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چکیده
مبحث بافتهای ناکارآمد و توجه به بهبود فضای زیستی در نواحی فرسوده شهری یکی از مباحث پیچیده و چندوجهی
در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری به شمار میرود .نظر به اهمیت بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری تاکنون قوانین و
مصوبههای زیادی سعی در ایجاد شرایط و تسهیل امور مربوط به آن داشتهاند ،اما با این وجود به نظر میرسد پیشرفت
چندانی در این حوزه صورت نگرفته است .یکی از دالیل قابل ذکر ،ماهیت چند تخصصی و متنوع پروژهها همراه با حضور
ذینفعان متعدد از نهادهای خصوصی و عمومی در حوزه بازآفرینی بافت ناکارآمد است که هماهنگی و همراستایی عملکرد
این ذینفعان موجب پیچیدگی فرایند بازآفرینی میشود .در واقع میتوان گفت که بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری دارای
خصوصیات یک طرح 1است که شبکهای از ذینفعان در اجرا و پیش برد اهداف آن دخیل هستند و مطابق مطالعات پیشین
یکی از مهمترین عوامل در پیش برد این طرحها مسئله حاکمیت ذینفعان آن است .لذا شناخت حاکمیت این شبکه و
نقد آن میتواند در موفقیت این طرحها تأثیرگذار باشد .به این منظور ،این مقاله با استفاده از روش گروههای کانونی میزان
تعامل بین هر دو ذینفع شناسایی شده را کمیسازی میکند و سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی که ابزاری
قدرتمند برای شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف شبکهها محسوب میشود ،شبکه قدرت حاکم بر سازمانها و نهادهای مرتبط
با برنامه بازآفرینی شهر تهران را به منظور بررسی میزان تعامل که یکی از مهمترین ملزومات حاکمیت این شبکههاست،
مورد بررسی قرار میدهد .در انتها با تمرکز بر ادبیات موضوع و تطبیق نتایج حاصل از تحلیل شبکه اجتماعی با شرایط
مطلوب ،ضعفهای وضع موجود را بررسی و رویکرد مناسب حاکمیت را پیشنهاد میکند.
واژگان کلیدی

بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری ،تحلیل شبکه اجتماعی ،تعامل ،حاکمیت شبکهای.
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مقدمه

بخش بزرگی از پروژههای ساخت در حوزه ساخت و ساز
شهری مربوط به طرحها بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری
است .با توجه به موج تغییرات در شهرها و عدم تناسب
شهرهای قدیمی با ضروریات دنیای امروز اهمیت این طرحها
روز به روز افزایش مییابد .ایران نیز با دارابودن این شرایط
ناچار از تعریف و انجام حوزه وسیعی از این گونه طرحهاست.
مشکالت یک منطقه شهری با تغییرات آن در طول زمان
ایجاد میشود .مسایل منتج از این تغییرات ،تنها فیزیکی
نیستند؛ مانند زمینهای خالی و ساختمانهای متروک ،بلکه
اجتماعی نیز هستند مانند ،عدم اشتغال و محرومیتهای
اجتماعی ( .)Hassan, 2012آشکار است که برای حل هریک
از مشکالت نیاز به تخصصهای متفاوت سازمانها و افرادی
با مسئولیتهای اجتماعی متون وجود دارد.
بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری مستلزم تالش همراستا
و هماهنگ بازیگرانی با ساختار و سازمانهای متفاوت و با
اهداف متفاوت و یا حتی متضاد است .نکته قابل توجه در
این بازیگران ،تنوع ساختاری ،مالکیتی و مدیریتی و اهداف
و ماموریتهای متنوع آنها است .در این حوزه ،سازمانهای
دولتی با ساختارهای تمرکزگرا و بروکراتیک با ماموریت
حاکمیتی و مدیریت وظیفهای دولتی ،سازمانهای مردم
نهاد با ساختار شورایی و ماموریت غیر انتفاعی تا شرکتهای
بخش خصوصی با مدیریت متمرکز و ماموریت انتفاعی
قراردارند .سازمانهای بخش عمومی با ماموریت خدماتی
و ساختار نیمه شورایی مانند شهرداریها نیز بخش مهمی
از تحقق اهداف این طرحها را تحت تأثیر قرار میدهند.
افراد حقیقی نیز در قالب سازندگان ،معتمدین محل،
سرمایهگذاران خرد و غیره نیز تأثیر قابل توجهی در روند
عملکردی طرحهای بازآفرینی دارند .این نوع سازماندهی
بین ذینفعان را میتوان تحت عنوان شبکه نام گذاری کرد
چرا که مطابق نظریه اکرول ،2شبکهها نوعی از سازماندهی
هستند که تعداد زیادی سازمان تخصصی در یک ارتباطات
همکارانه و مبادلهای به یکدیگر مرتبط میشوند .طبق نظر
این محقق شبکه برای توصیف بازه وسیعی از پدیدهها شامل
سیستمهای اقتصاد ملی و همکاریهای بینالمللی از یکسو
و بنگاههای کوچک کارآفرینی ،سازمانهای ارایهدهنده
خدمات ،شبکههای تخصصی و حرفهای ،سیستمهای
اطالعاتی و ارتباطاتی و شبکههای اجتماعی ،از سوی دیگر
میشود .از طرفی هر سازمانی شامل یک شبکه داخلی از
قدرت ،عملکردها،ارتباطات و تبادالت است و از طرفی هر
سازمان باید با سازمانهای دیگر در محیط خارج از سازمان
برای کسب منابع و مشروعیت جهت بقا و رشد ،مبادله کند
(.)Achrol, 1997
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ویژگی عملکردگرا بودن بخش ارایه خدمات ،توجهات تئوریها
را به سمت مدیریت شبکهها و عملکرد آنها جلب کرد .در
این زمان تئوریهای بسیاری از جمله تئوریهای مندل،3
آگرانوف ،4مک گوری ،5مییر 6و اتول)Mandell, 1994( 7؛
()Agranoff and McGuire, 2001؛ ()McGuire, 2002؛
( )Meier and O’Toole, 2005پیشرفتهای قابل توجهی را
از جمله ایجاد تمایز بین مدیریت متداول و مدیریت شبکهها
حاصل کرد و همچنین با استفاده از دستآوردهای تجربی
مییر و همکاران ،تأثیر مدیریت شبکه بر عملکرد شبکه
مدلسازی شد (.)Meier, et al., 2002
با گسترش این مبانی ،پیکرهبندی تئوری عملکرد شبکهها
به وجود آمد که شامل مجموعهای از عوامل شامل  :اهداف،
استراتژیها ،نوع حاکمیت ،ساختار ،افراد و مدیریت است
و اظهار میکند که تأثیرگذاری کلی شبکه ،مشروط به
همراستایی داخلی این عوامل در کنار هماهنگی محتوا و
پیکره بندی شبکه است (.)Raab and Suijkerbuijk, 2009
بنابراین یکی از مسایل مهم درباره این طرحها مسئله
مدیریت و حاکمیت این ذینفعان است و بسیاری از
محققین اشاره میکنند که پارادایم حاکمیت شبکهها،
پیشرفتی در سازمانهای دولتی و تئوریهای سازمانی
محسوب میشود چرا که وسیلهای است که توسط آن
میتوان مشکالت را با روشهای چند بعدی و منعطف
حل کرد ()Koppenjan and Klijn, 2004؛ (Goldsmith
.)and Eggers, 2004, Sørensen and Torfing, 2007
بنابراین این سؤال مطرح میشود که با توجه به چند انضباطی
بودن طرحهای باز آفرینی و حضور بازیگران مختلف در آن،
مجریان اصلی بازآفرینی (وزارت مسکن و شهردارها) و یا
مجریان منتخب در قالب چه ساختار حاکمیتی قادر به اجرای
طرحهایی خواهند بود که انجام آنها حاصل تالش هماهنگ و
همراستای سازمانها ،افراد و نهادهای متفاوت و مستقل است
که بسیاری از آنها هیچگونه ارتباط قراردادی و سلسله مراتبی
شفافی با مجریان بازآفرینی ندارند؟ برای پاسخ به این سؤال
اصلی باید به دو سؤال فرعی زیر پاسخ داد :
باز آفرینی بافت ناکارآمد شهری شهر تهران چه مشخصاتی
دارد و بهترین ساختار حاکمیتی آن چه میتواند باشد؟
ساختار حاکمیتی برنامه باز آفرینی بافت ناکارامد شهر تهران
در حال حاضر به چه صورت است و با ساختار ایدهآل آن چه
تفاوتی دارد؟
از آنجایی که در مرور پیشینه به خصوص در بستر طرحهای
بازآفرینی کشور تحقیقی مدون در خصوص مسئله حاکمیت
این طرحها وجود ندارد ،این مقاله پیمایشی ،ابتدا با بررسی
ادبیات موضوع جهانی وضعیت بهینه برای حاکمیت این
برنامهها که خصوصیات یک شبکه از مشارکتهای عمومی،
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خصوصی و مردمی دارند را شناسایی میکند سپس با استفاده
از دستآورد تحلیل شبکه اجتماعی 8وضعیت حاکمیتی
موجود برنامههای بازآفرینی در شهر تهران را مورد تحلیل و
مقایسه با وضعیت بهینه قرار میدهد.
پیشینه تحقیق و مبانی نظری

● بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری

● شبکههای تعاملی

نیاز به فعالیتهای تجمعی به طور مشابه برای مدیران و
پژوهشگران به مسئلهای جدی تبدیل شده است .هرچند
تشخیص وسعت توجه جلب شده به موضوع ،به دلیل استفاده
از لغات بسیار در این خصوص ،مشکل است .برای صحبت
درباره شبکهها بسیاری از لغت «تعامل »16یا «سازماندهی
تعاملی17استفاده میکنند .وود و گری ()Wood and Gray, 1991
تعامل را اینگونه تعریف میکنند» که گروهی از ذینفعان
مستقل در خصوص یک مسئله مشخص وارد یک فرآیند
تعاملی میشوند و از قواعد ،هنجارها و ساختارهای به
اشتراک گذاشته شده برای انجامدادن و یا تصمیمگیری در
مورد مسایل مرتبط به آن مسئله خاص  ،استفاده میکنند».
طبق نظر رونالد آیرلند تعامل در لغت بسیار سادهتر از عمل
به آن است اما سازمانها در محیط کسب و کار کنونی ،برای
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بازآفرینی 9از فرم ساده کلمات نوسازی 10یا باز فعالسازی
13
مشتق میشود که هدف آن باز ساخت 12و باز نوسازی
اقتصاد شهری و در راستای تساوی و اثرات متقابل
اجتماعی است .بازآفرینی شهری یک دید جامع و
یکپارچه و کنشی است که منجر به حل مسایل شهری
و بهبود پایای اقتصادی ،فیزیکی و محیطی یک منطقه
موضوع تغییر است ()Hassan, 2012؛(.)Roberts, 2000
نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری مستلزم تالش همراستا
و هماهنگ بازیگرانی با ساختار و سازمانهای متفاوت و با
اهداف متفاوت و یا حتی متضاد است .دولت بهعنوان یکی
از مهمترین نهادها و ارکان مداخله در بافت ناکارآمد ،وظیفه
حمایت ،هدایت و نظارت بر تهیه طرحهای نوسازی را به
عهده دارد و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و سایر
نهادهای دولتی نقش خود را ایفا خواهد کرد .در همین راستا
ماده  111قانون شهرداری و ماده  1قانون عمران و نوسازی
شهری یکی از وظایف شهرداریها را نوسازی شهر عنوان
میکند .لذاشهرداریها در راستای اجرای این وظیفه مکلف
به نوسازی و بازسازی بافتهای ناکارآمد شهری هستند .عالوه
بر این ،شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران،
کارگزاری شرکتهای عمران و مسکنسازان ،سایر نقشهای
حمایتی و ارایه تسهیالت دولت را بر عهده دارد که بهصورت
سهامی خاص و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی اداره
میشود (.)Bavand, 2003
سایر سازمانهای دولتی که مسئولیت مداخله در بافت
ناکارآمد را بر عهدهدارند ،عبارتند از :
سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،با نقش
نظارت بر پروژههای بافت ناکارآمد واجد ارزش تاریخی.
نهادهای متولی خدمات زیربنایی و زیرساختها نظیر شرکت
برق منطقهای ،سازمان آب و فاضالب ،شرکت گاز ،شرکت
مخابرات و سایر تأسیسات زیربنایی و زیرساختی شهری.
نهادهای متولی خدمات اساسی نظیر وزارت بهداشت و
درمان ،آموزشوپرورش ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
سازمان تربیتبدنی.
از بازیگران نوسازی در بخش خصوصی نیز میتوان از موارد
زیر نام برد :
 توسعهگرها ،انبوهسازان و ...11

 دفاتر خدمات تسهیلگری نوسازی مردمی تشکلهای مردمی ساکنین بافت ناکارآمدبنابراین آنچنان که مشخص است در چنین مشارکتهایی
عالوه بر مردم به عنوان بهره برداران ،در بخش خصوصی،
سرمایهگذاران ،وامدهندگان و شرکتهای ارایهدهنده خدمات
ساخت و بهرهبرداری و در بخش عمومی ،سیاستگذاران
دولتی حضور دارند که پروژههای مشارکتی بخش خصوصی و
عمومی را تعریف و سیاستهای این مشارکتها را پایهگذاری
و اجرا میکنند ( .)Chowdhury, et al., 2011بنابراین
یکی از ویژگیهای بارز این نوع پروژهها ،تعدد ذینفعان و
سطوح مختلف اجرایی پروژههاست که تحت تأثیر نیازهای
مختلف است ()Klijn, et al., 2015؛ (Shaoul, et al.,
)2012؛( )Edelenbos and Klijn, 2009و مطابق نتایج
تحقیقات قبلی به نظر میرسد که شیوههای حاکمیت سنتی
ازجمله حاکمیت بازار ،سلسلهمراتب برای حاکمیت چنین
پروژههای بزرگی14با حضور ذینفعان متعدد کافی و مناسب
نیست ()Ruuska, et al., 2011؛()Chowdhury, et al., 2011؛
()Keast and Mandell, 2013؛ (.)Ruuska, et al., 2011
یکی از ایدههای اصلی در پس تأسیس این نوع مشارکتها،
این است که برای حل چالشهای موجود در پروژههای
نوسازی ،این سازمانها باید ارتباطی نزدیک و به اصطالح
"به کوتاهی یک بازو "15با سازمانهایی داشته باشند که
نقش نظارتی بر آنها دارند .اما با مطالعه دقیقتر ادبیات
موضوع در خصوص شبکهها و مشارکتها ،کلین و کورت
اعالم میکنند که نزدیکی سازمانها (قراردادهای arm’s
 )lengthبرای عملکرد آنها اهمیت ندارد ،درحالیکه استفاده
از استراتژیهای حاکمیتی چندگانه و تعاملی میتواند بر
عملکرد این سازمانها مؤثر باشد(.)Kort and Klijn, 2011
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دستیابی به اهداف مشترک به تعامل با یکدیگر نیاز دارند
(.)Ireland and Crum, 2005
ماتس و افسرمنش شبکههای تعاملی (سازماندهی تعاملی)
را اینگونه تعریف میکنند « :یک شبکه تعاملی از واحدهای
مختلفی (برای مثال از افراد یا سازمانها) تشکیل شده است
که کام ً
ال مستقل ،از نظر جغرافیایی پراکنده و از نظر محیط
اجرایی ،سرمایه اجتماعی و اهداف ناهمگون هستند .با این
وجود این واحدها ،جهت بهتر رسیدن به اهداف مشترک و
یا اهداف منطبق با یکدیگر تعامل میکنند و این تعامل به
وسیله شبکههای کامپیوتری حمایت میشود ».برخالف سایر
شبکهها ،در شبکههای تعاملی ،یک ویژگی درونی وجود دارد
که نشات گرفته از باور مشترک بین اعضا بر این مبناست که:
«اعضای شبکه با تعامل با یکدیگر به اهدافی دست خواهند
یافت که دستیابی به آنها به طور انفرادی توسط سازمانها،
یا امکانپذیر نخواهد بود و یا هزینه باالیی در پی خواهد
داشت»(.)Camarinha-Matos and Afsarmanesh, 2005
تفاوت اصلی شبکههای تعاملی با سایر شبکهها در این است که
شبکههای تعاملی ،بر خالف سایر شبکهها که از سازمانهای
مستقل و خودمختار که دارای روابط ضعیف و حتی گاهی رقابتی
هستند ،به سمت وابستگیهای دو طرفه18پیچیده و نزدیک و
روابط منسجمتر میل میکند ،به طوری که عضوها درگیر تغییر
سیستم میشوند ( )Keast, 2003؛ (.)Keast, et al., 2007
بر این مبنا روبین کیست و مندل ،سه سطح از
شبکههای همکاری را در حوزه سازماهای عمومی تعریف
میکند که سطح سوم آن شبکههای تعاملی قرار دارد :
همکاری ( : )Cooperationخصوصیت این نوع از همکاری
برقراری روابط کوتاه مدت  ،اغلب غیررسمی و به صورت
گستردهای داوطلبانه فی مابین افراد یا سازمانهاست .در
این نوع از رابطه ممکن است شرکت کنندگان در مورد
به اشتراکگذاری اطالعات ،فضای کار ،ارتباطات کاری19با
یکدیگر در ارتباط باشند؛ هرچند در این نوع از رابطه،
سازمانها مستقل باقی میمانند و تالش کمی جهت ایجاد
اهداف مشترک در سازمانها اتفاق میافتد .این رابطه بیشتر
براساس به اشتراکگذاری اطالعات ،تجمیع منابع اندک
سطح پایین قدرت روابط و با ریسک کمی اتفاق میافتد.
هماهنگی ( : )Coordinationبه معنای به کارگیری روابط
قدرتمندتر و رسمیتری است که اجزای یک سیستم را به
هم مرتبط میکند .این نوع از همکاری بحث درگیر کردن
سطح استراتژی و فعالیتهایی که نه تنها توزیع اطالعات بلکه
برنامهریزی مشترک ،تصمیمگیری ،سیاستگذاری ،پروژهها
و طرحهای مشترک را شامل میشوند ،مطرح میکند .به
همین دلیل این نوع از همکاری زمانی محقق میشود که نیاز
به هماهنگی و هم راستایی بهتر افراد ،فعالیتها و سیستمها

..............................................................................
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جهت حصول به یک هدف یا ماموریت از پیش تعریف شده،
وجود داشته باشد.
تعامل ( : )Collaborationمعموالً پایدارتر و طوالنیتر و
براساس سطح باالی وابستگی و روابط قویتر است .این به
بدان معنی است که هرچند سازمانهای در گیر در تعامل به
صورت سازمانهای مستقل شناخته میشوند ولی میبایست
از بیرون به صورت سازمانهای وابستهای دیده شوند که
عملکرد هر کدام به عملکرد دیگری وابسته است (Mandell
)and Keast, 20099؛()Mandell and Keast, 2009؛(�Man
)dell and Keast, 2009؛(Mandell and Keast,
)2009؛()Myrna, Mandell & Keast, 2009؛(Mandell
)and Keast 2009؛(.)Mandell and Keast, 2009
مشخص است که شبکههای تعاملی به صورت یک"کسب
و کار متداول" نیستند .این شبکهها بر پایه مجموعهای
از اجزای ارتباطات اجتماعی شکل گرفتهاند .این منابع
اجتماعی باید به صورتی استراتژیک تحت کنترل،
نفوذ و مدیریت قرار بگیرند تا به هدف ایجاد تغییر
دست پیدا کنند (.)Keast and Mandell, 2014
در جدیدترین دستآوردها در خصوص تئوری شبکههای
تعاملی عنوان میشود که برای اینکه شبکههای تعاملی به
پتانسیلهای خود دست یابند احتیاج به دستآوردهای
مدیریتی و راهبری فراتر و جامعتر از سایر اشکال شبکهها
دارند.
● حاکمیت تعاملی

برای مشخصشدن مفهوم حاکمیت تعاملی به تحقیقات جامع
درایسن و همکاران ( )2012که با هدف ارایه چارچوبی برای
مدلهای حاکمیتی است اشاره میشود .در این مطالعه ،براساس
نقشها و روابط بین حکومت ،بازار و جامعه مدنی ،پنج مدل
حاکمیتی شامل حاکمیت متمرکز ،20حاکمیت غیرمتمرکز،21
حاکمیت عمومی -خصوصی ، 22حاکمیت تعاملی 23و حاکمیت
خودگردان 24ارایه شده است (:)Driessen, et al., 2012
در مدل حاکمیتی متمرکز ،همانند مدل حاکمیتی غیرمتمرکز،
بازیگران بخش دولتی بازیگران اصلی یا تنها بازیگران حاکمیت
هستند .در این مدل حکومتهای محلی /منطقهای پیشتاز
هستند و بازار و جامعه مدنی دریافتکنندگان مشوقهای
ارایهشده توسط این بخش در نظر گرفته میشوند.
ترتیبات حاکمیتی را میتوان براساس تالشهای مشترک
طرفین بخش خصوصی و عمومی نیز شناسایی کرد .در
شرایطی که همکاری عمدتاً بین بخش حکومتی و بازیگران
بازار باشد نوع حاکمیت را میتوان حاکمیت عمومی -خصوصی
نامید .همچنین در شرایطی که حوزه حاکمیت گستردهتر
شود و بازیگرانی از بخش حکومتی ،بازار و جامعه مدنی در
شرایط مساوی در همکاری حضور یابند ،مدل حاکمیتی شکل

امیرحسین محبیفر،محمد حسین صبحیه،مجتبی رفیعیان،یحیی حساس یگانه،شعبان الهی /باغنظر5-14 : )53( 14 ،

تعاملی به خود میگیرد .در این مدلهای حاکمیتی بین
جامعه مدنی و بازار مرزهای مستقل کنندهای وجود دارد که
از سوی حکومت مرکزی از پیش تعیینشده است .همچنین
در این مدل حاکمیت ممکن است بازیگران بخش بازار و
جامعه مدنی با تکیهبر فعالیتها و سرمایهگذاری خصوصی به
دنبال رسیدن به اهداف خود باشند .در این حالت هرچند که
بازیگران بازار و جامعه مدنی از خودمختاری بهرهمند هستند
و میتوانند رویکردهای تازه خود را آغاز کنند اما همواره
برخی از قوانین وضعشده توسط حکومت مرکزی در همکاری
آنها وجود دارد (.)Driessen, et al., 2012
مدل پنجمی که تحت عنوان حاکمیت خودگردان تعریف
میشود و ممکن است در واقعیت به شکل ناب و خالص
خود وجود نداشته باشد اما محققان در تحلیل خود به ارایه
این مدل جهت تکمیل طیف حاکمیت خود میپردازند را
میتوان بازنمایی ساده از ترتیبات بسیار پیچیده اجتماعی
دانست( .)Driessen, et al., 2012درجدول  1مشخصات هر
یک از مدلهای حاکمیتی براساس این ویژگیهای اصلی
آورده شده است.
روش تحقیق

● جمعآوری و تحلیل داده

در این بخش با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی
به مشخص کردن ساختار حاکمیتی مسلط بر سازمانها و
نهادهای مرتبط با برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری بر
مبنای میزان تعامل بین سازمانها پرداخته خواهد شد تا
مشخص شود که حاکمیت شبکه ذینفعان برنامه بازآفرینی
در کدام یک از سطوح مدلهای حاکمیتی ارایه شده توسط
درایسن و همکاران جدول  ،1قرار خواهد گرفت.
در این تحقیق با مراجعه با اسناد و مدارک و آنچه که در
بخش مرور پیشینه بدان اشاره شد ،سازمانهایی که به عنوان
سازمانهای مرتبط با برنامه باز آفرینی ذکر شدهاند ،به ترتیب
مورد بررسی قرار خواهند گرفت :
 سازمان عمران بهسازی سازمان نوسازی شهرداری محل دفاتر نوسازی محلیسرمایهگذار و سازنده ساکنان و اجتماع محلی میراث فرهنگی سازمانهای مردم نهاد سازمانهای حمایتی (بهزیستی ،کمیته امداد) سازمانهای مسئول زیرساختبه این ترتیب با استفاده از روش گروههای کانونی و برگزاری سه
جلسه با حضور ذینفعان مختلف از جمله کاربران ،مدیر دفاتر
محلی ،مدیر شهرداری و نوسازی  ،میزان تعامل هر سازمان با
سایر سازمانها ارزشگذاری شد .برای مشخص کردن مقیاس
ارزشگذاری به تعریف تعامل و شبکههای تعاملی براساس
تعریف کیست و همکاران رجوع شد ()Keast, 2003؛
()Keast, et al., 2007که سه سطح از شبکههای همکاری
را در حوزه سازماهای عمومی تعریف میکند و در ادبیات
موضوع نیز بدان اشاره شد :
 ( Cooperationهمکاری)( Coordination -هماهنگی)

............................................................

روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع آمیخته
اکتشافی است .به این معنا که ابتدا با استفاده از روش تحقیق
گروههای کانونی که از نوع روشهای تحقیق کیفی محسوب
میشود ،نظر متخصصینی که به طور عملی در برنامههای باز
آفرینی حضور داشتهاند در رابطه با سطح همکاری و تعامل
بین بازیگران شبکه بازافرینی شهر تهران سنجیده شد .روش
تحقیق گروههای کانونی به جمعآوری دادههای کیفی-
تفضیلی درباره نظر افراد راجع به یک پدیده میپردازد .در
این روش افراد شرکت کننده در هر گروه بین  6تا  12نفر
هستند که به توسط پژوهشگر دستچین شدهاند و معموالً
چند گروه به طور جداگانه برای انجام یک تحقیق مورد
استفاده قرار میگیرد تا اعتبار دادهها افزایش یابد و تالش
میشود تا افراد هر گروه از لحاظ رده سازمانی و موقعیت
نسبی به یکدیگر در یک سطح باشند تا اطالعات درست و
بدون پنهانکاری جمع اوری شود ( .)Bazargan, 2016برای
تحلیل دادههای گردآوری شده از مرحله گروههای کانونی از
روش کمی تحلیل شبکههای اجتماعی25استفاده شد .تحلیل
شبکه اجتماعی روشی است که در آن گرههای شبکه که
میتواند افراد ،سازمانها یا واحدهای مختلفی باشند و توسط
یک یا چند موضوع به یکدیگر مرتبط شده اند ،مورد بررسی
قرار میگیرند و الگوی ارتباطی بین این گرهها یا به عبارتی
اعضای شبکه ،مورد مطالعه قرار میگیرد .انتخاب اینکه چه
گرههایی در شبکه قرار داده شوند جزء اولین مراحل تحلیلی

شبکه است و یکی از چالشهای اصلی در این زمینه است
( )Alexandra and Wellman, 2009که در این تحقیق با
مراجعه به اسناد سازمانهای فعال در شبکه بازیگران برنامه
بازآفرینی بافت ناکارآمد مشخصشد.
بعد از مشخصکردن گرهها نوبت به انتخاب نوع ارتباط بین
این گرهها میرسد .این ارتباط میتواند به شکل تعامل ،رابطه
دوستی ،رابطه تجاری ،جریان منابع و غیره بین گرهها تعریف
شود ( .)Ibidدر این تحقیق نیز نوع و سطح رابطه ،تعامل در
نظر گرفته شده است.

..............................................................................
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جدول  .1مدلهای حاکمیتی و ویژگیهای اصلی آنها .مأخذ .Driessen, et al., 2012 :
حاکمیت

حاکمیت

غیرمتمرکز

عمومی -خصوصی

بازیگران آغازی

احزاب حاکمیت
مرکزی

حکومت در سطوح
مختلف خود

احزاب حاکمیت
مرکزی ،بخش
خصوصی با نقش
پیششرط تعریفشده

بازیگران چندگانه،
حکومت ،بخش
خصوصی و جامعه
مدنی

موقعیت
ذینفعان

استقالل
تعیینشده
ذینفعان توسط
نهاد اصلی

احتمال باالی درگیر
شدن ذینفعان

استقالل ذینفعان
بازار با استفاده از
مرزهای از پیش
تعیینشده

نقش برابر برای همه
طرفین شبکه

سطح خطمشی
ها

حکومت (فرا)
ملی

سطح پایینتر حکومت

سطح منطقهای تا
بینالمللی

سطح چندگانه

سطح منطقهای تا
بینالمللی

اساس قدرت

اجبار ،قدرت
نفوذ ،مشروعیت
(نمایندگان
دموکراتیک در
سطح ملی)

اجبار ،قدرت نفوذ،
مشروعیت (نمایندگان
دموکراتیک در سطح
پایینتر)

رقابت (قیمت) قرارداد
و منابع قانونی،
مشروعیت
(توافق بر روشها و
روابط)

مشروعیت (توافق
بر نقشها،
موقعیتها ،روشها
و فرآیندها) ،اعتماد،
دانش

استقالل ،رهبری،
اندازه گروه ،سرمایه
اجتماعی ،مشروعیت
(توافق بر روابط و
روشها)

مدل نمایندگی

کثرتگرا
(انتخابات جمعی
(فرا) ملی و البی
گری)

کثرتگرا (انتخابات
جمعه منطقهای و البی
گری)

صنفی (توافقات
رسمی حاکمیتی
عمومی -خصوصی)

مشارکت (توافقات
مشارکتی حاکمیت
عمومی -خصوصی)

مشارکت (توافقات
مشارکتی حاکمیت
عمومی -خصوصی)

نقش تعامالت

نقشهای رسمی
(نقش قانون،
روشهای ثابت و
واضح)

نقشهای رسمی (نقش
قانون ،روشهای ثابت و
واضح)

قوانین رسمی و
غیررسمی تعامالت

نهادها در
وسیعترین شکل
خود (قوانین رسمی
و غیررسمی)

قوانین غیررسمی
(هنجارها ،فرهنگ)،
قوانین رسمی خود-
تالیف غیر تحمیلی

مکانیسمهای
تعامالت
اجتماعی

باال به پایین،
هدایت و کنترل

دولتهای محلی به طور
مستقل در مرزهای
تعیینشده از باال به
پایین در مورد همکاری
تصمیمگیری میکنند

بازیگران بخش
ال در
خصوصی مستق ا
مرزهای تعیینشده
درباره همکاری
تصمیمگیری میکنند

تعاملی :یادگیری
اجتماعی ،تأمالت و
مذاکرات

پایین به باال :یادگیری
اجتماعی ،تأمالت و
مذاکرات

اهداف و
محدودهها

هدف و محدوده
یکپارچه

اهداف و مرزهای
یکپارچه مرتبط با سطح

اهداف یکپارچه،
محدودههای ویژه
بازیگران

اهداف و
محدودههای
سفارشیشده و
یکپارچه

اهداف و محدودههای
سفارشیشده

ابزارها

قوانین ،مجوزها،
هنجارها و
استانداردها

پیمانهای عمومی و
قراردادهای عملکردی

ابزارهای تشویقی مثل
مالیات و کمکهای
مالی ،قراردادهای
عملکردی

توافقات مذاکراتی،
مکانیسمهای
تجارت ،پیمانها،
شایستگیها

ابزارهای داوطلبانه،
قراردادهای خصوصی،
شایستگیها ،عنوان
دهی و گزارشها

یکپارچهسازی
سیاست

بخشی (بخشها و
سطوح سیاست
جدا از هم)

بخشی (بخشهای
سیاست جدا از هم)

بخشی (صنایع و
شعبهها از هم جدا)

یکپارچه (بخشهای
سیاست و سطوح
سیاست یکپارچه)

بخشی تا یکپارچه
(بسته به مسئله
موردعالقه جوامع)

حاکمیت
متمرکز

ویژگیهای
بازیگران

ویژگیهای
نهادی

...........................................................

ویژگیهای
مفهومی

 ( Collaborationتعامل)به این ترتیب در گروههای کانونی از مشارکت کنندگان

..............................................................................
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حاکمیت تعاملی

حاکمیت خودگردان

بخش خصوصی و/یا
جامعه مدنی
موجودیتهای
خودمختار حضور و
مشارکت سایر
ذینفعان را تعیین
میکنند.

خواسته شد که بین هر دو سازمان و یا نهاد ذینفع در برنامه
باز آفرینی سطح همکاری را از  1تا  3مطابق تعریف ارایه شده،
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ارزش گذاری کنند .به این ترتیب ماتریسی حاصل شد که
به عنوان ورودی نرم افزار  Ucinetمورد استفاده قرار گرفت.
نرم افزار Ucinetبا استفاده از دادههای خام ماتریس ،شبکه
ارتباطی بین سازمانها را برحسب تعامل رسم میکند تصویر 1
و میزان اعدادی که روی هر رابطه بین گرهها مشخص شده
است میزان سطح همکاری را بین دو گره مزبور براساس
دادههای خام مشخص میکند ،سپس با استفاده از ابزارهای
تحلیل شبکهاین نرمافزار میزان تعامل نسبی هر سازمان در
شبکه مشخص شد و نتایج مشخص شده در جدول  2حاصل
شد.
براساس تحلیل شبکه ،به نظر میرسد میزان تعامل در سطح
شبکه به طور یکنواخت نیست .به این ترتیب که سازمان
عمران بهسازی ،سازمان نوسازی ،شهرداری محل و دفاتر
نوسازی محلی بیشترین سطح تعاملی باسایر سازمانها را
در شبکه دارند که شاید علت این امر وجود سلسله مراتب
حاکمیتی بین این نهادها باشد و این گونه سازمانها به واسطه
قدرت تصمیمگیری و اختیار بیشتر در تعامل بیشتری با سایر
ارگانها قرار میگیرند .این درحالی است که با توجه به ماهیت
عمومی ،خصوصی و مردمی بودن برنامههای بازآفرینی انتظار

میرود که حداقل ساکنان محل و سازندگان بخش خصوصی
در ارتباط بیتشری با سازمانهای تصمیم گیرنده باشند .لذا
اگر بخواهیم تصویری مقایسهای از وضعیت موجود با وضعیت
مطلوب ارایه دهیم ،مطابق تحلیل شبکه انجام شده ،میتوان
گفت با توجه به وجود تمرکز تعامالت در سازمانهای دولتی،
مطابق دسته بندی ارایه شده توسط درایسن و همکاران در
جدول  1نوع حاکمیت غیر متمرکز است که در آن بخشهای
دولتی در محلهها و شهرها به تصمیمگیری براساس قوانین
و پیمانها میپردازند و این نوع حاکمیت با حاکمیت تعاملی
که مطلوب شبکه برنامههای بازآفرینی با حضور ذینفعان
متعدد و پروژههای گوناگون است فاصله دارد .لذا آن چنان
که روسکا نیز اشاره دارد،با توجه به افزایش تعداد پروژههای
با پراکندگی مکانی و با مشارکت افراد از سازمانها و مناطق
مختلف و با تفاوتهای فرهنگی شیوههای حاکمیت سنتی
برای پروژههای نوسازی بافت ناکارآمد شهری کافی و مناسب
به نظر نمیرسد .درنتیجه برای مدیریت و حاکمیت بهتر نیاز
به تعریفی مشخصی از مدل حاکمیتی در بستر علم مدیریت
پروژه دارد (.)Ruuska, et al., 2011

جدول  .2ماتریس تعامل نسبی سازمانهای شبکه
بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری .مأخذ  :نگارندگان.
سازمان

درجه نسبی تعامل

سازمان عمران بهسازی

1/11

سازمان نوسازی

1/22

شهرداری محل

1/44

دفاتر نوسازی محلی

1/33

سرمایهگذار و سازنده

0/55

ساکنان و اجتماع محلی

0/88

میراث فرهنگی

0/88

سازمانهای مردم نهاد

0/77

سازمانهای حمایتی (بهزیستی  ،کمیته امداد)

0/66

سازمانهای مسئول زیر ساخت

0/66

تصویر  .1شبکه تعاملی برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری .مأخذ  :نگارندگان.

● بحث و جمعبندی

برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری سالهاست که مورد توجه حکومت و دستگاههای ذی ربط قرار گرفته است و در طول این
سالها با تغییراتی در استراتژی و بهبود عملکرد مواجه بوده است .گرچه هنوز پیشرفت قابل مالحظهای در این برنامهها دیده
نمیشود .در آخرین تصمیمات ،سازمان عمران و بهسازی بخشی از اختیارات خود را به سازمانهای نوسازی شهری واگذار کرده

............................................................

نتیجهگیری

..............................................................................
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است تا ارایه خدمات بازآفرینی و ارتباط با سایر ذینفعان را بهبود بخشد چرا که با توجه به ماهیت این نوع برنامهها که دارای
ذینفعان متعدد و پروژههای گوناگون است ،رویکرد حاکمیت دولتی کارا نیست و باید این نوع برنامهها را در قالب مشارکتهای
عمومی ،خصوصی و مردمی دانست که پیشبرد پروژهها از طریق تعامل بین ذینفعان بخش دولتی مثل شهرداریها ،بخش
خصوصی مثل سازندگان و مردم حاصل میشود .تغییر رویکرد به سمت مشارکتهای عمومی ،خصوصی و مردمی مستلزم
تغییر در مسئله حاکمیت نیز هست .با توجه به تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده ،وضعیت موجود از نوع حاکمیت غیر متمرکز
با برتری سازمانهای دولتی است که باید به سمت حاکمیت تعاملی و یکنواخت شدن سطح تعامل در کل شبکه جهت درگیر
شدن تمامی ذینفعان در تصمیمگیریها حرکت کند.
● پیشنهاد برای تحقیقات آتی

مطالعات زیادی با هدف ارایه یک تعریف جامع و شامل از حاکمیت ارایهشده است .برای مثال لین و همکاران حاکمیت را
به طور گسترده بهعنوان نظام قوانین ،مقررات ،تصمیمات قضایی و شیوههای اداری تعریف میکنند که ارایه کاال و خدمات
تحت حمایت دولتی را امکانپذیر ،قانونی و یا محدود میسازند .این تعریف فضای الزم برای ساختارهای سنتی حاکمیت را
فراهم میسازد درعینحال که بدنه ظهور اشکال جدید تصمیمگیری را فراهم میکند ( .)Lynn Jr, et al., 2001در سوی دیگر
استکر 27معتقد است که حاکمیت به قواعد و اشکال هدایت تصمیمگیری جمعی اشاره دارد .تأکید بر تصمیمگیری جمعی
بیانگر این است که حاکمیت درباره تصمیمات فردی نیست بلکه به تصمیمات اتخاذشده در قالب گروهی از افراد ،سازمانها
و یا سیستمهای سازمانی تصمیمگیرنده اشاره میکند( .)Stoker, 2004او همچنین معتقد است که توافق ‘گسترده ای مبنی
بر محو شدن مرزهای بین بخش خصوصی و دولتی در طی جریان توسعه شبکههای حاکمیتی وجود دارد (.)Stoker, 1998
این مقاله نیز با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی جهت مشخصکردن وضع موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب
پیشنهاد شده در مرور پیشینه سعی در جلب توجه به موضوع حاکمیت تعاملی این نوع مشارکتها دارد .لذا این مقاله از بیان
دقیق فرآیندهای مدیریتی و مکانیزمهای تصمیمسازی حاکمیتی باز میماند و بنابراین تحقیقات آینده میتواند به بررسی این
فرآیندها و مکانیزمها پرداخته و عالوه بر توسعه دانش موجود به راهحلهای عملی برای صنعت و پروژههای بخش عمومی
تبدیل شوند.
26
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