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 شهري نجف آباد با قديم بافت وبهسازي ساماندهي روشهاي
  ويكور مدل از استفاده

  ١آبادي ملك رضامختاري دكتر
  ٢ بوزاني ابراهيمي مهدي دكتر

  ٣ قوچاني بندري شاه عليار

 ٠٦/٠٦/١٣٩٦تاريخ پذيرش:     ٥/٠٢/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  چكيده 
 ســطح در مناســب برنامه و طرح ارائه وعدم شــهرنشــيني شــتابان رشــد دليل به اخير هايدهه در

ــهري هايمحله ــكلاتي ايجاد موجب و يافته تنزل محلات محيط كيفيت ش ــودگي همچون مش  فرس
ــدن رنگ كم كالبد،  معد همچنين و خدمات پراكندگي و توزيع در نابرابري محله، به تعلق حس ش

 محلات كيفيت بهبود خصــوص در متعددي نظريات دليل همين به اســت، شــده مردمي مشــاركت
 شپژوه اين كه شده، ارائه رشته اين متخصصان و كارشناسان توسط مردمي مشاركت جلب و شهري

ــادي -اجتماعي كيفيت تحليل بر علاوه محوري محله رويكرد به توجه با ــاكن اقتص  افتب مقيم ينس
 افتب فرسودگي به توجه با نوسازي و بهسـازي اولويت و شـهري قديم بافت وضـعيت تحليل به قديم

 اتاطلاع گردآوري و بوده توصيفي –تحليلي نوع از پژوهش اين در تحقيق روش. است شـده پرداخته
ــورت به ــت، گرفته انجام ايكتابخانه و ميداني ص ــنايي براي اس ــكلات با آش  و محله در موجود مش

 ارهايمعي زير و معيارها معرفي و شناخت از پس ساكنين، اجتماعي زندگي و محيط كيفيت چگونگي
 و تجزيه كه گرفته قرار بررسي مورد و تنظيم عدد ٣٨٠ اينمونه حجم با ايپرسشنامه  آن به مربوط
 آزمون همچون آماري هايروش و SPSS افزار نرم از استفاده با پرسشنامه از حاصل هايداده تحليل

 يك منطقه ساكنان ديد از كه اسـت آن از حاكي پژوهش اين از حاصـل نتايج. شـد انجام اسـپيرمن
 زير بين در همچنين. دارد مردمي مشاركت با نوسـازي و بهسـازي به نياز منطقه و هامحله آباد،نجف

 ٢و ١ هاي ســاختمان بالاي درصــد وجود دليل به بافت در مداخله تســهيل بررســي مورد معيارهاي
 آوري جمع زمينه در شــهرداري و مردم بالاي همكاري و بافت و منطقه پاكيزگي ،)٣٦٤/٠(طبقه
ـــبكه وتقويت ايجاد  و قوت نقاط مهمترين از) ٣١٢/٠(بها اجاره بودن پايين  ،)٣٥٢/٠(زباله  ش

 وجود ،)٢٧٦/٠(گردشگري صنعت توسـعه و ايجاد ،)٢٨٨/٠( بافت قديمي معابر اصـلاح و دسـترسـي
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 مهمترين از) ٢٧٢/٠(منطقه اين در بافت پيشــرفت و توســعه امكان و شــهرها ديگر با ارتباطي محور
 ارتقاء جهت در راهبردهاييسوآت  راهبردي تحليل از استفاده با نهايت در. آيد مي شمار به فرصـتها
 وهشپژ در اصلي لسؤا دو به وايكور روش از استفاده با ادامه در و است شده پيشنهاد محيط كيفيت

  .است شده داده پاسخ
  روايكو گيريتصميم روش آباد، نجف يك منطقه نوسازي، بهسازي، محوري، محله واژگان كليدي:

  
  مقدمه  -١

. است كرده جلب خود به اخير هاي دهه در را زيادي توجه مدرن، جامعه در شهروندان مشاركت
 در نيز شهرسازي در) مردم( مشـاركت ، اسـت شـده مطرح  مختلفي هاي ديدگاه از مشـاركت بحث

ــهري اداره و مديريت طرح، اجراي طرح، تهيه ريزي، برنامه مراحل ــكال به و ش : چون مختلفي اش
 در مشــاركت ها، طرح انجام هزينه مالي تامين در مشــاركت مديريت، و گيري تصــميم در مشــاركت

 اين شــهري هاي محله در بخصــوص. باشــد مي مطرح منافع در مشــاركت و انســاني نيروي تامين
 در ايند،نم ايفا خود زندگي محيط وضعيت بهبود در را سهم بيشترين توانند مي كه هستند سـاكنان

 و دآبا نجف يك منطقه در شهري قديم بافت بهسازي ساماندهي و بررسـي منظور به كه پژوهش اين
 با اســت آن بر تلاش ، ســتا مردمي مشــاركت و ســاكنان نياز به توجه با آن ارتقاء جهت راهكار ارائه

 ياجتماع و فرهنگي روابط تقويت و آنها به توجه و محيط كيفيت ارتقاء جهت مهم هاي معيار معرفي
 ســاكنان بيشــتر چه هر تعامل براي فضــايي  مردمي شــوراهاي و ها تشــكل به دادن اهميت و مردم
 زمينه شرايط اين و شود تعمين و يافته تحقق محله افراد انساني ارتباطات فضا اين در تا نمايد فراهم

   .گردد ساكنان بيشتر چه هر مشاركت ساز
 چالش با ها شهر تا شده موجب كشور در اخير دهه چند در نشيني شهر شـتابان و فزاينده رشـد

 ،  محيطي زيســت مشــكلات گســترش ، اجتماعي تعلق حس و هويت شــدن رنگ كم چون هايي
 دمات،خ پراكندگي و توزيع در نابرابري ، شهر فضاي در وگانگيد ، اقتصادي ، اجتماعي هاي نابرابري

 لاشت ترتيب اين به. شوند مواجه زندگي محيط كيفيت كاهش و محيطي  عدالت مسير از شـدن دور
 در.  باشد مي ها چالش اين به دادن پايان جهت مطلوب رويكردي به توجه ، شهري امور متخصصان

 و يهته مردم هاي نياز به توجه بدون ها برنامه و ها طرح)  پايين به لابا از(  متمركز ريزي برنامه نظام
 اسـاســي و اي ريشـه مشـكل يك عنوان به  شـهري ريزي برنامه روش اين امروزه كه گردد مي اجرا

 لانمسئو و مردم بين واسطه نظام يك عنوان به محوري محله رويكرد از استفاده و است شده شناخته
 اب  شهري محيط كيفيت ارتقاء  لذا باشد مشـكلات اين حل براي مناسـب يراهكار توان مي شـهري
 ردرويك مهمترين عنوان به است محلي اجتماعات و مردم نقش بر مبتني كه محوري محله از استفاده

 نتيس بافت و ها ويژگي به توجه با  محيط اين كيفي ارتقاء به بايد لذا.  اسـت مطرح پژوهش اين در
 اي عمده مشكلات  رفع و محيط كيفيت ارتقاء عدم و مهم اين به توجه عدم صورت در و پرداخت آن
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 دوجو عدم هوا، آلودگي  محيطي، زيست مشكلات جمله از باشد مي گريبان به دسـت آن با محله كه
 نتيجه در و  ســاكنان رضــايتمندي و تعلق حس كاهش شــاهد رفاهي و فرهنگي خدمات و امكانات
 عدم و محله به تعلق احساس شدن رنگ كم جمله از هاي پيامد ، لذا و باشـد يم بناها مانند متروكه
 مي محله در را اجتماعي هاي مسئوليت و شرايط قبال در مسـئوليت احسـاس عدم و متقابل اعتماد

  .نمود مشاهده توان
  

  پيشينه تحقيق  و مباني نظري  -٢
 و نوسازي بارويكرد ״هاشهر نوسازي و پايدار شهرهاي״پژوهشي )، در٢٠١٠( ١برتوليني -

 به بالا از و اقتداري سالار، فن مذكور هايبافت در مداخله شيوه كه رسيد نتيجه اين به بازآفريني

 اجتماعي هاي هزينه جايي جابه و مداخله به ريزان برنامه اجباري و مشاركتي غير نگرش با پايين،

  .است بوده گذار مايهسر مشاركت كم اي متوسط امكان ليكن ،زياد تمايل و مداخله
 شهري قديم هايمحله بافت بر مبتني شناسايي" عنوان تحت ايمقاله )، در٢٠١٢( دهل لئونارد -

 اين به نوسازي و بهسازي رويكرد با " دور راه از سنجش هاي داده از استفاده با هند، در حيدرآباد

 مناطق شناسايي در رآمدكا ابزار كي منزله به فرسوده بافت محل نقش كه است نتيجه رسيده

 و پذيري آسيب در اعتماد قابل منبع كي عنوان به تواندمي و شهرستان از به خصوص پرجمعيت
  .شود استفاده بعد مرحله در انعطاف پذيري ارزيابي
از اصول راهنما  يستماتيكس يبررس يكبا عنوان  )، در مقاله خود٢٠١٤(٢چيلدرز و همكاران -

هاي مرتبط با آن هم از كنند كه اكولوژي شهري و نظريهاذعان مي يدارپا يتوسعه محله شهر يبرا
طريق ادراكي و هم از طريق عملي براي پايداري شهري مناسب است. به اعتقاد آنها چندين چهارچوب 

تواند در توجه به تحولات شهري مي٦پذيريو آسيب ٥، سازگاري٤آوري، تاب٣مفهومي از جمله پايداري
هاي اساسي در پايداري شهري را در دستكاري سيستم فعلي با ديگاه ساكن گردد؛ اما چالشمفيد واقع 

پذير يا در مقابل ديدگاهي با تحولات زياد كه يك سيستم جديد نياز دارد، مناسب و غير انعطاف
دانند. نتيجه پژهش آنها پيشنهاد يك مدل در زمينه پايداري شهري بوده و يك شبكه منسجم نمي
  ).٢٠١٤اند (چيلدرز و همكاران، اي و با تأكيد بر پايداري شهري ارائه دادهميان رشته ٧قاتتحقي
تدوين استراتژي هاي راهبردي بهسازي و  "اي با عنواندر مقاله) ١٣٩٣( و همكاران مختاري - 

كند كه، گونه نتيجه گيري مياين سوآت  نوسازي بافت فرسوده شهر جهرم با استفاده ازمدل

                                                           
1.  Bertolini 
2.. Childers et al 
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7. Research Coordination Network (RCN) 



  ٥٧....................ويكور مدل از استفاده با آباد نجف شهري قديم بافت وبهسازي ساماندهي روشهاي
  

هاي كم درآمد اقتصادي در مندي ساكنين براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده  و وجود گروهقهعلا
بافت به ترتيب از مهمترين نقاط قوت و ضعف، بالا بودن ميزان مشاركت در شهرهاي كوچك و مقاوم 

باشد. مهمترين نبودن ساختمانها در برابرمخاطرات طبيعي از مهمترين نقاط فرصت وتهديد مي
هاي فرسوده، جلب مشاركت مردمي در طرح، اهبردها در ارتقاء كيفيت سكونت و زندگي در بافتر

اجرا، بهسازي و نوسازي، فراهم كردن بسترهاي لازم جهت تشكيل نهادهاي مديريتي مردمي و تشويق 
  ).١٣٩٣باشد( مختاري و همكاران، مردم به تشكيل سازمان هاي محلي مي

استراتژي توسعه شهري با تأكيد بر "اي تحت عنوان) در مقاله١٣٩٤( و همكاران حسيني خواه -
با استفاده از پرسشنامه و بكارگيري "توانمند سازي محلات شهري مطالعه موردي: محله اكبرآباد يزد

ارد ي استاندها در وضع موجود با سرانهبه اين نتيجه رسيده است كه، بين سرانه كاربريسوآت  دلم
اي اختلاف وجود دارد و همچنين محله اكبرآباد با چالش ها و مشكلات زيادي روبه در مقياس محله

توان به وضعيت نامناسب و در حال تخريب كاربري ها، نفوذ ها ميرو است كه از مهمترين اين چالش
اي وغيره اشاره كرد(حسيني خواه و همكاران، ناپذيري كوچه ها و معابر، از بين رفتن هويت محله

١٣٩٤(.  
بررسي نقش مشاركت شهروندان در نوسازي  "اي با عنوان) در مقاله١٣٩٥( و همكاران اميري -

 "شهرداري تهران) ١٢هاي فرسوده با رويكرد مديريت شهري (مطالعة موردي: منطقة و بهسازي بافت
مشاركت بودن نقش هاي فرسودة اين منطقه، پايينترين مسئلة بافتمهمكه  ه استبه اين نتيجه رسيد

هاي اخير درجهت مرمت، شهروندان در رويكرد مديريت شهري و راهبردهاي اتخاذشده طي سال
شود. هاست كه در اين مقاله به چيستي و چرايي آن پرداخته ميبخشي به آنتوانمندسازي و حيات

تلف هاي مخگيري مرتبط، انتخاب شيوههاي تصميمكاربردي عرصه -اين پژوهش، با تحليل توصيفي
هاي فرسوده اصلاح، تثبيت و هايي مناسب در نوسازي و بهسازي بافتمشاركت شهروندان و سياست

هاي فرسوده، با مديريت شهري، ارائه شده و نشانگر آن است كه حل مشكلات بهسازي و نوسازي بافت
  .)١٣٩٥(اميري وهمكاران، مرمت و مشاركت مردم رابطة مستقيم دارد

ارائه راهبرد هاي ارتقاء كيفيت محيطي  "اي با عنوان ) در مقاله١٣٩٥(ل اص يقخوشقدم و رزا -
ه اين نتيجه ب " سلسله مراتبي–در نوسازي بافت فرسوده فرحزاد با استفاده از روش تحليل استراتژيك 

باشد و ، نقاط ضعف بالاترين وزن را در ارتقا كيفيت محيطي دارا ميسوآت رسيدندكه درميان عوامل
هاي كيفيت محيطي، مؤلفه عملكردي اولين اولويت را در ارتقا بندي عوامل در قالب مؤلفه در دسته

زيبايي شناختي وزيست محيطي –كيفيت محيطي داراست و پس از آن مؤلفه تجربي 
  .)١٣٩٥قراردارند(خوشقدم ورزاقي اصل،

ازآفريني بافت هاي بپذيري طرحبررسي تحقق "اي با عنوان) در مقاله١٣٩٦شفيعي و صادقي( -
كارت امتيازي متوازن ؛ نمونه موردي : بافت فرسوده  -ايفرسوده شهري به روش تلفيقي تحليل شبكه

كند كه، عوامل مؤثر در عدم توفيق اقدامات دفتر محلي اين گونه نتيجه گيري مي "زينبيه اصفهان
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هاي فرسوده زي ونوسازي بافتقانون حمايت از احياء، بهسا ٩زينبيه شامل روند كند اجرايي شدن ماده 
هاي ، اعمال نشدن سياست٥و ناكارآمد شهري، زمان بسيار زياد تصويب در كميسيون موضوع ماده 

، عدم اختصاص تسهيلات و بودجه مورد نياز و عدم واگذاري اختيارات لازم توسط شهرداري تشويقي
  ).١٣٩٦ (شفيعي و صادقي، اصفهان به اين دفتر است

م سازماني،عدم تعادل، عدازمهمترين مسائل مربوط به فضاي شهري است كه باعث بي فرسودگي يكي
 شود فرسودگي نسبي ، كه دريكيشود.فرسودگي به دودسته تقسيم ميقوارگي آن ميتناسب و بي

گردد كندوبه دنبال خودباعث فرسودگي نسبي شهري ميازعناصرشهري يعني كالبديافعاليت رخنه مي
ل،كه درهردوعنصرفضاي شهري يعني كالبدوفعاليت آن رخنه كرده و به دنبال آن و فرسودگي كام

 كند.ييكجا رسوخ م شود.پس فرسودگي يادركالبدويادرفعاليت به طورباعث فرسودگي كامل فضا مي
  ها باشد. توان معادلاتي تشكيل دادكه بيانگرانواع فرسودگيبراين اساس مي

  فرسودگي نسبي  -(فرسودگي نسبي) اليتفع + اول: كل(كالبدسالم) معادله
  فرسودگي نسبي فضا - (سالم) فعاليت + فرسوده) نسبتاً (كالبد شكل معادله دوم:

 فرسودگي كامل فضا (حبيبي وهمكاران، - (فرسوده) فعاليت + شكل(كالبدفرسوده) سوم: معادله
٤١:١٣٨٦(.  

ميزان ونوع فرسودگي، نوع مرمت، نوع  ميزان فرسودگي فضاي شهري براساس نوع معادله، ١جدول شماره 
  اقدام

  معادله

نوع 
فرسودگي 

فضاي 
  شهري

نوع 
  مرمت

نوع 
  اقدام

مدت زمان 
  اقدام

نوع 
  طرح

نحوه استفاده 
  اززمين وبنا

  مقياس

  اول
 فعاليت

  (عملكرد)
  ابقا  بهسازي

كوتاه 
-٥مدت(

  )سال٠
  اجرايي

تغيير، تدقيق 
 تاكيد كاربري،

  شكل بنا بر

درحد زير 
  ويمحله و ك

  دوم
كالبدي 
  (شكل)

  احيا  نوسازي
 ميان مدت

  )سال٠-١٥(
  طراحي

 تاكيدبركاربري،
  تغييردرشكل

 محله و درحد
  برزن

  سوم
فرسودگي 

كامل فضاي 
  شهري

  تخريب  بازسازي
 بلندمدت

  سال )٠-٢٥(
برنامه 
  ريزي

 تنظيم كاربري،
 تعريف شكل

  (بنا)

درمقياس 
 بخشي شهريا
  ازشهر

  )١٧:١٣٨١(حبيبي ومقصودي، ماخذ

هاي جهان مصداق دارد. فرسايش عملي است كه تحت فرسايش امري طبيعي است كه درتمام پديده
انجام  با بايدميزان پايداري را فرسايش، كنارگذاشت. براي جلوگيري از توان آن راهيچ شرايطي نمي

به نقل ازحبيبي ومقصودي). جنبش حفاظت  ٤٤:١٣٩١(همان، عمل مرمت درفضاي شهري بالابرد
ارزشهاي محيط شهري  پاسداري از عرصه مرمت تك بناها، در هاي اوليه خودزميراث تاريخي دردورها
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هاي نگهداري بافت مورد اين حال در .با اندوخته استشماري هاي بيهاي تاريخي تجربهمجموعه و
حاكم شرايط ناهمگون  شمارند.هاي حل نشده هنوز بيكهن به ويژه درچارچوب زندگي شهري موضوع

 رويكردهاي ارزشي و نسبي بودن هاي اجتماعي وگيرياي، جهتو تاثيرات متفاوت زمينه بر يك اثر
شهري  هاي مرمتي به تنهائي پاسخگوي نيازنظريه و روشها عرفي جامعه موجب شده كه هيچ يك از

ارگانيكي سه  و سلولي اي،رود. نگرشهاي موزه به كار آنها عمل تلفيقي آگاهانه از در و نباشد امروز
  .)٤٥(همان:است  شهرها مرمت بافت تاريخي در و شيوه كلي 

  مفهوم محله-
محله از تقسيمات كوچك شهر بشمار مي آيد كه امكانات رفاهي آن تنها براي رفع نيازهاي ساكنان 
آن تهيه و تدارك ميشود. معمولا در محله هاي شهري، كيفيت واحدهاي فيزيكي منطبق بر رفتارهاي 

تماعي است و از اين رو هر محله اي مشخصاتي جدا از ديگر محلات شهري دارد. از طرفي هر محله اج
اي داراي منطقه نفوذي است كه تنها مردم محله ميتوانند به آساني در همه روزها از همه امكانات آن 

واحدي بهره مند شوند. بر اين اساس ميتوان گفت كه محله، هم جزو واحدهاي فيزيكي است و هم 
  ).٥٥: ١٣٧٧است اجتماعي (افروغ، 

  تعاريف محله از ديدگاه هاي مختلف-
مفهوم محله بعنوان نهاد واحد همسايگي نزديكي بسياري با مفهوم اجتماع دارد. اجتماع متشكل از 
مردمي است كه درون محيط بسته جغرافيايي با يكديگر داراي تعاملات اجتماعي اند و باهم و نيز با 

 ,Christenson & Robinson)در آن ساكن اند وابستگي هاي روان شناختي دارند. محلي كه 
از ديدگاه كوين لينچ محله قسمت بزرگي از شهر است كه واجد خصوصيات يكدست و  .(1980:6

).در بافت هاي فرسوده مناطق مختلف ممكن است خصوصيات محله ١٢٣:١٣٧٤مشابه باشد (لينچ، 
متفاوتي باشد، ليكن از ويژگي هاي مشتركي چون نوع دسترسي، سرانه داراي ابعاد و مقياس هاي 

خدماتي، روابط همسايگي، هويت، نظم، فرهنگ بومي، تعاملات، مناسبات و بويژه ميزان مشاركت 
  ).١٣٨٥برخوردار است (عندليب،ساكنين در امور جاري زندگي 

  محله محوري-
كز فرام آوردن زمينه مشاركت مردم در حل ناكار آمدي سازمان هاي مركزي و نظام اداري متمر

مشكلات شهري را به امري ضروري تبديل نموده است . هر محله در شهر مشكلات خاصي دارد كه 
تنها ساكنان آن محله مي توانند آنها را لمس و بيان كنند و پيشنهاد براي حل آن ارائه دهند از طرفي 

وجود دارد كه به محل زندگي خود وابسته و دلبستگي در هر محله از شهر هنوز افراد متعهد و فعال 
دارند . اين گونه افراد علاقه مند به همكاري در رفع نارسايي ها ، مشكلات و شركت در تصميم گيري 
هاي مربوط به محله خود هستند از ين رو مي توان با تشكيل شورا هاي محله از اين گونه افراد كه 

تيار دارند و با اهميت دادن و اولويت دادن به نياز ها و خواسته هي بيشترين اطلاعات محلي را در اخ
ساكنين محله ها بهترين رهنمود ها را براي اجراي طرح ها و برنامه ها ارائه نمايند . بدين تريتيب 
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زمينه براي تبادل آرا و تعامل ديدگاه ها و استفاده از ظرفيت هاي تفكر و تدبر موجود در جامعه براي 
امور شهر ها فراهم خواهد شد. و ايجاد بستر هاي عمل مشاركت به آن مشروعيت و مقبوليت اداره 

بيشتري خواهد بخشيد علاوه بر آن امكان ارتباط با اعضا شورا و نظارت و كنترل بر فعاليت ها و تصميم 
گيري آناه فراهم مي شود و همكاري شوراهاي محله با مناطق شهرداري جهت رفع مشكلات محلي 
مكان پذير و از همه مهتر اين كه شرايط زندگي همراه با اسودگي و رفاه بيشتري براي شهروندان ارائه 
مي گردد. به عبارت ديگر بايد گفت كه بهترين گزينه مشاركت شهروندان براي بهبود محيط زندگي 

ن كرد حله محوري بياشهري ، تشكيل شوراهاي محلي ميباشد و آن را بايد يكي از مشخصه هاي م
 ).١٣٩٠خادم الحسيني و همكاران ، (

  مزيت هاي محله محوري-
  سهولت اداره و مديريت شهر  
  فراهم آوردن بهترين زمينه مشاركت مردمي  
  بهترين را براي آگاهي از مشكلات شهري و خواسته ها و نياز هاي مردم  
  تهيه طرح ها بر اساس ويژگي ها، نياز ها و مشكلات هر محله  
 نه را براي اجراي طرح هاي شهري و بهترين نتيجه را از اجراري هر طرح فراهم بهترين زمي

  مي آورد
  ايجاد محيطي پاسخگو و سازگا با نيازهاي مردم 
  ،٤٠: ١٣٨٥منجر به افزايش مشاركت در تامين خدمات عمومي مي گردد( حاجي پور( 
  مردم گرا بوده و شهروندان را در كانون توجه قرار مي دهد 
 ال دستيابي به عدالت اجتماعي و پايداري زيست محيطي است به دنب 
  تسهيل كنند توسعه انساني و بهبود كيفيت زندگي است 
  . امنيت را در شهر و محلات برقرار مي كند 
  توزيع عادلانه خدمات را به همراه دارد 

  مشاركت-
اريف نظري بيافكنيم.تع براي درك مفهوم مشاركت ضروري است به تعاريفي كه از اين مقوله شده است

ديد م تجهن مايكي از اركگوناگوني از مشاركت شده است در اينجا به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم:
ري هايدار شپه عراي توسبه دفي شمعر يساسشاركت يكي از چهار ركن ام. تسشاركت امري هحيات ش
 اركت و همتشود، مشاذ مي تخيطي احرين خط مشي كه در رسيدن به پايداري مت يساسا. دمي باش

اركت مردم در دراز مدت شور و مضن حسخر گبه دي. دنره مي برهيط بحت كه از مسني ااكس شو تلا
گهداري نظ و ف، ححلاصتوان اميدوار بود ا ن طور ميهمي.يجه دهدنتيطي پايدار را حست منخواهد توا

ي ترشيابد و روز به روز با قوت بي چرخه تداوميك ورت صهمواره به مردمي يروي نر بط با تكيه محي
ترين عامل مشاركت،آگاهي و علاقه مردم و  عمده .)١١: ١٣٨٤ گنجي،محمد(باغباني و  ادامه يابد
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حاكميت فرهنگ همياري است،تا زمانيكه فرهنگ خود محوري و خودپسندي را از جامعه 
   .برنداريم،تامين مشاركت مردم امكان پذير نيست

  مشاركت  و سطوح  انگيزه ها-
مهمترين عامل در ايجاد اين نگرش، همان حس تعلق مكاني و داشتن خاطره جمعي از فضاي شهري 
است كه موجب ميشود افراد اجتماع، محل هايي از شهر و يا همه شهر را چون خانه خود بدانند و در 

ب لي كه موجحفظ و نگهداري آن بكوشند بي آنكه در انديشه منافع اقتصادي باشند. برخي از عوام
  كاهش يا عدم حس تعلق در ساكنان يك شهر، محله يا منطقه مي گردد عبارتند از:

  مهاجرت و عدم سابقه ذهني و تعلق خاطر به محيط-
  وجود خاطرات نامطلوب و ميل به گريز از محيط-
  تغيير ارزشهاي ناشي از تفاوت هاي بين نسلي-
  فقدان احترام و پذيرش در محيط -
  الي ساكنان و عدم توانايي حفظ هويت محلهكاهش توان م-
  غلبه فعاليت جديد بر فعاليت قديمي محله-

مشاركت حلقه اتصال روابط ميان بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش مردمي است كه در عين 
كند و به تحقق آن سرعت مي بخشد. سطوح مشاركت  تأمين منافع خاص، هدف مشتركي را تأمين مي

كت مشار زمينه سازي هاي اجتماعي و مديريتي در سطح هاي زير تعريف ميشود: باتوجه به نوع طرح و
ت مشارك، مشاركت در اجرا، مشاركت در سرمايه گذاري، مشاركت در تصميم گيري، در تصميم سازي

  .در سنجش و بازنگري
د ومشاركت مردمي امري تحميلي نيست كه از پايين به بالا صورت گيرد بلكه بايد شرايطي فراهم ش

كه مردم با ارتباط روشن و آگاهانه اما در يك چهارچوب قانونمند در جريان شكل گيري پروژه حضور 
  ).٦٠:١٣٧٩يابند (توسلي، 

  كيفيت محيط-
و به دنبال  ١٩٧٦مفهوم كيفيت محيط در نخستين كنفرانس موسوم به هابيتات سازمان ملل در سال 

شهري اعم از زيست محيطي، اجتماعي، كالبدي  بروز و گسترش بحران در جنبه هاي مختلف زندگي
و اقتصادي مطرح شد كه بر اساس آن كيفيت محيط معادل براورده شدن نياز هاي اساسي انسان و 
عدالت اجتماعي تبيين گرديد. نياز هاي مذكور عبارت بودند از از غذا،  مسكن ، شغل، بهداشت؛ آزادي، 

)، ٢٠٠٣در ديدگاه ون كمپ( .انه درآمد هاي توسعهشرافت و امكان پيشرفت فردي و توزيع عادل
كيفيت محيط برآيندي است از تركيب كيفيت اجزا، با اين تفاوت كه اين كليت از جمع اجزا بالاتر 
است هر كدام از اجزا( طبيعت، فضاي باز، زير ساخت ها، محيط ساخته شده (مصنوع)، تجهيزات 

 VanKampجزيي مربوط به خود را دارند (  محيط مصنوع و منابع طبيعي )مشخصات و كيفيت

et al, 2003 كيفيت محيط با موضوعاتي چون رضايتمندي و كيفيت زندگي مرتبط است به . (
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طوريكه محيط داراي كيفيت بالا حس رفاه و رضايتمندي را به جمعيتي كه در آن ساكنن به واسطه 
 د منتقل مي كند. به طور كلي مي توانويژگي هايي كه ممكن است فيزيكي، اجتماعي، يا نمادين باش

مفهوم كيفيت محيط را چنين بيان كرد : محيط به معناي مجموعه اي از فضاهاهي طبيعي و انسان 
ساخت است و كيفيت محيط عبارت است از كيفيت فضاهاي طبيعي و انسان ساخت در ابعاد مختلف 

يعي ( طب ني ناشي از محيط كالبدياجتماعي و اقتصادي، به صورت مشترك كه داراي شاخصه هاي عي
و انسان ساخت ) و شاخصه هاي ذهني ( معرفتي، حسي و رفتاري) ناشي از بهره برداران و ساكنان 

  محيط است. در واقع كيفيت بالاتر به معناي رضايت بيشتر ساكنان و بهره برداران آن محيط است . 
  كيفيت فضاي كالبدي-

ونه تعريف كرد: كيفيت محيط شهري عبارتست از شرايط كيفيت محيط شهري را مي توان اينگ
فضايي فضاي شهري كه نشان دهنده ي ميزان رضايت يا –اجتماعي، فرهنگي اقتصادي و كالبدي 

كيفيت يك فضا در شهر از برآيند مولفه هايي حاصل مي . عدم رضايت شهرونداناز محيط شهري باشد
ب هر يك از آنها بر فضا مي توان راهكارهايي براي شود كه با شناسايي كاركردها و تاثيرات مناس

  .بهبودي كيفيت فضاهاي شهري ارائه داد
  مفهوم كيفيت محيط شهري-

كيفيت محيط شهري درجه اي است كه تمام يا برخي از عناصر محيط در مقياس شهر مانند اتمسفر 
م كيفيت محيط مفهو .و آب جهت زيستن انسان ، اقتصاد شهري و محيط اجتماعي مناسب باشد

شهري را بايد در موضوع جستجو كرد عناصر كالبدي و فعاليت هايي كه با وجود آن شهر شهريت مي 
در رابطه با معيارهاي كيفيت محيط شهري  . يابد، ارزش هايي كه عناصر شهريت را كيفيت مي بخشد

  .گردد  كه به چند مورد آن اشاره ميمطالعات گسترده اي توسط اهل فن انجام شده است 
نيازهاي  ترتيب مي باشد:اين طراحي شهر متكفل برآورده ساختن نيازهاي متفاوت انساني به 

ماد به نياز به عزت و اعت، نياز به وابستگي ، نياز به ايمني و امنيت، فيزيولوژيكي :تهيه غذا و مسكن
  .نيازهاي شناختي و زيبا شناختي، نياز به تحقق خويش، نفس

  روش تحقيق   -٣
 ١٢٦و بخش ٤٨ شـهر، ١٠٦ ، شهرستان  ٢٤  به اصفهان استان كشوري تقسيمان آخرين سبراسا

 نجف. است ايران مركز در اصفهان استان شهرهاي از يكي آباد َنجَف.است شده بندي تقسيم دهستان
 ٢٥/١٠ در يا و حوضه غربي جنوب در واقع متر ٣٤٥٠ بر بالغ ارتفاعي با كوه دالان ارتفاعات از آباد
 ٥/٢١ حدود تا كيلومتر ٨١ طول به شرقي جهتي با و شده شروع دامنه شرقي جنوب لومتريكي

طهماسبي، ( است مربع كيلومتر ٤١٦٣ منطقه وسعت. كند مي پيدا ادامه اصفهان شهر غرب كيلومتري
تحليلي و با استفاده ازمنابع  –پژوهش حاضردرمحدوده شهر نجف آباد به روش توصيفي). ١٣٩٠

ها به منصه ظهور رسيده است. ابتدا محدوده بافت فرسوده شناسائي شد. ي اسناد و مقالهكتابخانه ا
سپس نقشه شهر و محله تهيه وعمليات تدقيق سازي طي مشاهدات ميداني انجام گرفت. ويژگيهاي 
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بررسي شد. نظام كاربري اراضي شهري وتطبيق آن باطرح جامع  جغرافياي انساني وطبيعي شهر
وآت سمورد بررسي قرارگرفت. سپس نقاط قوت وضعف،فرصت وتهديدبه وسيله مدل  شهراستخراج و

خانوار بود كه بر اساس فرمول كوكران تعداد  ١٠٩٦٢استخراج شد. تعداد حجم جامعه نمونه شامل 
  نفر سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب گرديد.٣٨٠

  
  يافته ها  -٤

مدل هاي پركاربرد در تصميم گيري و انتخاب  يكي از  ٨صربي حرف اختصاري عبارت روش ويكور

بر مبناي روش توافق جمعي و با داشتن معيارهاي  ١٩٨٤اين مدل از سال .گزينه برتر مي باشد

مدل ويكور از سه سطح اصلي تشكيل  .كاربرددارد  مسائل گسسته  تهيه شده وعمومابراي حل  متضاد

. طح دوم معيارهايي ارزيابي گزينه ها استس. سطح اول موضوع يا هدف مورد مطالعه است :شده است

 سطح سوم گزينه ها مي باشد

  آباد:هاي بهسازي ونوسازي دربافت قديم منطقه يك نجفمهمترين عامل موفقيت برنامه-
و  مديريت، با تجربه پيمانكاران، يهسرما وجود، دولت يهمكار، مشاركت مردمافزايش  گزينه ها:

  . ريزي به هنگامبرنامه
 فازيويكور ها با استفاده از تكنيكگزينه بنديرتبه-

و  عبارات كلاميبراي انجام ارزيابي گزينه ها در اين تحقيق از عبارات كلامي استفاده گرديده است. 

  .) نشان داده شده است١در جدول(اعداد فازي متناظر با آن ها 

  
 )١در مدل ويكور(سوال  : اعداد فازي و عبارت كلامي١جدول

 كلامي عبارت عددفازي

 ضعيف خيلي (1,1,3)

  ضعيف (1,3,5)

 متوسط (3,5,7)

 خوب (5,7,9)

 خوب خيلي (7,9,9)

) نشان داده شده ٢ها براساس معيارها طبق اعداد فازي و عبارات جدول فوق، در جدول(ارزيابي گزينه

  باشد. است. اعداد مندرج در اين جدول ميانگين فازي نظرات خبرگان مي

                                                           
8 Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje (Vikor) 
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 )گيري(ماتريس تصميم هامتيازات فازي ارزيابي گزينه: ا٢جدول

 C1 
 مثبت معيار نوع

A1 (مشاركت مردم) (6.2,8.2,9) 

A2 (همكاري دولت) (5.8,7.8,9) 

 )A3((5.4,7.4,9)  وجود سرمايه 

A4 (پيمانكاران با تجربه) (3.8,5.8,7.4) 

A5 ريزي به (مديريت و برنامه

  هنگام)

(3,5,7) 

 (1,1,1) معيار وزن

پرداخته مي  هاي مورد مطالعهبندي گزينهرتبهفازي جهت ويكور هاي مراحل تكنيكدر ادامه به يافته

 شود.

 نشان داده شده ٢ها:اين ماتريسدر جدول(گيريارزيابيگزينهگام اول: تشكيل ماتريس تصميم (
 .است

 گيري گيري: در اين گام بايستي ماتريس تصميمگام دوم: بيمقياس نمودن ماتريس تصميم
فازي را به يك ماتريس بي مقياس شده فازي تبديل نمائيم. براي بهدست آوردن ماتريس، 

 بايستي مراحل زير طي شود:
 :تعيين بهترين و بدترين مقدار براي هر معيار  

  شود.ناميده مي ∘𝑓و  ر هر معيار شناسايي شده و به ترتيببهترين و بدترين هريك از مقادير د

  آيد:از روابط زير بدست مي∘𝑓و  ام،معرف سود باشد j در صورتي كه معيار 

𝑓𝑜𝑟   𝑗 ∈ 𝑗       𝑖 = 1.2. … . 𝑛𝑓∗ =  max 𝑓 ١(سود باشند)   (رابطه(  

𝑓𝑜𝑟   𝑗 ∈ 𝑗        𝑖 = 1.2. … . 𝑛     𝑓∘ =  min 𝑓 ٢(سود باشند)   (رابطه( 

  آيد:دست مياز روابط زير به∘𝑓و  ام، معرف هزينه باشد  jولي در صورتي كه معيار 

𝑓𝑜𝑟   𝑗 ∈ 𝑗        𝑖 = 1.2. … . 𝑛     𝑓∗ =  min 𝑓 ٣(هزينه باشند)   (رابطه(  

𝑓𝑜𝑟   𝑗 ∈ 𝑗        𝑖 = 1.2. … . 𝑛    𝑓∘ =  max 𝑓 ٤(هزينه باشند)   (رابطه(  

 به دست آوردن مقادير نرماليزه شده  
=:آيدرت به دست ميباشد، مقادير نرماليزه شده بدين صو    𝑙°. 𝑚°. 𝑟° ∗𝑓و =

𝑙∗. 𝑚∗. 𝑟∗  اگر  

𝑑براي معيارهاي معرف سود:             = 𝑓∗ ⊝ 𝑓 / 𝑟∗ − 𝑙° ٥(رابطه(  
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𝑑ينه:براي معيارهاي معرف هز = 𝑓 ⊝ 𝑓∗ / 𝑟° − 𝑙∗ ٦(رابطه(  

  دهد.مقادير نرماليزه شده ماتريس ارزيابي را نشان مي ٣جدول 

  گيري( نرماليزه شده)مقياس تصميم: جدول بي٣جدول
 C1 

A1 (-0.467,0,0.467) 
A2 (-0.467,0.067,0.533) 
A3 (-0.467,0.133,0.6) 
A4 (-0.2,0.4,0.867) 
A5 (-0.133,0.533,1) 

 
 

 گام سوم: محاسبه𝑆 و𝑅 : 

𝑆اگر = 𝑆 . 𝑆 . 𝑆 و𝑅 = 𝑅 . 𝑅 . 𝑅 باشد: 

𝑆 = ∑ 𝑤 ⨂𝑑 ٧(رابطه( 

𝑅 = 𝑚𝑎𝑥 𝑤 ⨂𝑑 ٨(رابطه(  

  گام پنجم: محاسبه𝑄  : 

𝑄اگر   = 𝑄 . 𝑄 . 𝑄  :باشد  

𝑄 = 𝑣
( ̃ ⊝ ̃∗)

° ∗
⊕ (1 − 𝑣)

( ⊝ ∗)

° ∗
 )٩(رابطه 

  كه :

�̃�∗ = 𝑚𝑖𝑛 �̃� ١٠(رابطه(  
s∘ = max s ١١(رابطه(  

R* = min R ١٢(رابطه(  

𝑅∘ = 𝑚𝑎𝑥 𝑅 ١٣(رابطه(  
باشد كه در اين  ١و  ٠تواند بين مقدار آن مي وزني براي بيشينه مطلوبيت گروهي است كه Vپارامتر

  در نظر گرفته شده است. 0.5تحقيق 

  شوند:با توجه به فرمول زير قطعي مي Qو  S ،Rمقادير فازي 

 يك عدد فازي است).  𝑁باشد. ( اگر 

Crisp N   )١٤(رابطه =
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  Qو  S ،R: مقادير٤جدول 

 S  Sg R Rg Q Qg 

A1 (-0.467,0,0.467) 0 (-0.467,0,0.467) 0 (-0.636,0,0.636) 0  

A2 (-0.467,0.067,0.533)  0.05 (-0.467,0.067,0.533) 0.05 (-0.636,0.045,0.682)  0.034  

A3 (-0.467,0.133,0.6) 0.1 (-0.467,0.133,0.6) 0.1 (-0.636,0.091,0.727)  0.068  

A4 (-0.2,0.4,0.867) 0.367 (-0.2,0.4,0.867) 0.367 (-0.455,0.273,0.909)  0.25 

A5 (-0.133,0.533,1) 0.483 (-0.133,0.533,1) 0.483 (-0.409,0.364,1) 0.33 

 گام ششم: رتبه بندي نزوليR ،S  وQهاگزينه 
ها را ي گزينهبندرتبه ٥شوند. جدول بندي ميرتبه Qو  R ،Sها برا ساس مقاديردر اين گام گزينه

  دهد:نشان مي
  Qو  R،Sها بر اساسرتبه گزينه -٥جدول

  R S Q 
 A1 1 1 1 مشاركت مردم

 A2 2 2 2 همكاري دولت

 A3 3 3 3 وجود سرمايه

 A4 4 4 4 پيمانكاران با تجربه

 A5 5 5 5 ريزي به هنگاممديريت و برنامه

 گام هفتم : تعيين جواب نهايي  
اند ها كه به صورت نزولي مرتب شدهمربوط به گزينه Qو  R، Sبه مقادير  در اين مرحله با توجه

گيري دو شرط بررسي و بر اساس اين دو شرط، سه حالت گيريم. براي تصميم) تصميم مي٥(جدول

  شود:آيد كه بر اساس آن تصميم گرفته ميبه وجود مي

  : شرط مزيت قابل قبول١الف)  شرط

بيانگر تعداد  nباشد و Qرتيب اولين، دومين و بدترين گزينه بر اساس مقداربه ت A(I)و  A،(2)A(1)اگر 

  :برقرار باشد (15)ها باشد، رابطه گزينه

)](1)Q(A-)(2)[Q(A/                     1-)] ≥ 1/n(1)Q(A-)(I)[Q(A                رابطه)١٥( 

  گيري: شرط ثبات قابل قبول در تصميم٢ب) شرط
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  به عنوان رتبه برتر شناخته شود.  Sو Rهايحداقل در يكي از گروهبايد  A(1)گزينه 

  آيد:حالت هايي كه پيش مي

به عنوان  ١٦ها به صورت رابطه اي از گزينهحالت اول : زماني كه شرط اول برقرار نباشد، مجموعه

  :هاي برترانتخاب مي شوندگزينه

 = گزينه هاي برتر A(2)A(M),….., A,(1))  ١٦رابطه(

  شود:) محاسبه مي١٧با توجه به رابطه ( M شترين مقداربي

Q(A(1)(->n/1-1)                                                                                ١٧رابطه(

)(M)Q(A  
ب هاي برتر انتخاعنوان گزينهبه A(2)و A(1)حالت دوم : زماني كه تنها شرط دوم برقرار نباشد دو گزينه

  شوند.مي

خواهد بود. (به صورت كاهشي: هر چه  Qبندي براساس حالت سوم : اگر هر دو شرط برقرار بود رتبه

Q  (كمتر باشد آن گزينه بهتر است 

  شود كه عبارتند از:تعيين مي اول هاي نهايي با توجه به حالت با توجه به آنچه گفته شد گزينه
  

  ها: رتبه بندي نهايي گزينه-٦جدول 
 گزينهها  

 A1 مشاركت مردم

 A2 همكاري دولت

 A3 وجود سرمايه

 A4 پيمانكاران با تجربه

 A5 ريزي به هنگاممديريت و برنامه

  آباد: مهمترين عامل در بهبود عملكرد مديريت شهري در رابطه با بهسازي  بافت قديم منطقه يك نجف

وجود سرمايه ، بهسازي و نوسازياجراي طرح  ، انتخاب مديران لايق و شايسته ها:گزينه

   .يلات و امكانات كافيوجود تسه، ريزي صحيح و طولاني مدتبرنامه، اجتماعي(مردم)

  فازيويكور ها با استفاده از تكنيكگزينه بنديرتبه-

  آبادنجفيك  منطقه قديم بافتنام پروژه: 

و  عبارات كلاميده گرديده است. براي انجام ارزيابي گزينه ها در اين تحقيق از عبارات كلامي استفا

  .) نشان داده شده است١در جدول(اعداد فازي متناظر با آن ها 
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 )٢در مدل ويكور(سوال  : اعداد فازي و عبارت كلامي١جدول

 كلامي عبارت عددفازي

 ضعيف خيلي (1,1,3)

 ضعيف (1,3,5)

 متوسط (3,5,7)

 خوب (5,7,9)

 خوب خيلي (7,9,9)

) نشان داده شده ٢براساس معيارها طبق اعداد فازي و عبارات جدول فوق، در جدول( هاارزيابي گزينه

  باشد. است. اعداد مندرج در اين جدول ميانگين فازي نظرات خبرگان مي
 )گيري(ماتريس تصميم ها: امتيازات فازي ارزيابي گزينه٢جدول

 C1 
  مثبت معيار نوع

A1 (4.6,6.6,8.2) 
A2 (5,7,8.6) 
A3 (6.6,8.6,9) 
A4 (5.8,7.8,9) 
A5 (4.2,6.2,8.2) 
 (1,1,1)  معيار وزن

 
 .مپردازيهاي مورد مطالعه ميبندي گزينهرتبهفازي جهت ويكورهاي مراحل تكنيكدر ادامه به يافته

 نشان داده شده ٢ها:اين ماتريسدر جدول(گيريارزيابيگزينهگام اول: تشكيل ماتريس تصميم (
 .است

 گيري گيري: در اين گام بايستي ماتريس تصميممقياس نمودن ماتريس تصميمگام دوم: بي
فازي را به يك ماتريس بي مقياس شده فازي تبديل نمائيم. براي بهدست آوردن ماتريس، 

 بايستي مراحل زير طي شود:
 :تعيين بهترين و بدترين مقدار براي هر معيار  

  شود.ناميده مي∘𝑓و  شناسايي شده و به ترتيببهترين و بدترين هريك از مقادير در هر معيار 

  آيد:از روابط زير بدست مي∘𝑓و  ام،معرف سود باشد j در صورتي كه معيار 

𝑓𝑜𝑟   𝑗 ∈ 𝑗        𝑖 = 1.2. … . 𝑛    𝑓∗ =  max 𝑓  ١باشند)   (رابطه (سود(  

𝑓𝑜𝑟   𝑗 ∈ 𝑗        𝑖 = 1.2. … . 𝑛     𝑓∘ =  min 𝑓 ٢(سود باشند)   (رابطه( 

  آيد:دست مياز روابط زير به∘𝑓و  ام، معرف هزينه باشد jولي در صورتي كه معيار 
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𝑓𝑜𝑟   𝑗 ∈ 𝑗        𝑖 = 1.2. … . 𝑛     𝑓∗ =  min 𝑓 ٣(هزينه باشند)   (رابطه(  

𝑓𝑜𝑟   𝑗 ∈ 𝑗        𝑖 = 1.2. … . 𝑛    𝑓∘ =  max 𝑓 ٤(هزينه باشند)   (رابطه(  

  

 به دست آوردن مقادير نرماليزه شده  
=:يدآباشد، مقادير نرماليزه شده بدين صورت به دست مي    𝑙°. 𝑚°. 𝑟° ∗𝑓و =

𝑙∗. 𝑚∗. 𝑟∗  اگر  

𝑑براي معيارهاي معرف سود:             = 𝑓∗ ⊝ 𝑓 / 𝑟∗ − 𝑙° ٥(رابطه(  

𝑑براي معيارهاي معرف هزينه: = 𝑓 ⊝ 𝑓∗ / 𝑟° − 𝑙∗ ٦(رابطه(  

  دهد.مقادير نرماليزه شده ماتريس ارزيابي را نشان مي ٣جدول 
  گيري( نرماليزه شده)مقياس تصميم: جدول بي٣جدول

 C1 
A1 (-0.333,0.417,0.917) 
A2 (-0.417,0.333,0.833) 
A3 (-0.5,0,0.5) 
A4 (-0.5,0.167,0.667) 
A5 (-0.333,0.5,1) 

 گام سوم: محاسبه𝑆 و𝑅 : 

𝑆اگر = 𝑆 . 𝑆 . 𝑆 و𝑅 = 𝑅 . 𝑅 . 𝑅 باشد: 

𝑆 = ∑ 𝑤 ⨂𝑑 ٧(رابطه( 

𝑅 = 𝑚𝑎𝑥 𝑤 ⨂𝑑 ٨(رابطه(  

  گام پنجم: محاسبه𝑄  : 

𝑄اگر   = 𝑄 . 𝑄 . 𝑄  :باشد  

𝑄 = 𝑣
( ̃ ⊝ ̃∗)

° ∗
⊕ (1 − 𝑣)

( ⊝ ∗)

° ∗
 )٩ه (رابط

  كه :

�̃�∗ = 𝑚𝑖𝑛 �̃� ١٠(رابطه(  
s∘ = max s ١١(رابطه(  

R* = min R ١٢(رابطه(  

𝑅∘ = 𝑚𝑎𝑥 𝑅 ١٣(رابطه(  
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باشد كه در اين  ١و  ٠بين  تواندوزني براي بيشينه مطلوبيت گروهي است كه مقدار آن مي Vپارامتر

  در نظر گرفته شده است. 0.5تحقيق 

  شوند:با توجه به فرمول زير قطعي مي Qو  S ،Rمقادير فازي 

 يك عدد فازي است).  𝑁باشد. ( اگر 

Crisp N =
  )١٤(رابطه  

  Qو  S ،R: مقادير٤جدول 

 S  Sg R Rg Q  Qg  

A1 (-0.333,0.417,0.917)  0.354 (-0.333,0.417,0.917) 0.354 (-0.556,0.278,0.944)  0.236  

A2 (-0.417,0.333,0.833)  0.271 (-0.417,0.333,0.833) 0.271 (-0.611,0.222,0.889)  0.181 

A3 (-0.5,0,0.5) 0 (-0.5,0,0.5) 0 (-0.667,0,0.667) 0  

A4 (-0.5,0.167,0.667) 0.125 (-0.5,0.167,0.667) 0.125 (-0.667,0.111,0.778)  0.083  

A5 (-0.333,0.5,1) 0.417 (-0.333,0.5,1) 0.417 (-0.556,0.333,1) 0.278 

 
 گام ششم: رتبه بندي نزوليR ،S  وQهاگزينه 

 ها رابندي گزينهرتبه ٥شوند. جدول بندي ميرتبه Qو  R ،Sها برا ساس مقاديردر اين گام گزينه

  دهد:نشان مي
  Qو  R،Sها بر اساسرتبه گزينه -٥جدول

 R S Q 
A1 4 4 4 
A2 3 3 3 
A3 1 1 1 
A4 2 2 2 
A5 5 5 5 

 گام هفتم : تعيين جواب نهايي  
اند ها كه به صورت نزولي مرتب شدهمربوط به گزينه Qو  R، Sدر اين مرحله با توجه به مقادير 

گيري دو شرط بررسي و بر اساس اين دو شرط، سه حالت يمگيريم. براي تصم) تصميم مي٥(جدول

  شود:آيد كه بر اساس آن تصميم گرفته ميبه وجود مي
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  : شرط مزيت قابل قبول١الف)  شرط

بيانگر تعداد  nباشد و Qبه ترتيب اولين، دومين و بدترين گزينه بر اساس مقدار A(I)و  A،(2)A(1)اگر 

  :ر باشدبرقرا (15)ها باشد، رابطه گزينه

)](1)Q(A-)(2)[Q(A/                     1-)] ≥ 1/n(1)Q(A-)(I)[Q(A                رابطه)١٥( 

  گيري: شرط ثبات قابل قبول در تصميم٢ب) شرط

  به عنوان رتبه برتر شناخته شود.  Sو Rهايبايد حداقل در يكي از گروه A(1)گزينه 

  آيد:حالت هايي كه پيش مي

به عنوان  ١٦ها به صورت رابطه اي از گزينهني كه شرط اول برقرار نباشد، مجموعهحالت اول : زما

  :هاي برترانتخاب مي شوندگزينه

 = گزينه هاي برتر A(2)A(M),….., A,(1))  ١٦رابطه(

  شود:) محاسبه مي١٧با توجه به رابطه ( M بيشترين مقدار

Q(A(1)(->n/1-1                                        )                                        ١٧رابطه(

)(M)Q(A  
هاي برتر انتخاب عنوان گزينهبه A(2)و A(1)حالت دوم : زماني كه تنها شرط دوم برقرار نباشد دو گزينه

  شوند.مي

خواهد بود. (به صورت كاهشي: هر چه  Qبندي براساس حالت سوم : اگر هر دو شرط برقرار بود رتبه

Q  (كمتر باشد آن گزينه بهتر است 

  :شود كه عبارتند ازتعيين مي سوم هاي نهايي با توجه به حالت با توجه به آنچه گفته شد گزينه
  ها: رتبه بندي نهايي گزينه ٦جدول 

 اه گزينه  رتبه ها 

 A3  وجود سرمايه اجتماعي(مردم)-١

 A4  اجراي طرح بهسازي و نوسازي -٢

 A2  ايق و شايستهانتخاب مديران ل -٣

 A1  ريزي صحيح و طولاني مدتبرنامه-٤

 A5 يلات و امكانات كافي وجود تسه -٥
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 جمع بندي ونتيجه گيري -٥
 اساس بر زماني  كه شهري به ويژه در محدوده مركزي  و اطراف آن قديم و فرسوده هايبافت
 كهنه هب توجه با اكنون اند، هگرفت شكل شهري الگوهاي توسعه پايه بر و اجتماعي -اقتصادي وضعيت

 هسازيب راهبردهاي تدوين به شديد ساكنان، نياز اكثر اقتصادي وضعيت بودن پايين و شدن فرسوده و
 وضعيت بهبود جهت است كه ضروري. دارند دولت كمك و مردم مشاركت بر تأكيد با نوسازي و

 و مورد بررسي ساكنان آن، جزو و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، مسايل هايي،بافت چنين در كالبدي
 شهري ميراث ، قديم شهر .شود اجتناب كالبدي صرفاً  و بعدي تك هاي نگرش از و گيرد قرار تحليل
 توجه با اجتماعي از بطني برخاسته را معماري و شهر بنيادي مفاهيم كهن ميراث اين هاست. گذشته

 ندارد بلكه تاريخ نگاري قصد شهرسازي هب تاريخي رويكرد .است داشته نگاه محفوظ محيطي عوامل به
 راجستجو جديدشهر و قديم هايبخش ميان زا درون ارتباطي تحقق منظور به مفاهيم اين واكاوي

 وتهديدهاي ها فرصت شناخت رابراي شهر حركت تاريخ تحولات منطقي قياسي با رويكرد اين .كندمي
 و پنهان هاي ظرفيت از استفاده با ها آن تغيير و اصلاح براي روشي و كندمي بررسي موجود

 احيا تاريخي، بستر در شهر فضايي ساختار شناخت مهم دلايل از نمايد. مي ارائه شهر در آشكارموجود
 بندي استخوان بر اصلي شالوده و ساختار شهرها اغلب در است؛ زيرا شهر قديم بافت سازي باززنده و

 از بايد شهر مجدد شهر، رشد تاريخي حيات به شيبخ تداوم راستاي در .است متكي آن قديم بخش
 ساختار از درستي شناخت و كهن بافت به توجه بدون درون از شهر رشد .پذيرد صورت آن درون

 بتواند محيط بايد شهر كالبد و شكل .بود نخواهد پذير شهرامكان اجتماعي بستر در آن فضايي
 هدف بالاترين آورد تا وجود به گذشته فرهنگي ميراثهاي بر متكي و معني سالم، فعال، با اجتماعي

 مشكلات اصلي علل از يكي بخشد. تحقق والاست، هايارزش واجد و انساني ايجاد محيطي كه را شهر
 نظر از باشد. خصوصاً مي نيازهاي امروزي با قديم هايبافت انطباق عدم دنيا اكثرنقاط در قديم بافت

 جديد تسهيلات و خدمات به دست يابي امكان معابر، تنگي و گيفرسود دليل به هابافت اين كالبدي،
 تاريخي هويت تجاري، هاي فعاليت بازار و استقرار وجود با آباد، منطفه يك نجف كهن بافت. ندارند را
 بالا براي پتانسيل با اي محدوده  بافت درون فرد به منحصر بناهاي توريستي هاي فرهنگي، جاذبه و

 كه كند ايجاد بومي ساكنان دوباره جلب براي هايي فرصت تواندمي است نواحي ناي به ساكنان جذب
 و ارگانيك بافت از حفاظت دارند. را بهسازي و نوسازي توانايي و داشته ديرينه خاطر تعلق بافت به

 هويت حفظ با امروزي زندگي نيازهاي با انطباق و شهري منظري و سيما حفظ تاريخي، بندي محله
 باززنده هاي طرح پذيري تحقق امكان شهري كارآمد مديريت وجود با كه است راهكارهايي تاريخي،

  . دهدمي افزايش را تاريخي هايبافت احياي و سازي
رويكرد محله محوري علاوه بر تحليل  با توجه به و اين پژوهشدر   باتوجه به بررسيهاي انجام شده

ديم به تحليل وضعيت بافت قديم شهري و اولويت اقتصادي ساكنين مقيم بافت ق -كيفيت اجتماعي
روش تحقيق در اين پژوهش از نوع بهسازي و نوسازي با توجه به فرسودگي بافت پرداخته شده است. 
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براي  ،اي انجام گرفته استوري اطلاعات به صورت ميداني و كتابخانهآتوصيفي بوده و گرد –تحليلي
گي كيفيت محيط و زندگي اجتماعي ساكنين، پس از چگون آشنايي با مشكلات موجود در محله و

عدد  ٣٨٠اي اي با حجم نمونهپرسشنامهشناخت و معرفي معيارها و زير معيارهاي مربوط به آن  
افزار هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمتجزيه و تحليل داده كهتنظيم و مورد بررسي قرار گرفته 

SPSS هايي كه بيشترين معياريابي به زيردست به منظوراسپيرمن مون هاي آماري همچون آزو روش
اقتصادي در راستاي بهسازي و نوسازي با مشاركت مردمي داشته،  -تأثير را ارتقاء كيفيت اجتماعي

ت. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه از ديد ساكنان منطقه يك استفاده شده اس
همچنين در بين زير  از به بهسازي و نوسازي با مشاركت مردمي دارد.نيها و منطقه آباد، محلهنجف

 ٢و ١معيارهاي مورد بررسي تسهيل مداخله در بافت به دليل وجود درصد بالاي ساختمان هاي 
)، پاكيزگي منطقه و بافت و همكاري بالاي مردم و شهرداري در زمينه جمع آوري ٣٦٤/٠طبقه(
) از مهمترين نقاط قوت و  ايجاد وتقويت شبكه دسترسي ٣١٢/٠ه بها()،  پايين بودن اجار٣٥٢/٠زباله(

)، وجود محور ارتباطي ٢٧٦/٠)، ايجاد و توسعه صنعت گردشگري(٢٨٨/٠و اصلاح معابر قديمي بافت (
) از مهمترين فرصتها به شمار ٢٧٢/٠با ديگر شهرها و امكان توسعه و پيشرفت بافت در اين منطقه(

ويژگي چگونگي فضاها و بناهاي موجود،  ٥ن زير معيارهاي مورد بررسي مي آيد. همچنين در بي
امنيت، حس تعلق به محله، امكانات تفريحي و رفاهي و وجود فضاي باز و سبز در محله مهمترين 

يل استفاده از تحلباشند. در نهايت با عوامل مؤثر در ارتقاء كيفيت محيط و جلب مشاركت مردمي مي
ست و در ادامه با استفاده جهت ارتقاء كيفيت محيط پيشنهاد شده ادر هايي دراهبري سوآت راهبرد

نامه پاسخ داده شده است.با توجه به اينكه تحقيقات وپژوهش به دو سؤال اصلي در پاياناز روش وايكور 
هاي زيادي در جهان وايران در خصوص بافت هاي فرسوده شهري، محله محوري، مشاركت وسرمايه 

عه مطال آباد تحقيق وپژوهش پيش رو باتوجه به اينكه درشهرنجف درت گرفته است، اجتماعي صور
محله محوري وبه عبارتي ديگر سرمايه اجتماعي، تعلق مكاني و   گسترده اي درخصوص مشاركت و

آباد صورت نگرفته است. قصد داريم به بررسي ميزان مشاركت مردمان ساكن منطقه يك نجف مشاركت
وسازي بافت فرسوده شهر بپردازيم. و به تجزيه وتحليل عوامل مختلفي كه در فرسودگي در بهسازي و ن

با توجه به موضوع پژوهش كه محله محوري مي باشد نوع مداخله كنند بپردازيم. شهر نقش ايفا مي
متاثر از نظريه هاي شهر سازي مشاركتي پيشنهادي دربافت قديم شهرنجف آباد  مردم گرايانه است كه 

هدف آن، بالا بردن ميزان مشاركت مردم در تغييرات سازمان فضايي  وه هاي اخير قرن بيستم است ده
مداخله مـردم گرايانـه، مخاطبـان اصـلي هرمداخله اي را مردم و ساكنان محدوده هاي .شهر است

و پس از  مورد عمل مي داند. بنابراين قبل از هر گونه مداخله اي، بايـد به نظرهاي مردم توجه داشت
مداخله بيش از همه به برنامه   بررسي آن ها، مداخله در بافـت بـا همكـاري مـردم صـورت پـذيرد

 .ريزي مي انديشد، به طوري كه در آن مردم نقـش اساسـي را در سـازماندهي شهري بازي مي كنند
ء محله پرداخته مي دراين پژوهش با رويكرد محله محوري و  تاكيد بر مشاركت مردمي به ارتقا لذا  
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ند ان مدت و بلدر پايان پيشنهاداتي جهت ارتقاء كيفيت محله در قالب زماني كوتاه مدت ، ميشود . 
  : مدت ارائه مي گردد

كوتاه مدت    
ان و اكنرساني دائمي به ساكنين ورسيدگي به نياز هاي سايجادپايگاهي محلي براي اطلاع -

 انتقال آنهاه به مسئولان.
 يهاول يهخرده وام و پس انداز مسكن و اشتغال با مشاركت و سرما يهاي محل صندوق يجادا -

  .يو خصوص يعموم ي،از منابع دولت يريخود مردم ضمن بهره گ
به كارگيري نيروهاي محلي در اجراي طرح هاي پيشنهادي براي محله براي ايجاد اشتغال در  -

  .محله يا توانمندسازي اقتصادي
 ميان مدت 

حيح شوراهاازمسائل ومشكلات محل به طرق مختلف، چراكه شوراهامي اطلاع رساني ص -
نهايت  در مردم راجلب نموده و عمومي، اعتماد توانندباانتقال مشكلات محله به افكار

 شاهدمشاركت مردم درزمينه هاي مختلف باشيم.
 يضواگذاري وظايف به همراه اعتبارات عمراني به شوراهاي محلي كه مهمترين تأثيراين تفو -

 ت وافزايش سطح كيفي خدمات مي باشد.اختيار، ايجادرقابت سالم ميان محلا
 .مشاركت مالكان كم توان باروشهاي مختلف:تعاوني،وام،سهامداركردن؛ تقويت روحيه تعاون -
مشاركت درتأمين نيروي انساني؛ ازاينجهت كه بتوان ازنيروهاي بيكار وجوياي كاردرمحل براي  -

 حله كمك گرفت.اجراي پروژة ساماندهي م

 بلند مدت 
استفاده ازتكنولوژي بسترسازي براي جلب مشاركت سرمايه هاي كلان وداخلي وخارجي و -

 مدرن درنوسازي.
  .تدوين قوانين ومقررات وحمايتهاي قانوني ازمشاركت مردمي -

  راهبري مديريت نوسازي ازطريق ايجادهماهنگي بين گروههاي ذي نفوذ.
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧٥....................ويكور مدل از استفاده با آباد نجف شهري قديم بافت وبهسازي ساماندهي روشهاي
  

  منابع:
فضا و نابرابري اجتماعي، جداي گزيني فضايي و تمركز فقر در محله  ) ١٣٧٧( عمادافروغ،  .١

 .، پايان نامه دكتري دانشگاه تربيت مدرس تهران هاي تهران
بررسي نقش مشاركت شهروندان در نوسازي ).١٣٩٥مجتبي؛ نشاط، اكبر و  نيكنايي، مجيد (اميري،  .٢

،  شهرداري تهران) ١٢(مطالعة موردي: منطقة  هاي فرسوده با رويكرد مديريت شهريو بهسازي بافت
-٥٣٩، صص٣، شماره٤٨. دوره پژوهشي پژوهش هاي جغرافيايي انساني -فصلنامه علمي

٥٢٣.  
مشاركت مردم درساماندهي محيط كالبدي،گامي  )١٣٨٤( مهتاب محمدگنجي، مريم و باغباني، .٣

دانشگاه شهيد  اولين همايش ملي معماري مرمت و شهرسازي. بسوي پايداري محيطي،
  بهشتي،تهران

برنامه ريزي محله مبنا رهيافتي كارامد در ايجاد مديريت شهري پايدار، ) ١٣٨٥خليل ( حاجي پور، .٤
  .٣٧-٤٦: ٢٦، شماره نشريه هنر هاي زيبا

بهسازي و نوسازي بافتهاي ) ١٣٨٦حبيبي ، كيومرث و پوراحمد ، احمد و مشكيني ، ابوالفضل ( .٥
  شگاه كردستان.، انتشارات دانشهري كهن

فصلنامه هفت  واژه شناسي مرمت، اصطلاحات و)  ١٣٨١مليحه ( مقصودي، محسن و سيد حبيبي، .٦
  .٨١: . ١٣و ١٢ ،شمارهشهر

استراتژي توسعه شهري با تأكيد  )١٣٩٤وايي، مسعود، عليزاده اصل، جبار (، تقسينخواه، ححسيني .٧
 مجله آمايش جغرافيايي فضا،، باد يزدبر توانمند سازي محلات شهري مطالعه موردي: محله اكبرآ

 .١٢٩-١٤٨: ١٥، شماره ٥دوره 
اداره مردمي شهري و ) ١٣٩١اني، راضيه و  زاهدي يگانه، امير (قدر جخادم الحسيني، احمد؛  .٨

فصلنامه شهرداري اصفهان )،  ٥( مطالعه موردي منطقه  مشاركت شهروندان در مديريت شهري
  . ١٥٥-١٦٩: ١٧، شماره ، سال پنجم جغرافيايي آمايش محيط

ارائه راهبرد هاي ارتقاء كيفيت محيطي در نوسازي  )١٣٩٥ينا (رزاقي اصل، س رزانه وخوشقدم، ف .٩
 – فصلنامه علميسلسله مراتبي، –بافت فرسوده فرحزاد با استفاده از روش تحليل استراتژيك 

  .٣٧-٥٨ :،٢٧شماره ريزي شهري، پژوهشي پژوهش و برنامه
 بافت بازآفريني هاي طرح پذيري تحقق ) بررسي١٣٩٦مسعود و صادقي، نگين ( شفيعي دستجردي، .١٠

 رسودهف بافت: موردي نمونه( متوازن امتيازي كارت -اي شبكه تحليل تلفيقي روش به شهري فرسوده
  . ٥-١٤: )٤٦( ١٤ نظر باغ فصلنامه. )اصفهان زينبيه

طح كيفيت زندگي شهري، ارتقاء س نقش محله محوري در ) ١٣٩٠رزاد (طهماسبي زاد، ف .١١
، پايان نامه كارشناسي رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهر اصفهان) ٩مطالعه موردي منطقه (

  .شهري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 
 : انتشارات سازمان  نوسازي بافتهاي فرسوده حكتي نو در شهر تهران )١٣٨٥عندليب  عليرضا ( .١٢

  ، ترجمه حسين بحريني، تهران ، دانشگاه تهران. ل شهرتئوري شك) ١٣٧٤لينچ، كوين، ( .١٣
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از نظر  سنجش شاخص كيفيت زندگي ) ١٣٨٩( جمال؛ زنگانه، مهدي و عبدلي اصغرمحمدي،  .١٤
 .١٠٥-١٢٥): ٣(٢. فصلنامه مديريت شهريشهروندان شهرمشهد، 

هاي راهبردي  تدوين استراتژي). ١٣٩٤(منه كرمي، آهدي و ،، ابراهيمي، مضا؛ ابادي، رمختاري ملك .١٥
، فصلنامه آمايش محيط ،SWOT بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر جهرم با استفاده از مدل
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