اندیشه آریانا ،۱محمود محمدی ،۲غالمرضا کاظمیان

۳

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه حکمروایی همکارانه

4

تعارضهای بین ذینفعان بازآفرینی شهری موجب ناسازگاری ،اختالف نظر ،ناهماهنگی در درون یا بین ذینفعان
است که عدم مدیریت آن ،مانع بهرهگیری از ظرفیت کامل مشارکت و درنتیجه موجب عدم تحقق بازآفرینی شهری
میشود .از این رو ،شناخت تعارضهای موجود بین ذینفعان و ارائه الگوی مدیریت تعارض متناسب از اهمیت
بسزایی برخوردار است .شناخت مؤلفههای تأثیرگذار بر مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری مبتنی بر رهیافت
حکمروایی همکارانه ،موجب تنظیم روابط متقابل میان ذینفعان (دولت ملی ،اجتماع محلی ،بخش عمومی و خصوصی)
میشود و با بهرهگیری از همرأیی حاصل از این رهیافت ،اتحاد و قدرت اجرایی ذینفعان درگیر ،بیشتر و زمینه
تحقق اهداف بازآفرینی اجتماع محلی فراهم میگردد .هدف این مقاله ،ارائه مدل مفهومی «مدیریت تعارض ذینفعان
بازآفرینی شهری بر پایه حکمروایی همکارانه» است .به منظور دستیابی به این مدل ،مفاهیم پایه ،شامل طراحی
نهادی بازآفرینی شهری ،رهیافتهای مدیریت تعارض و حکمروایی همکارانه که بر تعارض بین ذینفعان بازآفرینی
اجتماع محلی و روابط متقابل بین ذینفعان تأثیرگذار است ،تبیین شده و عناصر و اجزای مرتبط با هرکدام و روابط
حاصل از آن مشخص شده است .برپایه مدل پیشنهادی ،پس از شناخت انواع تعارض بین ذینفعان اجتماع محلی،
یعنی تعارضهای شناختی ،منافع ،هنجاری ،رفتاری ،متناسب با سبکهای مختلف مدیریت تعارض اعم از رقابت،
شهری
همکاری ،سازش ،اجتناب ،مصالحه ،وضعیت هریک از انواع تعارض در روند مدیریت مداخلۀ طرح بازآفرینی
ِ
اجتماع محلی مشخص میشود .متغیرهای اعتماد ،درک ،مشروعیت و تعهد از اساسیترین مؤلفههای تأثیرگذار در
فرآیند همکارانه است که در نهایت موجب ظرفیتسازی نهادی و اثربخشی فرآیند حکمروایی همکارانه در مدیریت
مؤثر تعارض بین ذینفعان بازآفرینی در اجتماع محلی میشود.
کلیدواژهها :بازآفرینی شهری ،ذینفعان ،تعارض بین ذینفعان ،مدیریت تعارض ،حکمروایی همکارانه.
 1دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،استان اصفهان ،شهر اصفهان

E-mail: anar_80@yahoo.com
 2دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،استان اصفهان ،شهر اصفهان

E-mail: m.mohammadi4263@gmail.com
 3دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،استان تهران ،شهر تهران (نویسنده مسئول مکاتبات)

E-mail: kazemian1344@gmail.com
 4این مقاله برگرفته از رساله دکتری اندیشه آریانا با عنوان «ارائه الگوی مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه حکمروایی
همکارانه» است که با راهنمایی دکتر محمود محمدی و دکتر غالمرضا کاظمیان در دانشگاه هنر اصفهان در دست انجام است.
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مقدمه

مطالعات نظری ،بازآفرینی شهری را بهعنوان یک رویکرد مناسب به منظو ِر ارتقای ارزشهای زمین و بهبود
کیفیت محیط زیست () Adams and Hastings, 2001؛ اصالح مشکل افت شهری و تحقق اهداف مختلف
اجتماعی و اقتصادی ()Lee and Chan, 2008؛ دستیابی شبکههای اجتماعی موجود؛ بهبود وضعیت گروههای
آسیب پذیر؛ و بهبود اثرات نامطلوب در محیط زندگی ( ،)Chan and Yung, 2004در نظر گرفته است.
بررسی مطالعات انجام شده بر روی بازآفرینی شهری در طول دوره  1990تا  2012میالدی (Zheng
 )et al., 2014نشان دهنده بازنگری یکپارچه با تمرکز بر زیرسیستم برنامهریزی و زیرسیستم اجتماعی
بازآفرینی شهری است که طیف گستردهای از موضوعاتی را در بردارد که با هم همپوشانی دارند و در
نتیجه نمیتواند بهسادگی در یک زمینه مشخص ،طبقهبندی شود« .با نگاه به شهر بهعنوان یک سیستم
فضایی ،دو زیرسیستم بزرگ برای آن در نظر گرفته میشود :زیرسیستم برنامهریزی شهری و زیرسیستم
اجتماعی؛ درحالیکه زیرسیستم برنامهریزی شهر شامل همه عناصر مادی یک شهر ،از جمله عوامل
محیطی است که ساختار قلمروی را شکل میدهد؛ زیرسیستم اجتماعی از ساکنان بهعنوان ذینفعان کل
سیستم تشکیل شده است»)Ristea et al., 2010, 103( .
پژوهشهای انجام شده در زمینه بازآفرینی شهری نشان میدهند که عملکرد عناصر مختلف برنامهریزی
شهری ،نقش ذینفعان مختلف و روابط بین آنها موضوعات مهمی هستند که در ایجاد سازوکاری روشن
برای دستیابی و تحقق بازآفرینی شهری ،نقش بسزایی دارد .بررسی رابطه بین ذینفعان مختلف بازآفرینی
شهری و پژوهش در مورد ساختارهای حکمروایی (اداره) مؤثرتر برای تسهیل بازآفرینی شهری و
چگونگی بهبود نقش ذینفعان آن ،حوزهای ارزشمند برای پژوهش و موضوعی است که بهندرت به آن
اشاره شده است (.)Zheng et al., 2014
با توجه به نقش ذینفعان و رابطه مؤثر آن در پیشبرد و تحقق برنامههای بازآفرینی شهری ،شناخت
تعارضهای موجود میان ذینفعان بازآفرینی شهری و ارائه الگوی مدیریت تعارض متناسب برای آن
از اهمیت بسزایی برخوردار است .وجود تعارضات بین مسئولین و شهروندان (بهطور کلی ذینفعان
بازآفرینی) و عدم مدیریت آن ،مانع بهرهگیری از ظرفیتهای کامل مشارکت ذینفعان میشود و از آنجا
که مشارکت یکی از ارکان اصلی بازآفرینی شهری است (نوریان و آریانا16 ،1391 ،؛ برمبنای Batey,
 ،)2000در نتیجه موجب عدم تحقق کامل برنامههای بازآفرینی شهری میشود.
بازنمود این تعارضات ،در ناسازگاری ،اختالف نظر ،ناهماهنگی در درون و یا بین ذینفعان بازآفرینی
شهری است که مانع از تصمیمگیری همکارانه در اجرای برنامههای مصوب و در نهایت عدم انتخاب
گزینه توافقی همه ذینفعان و عدم تحقق پذیری کامل برنامههای بازآفرینی اجتماع محلی میشود.
در ساختارهای سنتی مدیریت شهری و براساس روابط عمودی و آمرانه ،شبکههای همکاری و مشارکت
مردمی و اعتماد متقابل شکل نمیگیرد و لذا تأکید و اصرار مدیران شهری بر طرحهای تفصیلی پایه (در
شرایط عدم پایبندی آنان به طرحهای تفصیلی) و عدم توجه به طرحهای ویژه بازآفرینی شهری ،موجب
نارضایتی ،بیاعتمادی ،ناسازگاری و افزایش تعارضات موجود بین ذینفعان طرحهای توسعه شهری
میگردد .درحالیکه نگرش سیستمی ،بیانگر این حقیقت است که حفظ تعادل درازمدت در سیستمهای
پیچیده مثل سیستمهای اجتماعی تنها از طریق همکاری متقابل زیرسیستمها و فراسیستمها ممکن است و
بنابراین دخالت آمرانه و تصمیمگیری متمرکز و از باال به پایین ،با طبیعت سیستمهای اجتماعی در تضاد
است (مهدیزاده و همکاران.)44 ،1385 ،

 »نظريه نهادی«؛ انگاشتهای پايه شاملبازآفرينی شهری ،مديريت
تعارض ذینفعان،
حکمروايی همکارانه؛
 رهيافتهای مديريتتعارض و حکمروايی
همکارانه.

مدل مفهومی
پيشنهادی

الگوی مديريت تعارض ذینفعان بازآفرينی شهری بر پايه
رهيافت حکمروايی همکارانه

 »نظريه نهادی در بازآفرينیشهری«؛
 »ذینفعان بازآفرينیشهری«؛
 »مديريت تعارض ذینفعانبازآفرينی شهری«؛
 »حکمروايی همکارانه دربازآفرينی شهری«.

شکل  .1فرآیند ارائه مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش

تبیین مبانی بازآفرینی شهری بر مبنای دیدگاه نهادی

بنابر نظریه نهادی ،بازآفرینی شهری 1عبارت است از« :دیدگاه و عمل جامع و یکپارچه با هدف بهبود
محیطی نواحی دچار افت شهری که منجر به کشف
دائمی در ابعاد کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست
ِ
راهحلهایی برای مشکالت نواحی فرسوده شهری میشود» ( .)Roberts, 2000, 17بازآفرینی شهری از
اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990در کشورهای پیشرفته از جمله هلند و آمریکا مطرح شده و در
بهسازی محلههای فرسوده و ارتقای کیفیت سکونت در آنها مورد استفاده قرار گرفته است .این رویکرد
به دنبال عدم موفقیت اجرای برنامههای صرف ًا کالبدی -فضایی اتخاذ شد ،زیرا دولتها دریافتند که
سرمایهگذاری در نوسازی شهری بدون روند هم زمان نوسازی اجتماعی -اقتصادی میتواند بیاثر باشد
(حبیبی و مقصودی .)1381 ،بازآفرینی به معنای تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و
ویژگیهای نو است که همگی در ایجاد روابط شهری جدید و یا تعریف دوباره روابط شهری گذشته
یا موجود مؤثر هستند (حناچی .)13 ،1386 ،نوسازی شهری ،بازآفرینی شهری ،توسعه مجدد شهری و
تجدید حیات شهری ،معانی مشابهی را در زمینه برنامهریزی شهر به اشتراک میگذارند ،اما از نظر مقیاس
تفاوت قابل توجهی را دارا هستند ( .)Zheng et al., 2014نوسازی شهری و بازآفرینی شهری دارای
معانی بسیار مشابه بوده و هر دو کار از مقیاس نسبت ًا بزرگ برخوردارند ،بهطوری که نوسازی شهری
بهعنوان فرایند پاکسازی و زدودن زاغه و توسعه مجدد کالبدی است که علت و سبب عناصر دیگری مانند

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه ...

مطالعه تعاريف و مبانی
زير:

رديابی ،واکاوی و تدوين
چارچوب نظری مديريت تعارض
ذینفعان بازآفرينی شهری مبتنی
بر رهيافت حکمروايی همکارانه

شناسايی مؤلفههای تأثيرگذار بر
»مديريت تعارض ذينفعان
بازآفرينی شهری برپايه
حکمروايی همکارانه«

شناسايی عناصر و اجزای
مرتبط با :

نامۀ معماری و شهرسازی

مدیریت تعارض از یک سو ،قدرت تخریبی تعارض را به حداقل میرساند و از سوی دیگر تعارض را
به یک پدیده اثربخش ،خالق ،سازنده و سودمند مبدل میسازد .از این رو ،لزوم و ضرورت مدیریت
تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری از آنجا مسلم است که برپایه رهیافت و فرآیندهای همکارانه ،میتواند
کشمکشهای بین ذینفعان بازآفرینی شهری را به گونهای تنظیم کند که از یک سو ،موجب برقراری
تعامل ،مشارکت و همکاری بین آنها شود و از سوی دیگر ،از وجود این تعارضها در ایجاد خالقیت،
اثربخشی و بهبود روند اجرایی طرحهای بازآفرینی شهری بهطور مؤثری استفاده شود.
این مقاله بر آن است تا مدل «مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه حکمروایی همکارانه» را
ارائه کند .بدین منظور از طریق واکاوی تعاریف و نظریههای موجود (مبانی نظریه نهادی ،انگاشتهای پایه
حکمروایی همکارانه و مدیریت تعارض ذینفعان) ،مؤلفههای
شامل بازآفرینی شهری ،حکمروایی بهویژه
ِ
مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری شناسایی و معرفی میشود .رهیافت بهکار گرفته شده در این مقاله
به منظور مدیریت تعارض ذینفعان« ،حکمروایی همکارانه» است که میتواند مشکالت و ناکارآمدیهای
سبکهای مطرح در ادبیات پژوهشی مدیریت تعارض را مرتفع سازد و مدل مدیریتی کاربردی در زمینه
بازآفرینی شهری را فراهم آورد .بر این اساس ،مؤلفههای مدل پیشنهادی تدقیق و ارائه میشود .شکل زیر
ارتباط بخشهای مختلف این مقاله و فرآیند دستیابی به مدل مفهومی پیشنهادی را نشان میدهد:
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حفاظت میراث میشود ( .)Couch et al., 2011درحالیکه بازآفرینی شهری ،ادغام جامع نظر (چشمانداز)
و عمل (اقدام) است که هدف از آن ،حل و فصل مشکالت چندبعدی مناطق محروم شهری برای بهبود
شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی آنهاست ( .)Ercan, 2011ویژگیهای بازآفرینی
شهری در تعاریف مختلف ارائه شده از آن ،بهطور خالصه در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1ویژگیهای بازآفرینی شهری در تعاریف مختلف
ويﮋﮔﯽﻫﺎی بﺎزآفرينﯽ شهری

زمينه
ﺟهﺖﮔيری اصلﯽ
اﻫداف کﻼن تجديدحيﺎت

تأکيد بر جامعيت و يکپارچگی سياست و عمل در زميﻨﻪﻫای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زيﺴتمﺤيﻄی
ترويج بازگشت بﻪ شهر ،باززندهسازی مرکﺰ شهر ،ترميم ﻓعاليتﻫا در يک زميﻨﻪ رقابتی بيﻦالمللی قدرتمﻨد ،اجرای
ابتکارات برای بهبود کيفيت مﺤيﻂزيﺴت
اﻓﺰايش عرضﻪ مﺴکﻦ و توسعﻪ زيرساﺧتﻫای مﺤلی ،تأکيد بر نقش اجتماع در تصميمگيری سياسی ،تأکيد بر انﺴجام

زمينهﻫﺎی اﺟتمﺎعﯽ مداخله

اجتماعی ،ايجاد مﺤﻼت ﻓرﻫﻨگی ،ارتقای ﺧدمات و تﺴهيﻼت اجتماع ،توانمﻨدسازی ساکﻨان ،تقويت ميراث ﻓرﻫﻨگی و
گردشگری شهری يا جذب تﺤقيقات و موسﺴﻪﻫای دانش پژوﻫانﻪ )آکادميک(
ايجاد مشاﻏل ،ﺣفاﻇت مشاﻏل ،اﻓﺰايش مهارتﻫای نيروی کار مﺤلی ،تﻼش برای دسترسی گروهﻫای مختلف اجتماع بﻪ

زمينهﻫﺎی اقتصﺎدی مداخله
زمينهﻫﺎی کﺎلبدی مداخله
زمينهﻫﺎی زيﺴﺖمﺤيﻄﯽ
مداخله
زمينهﻫﺎی حکمروايﯽ
بﺎزيگران اصلﯽ
سﻄح فضﺎيﯽ عمل

اشتغال ،تشويق بﻪ سرمايﻪگذاری در تأميﻦ ﺧدمات شهر ،ايجاد شهرﻫای رقابتی در زميﻨﻪ اقتصاد جهانی ،تأکيد بر ﻃبقﻪ
ﺧﻼق در شهر ،نوسازی اقتصاد شهری
ﺣفظ مﺤيﻂ ﻃبيعی و مصﻨوع ،اﻓﺰايش کارايی ﺣملونقل و ارتباﻃات ،رشد درونی بﻪ جای ﺣومﻪگرايی ،استفاده از پتانﺴيل
زميﻦﻫای قهوهای ،ﺣفظ يکپارچگی با راﻫبردﻫای اقتصادی و اجتماعی
درنظر گرﻓتﻦ انرژی -کارايی در راﻫبردﻫا ،توجﻪ بﻪ اقليم ،آب و ﻫوا و گرم شدن زميﻦ
درگيری اجتماع مﺤلی ،مشارکت در سﻄوح مﺤلی ،ﻓراگيری تمام ذيﻨفعان در تصميمگيری
تأکيد بر شراکت بيﻦ ساکﻨان اجتماع مﺤلی و مراجع مﺤلی
تأکيد بيشتر از سﻄوح مﺤلی تا سﻄوح مﻨﻄقﻪای

منبعODPM, 2003; Noon et al., 2000; Lang, 2005; Roberts, 2000 :

فرآیند یکپارچه بازآفرینی شهری ،حاصل تعامالت و روابط افقی بخشهای اجتماعی ،اقتصادی و
سیاستی تأثیرگذار؛ و عملیاتی پایین به باال و فعالیتی است که با درگیری و مشارکت تمامی نهادهای محلی
ِ
اعم از دولت محلی ،اجتماع محلی ،نهادهای خصوصی و مردمی و فراگیری تمام ذینفعان در تصمیمگیری
تا اجرا صورت میپذیرد (فرجی راد و کاظمیان.)1391 ،
همچنین براساس این دیدگاه ،عناصر اصلی بازآفرینی شهری عبارتاند از :مشارکت ،شامل مشارکت
مردمی ،مشارکت بینسازمانی ،مشارکت بین سازمانها و مردم و سایر ذینفعان ،راهبرد اعم از برنامهریزی
راهبردی شامل مقابله با فرسودگی و افت شهری ،مشکل گشایی و درگیرساختن تمام ذینفعان و پایداری،
شامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و عمل برنامهریزی (نوریان و آریانا.)16 ،1391 ،
مهمترین اصول یک برنامه بازآفرینی مؤثر عبارتاند از :چشمانداز راهبردی بلندمدت با تأکید بر پایداری
زیست محیطی؛ تأکید بر ارتقای همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی اجتماع محلی
بجای نوسازی کالبدی صرف؛ انعطافپذیری برنامههای اجرایی اولیه همسو با تغییر شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،زیست محیطی و مدیریتی؛ قبول منحصر به فرد بودن مکان؛ تأکید بر رویکرد مبتنی بر اجتماع
(اجتماع محور) در زمینه رفع فرسودگی شهری؛ مشارکت ذینفعان با تأکید بر نقش جوامع محلی؛ وجود
تعامل و مشارکت بیشتر میان بازیگران و دستگاههای درگیر؛ تعادل و موازنه میان سرمایهگذاری دولتی،
خصوصی و داوطلبانه؛ تالش برای اطمینان از همرأیی از طریق کاملترین مشارکت ممکن و همبخشی
تمام ذینفعانِ دارای منفعت قانونی در بازآفرینی( .حقیقت نائینی1393 ،؛ )Roberts and Sykes, 2000

مقامات بخش
عمومي

سازمانهاي
سياسي
گروههاي
ذينفع
رسانهها

مقامات ملي و
محلي

كاربران
نهايي

مالك
پروژه
طراح/
پيمانكار
مشتري/
سازمان

مالكان بنگاههاي
امﻼك

منابع برنامه
بازآفريني

اجتماع محلي

كارمندان

طرفداران محيط زيست

سرمايهگذاران و
تأمينكنندگان
اعتبار مالي

گروه مديريت
پروژه

سازمانهاي
اجتماعي و حرفهاي

شکل  .2ذینفعان بازآفرینی اجتماع محلی
منبعMoura & Teixeira, 2010, 292 :

همسايگان
مجاور
اجتماع محلي
صاحبان كسب و
كارها وصنايع محلي
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دیدگاه نهادی بر «تعامل ذینفعان محلی با هم و با سطوح باالدست» تأکید میکند؛ و از این رو ،تعاون،
مساعی) ذینفعان محلی با هم را بهعنوان بسترساز فرآیندهای بازآفرینی شهری
همکاری (تشریک
ِ
میبیند .از دیدگاه نظریه نهادی ،تعامل و همکاری ذینفعان محلی با هم پتانسیل و قدرت چانهزنی محلی
را در پیوند با سطوح باالتر مشخص میکند و بر تعدیل چارچوبها ،قوانین و مقررات ملی متناسب با
شرایط محلی تأثیر میگذارد.
از دیدگاه نهادی« ،ذینفعان بازآفرینی شهری» عبارتاند از افراد ،گروهها یا سازمانهایی که هرگونه منفعتی
در بازآفرینی دارند و نیز کسانی که میتوانند روی برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و استفاده در آینده برنامههای
بازآفرینی ،تأثیر بگذارند .ذینفعان مختلف بازآفرینی شهری شامل مقامات محلی ،ایالتی و ملی و همچنین
کسانی هستند که در بخش خصوصی (نهادی و یا فردی) به دنبال سرمایهگذاری ،کاهش خطرات ،به دست
آوردن سود و یا افزایش شهرت هستند .تحقق بازآفرینی شهری و فرآیند اجرای آن تا حد زیادی از
رابطه بین این ذینفعان مختلف ،ویژگیهای حالتهای مختلف مشارکت و همچنین قدرت ،سازوکار و
عملکرد عوامل مختلف تحت تأثیر قرار میگیرد .الزم به ذکر است که ذینفعان مختلف بازآفرینی از حقوق
و قدرت برابر در فرآیندهای نوسازی برخوردار نیستند (.)Zheng et al., 2014, 275-7
مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری بر روابط بین ذینفعان اصلی (کلیدی) تأکید دارد .دولت مهمترین
نقش را در ساختار حکمروایی بازآفرینی شهری بازی میکند ،بهطوری که بر راهبردهای برنامه بازآفرینی
تأثیر مستقیم دارد ( .)Greenwood and Newman, 2010ذینفعانِ بخش خصوصی نیز به فرآیند بازآفرینی
کمک میکنند و اغلب توسعهدهندگانی هستند که در برنامههای نوسازی ،سرمایهگذاری و ساختوساز
میکنند ،چشمانداز و فضای شهری را عرضه و طراحی فضای داخلی و زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار
میدهند ( .)Kriese and Scholz, 2011ذینفعان بخش عمومی کسانی هستند که از پروژه اثر میپذیرند یا
نهایی
مانند مقامات بخش عمومی و محلی با نفوذ و قدرت خود بر برنامه اثرگذارند .ساکنان بهعنوان کاربران
ِ
بازآفرینی یک اجتماع محلی ،ذینفعان نهایی هستند ( .)Moura & Teixeira, 2010, 291ذینفعانی که ممکن
است در یک برنامه بازآفرینی اجتماع محلی یافت شوند ،در شکل  2نشان داده است.

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه ...

تشخیص و تبیین رفتارذینفعان بازآفرینی شهری بر مبنای دیدگاه نهادی
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شناسایی تعارض بین ذینفعان اصلی بازآفرینی شهری

مفهوم تعارض 2ازنظر لغوی به معنای باهم اختالف داشتن ،متعرض یکدیگر شدن ،خالف یکدیگر آمدن
خبر و خالف یکدیگر ورزیدن است 3.وقتی یک نفر یا گروه و بهطورکلی یک طرف به منظور دستیابی
به منافع خود مانع از رسیدن طرف دیگر به منافعش شود و یا به تعبیر بعضی از صاحبنظران احساس
ممانعت به وجود آید ،تعارض شکل گرفته است .شاید سادهترین تعریف برای تعارض ،نداشتن توافق
میان دو نفر یا گروه باشد .برخی تعاریف مختلف تعارض در ادبیات نظری به صورت خالصه شده در
جدول  2آمده است.
جدول  .2تعاریف تعارض
رديف
١

مﻨﺒﻊ
مورا و تکسيرا
Moura and
Teixeira

٢

فرومو
Furumo
ريچارد .آل .دفت
Daft
گرای و همکاران
Gray, Coleman
and Putnam
دوبريﻦ
Dubrin

٦

کوﻧراد و اسکات
Conrad and Scott
رابينز
Robbins

٣
٤

٥

٧

٨
٩
١٠
١١
١٢

رولوف
Roloff
استيرز
Steeers
گريﻔيﻦ Griffin
تدسچی و همکاران
Tedeschi et al.
پوﻧدی Pondy

١٣
١٤
١٦

اسميت Smith
ليترر Litterer
بارون Baron
مک و اشنايدر
Mack & Snyder,

١٧

مارچ و سيمون
March and Simon

سال
٢٠١٠

چيستی
فرايند متعارض

٢٠٠٩

ﻻزمه رشد
فردی
رفتار بيﻦ گروه
سازماﻧی
ادراک
فعاليتهای
ﻧاسازگار
يک امر طﺒيعی
و ﻧتيﺠه مﺤيﻂ
رقابتی

٢٠٠٧
٢٠٠٧

٢٠٠٤
٢٠٠٢
١٩٧٤
١٩٩٣
٢٠٠١
٢٠٠٤
٢٠٠٦
١٩٨٧
١٩٩١
١٩٩٦
١٩٧٣
١٩٦٧
١٩٦٦
١٩٦٦
١٩٩٠
١٩٥٧

١٩٥٨

تعامﻼت
ارتﺒاطی افراد
فرايند متعارض
تعامﻞ خﺼماﻧه
ماهيت

تعارض
سازماﻧی
فرايند متعارض
عدم توافﻖ
ﻧاسازگاری در
اهداف
تعارض
سازماﻧی

شرايﻂ ﻧاسازگار
رفتار ﻧاسازگار
منافﻊ متضاد
تعارض
ارزشها

فرآيند متعارض
اعمال متعارض
تعارض
سازماﻧی

تعاريف مختلف تعارض
ويژگی)های( تعريف
اقدامات يک گروه ،ماﻧﻊ فعاليتهای گروه ديگر شود؛ و يا در برخی موارد ،موجب کارآمدی کمتر
عملکرد طرف ديگر شود ).(BiodivERsA, 2013, 3
تعارض مﺒيﻦ عﻼقمندی افراد به ﻧظرات خود است ،ﺿمﻦ اينکه ميزان معﻘولی از آن برای رشد فردی و
سازماﻧی ﻻزم و ﺿروری به ﻧظر میرسد ).(Furumo, 2009, 67
تعلﻖ به يک گروه میداﻧند و پندار اينکه ساير گروهها ماﻧﻊ از رسيدن آﻧها به اهداف و مﻘاصدشان میشوﻧد
)دفت ،١٣٨٣ ،ج(٨٢٦ :٢
فعاليتهای ﻧاسازگار شامﻞ )اهداف ،ارزشها ،عﻘايد ،باورها ،خواستهها ،احساسات( که باعﺚ آسيب
میگردد(Gray, Coleman and Putnam, 2007, 1417) .
زماﻧی که ﻧيازها ،خواستهها ،اهداف ،عﻘايد يا ارزشهای دو يا ﭼند ﻧﻔر با هﻢ متﻔاوت باشد و اغلب با
احساساتی ﻧظير خﺸﻢ ،درماﻧدگی ،دلسردی ،تﺸويﺶ ،اﺿطراب و ترس ،همراه استDubrin, 2004, ) .
 ،193به ﻧﻘﻞ از فياﺿی(١٣٨٨ ،
که به همديگر وابستهاﻧد واحساس میکنند که عﻼيﻘﺸان متضاد؛ متناقﺾ يا ﻧاسازگار استConrad and ) .
(Scott, 2002 , 134
که در آن شخص »الف« بهطور عمدی میکوشد تا به گوﻧهای بازدارﻧده ،موجب ﻧاکامی شخص در رسيدن
به عﻼيﻖ و اهدافﺶ گردد ).(Rahim, 2001, 11
منﺸاء آن را کميابی منابﻊ ،موقعيت اجتماعی ،قدرت يا ﻧظامهای ارزشی متﻔاوت میداﻧد.
شامﻞ مﻔاهيﻢ ادراک يا آگاهی ) ،(Perceptionمخالﻔت ) ،(Oppositionکميابی ) (Scarcityو بازدارﻧدگی
).(Robbins, 2006, 289-292) (Blockage

با فعاليتهای ديگر همکاران سازمان يا شﺒکه و يا افراد منتﻔﻊ از خدمات يا توليدات آﻧها ،ﻧاسازگار است.
)(Rahim, 2001, 19
در ايﻦ فرآيند احساس میشود ديگر افراد يا گروهها از برﻧامهها ،اهداف ،اعتﻘادات يا فعاليتها ،ﻧاراﺿی
يا در شرف ﻧاراﺿی شدناﻧد ) Steers, 1991به ﻧﻘﻞ از قاﻧﻊ.(١٣٩٣ ،
ميان دو يا ﭼند ﻧﻔر ،گروه يا سازمان Griffin, 1996) .به ﻧﻘﻞ از قاﻧﻊ(١٣٩٣ ،
رفتارها يا اهداف يک کنﺸگر )هر ﻧهاد اجتماعی( با ديگر کنﺸگران ﻧاسازگار است(Rahim, 2001, 17) .

بهعنوان يک فرايند پويا تﺤت رفتار سازماﻧی ).(Rahim, 2001, 17
شرايﻂ ،روشها و يا اهداف ﻧاسازگار بيﻦ مﺸارکتکنندگان )(Rahim, 2001, 18
ﻧتيﺠه مﺤروميت ﻧسﺒی از فعاليتها يا تعامﻼت با افراد ياگروه های ديگر)(Litterer, 1966, 180
بيﻦ افراد يا گروهها در يک موقعيت برابر که ايﻦ منافﻊ متضاد بايد شناسايی شوﻧد.
يا باورها که در صدد خنثی کردن ارزشهای طرف ديگر است.
بازتابی است از تعامﻼت گﺬشته و زمينههايی که در آن قرار داشتهاﻧد.
که اهداف ديگران را خنثی میکند(Rahim, 2001, 18) .
بهعنوان يک اختﻼل در مکاﻧيسﻢهای استاﻧدارد تﺼميﻢگيری؛ و تﺠربه گروهی يا فردی متﻔاوت در اﻧتخاب
يک گزينه ) Rahim, 2001, 17از .(march & simon, 1958, 112

جدول  .3معرفی نظریههای تعارض
انواع نظريه

نظريه سﻨﺘﯽ

Fayol
)(1916/1949
& Gulick
)Urwick (1937
)Taylor (1911
& Mooney
)Reiley (1939
Weber
)(1929/1947

از سال
١٩٠٠
ﺗا ﻧيﻤﻪ
دوم
دهﻪ
١٩۴٠

Follett
)(1926/1940
Follett

نظريه روابط
انسﺎنﯽ

نظريه تعﺎمل
گرايﯽ

مهﺎرتهﺎی
کوانﺘومﯽ
مﺒﺘﻨﯽ بر
نظريه آشوب

)Mayo (1933
Lewin
(1948),
Likert (1967),
)Whyte (1951
Barnard

از
آخريﻦ
سالهای
دهﻪ
١٩۴٠
ﺗا ﻧيﻤﻪ
دوم
دهﻪ
١٩٧٠
از ﻧيﻤﻪ
دوم دهﻪ
١٩٧٠
ﺗاﮐﻨﻮن
از شروع
قرن ٢١

ساخﺘار سازماﻧﯽ با ﻧام بﻮروﮐراسﯽ پيﺸﻨهاد داد ﮐﻪ هيچ ﺟايﯽ برای ﺗعارض در ﻧﻈر ﻧگرفﺖ؛ دارای اصﻮل زير اسﺖ :سﻠسﻠﻪ
مراﺗب مﻘامات ،ﺗﻮزيع ﮐار بر پايﻪ ﺗخصص ﻋﻤﻠکردی ،مﺠﻤﻮﻋﻪ قﻮاﻧيﻦ شامﻞ ﺣﻘﻮق و وظايف ﮐارمﻨدان ،دسﺘﻮرالعﻤﻞهای
اﺟرايﯽ برای هر مﻮقعيﺖ ﮐاری ،فﻘدان ﮐيﻔيﺖهای ﻋاطﻔﯽ در روابط بيﻦفردی ،اﻧﺘخاب ﮐارﮐﻨان و ارﺗﻘا بر پايﻪ شايسﺘگﯽ
فﻨﯽ) .(Rahim, 2001, 9ﺗعارض در ﻧﺘيﺠﻪ خﻠﻘيات ﻧاپسﻨد اﻧساﻧﯽ ﻧﻈير بﯽاﻧصافﯽ ،گيﺠﯽ و زيادهخﻮاهﯽ پديد مﯽآيد )ايزدی
يزدانآبادی.(٣١ ،١٣٧٩ ،
در ميان ﻧﻈريﻪپردازان ﺗئﻮری سﻨﺘﯽ ،مری پارﮐرفالﺖ يک اسﺘثﻨا اسﺖ .وی برای ﺗعارض سﻮدمﻨد ،ارزش قاﺋﻞ بﻮد و رشد
اﺟﺘﻤاﻋﯽ را هﻤاﻧﻨد رشد فردی در گرو ﺗﻮﺟﻪ بﻪ آﻧها مﯽداﻧسﺖ ).(Rahim, 2001, 9

وی معﺘﻘد اسﺖ هيچ سازماﻧﯽ ،فارغ از ﺗضاد ﻧيسﺖ و زﻧدگﯽ بدون آن ،مﻼل آور اسﺖ .ﺗضاد معارضﻪای اﻧرژی زاسﺖ و
وظيﻔﻪ مديريﺖ در برخﻮرد با ﺗعارض ،مديريﺖ آن اسﺖ .ﺗعارض را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣذف ﮐرد ،ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻠکرد سازمان را بهبﻮد
مﯽبخﺸد ).(Shelton & Darling, 2004
ﺗعارض سازماﻧﯽ را يک بيﻤاری اﺟﺘﻤاﻋﯽ مﯽداﻧد و در مﻘابﻞ ،هﻤکاری را ﻋامﻞ سﻼمﺘﯽ سازمان معرفﯽ مﯽﮐﻨﻨد )ميرﮐﻤالﯽ،
.(٥٠ ،١٣٧١
ﺗعارض يک مسئﻠﻪ فردی و خصﻮصﯽ اسﺖ؛ هر ﭼﻨد ﮐﻪ دو فرد در ﺗعارض گروهﯽ باشﻨد و بﻪﻋﻨﻮان يک واقعيﺖ زﻧدگﯽ
سازماﻧﯽ ،مﻮرد پذيرش قرار گرفﺘﻪ اسﺖ .ﺗعارض پديده ذاﺗاً بدی ﻧيسﺖ؛ بﻠکﻪ مﻤکﻦ اسﺖ مﻮﺟب رشد و گسﺘرش
شايسﺘگﯽهای افراد برای ﺗصﻤيﻢسازیهای فردی شﻮد و از ﺗصﻤيﻢگيریهای مبهﻢ ﺟﻠﻮگيری ﮐﻨد )ايزدی يزدانآبادی،١٣٧٩ ،
.(٣٢
ﺗعارض را بﻪﻋﻨﻮان يک واقعيﺖ سازماﻧﯽ مﯽپذيرد .ﭼﻨيﻦ روابﻄﯽ اﺟﺘﻨاب ﻧاپذيرﻧد ،زيرا ﺗعارض در يک مﺤيط پﻮيا و در
ﺣال ﺗﻐيير ،طبيعﯽ و ذاﺗﯽ بﻪ ﻧﻈر مﯽرسد )ايزدی يزدانآبادی.(٣٢ ،١٣٧٩ ،
ﺗعارض مديران سازمانها را وادار مﯽﮐﻨد ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ سﻄﺤﯽ معيﻨﯽ از ﺗعارض بکﻮشﻨد ﮐﻪ سازمان را زﻧده ،باﺗﺤرک ،خﻼق
و مﻨﺘﻘد بﻪ خﻮد ﻧگﻪ دارﻧد .رهيافﺖ ﺗعامﻞگرا رهبران گروه را بﻪ ﺣﻔﻆ سﻄﺢ مﻨاسبﯽ از ﺗعارض مﻔيد ﺗﺸﻮيﻖ مﯽﮐﻨد ،ﺗا گروه
را زﻧده ،خﻼق و اﻧﺘﻘادﮐﻨﻨده از خﻮد ﻧگاه دارد .ﺗعارض دو ﻧﻮع مخرب )ﮐاهﺶ ﻋﻤﻠکرد( و ﮐارﮐردی )بهبﻮد ﻋﻤﻠکرد( را شامﻞ
مﯽشﻮد ).(Shelton & Darling, 2004, 3
ﻋﻠﻮم ﺟديد مبﺘﻨﯽ بر فيزيک ﮐﻮاﻧﺘﻮم و ﻧﻈريﻪ آشﻮب ،پايﻪای مﻔهﻮمﯽ برای مﺠﻤﻮﻋﻪ مهارﺗهای مديريﺘﯽ ﺟديد فراهﻢ آورده
اسﺖ .مهارتهای ﮐﻮاﻧﺘﻮمﯽ بﻪ شرح زير ﺗعريف شدهاﻧد (١ :ديدن ﮐﻮاﻧﺘﻮمﯽ :ﺗﻮاﻧايﯽ برای ديدن هدفﻤﻨد؛  (٢ﺗﻔکر ﮐﻮاﻧﺘﻮمﯽ:
ﺗﻮاﻧايﯽ فکرﮐردن بﻪ شيﻮه مﺘﻨاقﺾ؛  (٣اﺣساس ﮐﻮاﻧﺘﻮمﯽ :ﺗﻮاﻧايﯽ اﺣساس زﻧده و ﺣياﺗبخﺶ؛  (۴شﻨاخﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮمﯽ :ﺗﻮاﻧايﯽ
برای داﻧسﺘﻦ بﻪ شيﻮه خﻼقاﻧﻪ و شهﻮدی؛  (۵ﻋﻤﻞ ﮐﻮاﻧﺘﻮمﯽ :ﺗﻮاﻧايﯽ برای ﻋﻤﻞ بﻪ شيﻮه مسئﻮﻻﻧﻪ؛  (۶اﻋﺘﻤاد ﮐﻮاﻧﺘﻮمﯽ :ﺗﻮاﻧايﯽ
اﻋﺘﻤاد بﻪ فرايﻨد زﻧدگﯽ؛  (٧وﺟﻮد ﮐﻮاﻧﺘﻮمﯽ :ﺗﻮاﻧايﯽ برای برقراری ارﺗباط مسﺘﻤر(Shelton & Darling, 2004) .

گام اول برای حل تعارض ،تجزیه و تحلیل تعارض است؛ یکی از روشهای دستهبندی انواع تعارض،
از طریق «هدف» ،یا علت اصلی اختالف است .در این مقاله از مطرح کردن تعارضهای درونفردی و
بینفردی پرهیز شده و تنها به مباحث مرتبط با تعارضات بینگروهی و بینسازمانی و روابط حاصل از آن
در حیطه شهرسازی ،اجتماع محلی و مدیریت بازآفرینی شهری پرداخته شده است .ادبیات نظری تعارض،
بر چهار عامل اصلی وقوع برای تعارضات بینگروهی و بینسازمانی ،اتفاق نظر دارند که عبارتاند از
(« :)Moura & Teixeira, 2010, 288تعارض شناختی» 4که ناشی از ارزیابیهای مختلف دادهها یا حقایق
تجربی و حاصل تفسیر ،ترکیب و استنباط نتایج مختلف از عناصر اساسی یکسان توسط گروههای مختلف
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ﺻﺎﺣﺐ نظر

سﺎل

تعريف نظريه تعﺎرض
روابط اﻧساﻧﯽ در ايﻦ ديدگاه بايد بﻪ سﻮی ﺗﺸکيﻞ گروههای ﮐاری هﻢسﻠيﻘﻪ و دارای ﺗﺠاﻧﺲ هدايﺖ شﻮد .طرفداران ديدگاه
سﻨﺘﯽ ،با ﺗﻮسﻞ ﺟسﺘﻦ بﻪ ﮐﻨﺘرل شديد و ﺗﻘﻮيﺖ ساخﺘار سازماﻧﯽ ،گروههای ﮐاری را بﻪ سﻮی ﺗﺠاﻧﺲ و سﻼيﻖ يکسان هدايﺖ
مﯽﮐﻨﻨد ) .(Owens, 2004, 326در ايﻦ ديدگاه ،ﺗعارض امری مخرب ،مﻨﻔﯽ ،ﻏيرﻋﻘﻼيﯽ در ﻧﻈرگرفﺘﻪ شده ﮐﻪ ﺗاﺣد مﻤکﻦ
بايد ﺣذف شﻮد .ايﻦ ديدگاه مﻨﺸﺄ ﺗعارض را ﻧاشﯽ از سﻮءﮐارﮐرد افراد يا سازمان ﺗﺠسﻢ مﯽﮐﻨد .ايﻦ ديدگاه ،ﺣﻞ ﺗعارض را
يک فرآيﻨد خﻄﯽ و مﻨﻄﻘﯽ مﯽﻧگرد ).(Shelton & Darling, 2004, 3

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه ...

نگرش به پدیدۀ تعارض دچار تحول بوده است .این نگرشها در قالب چهار نوع دیدگاه سنتی (دهۀ سی تا
چهل) ،رفتاری (یا منابع انسانی) (دهه  ،)1970-1940نگرش تعاملی (از دهۀ هفتاد تا قرن بیست و یک)
و مهارتهای کوانتومی مبتنی بر نظریه آشوب (از قرن  21تا به حال) دستهبندی میشود (نکBacal,:
( .) 2004; Ebhote , 2015; Khaiyat, 2016; Shelton & Darling, 2004جدول )3
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است .کافی نبودن اطالعات موجود ،یا روشن نبودن حقایق برای ارزیابی درستی یک موقعیت ،موجب
بروز تعارض شناختی میشود« .تعارض در هدف یا منافع» 5که عواقب منفی برخی اهداف ،تأمین سرمایه
برای هزینههای بیرونی در منافع مشترک و یا تخصیص منابع قابل عرضه ،موجب بروز این نوع تعارض
میشود« .تعارض هنجاری (عاطفی)» 6ناشی از واگرایی در ارزشها ،رفتارها و هنجارهایی است که باید
در رفتارهای مؤثر اجتماعی ،غالب باشد .علل ریشهای این تعارضات ،اصول اخالقی و معنوی غیرقابل
مذاکره است .بهترین رهیافت برای این موقعیت ،طرح مجدد مسئله به منظور تبدیل آن به تعارض منافع
است« .تعارض رفتاری (روابط)» 7که با خصوصیات شخصیتی و یا رفتار نمایندگان ذینفعان ایجاد میشود.
این تعارضات معمو ًال میتوانند هم از طریق مذاکره و یا هنگامی که تعارض افزایش مییابد از طریق
میانجیگری یک شخص ثالث مستقل حل شوند.
شناسایی تعارضهای بالقوه بین ذینفعان بازآفرینی ،گام مهمی در جهت پیشبینی و مدیریت تعارض
است .بنابراین ،پس از اینکه ذینفعان بازآفرینی شناسایی میشوند ،گام بعدی تعیین نیازها و انتظارات آنها
در خصوص برنامه و تعارضهای هر ذینفعی است که ممکن است در بازآفرینی درگیر شود .حل تعارض
منافع بین ذینفعان باید براساس نفوذ نسبی آنها بر اجرای برنامه صورت گیرد .نگاشت 8قدرت و منفعت
(یا نفوذ) ذینفعان ،روشی مؤثر برای این منظور است .شکل  3ماتریس قدرت /منفعت یا نفوذ (جانسون
و شولز )1999 ،را نشان میدهد که در پاسخ به سؤاالت مربوط به چگونگی بهرهمندی ،میزان دخالت و
قدرت عمل هر ذینفع در تصمیمات برنامه بهدست میآید.
بازيگران اصلي

ذينفعان راضيشده

ذينفعان مطلع

ذينفعان
با تﻼش حداقل

زياد

قدرت

زياد

سطح منفعت )نفوذ(

كم

كم

شکل  .3ماتریس قدرت  /منفعت (نفوذ)

منبعJohnson and Scholes, 1999 :؛ به نقل از Moura & Teixeira, 2010

در این ماتریس ،ذینفعان برپایه میزان قدرت و سطح منفعت (یا نفوذ) در برنامه به چهار دسته تقسیمبندی
میشوند :ذینفعان کلیدی ،9ذینفعان مطلع ،10ذینفعان راضی شده ،11ذینفعان با تالش حداقل« .12ذینفعان
کلیدی» ،کنشگران یا بازیگران اصلی در بازآفرینی شهری هستند که قدرت باالی نفوذ در برنامه و سطح
باالی منافع در آن را دارند .با استفاده از ماتریس قدرت /منفعت (نفوذ) ،ذینفعان اصلی که سطح باالی
منافع و میزان باالی قدرت نفوذ در برنامه بازآفرینی را دارا هستند شناسایی میشوند تا در گام بعدی،
تعارضات این دسته از ذینفعان که نقش کلیدی در تحقق برنامههای مذکور را دارند به منظور مدیریت
تعارض مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه حکمروایی همکارانه

هدف از مدیریت تعارض ،جلوگیری از تعارضات نیست ،بلکه توسعه مهارتها و روشها برای کمک به

قاطعيت

)تﻼش براي تحقق خواستههاي خود(

كم

 برخﻼف خواستههاي رقيب عمل كردن
 جستجوي تحقق واقعي خواستههاي
 مبارزه براي برنده شدن در رقابت برد و باخت
طرفين از طريق حل اختﻼف
 پيش بردن كارها در جهت
 مسأله يابي و حل مسأله به
مصالحه
 نتيجه مطلوب با استفاده
سود طرفين
 تﻼش براي تحقق خواستههاي طرفين
از اختيارات
 هر يك از طرفين بايد امتيازي بدهند تا
برد  -برد
برد  -باخت
اختﻼف ،حل شود.
 راه حل پشتيبان براي دستيابي به توافق
باخت  -برد
باخت  -باخت
موقت و در محدوديت زمان
 به عدم توافق بها ندادن
 عدم مشاركت در تعارض
 اولويت به خواستههاي ديگران
 حفظ بي طرفي به هر قيمت
 نرمش براي حفظ هماهنگي

سازش يا نرمش

اجتناب

كم

همكاري

)تﻼش براي تحقق خواستههاي ديگران(

زياد

شکل  .4سبکهای مدیریت تعارض بر اساس مدل توماس و احتمال برد و باخت در هر یک
منبع :برگرفته از رضائیان69 ،1392 ،؛ Moura and Teixeira, 2010, 303؛ Thomas, 1992
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زياد

رقابت يا فرمان

همكاري مبتني بر اعتماد و حل
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افراد ،گروهها و یا سازمانهای متعارض با هم در بازآفرینی شهری است ،تا به بیان تفاوتهایشان بپردازند
و مشکالت خود را در یک شیوه همکارانه و سازنده حل کنند .فرآیند مدیریت تعارض بین ذینفعان
در برنامههای بازآفرینی شهری به چهار عامل ضروری بستگی دارد ،سه عامل اول ،عوامل درونزاد
(درونی) تعارض هستند و عامل چهارم ،برونزاد (بیرونی) است .این موارد عبارتاند از :شناسایی قدرت،
نفوذ و روابط ذینفعان (دولت ،مسئولین ،بخش عمومی ،خصوصی)؛ مرحله برنامه بازآفرینی (طراحی،
اجرا ،آزمون)؛ نوع و مرحله تعارض (رفتار ،اطالعات ،نیازها ،ارزشها ،نهفتهها (مکنونات) ،پتانسیلها،
فرآیندها و غیره)؛ و زمینه قانونی و نهادی برنامه بازآفرینی (عمومی ،خصوصی ،محیط زیستی ،حمل و
نقل ،توسعه و غیره) .موفقیت مدیریت تعارض بستگی به تعامل کافی و مناسب عوامل فوق از طریق هفت
گام اساسی دارد که عبارتاند از :شناسایی تهدید ،نوع ،مرحله و ابعاد تعارض؛ شناسایی حقایق اساسی،
ادراکات ،نیازهای اجتماعی و روابط مؤثر سببی؛ شناسایی همه ذینفعان ،منافع ،قدرت ،ترسها و نیازهای
آنها؛ درگیر شدن همه طرفین به رسمیت شناخته شده در فرآیند مدیریت؛ شناسایی راهبرد راهحل مناسب
مدیریت تعارض و انتخاب دستورالعمل؛ بهکارگیری راهبرد راه حل انتخاب شده و دستورالعمل؛ و سنجش
موفقیت مدیریت تعارض (.)Moura & Teixeira, 2010, 298-301
مطالعه ادبیات نظری در خصوص ارائه و بهکارگیری سبکها و مدلهای مؤثر برای مدیریت تعارض
نشان میدهد که رایجترین و اثربخشترین آن ،پنج سبک مختلف توماس ( )1976برای حل و فصل
تعارض است که بعد از الرنس 13و لورش )1967( 14ارائه داد و عبارتاند از :شیوههای مبتنی بر رقابت،
همکاری (مبتنی بر اعتماد) ،نرمش یا سازش ،اجتناب و مصالحه (توافق) .مؤلفههای مدل دوبعدی توماس
شامل قاطعیت (تالش در جهت تحقق خواستههای خود) و همکاری (تالش در جهت تحقق خواستههای
دیگران) است .افضل الرحیم ( )1992در پژوهشهای خود با ایجاد اصالحات و تغییرات جزئی در این
مدل ،بر اثربخشی آن در مدیریت تعارض تأکید نموده و مؤلفههای مدل را به صورت منفعت یا نگرانی
نسبت به خود و یا دیگران اصالح کرده است( .شکل )4
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مديريت تعارض ذينفعان بازآفريني

 شناخت انواع تعارض :شناختي ،اهداف يا منافع،
هنجاري ،رفتاري )روابط(
 سبكهاي مديريت تعارض :رقابت ،همكاري )مبتني
بر اعتماد( ،نرمش يا سازش ،اجتناب ،مصالحه

تعارض

بين ذينفعان

رهيافت مديريت تعارض

رهيافت حكمروايي همكارانه

مشاركت ،حاكميت قانون ،شفافيت ،مسئوليتپذيري،
اجماعسازي ،عدالت ،كارآيي و اثربخشي ،پاسخگويي.

پيش

رانها

پوياييهاي همكارانه

فعاليتها

شفافيت فرآيند

و
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طراحي نهادي بازآفريني شهري

خروجيها
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در مدلهای مذکور ،استفاده از سبک همکاری مبتنی بر اعتماد ،نشانه استفاده سازنده از تعارض تلقی میشود
و بهترین عملکرد در مدیریت تعارض را دارد ،درحالیکه استفاده از سبکهای زورمدارانه و اجتناب در
مدیریت تعارض ،اثر منفی بر جای میگذارد و نشانه عدم استفاده سازنده از تعارض به شمار میآید.
همچنین ،فنون حل تعارض بین ذینفعان درونی عبارتاند از ترک کردن یا اجتناب ،مذاکره ،میانجیگری
و سازش ،15ارزیابی کارشناس ،16قضاوت ،17داوری ،18دادخواهی ،19پل زدن20؛ و فنون حل تعارض بین
ذینفعان بیرونی عبارتاند از گفتگو و مذاکره .مذاکره ،رایجترین شکل حل اختالف در بازآفرینی شهری
است که به موجب آن ،کنترل فرآیند اعتراض در گروههای درگیر باقی میماند (Moura & Teixeira,
 .)2010, 296-315با کمک این فنون ،حل تعارض احتما ًال از موقعیتهای برد -باخت به موقعیتهای
برد -برد ،به پیش میرود که در آن همه مشارکتکنندگان بتوانند برای رسیدن به اهدافشان ،راههای
جدیدی را امتحان کنند و در همان زمان ،با اهداف مخالفان آشنا شوند.
هرچند چارچوبها و مدلهای ارائه شده برای مدیریت تعارض ذینفعان به درک بهتر وضعیت تعارض
بین ذینفعان در برنامههای بازآفرینی شهری کمک میکند ،با این حال این مدلها بیشتر در تعارضات
سازمانی کارآیی دارند و در زمینههای شهری و اجتماع محلی با توجه به پیچیدگیهای ساختاری ،اجتماعی،
نهادی و دیگر عوامل زمینهای در بستر مسائل شهری ،کارآمدی اندکی دارند .بنابراین الزم است ابهامات
و کاستیهای این مدلها با ارائه راهکارهای نوین ،اصالح و مدل متناسب با زمینه مسائل شهری و عوامل
زمینهای و نهادی ارائه گردد.
در این بخش ،چارچوب مفهومی دستیابی به مدل پیشنهادی مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی با توجه به
نظریهها و رهیافت های مطرح ،ارائه میشود (شکل  )5و در ادامه ،این مدل در خصوص محور این پژوهش
یعنی مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی برپایه حکمروایی همکارانه ،تدقیق و تکمیل میگردد.

شهري برپايه حكمروايي همكارانه

شکل  .5چارچوب مفهومی دستیابی به مدل پیشنهادی مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری

این چارچوب مفهومی شامل ارتباط بین مفاهیم پایه (شامل طراحی نهادی بازآفرینی شهری ،رهیافتهای
مدیریت تعارض و حکمروایی همکارانه) است که بر تعارض و روابط متقابل بین ذینفعان بازآفرینی

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه ...
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اجتماع محلی تأثیرگذار است .برپایه این مدل ،پس از شناخت انواع تعارضهای شناسایی شده در اجتماع
محلی با استفاده از رهیافت مدیریت تعارض و سبکهای مدیریتی آن ،تعارضهایی که متناسب با کاربرد
سبک همکاری (مبتنی بر اعتماد) است ،استخراج و وارد مرحله بعدی مدل یعنی استفاده از رهیافت
حکمروایی همکارانه برای اداره تعارض میشود .همانطور که پیش از این اشاره شد ،سبک مدیریتی
همکاری بهترین نتایج را در مدیریت تعارض دارد و به موقعیت برد  -برد خواهد انجامید .شرایط
زمینهای متناسب با کاربرد سبک همکاری عبارتاند از (Moura and Teixeira, 2010, 303؛ Rahim,
(اجماع نظرها) ،حل
2001, 122-123؛ رضائیان :)75-74 ،1392 ،دستیابی به راه حل مورد قبول همه
ِ
تعارض با هدف یادگیری ،تلفیق بینشهای متفاوت ،جلب تعهد ،تلفیق خواستهها برای رسیدن به اجماع
در تصمیمگیری ،رفع موانع برقراری ارتباط ،حمایت کافی ،انگیزه الزم ،وقت و انرژی کافی ،وجود
همبستگی کافی بین طرفین تعارض.
مطالعه پژوهشهای انجام شده بر روی مدیریت تعارض در روابط بین ذینفعانِ مسائل شهری (�Abbo Us
 )man, et al., 2015; BRODISE, 2015; Durham, 2014; Alexandrescu, 2012نشان میدهد که الزم
است کاستیها و مشکالت راهبردهای مدیریتی آن ،برطرف شود .در ساختارهای سنتی مدیریتی ،روابط
عمودی و آمرانه (نگاه از باال به پایین) است لذا شبکههای همکاری و مشارکت مردمی و اعتماد متقابل
پویایی غلبه بر تعارض ،تصمیمگیری
شکل نمیگیرد .از این رو ،تالش برای فرآیند همکاری ،تقویت
ِ
جمعی و تالش برای دستیابی به همرأیی ضروری است .به عبارت دیگر ،مدیریت تعارض زمانی موفق
میشود که مشارکتکنندگان قانع شوند نتایج حاصل شده ،نیازهای همه مشارکتکنندگان از هر گروه یا
حزبی را تا حدی که رضایت حاصل شود ،تأمین کرده است.
بنابراین ،بهرهگیری از شیوههای ایجاد همرأیی و رهیافتهای مبتنی بر فرآیندهای همکارانه ،ظرفیتسازی
نهادی برای اعتمادسازی و افزایش مشارکت جمعی ،کلید اساسی در اداره تعارض بین ذینفعان بازآفرینی
شهری است .در این مقاله ،به منظور دستیابی به این هدف ،حکمروایی همکارانه بهعنوان شیوه مؤثر در اداره
تعارض بین ذینفعان بازآفرینی شهری پیشنهاد و مدل مفهومی مدیریت تعارض برپایه آن تبیین میگردد.
«حکمروایی همکارانه» ،یکی از رهیافتهای متأخر ادبیات نظری در حوزه برنامههای توسعه شهری،
منطقهای و بهویژه بازآفرینی شهری است .در طول دو دهه گذشته ،این راهبرد جدید در حوزه مدیریت
و اداره شهر ،بجای حالتهای مدیریتی و معارضانه سیاستگذاری و اجرا ،گسترش یافته است .این حالت
از حکمروایی ،ذینفعان متعدد را در انجمنهای مشترکی با سازمانهای عمومی ،گردهم میآورد تا در
تصمیمگیری اجماع محور شرکت کنند.
اسرینواس ،)1996( 21حکمروایی را «علم تصمیمگیری» نامیده است .مفهوم آن مجموعه پیچیدهای از
ارزشها ،هنجارها ،فرایندها و نهادها را دربر میگیرد که از طریق آنها مدیریت توسعه جامعه بهطور
رسمی و غیررسمی انجام میشود و درنهایت به «رفع تعارضها» میانجامد (برکپور و اسدی،1388 ،
 .)190مفهوم حکمروایی گستردهتر از حکومت است و حکومت یکی از مؤلفههای آن به شمار میآید.
حکومت ،مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است .اما حکمروایی ،نوعی فرآیند
است .این فرآیند دربردارنده نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر میگیرد
( .)Mc Loughlin, 1973, 249-250تعریف حکمروایی نشان میدهد که هماهنگسازی نظامهای
اجتماعی پیچیده و هدایت توسعه جامعه ،هیچگاه تنها به عهده دولت نبوده ،بلکه همواره مستلزم روابط
متقابل میان بازیگران دولتی و غیردولتی بوده است (.)Rakodi, 2001, 524
بستر برقراری و اصول پیادهسازی حکمروایی در بازآفرینی شهری برمبنای تعریف ارائه شده از سازمان
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ملل عبارت است از مشارکت (حضور فعال همه شهروندان در همه مراحل بازآفرینی از تصمیمگیری تا
اجرا)؛ حاکمیت قانون (رعایت چارچوبهای قانونی عادالنه و منصفانه؛ شفافیت (جریان آزاد اطالعات)؛
مسئولیتپذیری (ارائه خدمات از سوی همه ذینفعان بنابر نقش تعیین شده هریک)؛ اجماعسازی
(همرأیی به منظور رسیدن به منفعت برد  -برد)؛ عدالت و انصاف (برخورداری از فرصتها ،منافع و
منابع برابر)؛ کارآیی و اثربخشی (استفاده از منابع موجود به صورت کارا)؛ پاسخگویی (نهادهای دولتی،
بخش خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی) (.)UNDP, 2000, 1
حکمروایی در مقایسه با شیوهها و فرآیندهای سنتی تصمیمگیری و سیاستگذاری حکومتی که عموم ًا
باال به پایین بوده و بهصورت فرآیندهایی غیرمشارکتی و بدون دخالت بازیگران ،گروهها ،افراد و
ذینفعان غیرحکومتی انجام میپذیرد ،بهعنوان «فرآیند تصمیمگیری مشارکتی» تعریف میشود که در آن
ذینفعان چندگانه اعم از ذینفعان حکومتی و غیرحکومتی ،مجموعه خواستهها ،نیازها و راه حلهای خود
را در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری بیان میدارند (فرجی راد و کاظمیان .)145 ،1391 ،ماهیت
حکمروایی شامل سه مفهوم (فرآیند) «هماهنگی»« ،22تعاون» 23و «همکاری» 24است که در دو سطح افقی
(بین بازیگران منطقه یا محله) و عمودی (بین بازیگران منطقه یا محله با سطوح سیاسی باالتر) رخ میدهد.
در این زمینه ،گریفیتس و همکاران ،چهار نوع سیستم حکمروایی نهادی را براساس درجه یکپارچگی
آن تشخیص دادهاند ( :)Griffiths et al., 2007, 417-418حکمروایی دولت که از طریق رشتهای از
ارزشهای متفرق ،دخالت باالی دولت و تصمیمگیری از طریق مذاکره محدود با اتحادیهها ،گروههای
داوطلب و انجمنهای صنفی صورت میگیرد .حکمروایی بازار که با رشتهای از ارزشهای متفرق و سطح
پایین مشارکت دولت و غلبه نیروهای بازار در تصمیمسازی شناخته میشود .حکمروایی شراکتی که از
طریق مجموعهای از ارزشهای یکپارچه ،مشارکت کم دولت و شراکت از طریق سلسله مراتب مدیریتی
متکی بر اقدامات داوطلبانه شناخته میشود .حکمروایی همکارانه که از طریق مجموعهای از ارزشهای
یکپارچه ،مشارکت باالی دولت و تصمیمگیری از طریق همکاری عمومی -خصوصی شناخته میشود.
براساس سیستمهای نهادی فوق ،با حرکت از حکمروایی دولتی و بازار به سوی حکمروایی شراکتی و
همکارانه ،بر سطح یکپارچگی مجموعه ارزشها افزوده میشود و در واقع در حکمروایی همکارانه (مبتنی
بر دخالت و درگیرشدن مجموعه نیروها ،بازیگران و ذینفعان) ،نوعی از یکپارچگی شکل میگیرد که
میتواند ضمن استفاده از ظرفیتهای موجود ،ظرفیتهای جدید را برای توسعه ایجاد نماید .تأثیرگذاری
مفاهیم سه گانه 25ماهیت حکمروایی بر میزان درجه یکپارچگی آن به صورتی است که با حرکت از
«هماهنگی» به سوی «تعاون» و سپس «همکاری» بر درجه یکپارچگی حکمروایی افزوده میشود (فرجی
راد و کاظمیان.)163-161 ،1391 ،
حکمروایی همکارانه ،فرآیند اداره کردن شامل برنامهریزی ،سیاستگذاری و مدیریت با هدف نهادینه
کردن یک «فرآیند تصمیمگیری جمعی» ،است که رسمی ،اجماع گرا (ایجاد همرأیی) و شورایی است
( .)Ansell, & Gash, 2008; Emerson et al., 2012; Bradley, 2012جدول  4تعاریف و ویژگیهای
مطرح شده برای حکمروایی همکارانه را نشان میدهد.

رديف

ﻣﻨﺒﻊ

سال

١

اسميت٢٦

١٩٩٨

٢

کليدواژه
ﻫمﺎﻫﻨﮕﯽ

ميﺎنجﯽگرانه٢٧

ويژگی)های( تعريف حکمروايی همکارانه
حکمروايﯽ ﻫمکﺎرانه شﺎمل »نمﺎيﻨدگﯽ گروهﻫﺎی ذيﻨفع کليدی است ).(Smith, 1998, 61

٣

والتر و
پتر٢٩

٢٠٠٠

٤

تفﺎوت »حکمروايﯽ
ﻫمکﺎرانه« بﺎ
»تأثيرگروه ذيﻨفع«

٥

کﻮنيک و
ايﻨز٣٠

٢٠٠٣

حکمروايﯽ ﻫمکﺎرانه

شﺎمل » نمﺎيﻨدگﺎن ﻫمه مﻨﺎفع مربﻮﻃه« )(Connick, 2003, 180

انﺴل و
گﺶ

٢٠٠٨

تصميمگيری و رسيدن
به اجمﺎع )ﻫمرأيﯽ(

حکمروايﯽ ﻫمکﺎرانه به يک راﻫبرد صريح و رسمﯽ از ترکيب ذيﻨفعﺎن تﺎ فرآيﻨدﻫﺎی تصميمگيری ﭼﻨد جﺎنبه
و اجمﺎع محﻮر ،اشﺎره دارد؛
در حکمروايﯽ ﻫمکﺎرانه» ،نهﺎديﻨه« کردن يک فرايﻨد تصميمگيری جمعﯽ ،اصل است؛
فرآيﻨد اداره کردن شﺎمل برنﺎمهريزی ،سيﺎست گذاری و مديريت است؛
واژه ﻫمکﺎرانه ،نشﺎن دﻫﻨده »رﻫيﺎفت شﻮرايﯽ و اجمﺎع محﻮر« ٣١است.

حکمروايﯽ ﻫمکﺎرانه

يک ﭼيدمﺎن اداره کﻨﻨده که در آن يک يﺎ ﭼﻨد سﺎزمﺎن عمﻮمﯽ ،ذيﻨفعﺎن غيردولتﯽ را بهﻃﻮر مﺴتقيم در يک
فرآيﻨد تصميمگيری جمعﯽ درگير مﯽکﻨﻨد که اين فرآيﻨد ،رسمﯽ ،٣٢اجمﺎع گرا ،٣٣و شﻮرايﯽ ٣٤است و قصد
دارد که سيﺎست عمﻮمﯽ را ايجﺎد يﺎ اجرا کﻨد ،يﺎ برنﺎمهﻫﺎ يﺎ دارايﯽﻫﺎی عمﻮمﯽ را مديريت کﻨدAnsell, ) «.
(& Gash, 2008

واژهﻫﺎی معﺎدل

٦

واژهﻫﺎی به کﺎررفته در ادبيﺎت نظری و نﺴبتﺎً معﺎدل بﺎ حکمروايﯽ ﻫمکﺎرانه عبﺎرتاند از :تعﺎون )ﻫمکﺎری(
دولت -جﺎمعه ،شراکت عمﻮمﯽ -خصﻮصﯽ ،٣٥مديريت مشﺎرکتﯽ ،٣٦سيﺎستﮕذاری تعﺎملﯽ ،٣٧حکمروايﯽ
ذيﻨفعﺎن ٣٨و مديريت ﻫمکﺎرانه.٣٩

امرسﻮن،
نبﺎتچﯽ و
بﺎلﻮق

٢٠١٢

حکمروايﯽ ﻫمکﺎرانه

فرآيﻨدﻫﺎ و سﺎختﺎرﻫﺎی تصميمگيری سيﺎست عمﻮمﯽ و مديريت که مردم را بهﻃﻮر مفيد ،به مﻨظﻮر انجﺎم يک
ﻫدف عمﻮمﯽ که بدون مشﺎرکت و درگير شدن آنهﺎ انجﺎم نمﯽشﻮد ،در سرتﺎسر محدودهﻫﺎی سﺎزمﺎنﻫﺎی
عمﻮمﯽ ،سطﻮح دولت و/يﺎ گردونهﻫﺎی عمﻮمﯽ ،خصﻮصﯽ و مدنﯽ ،درگير مﯽکﻨد ).(Emerson et al., 2012

برادلﯽ

٢٠١٢

انﻮاع حکمروايﯽ
ﻫمکﺎرانه

٧

شﺎمل »پيﮕيری اشتراکﯽ سﺎزمﺎنﻫﺎی دولتﯽ و شهروندان مربﻮﻃه« است ).(Reilly, 1998, 115

شﺎمل» :ايجﺎد ﻫمرأيﯽ« ٤٠و »شبکه ﻫمکﺎرانه«(Bradley, 2012) ٤١

«حکمروایی همکارانه» همه ذینفعان را در فرآیند تصمیمگیری جمعی ،مشارکت در مرحله فکر اولیه،
موضوعیابی ،تجزیه و تحلیل موقعیتی ،شناخت و اولویتبندی معضالت ،ارزیابی و محاسبه امکانات،
تدوین سناریوهای گوناگون ،نهایی کردن و انتخاب سناریوی بهینه ،اجرا ،نظارت بر اجرا ،ارزیابی نتایج،
جرح و تعدیل و بازنگری در صورت لزوم ،درگیر میکند .ابعاد حکمروایی همکارانه ،شامل نهادها و
ذینفعان درگیر (چه کسی ،چه قدرت و چه وظایفی دارد و نحوه تعامالت میان آنها به چه صورتی است)،
شرایط ساختاری (منابع و ظرفیتهای مدیریتی و قانونی) و شرایط هنجاری (ارزشها ،ایدئولوژیها و
ادراک از نهادها و ذینفعان) است (پیران.)1393 ،
اهداف اصلی درحکمروایی همکارانه ،ایجاد ظرفیتهای نهادی محلی است که با ارتقای سرمایه فکری
و اجتماعی و با حمایت و گسترش شبکههای محلی و ایجاد شبکههای وسیعتر اعتماد و حمایت ،میتوان
به آن دست یافت و بهعنوان منابع محلی در برنامههای توسعه از آنها بهره برد (هودسنی.)1393 ،
از این رو ،بهکارگیری رهیافت حکمروایی همکارانه در مدیریت ذینفعان بازآفرینی شهری ،میتواند
به مدیریت تعارض بین ذینفعان با ایجاد همرأیی و رسیدن به موقعیتهای برد -برد که خواستهها و
انتظارات طرفین تعارض را برآورده سازد ،کاهش ،یا رفع تعارضها و استفاده بهینه از آنها بینجامد.
همچنین با ظرفیتسازی نهادی به روش همکارانه ،موجب ارتقای سرمایههای فکری ،اجتماعی و سیاسی
در اجتماع محلی میگردد .به عبارت دیگر منابع محلی برای بازآفرینی شهری را تقویت مینماید ،این
اقدامات به صورت اثرات مرحله بعدی موجب پیشبرد برنامههای بازآفرینی در اجتماع محلی میگردد.
با مطالعه ادبیات نظری و تجربی حکمروایی همکارانه (;Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012
 )Abbott, 2012; Kim, 2016در برقراری یک فرآیند همکارانه موفق ،متغیرهای مهمی شناسایی و
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ريلﯽ٢٨

١٩٩٨

تﻼش برای حل مﺴﺌله

»حکمروايﯽ ﻫمکﺎرانه« به معﻨﯽ يک استراتژی صريح و عمﻮمﯽ برای سﺎزمﺎندﻫﯽِ نفﻮذ )تأثير( گروه ذيﻨفع
است و يک فعﺎليت رسمﯽ شﺎمل »فعﺎليتﻫﺎی مشترک ،سﺎختﺎرﻫﺎی مشترک و مﻨﺎبع مشترک« است ) Walter
.(& Petr, 2000, 495

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه ...

جدول  .4تعریف حکمروایی همکارانه
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معرفی شدهاند .این متغیرها شامل زمینه سیستم ،42پیشرانها ،پویاییهای همکارانه و خروجیها است.
هر یک از این متغیرهای گسترده میتواند به متغیرهای ریزدانهتری تفکیک شود که در جدول  5نشان
داده شده است.
جدول  .5متغیرهای حکمروایی همکارانه در مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری
متغيرهای حکمروايی همکارانه
زمينه سيستم
-
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-

شرايط شروع )منابع(
چارچوب قانونی و
سياسی
شﮑﺴﺖهای پيشين
روابط قدرت
شﺒﮑﻪها
سطوح اعتماد
زمينﻪ اجتماعی
اقتصادی

پيشرانها
-

رهﺒری
مشوقهای
همﮑاری
وابﺴتگی
متﻘابﻞ

پويايیهای همکارانه
درگيری اساسی
-

عدم
قطعيﺖ
-

کيفيﺖ
تعامﻼت
اکتشاف
تعريف
سﺒﮏ
سنگين
کردن
تصميم
قطعی

انگيزه مشترک
-

اعتماد

ظرفيت برای
عمل مشترک
-

درک
مشروعيﺖ
تعﻬد

فعاليتها و
خروجیهای
مشترک

-

-

شيوههای
اجرا و
چيدمانها
ی نﻬادی

-

رهﺒری

-

دانش

-

منابع

-

-

نتايج و اثرات مرحله
دوم و سوم

تأييدات

-

وضع )تصويب(
قانون و سياسﺖ

-

تأمين منابع
ايجاد وظايف
شيوه مديريتی
ايجاد مﻘﺒوليﺖ
)قﺒوﻻندن(

-

همياریهای
جديد
تغييرات در عمﻞ
و ادراکات
هم تﮑامﻠی
تدريجی
ابتﮑارات و
هنجارهای جديد
نﻬادهای جديد

منبعAbbott, 2012; Innes & Booher, 1999; Ansell, & Gash, 2008; Kim, 2016; Emerson et al., 2012 :

نهادی بازآفرینی شهری و سیستم حکمروایی،
در مدل پیشنهادی پژوهش (شکل  5و ،)6مؤلفههای طراحی
ِ
ابزارهای مورد نیاز برای درگیری همکارانه را فراهم میکند .طراحی نهادی به «پروتکلهای اساسی و
قوانین پایه» اشاره دارد و برای مشروعیت بخشیدن به فرایند همکارانه از طریق رسمی کردن آن در
قلمروی برنامهریزی شهری در حوزههای قانونی ،ضروری است (Harris, 2002, 38; Healey, 1998,
.)18; Ansell and Gash, 2008, 13
45
44
43
عناصر طراحی نهادی عبارتاند از :مشارکت جامع  ،شفافیت فرآیند و قوانین زمینهای روشن .
مشارکت جامع ،اساسیترین عنصر آن است؛ بهطوری که نخستین گام برای همکاری موفق این است که
شامل همه ذینفعانی باشد که تحت تأثیر یا عالقمند به موضوع هستند (.)Chrislip and Larson, 1994
مشارکت جامع همه ذینفعان باید از طریق راهبردهای پیش فعال ،جستجو و طلب شود تا گروههای تحت
نمایندگی ،بسیج گردند و صدای کسانی باشند که صدایشان شنیده نمیشود ( .)Reilly, 1998شفافیت
فرآیند و قوانین زمینهای روشن نیز دو عنصرمهم دیگر است تا به کمک آنها ،ذینفعان اطمینان حاصل
کنند که میتوانند به «واقعی» بودن مذاکره عمومی ،اعتماد نمایند و اینکه فرآیند همکارانه ،یک پوشش
برای معامالت خصوصی پشت درهای بسته نیست (.)Ansell and Gash, 2008, 15
مطالعات نشان میدهد ( )Emerson et al., 2012; Ansell, & Gash, 2008که چرخه فرآیند همکارانه،
زمانی موفق است که انجمنهای همکارانه بر روی «بردهای کوچک» که موجب عمیق شدن «اعتماد«،
«تعهد» 46و «درک» 47میشوند ،تمرکز کنند .جمع شدن قدرت اجرایی گروههای مختلف درگیر در فرایند
برنامهریزی و تصمیمگیری همکارانه از طریق ایجاد همرأیی ،به ایجاد عرصههایی بهعنوان محیطهای
یادگیری ،کمک میکند و از طریق آن ،ذینفعان ،شیوههای جدید ارتباط با یکدیگر را درک مینمایند
و درنتیجه ،به مدیریت تعارض ذینفعان میانجامد .همه مراحل فرآیند همکارانه ،به ترتیب بازخورد به
مراحل پیشین را ارائه میدهد ،بهطوری که حکمروایی همکارانه با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
درحال تغییر ،منطبق میشود و اثرات ثانوی و بعدی آن به شکل همیاریهای جدید ،تغییرات در

جمعبندی و نتیجهگیری
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حکمروایی همکارانه و فرایند برنامهریزی همکارانه ،فرآوردۀ نوآوری محلی بر مبنای شرایط محلی
است ،ولی میتوان مراحل اصلی برای ایجاد شرایط پایه برای گنجاندن درگیری همکارانه در فرایند
برنامهریزی بازآفرینی شهری رایج را در قالب یک مدل مفهومی معرفی کرد .این مراحل ،عالوه بر
ارائه مدلی برای مدیریت تعارض ذینفعان برنامه بازآفرینی ،میتواند به بازبینی اندیشهها و روندکارهای
موجود ،توسعۀ آنها با استفاده از امکانات محلی و منطقهای در جهت هدف مشخص شده ،یاری رساند.
طبیعی است هر مدل نظری که ارائه میشود با در نظر گرفتن محیط و زمینه نهادی ،بومیسازی میشود
بنابراین مدل ارائه شده برای مدیریت تعارض باید در محیط و زمینه نهادی ایران و در کاربرد دقیقتر ،با
زمینه نهادی مقیاس محلی هماهنگ شود.
بر پایه بررسی گسترده مفاهیم برنامهریزی اجتماع و ادبیات توسعه ،بهویژه بازآفرینی شهری ،مدیریت
تعارض ذینفعان ،حکمروایی و حکمروایی همکارانه ،مدل مفهومی این پژوهش برای مدیریت تعارض
ذینفعان بازآفرینی شهری بر پایه حکمروایی همکارانه در اجتماع محلی ارائه شده است .به منظور دستیابی
به این مدل ،مفاهیم پایه شامل طراحی نهادی بازآفرینی شهری ،رهیافتهای مدیریت تعارض و حکمروایی
همکارانه که بر تعارض بین ذینفعان بازآفرینی اجتماع محلی و روابط متقابل بین ذینفعان تأثیرگذار است،
تبیین شده و عناصر و اجزای مرتبط با هرکدام و روابط حاصل از آن مشخص شده است (شکل .)6
برپایه مدل پیشنهادی ،ابتدا به کمک طراحی نهادی بازآفرینی شهری ،کلیه ذینفعان بازآفرینی در اجتماع
محلی شناسایی میشوند سپس ،با استفاده از ماتریس قدرت  /منفعت (نفوذ) ،ذینفعان اصلی بازآفرینی
استخراج و تعیین میگردد .گام بعدی ،شناسایی تعارضهای مطرح در طرح بازآفرینی از تهیه ،تصویب
اصلی شناسایی شده در مرحله قبلی است .پس از شناخت انواع تعارض بین ذینفعان
تا اجرا بین ذینفعان
ِ
اجتماع محلی شامل تعارضهای شناختی ،اهداف یا منافع ،هنجاری ،رفتاری یا روابط ،متناسب با سبکهای
مختلف مدیریت تعارض شامل رقابت ،همکاری مبتنی بر اعتماد ،نرمش یا سازش ،اجتناب ،مصالحه،
مدیریتی اتخاذ شده در روند مدیریت
وضعیت هر یک از انواع تعارض در زمینه اجتماع محلی و راهبرد
ِ
شهری اجتماع محلی مشخص میشود .این بدان معنی است که تعارضهای کلیدی
مداخلۀ طرح بازآفرینی
ِ
برای ورود به مرحله بعدی مدل مشخص میشوند .مرحله بعدی مدل ،بهکارگیری رهیافت حکمروایی
همکارانه و ایجاد فرآیند همکارانه به منظور دستیابی به موقعیت برد -برد و توافق طرفین مبنی بر
رسیدن به همرأیی (اجماع نظر) بین ذینفعان اصلی بازآفرینی است .به منظور نیل به تحقق پذیری طرح
بازآفرینی و بهرهگیری از فرآیند همکارانه در اداره تعارضهای شناسایی شده ،مدل پیشنهادی مذکور
در مراحل بعدی ،پویاییهای همکارانه (شامل درگیری اساسی ،انگیزه مشترک و ظرفیت برای عمل
مشترک) ،نتایج و اثرات مراحل دوم و سوم را در بردارد .متغیرهای اعتماد ،درک ،مشروعیت و تعهد
از اساسیترین مؤلفههای تأثیرگذار در فرآیند همکارانه است که با بهرهگیری از فنون حل تعارض به
صورت مذاکره وگفتگوی چهره به چهره ،در نهایت موجب ظرفیتسازی نهادی و اثربخشی فرآیند
حکمروایی همکارانه در مدیریت مؤثر تعارض بین ذینفعان بازآفرینی در اجتماع محلی میشود.
این مدل مفهومی نشان میدهد که چگونه ویژگیهای اساسی فرایند همکارانه مانند :مذاکره یا گفتگوی

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه ...

عمل و ادراکات ،هم تکاملی تدریجی ،ابتکارات و هنجارهای جدید ،نهادهای جدید ،حاصل میگردد
(Ansell, & Gash, 2008, 550؛ Abbott, 2012, 18؛ .)Kim, 2016, 4
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چهره به چهره ،یادگیری اجتماعی ،اعتمادسازی ،مشروعیت و تعهد به فرآیند ،در نهایت ،ظرفیت همکارانه
شامل سرمایههای فکری ،اجتماعی و سیاسی و نتایج ملموس رسیدن به همرأیی ،اجماع نظرذینفعان،
مدیریت تعارضها به صورت رسیدن به موقعیت برد -برد را تولید میکند .در نتیجه بهعنوان اثرات
ثانوی و بعدی ،موجب اثربخشی طرح بازآفرینی شهری ،بهبود محیط ساخته شده ،تدوین برنامههای
بازآفرینی یا اسناد چشمانداز و ایجاد فضاهای عمومی و مانند آن ،به ویژه در مقیاس محلی میگردد.
شرايط شروع
)حاصل از بهكارگيري رهيافت مديريت تعارض مبتني بر
سبك همكاري(

طراحي نهادي بازآفريني شهري
مشاركت جامع )همه ذينفعان(،
فرصتها و منابع برابر،
محدوديتهاي اجتماع محلي،
قوانين زمينهاي روشن،
شفافيت فرآيند،
برنامه بازآفريني )در مقياس محلي(

 شناسايي ذينفعان اصلي بازآفريني شهري
 شناسايي انواع تعارض بين ذينفعان:
)شناختي ،اهداف يا منافع ،رفتاري)روابط( ،هنجاري(
 تعيين نيازها و انتظارات ذينفعان
 تعيين منفعت )نفوذ( نسبي ذينفعان بر تهيه ،تصويب
و اجراي برنامه بازآفريني شهري
 تعيين قدرت ذينفعان در برنامه بازآفريني شهري
 نگاشت قدرت/منفعت )نفوذ( ذينفعان
 تشخيص روابط موجود بين ذينفعان
 تعيين ذينفعان اصلي بازآفريني )برپايه ماتريس قدرت/
منفعت )نفوذ((
 تعيين تعارضهاي كليدي )برپايه سبك همكاري(

پيشرانها

زمينه سيستم
پوياييهاي همكارانه

فعاليتها و
خروجيها

انگيزه مشترك

رسيدن به
همرأيي
)اجماعنظر(

 رهبري
 مشوقهاي
همكاري

ظرفيت

 وابستگي
متقابل

مشترك

اعتمادسازي

عمل

درك
مشترك
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مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه ...

متغیرهای فرآیند پویاییهای همکارانه ،بهعنوان هسته اصلی این مدل مفهومی عمل میکنند .متغیرهای
زمینه سیستم ،طراحی نهادی و پیشرانها ،بهعنوان کمکهای حیاتی یا زمینهای برای فرآیند پویاییهای
همکارانه ،نمایش داده میشوند .زمینه سیستم ،سطح پایه اعتماد ،تعارض و سرمایه اجتماعی را تنظیم
میکند ،بهطوریکه به منابع یا محدودیتها در طول همکاری برای ایجاد همرأیی تبدیل میشوند .عناصر
طراحی نهادی مانند مشارکت جامع همه ذینفعان ،شفافیت فرآیند و فرصتهای برابر و منابعی که بهعنوان
الزامات مورد نیاز برای حصول اطمینان از مشروعیت ِفرآیند حکمروایی شناخته میشوند ،قوانین
حداقل
ِ
زمینهای اصلی را تدوین میکنند که همکاری تحت لوای آن قوانین رخ میدهد .پیشرانها مانند رهبری،
تسهیلگری ضروری را برای فرآیند همکارانه فراهم میسازد .فرآیند همکارانه بسیار
میانجیگری و
ِ
تکرارشونده و غیرخطی است و با سادهسازی به صورت یک چرخه نمایش داده میشود.

پینوشتها
نامۀ معماری و شهرسازی

1. regeneration
2. conflict
 .3علیاکبر دهخدا ،لغتنامۀ دهخدا؛ ذیل واژه «تعارض» /محمدمعین؛ فرهنگ معین؛ ذیل واژه «تعارض».
4. cognitive conflicts
5. conflicts of objectives or interests
6. normative conflicts
7. conflicts of relationships
8. mapping
9. key stakeholders
10. keep informed
11. keep satisfied
12. minimal effort
13. L. C. Lawrence
14. J. W. Lorsch
15. mediation and conciliation
16. expert assessment
17. djudication
18. arbitration
19. litigation
 :building bridges .20این روش ،یک نوع پیش بینی اختالفات از مرحله ساختوساز تا مرحله طراحی توسعه برنامه
است که در زمان بسیار صرفه جویی میکند؛ مانند اصالح کیفیت قراردادها در مرحله پیش از ساختوساز برای مثال
بیمه اجباری درمقابل خطاها و کاستیها و تقاضا برای مدیریت کیفیت جامع معماری و مهندسی که از بروز اختالفات،
اجتناب میکند.
21. Srinivas
22. coordination
23. cooperation
24. collaboration
)25. 3C (coordination, cooperation and collaboration
26. Smith
27. interagency coordination
28. Reilly
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Walter and Petr
Connick and Innes
deliberative and consensus-oriented approach
formal
consensus-oriented
deliberative
P.P.P
participatory management
interactive policy making
Stakeholder governance
collaborative management
consensus building
collaborative network
system context
broad inclusiveness
process transparency
clear ground rules
shared commitment
understanding
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

فهرست منابع
-

-

ایزدی یزدانآبادی ،احمد ( .)1379مدیریت تعارض ،انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران.
برکپور ،ناصر؛ اسدی ،ایرج ( .)1388مدیریت و حکمروائی شهری .انتشارات دانشگاه هنر ،تهران.
پیران ،پرویز ( .)1393اداره مردمی خردمندانه (حکمرانی خوب) و بازآفرینی محلهای توسط نهادهای مردمی محلی در
ایران ،نشست دوم از نشستهای سه گانه جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی شهری« :جستار کیفیت در حکمروایی
شایسته محلی» ،تهران :شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با همکاری دانشگاه هنر تهران ،مراجعه
شود به.www.iburp.ir :
حبیبی ،سید محسن و ملیحه مقصودی ( .)1381مرمت شهری .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
حقیقت نائینی ،غالمرضا ( .)1393تحوالت در حوزه مدیریت بازآفرینی شهری :به سوی حکمروایی همکارانه ،نشست دوم
از نشستهای سه گانه جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی شهری« :جستار کیفیت در حکمروایی شایسته محلی» ،تهران:
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با همکاری دانشگاه هنر تهران ،مراجعه شود به.www.iburp.ir :
حناچی ،پیروز و دیگران ( .)1386بررسی تطبیقی مرمت شهری در ایران و جهان (با نگاه ویژه به بافت تاریخی شهر
یزد) .انتشارات سبحان نور ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد ،تهران.
دفت ،ریچارد آل ( .)1383تئوری و طراحی سازمان ،ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی .جلد ،2انتشارات دفتر
پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
رضائیان ،علی .)1392( .مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) .چاپ هفتم ،سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،تهران.
فرجی راد ،خدر و کاظمیان ،غالمرضا ( .)1391توسعه محلی و منطقهای از منظر رویکرد نهادی .سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی ،تهران.
فیاضی ،مرجان (« .)1388تعارض ادراک شده و سبکهای مدیریت آن» .پژوهش نامه مدیریت تحول.110-90 :)2(1 ،
قانع ،مسعود ( .)1393مدیریت تعارض با رویکرد اسالمی .سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران.
مهدیزاده ،جواد و همکاران ( .)1385برنامهریزی راهبرد توسعه شهری ،تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران.

... مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه

نامۀ معماری و شهرسازی
141

. تهران، شرکت طرح و نشر پیام سیما،معاونت معماری و شهرسازی دفتر معماری و طراحی شهری
.59-48 ،19 ، مجله دانش مدیریت.» «مدیریت تعارض.)۱۳۷۱(  سید محمد، میرکمالی.» «تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری.)1391(  اندیشه، فرشاد و آریانا، نوریان.27-15 ،)2(17 ،مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا
 نشست دوم، به سوی حکمروایی همکارانه: تحوالت در حوزه مدیریت بازآفرینی شهری.)1393(  هانیه، هودسنی،» «جستار کیفیت در حکمروایی شایسته محلی:از نشستهای سه گانه جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی شهری
www. : مراجعه شود به، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با همکاری دانشگاه هنر تهران:تهران
.iburp.ir
- Abbott, J. (2012). Collaborative Governance and Metropolitan Planning in South East Queensland
- 1990 to 2010: From a Voluntary to a Statutory Model. Australian Centre of Excellence for Local
Government, University of Technology Sydney.
- Abbo Usman, Abd., et al. (2015). “Institutional Weakness and Conflict Management in Nigeria:
The Need for Collaborative Governance Approach”, International Journal of Administration and
Governance, 1(11), 1-7.
- Adams, D., & Hastings, E. M. (2001). “Urban renewal in Hong Kong: transition from Development
Corporation to renewal authority”, Land Use Policy, 18(3), 245-258.
- Alexandrescu, F., et al. (2012). Report on regional decision structures and key actors. TIMBRE
Project Report.
- Ansell, C., & Gash, G. (2008). “Collaborative Governance in Theory and Practice”, Journal of Public
Administration Research and Theory, 18 (4), 543-571.
- Bacal, R. (2004). “Organizational Conflict: The Good, the Bad, and the Ugly”, Journal for Quality &
Participation, 27(2), 21-22.
- Batey, P. (2000) "Urban Regeneration in Britain: Progress, Principles and Prospects", International
Symposium on Regeneration of City Down Town: Lessons from the Sustainability and Private Sector
Initiatives of the EU, Tokyo, Japan.
- BiodivERsA (2013). The BiodivERsA Stakeholder Engagement Toolkit. Consultation Draft December
2013. BiodivERsA, Paris.
- Bradley, Q. (2012). “A ‘Performative’ Social Movement: The Emergence of Collective Contentions
within Collaborative Governance”, Space and Polity. 16(2), 215-232.
- BRODISE (2015). Stakeholder analysis for brownfield´s regeneration. Bilbao: Brownfield
Decontamination in Southern Europe. Retrived from: http://www.brodise.eu.
- Chan, E. H. W., & Yung, E. H. K. (2004). “Is the development control legal framework conducive to
a sustainable dense urban development in Hong Kong?” Habitat International, 28(3), 409-426.
- Chrislip, D., & Larson, C. E. (1994). Collaborative leadership: How citizens and civic leaders can
make a difference. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Connick, S., and Innes, J. (2003). “Outcomes of collaborative water policy making: Applying
complexity thinking to evaluation”, Journal of Environmental Planning and Management, 46,177–197.
- Conrad, C. & Scott, M. P. (2002). Strategic organizational communication in a global economy, US
of America, Earl Mcpeek.
- Couch C., and Sykes, O., & Boerstinghaus, W. (2011). “Thirty years of urban regeneration in Britain,
Germany and France: the importance of context and path dependency”, Progress in Planning, 75,1-52.

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). “An Integrative Framework for Collaborative
Governance”, Journal of Public Administration Research and Theory, 22 (1), 1-29.
- Ercan, M. A. (2011). “Challenges and conflicts in achieving sustainable communities in historic
neighbourhoods of Istanbul”, Habitat International, 35(2), 295-306.
- Furumo, K. (2009). “The impac of conflict and conflict management style on deadbeats and deserters
in virtual teams”, Journal of Computer Information Systems, 2, 66-73.
- Gray, B., Coleman, P. T., & Putnam, L. L. (2007). “Intractable conflict: new perspectives on the
causes and conditions for change”, American Behavioral Scientist, 50(11), 1415- 1429.
- Greenwood, D., & Newman, P. (2010). “Markets, large projects and sustainable development:
traditional and new planning in the Thames Gateway”, Urban Studies, 47(1), 105-119.
- Griffiths, A., Haigh, N., and Rassias, J. (2007). “A framework for understanding institutional
governance systems and climate change: the case of Australia”, European management journal, 25(6),
415–427.
- Harris, N. (2002). “Collaborative Planning: From Critical Foundations to Practice Forms”, in P.
Allmendinger and M. Tewdwr-Jones (eds.), Planning Futures: New Directions for Planning Theory
(21–43). London: Routledge.
- Healey, P. (1998). “Building institutional Capacity through Collaborative Approaches to Urban
Planning”, Environmnt and Planning A, 30(9), 1531-1546.
- Innes, J., & Booher, D. (2010). Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality
for public policy. New York: Routledge.
- Khaiyat, R. (2016). “Differences among the three views of Organizational Conflict”, International
Journal of Scientific & Engineering Research, 7(4), 502-503.
- Kim, S. (2016). “The workings of collaborative governance: Evaluating collaborative communitybuilding initiatives in Korea”, Urban Studies Journal, 53, 3547-3565.
- Kriese, U., & Scholz, R.W. (2011). “The positioning of sustainability within residential property
marketing”, Urban Studies, 48(7), 1503-1527.
- Lang, T. (2005). Insights in the British Debate about Urban Decline and Urban Regeneration, Working
Paper, Erkner, Leibniz-Institute for Regional Development and Structural Planning, Retrived from
https://leibniz-irs.de/fileadmin/user_upload/IRS_Working_Paper/wp_insights.pdf.
- Lee, G. K. L., & Chan, E. H. W. (2008). “The analytic hierarchy process (AHP) approach for
assessment of urban renewal proposals”, Social Indicators Research, 89(1), 155-168.
- Litterer, J. A. (1966). “Conflict in organization: A re-examination”, Academy of Management
Journal, 9, 178–186.

97  | پاییز و زمستان21 دوفصلنامۀ دانشگاه هنر | شماره

- Ebhote, O., & Monday, O. (2015). “Conflict Management: Managerial Approach towards Improving
Organizational Performance”, International Review of Social Sciences and Humanities, 9(1), 51-60.

نامۀ معماری و شهرسازی

- Durham E., et al. (2014). The BiodivERsA Stakeholder Engagement Handbook. BiodivERsA, Paris.

142

... مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه

نامۀ معماری و شهرسازی
143

- March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations. New York: Wiley.
- Mc Laughlin, B. (1973). Control and urban planning. London: Faber and Faber.
- Moura M. H., & Teixeira, J. C. (2010). Managing Stakeholders Conflicts: Construction Stakeholder
Management. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Noon, D., Smith-Canham, J., & England, M. (2000). “Economic Regeneration and Fundin”,
In Roberts, P. & Sykes, H. (Eds.) Urban Regeneration: A Handbook (61-85). London, SAGE
Publications.
- ODPM. (2003). Searching for Solid Foundations: Community Involvement and Urban Policy.
London: HMSO.
- Owens, R. G. (2004). Organizational Behavior in Education: Adaptive Leadership and School
Reform. New York: Pearson Education.
- Rahim, M. A., (2001). Managing Conflict in Organizations. Westport, CT: Quorum Books.
- Rakodi, C. (2001). Forget planning, put politics first? Priorities for urban management in developing
countries. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 3(3), 209-223.
- Reilly, T. (1998). “Communities in conflict: Resolving differences through collaborative efforts in
environmental planning and human service delivery”, Journal of Sociology and Welfare, 25, 115-142.
- Ristea, A., Ioan-Franc, V., Stegaroiu, I., & Croitoru, G. (2010). “Commercial facilities and urban
regeneration”, Amfiteatru Economic, 12(27), 99-114.
- Robbins, S. P. (2006). Organizational Behavior.New Jersey: Prentice Hall, 12th edition.
- Roberts, P. & Sykes, H. (2000). Urban Regeneration: Handbook. Londan: Sage Publications.
- Roberts, P. (2000). “The evolution, definition and purpose of urban regeneration”, in P. Roberts and
H. Sykes (eds.), Urban regeneration: A handbook (9-36). London: sage.
- Shelton, Ch. D. & Darling, J. R. (2004). “From Chaos to order: Exploring new frontiers conflict
management”, Organization Development Journal. 22(3), 22-41.
- Smith, S. (1998). “Collaborative approaches to Pacific Northwest fisheries management: The salmon
experience”, Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution, 6(1), 29-68.
- Thomas, K. (1992). “Conflict and negotiation processes in organizations”, In Dunnette, M. and
Hough, L. (eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (651–717). Palo Alto, CA:
Davies- Black® Publishing.
- UNDP (2000). Characteristics of good governance, the urban governance initiative (TUGi). Kuala
Lumpur, Malaysia.
- Walter, U., & Christopher, P. (2000). “A template for family centered interagency collaboration.
Families in Society”, The Journal of Contemporary Human Services, 81, 494–503.
- Zheng, H. W., Shen, G., Q. & Wang, H. (2014). “A review of recent studies on sustainable urban
renewal”, Hong Kong: Habitat International, 41, 272-279.

