زندگی در مرکز تاریخی را بهمنطقه

وع موضبر روي در واقع  ،کنندمیکه وقتی دو معاون شهردار تهران حضور پیدا  ،کردیم. یک در سطح شوراي هماهنگیمی

داشت. برگزاري جلسات مستمر خواهد ثیر بسیار زیادي أت، 12صوص منطقه شهرداري تهران در خ بخشیهماهنگی بین

شوراي هماهنگی ارتقاي کیفیت زندگی در مرکز تاریخی با حضور دو معاون شهردار تهران نقش ارزشمندي در هماهنگی 

مقام تاریخی که قائمدبیرخانه ارتقاء زندگی در مرکز نیز اي در سطح منطقه. البته در سطح مدیریت شهري تهران داشت

راهبري این موضوع را در سطح ارشد به عهده داشتند، دستیابی به هماهنگی در  -جناب آقاي دکتر سعادتی -وقت منطقه 

 ،کرد. در واقعمیرا محقق  12هاي متعدد منطقه سطح منطقه و نیل به اهداف برنامه ارتقاء کیفیت زندگی در سطح معاونت

اي و بخشی کنیم فقط موضوع جزیرهمیمثال وقتی به حمل و نقل و ترافیک فکر  عنوانبهکه تمرینی گروهی شکل گرفت 

حمل و نقل و ترافیک مطرح نباشد و موضوع را در ارتباط با اهداف برنامه ارتقاء کیفیت زندگی بررسی کنیم. این رویکرد 

افیک به این نتیجه رسیدیم که باید به یک سند اتفاقات خیلی ارزشمندي رقم زد. براي مثال ما در حوزه حمل و نقل و تر

اگر کاهش طول صف ترافیک مهم است، براي  سایر مناطق در ،مثال عنوانبهجامع فکر بکنیم و نگاهمان را تغییر دهیم. 

  محوري بود.گذاري ما بر روي پیادهچرا که هدف ؛ما این امر در اولویت قرار نداشت

ه شد. البتبه نوعی کار ستادي منسجمی انجام می ،بخشی و موضوعاتی از این دستي میانهاعمالً با همین هماهنگی

ه این کنند کرسان را هم ذیل سند ملی بازآفرینی شهري فراهم میهاي دیگر و خدماتستادهاي بازآفرینی حضور دستگاه

مه ارتقاي کیفیت زندگی حاصل شد فاز اول اجرایی برنا کرد که توفیقاتی که در توان ادعامیز ارزش است. در واقع ئحا

ریزي همان روز باید تقویت شود. اینجا در معاونت برنامهبهکنیم که روزمیبخشی بود. البته ما فکر هماهنگی میان ناشی از

. ریزي مناطق باید همین نقش را بازي کنندي برنامههاکنیم و تصورمان بر این است که معاونتنقش دبیرخانه را ایفا می

ري ذیل کمیته هماهنگی برنامه ارتقاء کیفیت، یک س ،باشند. در حال حاضر بخشی را داشتهریزانه و میاننی نقش برنامهیع
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یک، ترافو  برنامه ارتقاء کیفیت وجود دارد. براي مثال کارگروه حمل و نقلموضوعات هاي تخصصی منطبق با کارگروه

 و شهرسازي، کارگروه عمران و ساخت شهري، کارگروه خدمات و کارگروه اجتماع و فرهنگ شهري، کارگروه معماري

 است. بخشی ذیل کمیته هماهنگی ارتقاي کیفیت تنظیم شدهها در جهت ایفاي نقش میانزیباسازي شهري. این کارگروه

 نقاط ضعف از نظر شما چه بوده است؟ ،شناسی از روند استقرار مدیریت هماهنگبر اساس آسیب 

 هاپروژه تأثیربه دنبال ارزیابی تخصصی و ...  ،توسط نهادهاي دانشگاهیر آغاز راه هستیم و از طرق مختلف، ددر این رابطه 

م. این مان را تصحیح کنیکند برنامه اقداماتمیاین به ما کمک باشیم. در ارتقاي کیفیت زندگی میو اقدامات انجام شده 

هاي مردمی است که پیگیرش هستیم. استفاده از ظرفیت تحقیق از الیه ،انجام خواهیم داد. موضوع دیگر کار را حتماً

ویم. ي عامه مردم نزدیک شهاتواند به ما کمک کند که به الیهمیگیري از ظرفیت دفاتر توسعه محلی یا بهره هاشورایاري

  گیرد.تري صورت بي مختلفی بررسی شود تا ارزیابی جامعهاطبیعتاً بهتر است یک موضوع از زاویه

 مدیریت هماهنگ  دري تاریخی هاجایگاه بازآفرینی بافت، 12ه ي منطقهابا در نظر گرفتن شرایط و ویژگی

 چگونه است؟

 یچون واژه فرسوده که واژه غیردقیقبافت فرسوده و تاریخی قائل هستید. میان  از شما ممنونم که این تفکیک را من اوالً

نتایج خوبی در بر ندارد. به خاطر همین  و شودمیي مختلف زده هاها با ویژگیبافتبرچسب روي انبوهی از عنوان است، به

دانیم میه امروزطور مثال،  بهکنیم. میما تصمیم نادرستی را در نقاط مختلف جغرافیایی، مکانی و ... تکثیر  ،تلقی واحد

فکیکی که ی است. مجدد از این تسیاست غلطبندي تغییر الگوي دانه تصمیم درستی نیست وهاي تاریخی تجمیع در بافت

در حصار  12کل منطقه  تنوعی از این مسائل داریم. واقعیت این است که تقریباً 12متشکرم. ما در منطقه قائل شدید، 

 اریخیبا بافت تفقط بایست میبنابراین قاعدتاً ما  .ناصري قرار دارد و کل حصار صفوي هم در درونش قرار گرفته است

ولی غیراصهاي بسیاري، نوسازي اي که در دوره معاصر رخ داده و در پالكبودیم. ولی به دلیل مداخالت گستردهمیرو روبه

بیش  و بافت منطقه به ثبت میراث فرهنگی رسیدهچهارم یکتقریباً  رو هستیم.دیده روبهاست، با بافت آسیبصورت گرفته 

تاریخی تنها مجموعه عنوان کاخ گلستان بهاند. واقع شده 12در منطقه  ،آثار ملیدر تهران شده هاي ثبتاز نیمی از ساختمان

هاي بافت عالوه بر ،این وجود واقع شده است. با 12در منطقه ثبت شده است،  فهرست آثار جهانیشهر تهران که در 

قرار دارد و پیش از این در  که خارج از حصار صفوي -ویژه بخش جنوبی هي دیگر منطقه بهابخش ارزشمند تاریخی، در

 وساز در آن رخبه مرور زمان توسعه ساخت و اراضی کشاورزي و باغات بودهآن گیري حصار ناصري بخشی از اوایل شکل

هاي ناکارآمد هم کند. در همان بافتمیتر هاي ناکارآمد مواجهیم و همین مساله موضوع را پیچیدهبا بافت -است داده

م که کند. در اینجا با بازار مواجهیمیطور نیست که ما بناي تاریخی نداشته باشیم و این خودش باز موضوع را پیچیده این

ولی در عین حال بافت ما را با تهدیداتی مواجه کرده است. واحدهاي تجاري  ؛رودشمار میبه نظیرفرصتی بی

گرفته لاند. مهاجرت شکتبدیل به انبار و کارگاه شده هاجه آن خانهاند که در نتییی به بافت مسکونی داشتههااندازيدست

نشان  را در پی داشته است. فجایعی مثل ساختمان پالسکو کامال12ًل منطقه خاموشی چراغ سکونت بسیاري از مسائو 

یفتد. قه تاریخی اتفاق بدهنده الگوي نادرست فعالیت و انبارداري است. اساساً چه لزومی دارد انبارداري بخش تجاري در منط

  این تصمیم از اساس تصمیم راهبردي غلطی است و مغایر با اسناد فرادست موجود.

) 11 و بخشی از منطقه 12کنم که مرکز تاریخی تهران (منطقه میتعریف  من قصه مرکز تاریخی را همیشه به این شرح

یک شهر کامل بوده است که در طول زمان گسترش پیدا گانه تهران ببینیم. اینجا 22نباید در قالب بخشی از مناطق  را

هاي اداري و حکومتی، وکار، فعالیتاست. کسب طور کامل وجود داشتهکرده است. در این شهر کامل همه وجوه زندگی به
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  ،تهران 12ریزي و توسعه شهري شهرداري منطقه معاون برنامه وگو با جناب آقاي مصطفی حسینی کومله،گفت

  »بازآفرینی شهرينقش مدیریت هماهنگ در « با موضوع

 همعنوي و مذهبی در این محدوده در جریان بود ،هاي عباديمذهبی، سکونت، تفریح و تفرج، فعالیت-نهادهاي اجتماعی

یعنی همه وجوه و شئون زندگی در مرکز تاریخی وجود داشته است. از جایی معضالت مرکز تاریخی آغاز شد که  است.

سکونت غلبه کرد و این از بین رفتن تعادل منتج به این  رکار بون کسبأش تعادل این وجوه زندگی بر هم خورد. مشخصاً

افتد و جمعیت میرو شدیم. چراغ سکونت که خاموش شود، خروج جمعیت اتفاق هشد که نهایتاً ما با انبوهی از مسائل روب

ري از در بسیا نیت اجتماعی منطقه نیست.أجمعیت خانوادگی سازگار با ش لزوماً جدید جایگزین خواهد شد. این جمعیت

لی را ع تعلق خاطر محشود. این موضومیجمعیت کارگري پشتیبان بازار جایگزین جمعیت خانوادگی محلی و بومی  ،موارد

 کند. میها و مسائل متعددي را دامنگیر منطقه موضوعات، چالش و از بین برده

 ریزي از پایین به باال و شیوه مدیریت هماهنگ چقدر برنامه فرایند ،ي موجودهابا توجه به شرایط و ویژگی

 گذار باشد؟تواند اثرمی

کنم تمرین مشارکت میاست. ما باید تمرین مشارکت کنیم. اینکه عرض  مدیریت هماهنگ با مفهوم مشارکت گره خورده

دي ي اجتماعی و سطوح شهرونهامردم، الیه ؛بکنیم، فقط این نیست که ما در مقام مدیریت شهري تمرین مشارکت کنیم

به نوعی  مستتر است کهله تنوعی از مسایل این مسئ ما اساساً در امر مشارکت مدنی دچار چالشیم. در .هم باید تمرین کنند

در نهادهاي منتخب مردم نظیر همچنین و نهادهاست.  هاي اجتماعی، سازمانهادر ارتباط با سرمایه اجتماعی نازل گروه

خورد. این به معناي سرمایه اجتماعی بسیار میچشم دهندگان به منتخبان بهيأاعتمادي ربی، یا شوراهاي شهر هاشورایاري

شناسی شهري کشورمان کمتر به این موضوع ي جامعههاباشد. ما در تئوريمیي و امتناع مشارکت اعتمادپایین، بی

از  ي مدنی با امتناعهاسفانه در جامعه ایران در حوزهیزم پرویز پیران یاد گرفتم که متأایم. من این را از استاد عزپرداخته

 اي اندیشید. به هریخی دارد و به هر حال باید براي آن چارهگوید این ریشه تاررو هستیم. حاال ایشان میمشارکت روبه

  و هم در سطوح مدیریتی و حاکمیتی. ؛هم در سطوح مردمی ؛نیاز به تمرین دارد »مشارکت«حال 

 

شهر و اجتماعات زیستی را  مند متعددي که نقش چشم، گوش و حتی مغز متفکرهاي عالقهما نیاز داریم به افراد و گروه

 دنبالرا مستقر بودیم و برنامه ارتقاء کیفیت زندگی  12اي که در منطقه ریزي ما در دوره اولیهکنند. بخشی از برنامهبازي 

این بود که مخاطب این برنامه باید به گستردگی یک شهر باشد و افراد متعددي در بیرون این سازمان باید  ،کردیممی

ین ، متخصصمند میراث شهري و تاریخ شهرغدغهي دهامند، سمنهاي عالقهمه گروهاز ه رسماً .بتوانند، در آن اثرگذار باشند

پردازي، هاي فکر یا ایدهبان شهري، اتاقیک دیدهقالب در ا داشتیم که در مسیر تحقق برنامه، اي این تقاضا رجامعه حرفه

حامی تاریخ و میراث شهر، شورایاري، دفاتر ي هاهاي متعددي در کنار مدیریت شهري باشند. سمندر مقام منتقد و در نقش

که با این نگاه، مسیر مدیریت هماهنگ  و نهادهایی هستند هاخدمات نوسازي و توسعه محلی و نظایر آن از جمله گروه

 کنند.میمحقق  ریزي از پایین به باال رامشارکتی و برنامه

 ونه باید باشد؟ي اجرایی الزم جهت نیل به اهداف مدیریت هماهنگ چگهاضمانت 

  دانم.یممان در مورد شهر ها و وظایفهاي پیشین، تعهد به مسئولیتتنها ضمانت اجرایی را بر اساس گفته ،در حال حاضر

  چگونه  ،شرایط موجود شهر تهران میعبا در نظر گرفتن جهاي آتی، و سال 98در سال منطقه را آینده ستاد

 کنید؟میبینی پیش

م. ولی بینقاعدتاً خوش ،من به هر تالشی که بخواهد منتج به نتایج درخشان در مرکز تاریخی شودواقعیت این است که 

قتی و بخشی، آن همبین هايیی که در این موضوع دارم، اشاره کنم. تعهد و همدلی در دستگاههاباید صادقانه به نگرانی
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کمی  ت.مورد انتظار رخ نداده اس سفانه به شکلأتم ، خیلی موفق نبوده وها با هم متفاوت استساختار مدیریت سازمان

 هابه اجراي برنامه گونه که باید و شاید رخ ندهد و در واقع آن همدلی و تعهدسازمانی آنم که هماهنگی بیننگران هست

ایتاً که نهکنیم و امیدواریم سایر عزیزان و نهادها هم این تالش را داشته باشند میتالش  شکل نگیرد. ما در هر صورت

  بتوانیم به اهداف ارزشمند ناظر بر ارتقاء کیفیت زندگی و بازآفرینی در مرکز تاریخی برسیم.

 بفرمایید.خیلی ممنونم. اگر نکته یا سخن تکمیلی دارید ،  

در ترکیب فعلی مدیریت منطقه که . ما در حال حاضر، جز بیان یک دغدغه، دردل یا یک تقاضا ؛اي ندارمعرض ویژه

ایم که بتوانیم در مدت کوتاه مان گذاشتهمدیریت جوانی هم هست، حداکثر توان و انرژي شخصی خودمان را در حد بضاعت

کار خواهیم بست که گنج درخشان همان را بن مرکز تاریخی تهران بگذاریم. تمام تالشاري، تأثیري در خور شأگذخدمت

ه در کنیم از تمام شهروندانی کمیبدرخشد. صمیمانه دعوت  ،ویش نشستهگرد فراموشی بر ر مرکز تاریخی که غبار زمان و

تعهد خودشان را نسبت به این محدوده و دین خودشان  ،شانجایگاه، موقعیت یا مسئولیت کنند، فارغ ازمیاین شهر زندگی 

راي ارتقاء کنیم که بمیدعوت  ،از کسانی که به نوعی در ارتباط با مرکز تاریخی شهر هستند .را به مرکز تاریخی ادا بکنند

 کیفیت زندگی در این حوزه بکوشند.
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  ،زادهجناب آقاي مرتضی رحمانوگو با گفت

  تهران 13شهردار منطقه 

  با موضوع
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  05216: وگوگفتشماره 

  

  

  

تا، در این راسجایگاه ستاد بازآفرینی شهر تهران مدیریت هماهنگ و با توجه به اهمیت 

ناب آقاي با جوگویی براي آشنایی با نظرات مسئوالن شهري درگیر با این موضوع، گفت

تجربیات ستاد بازآفرینی « با موضوع تهران 13 شهردار منطقه ،زادهمرتضی رحمان

ه وگو خردادمارو، ماحصل آن است. این گفتکه مطالب پیش تنظیم گردید »13منطقه 

  در دفتر ایشان صورت گرفته است. 1398

  

  
 پذیري مدیریت شهري هماهنگ چیست؟دیدگاه شما نسبت به امکان 

دهد زمانی که سیستم مدیریت شهري میي فرسوده شهر تهران نشان هاي متمادي بهسازي و نوسازي بافتهاتجربه سال

دارند، نتایج و بازدهی کار بسیار میي فرسوده قدم بر هانوسازي بافت فرایندصورت همکارانه در ي دیگر بههابا سازمان

ارآمد ي فرسوده و ناکهاچشمگیرتر از شرایطی است که مدیریت شهري به تنهایی سعی در رفع مسائل و مشکالت بافت

تیجه توان انتظار نمیشود، پس زمانی میي به هم پیوسته محسوب فرایندي فرسوده هادارد. از آنجا که چرخه نوسازي بافت

 ،و عملکرد مثبت را در این مسیر داشت که ساختار نهادهایی که از طریق مدیریت همکارانه قرار است به هدفی خاص برسند

ر سرعت تغییر مدیران شهري و سایر نهادهاي درگیرو، پیشیکی از مشکالت  .از هماهنگی و پیوستگی الزم برخوردار باشند

د، با رومیاجراي یک مصوبه خاص به خوبی پیش  فرایندطور مثال، زمانی که هماهنگ است. به در مسیر مدیریت شهري

ظر ي فرسوده در نهایی که براي نوسازي و بهسازي بافتهاشود و از تحقق آرمانمیگسسته  فرایندتغییر مدیران این 

ریت شهري هماهنگ باید به آن بدان توجه دور خواهیم شد. یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با مدی ،گرفته شده است

شده براي توسعه محقق خواهند شد که این اهداف ریشه خود را در مسائل و شود مشارکت است؛ زمانی اهداف تعیین

هیل را تس فرایندنیز شهروندان با مشارکت خود این  هامشکالتی بازیابند که کالم شهروندان است و هنگام اجراي آن

نمایند.



 

 

 1398 ماهآبان |52شماره  |همدسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

188 

 چیست؟ 13نیازهاي بافت فرسوده منطقه در مورد شما  دیدگاه 

ي شهرداري منطقه هاي اصلی برنامههااز اهمیت باالیی برخوردار است و در اولویت 13بافت فرسوده در منطقه  مسئله

شامل محله  2شامل محالت صفا، اسدي، زاهدگیالنی و ناحیه  1ناحیه عمدتاً  13ود. بافت فرسوده منطقه شمیمحسوب 

مربوط به تبعات اجتماعی آن  ،بر جاي گذاشته است 13ترین اثر منفی که بافت فرسوده در منطقه . مهمشودمیدهقان 

ردي همچون باشد. البته موامیي تیمی تولید مواد مخدر و مسائل اخالقی هاهمچون ظهور پدیده مجردنشینی، خانه

سازد و همچنین منظر میي ساختمانی و عرض کم معابر که عبور و مرور خودروهاي اضطراري را با مشکل مواجه هاخالف

در تالش  13باشد. مجموعه شهرداري منطقه می 13نامناسب این بافت نیز از دیگر مسائل موجود در بافت فرسوده منطقه 

خصوص سازمان نوسازي شهر تهران و دفتر توسعه به ،درگیر با بافت فرسوده يهااست تا با همکاري نهادها و سازمان

 نسبت به بهبود کیفیت زندگی در این بافت اقدامات الزم را به عمل آورد. ،اي مستقر در این منطقهمحله

 در مورد ستاد بازآفرینی چیست؟  ،ور کلیطدیدگاه شما نسبت به فعالیت ستادي و همکاري نهادي و به 

پایدار  موضوع تشکیل ستاد ملی بازآفرینیحقق مدیریت شهري هماهنگ اتخاذ شد، یکی از تصمیمات مثبتی که در مسیر ت

ي فرسوده هاي سنتی مرتبط با نوسازي و بهسازي بافتهادیدگاهباشد. میستاد بازآفرینی پایدار مناطق ، ترسطوح پاییندر و 

تأکید بر نقش مدیریت شهري داشتند؛ اما در گفتمان شهرسازي معاصر، رویکردها جانبه با شهري سعی در عملکردهاي یک

ي هاهگردد که دیدگایی بر میهانهادي تمایل پیدا کرده است. علت اصلی این تمایل به شکستبه سمت همکاري بین

وزارت نیرو، وزارت  اند. همکاري سیستم مدیریت شهري با نهادهاي درگیر با بافت فرسوده همچونسنتی تجربه کرده

ي اهتوجهی در کاهش مسائل و مشکالت بافتطرز قابلتواند بهمی ،... آموزش و پروش، سازمان بهزیستی، وزارت کار و

ر مدیریت اي که بتواند بین عناصیافتهقبالً ساختار سازمان فرسوده و افزایش کیفیت زندگی ساکنین آن مؤثر واقع شود.

 اکنون شاهد فعالیتولی هم .وجود نداشت، ي فرسوده و ناکارآمد پیوند ایجاد نمایدهاگیر بافتشهري و سایر نهادهاي در

ي اجرایی هاي متفاوتی همچون ضوابط و مقررات، خدمات و زیرساخت، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کارگروههاکارگروه

با  در گذشته اگر مدیریت شهري نیازي به همکاري کنند.میهستیم که زنجیره ستاد بازآفرینی را از پایین به باال تأمین 

ي هاچرا که سازمان ؛شدرو میهي فراوانی در این مسیر روبهابا چالش ،ي خارج از مجموعه شهرداري داشتهاسازمان

 با مصوبه مجلس شوراي اسالمی واما  .دانستندمیمربوطه از نظر قانونی خود را موظف به همکاري با مجموعه شهرداري ن

خارج  يهاي ناکارآمد و همچنین سند ملی بازآفرینی، سازمانهاهمچنین مصوبه هیئت وزیران در رابطه با ساماندهی بافت

رسوده ي فهامنظور رسیدگی به بافتبه ،از مجموعه شهرداري از نظر قانونی موظف به همکاري با سیستم مدیریت شهري

که عملکرد ستاد بازآفرینی چه در سطح ملی و چه در سطح مناطق عملکردي رسد مینظر اند. در مجموع بهو ناکارآمد شده

  بار آورد.به ي فرسوده اثرات مثبتیهاتوان امیدوار بود که ستاد بازآفرینی در مسیر بهبود وضعیت بافتمیو  است مثبت بوده

 .از اینکه حوصله کردید و به سؤاالت بنده پاسخ دادید، بسیار ممنونم  
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  تهران 16منطقه بق اسشهردار 

  با موضوع

  »پایدار شهري بازآفرینیستاد «

  

  سیده زهرا صادقی: وگوگفتتنظیم و اجراي 

  تهران مرکزي ارشد طراحی شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحدکارشناس

  )1397-1398( 16منطقه  بازآفرینیکارشناس ستاد 

  

  05217: وگوگفتشماره 

  

  

  

تا، در این راسشهر تهران  بازآفرینیجایگاه ستاد مدیریت هماهنگ و با توجه به اهمیت 

ناب آقاي با جوگویی براي آشنایی با نظرات مسئوالن شهري درگیر با این موضوع، گفت

ستاد « با موضوع -اندبوده تهران 16منطقه شهردار  ،وگوزمان گفت که در -هادي زبده 

رو، ماحصل آن است. این که مطالب پیش تنظیم گردید »پایدار شهري بازآفرینی

دان، مدیر خانم آال وظیفهو با حضور سرکار در دفتر ایشان  1398ماه اردیبهشتوگو گفت

ورت ص آباد جنوبی، تختی و شهرك بعثتآباد شمالی، علیدفتر توسعه محالت خزانه، علی

  گرفته است.

  

  شهري دارد؟ بازآفرینیاز نگاه شما اصول مدیریت هماهنگ چیست و چه نقشی در فرآیند  

اساس بحثمان است. با توجه به  ،تسؤاالو دیگر  سؤالکنم که براي این میاي عرض الرحیم. من مقدمهالرحمناهللابسم

دي عنوان موجوبهاز سوي دیگر شهر  ؛ي دربرگیرنده آن متعدد استهالفهؤاینکه شهر از تنوع موضوعات برخوردار بوده و م

ي هاي مختلف در حوزههاضرورت حضور و استقرار مدیریتنیاز دارد که  تغییر است؛ به خدماتیزنده، در حال رشدونمو و 

 ،ي متعددي ایجاد شده است. اما در واقعهادر ساختار شهرداري، معاونت ،مثال عنوانبه. کندمی ناپذیرامري اجتنابرا مرتبط 

همانند شرکت برق،  هاشود، سایر دستگاهمیانجام آن ي زیرمجموعه هاعالوه بر خدماتی که از طریق شهرداري و معاونت

  دهند. میطور مشخص ارائه خدماتی بهنیز ، شرکت آب و فاضالب، شرکت مخابرات و ...

 دهد و اگر هرمییک حرکت واحد معنی  عنوانبه هاو تالش هااما واقعیت مطلب این است که در عمل، همه این فعالیت

شود. همانند احداث بوستان که در کنار آن براي استفاده بهینه و مطلوب میدر دیگر موارد اختالل ایجاد  ،نباشد هایک از آن

ا در ی رود.میبخشی از هزینه و سرمایه هدر  ،مین برق جهت روشنایی ایجاد شود. در غیر این صورتأباید ت ،فضا در شب

کند و پس از آن ادارت آب و فاضالب یا برق مجدد آسفالت را براي انجام میاي را آسفالت مثالی دیگر، شهرداري محدوده

رسان است. اگر این ي خدماتهامابین دستگاهکی از موارد عدم هماهنگی فیینمونه، کند. این حفاري میي خود هاپروژه

  یزن رسانخدمات يهادستگاه و در بین بدیا تسري ،شهرداري وجود دارد يهامعاونت مابینفی حاضر حال در که رویه وحدت
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به همین دلیل وجود یک نظام و ساختار هماهنگ و مدیریت  شود.میهدررفت هزینه جلوگیري و  کارياز موازي ،ایجاد شود

 باشد. میامري الزم و ضروري  ،هماهنگ و همراه و همگون در مدیریت شهري

 ًشرح کوتاهی از استقرار مدیریت هماهنگ در منطقه  تجربه شما از استقرار مدیریت هماهنگ چیست؟ لطفا

  ارائه دهید.

 شده تحت عنوانبه دلیل وجود ساختار منسجم و تعریف ،قبل عنوان کردم، در درون شهرداري سؤالطور که در پاسخ همان

ي عمرانی یا خدماتی در محله هافعالیت اگر بخواهیم ،طور مثالمشهود است. به ، این هماهنگی کامالًي مربوطههامعاونت

صورت متناظر در حوزه ستادي، تا االن با مشکلی انجام دهیم، به دلیل وجود ساختار سازمانی درون شهرداري منطقه و به

ي دیگر انجام نشده است. این نشان از تجربه هااهداف معاونتکاري یا فعالیتی بر خالف ایم؛ یعنی موازيمواجه نشده

وجود ندارد و  این هماهنگی رسماً سازمان شهرداري است. اما در بیرون از شهرداري،استقرار مدیریت هماهنگ درون 

ا بي سال دا یا انتهاابت ،مثال عنوانبهبا انجام مکاتبات اداري است.  صورت شفاهی یا بعضاًاي بهمنطقهنیازمند تعامل درون

 ي عمرانی سال آتیهاژهتا پرو ،کنیممیرسان نظیر برق، آب و فاضالب یا گاز و ... جلساتی برگزار ي خدماتهادستگاه

  کاري و تداخالت جلوگیري کنیم.و از موازي ایشان را جویا شویم

الب تعامالت قدر  و صرفاً یست؛رسمی نصورت ولی به ؛ردوجود دا رساني خدماتهااین هماهنگی با ادارات و سازمان

ستورالعمل هیچ د ،اگر سازمانی از این هماهنگی و تعامل عدول کندذکر است البته قابلمابین مدیریتی است. اي و فیمنطقه

  اي در این مورد وجود ندارد.نامهو بخش

 مابین هماهنگی بیشتر فیتواند راهکاري براي میدر منطقه  بازآفرینینظر شما تشکیل جلسات ستاد به

  باشد؟ هادستگاه

کنند. احصاء نیاز مشترك بین میشهرداري و سازمان نوسازي هدف مشترك عمران شهر و ارائه خدمات به مردم را دنبال 

یک  ،نگاه کارشناسی و فنی و استفاده از اعتبارات سازمان نوسازي و منطقهبا اتکا بر  سازمان نوسازي و شهرداري منطقه

اما براي انجام کار، با برگزاري جلسه و  ؛متفاوت باشد هاهماهنگی و تجلی مدیریت واحد است. ممکن است تشخیص نوع

 شود.و ایجاد هماهنگی در اجرا میکاري جلوگیري از موازيامر موجب این  .توان رسیدمیهماهنگی به یک نظر مشترك 

سازمان نوسازي بخواهد یک طور مثال، اگر به ؛ز هم کار کننداگر سازمان نوسازي و شهرداري بخواهند مستقل و جدا ا

منجر به اختالالتی مانند مشکالت ممکن است  ؛شهرداري منطقه موافق نباشد اماکشی کند، مسیر را آسفالت و جدول

 شده سازمانهمراهی صورت بگیرد، شهرداري منطقه نیز همان هدف تعریفزمانی که  اما ترافیکی براي شهروندان شود.

داري بار دفاتر تسهیلگري با شهرجلسات دو هفته یک. کند که در کیفیت و سرعت کار اثر داردمینوسازي را در اجرا دنبال 

آید. اهداف میبراي شرکت در جلسه دعوت به عمل  هامنطقه نیز در همین راستا است. اگر الزم باشد از دیگر سازمان

دفاتر و حضور با هماهنگی . بریممیپیش  هاشود و ما نیز این اهداف را با آنمیحقق سازمان نوسازي در سایه دفاتر م

  بخش کند.تواند هدف ما را نتیجهمیرسان ي خدماتهاسازمان

 نقاط ضعف از نظر شما چه بوده است؟ ،شناسی از روند استقرار مدیریت هماهنگبر اساس آسیب  

وجود دارد، یکی از مشکالت موجود رسان نظیر اداره برق، آب و فاضالب و ... ي خدماتهانظراتی که بین دستگاهاختالف

 ي ارجاعی بههاخواهند، این مورد بعد از اتمام نقشهمیمجوز براي انجام عملیات اجرایی آنها زمانی که نظیر اینکه است. 

چ اختالف و مشکلی در روند کار است. در صورت نبود هیمدت زمان این البته انجامد. میروز به طول  10حداقل  ،شهرداري

انجامد که این امر در سرعت پروژه میروز نیز به طول  500براي اخذ مجوز  ،در شهر تهران ،یک پروژه با همین روند
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  »ستاد بازآفرینی پایدار شهري« با موضوع، تهران 16نطقه سابق مشهردار  آقاي هادي زبده،جناب وگو با گفت

  
در این مدت ممکن است قیمت مصالح باالتر برود، اوضاع اقلیمی تغییر کند یا قرارداد با پیمانکار تعدیل بخورد . اثرگذار است

  ....و 

. این امر موجب کندمیکند و در اجرا غیر کیفی اجرا سفالت را میآرسان دستگاه خدماتطور مثال، از سوي دیگر، به

کند. را دچار مشکل میشهرداري اهمیتی ندارد و رسان ي خدماتهادستگاهشود که براي گرفتگی میمشکالتی نظیر آب

شود که اثرات نامطلوبی بر ها باعث مشکالت مادي و غیرمادي میبودن پروژهبر ها و در نتیجه زمانبنابراین ناهماهنگی

  گذارد.زندگی شهروندان می

  16ي منطقه هاي ناکارآمد و مدیریت هماهنگ با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهابافت بازآفرینیجایگاه 

 چگونه است؟ 

ناطق م بافت فرسوده، به ویژه در شهر تهران و خصوصاً بازآفرینیبا توجه به وسعت موضوعات بافت فرسوده و ضرورت 

 ،جوادیهتاریخی  تاز مناطق قدیمی شهر تهران است. محال 16مستثنی نیست. منطقه از این قاعده نیز  16جنوبی، منطقه 

ن را در خود دارد. درصد از بافت فرسوده تهرا10این منطقه حدود . نیز در این منطقه قرار دارندباد آیاخچی و خزانه ،بادآنازي

  باشد.می هاکمک همه دستگاهبنابراین نیازمند بازآفرینی بافت فرسوده با 

مشکالت اصلی به وجود خواهد آمد. اگر امنیت آن محدوده در  ،دنب و فاضالب و اداره برق خدمات ارائه ندهآ اگر سازمان 

همه  ي فرسوده و همراهیهاو نوسازي بافت بازآفرینیشود. فلذا ضرورت میمشکل ایجاد  ،تعریف امنیت منطقه دیده نشود

گیري مطلوب از رسان در جهت بهرهي خدماتهاچه نظام بانکی و دولت و نظام شهرداري و شرکت ،ي مرتبطهادستگاه

ه جبا تو ،کید داریم بر اینکه حتی اگر مدیریت واحد در سطح شهر اعمال نشودأما ت .این اقدام امري الزم و ضروري است

ربط هاي ذيهاي فرسوده، یک کمیته حقوقی و تخصصی با حضور نمایندگان همه دستگاههاي موجود درباره بافتبه نگرانی

اتفاق  فلذا اگر اینمحدوده باشد.  بازآفرینیجایگزین بخشی از مدیریت واحد در موضوع مشخص بافت فرسوده و تواند می

  .سرعت و با کیفیت و کمیت مناسب بافت را اصالح کنیمشویم بتوانیم با میما امیدوار ، بیفتد

  چگونه  ،با در نظر گرفتن جامع شرایط موجود شهر تهرانهاي آتی، و سال 98در سال منطقه را آینده ستاد

 کنید؟میبینی پیش

دیم. اما موفق نبو، جام شدیی که انهابا وجود تالش کید مسئولین امر وأرغم تین است که در سنوات گذشته علآواقعیت 

قطعه تملک و تجمیع  10 نظیر آنکه بعضاً .متعددي حتی در فرهنگ مردم استهاي مؤلفهمین أتحقق این موضوع نیازمند ت

 10اگر در تجمیع نوعی دیگر، رد. بهوجود ندا آنماند و هیچ ابزار حقوقی براي میاما یک قطعه در وسط باقی  ،شودمی

الل کار ما دچار اختوجود داشته باشد، به علت خأل حقوقی، اي یک قطعه ورثهاما مین شود، أت نفعاننظر ذي ،قطعه فرسوده

موانع را از میان  آتی،ي هایا سال 98بتوانیم در سال  ها دیده شود، تا ماشود. بنابراین باید تمامی این موارد در برنامهمی

از ، گرفتهصورتي هااعتقاد دارم با وجود همه تالش تأمین کنیم.موریت أبرداریم و بستر و امکانات الزم را براي انجام م

نیازمند بازنگري در فرایند انجام کار و تعریف  بافت فرسوده عقب هستیم و حتماًبازآفرینی شده در بحث اهداف تعریف

  . باشیممیي قانونی هاخالرفع مقررات و ضوابط براي 

 ده بودبینی نشت پیشسؤاالشتید در مورد آن توضیح بدید و در در پایان اگر مطلبی بوده است که تمایل دا، 

 بفرمایید.

 ،موریت اداري و شرح وظایف ابالغیأصرف نظر از م .اي به عهده ما استواقعیت این است که تولیت منطقه ،به هرحال

در مخاطرات نفر را  8صورت میانگین جان بهیک بحث اخالقی مطرح است که اگر ما بتوانیم دو واحد را نوسازي کنیم، 
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 الشت ،هاموریتأوظایف و مبر مازاد  ،رسد که همه باید متعهدانه و مسئوالنهمیبه نظر . یماهنجات دادطبیعی مانند زلزله 

مردم ر بطن دهیلگري، دفاتر تس عنوانبهشما دوستان یم. با توجه به اینکه پوشانبکنیم به این موضوع جامه عمل مطلوب 

اي سیار ارزندههاي بتوانید با سرعت باال کمککنید، میاحصاء میي میدانی را هانیازمنديو با نگاه فرهنگی و فنی،  هستید

  هاي آتی مناسب در شهرداري و سازمان نوسازي شهر تهران بکنید.گیريبه اتخاذ تصمیم

 منونم.از اینکه حوصله نمودید و به سؤاالت بنده پاسخ دادید، بسیار م  
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  همکاري با کمیته امداد امام خمینی

 18اي در منطقه و مرکز آموزش فنی و حرفه
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  ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتارشد برنامهکارشناس
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  چکیده

ی و کمیته امداد امام خمین ايبا مرکز آموزش فنی و حرفه ايي ستاد منطقه، همکاري دفتر توسعه محلههادر جهت پیشبرد برنامه

ورت ص ،در شروع فعالیت ستاد منطقه ،باشدمیي عضو ستاد و زیرمجموعه کارگروه اجتماعی و فرهنگی منطقه هاکه از دستگاه

 برخورداري سطح ارتقاي ؛اجتماعی و اقتصادي هايزمینه در موجود تغییر روند ایجادتوان به موارد می ،گرفت. در خصوص اهداف

 ازمندنیامدادرسانی و حمایت از افراد و  ؛محروم يهاپهنه ایجاد از جلوگیري ؛سکونت و زیست پشتیبان يهازیرساخت و خدمات از

ي هاهبینی برنامپیشمنظور و بهاجتماعی طبقات محروم جامعه  و اقتصادي متعددمشکالت ه توجه بمنظور با بدین اشاره نمود.

و آموزش  18ي خارج از مجموعه شهرداري به ویژه کمیته امداد امام خمینی منطقه هاساکنین، همکاري با دستگاهبراي  موردنیاز

  گردد. میترین تجربه کاري محسوب در دستور کار قرار گرفت؛ که مهم ايفنی و حرفه

. از شد حاصل ،گرددمیآشنایی با خدماتی که توسط این مرکز به نیازمندان ارائه  ،در نتیجه همکاري با کمیته امداد امام خمینی

شامل توسعه پوشش بیمه اجتماعی، که  است؛ ه خدمات اجتماعی و حمایتی در جهت توانمندسازي نیازمندانئارا ،جمله این خدمات

برنامه اقدام مشترك میان در این روند همکاري،  شود.میهاي نیازمند حمایت موردي از افراد و خانواده وفراگیر نمودن بیمه درمان 

  منظور پیشبرد برنامه ستاد بازآفرینی منطقه تنظیم گردید.به ،و کمیته امداد ايدفتر توسعه محله

و انواع  18منطقه  ايفنی و حرفهبا شرح اقدامات سازمان  ،ايي مشترك با مرکز آموزش فنی و حرفههای همکاري و نشستدر ط 

آشنایی کامل حاصل شد. همچنین شایان ذکر است که امکان برگزاري  ،گرددمیي آموزشی که در این مرکز برگزار هاکالس

 اينقطه بارز اقدامات مرکز فنی و حرفه ،ي مختلفهاي آموزشی در بخشهاکالس براي افراد داراي مشکل ذهنی و نیز انواع کالس

  باشد.می

  .ايمرکز آموزش فنی و حرفه ،کمیته امداد امام خمینی ،18ستاد بارآفرینی پایدار منطقه : هاکلیدواژه
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  معرفی منطقه. 1

 از ،)21 و 9با مناطق  (همجوار متري زرند 45و از شمال به بزرگراه فتح و  است غربی تهران واقع شدهدر جنوب 18 منطقه

اهللا سعیدي و از جنوب نیز به بزرگراه آیت ،از غرب به بزرگراه آزادگان ،)17اهللا سعیدي (همجوار با منطقه شرق به بزرگراه آیت

 36کیلومترمربع داخل محدوده شهري و  38 ،ز آنکه ا است؛ کیلومترمربع 84 ،وسعت منطقه. گرددبزرگراه آزادگان محدود می

  .کیلومترمربع در حریم شهر تهران واقع شده است

؛ شوداهللا سعیدي و فتح تعریف میبا وجود محورهاي ارتباطی آزادگان و شریانی درجه یک آیت 18ساختار فضایی موجود منطقه 

 عرصه تجاري (بازار آهن شادآباد) و عرصه فضاي ،شمالی) هاي کالنی همچون عرصه صنعتی (واقع در بخشو با استقرار عرصه

  گردد. برجسته و شاخص می سبز (پارك قائم)

  باشد:میپنج ناحیه مشخص گردیده است که محالت آن به قرار زیر  ،تهران 18همچنین براي منطقه 

  ولیعصر شمالی  ،حسینی و فردوس ،تولید دارو ،بهداشت :1ناحیه  

  رجایی  ،صادقیه ،جنوبیولیعصر  :2ناحیه  

  الزمانصاحب ،آباد جنوبییافت ،آباد شمالی: یافت3ناحیه  

  سعید آباد ،شمس آباد ،شاد آباد ،امام خمینی ،شهریور 17: 4ناحیه  

  نوروزآباد ،خلیج فارس جنوبی ،: خلیج فارس شمالی5ناحیه  

  .باشندیمفرهنگی و اجتماعی  ،اقتصاديمتعدد  مشکالتگردند که داراي میساکنین منطقه نیز از قشر محروم جامعه تلقی 

  سیر قانونی تشکیل ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران. 2

ی سازمان میراث فرهنگ ،) مکلف بوده است با همکاري وزارت کشورشرکت بازآفرینی شهري ایرانوزارت مسکن و شهرسازي (

حیاء، ا فرایندربط در هاي اجرایی ذيدستگاه منظور جلب همکاري و مشارکت کلیهبه ،هاعالی استانو گردشگري کشور و شوراي

هاي فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبري و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در بهسازي و نوسازي بافت

و تدوین سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي و  نسبت به تهیه ،ماه پس از تصویب این قانون 6حداکثر ظرف  ،سطح ملی و محلی

 اسالمی اقدام و براي -با رویکرد ضوابط شهرسازي معماري ایرانی هاي فرسوده و ناکارآمد شهرينوسازي و توانمندسازي بافت

فرهنگی،  یراثي راه و شهرسازي و کشور، سازمان مهابا پیشنهاد مشترك وزارتخانهاین سند ت وزیران ارائه نماید. ئتصویب به هی

هیات محترم وزیران مصوب گردید؛ که شامل اهدافی  16/6/93در جلسه مورخ  هاصنایع دستی و گردشگري و شوراي عالی استان

 عبارتند از:است که 

 ؛اعمال حکمروایی محلی و تحقق مدیریت یکپارچه ،بازیابی هویت شهري ،کیفیت زندگی ،ارتقاي حقوق شهروندي 

 ها بازآفرینی پایدار محدوده فرایندایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی در افزایی اقدامات، هم

 ؛ي هدفهاو محله

 ؛ي ناکارآمد شهريهاو محله هانگري از بازتولید محدودهگیري و پیشپیش 

 اهداف سند ملی. عمومی کردن دغدغه احیاء، بهسازي و نوسازي و رفع موانع قانونی و مقرراتی در جهت تحقق 

  ردید. در همینگتشکیل  منطقه و شهر ،تحقق اهداف ذکرشده در سطوح استان منظوربه نیز شهري پایدار ستاد ملی بازآفرینی
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  18اي در منطقه و مرکز آموزش فنی و حرفه همکاري با کمیته امداد امام خمینی

و  با مرکز آموزش فنی ايهمکاري دفتر توسعه محله ،منظور تحقق اهداف فوقي ستاد منطقه و بههاپیشبرد برنامهراستا، براي 

شروع  ،دنباشمیي عضو ستاد و زیرمجموعه کارگروه اجتماعی و فرهنگی منطقه هاو کمیته امداد امام خمینی که از دستگاه ايحرفه

  گردد.میو اقدامات صورت گرفته در این حوزه در ادامه تشریح  هاکه اهداف و برنامه گردید؛

  اهداف تجربه. 3

 ؛منطقه اقتصادي ساختار تقویت واجتماعی  ،اقتصادي هايزمینه در موجود روند تغییر ایجاد  

 ؛سکونت و زیست پشتیبان يهازیرساخت و خدمات از برخورداري سطح ارتقاي  

 ؛محروم يهاپهنه ایجاد از جلوگیري  

 هاي نیازمندامدادرسانی و حمایت از افراد و خانواده.  

  تجربه راهبردهاي. 4

 ؛محله در خدمات عادالنه و بهینه توزیع  

  ؛ي نوینهاي مبتنی بر فناوريهاآموزشحرکت به سمت  

 ؛شناسایی نیازمندان و کوشش در جهت رفع فقر آنان 

 ؛تأمین مسکن مورد نیاز محرومان با رویکرد بهبود سطح زندگی آنانو  ،ارائه خدمـات بهداشتی و درمانی  

 و آموزيبه منظور مهارت اي،با همکاري سازمان فنی و حرفه ي گوناگونهاي رایگان آموزشی در زمینههاکالس برگزاري 

  ؛براي افراد مستعد و واجـد شرایطایجاد اشتغال 

 ايسازمان فنی و حرفه ي رایگان آموزشی درهابا برگزاري کالس ،محوريبا رویکرد تقاضا هاآموزش هدفمندکردن.  

  تجربه اجراي در هااولویت. 5

 مالیبرخورداري از امکانات رفاهی و  ،که به لحاظ کیفیت زندگی باشندمیواقع  18با توجه به این امر که محالتی در منطقه 

 و هاسازي برنامهدر وضعیت نامناسبی قرار دارند و جمعیت غیرفعال در محله سهم باالیی را به خود اختصاص داده است، پیاده

آباد فتیا ،آباد شمالییافت ،سعیدآباد ،در محالت شادآباد ايپیشنهادات در زمینه همکاري با کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه

  جنوبی و خلیج فارس در اولویت کار قرار دارد.

  کار فرایند. 6

 ،18مبنی بر معرفی کارشناس ستاد بازآفرینی منطقه  9/7/97در تاریخ  نوسازي شهر تهران با توجه به نامه ارسالی سازمان

  نمود. در سطح محالت آغاز منطقه پایدار بازآفرینی ستاد يهابرنامه پیگیري جهت، 10/7/97خود را از تاریخ  فعالیت مربوطه کارشناس

جلساتی در شهرداري نواحی با هدف بررسی معضالت و مسائل نواحی و مشخص نمودن  ،جهت احصاي نیازها ،در ابتداي روند

با توجه به مشخص  .نیز صورت گرفت 18منطقه  ايرسانی به دفاتر توسعه محلهتشکیل گردید. همچنین در این راستا اطالع هاآن

ي هاساماندهی معضالت موجود و ارائه برنامه ،در سطح محالت منطقه مشکالت فراوان اقتصادي، فرهنگی و اجتماعیشدن 

  پیشنهادي در احصا نیازها مورد تاکید واقع شد. 

ه ک مجموعه شهرداري در دستور کار قرار گرفتي خارج از هاهمکاري با دستگاه ،ي پیشنهاديهامنظور جهت تهیه برنامهبدین

  باشد.می ايو حرفه و مرکز فنی 18آغاز فعالیت با کمیته امداد امام خمینی منطقه  ،ترین تجربه کاريمهم
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 ي موردنیازاهبینی برنامهپیشمنظور و بهاجتماعی طبقات محروم جامعه  و اقتصادي متعددمشکالت ه توجه بدر این راستا و با  

جهت پیشبرد  18همکاري با کمیته امداد امام خمینی منطقه  ،و رسیدگی به وضعیت معیشت محرومان و نیازمندانساکنین راي ب

ه توسط کمیته امداد به منظور انجام اقدامات ویژ یجلسات . در این راستا،شروع گردید ،18ي ستاد بازآفرینی پایدار منطقه هابرنامه

تعمیرات  ،خود شتغالی ،فرهنگی ،اشتغال پایدار اقشار نیازمند و ارائه خدماتی اعم از درمانی ،و کار بهبود فضاي کسبامام خمینی (

ازآفرینی منظور پیشبرد برنامه ستاد ببه ،و کمیته امداد ايمسکن و ...) برگزار گردید؛ و برنامه اقدام مشترك میان دفتر توسعه محله

  منطقه تنظیم گردید.

 نامه میان سازمان نوسازي و کمیته امداد امام خمینی استان تهرانفراهم شدن زمینه انقعاد تفاهمسات، ترین دستاورد جلمهم

  .استي موجود در سطح محالت هاي همکاري و ایجاد ارتباط متقابل در راستاي رفع نیازهامنظور گسترش زمینهبه

 ايرفهو سازمان فنی و ح توسعه محلههمکاري میان دفتر  نیز به منظور ارائه خدمات آموزشی به ساکنین بافت فرسوده محالت

 ،یي آموزشی نظیر زبان انگلیسهاکالسبراي تشکیل صورت گرفت؛ که در این راستا جلسات متعددي با مرکز مذکور  18منطقه 

ت رایگان برگزار صوربهو برق ساختمان و ... براي ساکنین بافت فرسوده محالت با ظرفیت مشخص  ،برق صنعتی ،کامپیوتر،نقاشی

  د.یگرد

   تجربه تحقق روند در مهم رویدادهاي. 7

و سازمان فنی و  18جلساتی با کمیته امداد امام خمینی منطقه  ،ي ستاد و تهیه برنامه اقدام مشتركهامنظور تحقق برنامهبه

  .گرددمیبرگزار گردید که در ادامه عنوان  ايحرفه

رئیس آموزش صورت و  با حضور معاون سازمان 18منطقه  ايدر محل سازمان فنی و حرفه ايجلسه 11/10/97در تاریخ 

اعی و ي ذیل آن از جمله کارگروه اجتمهاکارگروه ،گرفت. در ابتداي جلسه کارشناس ستاد به تشریح ماهیت ستاد بازآفرینی پایدار

و معرفی انواع  18منطقه  ايفنی و حرفهات سازمان به شرح اقدامنیز معاون سازمان  .پرداخت و وظایف آناعضا  ،فرهنگی

ي آموزشی براي ساکنین مورد بحث و بررسی قرار هاامکان برگزاري کالس ،ي آموزشی پرداخت. در ادامه توسط حاضرینهاکالس

را  هاي آموزشی براي ساکنین محالت و ظرفیت تشکیل کالسهارئیس آموزش شرایط برگزاري کالس. در این ارتباط، گرفت

ي هاجهت حضور در کالس ايمقرر شد افرادي از ساکنین محالت به سازمان فنی و حرفه ،بنديجمععنوان هبازگو نمود. در پایان و ب

  صورت رایگان) معرفی گردند.بهآموزشی (

  

  

  

  

  

  

  

 اي. جلسه در مرکز فنی و حرفه 1شکل  

  18منطقه 
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محل مرکز فنی گزارش اولین جلسه در . 2شکل 

  18اي منطقه و حرفه

  

در مرکز آموزش ، 14/11/97در تاریخ دیگر  ايجلسه

ي هامنظور هماهنگی، بهشهید بهرامی ايفنی و حرفه

بیشتر به منظور پیشبرد اقدامات ستاد بازآفرینی منطقه 

صورت گرفت که این جلسه با حضور معاون سازمان و 

جلسه امکان برگزاري رئیس آموزش برگزار شد. در این 

کالس براي افراد داراي مشکل ذهنی و نیز انواع 

ي مختلف مورد بحث قرار هاي آموزشی در بخشهاکالس

در خصوص شرایط و نحوه برگزاري . همچنین گرفت

توسط  ،ي مختلفهامربیان آموزشی در حوزه ،هاکالس

مباحثی مطرح  اينمایندگان مرکز آموزش فنی و حرفه

 ،ي الزم با مربیان آموزشیهاهماهنگیاینکه  گردید. ضمن

  ورت گرفت.ص ،برگزاري کالس براي ساکنینبراي 

  
گزارش دومین جلسه در محل مرکز فنی . 3شکل 

  18منطقه  ايو حرفه
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کارشناس ستاد نیز  18/9/97در روز یکشنبه مورخ 

، براي 18کمیته امداد امام خمینی منطقه  اببازآفرینی منطقه 

اي را لسهج ي ستاد بازآفرینی پایدار منطقههاپیشبرد برنامه

کارشناس ستاد بازآفرینی  ،در ابتداي جلسهبرگزار کرد. 

ي هاارگروهک ،منطقه به تشریح ماهیت ستاد بازآفرینی پایدار

اجتماعی و فرهنگی و نیز معرفی  ذیل آن از جمله کارگروه

پرداخت. در  18ي بافت فرسوده محالت منطقه هامحدوده

 ،خوداشتغالی ،فرهنگی ،خدماتی اعم از درمانی ،ادامه

تعمیرات مسکن و ... که توسط کمیته امداد امام خمینی به 

اد توسط نماینده کمیته امد ،گرددمیساکنین منطقه عرضه 

 اهارد مذکور جهت ارائه پیشنهادمو .مطرح گردید 18منطقه 

رسانی به ساکنین بافت در جلسات کارگروه و خدمات

مورد بررسی قرار گرفت.  ،فرسوده در سطح محالت منطقه

مقرر شد در جلسه آتی اقدامات الزم جهت انقعاد در پایان، 

ي همکاري و ایجاد هامنظور گسترش زمینهبه ،نامهتفاهم

ي موجود در سطح هارفع نیازارتباط متقابل در راستاي 

  محالت صورت پذیرد.

  

  

  

  

  

  

  

 ه در محل کمیته امداد امام خمینی. گزارش جلس4شکل 

 18منطقه 
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  هاي یک کارشناس ستادبازآفرینیروایت ناکامی

  

  شفق متولی: نویسنده

  يتهران مرکزاسالمی واحد ارشد طراحی شهري دانشگاه آزاد کارشناس

  )1397-1398( 12کارشناس ستاد بازآفرینی منطقه 

  

  05219 :تجربهشماره 

  

  

  معرفی محدوده. 1

 از منطقه این. دهدمی تشکیل را آن تاریخی مرکز 12 منطقه که است منطقه 22 بندي مدیریت شهري دارايدر تقسیم تهران

 وحدت-حافظ خیابان( حافظ محور غرب به از و شهریور 17 به خیابان شرق از شوش، به خیابان جنوب از انقالب، خیابان به شمال

 .شودمحدود می) اسالمی

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  12ي منطقه ها. محله1شکل 

  

 2 هاي بهارستان و فردوسی، شهرداري ناحیهشامل محله 1شهرداري ناحیه  باشد.میمحله  13ناحیه و  6داراي  12منطقه 

شامل  4 ناحیههاي بازار، سیروس و سنگلج، شهرداري شامل  محله 3شامل محله عودالجان و بخشی از سنگلج، شهرداري ناحیه 

شامل محله   6 هاي قیام، کوثر، آبشار و دردار و شهرداري ناحیهشامل محله 5 تختی و هرندي، شهرداري ناحیه-محله مختاري

  ایران و دروازه شمیران است.



 

 

 1398ماه آبان |52شماره  |دهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

202 

  )1395(سرشماري  12هاي منطقهمشخصات جمعیتی محله. 1جدول 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تر باشد: دفهاي مدیریت شهري به شرح زیر میعنوان رابط مردم و دستگاهدفتر توسعه محلی به 9منطقه داراي  ،عالوه بر این

هاي بهارستان، دفتر توسعه محلی بهارستان شامل محله ؛هاي ارگ، امامزاده یحیی و پامنارعودالجان شامل محلهتوسعه محلی 

هاي دفتر توسعه محلی قیام شامل محله ؛ي ایران، دروازه شمیران، آبشار، دردارهادفتر توسعه محلی ایران شامل محله ؛فردوسی

لی سنگلج دفتر توسعه مح ؛دفتر توسعه محلی بازار شامل محله بازار ؛محله سیروسدفتر توسعه محلی سیروس شامل  ؛قیام و کوثر

  .و دفتر توسعه محلی هرندي شامل محله هرندي ؛هاي مختاري و تختیدفتر توسعه محلی تختی شامل محله ؛شامل محله سنگلج

  

  12مشخصات عمومی منطقه . 2جدول 

  منطقه درصد از کل  بافت فرسوده  درصد از کل شهر  منطقه  

  37  7/592  6/2  1600  وسعت (هکتار)

  -  -  8/2  241831  (نفر) 95جمعیت سال 

  09/56  25864  96/4  46110  )93ها (سال تعداد پارسل

 بازآفرینی  ستاد. 2

هاي احیاء، بهسازي و نوسازي کالنشهر تهران، ذیل ستاد ملی هاي هدف برنامهها و محلهبازآفرینی پایدار محدوده ستاد

با حکم تفویض ریاست ستاد از سوي وزیر راه و شهرسازي به شهردار تهران طی ابالغیه شماره  ،بازآفرینی پایدار شهري

مبنی بر  13/8/1394مورخ  21545/160و ابالغیه شوراي اسالمی شهر تهران به شماره  12/11/1393مورخ  02/100/59343

هاي تخصصی ذیل آن، با عضویت اعضاي متناظر ستاد ملی در رده شهر و کمیته اندازي ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهرانراه

  ).1395 (دستنامه مدیران بافت فرسوده، تهران فعال شد

بازآفرینی  آغاز به کار نمود. در ادامه روند اجرایی شدن ستاد 1397بازآفرینی شهر تهران و پیرو آن دبیرخانه ستاد از پاییز  ستاد

در آنجا مستقر  ینیبازآفر ز دفاتر توسعه محلی مستقر در مناطق به عنوان دفتر معین تعیین شد که کارشناس ستادمناطق  یک دفتر ا

  .بود
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ساختار ستاد بازآفرینی شهر . 2 شکل

  تهران

 بازآفرینی ستاد شرح خدمات کارشناس . 3

ها و نهادهاي مربوطه ي شهري با دستگاههاگیري سازوکار مدیریت هماهنگ انجام پروژهشکل ،بازآفرینی هدف از ایجاد ستاد

باشد که شرح یمبازآفرینی منطقه  پیگیري انجام مراحل تشکیل ستاد ،بازآفرینی هر منطقه باشد. اولین وظیفه کارشناس ستادمی

عنوان رییس ستاد از جانب شهردار تهران، دیگر اعضاي به ،منطقه شود. پس از صدور حکم شهردار هرمیاین پیگیري در ادامه ارائه 

هاي خارج از مدیریت شهري و ... و سایر ارگان هاها، مدیران دفاتر توسعه محلی و نهادهایی نظیر شورایاريستاد اعم از معاونت

 ي هرها... (بر حسب نیازسنجی پروژه مین اجتماعی، آموزش و پرورش وأمانند سازمان اوقاف، سازمان میراث فرهنگی، سازمان ت

  شوند.میبازآفرینی منطقه  عضو ستاد ،منطقه) به حکم رییس ستاد

عال هاي فو دیگر گروه هانواحی، شورایاري هايياز دیگر وظایف اولیه کارشناس ستاد مراجعه به دفاتر توسعه محلی، شهردار

و  هاي اجرایی، ضوابط، زیرساختنیازها با تبدیل شدن به دستور کار در کارگروهباشد. این احصاء میجهت احصاء نیازها  ،در منطقه

گردد. پس از طی شدن دوره اول این فرایند و میفرهنگی، در صورت تصویب تبدیل به دستور کار براي ستاد منطقه  -اجتماعی

خدمات کارشناس ستاد هر منطقه قرار حس شرأروزرسانی احصاء نیازها در رتشکیل جلسات منظم ستاد، پیگیري مصوبات و به

دي روند تشکیل ستاد و خالقیت فر ،کندخدمات متفاوت میاي که عملکرد هر کارشناس را در مقایسه با این شرحگیرد. نکتهمی

  باشد.میخدمات کارشناس در قالب شرح

  12کارشناس ستاد بازآفرینی منطقه هاي فعالیت. 4

قسیم زعم نویسنده بر دو بخش عمده تساختار اجرایی خود است. ساختار فعالیت فردي کارشناس به ایجاد هر نهاد نوینی نیازمند

  شود. ابزار مستقل کارشناس ستاد و شکل ارتباط با نهادهاي درونی و بیرونی.می

 ابزار مستقل 

ر مجموعه کارشناس ستاد زی (دفتري که باشد که دفتر معینمیدر هر منطقه بر حسب نیاز تعدادي دفاتر توسعه محلی مستقر 

س کید بر عدم ایجاد حمدیریت دفتر توسعه محلی سیروس تأ ید. نظر به اینکهآمیآن است) هم عضوي از این دفاتر به حساب 

؛ جهت ودندنممینگاري با سربرگ دفتر براي دیگر دفاتر پرهیز برتري نسبت به دیگر دفاتر مستقر داشتند و از هرگونه نامه
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 .سربرگ مستقل ستادبازآفرینی طراحی شد هاي الزامی،نگارينمامه

 reg12setad@gmail.comاي با عنوان رایانامه ،پیرو همین امر

، ارسال مدارك و ... توسط این رایانه هانگاريساخته شد که تمامی نامه

تاد هاي سشود. این موضوع در تمرکز مطالب مربوط به فعالیتمیجام ان

اي هباشد. از دیگر فعالیتمیدر یک فضاي مشخص بسیار مفید 

شده طراحی سربرگ صورت جلسه ستاد است که در جلسات با انجام

  گرفت. میمدیران دفاتر و ... مورد استفاده قرار 

 ارتباط با نهادهاي درونی و بیرونی   

اما به دالیل  .شد صادر 1397ماه حکم شهردار در دي 12در منطقه

) ستاد این منطقه شکل نگرفته 1398 متعددي تاکنون (اردیبهشت

از همین رو فرصتی ایجاد شد تا از زمان ایجاد شده براي شناخت  .است

ایی که هگیري گردد. این شناخت با توجه به ظرفیتبهتر منطقه بهره

هاي دهد منجر به فعالیتمیبازآفرینی در اختیار کارشناس قرار  ستاد

  زیر شد:

o نهارتباط با رسا 

اد نوپا معرفی نهتواند میارتباط با رسانه یکی از ابزاري است که 

در قدم اول با ارسال نامه به  ،را تسریع نماید. پیرو این امر

مجموعه نشریات همشهري و همشهري محله ابراز همکاري 

بازآفرینی صورت  در خصوص پوشش خبري رویدادها و ستاد

ماندن نامه، اقدام به پیگیري تلفنی پاسخگرفت. پس از بی

بال ستقبال شد. پیرو این استقصورت گرفت و بسیار از این ایده ا

اي ارسال شد که در صورت تمایل به دفاتر توسعه محلی نامه

هاي به همکاري با روزنامه همشهري محله، اخبار کارگاه

ارسال کنند. اما با  این نشریهآموزشی خود را براي انتشار به 

ي تحقق همکاروجود همکاري دفاتر و پیگیري کارشناس ستاد، 

 سسه همشهري شکل نگرفت.جانب مؤ شده ازتوافق

o ارتباط با جامعه دانشگاهی 

در  سمیناريبه دعوت یکی از اساتید دانشگاه آزاد تهران جنوب 

خصوص سازوکار دفاتر توسعه محلی و نقش ستاد بازآفرینی 

و از دانشجویان درخواست شد  برگزار شدمندان عالقهبراي 

انی نظري این درصورت تمایل به همکاري در به روزرسانی مب

 . برگه صورت جلسه3ل شک

 . نامه ارسالی به مؤسسه همشهري4شکل 
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ارتباط خود را با ستاد حفظ نمایند. البته هیچ دانشجویی نسبت به این همکاري تمایلی  ،حوزه یا بررسی تجربیات جهانی

 نشان نداد.

o گردشگري ستاد 

اي ي ویژههابرنامه ،باشد که در حوزه گردشگري در تهرانهاي شهرداري تهران میگردشگري تهران از زیرمجموعه ستاد

  کند. پس از برگزاري جلسه با مدیریت این نهاد از دو پتانسیل این مجموعه استفاده شد.میبرگزار 

  براي دریافت تابلوهاي عکس با موضوع تهران،  12تجربه اول در حوزه درخواست تعدادي از مدیران مدارس منطقه

از ستاد  شودمیس تهران که ساالنه برگزار هاي تهران به کودکان بود. پیرو برگزاري مسابقه عکجهت معرفی زیبایی

تابلوها به مدارس تحویل  1397تابلوهاي خود را در اختیار مدارس قرار دهد. در اسفندماه سال  ،گردشگري درخواست شد

  گردید.

 ي انگردتور رایگان تهر«گردشگري شهر تهران استفاده از برنامه  بازآفرینی منطقه با ستاد دومین همکاري موفق ستاد

گردشگري ارسال و اقدامات اولیه براي  بود که با همکاري دفاتر توسعه محلی،  اسامی مدارس به ستاد »براي مدارس

  هماهنگی با مدارس انجام شد.

o هاي داوطلب فعال در منطقهبررسی و شناخت گروه 

گردشگري حضوري فعال دارند. نهاد در دو حوزه آسیب اجتماعی و هاي مردماز آن دسته مناطقی است که گروه 12منطقه 

و  هاي هر حوزه برگزاردو جلسه مجزا با گروه ،هابازآفرینی و ایجاد بانک اطالعاتی از این گروه جهت معرفی ستاد

 شان به صورت گزارش، مدون شد.نظراتنقطه

  بنديجمع. 5

ه شده سازمان نظر گرفت مبناي معیارهاي دربا توجه به شرح مختصري که رفت، ارزیابی تشکیل و فعالیت ستاد بازآفرینی بر  

شود. اما در می)  چندان موفق ارزیابی ن98الی اردیبهشت  97تهران (آبان  12 کار خود در منطقهماهه اول آغاز به 6نوسازي در 

یت آن کارنامه عدم موفق او، ترین حوزه فعالیتعدم موفقیت هر کارشناسی در کوچک مقیاس ، قابل ذکر است که بندي نهاییجمع

نقش  . موقعیتی کهاستکلیدي  ، بسیارمجموعه و نهادي است که به آن تعلق دارد. موقعیت ستاد بازآفرینی و مجموعه اعضاء آن

ز اکه بود بر این هاي دخیل در امور شهر را دارد. نقشی که ذیل آن بنا کننده براي همه نهادها و دستگاهرسان و تسهیلیاري

کار ازواي در سشود که مدیریت یکپارچهاین ساختار در صورتی محقق می و اصراف سرمایه اقتصادي جلوگیري شود.کاري دوباره

ها اي، با افزایش تعامالت ادارات و سازماندواندن ستاد؛ در هر منطقههاي ریشهنشیبومنسجم این نهاد جاري باشد. وراي تمامی فراز

  کارشناس ستاد، شناخت همه جانبه منطقه و تدقیق نیازسنجی شکل خواهد گرفت.  هايو شهروندان ذیل فعالیت

ا گذشت که ب است ثرتر خواهد بود یا استقرار در منطقه موضوعیؤاینکه آیا گروه راهبري جدید با استقرار در سازمان نوسازي م

یفیت نقش براي افزایش ک یپیشنهادات ،ی این مطلببندي نهایاما در جمع .باشد و در حوزه این نوشتار نیستزمان قابل بررسی می

هاي اتخاذي سازمان هاي فردي و بخشی از آن به سیاستشود. بخشی از این پیشنهادات مربوط به مهارتمیستاد در ادامه ارائه 

  .استبازآفرینی  نوسازي در ارتباط با دبیرخانه ستاد

 هاي فردي مورد نیاز کارشناس ستاد بازآفرینیمهارت 

o ؛آموزش رفتار سازمانی 

o ؛گري عمومیآموزش تسهیل 
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o ؛فن بیان 

o ؛افکارسنجی 

o ؛ها با یکدیگرها، ساختار ارتباطی سازمانها، ضوابط، برنامهآشنایی با دستورالعمل 

o عنوان دبیر جلسهجلسه و مدیریت جلسات بهمهارت کار با اتوماسیون اداري، نوشتن ضابطه، تهیه صورت. 

 سازو کار نهادي 

o ؛رسمیت شناختن ستادبازآفرینی و به سازمانی با ستادهاي درونالزام همکاري بخش ایجاد 

o هاي دیگربخشی به ستاد بازآفرینی در برابر نهادها و ارگاناعتبار.  
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  ازيــــوسـن
  
  

  مدهــــسال 

  52شماره 

 1398آبان 

 

  

  

  گزارش

  »ویکند بافت فرسودهنخستین استارتاپ«

  

  کننده: شادي عنصريتهیه

  ارشد طراحی شهري دانشگاه شهید رجاییکارشناس

  )1397-1398( 17کارشناس ستاد بازآفرینی منطقه 

  

  05220 :گزارششماره 

  مقدمه. 1

مدیریت پایدار منابع از جمله آب،  هاي شهري،ها در شهرها و رشد فزاینده فعالیتبا توجه به محدودیت منابع و اکوسیستم

دمات ها و خزیستی حاصل از فعالیتهاي محیطهاي شهري و ایجاد درآمدهاي پایدار، کنترل آلودگیخاك، منابع مالی، دارایی		انرژي،

ا، هشهرکالنهاي مدیریت شهري در ترین چالشویژه آلودگی هوا، آلودگی آب و مدیریت پسماندها به یکی از جديبه		،شهري

هاي فرسوده دوچندان مطرح خواهد بود. لذا ضرورت توجه ویژه به این تبدیل شده است. تمامی این مسائل و مشکالت در بافت

ق ترین نقطه شروع کارآفرینان براي خلترین و بزرگویکند سادهرف دیگر، استارتاپمناطق از اولویت باالیی برخوردار است. از ط

با  ،کنندگان در این رویداد. شرکتگرددشود و باعث پیشرفت جامعه و افزایش انگیزه میجدید محسوب می حل فراینديراهیک 

 ؛باشد ها و هم براي افرادهاي متعدد، هم براي شرکتتساز فرصتواند زمینهکنند که میهاي حامی ارتباط نزدیکی برقرار میشرکت

ها ا، نوآوريهگیري از ایدهشود. لذا با توجه به اهمیت بهرهچرا که بسیاري از مشکالت از شناخت نامناسب و یا عدم شناخت ناشی می

می ثر بوؤو نگاه خالقانه علمی جامعه دانشگاهی کشور در ارائه راهکارهاي م

هاي فرسوده و با عنایت به اولویت هاي بافتاختن چالشبا هدف مرتفع س

ترین عنوان یکی از مهمبه -ها شهرکالنهاي فرسوده موضوعات بافت

ویکند بافت فرسوده از برگزاري نخستین استارتاپ		-ي شهريهاچالش

ها در مسیر حرکت به سوي آینده پایدار خواهد بود. در همین نخستین گام

ري، به همت  آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرراستا، دانشگاه 

عنوان نهاد متولی و کارفرماي این حوزه به شهر تهران، 17شهرداري منطقه 

و حامی اصلی رویداد، نخستین استارتاپ ویکند بافت فرسوده را با محورهاي 

، ساختمان و سازه، حمل و نقل، معماري، شهرسازي و مدیریت شهري

و  ،ست، فرهنگی و اجتماعی، خالقیت و نوآوري و پدافند غیرعاملزیمحیط

صاحبان ایده و از حمایت و  کارهاي نوینوبا تکیه بر توسعه کسب

کم ی در تاریخ ،ظهورکارهاي نوو دانشجویان خالق در زمینه توسعه کسب 

  برگزار نمود. 1397اسفندماه سال  تا سوم
 . پوستر رویداد1شکل 
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 اهداف رویداد. 1

 ؛فرسوده بافت حوزه در فعال کارهايوکسب حوزه برتر کارآفرینان معرفی  

 ؛فرسوده هايبافت حوزه در نوین هايطرح و هاایده سازيتجاري بروز بسترسازي 

 بافت حوزه در شهري نوین خدمات محصوالت/ سازيتجاري و توسعه طراحی، تخصصی انکوباتور ایجاد بسترسازي 

  ؛تهران شهر17 منطقه شهرداري محوریت با ،فرسوده

 عالف هايآپاستارت توسعه و ایجاد براي آنها وکارکسب هايمهارت و هاقابلیت توسعه و کنندگانشرکت نگرش تغییر 

  ؛فرسوده بافت حوزه در

 توسط ،حوزه این در جدید خدمات و هکارهارا ارائه و فرسوده بافت روي پیش مشکالت و لئمسا براي حلراه ارائه 

 .... و پژوهشگران و محققان

  

  ویکند بافت فرسودهبرنامه زمانی نخستین استارتاپ. 2
  

  سازي). برنامه روز اول (آشنایی و تیم1جدول 

  ساعت پایان  ساعت شروع  عنوان برنامه

  9:00  8:30 پذیرش و صبحانه

  13:15  9:00  آشنایی با بافت فرسوده (شرکت در کنفرانس بافت فرسوده)

  14:00  13:15 ناهار و نماز

  15:00  14:00 پردازي بافت فرسودههاي ایدهپنل

  15:30  15:00 افتتاحیه رسمی رویداد

  17:30  15:30 هاارائه ایده

  17:45  17:30 پذیرایی میان وعده

  18:30  17:45  کارگاه کار تیمی

  19:30  18:30  هاي برگزیدهاعالم ایده

  20:00  19:30 سازيتیم

  20:30  20:00 صرف شام

  

 )یادگیري و کارروز دوم (. برنامه 2جدول 

  ساعت پایان  ساعت شروع  عنوان برنامه 

  9:00  8:30 صرف صبحانه

  11:00  9:00  1هاربیها زیر نظر مفعالیت تیم

  11:00  10:00 2کسب و کارکارگاه 

  11:15  11:00 پذیرایی

  13:00  11:15 هافعالیت تیم

  14:00  13:00  نهار و نماز

                                                           
1. Mentors 
2. Business 
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  17:00  14:00 هامربیها زیر نظر ادامه فعالیت تیم

  16:00  14:30  بدون دخالت انسان 3چیزهاها و تهدیدهاي اینترنت کارگاه فرصت

  17:30  17:00  کارگاه آشنایی با مالکیت فکري

  17:45  17:30 پذیرایی

  20:00  17:45 هاربیها زیر نظر مادامه فعالیت تیم

  19:00  18:00  کارگاه کسب و کارهاي نوین

  20:30  20:00  صرف شام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3. Internet of Things (IoT) 

ــد بافــت 2شــکل  . اســتارتاپ ویکن

 فرسوده
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  انتخاب)روز سوم (ارائه و . برنامه 3جدول 

  ساعت پایان  ساعت شروع  عنوان برنامه

  13:00  12:00 هامربیزیر نظر  هافعالیت تیم

  14:00  13:00 ناهار و نماز

  15:00  14:00  جویی انرژي در صرفه اینترنت چیزها راهکارهاي

  15:30  14:00 و آماده شدن براي ارائه نهایی هاجمع بندي فعالیت تیم

  17:30  15:30 در حضور داوران هاارائه نهایی تیم

  17:45  17:30 پذیرایی

  18:30  17:45 آغاز مراسم اختتامیه و داوري

  19:00  18:30 هاي برترمعرفی تیم

  20:00  19:00  اهداي جوایز و انتهاي اختتامیه 

  20:30  20:00  صرف شام

  وضیح مختصري از دوازده ایده برگزیده شده مرحله اول داوريت. 3

  . احیاي قلب تپنده شهري 3-1

 .گاه به سرانجام نرسیده استهیچهاي مربوطه، مشکل بافت فرسوده، چالشی است که با وجود اقدامات متعدد از طرف سازمان

اي ههاي مربوطه در سراي محلهتوان با حمایت سازمانعدم پیوند صحیح بین مردم و سازمان مرتبط است. لذا می ،دلیل اصلی آن

در نظر دارد با  »احیا«در مناطق، آموزش همگانی برقرار نمود تا عموم مردم با مشکالت بافت فرسوده آشنا گردند. تیم موجود 

ها و حلشهر تهران و سازمان مدیریت شهري، انجمنی در این خصوص تشکیل دهد و با ارائه راه 17همکاري شهرداري منطقه 

  قبولی دست یابد.قابلریزي تخصصی در این زمینه به نتایج برنامه

احیاي «اعضاي تشکیل دهنده تیم  نیانیا و محمد نبی حسینیمریم اردکانی، ریحانه عمیدي، مهسا زارع، امیرحسین حسینی

  .باشندمی »قلب تپنده شهري

  

  

  

  

  

  . ایده احیاي قلب تپنده شهري3شکل 

  . سوپوس3-2

 تر به پسماند،هاي ساختمانی است که موجب دسترسی سریعنخاله، یک پلتفرم واسطه براي خرید و فروش »سوپوس«اپلیکیشن 

  شود.می کنندهاستفاده مجدد از پسماندها، کاهش آلودگی هوا و ایجاد درآمد براي تولید

یاشار ملکی، فائزه شوندي، سارا عباسی، لعیا همتا، نیلوفر ایرانی، سیده زهرا میرحسینی، نوید صالحی، محمد مهدي اوجاقی، 

پز، امیرحسین امانی، متین حسنی، امیرمهدي زریون، علیرضا طوالبی و آرتین رافع اعضاي ضا شکوهی، رضا چاییامیرر

  . باشندمی »سوپوس«دهنده تیم تشکلیل
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  سوپوس. ایده 4شکل 

  . آجر3-3

 ،ردم در درازمدتاقتصادي مترین مشکل بافت فرسوده، نابسامانی وضعیت اقتصادي ساکنان بافت است که با ارتقاي شرایط مهم

حت اي در قالب یک بازارچه خوداشتغالی تمتمرکز بر ایجاد بستري شبکه »آجر«شاهد بهبود اوضاع بافت فرسوده خواهیم بود. ایده 

 ،خست. مشتریان در فاز نباشندمیهاي فرسوده صرفاً ساکنان بافت ،آن کننده کاال و خدمات دروب در بافت فرسوده است که عرضه

ایجاد  »آجر«د یافت. هدف تیم نانداز به کل شهر تهران گسترش خواهبوده و در چشم 19و  18، 17ساکنان بافت فرسوده مناطق 

ور، رضا پعبارتند از: فرزان زارعی، فرشاد شریعت »آجر«هاي فرسوده است. اعضاي تیم ثروت پایدار و کارآفرینی براي ساکنان بافت

  فري مقدم، علیرضا لروند و عباس الزمی.رستمی نیکو، محمد مهدي جع

  

  

  

  

  
  آجر. ایده 5شکل 

  . ایزي باي3-4

ردد، بهترین گزمانی که کاالیی جستجو و انتخاب می توان از نان تا کاالهاي دیجیتالی را خرید.می »ایزي باي«در اپلیکیشن  

توسط خود اپلیکیشن خریداري شده و به منزل شخص  ،شود و در ادامهنظر گرفته می کیفیت با کمتریت قیمت براي مشتري در

دهد و به این ترتیب موجب خرید آسان، به مانند فرزندي است که تمام خریدهاي خانه را انجام می »ایزي باي«گردد. ارسال می

اورسینه، یروان جگردد. آرین عالی، بابک فرهادي، آرین شعبانی، سها و ... میکم شدن ترافیک، کمک به فروش بیشتر فروشگاه

  دهند.را تشکیل می »ایزي باي«زاده و ایلیا عشاقی اعضاي تیم امیرعلی کاظمی، مهدي رفیع

  

  

  

  

  

  ایزي باي. ایده 6شکل 
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  . همپا3-5

ا و یا هاعتماد نداشتن به مدیر مجتمع، ندادن شارژ ماهیانه، نبودن افراد متخصص و ... مشکالت متعددي است که در ساختمان

ا، هافزار مدیریتی جامع براي انجام کارهاي ساختمان است. این اپلیکیشن، میزان مبلغ قبضیک نرم »همپا«شود. ها دیده میمجتمع

  کند.وضعیت مالی ساختمان، جلسات مشترك در ساختمان، بیمه ساختمان، مدیریت پارکینگ و ... را تعیین می

اده، زپور، شایان تمدن، پویان جابري، ساالر مهدياز: غزاله افشار، محدثه طاعتی، گلشن علی ندعبارت »همپا«اعضاي تیم 

  پژند، احسام محمدي و سعید افراسیابی.امیرمهدي کاظمی، علیرضا کاظمی، محمد بخشی، امیرحسین موسوي، آرمین قربان

  

  

  

  

  

  

  همپا. ایده 7شکل 

  . کاریار3-6

کارهاي خانگی وبازار، کار خود را آغاز کرده است. هدف از ایجاد این اپلیکیشن، حمایت از کسبحمایت از  با شعار »کاریار«

 اي همراه با شناسه وتوانند با ایجاد صفحهفروشان در این محیط میدستفضایی برزاي ارائه محصوالت خود ندارند. است که 

صورت هازند و موقعیت مکانی خود را با هدف بازدید مشتریان ببه فروش محصوالت خود بپرد ،صورت اینترنتیبه ،اطالعات شخصی

 عرفان ،غالمی، نسترن گرمابدريمیرزایی، یاسمن حاجیحضوري در این اپ به اشتراك بگذارند. مهدي صالحی، زینب حاجی

د روحی بین و محمیکزاده، علیرضا احمدزاده، علیرضا لطفی، محمدرضا نخانی، سحر رستمی، مهدیس بیگدلی، نیلوفر کریمزمان

  باشند.می» کاریار«دهنده تیم اعضاي تشکیل

  

  

  
  

  

  

  کاریار. ایده 8شکل 

  . تهرانیوم3-7

ر امالك بالاستفاده، با تکیه ببازآفرینی کار با امالك و یا وبا لینک کردن مشاغل و واحدهاي کسب در نظر دارد »تهرانیوم«

طور خالقانه به هب ،کاروهاي جمعیتی و کسباین اپلیکیشن، تهران با توجه به پتانسیلکار نو ایجاد کند. در وکسب ،بافت فرسوده

  گردد.مناطقی تقسیم می

فرانک پاشایی، محمدرضا سرابی، مرتضی رضایی، محسن حسینی، مرضیه گنجی زاده، فاطمه غفاري، فائزه فائقی، شکیبا  

  .باشندمی »تهرانیوم«هنده تیم دلشگري، مهال اسماعیلی و علی یاراحمدي اعضاي تشکیل



 

 215 

  »نخستین استارتاپ ویکند بافت فرسوده« گزارش

  

  

  

  

  

  

  تهرانیوم. ایده 9شکل 

  . چیتا دیزاین3-8

 برداري از منزل خود و ارسال براي اپتواند با عکسکننده مییک اپلیکیشن طراحی داخلی است که مصرف »چیتا دیزاین«

  هاي موجود در برنامه منزل خود را طراحی کند. بعدي دریافت کرده و با استفاده از المانیک تصویر سه ،شدهطراحی

عبارتند از: محمد ناجی الماسی، علی میرزاخانی، علیرضا یوسفی، ریحانه سادات حسینی، علیرضا  »چیتا دیزاین«اعضاي تیم  

  برادران افتخاري و محمدرضا نحریر.

  

  

  

  

  

  چیتا دیزاین. ایده 10شکل 

  جو. صرفه3-9

هایی تانکبا طراحی فالش »جوصرفه«اپلیکیشن  هاي بسیار مهم امروزه است.کمبود آب یکی از چالشهوایی، وبا تغییرات آب

  کرده و مورد استفاده مجدد قرار دهد. ها لیتر آب را تصفیهتواند روزانه میلیوندر سرویس بهداشتی، می

عبارتند از: جواد رضایی، علی شفا خاوري، محمدرضا خاوري، عاطفه حسینی، آرزو خاوري، مینا جعفري،  »جوصرفه«اعضاي تیم 

  سمیه رحیمی، معصومه کریمی، علیرضا محمدي، محسن خاوري و مصطفی فقیري. 

  

  

  

  
  

  

  

  جوصرفه. ایده 11شکل 
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  . تنها نیستی3-10

تنها «یکیشن اپل ناپذیري خواهد داشت.عوارض جبراندرستی کنترل نشود، ه که اگر ب باشیم؛میرو هامروزه با معضل بیکاري روب

ي مختلف شغلی را معرفی کند. تنها کافی است که رزومه افراد در آن ثبت شود. اعضاي تیم عبارتند هاتواند موقعیت، می»نیستی

  از: کسري قربانی، امین محمد رنجبر، حسین خلج و محمد امین هاشملو.

  

  

  

  

  تنها نیستی. ایده 12شکل 

3-114و. ا  

»ی فضایی براي معرفگذار و مالک است. در این اپلیکیشن، اي هوشمند در جهت معرفی بافت فرسوده و سرمایه، سامانه»وا

  شود.هاي فرسوده کشور ایجاد میامکانات و معضالت بافت

میراحمدي، حسین هاشملو، علیرضا محمدي، سید ماجد عبارتند از: متین صفر، متین محمدعلی، سهیل  »او« اعضاي تیم

  موسوي، فرید بهجت خاتونی، محمود سلیمانی منش، مهدي شهبازي و محمد جواد درخشان.

  

  

  

  

  

  

  

  

  وا. ایده 13شکل 

  . سوئیچ3-12

بدون (وکارهاي نوپا کارهاي نوپاست. یک شبکه اجتماعی که در آن کسبویک پلتفرم دوطرفه مخصوص کسب »سوئیچ«

کارها، وبید کسکارهاي مشابه، امکان بررسی و تأیوبا کسب »سوئیچ«هاي ترین تفاوتشود. از مهمواسطه) به مشتري معرفی می

  و ... است. اساس تجربه مشتري) اساس کیفیت محصوالت (بر وجود آوردن فضایی براي مقایسه فروشندگان برهب

مراد، شهبازي، جواد اسدي، عرشیا کوهی، مهران خسروزاده، پوریا همتی، عرفان نایبامیرحسین حسنی، ایلیا سعیدي، برهان 

  .باشندمی »سوئیچ«اعضاي تیم  نژاداللهی و صدرا رجبعلی حبیبمحمد

  

                                                           
4. EV 
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  گزاري مراسم تقدیر و سپاس .4

  : قرار گرفتندتقدیر مورد برتر به شرح زیر اعالم و  هايتیم ،در انتهاي مراسم اختتامیه

  ،میلیون  40 ویکند بافت فرسوده؛تندیس ویژه نخستین استارتاپ و لوح تقدیر : برندهيتپنده شهري قلب احیاتیم اول

اه در اختیار داشتن دفتر کار رایگان در دانشگ تبار جهت امور تبلیغاتی فست کلیک؛میلیون ریال اع 100؛ ریال جایزه نقدي

 آموزشی رایگان.ي هاو شرکت در دوره ؛به مدت دو ماه

  ،؛ میلیون ریال جایزه نقدي 30 ؛ویکند بافت فرسودهتندیس ویژه نخستین استارتاپ و لوح تقدیر : برندهسوپوستیم دوم

 و ؛در اختیار داشتن دفتر کار رایگان در دانشگاه به مدت دو ماه ؛میلیون ریال اعتبار جهت امور تبلیغاتی فست کلیک 70

  رایگان. هاي آموزشیشرکت در دوره

 50؛ میلیون ریال جایزه نقدي 20؛ویکند بافت فرسودهتندیس ویژه نخستین استارتاپ و لوح تقدیر : برندهآجرسوم،  تیم 

و شرکت  ؛در اختیار داشتن دفتر کار رایگان در دانشگاه به مدت دو ماه ؛میلیون ریال اعتبار جهت امور تبلیغاتی فست کلیک

  هاي آموزشی رایگان.دوره در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گزاريمراسم تقدیر و سپاس. 14شکل 




