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 چکیده
های ناکارآمد شهری، رویکرد حکمروایی یکی از رویکردهای نوین مدیریت شهری و مدیریت بافت

خوب شهری است که فرایندی از همیاری دولت، بخش عمومی، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. 
های ناکارآمد شهری حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت جایگاههدف پژوهش حاضر بررسی 

اشد بهای اولیه میتحلیلی و مبتنی بر داده -پژوهش توصیفی باشد. روششهرداری تهران می 11منطقه 
ه است. گرفتصورت اسنادی و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجامآوری اطالعات اولیه، بهجمع که

دهنده این تایج تحقیق نشانن استفاده شده است Smart PLSو  SPSSافزارهای ها از نرمبرای پردازش داده
توانمندسازی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، )حکمروایی خوب شهری  هایاست که تمامیه مؤلفه

گیری توافقی، مشارکت، هتپذیری، قانونمندی، عدالت و انصاف، بینش راهبردی، جانعطاف
اری دهای ناکارآمد تأثیر مثبت و معنیبر تحقق پذیری بازآفرینی بافت (و پاسخگوییپذیری مسئولیت

 همؤلفان در این می .اندهای ناکارآم شناسایی شدهپذیری بازآفرینی بافتاند و به عنوان عوامل تحققداشته
بیشترین  756/8و  677/8، 018/8های مسیر توانمندسازی، کارایی و اثربخشی و شفافیت با ضریب های

بندی رتبه همچنین با توجه به ضریب تأثر و. اندهای ناکارآمد داشتهپذیری بازآفرینی بافتر را بر تحققیتأث

 قی،گیری توافپذیری، قانونمندی، عدالت و انصاف، بینش راهبردی، جهتصورت گرفته؛ ابعاد انعطاف
های بعدی، از نظر درجه اهمیت در تأثیر بر تحقق پذیری و پاسخگویی در رتبهمشارکت و مسئولیت

 اند.های ناکارآمد شهری قرار گرفتهپذیری بازآفرینی بافت
 تهران. شهر 11، منطقه های ناکارآمد، بازآفرینی، بافتحکمروایی خوب شهریکلیدی: کلمات 
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 مقدمه

شهری گیری فضاهای ای از عوامل و عناصر شهری، موجب شکلکنش متقابل مجموعه

 تیدرنهااختالل و آسیب و ناکارآمدی در هر یک از این عناصر و عوامل،  هرگونهشود. می

شود. این ناکارآمدی خود را در قالب مجموعه می ادشدهیموجب عدم کارایی فضای 

ه دار در شهر خود را بت مسألهفدهد و بدین ترتیب بامسائل و مشکالت شهری نشان می

خود  های اساسی ساکنانگویی به نیازنین بافتی در پاسخچ گذارد.معرض نمایش می

هایی از های ناکارآمد محدودهبافتدرواقع (. 7: 1607ی و مقصودی، )حبیب ناتوان است

 ها حادثشهر هستند که به سبب وجود مشکالتی که درگذر زمان بر ابعاد مختلف آن

ا از چرخه تکاملی حیات جداند و شده، کیفیت و شرایط زیستی نامطلوبی را پیدا کرده

و  116: 1635اند )باباخانی و همکاران: ها در آمدهگشته و به کانون مشکالت و نارسایی

 (.17: 1607، مقصودی حبیبی و 

های های ناکارآمد شهری، مدیریت شهری را با چالشاین مشکالت و کمبودها در بافت

گیری از را به سوی بهره گیران شهریای مواجه ساخته و مدیران و تصمیمعدیده

های مطرح های مطلوب در زمینه مدیریت شهری سوق داده است؛ یکی از روشروش

(. بر پایه اصول 51: 1635در این زمینه حکمروایی مطلوب شهری است )حسینی، 

 ها و مسائل جدیدگویی نیازها به تنهایی قادر به پاسخحکروایی مطلوب شهری، دولت

با افزایش انعطاف و قابلیت خود از طریق جذب نیروهای فعال در نیستند و ضروریست 

گیری به سازی و تصمیمنهادهای عمومی و درگیر کردن شهروندان در مراحل تصمیم

رد این رویک نفعان اصلی، توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند.یعنوان ذ

ایی به تحوالت به دید پوی است ساختاری مشارکتی و از پایین به باالدارای  یتی،رمدی

ها از توان مشارکتی جامعه مدنی در کنار ساختار نگرد و در برابر آنسیستماتیک می

  (.106: 1883، 1کند )بونتنبالمند خود استفاده میانعطاف

                                                           
1 Bontenbal 
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ریزی حاکم بر آن به دو شکل و از دو جهت نظام مدیریت شهری و رویکردهای برنامه

ری و ت شهیشهری تأثیرگذار هستند. اوالً اینکه اگر نظام مدیربر فرایند بازآفرینی 

توانند در پدید آمدن باشند، خود می و نقص ریزی آن دارای اشکالرویکردهای برنامه

ای هدر مرحله بعد از پدید آمدن بافت ثانیاًهای ناکارآمد شهری نقش داشته باشند. بافت

های عامل ساماندهی بافت دتوانآن می ریزیمدیریت شهری و نظام برنامه، ناکارآمد

ناکارآمد باشد. در تحقیق حاضر شکل دوم تأثیرگذاری نظام مدیریت شهری و ریکردهای 

بنابراین این تحقیق بر آن است تا جایگاه و نقش  باشد.مورد نظر می آن ریزیبرنامه

ر دهد. این های ناکارآمد مورد بررسی قراحکمروایی خوب شهری را در بازآفرینی بافت

مقاله قصد دارد تا مدل بازآفرینی شهری بر پایه پایه حکروای خوب شهری را ارائه کند. 

های حکروایی خوب شاخصهای موجود، بدین منظور از طریق واکاوی تعاریف و نظریه

ه کار شوند. رهیافت بهای ناکارآمد شناسایی و معرفی میشهری مؤثر بر بازآفرینی بافت

حکمروایی »های ناکارآمد شهری این مقاله به منظور بازآفرینی بافت گرفته شده در

 های ناکارآمدتواند موانع و مشکالت بر سر راه بازآفرینی بافتاست که می« همکارانه

های ناکارآمد شهری را ممکن سازد. بر پذیری بازآفرینی بافتشهری را بر داشته و تحقق

حکمروایی خوب شهری  هایشاخصهمان مدل پیشنهادی که  هایشاخصاین اساس 

بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی نقش حکمروایی خوب  شود.هستند تدقیق و ارائه می

 شهرداری تهران است. 11شهری منطقه  ناکارآمدهای شهری در بازآفرینی بافت

کمروایی عنصر ذاتی همکاری بین جامعه گفتمان ح امروز شهرسازی ادبیات در آنچه

انداز مدیریت جامعه سیاسی و همچنین دولت و شهروندان است و ریشه در چشممدنی و 

 در که است یپردازهینظر اولین اللین مک برایان (.7 :1887، 1)ساداشیواعمومی نو دارد 

. ظهور کنشگران (5: 1607 کاظمیان،) کرد مطرح را خوب حکمروایی مفهوم 1366 سال

های شهری از عوامل جهانی شدن بر سیاستهای شهری و تأثیرات متنوع در سیاست

این تئوری به  (.077: 1812، 1اهمیت یافتن تئوری حکمروایی در شهرها شده است )پیر
                                                           
1 Sadashiva 
2 Pierre 



 

  

 

 9911 اییز و زمستانپ، ومدهای جغرافیایی مناطق بیابانی، سال هشتم، شماره کاوش                         943

 

محلی  هایهای مختلف کنش متقابل بین کنشگران اجتماعی و دولتعلل و پیامدهای فرم

به مدیریت  گذای،(. حکمروایی در ادبیات سیات1811و همکاران،  1ینگفتورپردازد )می

 اطالق میبا همکاری مسئوالن دولتی و نمایندگان بخش خصوصی  وسیع امور دولت

که  بیند، سیستمی برای شهر تدارک میاین ساختار چند الیه (.13: 1816، 1شود ) کرسل

اجتماعی و فرهنگی در چیدمان اعضای سیاستگذار  –های دیگر اقتصادی مردم و بخش

سازی دارند داشته و مشارکت همه جانبه در تصمیم گر مداخله مستقیمو هدایت

 2(.612: 1817، 6کان)مک

استقرار حکمروایی شهری در  منظوربههای خود فعالیت چارچوبسازمان ملل در 

 The Urbanشهرهای جهان و در قالب برنامه ابتکار عمل حکمروایی شهری )

Governance Initiativeمنشور حکمروایی شهری نامید،  توان آن راای که می(، در بیانه

های حکمروایی خوب برشمرده است، که معیارها و ویژگی عنوانبهرا  ای گانهنه اصول

یری پذانونمندی، شفافیت، مسئولیتقاز: مشارکت شهروندان،  اندعبارتها این شاخص

و ودن پذیرا بگیری توافقی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی، گویی، جهتو پاسخ

 (.1: 1888، 5)برنامه توسعه سازمان ملل متحد بینش راهبردیده بودن،پاسخ

های جدید شهر با هدف حل مشکالت شهری، بهبود وضعیت کیفی و کمی زندگی تئوری

شهروندان در شهرها، ارتقاء کیفیت محیط شهر، مدیریت شهر، پیشبرد شهر به سوی 

بازآفرینی در همین راستا  (.1636:187 اند )زیاری و همکاران،تر شدن مطرح شدهمطلوب

نی فرایند آفرینش مکان مبتشهری به عنوان رویکرد ماتأخر در این زمینه مطرح شده است. 

داز انهای شهری است که بر همکاری و مشارکت اجتماعی برای ایجاد یک چشمبر دارایی

 (. 107: 1816، 7کند )تولیسمشترک تأکید می

                                                           
1 Torfing 
2 Kresl 
3 Mc Cann 
4 Mc Cann 
5 Undp 
6 Toolis 
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ن و به عبارتی زنده شد مفهوم احیاء، تجدید حیات و نوزایی شهریبازآفرینی شهری به 

(. همچنین به معنای بازتولید طبیعی، بخشی 276: 1635ایزدی و همکاران، شهر است )

: 1888، 1)روبرتز باشد که در معرض نابودی قرار گرفته استاز یک تمامیت زنده می

ای هبازآفرینی شهری فرایندی است که به خلق فضاها شهری جدید با حفظ ویژگی (.15

 (.130: 1631آبادی و مویدفر، شود )زنگیفعالیتی( منجر می -اصلی فضایی )کالبدی

ای همحیطی در مقیاسفرایند بازآفرینی شهری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست

غییر و تحوالت اقتصادی،  تغییر و تحوالت ای و ملی مشتمل بر اصول تشهری، منطقه

ایدار زیست و توسعه پاجتماعی، حکمروایی، تغییر و تحوالت کالبدی و کیفیت محیط

 (.05: 1603، پوراحمد و همکارانو  30: 1811، 1زابین)

باشد که یکی از اصول اصلی فرایند بازآفرینی شامل چهار اصل می همانطور که ذکر شد

ای محقق باشد. رویکرد هدایتگر پژوهش حاضر و چارچوب اندیشهآن حکمروایی می

ی برای سنجش حکمروایباشد. می "حکمروایی همکارانه"رویکرد و برگرفته از این اصل 

اند های جهانی و محلی معرفی شدههای متعددی توسط افراد و سازمانخوب، شاخص

توسعه سازمان ملل و بانک  رنامهگانه بهای نهکه در این پژوهش با مبنا قرار دادن شاخص

شاخص  18 تیدرنهاها با مطالعه ادبیات نظری و تجربی تحقیق، جهانی و توسعه آن

پذیری و پاسخگویی، عدالت و انصاف، مسئولیتقانونمندی، اصلی شامل مشارکت، 

گیری توافقی، توانمندسازی و کارایی و اثربخشی، شفافیت، بینش راهبردی، جهت

هایی جهت سنجش سطح حکمروایی مطلوب شهری و مؤلفه عنوان به پذیریانعطاف

مدل مفهومی  1شهری انتخاب گردید. شکل  ناکارآمدهای تأثیر آن بر بازآفرینی بافت

 دهد.پژوهش را نمایش می

تحقیقات زیادی در داخل و خارج از کشور  تاکنونحکمروایی خوب شهری  نهیزم در

 کنیم.ها اشاره میترین آناست که در زیر به چند مورد از مهم شدهانجام
 

                                                           
1 Roberts 
2 Zabin 
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 ی نگارندگان بر اساس مبانی نظری()منبع: طراح مدل مفهومی پژوهش -9شکل 

 

 ییحکمروا کردیتحقق روبینی پژوهشی، تحلیل و پیش(، در 1637) زادهیو عل یروزیف

 دهدیمپژوهش نشان  جی. نتاانددادهقرار  موردمطالعهاهواز را  یشهر تیریدر مد یشهر

 -1/21 نییپا یمبنا نیانگیاختالف از م زانمی و 83/1 ژهیبا مقدار و تیکه شاخص شفاف

 تیریمد ندیرآدر ف تیبهبود وضع یبرا یشتریب تیاز اولو متقابالًنامناسب و  طیشرا یدارا

نتایج مدل تحلیل تشخیص برای همچنین  .باشدیمشهروندان  دگاهیاهواز از د یشهر

ه ک دهدیمتحقق رویکرد حکمروایی شهری در مدیریت شهری اهواز نشان  ینیبشیپ

بهتر از بقیه  8/631کلی  ینیبشیپو میزان  8/217شاخص کارایی با میزان المبدای 

شرایط تحقق رویکرد حکمروایی شهری را در فرایند مدیریت شهری  تواندیم هاشاخص

 کند. ینیبشیپاهواز 

جامعه شهروندان و  نیرا در ب یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص (1635) ینیحس

 یایوپژوهش گ نیا یینها جهیقرار داده است. نت موردمطالعه هیدریحتربتکارشناسان شهر 

زم ع کیوجود  ازمندین هیدریحتربتدر  یخوب شهر ییحکمروا یسازادهیپآن است که 

 یوالگ نیبه چن هاآناعتقاد  خصوصبهو  تیحاکم یدر سطوح باال یو اراده قو یاسیس

 های مختلفدهد که در مورد شاخصی است. همچنین نتایج این پژوهش نشان میتیریمد

 وجود دارد. نظراختالفحکمروایی خوب شهری بین کارشناسان و شهروندان 
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( در پژوهشی در خصوص پایداری شهری در کنیا به این نتیجه 1811) 1و یاریم 1موتیسا

ید ، تأکتوسعهدرحالاند که برای رسیدن به پایداری شهری در شهرهای کشورهای رسیده

این بخش جایی است  چراکهاصلی باید بر روی بعد حکمروایی شهری متمرکز گردد، 

 که بیشترین چالش در آن وجود دارد.

خوب و توسعه  ییبه ارتباط نقش قانون، حکمروا یا( در مقاله1886موریتا و زلکه )

وسعه در ت یمهم اریخوب نقش بس ییمقاله معتقد است که حکمروا سندهیاند. نوپرداخته

سعه جهت عدالت و تو یو منابع مال عتیمؤثر انسان، طب تیریکه مد یاگونهدارد به داریپا

 ییحکمروا -1اند از مقاله عبارت نیآمده در ادستبه جیشود نتایمتوسط آن انجام  داریپا

 ییحکمروا -1شود. یانجام نم شبهکیبوده و  یجیامر تدر کیخوب و نقش قانون 

ر د یعموم یو نقش قانون در نهادها ییکارا ت،یشفاف ،ییپاسخگو دهندهجیخوب، ترو

 است. داریپا عهتوس یبرا یاتیامر ح کیخوب  ییحکمروا -6همه سطح است. 

های حکمروایی برای با عنوان ارزیابی شاخص( در پژوهشی 1885) 2و دانکن 6گانی

جزایر کوک، سه بعد از حکمروایی شامل قانونمداری، اثربخشی و کیفیت زندگی با 

دهد که عملکرد حکمروایی در گیری کردند. نتایج نشان میمعیارهای مختلف را اندازه

ا رکود ب فسادثباتی سیاسی و افزایش به دالیل بی 1885 تا 1888های جزایر کوک بین سال

 مواجه شده است.
 

 نطقه مورد مطالعهم

 11منطقه  باشد؛شهرداری تهران می 11محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر منطقه 

 1656یکی از مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران با وسعتی  عنوانبهشهرداری تهران، 

( از مناطق مهم 1638آمار سال  برحسبهزار نفر ) 120820هکتار و جمعیتی در حدود 

باشد محله می 16ناحیه و  7شامل  11آید. منطقه شهر تهران به شمار میمرکزی کالن

                                                           
1 Mutisya 
2 Yarime 
3 Gani 
4 Dancan 
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مطالعه را در شهر تهران  موقعیت محدوده مورد 1شکل در  (.1636)شهرداری تهران 

 .داده شده استنمایش 

 

 
 موردمطالعهنقشه موقعیت محدوده  -1 شکل

 

در محدوده گسترش یافته خود  با مسائل مبرم از یک سو، و توان ویژه از سوی  11منطقه 

 11سنجی منطقه خالصه مسائل و مشکالت مبرم و توان 1دیگر روبروست. در جدول 

 تری از منطقه مورد مطالعه پژوهش به دست آید.شناخت کاملگردد که ارائه می

هکتار است و  1788با مساحت  11های انجام شده محدوده منطقه با توجه به پژوهش

درصد محدوده منطقه  2636رسد. سال می 188بیش از  11درصد بافت منطقه  66عمر 

های شهری لبه درصد از طول 1535های شاخص تشکیل شده و های و پهنهاز گستره

های شود )مجموع طول خیابانهای ارزشمند بافت می)سیمای خیابان( هنوز شامل بدنه

ها و های تهران قدیم باید میدانکیلومتر است(. به خیابان 05اصلی منطقه نزدیک به 

 درصد کارکردهای تجاری،  08فضاهای شهری ممتاز را نیز افزود. بیش از 

مذهبی و  -درصد کارکردهای فرهنگی 58حکومتی، کارگاهی و انبار و باالتر از  -اداری

درصد واحدهای تجاری )عمده و خرده  11پذیرایی آن نقش شهری و فراشهری دارند. 
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 درصد فضاها و بناهای  2/0درصد انبارها، و  18ها، درصد کارگاه 11/1فروشی(، 

پورریحان و شریف جاهد، ر دراد )کریمقرا 11حکومتی تهران بزرگ در منطقه  -اداری

1637 :113.) 

 

 91سنجی منطقه خالصه مسائل و مشکالت مبرم و توان -9 جدول

 مسأله توان حوزه

هویتی
برخورداری از بقایای یک ساختار تاریخی و معرف  

های مختلف شهر که هنوز عناصر یادمانی، فرهنگی الیه
در خود و مدنی حامل خاطره جمعی شهروندان را 

 دارد.

اضمحالل روزافزون ارزشها در هشت دهه 
 گذشته

کالبدی و 
ی

ضای
ف

ها و محورهای های فضایی، کانونوجود مجموعه 
های عمومی همراه با عمدهشهری و بقایای عرصه

 هایی از معماری و سیمای شهر  قدیمی و تاریخی نشانه

یب ها با تخرفرسودگی فزاینده بناها، بافت
 عمومی هایشدن عرصه

ی
کارکرد

 

برخورداری از یک مرکز تجاری قوی )بازار تهران و 
امتدادهای آن( همراه با استقرار کارکردهای اصلی 

-ای و استمرار فعالیتخانهحکومتی، دولتی، سفارت

های ای با تنوع کارکردی ) در زمینههای فرامنطقه
 خدمات فرهنگ، پذیرایی و گردشگری(.

ی هاغلبه کاربریگریز کارکردهای برتر و 
 و با مرکز تاریخناسازگار با یگدیگر 

حرکتی
 

شهر، امکان های کالنکانونی در شبکه راهموقعیت 
ش بینی گستردسترسی از نقاط مختلف شهر، پیش

های مترو، شبکه تردد عمومی ) خطوط و ایستگاه
 اتوبوس، تراموار و...(.

تراکم و تردد سواره )به طور عمده سواره 
اغتشاش حرکت خودروها،  خصوصی(،

شهروندان و بار در سطح مرکز تاریخی، 
همراه با کمبود شدید پارکینگ و بارانداز و 

 ناکارآمدی شبکه همگانی.

ی
صاد

اقت
 

های اشتغال، های ویژه به عنوان فرصتوجود کانون
ها و ضوابط تشویقی(، امکانات و تسهیالت خاص )وام

تجدید حیات مرکز توجه روزافزون به رونق بخشی و 
 تاریخی منطقه.

عدم تعادل شدید در قیمت زمین، ملک و 
های مختلف منطقه در سرقفلی در بخش

ی هامقایسه با سایر مناطق، گریز فعالیت
ای ه)منابع اشتغال( برتر و جایگزینی فعالیت

 نازل.

جمعیتی
ها هزار نفر به مراکز کسب و کار و مراجعه روزانه ده 

 فعالیت منطقه
گریز ساکنین اصیل و جایگزینی اقشار 
ناتوان، تفاوت فاحش جمعیت شب و روز 

های )ساکن و غیر ساکن( ناهنجاری
 اجتماعی و بزهکاری.

 ،17-12: 1605تهران،  11منبع: طرح تفصیلی منطقه 
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ها و مطرح شد، در برگیرنده نقاط قوت، سرمایه 11 از منطقه ها و آماری کهویژگی

طقه ها و فضاها منبافت حفاطت و یا بازآفرینی ضرورت باشند کهمی 11های منطقه ارزش

های فراوان در کنار نقاط قوت و سرمایه کند.دوچندان میمدیران شهری را برای  11

مشکالتی از جمله، فرسوده بودن د هشا منطقه، در وضع موجود 11موجود در منطقه 

، شودبافت فرسوده شهر تهران میدرصد کل  6535درصد بافت آن که شامل  58بیش از 

ماعی و بطور کلی پذیری بافت اجتهای اخیر، آسیبروند کاهش جمعیت طی سال

را تشکیل  آننقاط ضعف  که هستیم  محیطی و اجتماعی و اقتصادی -ناپایداری کالبدی 

 .دهندمی

 

 هاروشها و داده

د. تواند متفاوت باشمیشناسی تحقیق با توجه به نوع، هدف و موضوع موردمطالعه روش

تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات  -روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی

اسنادی و پیمایشی است که با استفاده از روش پرسشنامه صورت گرفته است. برای 

های نابسامان شهری منطقه بررسی نقش حکمروایی مطلوب شهری در بازآفرینی بافت

پذیری و مؤلفه اصلی شامل مشارکت، قانونمندی، مسئولیت 18شهرداری تهران از  11

یری گپاسخگویی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی، شفافیت، بینش راهبردی، جهت

پذیری استفاده شده است، هر یک از این ابعاد دارای توافقی، توانمندسازی و انعطاف

صورت گیری بهنه. روش نمواندقرارگرفتههایی هستند که موردبررسی زیرشاخص

تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران برآورد شد. با توجه به جمعیت 

پرسشنامه موردنیاز  606نفر( با استفاده از این روش 120820شهرداری تهران ) 11منطقه 

 بود که تهیه و توسط شهروندان ساکن این منطقه تکمیل گردید. 

مورد  PLS Smart و SPSSافزار امه با استفاده از نرمهای حاصل از پرسشنداده

ندی بوتحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی برای طبقهیهتجز

برای تحلیل روابط میان  و همچنینها های مرتبط و تعیین ضرب اهمیت آنمؤلفه
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و   Smart PLSافزار با کمک نرم PLSسازی مسیری از مدل هابندی آنها و رتبهشاخص

ضرایب  1 جدول بهره برده شده است. SPSSافزار همچنین از آزمون فریدمن در نرم

دهد. ضرایب پایایی مرکب  و آلفای کرونباخ های سازگاری درونی را نشان میشاخص

هستند، و همه میانگین  6/8حد بحرانی  بیشتر از های مورد ارزیابیمؤلفه همه

های توان گفت مدلمی درنتیجهباشند می 2/8شده بیشتر از حد های استخراجواریانس

 ری در حد قابل قبولی قرار دارند.گیاندازه

 

 ضریب پایایی ترکیبی و روایی همگرا -1 جدول

AVE نام متغیر آلفای کرونباخ یپایایی ترکیب دهشمیانگین یا واریانس استخراج 

511/8  612./  061/8  مشارکت 

576/8  071/8  606/8  قانونمندی 

512/8  620/8  016/8  پذیری و پاسخگوییمسئولیت 

281/8  016/8  676/8  عدالت و انصاف 

561/8  672/8  612/8  کارایی و اثربخشی 

236/8  066/8  681/8  شفافیت 

228/8  051/8  025/8  بینش راهبردی 

236/8  013/8  012/8  گیری توافقیجهت 

501/8  632/8  631/8  توانمندسازی 

526/8  677/8  630/8  پذیریانعطاف 

 

 بحث اصلی

 توصیفی یهاافتهی

هری ش ناکارآمدهای بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت منظوربه

نفر از شهروندان ساکن این  606، بر اساس رابطه کوکران با تهرانشهرداری  11منطقه 

حکمروایی مؤثر بر های که برخی از مؤلفهییازآنجااقدام به پرسشگری شد.  منطقه

 های فردی و شرایط زندگییژگیونسبی هستند و  شهریناکارآمد های بازآفرینی بافت
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ها دارد؛ بخشی از پرسشنامه به اطالعات هر شخص تأثیر بسیاری در نحوه نگرش به آن

توصیفی اختصاص داده شد. آمار توصیفی پژوهش شامل؛ جنس، وضعیت تأهل، وضعیت 

وع ن منطقه ونوع فعالیت، مدت سکونت در مالکیت مسکن، سنی، سطح تحصیالت، 

نشان داده  6دهندگان در جدول پاسخباشد. وضعیت اطالعات توصیفی وسیله نقلیه می

 شده است.

مشخصات نمونه آماری -9جدول   

 درصد تعداد شرح درصد تعداد شرح

 شغل   جنس

67/66 132 مرد 03/17 186 کارمند   

16/16 03 زن 36/16 186 آزاد   

83/0 61 محصل تأهل  

61/6 167 متأهل دارخانه   50 12/15  

16/36 186 مجرد 85/16 58 کارگر   

31/6 15 بیکار سن  

68-15  37 87/15 37/2 13 سایر   

25-61  158 17/63 منطقهمدت سکونت در    

78-27  186 03/17  5 – 1  73 81/10  

78+  62 06/0  18 – 5  37 87/15  

18 – 15 تحصیالت  65 50/13  

سوادبی  0 80/1  18 – 15  02 36/11  

27/62 161 ابتدایی و راهنمایی سال 18بیش از    53 28/15  

66/61 118 دیپلم  نوع وسیله نقلیه 

و لیسانس پلمیدفوق  36 10/12 18/62 161 مترو   

و باالتر سانسیلفوق  68 06/6 13/11 05 اتوبوس   

31/15 71 تاکسی مالکیت مسکن  

13/21 171 ملکی 87/13 66 اتومبیل شخصی   

86/67 160 اجاره دوچرخه و  

کلتیموتورس  

11 06/1  

37/18 21 رهن 62/5 11 سایر   

68/18 21 سایر     
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 های استنباطییافته

های افتبحکمروایی خوب شهری مؤثر بر بازآفرینی های تعیین ضریب اهمیت مؤلفه

منظور استخراج ضریب اهمیت به: از روش تحلیل عاملی اکتشافی شهریناکارآمد 

از  ریشه ناکارآمدهای بازآفرینی بافتتأثیرگذار بر  حکمروایی خوب شهری هایمؤلفه

 معیار 18روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. با توجه به آنکه تحلیل عاملی روی 

تهران انجام  شهرداری 11های نابسامان شهری منطقه بر بازآفرینی بافتمؤثر  حکمروایی

 ونمندیقان، شفافیت، مشارکتعوامل اصلی شناخته شدند. متغیرهای  عنوانبهعامل  2شد، 

بر روی عامل اول دارای بار عملی بیشتری هستند. متغیرهای  یتوانمندسازو 

بر روی عامل دوم بار عاملی بیشتری  انصافو  عدالتو  پاسخگوییو  پذیریمسئولیت

بر روی عامل سوم و  کارایی و اثربخشیو  پذیریانعطافاند. همچنین متغیرهای داشته

 مل چهارم دارای بیشترین باربر روی عا گیری توافقیجهتو  بینش راهبردیمتغیرهای 

است.  شدهدادهبار عاملی و امتیاز عاملی متغیرها نشان  2اند. در جدول شماره عاملی بوده

، شفافیت، مشارکتها، عامل اول که شامل معیارهای با توجه به مقایسه نمره عامل

از عوامل حکمروایی خوب ترین عامل مهم عنوانبهاست  توانمندسازیو  قانونمندی

تهران تعیین شهرداری  11شهری منطقه ناکارآمد  یهابافت ینیبازآفرشهری مؤثر بر 

 گردید.

ی هاهای حکمروایی خوب شهری بر بازآفرینی بافتسنجش میزان تأثیر مؤلفه

در : (PLSسازی مسیری مدل معادالت ساختاری )مدلناکارآمد شهری با استفاده از 

از روش  توانمی که هدف، آزمون مدلی خاص از روابط بین متغیرها استهایی پژوهش

های مدل یکی از روش PLSسازی مسیری مدل معادالت ساختاری استفاده نمود. مدل

)مدل  گیریشامل دو بخش اندازه PLSمعادالت ساختاری است. یک مدل کامل مسیری 

ا هگیری، ارتباط سؤاالت با سازهبیرونی( و ساختاری )مدل درونی( است. در قسمت اندازه

های موردبررسی با یکدیگر جهت گیرد و در قسمت ساختاری عاملموردبررسی قرار می

گی ها و وجود همبستها موردتوجه هستند. با توجه به نرمال بودن توزیع دادهآزمون فرضیه
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( استفاده Smart PLSافزار های معادالت ساختاری )نرمتوان از مدلالزم بین متغیرها می

 (.116: 1631و همکاران،  زادهغالم) کرد

 

بار و امتیاز عاملی متغیرهای حکمروایی خوب شهری مؤثر بر بازآفرینی  -4جدول 

 های ناکارآمد شهریبافت

 امتیاز عامل بار عاملی معیار عامل

1 

 

 706/8 مشارکت

671/8 
 615/8 شفافیت

 608/8 قانونمندی

 718/8 توانمندسازی

1 
 607/8 گوییپذیری و پاسخمسئولیت

537/8 
 763/8 عدالت و انصاف

6 
 627/8 پذیریانعطاف

683/8 
 731/8 کارایی و اثربخشی

2 
 711/8 بینش راهبردی

160/8 
 617/8 گیری توافقیجهت

 

و ضریب مسیرها در شکل  PLSمدل مفهومی آزمون شده در حالت استاندارد یا الگوریتم 

است،  شدهدادهها با یکدیگر نشان است. اعدادی که بر روی مسیر سازه شدهارائه( 6)

شود. این اعداد بیانگر بتای استانداردشده در رگرسیون یا ضریب ضریب مسیر نامیده می

همبستگی دو سازه است و برای بررسی میزان تأثیر مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر ارائه 

های شود در مدلها نمایش داده میها و معرفبر روی مسیر بین سازهشود. اعدادی که می

 عاملی است. انعکاسی بیانگر بار

گیری تحقیق در حالت استاندارد را نمایش ( که وضعیت مدل اندازه6با توجه به شکل )

بیانگر بتای استانداردشده در رگرسیون یا  دهد و با توجه به مقادیر ضرایب مسیر کهمی

 توان میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل که مبستگی دو سازه است، میضریب ه
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 سازی مسیری پژوهشمدل ساختاری مدل -9شکل 

 

در این تحقیق هستند را بر متغیر وابسته  حکمروایی خوب شهریگانه ده هایمؤلفههمان 

را  هافهمؤلباشد را سنجید و میزان تأثیر این می شهریناکارآمد های بازآفرینی بافتکه 

با  توانمندسازیبندی نمود. بر اساس مدل درونی یا ساختاری تحقیق، مؤلفه نیز رتبه

 هریشناکارآمد های بازآفرینی بافتدارای بیشترین تأثیرگذاری بر  018/8ضریب مسیر 

 677/8ضریب مسیر  با کارایی و اثربخشی بعدازآندر محدوده موردمطالعه بوده است. 

در درجه سوم تأثیرگذاری  756/8با ضریب مسیر  شفافیتدر درجه دوم تأثیرگذاری و 

یب مسیر با ضر پذیرانعطافگیرند. مؤلفه قرار می شهریناکارآمد های بازآفرینی بافتبر 

با ضریب مسیر  عدالت و انصاف، مؤلفه 768/8با ضریب مسیر قانونمندی، مؤلفه 763/8

با ضریب  گیری توافقیجهت، مؤلفه 551/8با ضریب مسیر  بینش راهبردی، مؤلفه 570/8

های چهارم تا ماقبل آخر در رتبه 276/8با ضریب مسیر  مشارکتو مؤلفه  566/8مسیر 

قرار  شهرداری تهران 11شهری منطقه ناکارآمد های بازآفرینی بافتتأثیرگذاری بر 

دارای  221/8با ضریب مسیر  پذیری و پاسخگوییمسئولیتمؤلفه  تیدرنهاو  گیرندمی
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بر اساس مدل معادالت  شهریناکارآمد های بازآفرینی بافتکمترین تأثیرگذاری بر 

 بوده است. موردمطالعه( در محدوده PLSسازی مسیر ساختاری )مدل

 کارآمدناهای حکمروایی خوب شهری مؤثر بر بازآفرینی بافت هایبندی مؤلفهرتبه

حکمروایی خوب شهری مؤثر بر های بندی مؤلفهاولویت: شهروندان ازنظرشهری 

شوندگان با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد. پس از پرسش ازنظر بازآفرینی شهری

ص ، مشخحکمروایی خوب شهریبندی متغیرهای مستقل تأیید فرضیه امکان اولویت

در  05/6ای با میانگین رتبه توانمندسازیگردید که از مجموع معیارهای انتخابی متغیر 

 قانونمندیدر اولویت دوم و متغیر  16/6ای با میانگین رتبه شفافیتاولویت نخست، متغیر 

ین با میانگ بینش راهبردیدر اولویت سوم قرار گرفتند. متغیر  71/7ای با میانگین رتبه

تا ماقبل آخر به ترتیب  های چهارمدر اولویت آخر قرار گرفت. اولویت 13/2ای رتبه

 ،عدالت و انصاف، مشارکت، پذیرانعطاف، کارایی و اثربخشیمربوط به متغیرهای 

نتایج آزمون  5د. جدول نباشمی گیری توافقیجهت، و و پاسخگویی یریپذتیمسئول

 دهد.فریدمن را نشان می
 

بازآفرینی خوب شهری مؤثر بر های حکمروایی ای مؤلفهمیانگین رتبه -1جدول 
 های ناکارآمد شهریبافت

 ایمیانگین رتبه متغیر
 27/5 مشارکت

 80/5 پذیری و پاسخگوییمسئولیت
 71/7 قانونمندی

 51/7 کارایی و اثربخشی
 05/6 توانمندسازی

 16/6 شفافیت
 62/5 عدالت و انصاف

 61/5 پذیریانعطاف
 13/2 بینش راهبردی

 60/2 گیری توافقیجهت
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 گیرینتیجه

گیری فضاهایی در سطح ای از عوامل و عناصر شهری، موجب شکلکنش متقابل مجموعه

کاملی اند و از چرخه تشهرها شده است که کیفیت و شرایط زیستی نامطلوبی را پیدا کرده

ارآمد ها ناکو با عنوان بافت اندها در آمدهحیات جدا گشته و به کانون مشکالت و نارسایی

ا به وجود هبافترویکردهای مختلفی برای بهبود شرایط زیست در این  ند.شوشناخته می

د بهبوینی شهری رهدف بازآف .ها بازآفرینی شهری استرویکرد ماتأخر آنکه  اندآمده

 باشد. و فرهنگی می اقتصادی، اجتماعی کالبدی، هایهای ناکارآمد، در جنبهوضعیت بافت

در شرایط  ناپایداری  11ه قابل توجی از بافت منطقاز طرفی بخش با توجه به اینکه 

محیطی و اجتماعی قرار دارد و از طرفی نیز به عنوان بافت ارزشمند از نظر  -کالبدی

شود بکارگیری رویکرد بازآفرینی شهری در آن یک نیاز هویتی و عملکردی شناخته می

د مؤثر های ناکارآمفتپذیری بازآفرینی شهری در باعوامل مختلفی بر تحقق مبرم است.

حل آن در تمامیه مراهستند. یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر فرایند بازآفرینی شهری 

 بنابراین الزم بوده است باشد.ساختار نظام مدیریت شهری و رویکردهای حاکم بر آن می

د. در شهری بپرداز حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی جایگاه بررسیکه تحقیقی به 

همین راستا تحقیق حاضر به بررسی وضعیت حمروایی خوب شهری و جایگاه آن در 

 .شهر تهران پرداخته است 11شهری منطقه  های ناکارآمدبافت پذیری بازآفرینیتحقق

معیار حکمروایی  18های تحقیق و با توجه به آنکه تحلیل عاملی روی بر اساس یافته

عامل  2شهرداری تهران انجام شد،  11شهری منطقه  ناکارآمدهای بافت مؤثر بر بازآفرینی

عوامل اصلی شناخته شدند. نتایج این بخش از تحقیق با نتایج پژوهش  عنوانبه

( با عنوان حکمروایی خوب شهری و بازآفرینی پایدار 1637قائدرحمتی و همکاران )

ای هاند بین تمامیه شاخصرسیده های نابسامان )شهر کرمانشاه( که به این نتیجهبافت

های فرسوده شهر کرمانشاه ارتباط حکمروایی خوب شهری و بازآفرینی پایدار بافت

 معنادار و مستقیم وجود دارد همسو است.
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توانمندسازی، کارایی و  هایهمؤلف PLSبا توجه به نتایج مدل ساختار یا تحلیل مسیر 

به ترتیب دارای  756/8و  677/8، 018/8های مسیر اثربخشی و شفافیت با ضریب

های ناکارآمد شهری در محدوده های اول تا سوم تأثیرگذاری بر بازآفرینی بافترتبه

پذیری، قانونمندی، عدالت و انصاف، بینش های انعطافاند. مؤلفهموردمطالعه را داشته

تیب با ترپذیری و پاسخگویی به گیری توافقی، مشارکت و مسئولیتراهبردی، جهت

های در رتبه 221/8و  276/8، 566/8، 570/8، 551/8، 8768/8، 763/8مسیرهای  ضریب

شهرداری  11های ناکارآمد شهری منطقه چهارم تا دهم تأثیرگذاری بر بازآفرینی بافت

( 1636گیرند. نتایج این بخش از تحقیق با نتایج پژوهش امینی و همکاران )تهران قرار می

گاه حکمروایی شهری در فرایند بازآفرینی بافت فرسوده شهری که اینگونه با عنوان جای

ای ههای عدالت و انصاف و کارایی اثربخشی بیشترین و مؤلفهاند؛ مؤلفهگیری کردهنتیجه

اند همسو هترین تأثیرگذاری را داشتپذیری و پاسخگویی و بینش راهبردی پایینمسئولیت

 است.

های حکمروایی خوب شهری مؤثر بر آزمون فریدمن مؤلفه همچنین با توجه به نتایج

 بندی شدند که توانمندسازی،شوندگان اینگون اولویتپرسش ازنظربازآفرینی شهری 

های اول به ترتیب در رتبه 71/7و  16/6، 05/6ای قانونمندی و شفافیت با میانگین رتبه

پذیر، مشارکت، عدالت و انصاف، های  کارایی و اثربخشی، انعطافتا سوم و مؤلفه

های هگیری توافقی و بینش راهبردی به ترتیب در رتبی و پاسخگویی، جهتریپذتیمسئول

چهارم تا دهم قرار گرفتند. نتایج این بخش از تحقیق با نتایج پژوهش عظیمی آملی و 

 های فرسوده شهری با تأکید بر الگوی( با عنوان بازآفرینی بافت1635دار )جمع

ها تهران( همسو است. آن 6حکمروایی خوب )نمونه موردی: محله ده ونک، منطقه 

ند که ابندی کردههای حکمروایی خوب شهری مؤثر بر بازآفرینی را اینگونه رتبهشاخص

، توافق پذیریهای شفافیت، قانونمندی، عدالت و برابری، مسئولیتبه ترتیب شاخص

 اند.و مشارکت حداکثری قرار گرفته جمعی، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی
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 حکمروایی خوب شهریتوان گفت با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر می

ی ناکارآمد هاای بر بازآفرینی بافتبه عنوان یک الگوی مدیریتی نوین در سطح گسترده

هایی است که در پژوهش باشد. حکمروایی خوب شهری دارای مؤلفهشهری مؤثر می

ها مورد از آن 18های نظری و رویکرد هدایتگر تحقیق تعداد حاضر و بر اساس دیدگاه

یر های ناکارآمد شهری دارای تأثها بر بازآفرینی بافتمورد ارزیابی قرار گرفتند که همه آن

بندی و میزان باشند. در بین مؤلفه حکمروایی خوب شهری از نظر رتبهمثبت می

ت، های توانمندسازی، شفافیهای ناکارآمد شهری مؤلفهی بافتتأثیرگذاری بر بازآفرین

ار های برتر قرار دارند و از تأثیرگذاری بیشتر بخوردقانونمند و کارایی و اثربخشی در رتبه

اس ها بر اسریزی در راستای ارتقاء و ساماندهی این مؤلفهباشند. بنابراین با برنامهمی

های ناکارآمد شهری را بافتدر بازآفرینی پذیری تحق توانها میدرجه اهمیت و رتبه آن
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Introduction: Governance is an inherent element of cooperation between 

civil society and political society, as well as government and citizens. It is 

considered as a new vision of public administration. This theory deals with 

the causes and consequences of various forms of interaction between social 

actors and local governments. Urban regeneration means the revitalization and 

renewal of the old textures in a city. It is a process that leads to the creation of 

new urban spaces while preserving the main spatial features (physical-

activity). In social, economic and environmental dimensions, the process takes 

place on urban, regional and national scales. From functional and historical 

points of view, District 12 in Tehran is one of the most important areas of the 

city that currently suffers from a kind of inefficiency and disorder. The growth 

of population has declined in recent years, which is due to the vulnerability of 

social context, physical instability as well as environmental, social and 

economic degeneration. Therefore, the present study has evaluated the role of 

the components of good urban governance in the reconstruction of 

dysfunctional urban structures in District 12 of Tehran Municipality. 

Methodology: The research method in the present study is descriptive-

analytical, and documentary data were collected through a survey using a 

questionnaire. As many as 383 questionnaires were prepared and completed 

using a simple random sampling method. The data were analyzed using the 

SPSS and PLS Smart software programs. In this research, heuristic factor 

analysis was done to classify the corresponding components, determine their 

degree of importance, analyze the relationships among the indicators and rank 

them through PLS path modeling with the help of the Smart PLS software and 

Friedman test conducted with the SPSS software. 

Results and Discussion: In the present study, heuristic factor analyses were 

performed to determine the coefficients of the importance of the components 
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of good urban governance affecting the regeneration of dysfunctional urban 

structures. Structural equation modeling and Friedman test were also done to 

identify the relationships among the indicators and the components and to rank 

the factors of good urban governance affecting urban regeneration.  

In order to extract the coefficient of importance of the components of good 

urban governance affecting the regeneration of dysfunctional urban contexts, 

exploratory factor analyses were performed. In the factor analysis of 10 

governance criteria affecting the regeneration of disordered urban structures 

in District 12 of Tehran Municipality, four factors were identified as the main 

factors. The variables of participation, transparency, legitimacy and 

empowerment on the first factor emerged to have more practical burden. The 

variables of responsibility, accountability, justice and fairness had greater 

effects on the second factor. Also, the variables of flexibility, efficiency and 

effectiveness on the third factor and the variables of strategic insight and 

agreement orientation on the fourth factor had the highest factor loads. As the 

comparison of the factor scores indicated, the first factor, including the criteria 

of participation, transparency, legitimacy and empowerment, was found as the 

most important factor of good urban governance affecting the regeneration of 

dysfunctional urban structures in District 12 of Tehran Municipality. 

According to the results of the PLS path structure and the analysis model, the 

components of empowerment, efficiency and effectiveness and transparency 

with the path coefficients of 0.820, 0.766 and 0.653 had the first to the third 

ranks respectively. The components of flexibility, legitimacy, justice and 

fairness, strategic insight, agreement orientation, participation and 

responsibility and accountability were ranked next with the path coefficients 

of 0.639, 0.630, 0.552, 0.568, 0.537, 0.463 and 0.442 respectively. They had 

the fourth to the tenth ranks of impact on the regeneration of dysfunctional 

urban structures. 

According to the results of Friedman test, the components of good urban 

governance affecting urban regeneration were prioritized by the respondents. 

Empowerment, regularity and transparency with average values of 7.85, 7.23 

and 6.62 were ranked first to third. The components of efficiency and 

effectiveness, flexibility, participation, justice and fairness, responsibility and 

accountability, agreement orientation and strategic insight were also ranked 

fourth to tenth respectively. 

Conclusion: The results obtained in the present study show that good urban 

governance as a new management model is of effects on a large scale on the 

regeneration of dysfunctional urban structures. Good urban governance has 

certain components ten of which were evaluated in the present study based on 

theoretical perspectives and a research-guided approach. All the components 

proved to have a positive effect on the regeneration of dysfunctional urban 

contexts. In terms of ranking and the extent of impact on the regeneration of 
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dysfunctional urban contexts, the components of empowerment, transparency, 

regulation and efficiency and effectiveness are in at the top and are more 

influential. Therefore, in order to upgrade and organize these components 

based on their degree of importance and rank, it is possible through planning 

to facilitate the viability of regeneration in dysfunctional urban contexts. 

Keywords: Good urban governance, Regeneration, Inefficient texture, 

District 12 of Tehran.  

  


