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 چکیده
و  یشهر ینیو بازآفر یدر خصوص نوساز ها هیو نظر ميمفاه یو بررس یمتون تخصصمرور 

 یبه همراه بررس كردها،یرو نیا ینهاد یها و جنبه یا هیبر بعد رو ديبا تأك ژهیو تحوالت آن، به

در كنشگران  رييو تحول در نگرش، تغ ريينشان از تغ نه،يزم نیشاخص در ا یتجارب جهان

 تیریمد ندیكالن فرا یالگو یدارد. هدف از پژوهش حاضر طراح ندیرآف نیادر  ليدخ یاصل

از  یريگ . بر این اساس با بهرهباشد یشبكه م ییحكمروا كردیبا رو یفرسوده شهر یها بافت

 بيپژوهش با استفاده از روش فراترك یو رویكرد كيفی، به ارائه الگو ییرگرايتفس میپارادا

 ییسند شناسا 1081و انتخاب پروتكل ورود و خرو  از  قيمراحل تحق یپرداخته شده است. ط

پنهان مورد  یمحتوا ليپژوهش با استفاده از راهبرد تحل ییسند در سبد نها 00شده، تعداد 

 قاتيمقوله مطابق با سنت تحق 0مفهوم و  00 ه،يكد اول 00قرار گرفته است و تعداد  ليتحل

كاپا  بیكدها از فرمول ضر ییایپا ی استخرا  شده است. سپس جهت محاسبه یفيك

 یكدها یبند تیجهت اولو نيچن آمده است. هم دست به 080/6شده كه مقدار آن  استفاده

های تحقيق  پس از طی نمودن گام تیشانون استفاده شد. در نها یپژوهش از فرمول آنتروپ

 یپ 8 و رترارزش پو رهيزنج ،یی. سر اف، چرخه طالیپ یها مدل قيتلف كردیبر رو یمبتن

ریزی  طرح ییحكمروا كردیبا رو یفرسوده شهر یها بافت تیریكالن فرآیند مد یالگو ،یحكمران

 شده است.
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 طرح مسأله

دهد كه  ن میهای مرتبط با مدیریت بازآفرینی شهری در دو دهه اخير نشا بررسی چارچوب

ها و گسترش رویكردهای  ریزی همكارانه، تغيير نقش دولت های برنامه استفاده از تكنيک

های محلی  حال توسعه ظرفيت حكمروایی محلی، هماهنگی با نظامات جهانی و درعين

(Cento Bull. Jones. 2006:768)صورت مؤثر و  . منجر به تحقق بازآفرینی شهری پایدار به

حكمروایی همكارانه مبتنی بر ارتباط و تعامل همكارانه ميان كنشگران  شود. جامع می

عنوان  به 0116عمومی، خصوصی و داوطلبانه همراه با اجتماعات محلی از اواخر دهه 

های متنوع در این جامعه پيچيده مطرح شد  منظور حل چالش پارادایم مشاركتی جدید به

(Healey, 2006:49; Stocker, 1998:21;. Kooiman & Vliet. 2000:361 از همكاری .)

عنوان  توان به ميان نهادهای كنشگر در فرآیند مدیریت نوسازی و بازآفرینی شهری، می

 ,McCarthy, 2007:74; Innes & Booherفرآیند حكمروایی همكارانه نام برد )

(. با تغيير در مفاهيم مدیریت و حكمروایی شهری در جهانی با انواع 2003:423

توان مدیریت شهری را موضوعی تک بعدی و تک كنشگر در نظر گرفت؛  ها، نمی چيدگیپي

كنند  های غيردولتی نيز نقش مهمی ایفا می بر بخش عمومی و خصوصی سازمان عالوه زیرا

(Cheema,1993:8موفقيت در این امر با بهره ) نگر،  گيری از رویكرد یكپارچه و همه جانبه

 (.McGill,2001:349ی نهادی محقق خواهد شد )ها سازی در راستای ظرفيت
با توجه به نكاتی كه از مرور تحوالت بازآفرینی بافت فرسوده شهری استخرا  شد، 

ازآنجاكه روند تحوالت به سمت مدیریت هماهنگ، یكپارچه و مشاركتی سوق پيداكرده 

در شهر و حركت  است و پيروی از این الگو به معنای عبور از مرزهای سازمان و متولی واحد

به سمت مدیریت هماهنگ بين دستگاهی خواهد بود. از دیگر مواردی كه كمتر به آن 

های فرسوده شهری است، در بسياری آر منابع، به  شده است، فرآیند بازآفرینی بافت پرداخته

های كلی مطرح شده است. مرور ادبيات  ای اشاره نشده و اغلب برخی مأموریت الگوی ویژه

ميالدی، برای مدیریت بهتر و  06دهد كه از دهه  ها نشان می بهينه سازمان مدیریت

های به سه مفهوم زنجيره ارزش، زنجيره تأمين و  های پيچيده و مأموریت كارآمدتر سازمان

مدیریت فرآیند تأكيد شده است. متأسفانه این سه مفهوم در ادبيات مدیریت شهری كمتر 

براین دغدغه اصلی محققين در این پژوهش، استخرا  الگوی موردتوجه قرار گرفته است؛ بنا

های فرسوده  فرآیندی بين سازمانی است كه مبتنی بر زنجيره ارزش و تأمين بازآفرینی بافت

شود كه  گذاری عمومی موجب می شده باشد. پيچيدگی مسائل حوزه سياست ریزی طرح

های  ها پرداخت. چارچوب با آن ها و مواجهه های سنتی به حل این چالش نتوان با چارچوب
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های همكاری ميان نهادی و  مدیریت و حكمروایی همكارانه ناظر بر استقرار چارچوب

گذار و توجه به روابط  گير و سياست مدیریت روابط پيچيده بين عوامل چندگانه تصميم

اجرایی ها است. در این مسير استخرا  فرآیند  قدرت ميان كنشگران و منافع بعضاً متضاد آن

رو در این پژوهش ضمن مطالعه و  ازاینریزی مدل فرآیندی اقدامی كليدی است.  و طرح

عنوان موجودی فراسازمانی  بررسی رویكردهای نوین بازآفرینی شهری، پدیده بازآفرینی را به

رو در این مسير  ازاینشود.  اما با نگاه كل نگر در قالب یک كالن فرآیند در نظر گرفته می

توان فرآیند  شود، با چه الگو و در قالب چه چارچوبی می ال كليدی مطرح میچند سؤ

ریزی كرد؟ از سوی دیگر در شرایطی كه یک نهاد واحد  بازآفرینی بافت فرسوده را طرح

های فرسوده شهری نيست، چگونه مبتنی بر رویكرد  مسئول و متولی بازآفرینی بافت

ای فرسوده شهری را در قالب چارچوبی فرایندی ه حكروایی و یا حكمرانی بازآفرینی بافت

 ریزی كرد؟ طرح

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

های بخش عمومی و اقدامات  مدیریت شهری تالش برای هماهنگی و یكپارچگی فعاليت

 :Van Dijk, 2006بخش خصوصی برای پرداختن به مشكالت اصلی ساكنان شهرهاست )

ی، آنچه كمتر به آن پرداخته شده است، نگاه در ادبيات مدیریت هماهنگ شهر(. 64

ترین دالیل شكست و ناكامی  های فرسوده شهری است. مهم فرآیندی به مدیریت بافت

های سازمانی عدم توجه به فرآیندها، ساختار فرآیندی و عدم كارایی این ساختار  استراتژی

یندهای اجرای مأموریت نفعان و فرا (. برقراری ارتباط بين ذیRao et al. 2012:580است )

 (.Fleace & Fleace. 2016:956كند ) ها و عملكرد كمک می به درك ساختار، سياست

های جدید  حل فشار برای پيدا كردن راه وقفه تحت ها بی در شرایط رقابتی، سازمان

ها و مشكالت هستند. در این راستا، سيستم مدیریت  رفت از مسائل، چالش برای برون

منظور پاسخ به نيازهای جدید و متغير  وكار از بروزترین راهكارها به بفرآیندهای كس

منظم   هایی كه برنامه ( حائز اهميت است؛ سازمان0210ها است. )پوركریمی و فر ،  سازمان

بایست به  وكار خود نداشته باشند، الجرم می و روشمندی برای مدیریت فرآیندهای كسب

كليدی این تحليل این است كه مدیریت فرآیند بين  توسعه و ایجاد آن بپردازند. نكته

ميالدی در  06دستگاهی و بين سازمانی از اهميت دوچندانی برخوردار است. از اواسط دهه 

ای شكل گرفت و در  متون مدیریت سازمان، توجه به فرآیند و عبور از ساختارهای وظيفه
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جيره ارزش مایكل پورتر، اغلب ميالدی این نهضت قدرت گرفت و با تلفيق زن 16اوایل دهه 

مطالعات مدیریت در سازمان به نقش كليدی رویكرد فرآیندی و فرآیند محوری اشاره 

 .Weske.2012. Wong & Scarbrough. 2005. Smith. Fingar.2003) اند داشته

Smith. Fingar.2007. Davenport. et al.2005. Davenport & Short. 1990. 

Hammer. 1990. Hammer & Stanton. 1999). 

ها  هاست دستگاه این امر در ادبيات مدیریت شهری موردتوجه قرار گرفته است و سال

و نهادهای دولتی، خصوصی، عمومی و مردمی به دنبال مأموریت و وظيفه خود بدون توجه 

های فرسوده هستند. آنچه در مدیریت  به نتایج كليدی حاصل از فرآیند مدیریت بافت

نفعان  شود این است تا زمانی كه كل فرآیند به نتيجه نرسد و تمام ذی موخته میفرآیند آ

ها و  ای كسب نخواهد شد. چالش اصلی اكثر بنگاه هماهنگ عمل نكنند عمالً نتيجه

های  توان تعریف چارچوب فرایندها مطابق با مجموعه محدودیت وكارها را می كسب

غيره، در راستای تأمين نيازها و انتظارات  شده ازجمله مقررات، زمان، بودجه و تعيين

( همچنين تجربه Kaplan et al.1991:28صرفه برشمرد. ) به ذینفعان، به روشی مقرون

ای برای مدیریت  جهانی نشان داده است؛ برای مدیریت بهتر الزم است دید ساختاریافته

(. با ABPMP. 2009:32وكار لحاظ شود ) فرایندها با كمک رویكرد مدیریت فرآیند كسب

توجه به ساختارهای موجود مدیریت فرآیندها، مدلی كه توسط انجمن مدیریت كيفيت و 

ترین  بندی فرآیندها ارائه شده است از كاربردی وری آمریكا كه در قالب چارچوب طبقه بهره

دهد و تحقق  هاست. در این مدل فرآیندهای عملياتی، كل زنجيره ارزش را پوشش می مدل

كند و مجموعه فرآیندهای مدیریتی، با توجه به اطمينان از  نفعان را تسهيل مینياز ذی

كند و تحقق این اهداف را بر اساس تأمين منابع  عملكرد یكپارچه، اهداف را تعيين می

 (.APQC-PCF.2021:96سازد ) پذیر می امكان

ن نفعا هدف اصلی حكمروایی خوب افزایش باالترین ميزان كنش متقابل ميان ذی

كليدی در جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و به حداكثر رساندن نقاط قوت است. )تقی 

(. از منظر این رهيافت، نحوه اجرای مدیریت نوسازی و 008: 0210پور و همكاران، 

توان نشانه بارز قدرت  نشينی طيفی از نهادها و مؤسسات مختلف است كه می بازآفرینی، هم

به نقل از  0210:360كزی را در آن دید )امينی و همكاران، و جایگاه دولت محلی و مر

ها و سایر  (. حكمروایی موضوعی است كه بر نحوه تعامل دولت3606رهنمایی و كشاورز، 

های اجتماعی با یكدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصميمات در  سازمان

ها تصميمات  یق جوامع و سازمانجهانی پيچيده تمركز داشته و فرایندی است كه از طر
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كنند كه چه كسانی در این فرایند درگير و چگونه  واسطه آن، مشخص می خود را اتخاذ و به

به نقل از نوبری و  362: 0210رساند )امينی و همكاران،  وظيفه خود را به انجام می

شود  نمی صورت یكپارچه مدیریت های فرسوده به (. مدیریت بازآفرینی بافت3606رحيمی، 

دیگر  عبارت زنند. به و بعضاً برخی نهادهای درگير در این فرآیند دست به اقدامات موازی می

های فرسوده با الگوی  مدیریت بافت فرسوده از نوع بخشی است و هنوز مدیریت بافت

های حكمروایی شهری باشد فاصله زیادی دارد.  یكپارچه مدیریت كه دربرگيرنده شاخص

ی شهری و بازآفرینی بافت فرسوده شهری رویكردهای نسبتاً جدیدی در مباحث حكمروای

ریزی و مدیریت شهری ایران هستند و مطالعات اندكی در این خصوص صورت  ادبيات برنامه

(. نونهادگرایی بر ارتباط ميان كنشگران فردی و 360: 0210گرفته است )امينی و همكاران، 

های  ( این فرمHudson. 2004:448تمركز است )ها بيش از سازوكارهای رسمی م سازمان

ها را در ارائه خدمات  های آن جدید حكمروایی، ارتباطات ميان نهادهای قدرت و مسئوليت

پردازان، تغيير در این فرایندهای حكمروایی را  كه بيشتر نظریه نحوی دهد؛ به تغيير می

ها در شبكه  امدهای آنپاسخی مستقيم به تحوالت مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی و پي

ای برای رسيدن به تحقق  (. تغييرات گستردهHealey et al.2002دانند ) گذاری می سياست

حكمروایی شایسته با رویكرد مدیریت یكپارچه داشته است كه در آن تنها یک كنشگر 

تواند این مسائل را كنترل و هدایت كند. با درنظرگرفتن مدیریت یكپارچه  تنهایی نمی به

گذاری، درك اجزای این فرایندها بسيار  عنوان فرایند مدیریت در زمينه سياست هری بهش

عنوان الگویی كه در آن امكان رفع  مهم است؛ بنابراین تأكيد بر مدیریت یكپارچه شهری به

عنوان هدف  تعار، ميان كنشگران مختلف و دستيابی به بازآفرینی شهری پایدار به

دانش و آگاهی تخصصی و اتكای متقابل ميان نهادها فراهم شود، ویژه بر پایه  مشترك، به

(. نكته مهم تبيين رویكرد Ansel. Gash.2008:544. Healey.2006:41یابد ) اهميت می

ویژه در حوزۀ نهادهای درگير در فرایند مدیریت  نهادی به فرایندهای بازآفرینی شهری، به

هری در حوزۀ بازآفرینی شهری الزم است بازآفرینی است؛ برای تحقق مدیریت یكپارچه ش

مشاركت مؤثر همه كنشگران بر پایه فرایندی پایين به باال، همراه با تعادل در مناسبات 

قدرت ميان كنشگران و با نقش تسهيلگری برای بخش عمومی به دست بيابد )فيروزی و 

 (.813: 0218همكاران، 
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 شده مروری بر تحقیقات انجام

های موضوعات مرتبط با پژوهش، با  مطالعاتی و اطالع از آخرین یافته برای بررسی منابع

های مختلف بررسی شد كه  كليدی، منابع در حوزه مسألهتوجه به سؤاالت اساسی تحقيق و 

 بخشی از نتایج آن آورده شده است؛

( پایداری در بازآفرینی شهری را حاصل شناخت 3600الكساندرزكو و همكاران )

دانند.  بازیگران اجتماعی می  ها از یكسو و تعامل مؤثر در شبكه ش آنبازیگران و نق

(Alexandrescu et al.2016 ژانگ و همكاران در .)با مروری بر تحوالت چين از  3601

گيری برای نوسازی شهری را  ها در تصميم نقش ذینفعان و مشاركت آن 0106اواخر دهه 

كه  ( با تأكيد بر آن3600و همكاران ) . ژانگ(Zhuang et al, 2019بسيار جدی دریافتند )

های حكمرانی را در فضای سياسی  گيری و تغيير شكل شيوه تحقيقات اندكی انگيزه شكل

اند، هدفشان شكاف تلفيق دولت چندپارچه و حاكميت مردمی با  اقتدارگرا توضي  داده

كه شهروندان و  نهادگرایی بوده است. این تحقيق نشان داد "آژانس -ساختار "چارچوب 

طور غيرمستقيم منجر به تشكيل  دولت مركزی با اولویت خود در ایجاد ثبات اجتماعی به

شود در نتيجه، اتحاد دولت مركزی و جامعه، تحول را از قلمرو حاكميت  یک اتحاد می

 Zhang etخصوصی به یک نوع حاكميت حاكم در بازآفرینی شهری منتقل كرد. ) -دولتی 

al, 2016های فرسوده شهری  ها و مسائل بافت ينی و همكاران، معتقدند ریشه چالش( ام

دهند. بحران  ماهيتی چندوجهی و چندبعدی داشته و در هر حالت به روشی خاص رخ می

ها، منجر به كاهش كيفيت محيط  شرایط اجتماعی و اقتصادی، و عملكردكالبدی این بافت

های  حل شهری را ملزم به ارائه راهكارها و راهریزان  گذاران و برنامه شهری شده، و سياست

های مرتبط در چارچوب حاكميت شهری كرده  مدیریتی برای مواجهه با مشكالت و چالش

، شهر را موجودی زنده 3601(. تانریكل و هوشكارا نيز در سال Amini et al, 2018است )

ریزی،  ئمی نيازها، برنامهكه تحت تأثير نيازهای متغيراست، معرفی كرده و معتقدند تحول دا

ها را تحت تأثير قرار  های بازآفرینی شهری و همچنين پایداری آن اجرا و مدیریت پروژه

در تجربه بررسی  3636(. كيم و همكاران در Tanrıkul. Hoskara.2019دهد ) می

های  های اجرایی و روند تعامل جامعه برای غلبه بر موانع و چالش ها، روش ها، سياست برنامه

های خالی )اراضی ذخيره(، دریافتند برای تشویق مشاركت جامعه،  های زمين پروژه

های محلی باید با  ها ارائه دهند. دولت ها باید اطالعات كافی در مورد شرایط پروژه شهرداری

ها حمایت كنند. تعامل اركان جامعه بخشی از  های درگير جامعه، از این تالش ایجاد گروه

های بازسازی شهری و تجدید اراضی خالی است  ریزی استراتژی م در برنامهیک روند مداو
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(Kim, Newman, Jiangc.2020 هانگ و همكاران، در سال .)بيان كردند با روند  3636

های پيش روی شهرها بسيار زیاد شده است. نوسازی شهری،  سریع شهرنشينی، چالش

آورد و چارچوبی  قق توسعه پایدار فراهم میها و تح هایی را برای مقابله با این چالش فرصت

گيری برای نوسازی شهری در سط  محله در  برای ادغام سيستم ارزیابی و ماتریس تصميم

ضمن بررسی چگونگی تقسيم قدرت  3601(. آی، Huang et al.2020چين ارائه دادند )

سازی شهری های سياسی جامعه محلی به نو های مركزی و محلی برای پاسخ حاكم بر دولت

ها با  پرداخت. همچنين معتقد است بسيج مردمی در قالب انجمن تحت نظارت دولت 

(. عرفانی و روی، در بررسی روند توسعه Ay, 2019ای دارد ) نوسازی مجدد رابطه پيچيده

اند. این  نوسازی شهری به مشاركت ذینفعان نهادی و صاحبان مشاغل محلی توجه داشته

ریزی تا مراحل اجرا،  كاری پایدار بين ذینفعان نهادی را از برنامهچالش ایجاد هم مسأله

آید،  هایی كه هنگام ورود نهادهای مختلف در این فرآیند به وجود می ویژه دشواری به

شود. نتایج نشان  ساز می بيشتر مشكل مسألهكند. وقتی منابع محدود باشد، این  برجسته می

گيری شركت كنند،  كمی از ذینفعان در تصميم كه تعداد داد، همكاری نهادی هنگامی

عنوان  دولت را به 3600(. وانگ و همكاران، Erfani. Roy. inpressهموارتر است )

توانند بر تحقق اهداف نوسازی  دهنده برای نوسازی شهری پيشنهاد داده است كه می توسعه

نوسازی شهری یک ( 3630(. ژانگ و همكاران )Wang et al. 2017شهری تأثير بگذارند )

انتخاب مهم استراتژیک برای ارتقا توسعه شهری است. چگونگی هماهنگی نيازهای پيچيده 

 مسأله(. برای رویارویی با این Zhang et al.2021نفعان مختلف بسيار مهم است ) ذی

ای و شبكه اجتماعی از نوسازی شهری پيشنهادشده و همچنين  پرداختن به مدل شبكه

های بازآفرینی شهری تأكيد شده است. همكاری چندین نهاد در  ميت پروژهپرداختن به حاك

عبارتی بهبود روابط  روند نوسازی شهری بر نتيجه نوسازی شهری تأثير بسزایی دارد. به

ها را تسهيل  آميز این پروژه همكاری بين نهادهای متعدد در نوسازی شهری، اجرای موفقيت

سازی بستر مذاكرات  بخشد. در این راستا بهينه ود میكند و اثر نوسازی شهری را بهب می

كنندگان  نهادی، افزایش مشاركت نهادهای مختلف در نوسازی شهری، تنظيم رفتار شركت

 ها و مقررات پيشنهاد داده است. از طریق بازآفرینی سياست

توان ادعا نمود كه  المللی می با توجه به جستجوهای گسترده در منابع منتشرشده بين

ریزی ساختار فرایندی مدیریت بازآفرینی بافت فرسوده شهری، مطالعه  در حوزه طرح

های  های فرآیندی معموالً در رشته كه مدل ویژه آن ای صورت نگرفته است. به گسترده
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ریزی شهری، با توجه  اند و در رشته جغرافيا و برنامه مدیریت و سط  سازمان كاربرد داشته

یت شهری كه تأكيد بر محله محوری وجود دارد و با هدف به رویكردهای نوین مدیر

دستيابی به توسعه پایدار و مدیریت یكپارچه شهری، نظام مدیریت هماهنگ و همكارانه 

ها توجه كمی به نقش كنشگران و فرایند  توصيه شده است اما در مطالعات و پژوهش

ریزی،  گذاری و برنامه استهای مختلف مدیریت شهری اعم از سي مدیریت بازآفرینی در الیه

 اجرا و نظارت و تأمين منابع شده است.

شود؛  با مرور منابع متأخر در رویكردهای مدیریت بازآفرینی بافت فرسوده، مشاهده می

عامل  3660حركت به سمت عدم تمركز در فرآیند بازآفرینی آغاز شده است. بعد از سال 

ها صورت گرفته  گذاری دولت و صندوق رمایههای بازآفرینی شهری، با س محرك قالب پروژه

است. قدرت اقتصاد محلی تأثير مستقيم بر موفقيت فرآیند بازآفرینی داشته است. عامل 

ها و بخش خصوصی است. نقش اصلی در فرایند بازآفرینی را دولت بازی  دیگر جذب شركت

قش كليدی دارد. كند و ایفای ن های خاصی بخش خصوصی ورود می كند و تنها در پروژه می

های اخير نقش  شود. در سال ها توسط دولت تعيين می ها و اهداف در این پروژه اولویت

های مردم نهاد در اجرای فرایند رو به تزاید گذاشته است كه این نقش در اجرای  سازمان

گيری مشاركتی  شود. یكی از عوامل موفقيت خلق هيأت تصميم محدود می 0های نرم پروژه

 (.Kamrowska-Zaluska, 2016است )

 شناسی و طرح پژوهش روش

فر، فلسفی پژوهش حاضر از نوع تفسيرگرا با  ، پاردایم یا پيشمسألهبر مبنای ماهيت 

رویكرد كيفی است. سنت تفسيرگرا یا برساختی بر این باور است كه جهان اجتماعی چيزی 

یگر پژوهش حاضر با كنند. از سوی د است كه مردم در اذهان خود آن را احساس می

شده كرده  استفاده از راهبرد تحليل محتوای پنهان اقدام به تحليل محتوای اسناد غربال

است. در این راهبرد محقق به دنبال معنای ضمنی و نهفته محتوای متون و اسناد است و 

ه ( مطالعاتی ك3600(. مطابق با نظر كرسول )0210ها مد نظر او نيست )نيومن،  فراوانی آن

كند تا  ها محقق تالش می ی یک الگو هستند و پارادایم تفسيری دارند، در آن با هدف ارائه

های محققين مختلف در جهان و تائيد خبرگان و  ی عمومی را بر اساس دیدگاه نوعی نظریه

(. این فرآیند شامل استفاده از Creswell. 2015نظران در پژوهش احصا كند ) صاحب

ی متقابل بين طبقات اطالعاتی است  ها، پاالیش و رابطه وری دادهمراحل گوناگون گردآ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Soft Project 
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(Flick.2006هم .) های كيفی و  ها، از نوع پژوهش چنين، به لحاظ شيوه گردآوری داده

مند ادبيات مرتبط با  ای است كه با رویكرد مرور نظام مندی از منابع اطالعاتی كتابخانه بهره

مند ادبيات،  ه شهری انجام شده است. هدف از مرور نظامهای فرسود بافت  مدیریت بازآفرینی

منظور پاسخ دادن به پرسش آغازین پژوهش است كه  دستيابی و تلفيق شواهد موجود به

قادر است ابهامات موجود در یک زمينه خاص را با گردآوری شواهد كافی مرتفع نماید. 

مند  د، تكنيک مرور نظامزمانی كه شواهد كافی برای یک زمينه خاص وجود نداشته باش

های جدیدی برای  های مطالعات پيشين، دیدگاه تواند با تجميع و تلفيق یافته ادبيات می

(. ازآنجاكه در ادوار مختلف با Strech & Sofaer. 2012:123ها ایجاد كند ) توسعه نظریه

است،  های فرسوده شهری نگاه شده رویكردهای متفاوتی به پدیده نوسازی و بهسازی بافت

شده تا  در این پژوهش با بررسی این رویكردها، اجزای كليدی در فرآیند بازآفرینی استخرا 

مند مطالعات پيشين اهميت  به یک نظام جامع دست یافته شود. بر این اساس بررسی نظام

مند ادبيات گذشته، از روش فراتركيب كه یكی از  رو برای بررسی نظام بسياری دارند؛ ازاین

(. هدف Bench & Day. 2010:489است، استفاده شد ) 0ای ی كيفی فرامطالعهها روش

روش فراتركيب، استخرا  نگاهی فراگير نسبت به یک حوزه دانشی خاص با تحليل 

(. بر این اساس در پژوهش حاضر از Zimmer. 2006:313های اصلی و فرعی است ) زمينه

( مطابق شكل Sandelowski & Barroso. 2006مراحل پيشنهادشده توسط ساندلوسكی )

 استفاده شده است. 3

 
 Sandelowski & Barroso. 2006. روش فراترکیب 1شکل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Meta-Study 
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 های پژوهش منطبق با مدل پژوهش یافته

 گام اول: تنظیم سؤاالت پژوهش

ای/ محدودیت زمانی/ و  معيار چه چيزی/ چه جامعه 0در این گام سؤاالت بر مبنای 

 اند. نشان داده شده 0اند و در جدول  شكل گرفته 0چگونگی روش

 معیارها و سؤاالت پژوهش )منبع محققین( .1جدول 

 معیار سؤاالت

های فرسوده  ی الگوی فرآیند مدیریت بافت دهنده چه مقوالتی تشکیل

 است؟
 چه چيزی

بایست چه  های فرسوده می ی الگوی فرآیند مدیریت بافت جهت ارائه

 داد؟ ای را موردمطالعه قرار جامعه
 ای چه جامعه

ی الگوی فرآیند مدیریت  عوامل جستجو شده و موردبررسی برای ارائه

  باشند؟ های فرسوده مربوط به چه دوره زمانی می بافت
 محدودیت زمانی

 چگونگی روش ی پژوهش از چه روشی استفاده شده است؟ برای حل مسأله

 مند متون گام دوم: بررسی نظام

ت پژوهش، منابع مربوط به موضوع پژوهش بررسی شد. در پس از مشخص شدن سؤاال

های  ها در پایگاه های آن بخش مقاالت خارجی مطالعات علمی و پژوهشی محققان كه یافته

 .Scopus. ProQuest. Emeraldinsight. Science Direct. Googlescholarعلمی 

Semanticscholar ن موتورهای جستجوی عنوان جامعه آماری و در بي نمایه شده است به

ایرانی از موتور علم نت و گوگل اسكوالر جهت جستجوی اسناد فارسی استفاده شد؛ نتایج 

در  "های فرسوده شهری فرآیند مدیریت بازآفرینی بافت"جستجوی واژگان مرتبط با 

مطالعه انگليسی و  8086) 1081بالغ بر  3630تا نيمه اول  0186های علمی از سال  پایگاه

و  "مدیریت"، "فرآیند"طالعه فارسی( مورد بود؛ اما تمركز اصلی بر م 061

، بوده است. با تأكيد بر واژگان اصلی نتایج جستجوی واژگان "حكمروایی/حكمرانی

تا سال  0186از سال « مدیریت، فرآیند و حكمرانی در بازآفرینی بافت فرسوده شهری»

مطالعه فارسی( تقليل یافت.  10مطالعه انگليسی و  038سند ) 030، به تعداد 3630

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. What/Who/When/How 
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هایی  نام ژورنال 2و در جدول  3ها و كليد واژگان جستجو شده پژوهش مطابق جدول  پایگاه

 شده، نشان داده شده است. ها استخرا  كه مقاالت از آن

 ها و کلید واژگان جستجو شده )منبع محققین( پایگاه .2جدول.

  پایگاه کلید واژگان جستجو شده

 Urban (regeneration/ renewal/ 

redevelopment/ rehabilitation) 

 Urban regeneration process 
 Urban regeneration management 
 Urban regeneration governance 

Scopus. ProQuest. Emeraldinsight. 

Science Direct. Googlescholar. 

Semanticscholar 

 بازآفرینی بافت فرسوده شهری

 مدیریت بازآفرینیفرآیند 

 حكمرانی و حكمروایی بافت فرسوده

 مدیریت بازآفرینی بافت فرسوده شهری

 علم نت/ گوگل اسكوالر

 های کلیدی مورداستفاده )منبع محققین( مجالت و ژورنال .3جدول.

 های فارسی ژورنال های انگلیسی ژورنال
Urban Studies-International Journal of Urban 

and Regional Studies -Europe-Asia Studies-

Journal of Housing and the Built Environment -

Policy and Politics-Local Government Studies-

Cities-Sustainability-Regional Studies-Public 

Administration-Policy Studies-Housing 

Studies-Habitat International -European 

Planning Studies-Voluntas -Urban Research & 

Practice-Urban Geography Urban Affairs 

Review-Sustainable Development-Sociology-

The Journal of The British Sociological 

Association -Research in Transportation 

Economics-Regional Studies, Regional 

Science-Public Money & Management-Public 

Management Review -Public Administration 

Review-Progress in Planning-Land Use Policy 

-Journal of Regional and City Planning-

International Journal of Urban Sciences -

Environment and Planning D: Society and 

Space-Environment and Planning A-Canadian 

Journal of Development Studies -Australian 

Geographer -Asia Europe Journal- Area 

نشریه  -ریزی شهری فصلنامه پژوهش و برنامه

ریزی  نشریه اقتصاد و برنامه -اقتصاد شهری

 -فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری  -شهری 

 -ای  ریزی توسعه شهری و منطقه نشریه برنامه

فصلنامه پژوهش و  -هویت شهر فصلنامه 

 -فصلنامه شهر پایدار  -ریزی شهری برنامه

فصلنامه  -فصلنامه مطالعات شهری

 -ریزی شهری های جغرافيایی برنامه پژوهش

فصلنامه  -ای نشریه جغرافيا و توسعه ناحيه

ریزی  مجله مطالعات برنامه -شهر پایدار 

ریزی  فصلنامه برنامه -های انسانی سكونتگاه

نشریه  -فصلنامه آمایش محيط  -ای  قهمنط

مجله جغرافيا و  -جغرافيای اجتماعی شهری 

نشریه مدیریت شهری  -توسعه فضای شهری

 نشریه مطالعات ساختار و كاركرد شهری -
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 گام سوم: انتخاب و غربال اسناد مرتبط و متناسب

 3ار شكل سازی در این مرحله بر اساس معيارهای ورود و خرو ، مطابق نمود غربال

شناسی  متن كامل اسناد ازنظر ساختار، محتوا و روش  شده است. در آخرین مرحله انجام

سند در سبد تحليل  00كيفيت و كمتر مرتبط، تعداد  بررسی شد و پس از حذف اسناد بی

 ماندند. پژوهش باقی

 
 . نمودار چارت روند نمای پژوهش2شکل 

 گام چهارم: استخراج اطالعات اسناد

ها با استفاده از ابزار چک  وتحليل آن بایست اطالعات مناسب برای تجزیه ام چهارم میدر گ

 ليست استخرا  شوند.

 های کیفی وتحلیل و ترکیب یافته گام پنجم: تجزیه

های كيفی  افزار تحليل داده در گام حاضر اطالعات استخرا  شده از اسناد مختلف در نرم

Maxqda سازی شدند. در  تحليل محتوا كدگذاری و خالصه با استراتژی 0/3608ی  نسخه

تر كه مفهوم نام  گام اول كدهای اوليه پژوهش استخرا  و سپس در قالب مفاهيمی انتزاعی

ی انتزاع است انجام شد.  بندی كه آخرین درجه بندی شدند. سپس مقوله دارند، دسته

ی خود درالگوی  كنندهبينی  شده، از نظرمحتوایی و نقش پيش مقوالت استخرا چنين،  هم

پژوهش بررسی شد و به دو صورت ایجاد یک كد جدید و یا قرارگيری كدها در ذیل یک كد 

نشان داده شده است. این جدول نشان  0بندی شدند. این فرآیند در جدول  دیگر طبقه
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ی انتزاع از  مقوله كه آخرین درجه 0مفهوم و  00كد اوليه پژوهش در قالب  00دهد كه  می

 سازی شده است. باشند، خالصه مفهوم مییک 
 های تحقیق( ها )یافته بندی یافته : مقوله4جدول 

 کدهای اولیه مفاهیم مقوالت
فراوانی 

 کدها
 برخی از منابع استخراج کدها

گذ سياست

 اری

تبيين 

رویكردها و 

های  سياست

كالن 

 بازآفرینی

انتخاب نوع مداخله )نوسازی/ 

 بازسازی/ بازآفرینی(
30 

Tanrıkul. Hoskara. 2019, 

Couch et al. 2013, Roberts & 

Sykes, 2012. Seo & Joe, 2020. 

McCarthy, 2007. Agan & 

Arken, 2003. Kim et al.2020. 

Alexandrescu et. al. 2016, 

Zhang et al, 2021 

 8 استراتژی تعامل با مردم

های تعامل بين  تعيين شيوه

 دستگاهی
0 

انين، تدوین قو

مقررات، 

 ها نامه آیين

روزرسانی قوانين  بازبينی و به

 مرتبط با بازآفرینی شهری
8 

، نادری و همكاران، 0210جعفری، 

 0210. شيخی و شبستری. 0212

Zhang et al, 2016 

Zhang et al, 2021 

Richmond Council. 2009 

احيای قوانين مرتبط با 

بازآفرینی شهری و پيگيری 

 ها تحقق آن

0 

تدوین و تصویب اسناد ملی 

 مرتبط
2 

بسترسازی و 

 نهادسازی

اندازی و فعاليت نهادهای  راه

 وحقوقی( گر )حقيقی توسعه
06 

. 0210حاجی علی اكبری، شفيعی، 

 .0212هيئت وزیران، 

Zhang et al, 2016 

Kamrowska-Zaluska, 2016.. 

Seo & Joe, 2020. Zhang et al, 

2021. Kim et al.2020. 

های  اندازی و فعاليت سمن راه

 فعال
0 

اندازی دفاتر تسهيلگری  راه

 محلی
1 

حمایت و مشاركت در 

اندازی ستادهای بازآفرینی  راه

 شهری از سط  ملی تا محلی

3 

 ریزی برنامه

استخرا  و 

تدقيق نقشه 

 فرسودگی

بندی  شناسایی و اولویت

محالت ناكارآمد و ابالغ 

اقدام به نهادهای های  برنامه

 متولی

06 
Roberts & Sykes, 2012. Seo & 

Joe, 2020. Laursen. 2008. 

Unhabitat. 2003 

. عندليب، 0212نادری و همكاران، 

. مهندسی مشاور شاران، 0281و  0280

0280. 

های جامع  توسعه سيستم
GIS 

2 

 0 برداشت ميدانی در سط  محله
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 کدهای اولیه مفاهیم مقوالت
فراوانی 

 کدها
 برخی از منابع استخراج کدها

طراحی و 

 ها تصویب طرح

ین و تصویب اسناد توسعه تدو

محالت با مشاركت نهادهای 

 متولی

، جعفری، 0281فروزنده و همكاران،  03

0210. ، 

Tanrıkul. Hoskara. 2019. 

Cullingworth, et al. 2006 
های  تعریف و تصویب پروژه

ای متناسب  ای و فرامحله محله

 با اسناد توسعه محالت

0 

تسهيل گری 

 نهادی

وبودجه  نامههمسو كردن بر

نهادهای متولی در بازآفرینی 

 شهری

0 
 0280بصيرت، ميثم 

 .0210رزقی و گودرزی، 

Roberts & Sykes, 2012. 

Roberts. 2000 

Zhang et al, 2021 
Woodcraft. 2015 

Kim et al.2020. 

Zhang et al, 2016. 

Sanoff. 2000، 

ها، شوراها و  تشكيل كميته

یت های همكاری با مأمور شبكه

 مشخص ميان كنشگران

0 

ها و  همكاری با كارگروه

های فعال در سط  ملی  شبكه

 المللی و بين

0 

 اجرا
گری  تسهيل

 مردمی

شناخت ساكنين و سط  

توسعه محله و مشكالت و 

 موانع موجود

2 

Roberts & Sykes, 2012. 

Roberts, 2000. Zhang et al. 

2021. Kim et al.2020. Zhang 

et al, 2016 
Woodcraft. 2015 

 0216رفيعيان؛ و هودسنی.

 0210هودسنی، 

های  توسعه توانمندی

اجتماعی، اقتصادی و نهادی 

 ساكنين محالت

1 

مدیریت و هماهنگی در ارائه 

خدمات اجتماعی )آموزش، 

بهداشـت، درمـان، اوقـات 

 فراغـت(

2 

مدیریت، حمایت و مشاركت 

های فنی  در برگزاری آموزش

های پایه و  ای، مهارت رفهح

 ایجاد اشتغال خرد

3 

حمایت از كارآفرینی و ایجاد 

های جدید شغلی برای  فرصت

 پذیر های آسيب گروه

0 
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 کدهای اولیه مفاهیم مقوالت
فراوانی 

 کدها
 برخی از منابع استخراج کدها

ابزارسازی و 

رفع موانع 

 موجود

های حمایتی  تأمين پشتوانه

)مالی، حقوقی، ثبتی، مالكيتی 

 و ...(

06 
Tanrıkul. Hoskara. 2019. 

Roberts & Sykes, 2012. 

Leary, McCarthy. 2013. 

Zhang et al, 2021 

Kim et al.2020. 

. 0210حاجی علی اكبری، شفيعی، 

، نادری و 0281فروزنده و همكاران، 

 همكاران،

 

همكاری با نهادها و كنشگران 

 بازآفرینی
8 

های مشوق  تدوین بسته

 نوسازی مردمی
06 

سازی فرآیند بازآفرینی  بهينه

ابالغ آن در قالب شهری و 

ها،  نامه ها، شيوه دستورالعمل

 ها و ... نامه بخش

1 

مدیریت 

ها  اجرای طرح

 ها و برنامه

ها و  نيازسنجی و تهيه طرح

های عملياتی بازآفرینی  برنامه

 شهری

1 

. 0210اكبری، شفيعی،  حاجی علی

، نادری و 0281فروزنده و همكاران، 

 ،0212همكاران، 

Tanrıkul. Hoskara. 2019. 

Roberts & Sykes, 2012 

Zhang et al, 2021 

Kim et al.2020. 

Leary, McCarthy. 2013. 

تأمين و توسعه تأسيسات و 

 تجهيزات روبنایی
0 

تأمين و توسعه شبكه 

 تأسيسات و تجهيزات زیربنایی
0 

تعيين تكليف و مدیریت اراضی 

و امالك واقع در محالت 

تحقق ناكارآمد در راستای 

 ها برنامه

0 

افزا و  های ارزش اجرای پروژه

محرك توسعه در سط  

 محالت ناكارآمد شهری

2 

های پشتيبان  اجرای پروژه

بازآفرینی در محالت ناكارآمد 

 شهری

3 

 2 های الگو اجرای پروژه
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 کدهای اولیه مفاهیم مقوالت
فراوانی 

 کدها
 برخی از منابع استخراج کدها

تأمين منابع 

 مالی

شناسایی و جذب منابع 

عمومی دولتی و مردمی در 

های  نامهراستای تحقق بر

 بازآفرینی شهری

0 

، جعفری، 0281فروزنده و همكاران، 

 .0212، نادری و همكاران، 0210

Tanrıkul. Hoskara. 2019 

وبودجه  همسو كردن برنامه

نهادهای متولی با اولویت 

 بازآفرینی شهری

2 

طراحی نظام جامع مدیریت 

 مالی بازآفرینی شهری
0 

جلب حمایت نهادهای 

مللی مانند بانک جهانی ال بين

 های بازآفرینی در اجرای طرح

0 

استفاده از تجارب موفق جهانی 

 در تأمين منابع مالی
2 

استفاده از جمع سپاری و 

های ویژه  ایجاد صندوق

بازآفرینی با استفاده از ظرفيت 

 نهادهای متولی

2 

 پایش

نظارت بر 

 ها اجرای برنامه

كرد ایجاد سامانه نظارت بر عمل

 صحي  نهادهای متولی
0 

. 0210اكبری، شفيعی،  حاجی علی

 ،0281فروزنده و همكاران، 

Tanrıkul. Hoskara. 2019. 

Leary, McCarthy. 2013. 

Roberts & Sykes, 2012 

ایجاد سازوكار مناسب جهت 

مطالبه گری عمومی و نظارت 

های  مردمی بر اجرای طرح

 بازآفرینی شهری

3 

ظام پاسخگویی روزشمار و ن

های  موقع طرح جهت اجرای به

 بازآفرینی شهری

0 

ها بازآفرینی به  اتصال پروژه

 های توسعه شهر طرح
0 

پایش و 

ارزیابی اثرات 

 ها برنامه

طراحی و اجرای سيستم جامع 

ارزیابی عملكرد نهادهای 

 متولی

0 

، نادری و همكاران، 0210جعفری، 

ی، ، . پژوهشكده توسعه كالبد0212

0281. 
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 کدهای اولیه مفاهیم مقوالت
فراوانی 

 کدها
 برخی از منابع استخراج کدها

رصد و پایش بازآفرینی در 

محالت ناكارآمد و ایجاد 

دسترسی نهادها به اطالعات 

 پشتيبان تصميم

2 

Amini. et al 2018 

Roberts. 2000 

Zhang et. al. 2021 

پایش اثربخشی عملكردی 

های بازآفرینی از نگاه  پروژه

 ساكنين محالت ناكارآمد

0 

آیند ارزیابی و بهبود مستمر فر

بازآفرینی شهری و ابالغ آن به 

 نهادهای متولی

0 

 یادگيری

بازنگری و 

 مدیریت دانش

ثبت تجارب و یادگيری از 

 فرایند بازآفرینی
0 

Smith. Fingar.2003. Smith. 

Fingar.2007 APQC.2020.. 

، نادری و 0281فروزنده و همكاران، 

 0212همكاران، 

ها در  انتشار درس آموخته

های مداخله و  شخصوص رو

 ها پروژه

3 

تأكيد بر سيستم مبتنی بر 

 نظام بازخورد از كليه كنشگران
2 

باالبردن ارزش افزوده سيستم 

 در هر تكرار فرآیند
0 

رسانی و  اطالع

 آموزش

 8 سازی كنشگران آموزش و آگاه

Weske.2012. Wong & 

Scarbrough. 2005. Smith. 

Fingar.2003. Smith. 

Fingar.2007. Davenport. et 

al.2005. Davenport & Short. 

1990. Hammer. 1990. 

Hammer & Stanton. 1999. 

، فروزنده و 0211همر و چمپی، 

 ،0281همكاران، 

های  تهيه و انتشار بسته

آموزشی )كتاب، فيلم، نشریه، 

 بروشور و ...(

0 

حمایت از انجام مطالعات 

 كاربردی
2 

ترویج استفاده از  تشویق به

 وساز های نوین ساخت فناوری
0 

های  نامه حمایت از پایان

های  دانشجویی، نشست

 ها و.. تخصصی، همایش

0 
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های  ها و کدها )منبع یافته برای استخراج مؤلفه MAXQDAافزار  خروجی نرم .3شکل 

 تحقیق(

 ها گام ششم: کنترل کیفیت یافته

 Margaliot ) مند ادبيات است ها از مراحل مهم مرور نظام یافتهسنجی و اعتباریابی  كيفيت

& Chung,2007. Sandelowski, & Barroso, 2006).،  یک تحقيق ارزشمند باید دارای

باشد؛ و سودمندی پژوهش نيز بستگی به  0طرفانه و بی 2، سازگار3، كاربردی0حقایق با ارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. truth value 
2. applicability 
3. consistency 
4. neutrality 
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های متعددی  ی سنجش كيفيت پژوهش راه(. براSaunders et al. 2019كيفيت آن دارد )

ترین معيارهای ارزیابی كيفيت پژوهش را  ( مهم2013وجود دارد. كوليس و هاسسی )

 (.Collis & Hussey. 2013دانند ) می 2پذیری و قابليت تعميم 3، پایایی0روایی

  ها و اطمينـان از شـيوه كدگـذاری و اسـتخرا     در این پژوهش نيز برای بررسی كيفيت یافته

مفاهيم، فرآیند كدگذاری در اختيار دو خبره دانشگاهی حوزه و مسلط بـه شـيوه كدگـذاری    

 0افـزار اس.پـی.اس.اس   قرار گرفت و نتایج آن در قالب ضریب كاپا محاسبه شد، خروجی نـرم 

مقدار  666/6داری  دهد كه ميزان توافق بين دو كدگذار در سط  معنی ( نشان می0)جدول 

فـر، اسـتقالل    60/6داری از مقـدار   تر بودن عدد معنی توجه به كوچکبا باشد.  می 080/6

 شود، كه این امر حاكی از پایایی مناسب كدهای استخراجی است. كدهای استخراجی رد می

 خروجی ضریب کاپا .1جدول 

Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standard 

Error
a

 

Approximate 

T
b

 

Approximate 

Significance 

Measure of 

Agreement 
Kappa .787 .062 13.590 .000 

N of Valid Cases 293    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

ده اسـت.  شده از تكنيک آنتروپی شانون اسـتفاده شـ   بندی كدهای استخرا  منظور اولویت به

ها را در تحليـل محتـوا    این تكنيک در تحليل محتوا نيز كاربرد دارد و پردازش و تحليل داده

(. 0286ها استفاده نمـود )آذر   بندی داده توان برای رتبه دهد و از آن می بسيار قوی انجام می

خبـره جهـت    06در پژوهش حاضر پس از طی نمودن فرآیند كدگذاری این كدها در اختيار 

 3و  0های آنتروپی شانون )روابط  دهی قرار داده شد، سپس مطابق با فرمول دهی و نمره نوز

(، وزن كدها و سپس وزن تركيبی كدها بر اساس نظر خبرگان محاسبه شـدند و سـپس   2و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. validity 
2. reliability 
3. generalizability 
4. SPSS 
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ی  بندی شدند. به علت تعدد زیاد كدها فقط كدهایی كـه رتبـه   رتبه 3كدها مطابق با جدول 

 اند. آورده شده 0ر جدول اند د باالیی كسب كرده

 : به هنجار سازی ماتریس فراوانی كدها0ی  رابطه

 
 ی بار اطالعاتی هركد : محاسبه3ی  رابطه

 و 

 : ضریب اهميت هر كد2ی  رابطه

 

 آنتروپی شانون کدها .2جدول 

 کدها

آنتروپی 

هر 

شاخصه 

(Ej) 

درجه 

انحراف هر 

شاخص 

(Dj) 

 وزن تخصیص

داده توسط 

گیرنده  تصمیم

(jג) 

وزن 

ترکیبی هر 

شاخص 

(Wj) 

 رتبه

 0 200/6 620/6 000/6 300/6 سازی فرآیند بهينه

 0 200/6 620/6 000/6 300/6 نيازسنجی

 3 208/6 623/6 008/6 380/6 نوع مداخله

 2 202/6 62/6 000/6 300/6 ها توسعه توانمندی

 0 620/6 62/6 000/6 380/6 های مشوق تدوین بسته

 0 622/6 631/6 008/6 380/6 تدوین و تصویب اسناد

 0 622/6 631/6 000/6 380/6 بندی محالت اولویت

 0 623/6 630/6 600/6 301/6 اندازی دفاتر راه

 8 631/6 631/6 6002/6 200/6 ها تأمين پشتوانه

 1 633/6 63/6 002/6 380/6 اندازی نهادهای توسعه راه

ها در  ها كه تركيبی از فراوانی آن دهد كه مطابق وزن تركيبی شاخص مینشان  0جدول 

شده توسط خبرگان مسلط به موضوع است، كدهای  اسناد مختلف و وزن تخصيص داده

ها،  نامه ها، شيوه سازی فرآیند بازآفرینی شهری و ابالغ آن در قالب دستورالعمل بهينه
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انتخاب ، و های عملياتی بازآفرینی شهری ا و برنامهه ها و ...، نيازسنجی و تهيه طرح نامه بخش

اند. به علت تعدد،  بيشترین رتبه را كسب كردهنوع مداخله )نوسازی/بازسازی/ بازآفرینی(، 

 اند. شده اند در جدول نشان داده تنها كدهایی كه رتبه اول تا دهم را كسب كرده

 گیری نتیجه

های فرسوده شهری  فرآیند مدیریت بافت ی الگویی برای پژوهش حاضر در راستای ارائه

بر این اساس پس از گرفته است.  های فرسوده شهری انجام مبتنی بر حكمروایی بافت

ی پژوهش غربال و ارزیابی شدند و اسناد باقيمانده  جستجوی كليد واژگان، اسناد یافت شده

ازی شدند. سپس س در سبد پژوهش با استفاده از تاكتيک تحليل محتوا، كدگذاری و خالصه

این كدها در اختيار خبرگان جهت ارزیابی و استخرا  ضریب توافق قرار گرفت. در گام آخر 

شكل ارائه  ها، الگوی پيشنهادی در قالب یک ها و مقوله بندی كدها، مؤلفه نيز ضمن دسته

وكارها، تغيير بازار و مشتریان، رقبای جدید،  چالش اصلی بسياری از كسبشد. ازآنجاكه 

های  (، دستگاهDavenport, & Short, 1990ها است ) وكار و سازمان تغيير قوانين كسب

نفعان و نيازهایشان و ورود  ها و قوانين، تغيير ذی نامه دولتی نيز به دليل تغيير مستمر آیين

بازیگران جدید از این قاعده مستثنی نيستند. ناكامی در استقرار نظام مدیریت فرآیند به 

ریزی  سازی اهداف و طرح نفعان، شفاف لفی از قبيل عدم توجه به شناخت ذیدالیل مخت

ها و ایجاد آمادگی برای مواجه با  ناقص و در نهایت اجرای ناقص و عدم شناخت محدودیت

ریزی و  ی شناخت درست اهداف و طرح (. شيوهWong & Scarbrough. 2005هاست ) آن

نماید.  ها ایجاد ابهام می تا حدی برای سازمانای است كه  مسألهاقدام و متناسب با آن، 

 (.0210)پوركریمی و فر ، 

های مختلفی )از قبيل مدل  طور كه در پيشينه تحقيق نيز اشاره شد، مدل همان

ریزی ساختار فرآیندی وجود داردكه  ح ( برای طر0كوم و سایپاك اسكور، مدل پی.سی.اف، ای

شده توسط انجمن كيفيت و  ردی بودن مدل ارائهدر این پژوهش با توجه به جامعيت و كارب

و  2، مدل حلقه طالیی3وری آمریكا )پی.سی.اف(، با تلفيقی از مدل زنجيره ارزش پورتر بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. SCOR-PCF-ICOM-SIPOC 

2. Porter’s Value Chian 

3. Golden Cyrcle 
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های  در حكمرانی شهری، الگوی ساختار فرآیندی مدیریت بازآفرینی بافت 0پی 8مدل 

 نشان داده شده است. 2ریزی شد كه در شكل  فرسوده شهری طرح

 
 های فرسوده شهری  چارچوب و الگوی پیشنهادی مدیریت بازآفرینی بافت .4شکل 

 )منبع: محققین(

گذاری كالن  شود در این چارچوب اولين الیه مربوط به سياست همانطوركه مشاهده می

های كالن، تدوین قوانين و  بازآفرینی است كه شامل سه مؤلفه تبيين رویكرد و سياست

های مداخله  نهادسازی است. در این الیه، رویكردهای كليدی و شيوه مقررات و بسترسازی و

شود.  صورت مشاركتی، تعيين می گذاری و نوعاً به در بافت توسط نهادهای اصلی سياست

زمان با اجرا دائماً بازنگری شده و اصالح  های مختلف هم گذاری در الیه فرآیند سياست

شوند. در الیه عملياتی سه  تناسب با نياز تدوین میها و قوانين جدید م نامه شود و آیين می

ریزی، اجرا و پایش وجود دارد كه در این فرآیندها ابتدا همراستا  دسته فرایند كليدی؛ برنامه

های  های فرسوده استخرا  و طرح های بافت بندی و تدقيق نقشه های كالن، گونه با سياست

مندی از نهادها به  ها ضمن بهره دن طرحشود. پس از آماده ش اجرایی آماده و مصوب می

شود.  گری و تعامل نهادها و تعامل با مردم برای جلب مشاركت حداكثری اقدام می تسهيل

های خصوصی، از  گذاری دولت، و یا جلب مشاركت بخش تأمين منابع مالی اعم از سرمایه

ه آن پرداخت. ها ب مجموعه اقدامات كليدی و مهمی است كه باید پيش از اجرای پروژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. 8P Urban Governance 
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بایست نسبت به رفع موانع بازآفرینی اعم از  های تخصصی می زمان با این اقدامات كميته هم

ترین فرآیندهایی كه گاهی كمتر مورد توجه  موانع مالكيتی، حقوقی و ... اقدام نمایند. از مهم

مندی از  های توليدی است. بهره مندی از داده گيرد، نظام پایش اقدامات و بهره قرار می

ها و  های حاصل از پایش اقدامات، در درجه اول منجر به یادگيری و اصالح سياست داده

های فرسوده  منظور ترویج و ارتقای سط  شبكه و زنجيره ارزش بافت ها خواهد شد. به برنامه

 شود. ریزی و اجرا می های آموزشی و ترویجی بين نهادها و ساكنين طرح شهری، برنامه

كدی كه  06شده،  كد شناسایی 00، از 0نتایج تحليل جدول شماره  با توجه به

ازاین نيز اشاره شد این كدها  طور كه پيش ترین تأثير را داشتند استخرا  شد. همان مهم

باتوجه به تكرار و ميزان پراكندگی در تحليل متون با استفاده از روش آنتروپی شانون 

ای به این ده عامل داشته  بایست توجهی ویژه ه میگذاران این حوز اند. سياست شده استخرا 

 -اند از؛ انتخاب نوع مداخله )نوسازی/ بازسازی/ بازآفرینی( باشند. این عوامل عبارت

اندازی دفاتر تسهيلگری  راه -گر )حقيقی و حقوقی( اندازی و فعاليت نهادهای توسعه راه

های اقدام به نهادهای  برنامهبندی محالت ناكارآمد و ابالغ  شناسایی و اولویت -محلی

توسعه  -تدوین و تصویب اسناد توسعه محالت با مشاركت نهادهای متولی -متولی

ها و  نيازسنجی و تهيه طرح -های اجتماعی، اقتصادی و نهادی ساكنين محالت توانمندی

 سازی فرآیند بازآفرینی شهری و ابالغ آن در بهينه -های عملياتی بازآفرینی شهری برنامه

های مشوق نوسازی  تدوین بسته -ها و ... نامه ها، بخش نامه ها، شيوه قالب دستورالعمل

 های حمایتی )مالی، حقوقی، ثبتی، مالكيتی و ...( تأمين پشتوانه -مردمی

ها و كدهای مدیریت  در این پژوهش تالش شد با جستجوی موشكافانه مقاالت، مؤلفه

و استخرا  شوند و درنهایت در قالب یک چارچوب بازآفرینی بافت فرسوده شهری شناسایی 

های فرسوده هر شهر عليرغم  فرآیندی برای درك بهتر ارائه شوند. ازآنجاكه چالش بافت

های  های فرسوده، تفاوت های مفهومی، متناسب با نظام حاكميت، ساختار بافت شباهت

هایی دارند،  تفاوت فرهنگی، ميزان آمادگی ساكنين و نهادهای متولی و این قبيل موارد

شود در قالب مطالعه موردی و باشناخت نظام حكمرانی هر شهر و منطقه،  پيشنهاد می

ریزی ساختار  ساختار این فرآیند موردتوجه قرارگرفته شود تا در نهایت در صورت طرح

بندی شهرها بتوان یک الگوی جامع برای  بندی و دسته فرآیندی شهرهای مختلف، با خوشه

 كشور پيشنهاد نمود.شهرهای 
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 منابع

ها در  روش آنتروپی شانون برای پردازش داده  بسط و توسعه"(، 0286آذر، عادل. )
، شماره 86ی علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا، بهار و تابستان  فصلنامه، "تحلیل محتوا

 .08-0: 00 28و  20

جایگاه حکمروایی "(، 0210امينی، ميالد و صارمی، حميدرضا و قاليباف، محمدباقر. )

 12شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 
وسوم، شماره سوم، پایيز، شماره  فصلنامه تحقيقات جغرافيایی، سال سی ،"شهر تهران

 .300-363: 026پياپی 

هایی  شهری، آموزه تجربیات جهانی حکمروایی مناطق کالن"(، 0280بصيرت، ميثم. )
 .00-20: 08فصلنامه مدیریت شهری، سال پنجم، شماره ، "یرانبرای ا

های  تحلیل سرمایه"(، 0210اكبر و مشایخی، ابوالفضل و جعفری، قاسم. ) تقی پور، علی
ریزی  فصلنامه برنامه ،"های حکمروایی خوب شهری اجتماعی در بهبود شاخص

 .008، ص 0210، پایيز 0ای، سال سوم، شماره  توسعه شهری و منطقه

تعیین علل فرسودگی و ترسیم دور باطل فرسودگی  (،0281پژوهشكده توسعه كالبدی. )
رفت، پژوهش پشتیبان سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی  های برون و راه

 تهران: شركت عمران و بهسازی شهری ایران.های فرسوده و ناکارآمد شهری،  بافت

بندی عوامل  طراحی مدلی برای رتبه"(، 0210پوركریمی، فرناز و فر  مشائی، روح اله. )

وکار با  های مدیریت فرآیندهای کسب حیاتی موفقیت در استقرار سیستم
های نوین مدیریت،  المللی پژوهش سومين كنفرانس بين ،"3استفاده از روش الکتره 

 استانبول، تركيه اسفند.

ونه موردی: شهر های نوسازی شهری نم الگوی مدیریت پروژه" (،0210جعفری، طوفان. )

مجله علمی پژوهشی پژوهشكده هنر معماری و شهرسازی نظر )باغ نظر(، ، "تهران

 .06-02، سال دوازدهم، بهمن و اسفند: 20شماره 

اندازی دفاتر محلی نوسازی  مستندسازی تجربه راه"(، 0210اكبری، كاوه. ) علی حاجی

ایران )مادر  شركت عمران و بهسازی شهری، "بافت فرسوده در شهر تهران

 تخصصی(، تهران، ایران.

اكبری، كاوه و فالح زادگان، مينا و عسگری تفرشی، حدیث و ليلوی، فرهاد و قوام  علی حاجی

اندازی دفاتر تسهیلگری  تسهیل گری؛ تأسیس و راه"(، 0216پور، انسيه. )
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سازمان نوسازی شهر تهران، تهران،  ،"های فرسوده شهر تهران نوسازی در بافت

 ران.ای

ترجمه: عبدالرضا رضایی  ها، مهندسی مجدد سازمان(، 0211چمپی، جيمز و همر، مایكل. )

 نژاد، انتشارات رسا.

نقش نهادهای حاکمیتی محلی در فرآیند "(، 0216رفيعيان، مجتبی و هودسنی، هانيه. )

دانان، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران،  المللی جغرافی كنگره بين ،"بازآفرینی شهری

 ران.ای

، نشر پایندگان، دست نامه مدیران بافت فرسوده(، 0210رزقی، آیدین و گودرزی، غزاله. )

 تهران.

شناسی مدیریت یکپارچۀ حریم  آسیب"(، 0210شيخی، محمد و شبستری، محسن. )

ای، سال سوم، شماره  ریزی توسعه شهری و منطقه فصلنامه برنامه ،"شهر تهران کالن

 .20-0، بهار: 0

 تهران، انتشارات آذرخش. ،اصول نوسازی شهری(، 0281عليرضا. ) عندليب،

تهران، سازمان نوسازی  های فرسوده، دفترهای نوسازی بافت(، 0280عندليب، عليرضا. )

 شهر تهران.

اصغر و نمكی، مقداد و سركاری، محمود.  پزآرایی، علی فروزنده دهكردی، لطف اله و شيره

های فرسوده شهری  ای ساماندهی بافتمدیریت هماهنگ شهری بر"(، 0281)
و  22هفت شهر شماره  ،"( تجربه ساماندهی بافت فرسوده شهر آران وبیدگل

 .10-80، زمستان: 20

تحلیل بسترهای نهادی "(، 0218فيروزی، محمدعلی و امان پور، سعيد و زارعی، جواد. )
)منطقه های فرسوده  تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت

 -، زمستان: 0، شمارۀ 00های جغرافيای انسانی، دورۀ  پژوهش، "موردی: شهر اهواز(

810-161. 

های فرسوده  راهنمای شناسایی و مداخله در بافت(، 0280مهندسين مشاور شاران. )

تهران، شركت ایده پردازان فن  ،)مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران(

 و هنر.
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طراحی "(، 0212اكبری، كاوه. ) علی زاده، فریدون و حاجی عليرضا و درویشنادری خورشيدی، 
فصلنامه اقتصاد و  ،"های فرسوده شهر تهران نظام برونسپاری نوسازی بافت

 .000-060مدیریت شهری، شماره هفتم، تابستان: 

 های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کمی و کیفی، شیوه(، 0210نيومن، ویليام الرنس. )

 ه: حسن دانایی فرد و سيدحسين كاظمی، جلد دوم، تهران: مهربان نشر.ترجم

دیریت بازآفرینی شهری با تأکید بر الگوهای حکمروایی (، م0210هودسنی، هانيه. )
دانشگاه  نامه دکتری رشته شهرسازی، محلی نمونه پژوهش: شهر تهران، پایان

 تربيت مدرس، تهران، ایران.

ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی سند (، 0212وزیران. ) هيئت
 تهران، دفتر هيئت دولت. های فرسوده و ناکارآمد شهری، بافت
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