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چکیده

بسیاری از شهرهای کشور با مش بور هدوسرف تفاب لک رو ب ینیرفآزاب و لکشم لح یارب ور نیا زا .دنتسه  اف تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتها هدوسرف ی   

رویکردهایی مورد اس فت اده قرار گرفتند ،که صرفا کالبدی بوده و ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی و فضایی کمتر در نظر گرفته شده
است .از رویکردهای جدید که به فعالیت کنشگران اجتماعی در فرآیند بازآفرینی اشاره دارد ،رویک یاورمکح در ی یرهش بوخ      
است .با تاکید بر این نگرش ،در این تحقیق سعی شده است تا سطح شاخصهای حکمروایی خ بو

رهش یی ییی ،در فرآین نیرفآزاب د ی   

محله تجریش مورد بررسی قرار گیرد .روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی و ب اد یروآدرگ یار د ههههه ها ناخباتک شور ود زا  هه هههای و

میدانی اس فت اده شده است .همچنین اطالعات حاصل از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری  SPSSبا روشهای آمار توصیفی و آمار

استنباطی (آزمون های  Tتک نمونه ای و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج بدست آم هد یم ناشن هد دد دد ددددد ،وض تیع
حکمروایی خوب در فرآیند بازافرینی تجریش نامطلوب قرار دارد و بیشترین میانگین را شاخصهای مسئولیت پذیری و کارآم ید
و شاخصهای قانونمداری و چشم انداز استراتژیک با کمترین میانگین در پایین ترین رتبه قرار گرفته اند.

واژگان کلیدی :شاخص ،حکمروایی خوب ،بازآفرینی شهری ،محله ،تجریش

( -1نویسنده مسئول) J-Tavakolinia@sbu.ac.ir
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مقدمه
بازآفرینی شهری به عنوان سیاستی جامع ،در برگیرنده برنامههای ارتقای کیفی بافت های ش  اب یره ا اعب ددد دددد یکپار هچ

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می شود .در اوایل سال  ، 1992در دستور کار  21برای مقابله با لاچ ششش -
های پایداری در سطح محلی ،با یک رویکرد نهادی مشارکتی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و تقویت ظرفیت

نهادهای محلی ،برای مقابله با چالشهای پایداری اتخاذ گردید ( .)Smedby and Neij, 2013: 148آنچه در یرنامههه-
های بازآفرینی بسیار مورد تاکید قرار گرفته ،استفاده از ظرفیتهای مشارکت مر نایرآ و نایرون( تسا مد اا اا ااااا:1931 ،
 .)61به همین منظور یکی از رویکردهایی که در آن به امر مشارکت توجه میشود رویکرد حکمروایی خوب است..
حکمروایی ،سیاست چندگانه ای میان چگونگی قرار گیری سازمانهای مختلف و شکلهای مختلفی از قدرت است.
در آن دولتها از انحصار قدرت برخ نتسین رادرو دد ددد ،و خ .دنوش یم هرادا یتلودریغ نارگیزاب طسوت بلغا دو

      

حکمروایی شامل نهاد و روش رسمی در قانون اساسی و قوانین بسیاری از موسسات ،شرکت ها ،س امزا نننه ریغ یا   
دولتی ،ائتالف و راه های تقسیم قدرت است .حکمروایی نه به عنوان روش منظم و پایدار در علم سیاس هب هکلب ی    
عنوان هنر یک فرآیند پویا از همکاری اجتماعی است ،که در آن مجموعه ای از بازیگران در تالش بر ماس یا ا یهدن   
امور خود هستند ( .)Burris, et al, 2007: 155مشارکت چندسازمانی ) (MOPSبه ابزار قاب لوحت یارب یهجوت ل     
سیاستهای عمومی جمعی ،در مناصب جمعی جدید عرصه مدیریت تبدیل شده اس ای ندز رود اب شور نیا .ت    
محدود کردن هنجارهای رفتاری مرسوم ،ضرورت نیاز حکمروایی (مشارکت همگانی) مانند پاسخگویی ،ش فاف ییت و
 ...متمرکز است.
کنکاش در پژوهشهای صورت گرفته شهری نشان می دهد ،نیاز ب اک ه ربر رد هیرظن د

زور قیقحت

تشیب زور هب رررر ررررررررر

اهمیت مییابد .موضوعات شهری را می توان از منظر نگرشهای گوناگون مورد بررسی قرار داد .یکی از مهم تر نی
مسائل شهرهای امروزی بحث باز آفرینی شهری است .نوع م اب دروخرب یگنوگچ و تیرید سم ا تالکشم و لئ       
شهری ،بستگی به توانایی و انعطاف پذیری مدیران و مسئوالن شهری دارد .از جمله راهکارها در مدیریت برای حل
ی مش تکرا
بهتر و سریع تر مشکالت شهری ،چگونگی نقشپذیری مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی ب ابع ه رت یی یی
همگانی در حل مسائل است .به این رویکرد که شامل سازززوکاره ریغ یا ر زا تسا یمس

شخب یوس

و یمومع     

خواستههای بخش خصوصی ،با هم و به منظور توانایی در تصمیم گیری و اجرا صورت می گیر یاورمکح د ی یم     
گویند.
بسیاری از شهرهای کشور با مشکل بافت فرسوده روبرو هستند ،برای بازآفرینی بافت فرسوده رویکردهایی که مورد
استفاده قرار گرفتند ،صرفا کالبدی بوده و ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی و فضایی در ای یدان رما ن د یم هتفرگ ه

   

ی ،رویکر یاورمکح د ی  دربراک .تسا یرهش  ر درکیو       
شود .یکی از رویکردها برای بهکارگیری کنشگران اجتم عا ی ی
حکمروایی در امر بازآفرینی شهری به مفهوم کاهش قدرت دولت تمرکز گر رد تردق شیازفا و ا

و هلحم حطس    

اجتماعات محلی است .در واقع حکمروایی شهری می تواند به عن پ یراکمه یوس هب یدرکیور ناو ا نیب رادی        
کنشگران اجتماعی با مدیریت شهری در امر بازآفرینی شهری راهگشا باشد .دلیل اصلی توجه به اجتماعات محلی در
مدیریت شهری نیز به آن سبب است که اجتماعات محلی و مکانهای محلی نسبتا خرد ،مخصوصا به عنوان محتوا و

تحلیل شاخصهای حکمروایی خوب در267 ...

بستر زندگی روزمره ،محل شکلگیری روابط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هستند و کنشهای روزمره و متقابل افراد
ی هاا
را شکل می دهند .مردم در مکانهای محلی فعال و با اراده هستند و می توانند با مشارکت در امر تصمیم گیری ی
بر ساختارها تاثیرگذار باشند .این تاثیرگذاری در حل مسائل و مشکالت اجتماعات و مکانهای محلی مفیددد ب  هدو ووو
در نهایت به مدیریت شهر و حل مشکالت شهری کمک می کند .نقش مردم و اجتماعات محل نیرفآزاب رما رد ی ییی ییی
ی
شهری در برگیرنده ظرفیتهایی است که موجب اهمیت یافتن نقش آنها در تصمیم گیری می شود .حیطه مطالعاتی
حکمروایی بیشر به امر سیاستگذاری و برنامهریزی مربوط می شود .با توجه به اینکه در امر بازآفرینی شهری ،کنشگر
اصلی مردم هستند ،حکمروایی خوب شهری می تواند به عنوان یک رویکرد مناسب در بهکارگیری مش آ تکرا نننها
در تحقق هرچه بهتر امر بازآفرینی کمک کند .توجه به بحث حکمروایی در بازآفرینی شهری ،راهک  بسانم را ب یار    
ی ،رویکرد
بسیج کنشگران محلی ،مردم و ب رد .تسا یعامتجا نارگیزا کیور عقاو ر نیون د در هش ینیرفآزاب  رییی ییییی یییییییی
حکمروایی خوب ،به عنوان رویکردی که کنشگران اصلی در امر بازآفرینی ،مورد توجه قرار می گیرند .در م تیرید
ت ،ع زا تیعبت مد   
شهر از جمله در بازآفرینی شهری اگر به حکمروایی توجه نشود ،مشکالتی  مدع نوچ م کراش تتت تتت
قانون ،عدم توجه به بخش دولتی و مدیریت شهری توسط شهروندان ،ارتباط ضعیف ب  نی ممقام و یلحم تا

درم ممم مممم،

عدم شکل گیری شبکه های داوطلبانه ،تاثیر گذاری ضعیف بازآفرینی شهری ،در نهایت این امر منجر ب یگدوسرف ه   
بیشتر محالت شهری خواهد شد .به عبارت دیگر می توان گفت که بهبود س د اهنت هلحم ییاضف راتخا ر یطیارش       
حاصل می گردد که توجه به ابعاد اجتماعی و هویتی در کن هرهب و وسکی زا یکیزیف و یدبلاک داعبا را یگ ر زا ی     
نیروهای تعاملی ناشی از ظرفیت های اجتماعی مکان از سوی دیگر مورد توجه قرار گیر هب قیقحت نیا فادها .د

  
   

صه یا ی نوچمه    
دنبال این است تا میزان نقشآفرینی مردم محله تجریش را در فرآیند بازآفرینی با توجه ب خاش ه صص صص
ی ،مس تیلوئ
مشارکتپذیری ،پاسخگویی ،اجماع گرایی ،قانونمداری ،کارآمدی و اثر بخشی ،برابر لومش همه و ی ییی ییی
پذیری و شفافیت مورد بررسی و تحلیل قرار دهد .در واقع این تحقیق پس از بررسی وضع موجود به تحلیل هریک
از شاخصهای مطرح شده پرداخته میشود .در همین راستا سواالت زیر مطرح است:
 -1وضعیت شاخصهای حکمروایی در بازآفرینی محله تجریش چگونه بوده است؟
 -2کدام یک از شاخصهای حکمروایی در بازآفرینی محله تجریش تاثیر بیشتری داشته است؟
این پژوهش از نوع کاربردی ،روش تحقیق آن توصیفی -تحلیلی است .تکنی اک ک ر صخاش لودج هیهت لماش 

     

حکمروایی خوب شهری و جمعآوری اطالعات در رابطه با شاخصها ،ارزیابی و سنجش بازآفرینی شهری مح دود ه ه
ی
مورد مطالعه با شاخصهای حکمروایی خوب بوده ،روش گردآوری اطالعات ،به دو صورت کتابخانهههای و می ناد ی ی
که مطالعات میدانی شامل استفاده از پرسشنامه به منظور ارزیابی سطح حکمروایی از نظر شهروندان اس یدرگ هدافت دد ددد.
جامعه آماری این تحقیق شهروندان محله تجریش بوده است .بر اساس روش نمونه گیری کوکران با توجه به تع داد
خانوار محله تجریش ،حجم نمونه به تعداد  0 22پرسشنامه از سرپرستان خانوارهای ساکن در محله گر هدش یروآد   
است .پایایی پرسش نامه بر اساس آلفای کرونب خا

 0.927ب د رارق یلاع حطس رد و هدو ار عالطا .د ا لصاح ت

پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری  SPSSب ور ا شششه امآ یا ر یاه نومزآ( یطابنتسا رامآ و یفیصوت    
فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ترسیم نقشه در محیط  GISصورت گرفته است.

زا    

  

      T- Testو

 268فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع مورد پژوهش می توان پژوهش های زیر را مورد بررسی قرار داد:
آیینی و اردستانی ) 1388 ( ،در مقالهای با عنوان ،هرم بازآفرینی و مشارکت مردم ،معیار ارزی مانرب یبا هه هههه هعسوت یا   
درونزای شهری با روش توصیفی بر پایخ مراجعه به اسناد معتبر و طرحهای مختلف به این نتیجه دست یافتهاند که
در بهسازی بافت شهری به کارگیری توانهای بالقوه و بالفعل موجود در بافتهای ش  اب یره ا زا هدافتس تکراشم     
مردم ،می تواند در حل مشکالت بافتهای فرسوده موثر واقع شود .برای مشارکت مردم و حض انآ لاعف رو ن مزال     
است در سه محور ارتقای انگی ثوم هز رر ررر ،ایج عضو و نیرفآ دامتعا یاضف دا

مازلا ا و تیامح دروم ینوناق ت

      

توانمندسازی قرار گیرند (آیینی و اردستانی .) 47 : 1388 ،کالنتری خلیل آباد و همکاران ( )3931در مقالهای با عنوان
چالشهای نهادی در بازآفرینی شهری با هدف بکارگیری گروههای مردمنه  رد دا ااداره ام هش رو ر اونع هب  ن کر  ن     
جدایی ناپذیر برنامهریزی شهری ،به بررسی چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری پرداختهاند که نت ناشن جیا   
میدهد ،نقش تشکلهای مردمی در تمامی حوزههای اجتم اکنا یعا ر یذپان  ر هم .تسا 

مم م مممممممم تر لاچ نی ششششش ه مدع یا   

بکارگیری نهادهای مردمی ،در عرصههای برنامه ریزی شهری ،ض گن زا یمدرم و یصوصخ شخب ندوب فیع اه      
مسئوالن ،شکلگیری نگاه غیر اجتماعی و منفی به سازمانهای غیردولتی ،سیاسی شدن شدید محیط سیاستگ یراذ
و تصمیم گیری در امور شهر و مانند اینها دانست (کالنتری خلیل آباد .) 112 :3931 ،احمدی فر و همکاران ()4931
در مقالهای با عنوان ارزیابی نتایج مشارت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه  12تهر یدروم هنومن( نا    
محله سیروس) با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیدهاند که ضعف تشریک مساعی گروههه و فلتخم یا
ذیربط (مدیریت یکپارچه) در برنامههای بازآفرینی از مهمترین دالیل بروز چالش های اساسی ناحیه مورد مطالعه می
باشد .بدین منظور رویکردی موثر همچون توانمند سازی اجتماع محلهای برای استفاده از توانمندی همه بهرهوران در
جهت ساماندهی محله مذکور در راستای اهداف توسعه پایدار مطرح می گردد (احمدی فر و همک ارا ننن.) 81 :4931 ،
عظیمی آملی و جمعدار ،)5931( ،در مقالهای با عنوان ب فاب ینیرفآزا تت تتته اب یرهش هدوسرف یا

یوکلا رب دیکات       

حکمروایی خوب (نمونه موردی :محله ونک ،منطقه  3تهران) با روش گردآوری کتابخانهای و میدانی انجام دادهانددد،
به این نتیجه رسیدند که محله ده ونک به لحاظ شاخصهای حکمروایی خوب ش رارق یبسانمان تیعضو رد یره     
دارد ،عالوه بر آن ،از لحاظ فرسودگی بافتهای مسکونی ،وضعیت مناسبی برخوردار نیست .همچنین ،نظرسنجی به
عمل آمده در زمینه عوامل موثر بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در ده ونک ،نشان میده یماوع نیب رد هک د     
موثر در این فرآیند ،اعتماد به نهادها و تشکلهای اجتماعی محلههه ،اعتم ط ناریدم و نایرجم و نایلوتم هب دا رح

    

بهسازی و نوسازی از نظر پاسخگویان دارای بیشترین تاثیر بوده است (عظیمی آملی و جمع اد ررر .) 85 :5931 ،آس ام
مهان (  ،)61 20در مقالهای با عنوان بازآفرینی شهری :یک استراتژی جامع براای دس ادیاپ هب یبایت ر رد یعامتجا ی

  

میادین تاریخی ارائه کرده است ،نتیجهی این پژوهش نشان می دهد رویکردهای راهبردی از جمل  نیمات ؛ه ن یاهزای    
شهروندان ،ارائه زیرساخت های اجتماعی ،افزایش مشارکت عمومی ،تسریع رشد اقتصادی ،حفظ هویت ت و یخیرا
مدیریت فضای سبز رویکردهای تأثیرگذار و اصلی در بازآفرینی ش  دنتسه یره (( ((( .)Mehan, 2016: 861نت نیا جیا   
پژوهش حاکی از این است که میانگین شاخصهای حکمروایی خوب شهری ،به عنوان ی رد یتکراشم درکیور ک

  

فرآیند بازآفرینی محله تجریش در سطح پایینی قرار گرفته است .از آنجایی که این رویکرد به تعام  نیب ل بب ب ببببازیگران
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مختلف در عرصه شهر در ارتباط میباشد ،توجه به این رویکرد میتواند به مدیران و مجری د ار نا ررر اجر هچره یا   
بهتر طرحهای شهری کمک کند و با حضور و رضایت حداکثری همراه شود.
چارچوب نظری پژوهش
بازآفرینی شهری عبارت است از ،دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که منجر به حل مسائل شهری شودد ،به
طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و محیط زیست و منطقهای که دستخوش تغییر شده ،را
فراهم کند ( .)Roberts, 2000: 17با توجه به تعریف بازآفرینی شهری می توان گفت ،طرحه نیرفآزاب یا ی یرهش     
سعی در استفاده از پتانسیلهای موجود در مناطق فرسوده را دارند ،بنابرین سعی دارن رهب اب د ه هه ههههگیر اشم زا ی ر تک   
گسترده عمومی با صرف کمترین بودجه ،حیات اجتماعی و رونق اقتصادی را به بافت بازگردانن فعض عقاو رد .د    
مبانی نظری در کشور ما ،تقلید از الگوی بدلی از نظریه های شهرسازی و تهیه طرحها ساماندهی شهری بدون اطالع
از مبانی نظری آنها ،مشکالت مختلفی ایجاد کرده است (ادب.)14 : 387 1 ،
جدول شماره  :1مسیر تکامل تدریجی بازآفرینی شهری
نوع سیاست هر

دههی 1950

دهه 1960

دهه 1970

دهه 1980

دهه 1990

د و ره

بازسازی

باز زنده سازی

نوسازی

توسعه مجدد

بازآفرینی

راهبرد اصلی و

باز سازی و گسترش

تداوم راهبردهایدهه  1950؛

تمرکز بر روی نوسازی در

طرح های متعدد بزرگ برای

حرکت به سوی شکل

تگیری
جه 

مناطق قدیمی تر شهرهای

رشد حومه ای و حاشیه ای،

جای اولیه خود و طرحهای

توسعه و توسعه ی مجدد؛

جامع تری از سیاست

بزرگ و کوچک :اغلب

برخی تالشهای اولیه در

واحد های همسایگی؛ کماکان

پروژه های مجلل و بزرگ

گذاری و عمل؛ تمرکز

بر اساس یک طرح جامع؛

توانمند سازی

توسعه در حاشیه شهر

مقیاس؛ پروژههای خارج از

بیشتر بر راه حلهای

دولت ملی و محلی؛

شهر

یکپارچه

حرکت به سوی توازن بیشتر

نقش رو به افزایش

تاکید بر نقش بخش

مشارکت به عنوان

رشد حومه نشینی
با نفوذ و

پیمانکاران و توسعه

میان بخش های عمومی و

شخصوصی وتمرکززداییبا-
بخ 

خصوصی و کارگزاران

گروهای ذینفع

دهندگان خصوصی زمین

خص و صی

واگذاری قدرت بیشتر بهدول 
ت

خاص؛ افزایش مشارکت

تاندر کاران
دس 

و امالک
سطح فضایی

تاکید بر سطوح محلی و

فعالیت

قطعات معین زمین

تمرکز اقتصادی

رویکرد غالب

محلی
ظهور سطح منطقه ای فعالیت

سطوح محلی و منطقه ای در

در اوایل دهه تمرکز بر

مانداز
معرفی مجدد چش 

ابتدای امر؛ بعد ها تاکید محلی

قطعات معین؛ بعدها تاکید

راهبردی؛ افزایش فعالیت

بیشتر

بر سطوح محلی

منطقه ای

سرمایه گذاری بخش

ادامه روند دهه  1950با

محدودیت در منابع بخش

تسلط بخش

توازن بیشتر میان بودجه

عمومی با مداخله نسبی

افزایش اثر سرمایه گذاری

عمومی و رشد سرمایهگذاری

خصوصی با تامین گزینشی

ی تامین شده از سوی

بخش خصوصی

بخش خصوصی

بخش خصوصی

بودجه از سوی بخش

بخش عمومی ،خصوصی

عمومی

و داوطلبانه

بهبود وضع اجتماعی و رفاه

اقدام جامعه محور و اختیار

گروههای اجتماعی خودیار

تاکید بر نقش گروههای

بیشتر

با حمایت گزینشی دولت

اجتماعی

محتوای

بهبود بخشیدن به

اجتماعی

معیارهای زندگی و
ساخت مسکن

تاکید های

جایگزینی محالت میانی

تداوم برخی رویکردهای

نوسازیهای وسیع در مناطق

حهای بزرگ جایگزینی و
طر 

میانه روتر شدن از

کالبدی

پیرامون مرکز شهر و

دهه  1950موازی با

شهری قدیمی تر

حهای
توسعه جدید ،طر 

دهه  1980؛ توجه به

رویکرد محیطی

توسعهی حاشیهای

دسازی مناطق موجود
توانمن 

منظرسازی و تا حدودی

بهسازی های گزینشی

گسترش فضای سبز

مجلل و بزرگ مقیاس

میراث و نگهداشت ابنیه

بهسازی محیطی همراه با برخی

افزایش توجه به رویکرد

معرفی گسترده تر ایده

ابتکارات

گستردهتر نسبت به محیط

پایداری محیط

(منبع :ایزدی و حناچی به نقل از رابرتز)3931 ،
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با توجه به تعریف ،اهداف و سیاستهای بازآفرینی شهری و توجه آن به مشارکت و ظرفیتهای کنشگران ،به همین
منظور رویکرد حکمروایی خوب شهری به عنوان الگوی مناسب درجهت تحقق اهداف و سیاست مذکور مورد تاکید
قرار می گیرد .ظهور مفهوم حکمروایی به عنوان یک رویکرد جایگزین برای روشهای سنتی م ینارمکح و تیرید   
است ( .)Tomás J. Usón, et al, 2016: 63حکمروایی به عنوان یک رویکرد مناسب ،درمیان سیاستگذاری ه ارق ا ر   
دارد .یک توافق بین المللی وجود دارد که سیاستگذاری از طرف دولت به عنوان یک رویکرد مرسوم باال به پایین که
در آن سیستم حکومتی بر روی شهروندان تمرکز دارد .اشکال جدید حکمروایی با هدف اف شیاز

ی،
اکمه ر رهش ی ییی ییی

ته رد ا
درجهت های عمودی (بین پایین ترین و باالترین سطح فرم های دولت و اشکال همکاری بین نهاد و شرکت ت
طول زنجیره تولید) و افقی (بین شرکت ها یا شهرداری ها و یا نهادهای عمومی و خصوصی) همکاری دارد ( Neto

 .)and Serrano, 2011: 2حکمروایی شهری یعنی بهکارگیری همه ارکان اثرگذار شهری بر م هش تیرید ررررر ،ب مامت ا   
سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند ،نه اینکه عرصههای عمومی و خصوصی کنار گذاشته
شوند و فقط عرصه حکومتی اختی آ رادرا ننن دو باش و نایعیفر( دن

وپ نیسح رر ررررررر .) 94 :3931 ،مفه یاورمکح مو ی رد    

مقیاسهای مختلف محلی ،شهری ،ملی و حتی بین المللی به کار می رود ،بر همیاری دولت و جامع ینتبم یندم ه    
است (توکلینیا و همکاران .) 40 1 :1931 ،حکمروایی محلی ،وسیع تر از حکومت محلی (واحد سیاس ینامزاس و ی   
قانونی در قلمرو محلی) و بیانگر اعمال اقتدار سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی توسط ش رد یلحم نارگیزاب زا یا هکب

  

ی،
تعیین آرمانها و خواستههای محلی و تالش مشترک برای تحقق اهداف و خواستههای جامعه محلی است (زاهدی ی
 .) 183 :3931حکمروایی را اینگونه تعریف کرده است :اعمال اقدامات سیاسی ،اقتصادی و اداری در م وما تیرید ر   
یک کشور در تمام سطوح .این تعریف شامل مکانیزم ،فرآیندها و نهادهایی که از طریق آن ش ورگ و نادنوره هه هههه زا ا
منافع خود ،حقوق قانونی خود ،تعهدات و وظ دنراد تکراشم دوخ فیا      ) .(UN- HABITAT, 2004: 13نظریه
حکمروایی به دنبال تغییرات در رویکرد حکومت شکل گرفت .حکمروایی از طریق سازوکارهای غیر رسمی ،ش لما
شیوه های هماهنگی در تالش به منظور تسلط بر دیگران است .این شیوه حکمروایی در واقع به معنی بسیج تالشها
برای برعهده گرفتن و موافقت است و نه کنترل مطلق .به بیان دیگر ،سازوکارهای غیررسمی یک شیوه برای تقویت
توان حکومت رسمی برای عمل است .استون به چنین ائتالف هایی حکومتی « حکمروایی» م ییاورمکح .دیوگ ی    
شامل سازوکارهای غیررسمی است که از سوی بخش عمومی و خواسته های خصوصی ب ت روظنم هب مه ا و ییانا      
تصمیم گیری و اجرا صورت می گیرد (تایلور . .) 183 :3931 ،حکمروایی از سه جزء اصلی تشکیل میشود :اول ،به
شکل قدرت سیاسی در ی وشک ک ر ر ای یناملراپ( تسا  ی روهمج تسا

ی ،اس ای یدادبت   
ی ،نظ ماظنریغ ای یما ییی ییی
ییییییی ییییییی

دموکراتیک)؛ دوم ،ابزاری که از طریق آن قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی اعمال میشود؛ سوم ،قابلیت
دولت در واگذاری مسئولیت خود به طور موثر ،از طریق طراحی ،تدوین و اجرای سیاستهای س ملا تسا   

(Peter

ی ،بر  یبایتسد یا ی کی ه    
) .Blunt, 1995: 5مفهوم حکمروایی ،یک چارچوب مفید برای شناس یا ی دیلک رصانع  ی یی ییی
رویکرد جامعتر از دولت را فراهم می کند ( .)OECD, 2011: 118در این زمینه ،همکاری میان تمام ب هب و نارگیزا   
ی ،مس زلت ممم ،س اکمه نتخا ری   
کار گرفتن کنشگران محیط سازمانی ،دارای یک نقش ویژه اس راکمه رب دیکات .ت یییی یییی
سیاسی در یک استراتژی توسعه و یکپارچه سازی بازیگران در عمل کردن به برنامه ریزی در یک محیط حکمروایی
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چند سطحی است .نه تنها سازمان های دولتی ،بلکه منافع ائتالفها ،از جمله سرمایه گذاران خصوصی ،انجمن ه یا
کسب و کار ،توسعه دهندگان مالی و انجمن داوطلبانه و غیردولتی را شامل می شود ( .)OECD, 2007: 108به گفته
بانک جهانی ،حکمروایی خوب مستلزم حضور مستمر بخش عمومی در مدیریت (بهرهوری ،اثر بخش صتقا و ی اد )) )))،
مسئولیتپذیری ،جریان آزاد اطالعات (شفافیت) ،چارچوب قانونی برای توسعه (عدالت ،احترام به حق یدازآ و قو
بشری) است ( .)United Nations, 2006: 4اصطالح حکمروایی اشاره به تمرکز بر روی چگونگی اختصاص منابع و
قدرت برای کنترل و اقدامات هماهنگ است .حکمروایی مواضع بازیگران دولت محلی را در یک طی رد تیلاعف ف   
ی ،جامع و یندم ه
مقیاسهای مختلف (محلی ،بین شهری ،منطقهای ،ملی و جهانی) و انواع بازیگران (دولتی ی

شخب   

خصوصی) در نظر میگیرد ،در واقع حکمروایی به دنبال این است که دولت محلی را توسعه دهد .رقاب طباور و ت   
د (Alexander
یدهد د
بین بازیگران دولتی ،جامعه مدنی و بخش خصوصی ،کانون مطالعات حکمروای م لیکشت ار ی ییی ییی

).Aylett, 2015: 5
شهروندان
آداب و رسوم
شهروندان

شهروندان

دولت

جامعه مدنی

تکنولوژی

تاریخ

بخش خصوصی

فرهنک

شهروندان
شکل  :2-1عناصر اصلی حکمروایی ،منبع(John Graham, et al, 2003: 1) :

ی ،ک یارا ی و 
شاخصهای حکمروایی خوب شهری از دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل شامل مشارکت ،پاس یوگخ ی ی
اثربخشی ،شفافیت ،عدالت ،قانونمداری ،مسئولیت پذیری و اجماع پذیری است (.)UNDP, 1997: 31
شاخص های حکمروایی خوب

شفافیت

مشارکت

کارآمدی

چشم انداز

مسئولیت

استراتژیک

پذیری

نمودار شماره ( ،1منبع)UNDP, 1997 :

برابری

قانونمداری

پاسخگویی
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قلمرو جغرافیایی تحقیق
منطقه یک شهرداری تهران از  01ناحیه و  26محله شهری تشکیل شده که محلههه تجر شی

هیحان رد     7واقع هدش   

است .میدان تجریش به عنوان نقطه پایانی خیابان ولیعصر تهران ،یکی از مکانهای تجاری و شلوغ تهر امش هب نا ر    
می رود .بازار قدیمی ،تکیه بزرگ تجریش ،امام زاده صالح و مراکز خرید از نقاط دیدنی محله تجریش هستند .محله
تجریش واقع در منطقه یک شهر تهران با مساحت  77.6هکتار و براساس سرشماری س لا  0931دارای  17 5 22نفر
جمعیت است (مرکز آمار ایران .)0931 ،تجریش از لحاظ اقتصادی خودکفا است ،ب وط ه ر نیمات رب هوالع هک ی       
نیازهای ساکنین خود ،از عملکرد فرامنطقهای برخوردار است .این محله به عنوان قطب تجاری و مذهبی تهران دارای
 60 52نفر شاغل در بخش های مختلف اقتصادی است .محله تجریش به عنوان پهنه تاریخی و عناصر دننام یطخ     
بازار تاریخی تجریش را به عنوان محور تاریخی در نطر گرفت .بازار تجریش به عنوان به عنوان یک هم زا ی ممممم تر نی
مراکز اقتصادی شمیران و شمال تهران ،منجر به شکلگیری هویت خاص برای این محله و ب ببه ویژه یراجت بطق     
گشته و همچنین مورد استقبال طیف وسیعی از مردم این محله اس دیح( ت ر و ی
بخشهایی که در این محله مورد بازآفرینی و نوسازی قرار گرفتههه ،بخش
تجریش می توان اشاره نمود.

نقشه محدوه مورد مطالعه (ترسیم :نگارندگان)

اراکمه ننن نننن .) 331 :2931 ،از جمله

رازاب و حلاص هدازماما ینوکسم هلحم       
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نتایج تحقیق
 یافته های توصیفی تحقیقتحلیل توصیفی از یافتههای جمعیت شناختی پاسخگویان نشان می دهد 88 ،درصد از پاسخگویان مرد بوده ،از نظر
میانگین سنی بیشترین درصد مربوط به طبقه  26تا  30سال و از نظر وضعیت اش تشیب لاغت ر وارف نی ا ین     مرب هب طو   
گروه شغلی آزاد را شامل می شوند.
در این تحقیق برای سنجش میزان حکمروایی خوب در فرآیند بازآفرینی محله تجریش از طریق پرسش اب یا همان    5
طیف بدست آمده است .برای سنجش حکمروایی خوب در بازآفرینی محله تجریش از شاخصها و متغیره ریز یا   
(جدول شماره  )2استفاده گردید و طبق جدول شماره ( )3نتایج میانگین هر یک از  8شاخص به شرح زیر است:
جدول شماره  ،2شاخص های مورد بررسی حکمروایی خوب شهری در فرآیند بازآفرینی محله تجریش
شاخص ها

متغیرها

مشارکت

مشارکت در انتخابات شورای شهر ،مشارکت در اجرای طرحها ،همکاری با دفتر نوسازی ،مشارکت در امر بازآفرینی

چشم انداز استراتژیک

اهداف و برنامه های بلندمدت ،آیندهنگری

پاسخگویی

پاسخگوی به شهروندان ،توجه به نیازهای شهروندان

شفافیت

اطالع رسانی به شهروندان ،ارائه گزارشهای منظم ،دسترسی به برنامهها و قردادها

حاکمیت قانون

اجرای بی طرفانه قوانین ،به روز بودن قوانین

مسئولیت پذیریري

مسئولیت پذیری مجریان طرح ،مسئولیت پذیری شهرداری

برابری

حق آزادی مالکیت ،نادیده گرفتن منافع شخصی ،تقسیم عادالنه تسهیالت

اثربخشی و کارآمدی

رضایت شهروندان از طرحهای توسعه ،رضایت از خدمات ارائه شده ،رضایت از طرح بازآفرینی اجرا شده

(منبع :یافته های پژوهش)6931 ،
جدول شماره  ،3میانگین هریک از شاخص ها در بازآفرینی محله تجریش
شاخص

میانگین

شفافیت

2.53

مشارکت

2.56

کارآمدی

2.8

برابری

2.75

قانونمداری

2.2

مسئولیتپذیری

2.9

پاسخگویی

2.25

چشم انداز استراتژیک

2

میانگین کل

2.5
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طبق جدول (شماره  )3بر اساس دیدگاه شهروندان در میان شاخص های  8گانه حکمروایی ،بیشترین میانگین مربوط
به مسئولیتپذیری با میانگین  9.2بوده ،کمترین میانگین در بین شاخص چشمانداز استراتژیک با میانگین برابر با ،2
نشان از در سطح نامطلوب و ضعیف این شاخص در فرآیند بازآفرینی و عدم وجود برنامه بلندمدت ،اجرای طرح در
این محله است .در مجموع می توان گفت با توجه به میانگین کل شاخص های حکمروایی ( ،)5.2مق زا رتمک یراد   
حد متوسط گویهها است می توان گف رد ییاورمکح نازیم ت فر دنیآ      ب رد شیرجت هلحم ینیرفآزا
نامطلوب قرار دارد.

اتبسن حطس      
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جدول شماره  ،4درصد پاسخگویی پرسش شوندگان به هریک از شاخص ها براساس طیف لیکرت
رده بندی رضایت

شاخص ها
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مجموع به %

شفافیت

% 15.5

% 25

% 24

% 24

% .5 11

%001

مشارکت

% 9.8

% 22.4

%2 8. 2

% 24.4

% 15.3

%001

قانونمداری

% 15.3

% 28

% 28.7

% 18.7

%3 9.

%001

مسئولیتپذیری

%7

% 18

% 25

% 29

% 21

%001

پاسخگویی

% 15.5

% 28.5

% 26.5

% 19.5

% 9.5

%001

کارآمدی

% 10.4

% 24.4

% 34.8

% 24

% 8.4

%001

برابری

%5.5

% 23

% 29

% 25

% 15

%001

چشم انداز استراتژیک

% 18

% 36

% 18

% 14

% 14

%001
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صه یاورمکح یا ی دنیآرف رد     
براساس جدول فوق (شماره  ،)4می توان به تحلیل تفسیر چگونگی وضعیت ش خا ص ص
بازآفرینی محله تجریش پرداخت :شاخص شفافیت؛ متغیرهای مطرح شده برای سنجش این شاخص نشان می دهددد،
آگاهی شهروندان نسبت به بازآفرینی در محله در سطح متوسط قرار دارد و  24درصد پاسخگویان آگاهی متوس ار ط
عنوان کرده اند .در بررسی این شاخص نقش

    

یه د یهاگآ یارب زاسون رتافد و ا ا ند
وئسم یاهداهن للل لللل ،ش رایارو ی ی

شهروندان در سطح متوسط بوده است .شاخص مشارکت؛ بر اساس میانگین بدس س رد صخاش نیا هدمآ ت ططططط ططططططح
متوسط به باال قرار گرفته است .براساس نتایج حاصل از پرسشنامه حدود  82درصد پاسخگویان گزینه متوسط و 93
ی،
درصد هم گزینههای زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند ،این تمایل به مشارکت در بخشهای مختل صتقا ف اد یی یی
فرهنگی و انتخابات شوراها و حمایت از آنها عنوان شده است .شاخص کارایی؛ بر اساس نتایج ،ح دود

 35درصد

از پاسخگویان از کارایی طرح بازآفرینی رضایت متوسط و  32درصد هم رضایت زیاد و خیل  دایز ی د نا هتشا دددد ددددد ،از
جمله عوامل تاثیرگذار بر میزان کارآمدی طرح به دلیل واگذاری قدرت و توج .تسا هدوب یلحم نارگشنک هب ه      
شاخص برابری؛  29درصد از پاسخگویان رضایت متوسط را عنوان کرده اند .تقسیم عادالنه امکانات رضایت متوسط
به پایین داشته و حق آزادی مالکیت رضایت متوسط به باالیی داشته است .با توجه به نتایج بدست آمده از متغیرهای
این شاخص ،نشان می دهد که مسئوالن اجرای طرح نتوانستند به طور کامل برابری بین شهروندان را به ط لماک رو   
رعایت کنند .شاخص قانونمداری؛ براساس نتایج بدست آمده از شاخص در سطح نامطلوب قرار دارد ،براساس نتایج
 82درصد از پاسخگویان گزینه متوسط و  43درصد گزینه های کم و خیل لیالد .دنا هدرک ناونع ار مک ی مدع   

    

رضایت بر اساس متغیرهای مطرح شده براس سنجش وضعیت این شاخص میتوان از ع و هنافرط یب یارجا مد   
وضوح قوانین مربوط به بازآفرینی می توان نام برد .شاخص مسئولیت پذیری؛ براساس نتایج این ش حطس رد صخا   
متوسط به باالیی قرار دارد ،به نحوی که  25درصد از پاسخگویان گزینه متوسط و  50درصد ،گزین و دایز ه

لیخ ی یی ییی
ی

زیاد را عنوان کرده اند .شاخص پاسخگویی؛ این شاخص در سطح متوسط به پایین قرار دارد .براساس نت ودح جیا د   
ک ،این
 26درصد گزینه متوسط و  44درصد گزینههای کم و خیلی کم را عنوان کر دنا مشچ .دنا هد ا رتسا ز ا یژت ککککک ککککک
شاخص در سطح ضعیف قرار دارند .به نحوی که  36درصد از پاسخگویان رضایت کم را عنوان کرده اند .از جمله
دالیل می توان به فاقد اهداف و تصمیمات بلند مدت مجریان طرح بازآفرینی تجریش عنوان شده است.

تحلیل شاخصهای حکمروایی خوب در275 ...

 یافته های تحلیلی تحقیقاولین آزمونی که برای بررسی و سنجش میانگین حکمروایی خوب شهری در فرآیند بازآفرینی محله تجریش ،آزمون
 T-Testبهره گرفته شده است .در این آزمون میانگین هر یک از شاخصها در فرآیند بازآفرینی مشخص می شود .بر
پایه خروجی این آزمون ،یافتههای موجود در جدول زیر نشان می دهد ،وضعیت کارکرد هریک از شاخصه یاراد ا
ویژگی متفاوتی هستند.
جدول شماره  ،5وضعیت کارکرد شاخص های حکمروایی خوب شهری در فرآیند بازآفرینی محله تجریش برپایه آزمون  Tتک نمونه ای
بهینگی عددی مورد آزمون = )µ=3( 3
شاخص

آماره آزمون T

میانگین

سطح معنی داری

درجه آزادی

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان  95درصد
اندازه پایین

اندازه باال

شفافیت

- 0.5

2.53

57 2 0.

912

- 0.01

000.0

- 48 0 0.

مشارکت

0.78

2.56

01 00 0.

912

000.0

-510 0.

000.0

کارآمدی

0.8

2.8

810 0.

912

-210 0.

08 0 0.

000.0

برابری

0.75

2.75

05 0 0.

912

- 0.02

810 0.

000.0

قانونمداری

- 0.67

2.2

05 0 0.

912

000.0

000.0

0.03

مسئولیتپذیری

1.5

2.9

32 0 0.

912

000.0

- 07 0 0.

47 5 0.

پاسخگویی

- 56 2 1.

2.25

210 0.

912

- 0.01

000.0

- 06 00 0.

چشم انداز استراتژیک

-1

2

000.0

912

000.0

000.0

73 0 0.
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شاخص شفافیت
براساس خروجی یا ستانده جدول ،شاخص شفافیت نسبت به میانگین مفروض ( )µ=3ب نیگنایم ا   

 2.53در س حط

بهینگی نسبتا مطلوب قرار دارد و با توجه به سطح معنی داری به دست آمده برای آن بیش یرامآ شزغل زا رت    

0.05

(  ) 0.05 > 0.257است ،بیانگر نبود اطمینان آماری و پذیرش فرضیه ناهمسوی آن (فرضیه صفر ب بسانمان یانعم ه    

بودن شاخص شفافیت در فرآیند بازآفرینی محله تجریش) است .ازجمله دال مدع هب ناوت یم تیعضو نیا یلصا لی   
اطالعرسانی منایب و به موقع به شهروندان ،عدم ارائه گزارش منظم عملکردها ،عدم دسترسی شهروندان به برنامهها
و قراردادها ،نبود شفافیت درآمدی و هزینههای مربوط به طرح بازآفرینی اشاره نمود.
شاخص مشارکت
براساس خروجی جدول ،شاخص مشارکت نسبت به میانگین مفروض ( )µ=3ب نیگنایم ا   

نسبتا مطلوب قرار دارد و با توجه به سطحمعنی داری به دس نآ یارب هدمآ ت

 2.56در س یگنیهب حط   

کتر یرامآ شزغل زا     
چوک ک ککک کککک

(  ) 0.05 < 1 0.000است ،بیانگر اطمینان آماری  % 99برای شاخص مذکور است .با توجه به نتایج بهدست آم هد

1 0.0
می

توان علت اصلی مشارکت ضعیف شهوندان در طرح ب یدم رد نادنورهش لاعفریغ تکراشم لماش ینیرفآزا ر تی       
شهری ،عدم مشارکتگیری مجریان طرح از مردم ،عدم همکاری دفتر نوسازی ب درم ا مم ممم ،فر مها

نیمز ندوبن ههه ههههه یا

مشارکتگیری از شهروندان ،عدم برگزاری جلسات مشترک بین مدیران طرح و همه اقشار شهروندان اشاره نمود.
شاخص کار آمدی
براساس خروجی جدول ،شاخص کارآمدی نسبت به میانگین مفروض ( )µ=3با میانگین  8.2در سطح بهینگی نسبتا
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مطلوب قرار دارد و با توجه به سطح معنی داری به دست آمده برای آن کوچک تر از لغزش آم یرا

< 0.018 ( 0.05

یت زا ناو
 ) 0.05است ،بیانگر اطمینان آماری  % 95برای شاخص مذکور است .از جمله دالیل اصلی این وض م تیع یی یی
عدمرضایت شهروندان از طرحهای توسعه ،عدمرضایت از خدمات ارائه شده ،عدمرضایت از طرح ب ارجا ینیرفآزا   
شده اشاره نمود.
شاخص برابری
براساس خروجی جدول ،شاخص برابری نسبت به میانگین مفروض ( )µ=3با میانگین  2.75در سطح بهینگی نس اتب
مطلوب قرار دارد و با توجه به سطح معنیداری به دست آمده برای آن کوچک تر از لغزش آم یرا

< 0.005 ( 1 0.0

 ) 0.05است ،بیانگر اطمینان آماری  % 99برای شاخص مذکور است .از جمله علل اصلی ای دوبن ؛لماش تیعضو ن     

حق آزادی مالکیت ،نادیده گرفتن منافع شخصی ،عدم تقسیم عادالنه تسهیالت نام برد.
شاخص قانونمداری
براساس خروجی جدول ،شاخص قانونمداری نسبت به میانگین مفروض ( )µ=3با می نیگنا

ی
 2.2در س گنیهب حط یی یی
1 0.0

نامطلوب یا ضعیف قرار دارد و با توجه به سطح معنیداری به دست آمده برای آن کوچک تر از لغزش آم یرا

(  ) 0.05 < 0.005است ،بیانگر اطمینان آماری  % 99برای شاخص مذکور است .دلیل اصلی این وضعیت م ا ناوت ی زز ززز
عدماجرای بی طرفانه قوانین ،به روز نبودن قوانین ،عدم پایبندی کامل به حقوق مردم اشاره نمود.
شاخص مسئولیتپذیری
براساس خروجی جدول ،شاخص مسئولیت پذیری نسبت ب  ضورفم نیگنایم ه ((( (((( )µ=3ب نیگنایم ا     9.2در س حط

بهینگی نسبتا مطلوب قرار دارد و با توجه به سطح معنیداری به دست آمده برای آن کوچکتر از لغزش آماری 0.05

( ) 0.05 < .032 0است ،بیانگر اطمینان آماری  % 95برای شاخص مذکور است .ک نیا رب رثوم لماوع هلمج زا ه

    

وضعیت ،مسئولیتپذیری مجریان طرح ،مسئولیت پذیری شهرداری ،پیگیری نسبتا مناسب مجریان طر دنیآرف رد ح   
اجرای طرح اشاره نمود.
شاخص پاسخگویی
براساس خروجی یا ستانده جدول ،شاخص پاسخگویی نسبت به میانگین مفروض ( )µ=3با میانگین  2.25در س حط

کتر شزغل زا    
بهینگی نا مطلوب یا ضعیف قرار دارد و با توجه به سطحمعنی داری به دست آم چوک نآ یارب هد ککک ککک

آماری  ) 0.05 < .012 0( 0.05است ،بیانگر اطمینان آماری  % 95برای شاخص مذکور است .عدم پاسخگویی مناسب
پاسخگوی به شهروندان ،عدم توجه توجه به نیازهای شهروندان در فرآیند تهیه طرح و اجرای آن اشاره نمود.
شاخص چشم انداز استراتژیک
براساس خروجی جدول ،شاخص چشم انداز استراتژیک نسبت به میانگین مفروض ( )µ=3ب نیگنایم ا     2در س حط

کتر یرامآ شزغل زا     
بهینگی نامطلوب قرار دارد و با توجه به سطح معنیداری به دست آمده برای آن کوچک ک

1 0.0

(  ) 0.05 < 0.000است ،بیانگر اطمینان آماری  % 99برای شاخص مذکور است .دالیل اصلی این وضعیت نبود اهداف
و برنامه های بلندمدت ،عدمآیندهنگری در اجرای طرح اشاره کرد.

تحلیل شاخصهای حکمروایی خوب در277 ...

دومین آزمون آماری برای بررسی و سنجش میزان حکمروایی خوب ش یرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف رد یره ششششششششششش ،
آزمون ناپارامتری فریدمن است که برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین گروهها مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول شماره  ،6نتایج مربوط به آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص های حکمروایی خوب شهری
شاخص ها

میانگین
رتبه

شفافیت

9 .2

مشارکت

3.36

کارایی

3.04

برابری

3.30

قانونمداری

.18 2

مسئولیت پذیری

4

پاسخگویی

6 .2

چشم انداز استراتژیک

4 .2

کای دو

000 . 69 1

درجه آزادی

8

درجه معنی داری

0.000

(منبع :یافته های پژوهش)6931 ،

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن ،شاخصهای مسئولیت پذیری و مشارکت در باالترین رتبه ،شاخص-
های قانونمداری و چشم انداز استراتژیک در پایین ترین رتبه قرار گرفته اند .همچنین این نتایج نشان دهنده میانگین
متفاوت شاخصهای حکمروایی در فرآیند بازآفرینی است .با توجه به این که مقدار معنی داری (  ) 0.000است ،ل اذ

ی-
فرض صفر رد می شود و فرض مقابل یعنی بین میانگین شاخصهای مختلف در فرآیند باز آفرین نعم توافت ی ییی ییی

داری وجود دارد ،تائید می شود.
با توجه به سواالت مطرح شده این پژوهش ،در پاسخ ب وا لاوس ه لل للل ،مبن خاش تیعضو یگنوگچ رب ی

صه یا
صصصصص صصصصص

حکمروایی در فرآیند بازآفرینی محله تجریش ،بر اساس نتایج حاصل شده ،نشان می دهد ،شاخصهای حکمروایی
در سطح نسبتا نامطلوبی قرار دارد و میانگین کل شاخصها برابر با  ،5.2تائیدی بر این موضوع اس هب خساپ رد .ت    
سوال دوم که کدام یک از شاخصها در فرآیند بازآفرینی بیشترین تاثیر را داشته می توان با توجه به نتیجه آزم نو

T

تک نمونه ای دو شاخص مسئولیت پذیری با میانگین برابر با  3و شاخص کارآمدی با میانگین برابر با  8.2بیش نیرت
میزان تاثیرگذاری را در فرآیند بازآفرینی محله تجریش داشته اند.
نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهش

شهرها با مشکالت عدیده ای مواجه هستند ،توان برقراری ارتباط با گروههای مردم صصختم و ی ا ار دناوت یم ن هههه ههههه-
گشای بسیاری از مشکالت شهری بوده و افقهای جدیدی در توسعه آتی شهر فراهم آورد .امروزه مدیریت متمرکز
و دستوری باال به پایین بدون توجه به توان بخشهای خصوصی و جامعه مدنی قادر به حل مشکالت شهری نیست،
بلکه نظام های برنامه ریزی شهری با رویکرد مشارکتی به عنوان یکی از اص و نیرت لی

وبقم للل للللتر رد اهدرکیور نی   

جهت نیل به اهداف برنامه ریزی از جمله پایداری پذیرفته شده است .یکی از ای هدرکیور ن اا ااا ،الگ یاورمکح یو ی   
خوب شهری است که به عنوان رویکرد جدید شناخته می شود .فرآیند بازآفرینی شهری زمانی با اف شیاز

اک را و یی
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دستیابی به اهداف مورد نظر همراه میشود که کلیه کنشگران موثر در فرآیند بازآفرینی مدنظر قرار گیرن زا یکی .د   
مهمترین بازیگران اصلی در بازآفرینی شهری ،شهروندان هستند .در این تحقیق با ای ف یسررب هب درکیور ن ر دنیآ      
ل ،م اب هک درک ناعذا ناوت ی       
بازآفرینی شهری محله تجریش پرداخته شد .با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل ل
استفاده از رویکرد حکمروایی خوب ،می توان از طریق سازماندهی سازوکارهای تصمیم گیری و تصمیم س رب یزا   
اساس تفاهم دموکراتیک ،افزایش میزان فضای همکاری و مشارکت ،مشارکت چند بخشی با تاکید بر نقش

عماوج

محلی ،توانمندسازی ساکنین محله برای دستیابی به نیروی جمعی ،توجه به تعامالت بین سازمانها و نهادها و روابط
درونی آن ها و به بهبود فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده در محله مورد مطالع اب .تفای تسد ه هک نیا هب هجوت     

   

بازآفرینی شهری به عنوان یک سیاست جامع ،برای ارتقاء کیفیت بافت ه  یاراد یرهش هدوسرف یا ا عب ا فلتخم د      
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است ،به همین منظور توجه به شاخصهای حکمروایی ،به حضور م اشم و رثو ر تک   
مردم در فرآیند تصمیم گیری و اجرای امور منجر می شود و این عامل به طور غیر مستقیم موج تیعضو دوبهب ب    
یبخش زا .د
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در مناطق و محالت شهری شده و اهداف ب هش ینیرفآزا ر هب ار ی ب م دو یییی یییی
طرف دیگر عدم توجه به ذینفعان طرح بازآفرینی موجب شده است تا اغلب طرحهای مرتبط با باف اب هدوسرف ت    
عدم مشارکت واقعی مردم روبرو شود .بازآفرینی زمانی م  مومع لابقتسا دروم دناوت ی مردم قر یگ را ر د هک د ر          
چارچوب ویژگی های حکمروایی خوب شهر صورت بگیرد.
با توجه به مشکالت مطرح شده راهبردهای زیر پیشنهاد میگردد:
• با توجه به مشکالت مدیریت کالن شهر تهران ،ضرورت بازنگری در امر مدیریت غیر قابل انکار ،همچنین در امر
بازآفرینی محله توجه بیشتری به مدیریت محلی گردد.
• تغییر شکل در چارچوبهای قدرت؛ شبکه ای شدن و تمرکز زدایی و فراهم کر صرف ند

ته یارب دیدج یا    
تت تت

مشارکت گیری و فرصت مشارکتدهی به ذی نفعان مختلف شهری و محلهای مورد توجه قرار گیرد.
• توجه و توانمندسازی اجتماعات محلهای به عنوان یک منبع بالقوه و بالفعل منجر به تع دش یهورگ تالما ههه هههه ،در
نتیجه باعث تسهیل در فرآیند اجرای طرحهای مختلف بازآفرینی خواهد شد.
• در بازآفرینی محله تجریش به سنت بومی ،آداب و رسوم محلی ،پیوندهای مردمی و ویژگی های خاص محله ای
توجه شود.
• بسترهای الزم شامل قوانین و مقرراتی مشخص جهت امکان حضور تم رد یرهش ناعفنیذ یما فر و هیهت دنیآ    
اجرای طرحهای شهری ،به خصوص طرح بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری ،ایجاد گردد.
• ایجاد واحدهای مناسب جهت پاسخگوی به شهروندان و همچنین اعتماد س  اب یزا ارا تیفافش و تاعالطا هئ      
اطالعاتی که منجر به مشارکت بیشتر شهروندان در امر برنامه ریزیها خواهد شد.
• بهکارگیری تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی جدید که منجر ب اب مدرم طابترا ه قم ا یرهش تام

شده و  فر دنیآ        

شناسایی و حل موانع در فرآیند بازآفرینی شهری را تسهیل می کند.
• به منظور استفاده بیشتر از مشارکت مردم ،بین نهادهای مردمی (شورایاری ها) و نهادهای عمومی و دولتی ارتباط
موثر برقرار گردد.

تحلیل شاخصهای حکمروایی خوب در279 ...
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