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 مقدمه. 1

گیری که منشأ شکل یهایها به عنوان مکانامروزه شهر

ها بوده و هستند، با مشکالت و معضالت بسیاری تمدن

در بیشتر شهرها بحث (. 2009 ،1یونی هبیتت) درگیر هستند

درآمدهای پایدار شهری، سیاست   هوای آلوده، فقدان برنامه

فروشی، بافت فرسوده، مشکالت زباله و پسماند،  تراکم

های موازی  مدیریت بحران و عدم هماهنگی با دستگاه

از مهمترین مشکالت مدیریت  گذاری اجرایی و سیاست

 ،رفت از این مشکالتبنابراین، برای برون شهری است.

مشکل عمده  جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که

مدیریت شهری، کمبود منابع مالی با فناوری مدرن و یا 

نیروی انسانی ماهر نیست، بلکه پیش و بیش از همه، مشکل 

)تقوایی و تاجدار،  اصلی در شیوه اداره این عوامل است

ها به خوبی مدیریت شوند، چرا که اگر شهر(، 48: 1388

اجتماعی عرضه های مهمی را برای توسعه اقتصادی و فرصت

کنند. در چنین شرایطی است که الگوی حکمروایی می

شهری به عنوان مدلی برای الگوی سنتی مدیریت شهری از 

المللی های جهانی و بینسوی اندیشمندان و به ویژه سازمان

های ارکید بر گذار از نقش ساختأارائه گردید که به نوعی ت

یابی جامعه نقشگیری به سوی رسمی به عنوان محور تصمیم

 باشدمدنی در اعمال حقوق دموکراتیک و انجام وظایف می

 (. 46: 1395)حسینی، 

در رویکرد حکمروایی خوب، عنصر ذاتی همکاری 

بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی و همچنین بین دولت و 

این مفهوم در  (.6: 2008، 2ساداشیوا) شهروندان است

گذشته داللت بر موضوع یا محتوایی قدیمی درباره رابطه 

قدرت و جامعه داشت، اما امروزه این واژه غالباً برای تشریح 

نحوه مناسب اعمال قدرت به منظور تحقق توسعه پایدار به 

                                                           
1 UN-Habitat 
2 Sadashiva 

گذاری اصلی هدف (.34: 2007، 3)آتاری شودکار برده می

های متمرکز و سلسه در حکمروایی خوب، گذار از ساختار

های مراتبی به طرف یک رویکرد مشارکتی با سازمان

اجتماعی و بازیگران غیردولتی از جمله بخش خصوصی 

در همین چارچوب،  (.269: 2006، 4)بول و جونز است

مفهوم حکمروایی در زمینه شهری عبارت است از مجموع 

 ریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد،های برنامهروش

های خصوصی و نیز فرایند مستمری های عمومی و نهادنهاد

که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه 

آید. طبق این شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم می

های رسمی و هم تعریف، حکمروایی شهری، هم نهاد

اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر 

تواند الگوی حکمروایی می (. 2009 ،یونی هبیتت) گیردیم

های ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیتنظریه

جدید باشد و یک سند مدیریتی مناسب و در دسترس برای 

دهد تا به توسعه مسئوالن است که به آنها این توان را می

 (.145: 1393، و همکاران آملی)عظیمیدار دست یابند پای

بهترین هدف، طرح  مدیریت شهری، حتی اگر دارای

گری و تسهیل و برنامه باشند، در مرحله اجرا به دلیل ضعف

-می تعامل و مشارکت نهادی اثرگذاری اقدامات را کاهش

های خرد وکالن در مقیاس شهری دهند؛ چرا که برنامه

های مدیریتی و تعامل و مشارکت تمام بخش نیازمند

 کنار های بیان شده درشهری است تا بخش مختلفنهادهای 

 ،با حفظ استقالل نهادی خود هم و به صورت یکپارچه

در عمل به اجرا در بیاورند.  های تدوین شده رابتوانند برنامه

شهری، مواجهه و حل  ریزیگذاری برنامهدر ادبیات سیاست

پذیرد و نیازمند نمی هایی به سادگی صورتچنین چالش

ماهیتی و  هایویژه با درنظر گرفتن این پیچیدگی رویکرد

                                                           
3 Athari 
4 Bull and Jones 
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های بافت نهادی است. در این بین رویکردهای مداخله در

 فرسوده شهری در سیر تکوینی خود از حوزه توجه صرف

به بعد کالبدی، به عرصه مالحظات اجتماعی، اقتصادی، 

و مدیریتی گذر نموده است و رویکردهای  فرهنگی

های حلبا حرکت به سوی راه هریبازآفرینی و نوزایی ش

های شهری مشکالت بافت نگر برای حل یکپارچه و جامع

 (.20: 1397)فیروزی و همکاران،  تغییر کرده است

فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای 

شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب 

که به  شود. فرسودگی عاملی استو بی قوارگی آن می

زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری پایدار، شکل 

و همکاران،  )بهنه شودگرفتن حیات شهری روزمره منجر می

وارض و مشکالت نواحی فرسوده شهری، بنا به ع (. 1: 1393

سرشت خود چندوجهی و چندبعدی هستند و در هر مورد 

به شکل خاصی بروز می نماید. افت منزلت اجتماعی و 

اقتصادی و نابسامانی های کارکردی و کالبدی این بافت ها 

جمله  به همراه افت بسیار شدید کیفیت محیط شهری از

دالیلی است که سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری را 

مجاب به ارائه راهبردها و راهکارهای مدیریتی در مواجهه 

با مسائل و مشکالت آن کرده است. یکی از این 

نوین، رویکرد بازآفرینی در چارچوب رویکردهای 

(. 202: 1397)امینی و همکاران،  حکمروایی شهری است

 ارتقاء برای مهم استراتژیک انتخاب یک بازآفرینی شهری

 مانند متعدد ذینفعان شامل این است که  شهری توسعه

 بنابراین، باشد.می ساکنان، و جوامع ها، شرکت دولت،

 ذینفعان پیچیده منافع های خواسته هماهنگی چگونگی

در  منظم پیشرفت از اطمینان و شهری، بازآفرینی در مختلف

(. 1: 2020، 1)ژانگ و همکاران است مهم بسیار این کار

                                                           
1 Zhang et al 

تواند بسیار برای حل این مشکل بازآفرین شهری می بنابراین،

 راهگشا باشد.

یکی از شهرهای میانی شهرضا به عنوان  میان،در این 

آباد و دارای تاریخی بس طوالنی در باز کشور از دیر

های سکونتگاهی این ناحیه، در باشد ویژگیسکونت می

ج رشد طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است و به تدری

رویه و بدون برنامه در شهرضا یافته است. گسترش فضایی بی

های فرسوده در آن گشته است، گیری بافتباعث شکل

کالبدی و دم کارایی افت و عهایی که دارای بافت

های های وسیعی از محلهاقتصادی بوده و قسمت -اجتماعی

شهر شهرضا در برگرفته است. با نگاهی به مداخالت 

های فرسوده شهر شهرضا این صورت گرفته در زمینه بافت

شود که عدم موفقیت برخی از واقعیت به وضوح دیده می

ی های شهری، در عدم مشارکت مردم، پاسخگویطرح

پذیری مدیران، عدالت و برابری، اجماع جمعی، مسئولیت

های فرسوده  مساحت بافتقانونمندی و... نمود یافته است. 

است هزار نفر جمعیت  35هکتار با بیش از  314شهر شهرضا 

از کل مساحت شهر را شامل درصد(،  16)که حدود 

. به غیر از مشکالتی که در روند احیاء و نوسازی شود می

کنند خطراتی نیز فرسوده شهرضا اختالل ایجاد می بافت

کند که از همواره جان مردم ساکن این منطقه را تهدید می

توان به نامقاوم بودن این منطقه در برابر حوادث این جمله می

ریزی شهری در چند سال اخیر طبیعی اشاره کرد. نظام برنامه

ت. به دنبال توسعه الگوی جدیدی از مدیریت شهری اس

ریزی سیستمی باشد. این پژوهش مدیریتی که متاثر از برنامه

مجموعه حاصل کار پژوهشی )کیفی( است و تالش دارد تا 

های موثر در کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط راهکار

جهت بازآفرینی بافت در قوت حکمروایی خوب شهری 

 شهرضا را مورد بررسی و تحلیل و قرار دهد. فرسوده

 این پژوهش در  پی پاسخگویی به سوال ذیل است:بنابراین، 
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 افزایش و ضعف نقاط کاهش در موثر هایمجموعه راهکار

نی بازآفری جهت در شهری خوب حکمروایی قوت نقاط

  ها هستند؟کدامبافت فرسوده شهرضا 

و تاثیر آن در  یخوب شهر ییحکمروا در باب

های صورت گرفته است که پژوهش بافت فرسوده ینیبازآفر

گلپایگانی و همکاران در ذیل به آنها اشاره خواهد شد. 

-وضعیت کالبدی سکونتگاه در پژوهشی به بررسی (،1400)

های غیر رسمی و جایگاه مدیریت شهری در ساماندهی آن 

گویای اند. نتایج ، پرداختهشهرک جعفرآباد کرمانشاه در

ازآفرینی کالبدی عدم عملکرد مناسب مدیریت شهری در ب

سرور و همکاران  .باشدشهرک جعفرآباد کرمانشاه، می

حکمروایی شایسته و "در پژوهشی با عنوان  (،1398)

شهر  4بازآفرینی بافت های فرسوده شهری مورد: محله 

های حکمروایی شاخصبه این نتایج رسیدند که،  "آذرشهر

رار های فرسوده شهری در وضعیت خوبی قو بازآفرینی بافت

تحلیل در پژوهشی به (، 1398فیروزی و همکاران )ندارد. 

بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی 

نتایج اند. ، پرداختههای فرسوده شهر اهواز شهری پایدار بافت

دهد رویکرد به مدیریت یکپارچة  پژوهش نشان می

شود که روابط  بازآفرینی شهری پایدار زمانی محقق می

صورت آگاهانه و   بل کنشگران این فرایند با یکدیگر بهمتقا

وگو و اعتماد متقابل باشد و از سوی   اساس تعامل و گفت بر

مدار، یکپارچه و  دیگر نظام رسمی میان کنشگران اجتماع

 و همکاران درحمتیئقا متکی بر بسترهای نهادی باشد.

حکمروایی خوب شهری و در پژوهشی به بررسی ، (1396)

اند. پرداخته بازآفرینی پایدار بافت نابسامان شهر کرمانشاه،

های های پژوهش نشان دهنده پایین بودن شاخصیافته

-فرسوده میحکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت 

در پژوهشی به بررسی و (، 1396) رحیمی و حیدریان باشد.

های معیارهای مداخله یکپارچه در ساماندهی سکونتگاه

ناحیه نایسر شهر در  می با رویکرد حکمروایی شهریغیررس

های تحقیق نشان می دهد که این . یافتهاند، پرداختهسنندج

شاخص ها با اقدام یکپارچه فاصله زیادی دارند و در واقع 

باشد مدیریت مداخله در حال حاضر به صورت یکپارچه نمی

 . و دارای نگرش و کارکرد سنتی است

در پژوهشی به بررسی  (،2021و همکاران ) 1لیو

کینگ، چین  در چونگ شهری بازآفرینی مشارکتی مدیریت

سیستم  همکاری میزان که دهدمی نشان اند. نتایجپرداخته

 مشارکت بودن عادی و عمومی مشارکت میزان حکومتی،

-شهری می در مبحث بازآفرینی کلیدی عوامل عمومی، از

در پژوهشی به بررسی، (، 2020) نگ و همکاراناژباشند. 

 دو ای)مقایسه شهری نقش مدیریت در نوسازی و بازآفرینی

 روابط که دهدمی نشان اند. نتایجچین(، پرداخته در شهر

 نتیجه بر شهری نوسازی روند در متعدد واحدهای مشارکتی

در پژوهشی  (،2020) 2شارما. گذاردمی تأثیر شهری نوسازی

 برای غیرمتمرکز حکمرانی اصالح هابه بررسی فرصت

 هند پرداخته است. این پژوهش در شهری هایشهرداری

 در شهری متوسط و کوچک محلی نهادهای هایظرفیت

 توسعه برای شهری خدمات مالی تامین و مدیریت اداره،

در کتاب خود به  (،2020) 3راسو .کندمی بررسی را محلی

پژوهش نشان  بررسی حاکمیت شهری پرداخته است. این

روابط بین  شاملحاکمیت شهری در درجه اول دهد که می

 در آن که، شودهای دولتی و جامعه مدنی مربوط مینهاد

های ، بازیگران بخش خصوصی و سازمانشهر ،شهروندان

 خالف بر شهری حکمراوییشود. را شامل میداوطلبانه 

 حفظ و اتخاذ به که است مدیریتی فرایندی شهری، مدیریت

 شهری حکمروایی. پردازدمی شهری خدمات و زیربناها

 بنابراین شودگرفته می نظر در سیاسی کامالً فرایندی

                                                           
1 Liu 
2 Sharma 
3 Raco 
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 اساس بر که دانست فرایندی توانمی را شهری حکمروایی

از  شهر اداره رسمی نهادهای و هامیان سازمان متقابل کنش

 جامعه مدنی هایتشکل و غیردولتی سازمانهای و یک طرف

 حکمروایی ملل سازمان .گیردمی شکل دیگر طرف از

-گیریتصمیم در شهروندان همه مشارکت را شهری خوب

 مدنی جامعه شامل همچنین بلکه دولت تنها نه داند کهمی ها

: 2007، 1)رابرت و همکاران شودمی خصوصی بخش و

967 .) 

 که است فرآیندی واقع در شهری خوب حکمروایی

 بخش با همکاری ولی کندمی هدایت را آن دولت،

 حکمروایی در رودمی به پیش مدنی جامعه و خصوصی

 در دخیل عوامل سایر و کنشگران است از یکی دولت

 گوناگون اند. این بحث مورد سطح به بسته حکمروایی

 سازمانهای یا و مختلف سطح اقشار در تواندمی تعامل

 حکمروایی(. 55: 1383)برآبادی،  گردد تعریف گوناگون

ترک تمام کنشگران اجتماعی و ریش شخوب شهری فصل م

در چشم انداز مدیریت عمومی نو دارد که از اواخر دهه 

با ابتکار عمل بانک جهانی و مرکز اسکان بشر سازمان  1980

المللی در ادبیات توسعه وارد شده ملل و سایر نهادهای بین

توسعه  ریزیاست و در واقع رهیافتی ساختار شکنانه به برنامه

شهری دارد و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران 

اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی، حکومت و بازار و 

بخش خصوصی، از یگانه الگوی توسعه شهری و مبتنی بر 

عقالنیت ابزاری گذر کرده و متشکل بر بنیان سرمایه 

اجتماعی شهروندان و عقالنیت ارتباطی الگوی جایگزین 

گیرد. توجه به بافت های ینی ارتباطی را پیش میشهرنش

جدی و  فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آنها، به موضوعی

های ذیربط را به ای که سازمانمحوری تبدیل شده، به گونه

های مذکور سوق داده تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت

                                                           
1
Robert et al 

انی های مختلف زمها را در دورهداخله در این بافتو لزوم م

مطرح نموده است. رویکردهای مرمت و بهسازی شهری در 

سازی، زنده سیر تحول و تکامل خود از بازسازی، باز

نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل 

ه کالبد به عرصه یافته و در این مسیر، از حوزه توجه صرف ب

نیز های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاکید بر مالحظه

 (.1: 1396و همکاران،  زادهیمیعظ) گذری داشته است

 تحقیق  روش. 2

های کاربردی ژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهشپ

و همچنین از  تحلیلی است -است و دارای ماهیتی توصیفی

گیرد. جهت های کیفی قرار مینظر روش، در گروه پژوهش

استفاده  2ند تئوریاتجزیه و تحلیل اطالعات نیز از  روش گر

گراند تئوری یا نظریه داده بنیاد یک روش تحقیق کیفی شد. 

پردازی پیرامون پدیده مورد مطالعه  است که برای نظریه

شود که ادبیات  شود. این روش زمانی استفاده می استفاده می

پژوهش پیرامون موضوع از غنای الزم برخوردار نباشد. 

تاکنون در  همچنین هدف ارائه یک نظریه جدید است که

 پردازی زمینههدف نظریه جوامع پژوهشی مطرح نشده است.

ای است که در زمینه مورد  بنیان ساختن و پرداختن نظریه

مطالعه صادق و روشنگر باشد. این استراتژی پژوهش بر سه 

 پردازی نظریه .ها استوار است ها و گزاره عنصر: مفاهیم، مقوله

نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی  3 بر مبتنی بنیان داده

پژوهش حاضر شامل از متخصصان، جامعه آماری . است

باشند، که با اساتید دانشگاه و مدیران شهری شهرضا می

 ، جهت  مصاحبه انتخاب شدند.نفر 20استفاده از روش دلفی 

به دو صورت  اطالعات یروش گردآوردر تحقیق حاضر 

وتحقیقات میدانی )مصاحبه(،  ایمطالعات اسنادی و کتابخانه

 باشد.می

 محدوده مورد مطالعه. 1. 2

                                                           
2 Grounded Theory 
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 و شده واقع اصفهان غربی جنوب کیلومتری 70 در شهرضا

 شرقی جنوب از مبارکه به غربی شمال از اصفهان به شمال از

 شهرستان به غرب از و یزد استان به شرق از فارس استان به

 ختم بختیاری  و چهارمحال استان به غربی جنوب از و سمیرم

 آماری اطالعات آخرین طبق شهرضا شود. جمعیت می

شهری  تقسیماتاساس بر است.  1398نفر در سال  124210

مجموع  در و سلول تشلکل شده اسیت. 27شهر شهرضا از 

 بر. هکتار است 2619مساحت شهر در وضع موجود برابر 

 9/68به ترتیب  مسکونی خالصاین اساس تراکم جمعتی و 

، شهرضا)طرح جامع شهر  باشدنفر در هکتار می 9/228 و

هکتار  314های فرسوده شهر شهرضا  مساحت بافت (.1398

درصد(،  16)که حدود است هزار نفر جمعیت  35با بیش از 

تراکم باالی جمعیتی  .شود از کل مساحت شهر را شامل می

نامطلوب اقتصادی،  شرایط کم معابر، و ساختمانی، عرض

نامساعد اجتماعی،  کم، بیکاری و فقر نسبی، شرایطدرآمد 

ناکافی و  عدم برخورداری از خدمات شهری و امنیت

آلودگی و فقدان ، همچنین شرایط نامناسب سکونتی

ها، فقدان فعالیت بهداشت عمومی، وجود ناسازگاری در

از جمله  ها،تجهیزات محالت و یا فرسودگی زیرساخت

 ین محالت، جزء بافت هایعواملی بوده که باعث شده ا

 (.1398، شهرضا)طرح جامع شهر  فرسوده قرار بگیرند

 
 1400، گان: نگارندهمنبعستان و شهر شهرضا در کشور و استان، موقعیت جغرافیایی شهر. 1شکل 

 
 1400 ،گان: نگارندهمنبع. کاربری اراضی شهرضا و محدوده بافت فرسوده، 2شکل 
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 های پژوهش یافته. 3

مصاحبه عمیق صورت  20در این پژوهش در مجموع 

دقیقه( ضبط و یادداشت و  90تا  60ها )بین گرفت. مصاحبه

ها، تحلیل و شد تا با مرور چند باره گفتگوبالفاصله پیاده می

شود. های خبرگان انجام تری نسبت به دیدگاهبررسی دقیق

شناختی )جنسیت، ای از اطالعات جمعیتدر ادامه، خالصه

-سن، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، شغل( مصاحبه

نفر متخصصان در حوزه  20از میان شوندگان آمده است. 

نفر زن بودند. دامنه سنی  4نفر مرد و  16مطالعات شهری، 

سال  40نیز آنها سال و میانگین سنی  60سال تا  30آنها نیز از 

ریزی شهری و نفر )برنامه 20بود. رشته تحصیالت همه 

 20باشد. همچنین قابل ذکر است از میان شهرسازی( می

 کنندگان اساتید دانشگاهنفر از مشارت 14مشارکت کننده، 

های شهری از نفر از متخصصان در سازمان 6)شهرضا(، 

 باشند. جمله شهرداری، شورای شهر، فرمانداری می

 ی باز و استخراج مفاهیمکدگذار

در این فرایند مفاهیم به دست آمده از هر مصاحبه 

تحلیل و مفاهیم مرتبط با پژوهش مشخص گردید. مفاهیم به 

تری با عنوان کدگذاری های کلیدست آمده در دسته

داده بنیاد است. اساس  1اساس مدل پاردایمیکمحوری و بر

بسط و گسترش دهی در کدگذاری محوری بر فرایند ارتباط

ها قرار دارد. در این پژوهش مقوله محوری یکی از طبقه

های فرسوده شهری با تاکید بر حکمروایی بازآفرینی بافت

خوب انتخاب گردید که در ادامه به ارائه نتایج حاصل از 

 .شودکدگذاری محوری پرداخته می

 شرایط علی

( شرایط علی که منجر به کاهش نقاط ضعف 1جدول )

افزایش نقاط قوت حکمروایی خوب شهری جهت و 

گردد به های فرسوده شهر شهرضا میبازآفرینی بافت

                                                           
1 Paradigmatic 

ها ها یا طبقاتی که این مفاهیم در آنتفکیک مفاهیم و مقوله

 دهد. شوند را نشان میبندی میدسته

 ای )بستر حاکم(شرایط زمینه

ای که منجر به کاهش نقاط ( شرایط زمینه2جدول )

فزایش نقاط قوت حکمروایی خوب شهری جهت ضعف و ا

گردد به های فرسوده شهر شهرضا میبازآفرینی بافت

ها ها یا طبقاتی که این مفاهیم در آنتفکیک مفاهیم و مقوله

 دهد.شوند را نشان میبندی میدسته

 گرشرایط مداخله

ها از آنها گر شرایطی هستند که راهبردشرایط مداخله

های میانجی ای از متغیراین شرایط را مجموعهشوند. متاثر می

دهند که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا و واسط تشکیل می

( 3جدول ). کنند و صبغه علی و عمومی دارندمحدود می

گر که منجر به کاهش نقاط ضعف و افزایش شرایط مداخله

-نقاط قوت حکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

گردد به تفکیک مفاهیم و شهرضا می های فرسوده شهر

-بندی میها دستهها یا طبقاتی که این مفاهیم در آنمقوله

 دهد. شوند را نشان می

 ها و تعامالت(ها )کنشراهبرد

-ها و تعامالت هدفها، واقعیتراهبردها بیانگر رفتار

گر و بستر حاکم داری هستند که تحت تاثیر شرایط مداخله

هایی که منجر به کاهش ( راهبرد4دول )ج. شوندحاصل می

نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت حکمروایی خوب شهری 

گردد به های فرسوده شهر شهرضا میجهت بازآفرینی بافت

ها ها یا طبقاتی که این مفاهیم در آنتفکیک مفاهیم و مقوله

 دهد. شوند را نشان میبندی میدسته

 هاپیامد

طبقاتی هستند که بیانگر نتایج و ها و ها، مقولهپیامد

هایی که ( پیامد5باشند. جدول )ها میتبعات اتخاذ راهبرد

منجر به کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت 

های فرسوده حکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت
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(قاسمی و همکاران).... تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت فرسوده شهری  

 

 دهد.شوند را نشان میبندی میها دستهکه این مفاهیم در آنها یا طبقاتی گردد به تفکیک مفاهیم و مقولهشهر شهرضا می

 کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت موثر شرایط علی . 1جدول 

 های فرسودهحکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

کدگذاری 

 محوری
 مفاهیم ها )طبقات(مقوله

 یشرایط علّ

-پاسخگویی و مسئولیت

 پذیری

منظم و پیوسته در شهرداری توسط مسئوالن مدیریتی برگزاری جلسات 

 ریزی شهریو برنامه

 رایزنی درباره مشکالت بازآفرینی شهر با شورا

های همفکر و همکار و عضویت شهروندان در آن به تشکیل گروه

 منظور مشارکت و فعالیت

 های ارتباطی شهروندان با مدیران شهریوجود سامانه

 های عمرانیهای آینده و پروژهبرنامهتدوین 

 های مرتبطتشکیل جلسات ماهانه توسط سازمان

جلب اعتماد شهروندان از 

طریق سازمانهای متولی 

 بازآفرینی

 برخورد یکسان با همه مراجعین در اعمال ضوابط و مقررات

 پرهیز از اعطای هر گونه امتیاز به اشخاص خاص

 بازیپرهیز از هر گونه ضابطه رعایت اصول اخالقی و

 آمادگی مدیران و مسئوالن شهر برای پذیرش هر گونه انتقاد

های استفاده از نیرو

 متخصص و معتمدین محلی

 گیری از معتمدان محلی در منطقه در جهت جلب مشارکت ساکنینبهره

های گیری از متخصصین محیط زیست در جهت ایجاد پیوستبهره

 های بازآفرینیها و سیاستبرای طرح زیست محیطی

های پرچم اجرای پروژه

 )الگو(

های بازآفرینی تحلیل آثار اجرای سیاست بازآفرینی پایدار در پروژه

 الگو

 های الگو توسط ساکنین منطقهریزی در زمینه استقبال از پروژهبرنامه

1400، نگارندگانمنبع: 

 کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت  موثر درای شرایط زمینه. 2جدول 

 های فرسودهحکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

کدگذاری 

 محوری
 مفاهیم ها )طبقات(مقوله

 ایشرایط زمینه

-اصالح ساختار تعامل میان سازمان

 های متولی بازآفرینی

 های فرسودهها در بازآفرینی بافتمشارکت کلیه سازمان

 گیریهای تصمیمایجاد وفاق میان افراد و نهاد

 تصحیح ساختار بازآفرینی شهری

 اطالع از وضعیت و مشکالت ساکنین

 برقراری سازوکار برآورد سهم و مسئولیت ذی نفعان

 ایجاد ساختار تضمین کسب منفعت پایدار ذی نفعان

توجه به تقاضای واقعی ساکنان به 

های اقتصادی، فراخور ویژگی

 اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی

بندی های ساکنان بر اساس تقاضای واقعی و اولویتاحصای نیاز

 آن با رویکرد مشارکتی

 های ویژه جهت تامین خدمات مورد نیاز ساکنینتهیه برنامه

 های پایه و ایجاد مشاغل خرد و پایدارتوسعه مهارت

های مشارکت و تجمیع سرمایه خرد ساکنین بافتحمایت از 

 فرسوده

تسهیل و ایجاد نظام انگیزشی در 

 گذاریسرمایه

 های عمومیتسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای کاربری

 اعطای تسهیالت بانکی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

 های شهریرسانی عمومی به روز طرحایجاد سامانه جهت اطالع

 1400، نگارندگانمنبع: 
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 کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت موثر در  گرشرایط مداخله. 3جدول 

 فرسوده حکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

کدگذاری 

 محوری
 مفاهیم ها )طبقات(مقوله

 گرشرایط مداخله

 سازیفرهنگآموزش و 

 پاسخ به نیاز سنین مختلف در شهر

 ایجاد بستر مناسب به منظور آموزش شهروندان

 ارتقای شهروندی

های اصالح ساختار سازمان

 ذی نفع بازآفرینی

 های موازیهای متولی بازآفرینی و لزوم تعامل با سازمانتامین منافع سازمان

های ذی نفع مبتنی بر تعامل میان سازمانهای ارتباطی ایجاد و بازسازی کانال

 کاریمتقابل و حذف موازی

 گذاری بخش خصوصیایجاد فرایند تسهیل سرمایه

های پایش و ارزشیابی طرح

 بازآفرینی

های بازآفرینی به صورت نظارت بر انجام کار و ارزیابی آثار اجرای طرح

 کیفی

 فرسودههای ارزشیابی اجرای بازآفرینی در محله

 تقویت مشارکت

های ارائه دهنده خدمات های مردمی و تشکیل صندوقایجاد تشکل

 بازآفرینی

های مثبت بازآفرینی پایدار بافت فرسوده رسانی از تاثیرات مثبت طرحاطالع

 برای شهروندان

 های بازآفرینیهای طرحآشنایی شهروندان با پیامد

 ای محالت فرسودهتوسعههای ترغیب و بسیج توانمندی

 1400، نگارندگانمنبع: 

 کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت موثر در های راهبرد. 4جدول 

 فرسوده حکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

کدگذاری 

 محوری
 مفاهیم ها )طبقات(مقوله

 هاراهبرد

 بازآفرینی شهری پایدار

 ها و پایداری شدن آنهانقش مردم در طراحی و اجرای طرحتقویت 

های مردمی در طراحی و اجرای های مدنی و مشارکتتقویت نهاد

 بازآفرینی

 های توسعه شهریهای زیست محیطی در طرحتشدید تاثیر بحث

 ای و بازیافت آنهاهای قهوهاستفاده از زمین

های بازآفرینی بافت

چارچوب فرسوده در 

نظام هماهنگ 

 سیاستگذاری توسعه

های بافت های نهادی و قانونی مناسب به منطور مدیریت محلهایجاد بستر

 فرسوده

 سازی ساکنین بافتهای فرسودهسازی و ظرفیتتوانمند

 شفافیت در مقررات بازآفرینی

مدیریت یکپارچه 

 شهری

 های سازمانی مرتبط با بازآفرینیباز تعریف نقش

 انداز توسعههای ذی ربط در خصوص تدوین چشمهماهنگی سازمان

 تدوین سازوکار یکپارچگی مدیریت شهری

 انداها( در راستای دستیابی به سند چشمها و هزینهمدیریت منابع )درآمد

 هاها، قوانین و استانداردنامهشفافیت آئین

 پذیری مسئولینپاسخگویی و مسئولیت

انداز تدوین چشم

 مطلوب

 های ذی نفع، دی نفوذ، اجتماع محلی(انداز مشترک برای )گروهتدوین چشم

 های تفضیلی اجرا و اقدامتولید راهبرد کالن برای منطقه و تدوین برنامه

1400، نگارندگانمنبع: 
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 کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت موثر در های مجموعه پیامد .5جدول 

 فرسوده حکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

کدگذاری 

 محوری
 مفاهیم ها )طبقات(مقوله

 هاپیامد

 ایاحیای هویت فرهنگی و محله

 های کالبدی کهناحیای ارزش

 های تاریخی و فرهنگیمعرفی ارزش

 از بین بردن ناهمگونی اجتماعی

اقتصاد و تقویت بنیه اقتصادی پویایی 

 ساکنین

 رونق مشاغل محلی

 های شغلی و باال بردن درآمد ساکنینایجاد فرصت

های شهری جذاب و تقویت بنیه اقتصادی بافت از طریق ایجاد فضا

 درآمدرا

ایجاد محیط مطلوب و ارتقاء کیفیت 

-زیست و ارتقاء نقش و جایگاه عملکردی

 وضعیت شبکه ارتباطیفعالیتی و بهبود 

 افزایش کارایی شبکه دسترسی

 ها و سرانه آنهاایجاد تعادل در توزیع کاربری

 های فرسودهپذیری ساختمانکاهش سطح آسیب

 های ارتباطی درون محلیبهبود زیرساخت

ها و مراکز کار و فعالیت و ایجاد تنوع و اختالط فعالیتی تقویت پهنه

 مناسب

 اجتماعیعدالت 
 ها در سطح مناطق شهریارائه توزیع خدمات و فعالیت

 فرصت برابر همه شهروندان در برابر تصمیمات مدیران

 توسعه جوامع محلی

 افزایش مشارکت ساکنین

 سازیتقویت ظرفیت

 تقویت توانمندسازی

 1400، نگارندگانمنبع: 

 موانع

شود که سبب ایجاد موانع در شرایطی گفته میموانع به 

شوند. با بررسی و تحلیل ها میدستبای و اجرای راهبرد

های شرایط علی، ها، برخی از آنها در هیچ یک از سازهمقوله

ای، راهبردها و یا پیامدها قرار نگرفت، لذا ای، مداخلهزمینه

س ها از جنبا تحلیل ماهیتشان روش گردید که این مقوله

موانع هستند که ممکن است در ایجاد بستر مناسب برای 

ها ظاهر شوند و آنها ها و یا اجرای راهبرددستیابی به راهبرد

را با مشکل مواجه سازند. این موانع به عنوان نوآوری 

پژوهش در روش داده بنیاد معرفی شده و خال موجود در 

جدول تئوری داده بنیاد را بدین صورت مرتفع نموده است. 

موانعی  که منجر به کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط  ،(6)

های قوت حکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

ها گردد به تفکیک مفاهیم و مقولهفرسوده شهر شهرضا می

شوند را بندی میها دستهیا طبقاتی که این مفاهیم در آن

 دهد.نشان می

الگوی کدگذاری )مدل پاردایمیک(  ،(2در شکل )

تئوری داده بنیاد برای کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط 

های قوت حکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

فرسوده شهر شهرضا نشان داده شده که حاصل کدگذاری 

های حاصل از پرداری مفاهیم و مقولهمحوری و نظریه

ه سازوکاری را های پژوهش حاضر است. این نظریمصاحبه

کند که از طریق آنها کاهش نقاط ضعف و افزایش بیان می

-نقاط قوت حکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

-های فرسوده شهر شهرضا تشخیص داده و با توجه به مولفه

های به دست آمده در صدد افزایش نقاط قوت حکمروایی 

های فرسوده شهر خوب شهری در جهت بازآفرینی بافت

 است. 
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 کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت  موثر در مجموعه موانع .6جدول 

 های فرسودهحکمروایی خوب شهری جهت بازآفرینی بافت

کدگذاری 

 محوری
 مفاهیم ها )طبقات(مقوله

 موانع

عدم مدیریت یکپارچه 

 و هماهنگ

 عدم انسجام سازمانی

 های مختلفبین مسئولین سازمانعدم هماهنگی 

 های مختلفموازی کاری مدیران سازمان

های نهادی در عرصه اقدامات اقتدارگرایانه و پراکنده کاری و ناهماهنگی

 ه ی فرسودهمداخله بافت

 های خصوصی و دولتیعدم همکاری بین بخش

تضاد درونی سازمانی 

 و بین سازمانی

 های کلبدیمنافع متعارض سازمان

 عدم وجود برنامه جامع یا عدم پابیندی مدیران به برنامه جامع

 هامنافع چندگانه سازمان

 سازی بخشیبهینه

 های متولی بازآفرینیای مدیران سازمانعملکرد جزیره

 نگاه بخشی مدیران و بهینه سازی بخشی

 اهداف کالنعدم ارتباط ارزیابی عملکرد مدیران با دستیابی به 

 عدم وجود ساختاری برای تقویت نگاه سیستمی ساختار چند بخشی بازآفرینی

 عدم رویکرد جامع

 یک سونگری در بازآفرینی و توجه صرف به بعد کالبدی

های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی عدم رویکرد جامع و همزمان به ساختار

 و کالبدی

داشتن سناریوری 

بینانه و غیرواقع

 نامطلوب

 عدم چارچوب منعطف در جهت سازگاری با شرایط بستر و زمینه شهر

 داشتن سناریوی واحد برای شهر

 1400، نگارندگانمنبع: 

 کدگذاری انتخابی

در این مرحله پژوهشگر بر حسب فهم خود از متن 

پاردایم را به صورت پدیده مورد مطالعه، یا چارچوب مدل 

ریزد و به کند یا مدل پاردایم را به هم میروایتی عرضه می

که در ادامه . دهدصورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان می

 بیان شده است. 

o ّیشرایط عل 

 پذیریپاسخگویی و مسئولیتالف( 

سازی مدیران و افزایش حس پاسخگویی شفاف"

زآفرینی در های باهای طرحنسبت به اقدامات و عملکرد

برگزاری جلسات عمومی در "و  "محالت فرسوده شهر

های بازآفرینی ها برای ارائه گزارش عملکرد در طرحمحله

به تفکیک مناطق شهری و ارائه چارچوب نهایی برای 

تی مسئولین در جهت های آساکنین محلی در راستای برنامه

بازآفرینی در راستای قوت حکمروایی شهری در  "بازآفرینی

های ارتباطی های فرسوده شهر شهرضا الزم است سامانهبافت

صورت گیرد تا ساکنین محلی در محالت با فرسودگی زیاد 

بتوانند با مدیران شهری به راحتی ارتباط برقرار کنند، و 

خگویی ساکنین محلی صورت همواره شرایطی برای پاس

 . "گیرد

 طرح نمودند:چند تن از متخصصان م همچنین در ادامه

های مختلف شهری مرتبط الزم است که مسئولین سازمان"

با بحث بازآفرینی هر ساله گزارش عملکرد خود را به 

های عمرانی ها و پروژهشهروندان ارائه دهند و همچنین برنامه

انداز الزم است چشم". "را به ساکنین محلی ارائه دهند

داری به سوی های شهر از جمله شهرروابط عمومی سازمان

 "ای شدن و شفافیت در پاسخگویی پیش رودشیشه
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(قاسمی و همکاران).... تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت فرسوده شهری  

 

 
 1400های تحقیق، (: الگوی کدگذاری )مدل پاردایمیک( تئوری داده بنیاد، منبع: یافته2شکل )

های جلب اعتماد شهروندان از طریق سازمانب( 

 بازآفرینیمتولی 

-باید نگاه متفاوتی در مدل جلب مشارکت و سرمایه"

های فرسوده شهر شهرضا اتفاق ها برای این محدودهگذاری

افتد و ساکنان در محالت فرسوده باید احساس کنند اجرای 

 "شودطرح بازآفرینی باعث بهتر شدن زندگی آنها می

درصد ساکنان در محالت کم برخوردار  50تقریبا  "

و حاشیه شهر شهرضا مستاجر هستند و با باال رفتن  شهری

ارزش ملک و اجاره توان سکونت در آن منطقه را ندارد و 

روند و همان جریان در یک الیه تر میبه یک الیه پشت

برداران به افتد لذا باید در کنار بهرهدیگر شهری اتفاق می

 های رسمیعدم اعتماد نهاد". و "مردم شهر نیز توجه شود

های مستقل یکی از های مردم نهاد و مجموعهبه سازمان

. "گرددهای مرتبط با بازآفرینی شهری محسوب میچالش

رعایت اصول " در ادامه چند تن از متخصصان بیان نمودند:

آمادگی "و  ".بازیاخالقی و پرهیز از هر گونه ضابطه

 ."مدیران و مسئوالن شهر برای پذیرش هر گونه انتقاد

های متخصص و معتمدین استفاده از نیرو پ(

 محلی

های فرسوده برای همه توان برای بازآفرینی بافتنمی"

ها یک نسخه واحد تجویز کرد، باید کمیسیون شهر

ها از جمله شهر شهرضا تخصصی شهری در سراسر شهر
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های بازآفرینی را متناسب با  ظرفیت و ایجاد شود تا طرح

 "توانمندی تنظیم نماید

شود مسئولین آشنایی کافی گاهی اوقات دیده می"

نسبت به ساکنین و شرایط محله فرسوده ندارد، در این 

توانند قدم بسیار بزرگی در مرحله معتمدین محلی می

برگزاری جلسات برای ساکنین به منظور همکاری و 

همواره "و همچنین  "مشارکت شهروندان اتخاذ نمایند

دین محلی تقریبا خوب است، به اعتماد بین ساکنین و معتم

باشد و با شرایط دلیل اینکه معتمدین محلی از خودشان می

زندگی آنان آشنایی کامل دارند، بیشتر از اعتماد ساکنین به 

همکاری و تواند نکته طالیی برای باشد، این میمسئولین می

ه نیز دیگر متخصصان در ادام. "مشارکت ساکنین باشد

گیری از متخصصین محیط زیست در هبهر" مطرح نمودند:

ها و های زیست محیطی برای طرحجهت ایجاد پیوست

 "های بازآفرینیسیاست

 های پرچم )الگو(اجرای پروژهت( 

های نمونه باعث تامین و توسعه خدمات اجرای پروژه"

ها و شهری و تاسیسات زیربنایی و روبنایی در محله

واجد ارزش،  هایهای هدف، حفاظت از بافتمحدوده

های هدف های عمومی محدودهتجهیز و توسعه قلمرو و فضا

با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی با تاکید بر تامین 

های اجتماعی، حفاظت و احیای های تمامی افراد و گروهنیاز

گیری از اراضی های هدف، بهرهمراکز محالت در محدوده

های طرح ناکارآمد، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب

های ها و ارگانتوسعه شهری، همکاری مشترک با نهاد

رسان به منظور ارتقای آمادگی دولتی، غیردولتی و خدمات

 "ها در برابر بالیا و تغییرات خواهد شدنهاد

o ایشرایط زمینه 

های متولی اصالح ساختار تعامل میان سازمانالف( 

 بازآفرینی

متولی بازآفرینی های اصالح ساختار تعامل سازمان"

ها سازی تصمیمات کالن و راهبردموجب تسهیل و و پیاده

-مه دیگر متخصصان اذعان کردههمچنین در ادا ".گرددمی

های ها در بازآفرینی بافتمشارکت کلیه سازمان"اند:

، "گیریهای تصمیمایجاد وفاق میان افراد و نهاد"و "فرسوده

، و "نفعانلیت ذیسازوکار برآورد سهم و مسئوبرقراری "

 "ایجاد ساختار تضمین کسب منفعت پایدار ذی نفعان"

توجه به تقاضای واقعی ساکنان به فراخور ب( 

های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست ویژگی

 محیطی

های ساکنان بر اساس تقاضای واقعی و احصای نیاز"

های تهیه برنامه"؛ "بندی آن با رویکرد مشارکتیتاولوی

توسعه "؛ "جهت تامین خدمات مورد نیاز ساکنینویژه 

حمایت از "و  "های پایه و ایجاد مشاغل خرد و پایدارمهارت

 "های فرسودهمشارکت و تجمیع سرمایه خرد ساکنین بافت

-تسهیل و ایجاد نظام انگیزشی در سرمایهپ( 

 گذاری

توان با تسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای می"

گذاران شرایط برای انگیزش سرمایههای عمومی کاربری

ن سه تن از متخصصان مطرح همچنی؛ "خصوصی فراهم نمود

اعطای تسهیالت بانکی و حمایت از تولید و عرضه " نمودند:

رسانی عمومی به روز ایجاد سامانه جهت اطالع"؛ "مسکن

 "های شهریطرح

o گرشرایط مداخله 

 سازیآموزش و فرهنگ الف(

های اصلی در بازآفرینی زیرساختیکی از مهمترین "

های فرسوده در شهر شهرضا است و ایشان خاطرنشان بافت

کرد، برای تمامی جوامع محلی شهرضا یعنی همه افرادی که 

های آموزشی به های فرسوده هستند، باید دورهدرگیر بافت

هر تعداد و میزانی که الزم است برگزار گردد تا ظرفیت 

های فرسوده  باال رود و ی بافتپذیرش بهسازی و نوساز
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. "اعتبارات الزم برای اجرای این طرح نیز اتخاذ گردد

 همچنین در ادامه چند تن از متخصصان مطرح نمودند:

حق شهروند و سکونتگاه خود و حقوق شهروندی "

یک موضوع جاری است و این چنین نیست که اگر امروز 

برسانیم، در واقع  ها یا آن قوانین را به فرجاماین آئین نامه

حقوق شهروندی را ادا کرده باشیم، بنابراین حقوق 

شهروندی و لزوم پاسداشت آن اصلی است که باید در راس 

های ها و برنامههای بازآفرینی، اقدامو سرفصل همه طرح

نقش مدیران به عنوان مسئول "؛ "شهرسازی قرار گیرد

 تر است چرا که باید حق شهروند وسخت و سنگین

های خود را به درستی شناخته و با بهترین و سکونتگاه

در ادامه نیز . "ترین روش آن را رعایت کندمناسب

 متخصص دیگر اذعان کرد:

 های ذی نفع بازآفرینیاصالح ساختار سازمانب( 

های متولی بازآفرینی و لزوم تامین منافع سازمان"

های کانالایجاد و بازسازی "؛ "های موازیتعامل با سازمان

های ذی نفع مبتنی بر تعامل متقابل و ارتباطی میان سازمان

گذاری ایجاد فرایند تسهیل سرمایه"؛ "کاریحذف موازی

 ."بخش خصوصی

 های بازآفرینیپایش و ارزشیابی طرح پ(

های نظارت بر انجام کار و ارزیابی آثار اجرای طرح"

بازآفرینی ارزشیابی اجرای "و  "بازآفرینی به صورت کیفی

 "های فرسودهدر محله

 تقویت مشارکت ت(

های موثر بازآفرینی شهری به عنوان یکی از راهکار"

در بهبود مساله فرسودگی در ابعاد کالبدی، اجتماعی، 

های اقتصادی مطرح شده است که یکی از مهمترین الزمه

آن، مشارکت بخش خصوصی و عمومی در فرایند انجام این 

 "هاستبرنامه

های فرسوده باید با های بازآفرینی بافتمام طرحت"

ها انجام مطالعات کارشناسی و مشارکت مردم و شهرداری

کند در ادامه نیز متخصص دیگر مطرح می"؛ "صورت گیرد

رسانی از تاثیرات مثبت اطالعهای تقویت مشارکت، از راه

های مثبت بازآفرینی پایدار بافت فرسوده برای طرح

همچنین در ادامه نیز چند تن از . "استشهروندان 

های تقویت مشارکت به موارد زیر متخصصان از دیگر راه

های های طرحآشنایی شهروندان با پیامد" کنند:اشاره می

ای های توسعهترغیب و بسیج توانمندی"؛ "بازآفرینی

های مردمی و تشکیل ایجاد تشکل"؛ "محالت فرسوده

 "مات بازآفرینیهای ارائه دهنده خدصندوق

o ها و تعامالت(ها )کنشراهبرد 

 بازآفرینی شهری پایدار الف(

های مردمی در های مدنی و مشارکتتقویت نهاد"

های زیست تشدید تاثیر بحث"؛ "طراحی و اجرای بازآفرینی

های استفاده از زمین"؛ "های توسعه شهریمحیطی در طرح

یکی از متخصصان ای و بازیافت آنها؛ در این رابطه قهوه

 ای که دارای حجمی از آلودگیهای قهوهمطرح نمود، زمین

-باشد، توسعه مجدد و انطباقو زباله )کم یا خطرناک( می

های پذیر، نوسازی و ارتقای کیفیت فضایی در زمین

 ."باشدبالاستفاده و آلوده از اهداف توسعه می

های فرسوده در چارچوب بازآفرینی بافت ب(

 اهنگ سیاستگذاری توسعهنظام هم

های نهادی و قانونی مناسب به منطور ایجاد بستر"

-سازی و ظرفیتتوانمند"؛ "های بافت فرسودهمدیریت محله

شفافیت در مقررات "؛ "سازی ساکنین بافتهای فرسوده

 "بازآفرینی

 مدیریت یکپارچه شهری پ(

های فرسوده ظرفیت مدیریت و در بازآفرینی بافت"

هماهنگی بخش دولتی و خصوصی باید با هم به نتایج 
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های مطلوب برسند و هر یک به تنهایی فقط قسمتی از طرح

بازآفرینی را بگردش در آورند و در صورت نادیده گرفتن 

هر یک از این دو بخش به بازده مثبت در این صنعت 

های بازآفرینی طرحهمواره در بسیاری از "؛ "نخواهند رسید

ها در راستای های فرسوده شهر شهرضا، سازمانبافت

کنند، عدم انسجام سازمانی بین یکدیگر همکاری نمی

 ."باشدهای شهری مشهود میسازمان

از آن جا که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم "

های چند وجهی در حوزه عمران، خدمات و اتخاذ سیاست

ه خدمات اجتماعی و اقتصادی به مسکن شهری و ارائ

ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به تنهایی از عهده 

یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و 

های مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه

های ذیربط در سطوح ملی، در حوزه دولتی و شهرداری

راهی و مشارکت مردم و فعاالن غیر استانی و محلی با هم

دولتی و خصوصی است. به همین جهت، در این سند 

برقراری سازوکارهای مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه، 

ها و نهادهای ذیربط تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه

یز متخصصان دیگر در ادامه ن. "مورد توجه قرار گرفته است

های سازمانی مرتبط با قشباز تعریف ن" اند:اذعان کرده

ربط در خصوص های ذیهماهنگی سازمان"؛ "بازآفرینی

تدوین سازوکار یکپارچگی "؛ "انداز توسعهتدوین چشم

ها( در ها و هزینهمدیریت منابع )درآمد"؛ "مدیریت شهری

ها، نامهشفافیت آئین"؛ "زانداراستای دستیابی به سند چشم

پذیری خگویی و مسئولیتپاس"؛ "هاقوانین و استاندارد

 ."مسئولین

 انداز مطلوبتدوین چشمت( 

-های ذی نفع، دیمشترک برای )گروهانداز تدوین چشم"

تولید راهبرد کالن برای منطقه و  "؛ " نفوذ، اجتماع محلی(

 ."های تفضیلی اجرا و اقدامتدوین برنامه

o هاپیامد 

 ایاحیای هویت فرهنگی و محلهالف( 

های معرفی ارزش"؛ "های کالبدی کهناحیای ارزش"

 ."از بین بردن ناهمگونی اجتماعی"؛ "تاریخی و فرهنگی

 پویایی اقتصاد و تقویت بنیه اقتصادی ساکنین ب(

های فرسوده با رویکرد حکمروایی بازآفرینی بافت"

خوب شهری در پویایی محله و رونق کسب و کار انگیزه 

گذاری سرمایه گذاری در محله موثر است.جذب سرمایه

باید جامعه محلی را در دستور کار خود قرار داده و شرایطی 

؛ "را فراهم آورد که توزیع ثروت در محله را به راه اندازد

های شهری تقویت بنیه اقتصادی بافت از طریق ایجاد فضا"

شهر شهرضا الگوی مناسبی برای "؛ "ازجذاب و درآمد

ندگار است، اجرای های تاریخی و میراث ماتوجه به ارزش

های فرسوده، توسعه های مختلف بازآفرینی بافتطرح

 "نمایداقتصادی را در بخش گردشگری فعال می

ایجاد محیط مطلوب و ارتقاء کیفیت زیست و  ب(

فعالیتی و بهبود -ارتقاء نقش و جایگاه عملکردی

 وضعیت شبکه ارتباطی

ایجاد تعادل در "؛ "افزایش کارایی شبکه دسترسی"

-یبکاهش سطح آس "؛ "ها و سرانه آنهاوزیع کاربریت

های بهبود زیرساخت"؛ "های فرسودهساختمان پذیری

 "ارتباطی درون محلی

 عدالت اجتماعیپ( 

ها در سطح مناطق ارائه توزیع خدمات و فعالیت"

فرصت برابر همه شهروندان در برابر تصمیمات "؛ "شهری

 "مدیران

 توسعه جوامع محلی ت(

که بازآفرینی شهری با رویکرد حکمروایی زمانی "

خوب شهری پیش رود، مشارکت تمامی اعضای جامعه و 

های درگیر در بازآفرینی شهری در یک فضای شفاف گروه

دهد، و مردم به مدیران اعتماد نموده و و روشن رخ می
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مهمترین هدف بازآفرینی شهری "؛ "روابط صمیمی دارند

شهری، توانمندسازی و با تاکید بر حکمروایی خوب 

 ."های فرسوده استسازی مهارتی ساکنان سکونتگاهظرفیت

o موانع 

 مدیریت یکپارچه و هماهنگ الف(

های از دالیل اصلی عدم بازآفرینی بسیاری از بافت"

فرسوده شهر شهرضا عدم مدیریت  یکپارچه شهری است 

ها از دالیل اصلی عدم تحقق آن که فقدان هماهنگی بین نهاد

شرایط محیط، محدودیت منابع، نیروی انسانی، "؛ "باشدیم

امکانات و ویژگی خاص برخی مسائل، نظیر چند بعدی 

ها با کند که سازمانبودن آنها در شهر شهرضا ایجاب می

یکدیگر کار کنند و با هم هماهنگ باشند زیرا جامعه از 

های منابع ناشی از این همکاری و هماهنگی بین سازمان

دامه نیز متخصصان مطرح در ا. "ود خواهند بودشهری س

اقدامات اقتدارگرایانه و پراکنده کاری و " اند:کرده

؛ "های فرسودههای نهادی در عرصه مداخله بافتناهماهنگی

عدم "؛ "های مختلفموازی کاری مدیران سازمان"

 ."های خصوصی و دولتیهمکاری بین بخش

 سازمانیتضاد درونی سازمانی و بین ب( 

های مطرح شده در شهر شهرضا فاقد کارایی سازمان"

ها گیریالزم بوده و حتی در برخی موارد اقدامات و تصمیم

آنها مغایر با یکدیگر و مهمتر از آن مغایر با حیات شهری 

-به رغم حضور و فعالیت سازمان". "شودشهرضا تلقی می

قدان های فرسوده، فهای مختلف در امر بازآفرینی بافت

های هماهنگ کننده باعث اختالل در مروابط و مکانیز

مدیریت شهری شده و حتی اصل وجود نظام مدیریت 

یز در ادامه ن. "شهری را مورد تردید قرار داده است

با توجه به گستردگی " اند:متخصصان دیگر اذعان کرده

عملکرد نظام مدیریت شهری شهرضا و درگیر بودن تعداد 

-های مختلف و واحدها و سازمانران، نهادزیادی از کنشگ

ها باید در های تابعه آنها در این عرصه، هر یک سازمان

های بازآفرینی ناچار چارچوب انجام وظایف خود در عرصه

از برقراری برخی روابط درون سازمانی و بین سازمانی با 

 ."های وابسته هستندشماری دیگر از سازمان

 سازی بخشیبهینه پ(

های متولی ای مدیران سازمانعملکرد جزیره"

؛ "سازی بخشینگاه بخشی مدیران و بهینه"؛ "بازآفرینی

عدم ارتباط ارزیابی عملکرد مدیران با دستیابی به اهداف "

عدم وجود ساختاری برای تقویت نگاه سیستمی "؛ "کالن

متخصص دیگر نیز مطرح "؛ "ساختار چند بخشی بازآفرینی

ه اینکه سهم هر دستگاه باید در رابطه با نمود: با توجه ب

های فرسوده مشخص شود، مرمت بازار تاریخی شهر و محله

های تصریح نمود، سردرگمی ادارت متولی اجرای طرح

های اجرایی در این زمینه بازآفرینی، باعث کندی فعالیت

 ."شده است

 عدم رویکرد جامعت( 

د یک سونگری در بازآفرینی و توجه صرف به بع"

های عدم رویکرد جامع و همزمان به ساختار"، "کالبدی

با توجه به "؛ "اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی

نگر و یکپارچه به موجودیت ضرورت اتخاذ رویکرد کل

های آن به عنوان یک سیستم و کل شهر و مسائل و چالش

پیوند، تهیه یک سند سیاستگذاری به عنوان نسل نوین هم

های توسعه شهری برای خروج از بحران موجود شهر طرح

های توسعه شهر با شهرضا و به منظور اتصال و تلفیق راهبرد

های ناکارآمد دست در محدودههای عملیاتی پایینبرنامه

-شهری و از سوی دیگر با اسناد فرادست، ضروری می

میلیارد تومان از سهمیه  5/5در سه سال اخیر جمعا " ."نماید

های استان به این شهر اختصاص پیدا کرده است، و هپروژ

احیاء و نوسازی بازار، آسفالت، احداث مجتمع ورزشی 

آموزشی چاوشی، تامین قیر، روشنایی و آسفالت محالت 
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قشقایی، طالقاتی و خمین آباد تنها بخشی از توسعه کالبدی 

این شهر بوده است، ولیکن قسمت کمی از این بودجه در 

 ."محیطی، فرهنگی صورت گرفت ابعاد زیست

 بینانه و نامطلوبداشتن سناریوری غیرواقعث( 

عدم چارچوب منعطف در جهت سازگاری با شرایط "

؛ "داشتن سناریوی واحد برای شهر"؛ "بستر و زمینه شهر

ها مطرح شده هر شهر با توجه به موقعیت ور که بارطهمان"

توجه به های خود و با ها، توانمندیخاص خود، ظرفیت

پذیرش  شرایط موجود شهر و شرایط آتی، همچنین قابلیت

های های بازآفرینی بافتساکنین بومی نسبت به طرح

 ."طلبده، سناریوی خاص خود را میفرسود

 گیری یجهنتبحث و . 4

-های مواجهه با چالشها و الگوتغییر سیاست امروزه

حکمروایی های فرسوده با تاکید بر های بازآفرینی بافت

های خوب شهری نه تنها در گروه تغییر و تحول در انگاره

شک نیازمند تحول فکری نسبت به مسائل شهرضا، بلکه بی

های تحقیق از روش کمی به روش کیفی به منظور در روش

ها ها، پیامدگر، راهبردای، مداخلهشناخت شرایط علی، زمینه

اکید بر حکمروایی های فرسوده با تو موانع بازآفرینی بافت

 باشد. خوب شهری می

ای نشان نتایج پژوهش با استفاده از مدل تئوری زمینه

پذیری، مجموعه شرایط علی )پاسخگویی و مسئولیتداد، 

های متولی جلب اعتماد شهروندان از طریق سازمان

های متخصص و معتمدین محلی، بازآفرینی، استفاده از نیرو

ای )اصالح مجموعه شرایط زمینههای پرچم(، اجرای پروژه

های متولی بازآفرینی، توجه به ساختار تعامل میان سازمان

های اقتصادی، تقاضای واقعی ساکنان به فراخور ویژگی

اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی، تسهیل و ایجاد نظام 

گر گذاری(، مجموعه شرایط مداخلهانگیزشی در سرمایه

های ذی ساختار سازمان سازی، اصالح)آموزش و فرهنگ

های بازآفرینی، نفع بازآفرینی، پایش و ارزشیابی طرح

های )بازآفرینی شهری تقویت مشارکت( و مجموعه راهبرد

های فرسوده در چارجوب نظام پایدار، بازآفرینی بافت

هماهنگ سیاستگذاری توسعه، مدیریت یکپارچه شهری، 

های )احیای انداز مطلوب(، و مجموعه پیامدتدوین چشم

ای، پویایی اقتصادی و تقویت بنیه هویت فرهنگی و محله

اقتصادی ساکنین، ایجاد محیط مطلوب و ارتقاء کیفیت 

فعالیتی و بهبود –زیست و ارتقاء نقش و جایگاه عملکردی 

وضعیت شبکه ارتباطی، عدالت اجتماعی، توسعه جوامع 

چه و محلی( و در نهایت مجموعه موانع )عدم مدیریت یکپار

سازی هماهنگ، تضاد درونی سازمانی و بین سازمانی، بهینه

بینانه و بخشی، عدم رویکرد جامع، داشتن سناریوی غیرواقع

نامطلوب( در افزایش نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف 

بازآفرینی شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری در 

  شهر شهرضا از سوی متخصصان پیشنهاد گردیده شد.

 و همکاران یروزیبا مطالعات ف پروهش نتایج این

رویکرد به مدیریت یکپارچة بازآفرینی با نتایج ) (1398)

شود که روابط متقابل  شهری پایدار زمانی محقق می

 صورت آگاهانه و بر  کنشگران این فرایند با یکدیگر به

وگو و اعتماد متقابل باشد و از سوی   اساس تعامل و گفت

مدار، یکپارچه و  کنشگران اجتماعدیگر نظام رسمی میان 

با  (2021و همکاران ) وی، ل(متکی بر بسترهای نهادی باشد

 مشارکت میزان سیستم حکومتی، همکاری نتایج )میزان

 کلیدی عوامل عمومی، از مشارکت بودن عادی و عمومی

، ژنگ و همکاران باشند(شهری می در مبحث بازآفرینی

 روند در متعدد واحدهای یمشارکت با نتایج )روابط (،2021)

. گذارد می تأثیر شهری نوسازی نتیجه بر شهری نوسازی

 نوسازی در متعدد واحدهای بین همکاری رابطه بهبود

می تسهیل را شهری نوسازی هایپروژه موفق اجرای شهری،

همخوانی و  بخشد(،می بهبود را شهری نوسازی تأثیر و کند
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(قاسمی و همکاران).... تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت فرسوده شهری  

 

ارائه  زیر شنهاداتیپ جیبا توجه به نتا تیدر نها مطابقت دارد.

 :گرددیم

ای محالت های توسعهترغیب و بسیج توانمندیـ 

های بالقوه و بالفعل فرسوده شهر شهرضا، منابع و انگیزه

های فرسوده با رویکرد فرصت محور، موجود در بافت

 اطمینان بخش و مشارکت برانگیز.

راستای  تالش برای برقراری عدالت و برابری درـ 

دسترسی هر چه بیشتر و بهتر ساکنان به خدمات و امکانات 

موجود در شهر و از تمرکز خدمات در یک پهنه اجتناب 

 نمایند. 

با توجه به نتایج پژوهش در ارتباط با نتایج مثبت و ـ 

های مردم نهاد در امر بازآفرینی مفید مشارکت سازمان

رای بکارگیری رسد تنها راه حل بشهری شهرضا به نظر می

ها در امور شهر، به ویژه در امر بازآفرینی شهری، این نهاد

های این تغییر نگاه مسئولین باالدستی به ظرفیت و توانمندی

 ها باشد. نهاد

بازآفرینی شهری شهرضا توجه به تنوع داخلی یا ـ 

دهد. از این رو داشتن تفاوت شهر را مورد تاکید قرار می

بینانه و نامطلوب ها غیر واقعهمه شهرسناریوی واحد برای 

است و در عوض چارچوبی منعطف در جهت سازگاری با 

  گردد.شرایط بستر و زمینه برای شهرضا پیشنهاد می

 منابعفهرست 
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Abstract 

The city is considered as a source of development, and urban management has a very important and 

decisive role in the process of urban development. In the meantime, good urban governance uses the 

capacity of existing institutions and creating new institutional structure among actors for sustainable 

decision-making. In this regard, the purpose of this study is to analyze the role of good urban 

governance in recreation of the worn-out urban texture in Shahreza based on a ground theory. This 

method has been used to analyze the information. We exracted the set of causal conditions (4 

categories and 14 concepts), the set of contextual conditions (3 categories and 13 concepts), the set of 

intervention conditions (4 categories and 12 concepts), the strategies (4 categories and 15 concepts), 

and finally consequences and obstacles (5 categories and 16 concepts). They are suggested in order to 

increase the strengths and reduce the weaknesses of urban recreation with a good urban governance 

approach in Shahreza. 
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