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 چکیده

هعای   ها و پعروژه  گیری و ارزیابی عملکرد در برنامه های مربوط به اندازه کارگیری شاخص میالدی، به 90از اوایل دهۀ 

دیریت نصی  نمانده است. از آنجعا کعه مع    های دولتی مجددا  رونق یافته و مدیریت شهری نیز از این موج بی آژانس

ها، در پی افزایش رفاه شهروندان و دستیابی به توسععۀ پایعدار    دهی به فضای زیستی در همۀ زمینه شهری با شکل

های اصلی و اساسی مدیریت برای تحقعق اهعداف،    های شهری است، ارزیابی عملکرد در حقیقت یکی از ابزار محل

رد میزان رضایت مردم است. در همین راستا، پژوهش حاضر های ارزیابی عملک  ها و یکی از راه ها و برنامه استراتژی

ای و عملکرد مدیریت شعهری در   نامه و در ارتباط با ابعاد پایداری محله با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش

ای، به دنبال سنجش وضعیت عملکرد مدیریت شهری و تعیین اسعتراتژی بهینعه در بافعت تعاریخی      پایداری محله

 -د است. نتایج میزان رضایتمندی شهروندان از عملکعرد معدیریت شعهری، در ابععاد چهارگانعۀ اجتمعاعی      شهر یز

فیزیکی بیانگر این است که در همۀ محالت بافعت تعاریخی شعهر     -محیطی، ااتصادی و کالبدی -فرهنگی، زیست

شهری با در دسعتور کعار   یزد، عملکرد مدیریت شهری از منظر شهروندان اابل ابول نیست و الزم است، مدیریت 

هعای    طور ویژه، شاخص های عملکردی و به  ارار دادن استراتژی ارتقا در همۀ محالت، بر تأمین هر چه بهتر شاخص

تر خعدمات   ها، به تأمین هر چه مطلوب ها، منابع و فعالیت ای همت گمارد و با تمرکز بر برنامه مرتبط با پایداری محله

 کند. مورد نیاز شهروندان اادام
 

ای، راهبردپژوههی، مهاتریر ریهایته اهمیهت، مهدیریت       بافت تاریخی شهر یزد، پایداری محله   ها: کلیدواژه
 .شهری
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 مقدمه

هـای زیـادی     گیری اولیۀ آن تا به حال، فـراز و نشـیب   های حیات انسانی است و از زمان شکر شهر یکی از بارزترین نمود

( و مدیریت که عامر اصلی 118: 1387تاریش، تطور فراوانی یافته است )لطیفی، داشته است و شیوۀ ادارۀ آن نیز در طول 

ریزی اسـت، یکـی از ارکـان اصـلی آن اسـت. از ایـن رو،        نهاد و بخش جدانشدنی هر برنامه بخش هر سازمان و  و حیات

صر اصـلی چرخـۀ مـدیریت    ها، عنا دهی، هدایت، هماهنگی، کنترل و اصالح برنامه ریزی، سازمان توان گفت که برنامه می

 و هـای دولـت   خواسـته  شـهری،  مـدیریت  های سیستم داده(. 39: 1390شوند )تقوایی و صفرآبادی،  شهری محسوص می

 شـهری،  ن ام همۀ باید شهری مدیریت بنابراین. است شهری زندگی کیفیت و توسعۀ کمیت های آن  ستانده و شهروندان

 و چنـدعملکردی  توأمـان،  سـازمانی  ماهیـت  دارای لـذا ؛ دهـد  قرار پوشش تحت را آن عملکردی و فضای کالبدی از اعم

 .است چندسطحی

اسـت.   محالت در پایداری شهرها مدیریت ریزان بر آن اتفاق ن ر دارند، نقش و عملکرد اما آنچه متخففان و برنامه

صـورت مطلـوص    یایف خود بهمدیریت شهری و شهرداری با توجه به ویایفی که در سطح محله بر عهده دارد، با انجام و

(. در ایـن میـان، نقـش و توانمنـدی اهـرم      8: 1390تواند در پایداری محالت تأثیرگذار باشد )کایمیـان و همکـاران،    می

ها در محالت شهری به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در پایداری شهری  مدیریت شهری در قالب تدوین و اجرای برنامه

 توسعۀ فرایند تقویت ها شهرداری و شهری مدیریت سیستم کالن و تئوریک ان گفت، هدفتو شناخته شده است. پس می

 های تناسب ویهگی به شهروندان کارآمد و راحت، امن زندگی برای مناسب محی، و زمینه که نحوی است؛ به شهری پایدار

 اتخـا   بر شهری اصلی مدیریت یدتأک (. همچنین32: 1382رضوانی،  آید )کایمیان و سعیدی فراهم مرتب، جامعۀ و آنان

 پروژهـای  اجرای جای به محلی، سطوح بخشی در توان و سازی یرفیت برای راهبردی های بخش در مناسب های سیاست

 (.19: 1379است )اردشیری،  شهری عمران ع یم

انـد و اقـدامات و    های تاریخی را با اهداف توسعۀ پایدار هماهنگ دانسـته   برخی محققان، مدیریت حفظ و احیای بافت

هـای بافـت تـاریخی      داننـد. ویهگـی   های تاریخی را تحقق توسعۀ پایدار شـهری مـی    های بهسازی و نوسازی بافت  برنامه

تـوان بـه وجـود فضـاها و عناصـر دارای        ها می است؛ از جملۀ این ویهگی  وضعیت ناپایداری را در ابعاد مختلف باعث شده

قد ارزش اشاره کرد که گاهی در تقابر با آنها، افت کیفیت بافـت، افـزایش فرسـودگی و    ارزش در کنار فضاها و عناصر فا

(. از این رو، چنانچه مدیریت بافـت تـاریخی بـا    100: 1385اند )طاهرخانی و متوسلی،  ناکارآمدی را بر بافت تحمیر کرده

های دارای ارزش را   افت اقدام کند و ویهگیدهی فضاها و عناصر داخر ب استفادۀ بهینه از ارکان خود بتواند در جهت سامان

 ای و اهداف شهر پایدار کمک خواهد کرد. برجسته گرداند، به فرایند پایداری محله

هـای اقـدامات انجـام     پیامـد  از خودآگـاهی  برای ابزاری عنوان به تواند می یک سو ارزیابی عملکرد مدیریت شهری از

ریـزان و مـدیران    به مثابۀ ابزاری برای نیازسنجی شهروندان بـه کمـک برنامـه   تواند  گرفته عمر کند و از سوی دیگر، می

شـده،   های ارائـه  توان عالوه بر سنجش میزان رضایت مردم از سرویس شهری بیاید؛ چرا که از طریق ارزیابی عملکرد می

تواند  (. بدین ترتیب، ارزیابی می2 :1392محور کرد )لطیفی و سویزی،  نیاز و اولویت آنها را تعیین و فرایند توسعه را اجتماع

هـا و جلـوگیری از آزمـون و     ریزی در راستای تخفیص بهینۀ مناب ، تقویـت نقـاط قـوت، جبـران کاسـتی      منجر به برنامه
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های اجتماعی اقتفادی و محیطی ناشی از عدم نیازسنجی شهروندان شود. حال اگر بـه    های معمول و تحمیر هزینه خطا

پذیری و مشارکت و میزان رضایت از عملکرد مدیران که در  ات هـر انسـانی نهفتـه     میزان مسئولیترابطۀ مستقیم میان 

 ای داشته باشیم، به اهمیت عملکرد مدیران بیش از پیش پی خواهیم برد. ه است، اشار

از اطالۀ هایی انجام گرفته است که برای جلوگیری  ای و نقش مدیریت شهری در آن، پهوهش در زمینۀ پایداری محله

 5(، چیلـدرز و همکـاران  2014) 4(، ژنـگ و همکـاران  2011) 3(، ارکـن 2003) 2(، بـارتون 1997) 1کالم، به برگ و نایکندر

نیـا و   (، تـوکلی 1387(، کریمـی ) 1385(، طاهرخـانی و متوسـلی )  1383نیـا و زنگـی آبـادی )    ( و همچنین حکمت2014)

 شود. های ارزشمند اشاره می  دیگر پهوهش ( و1390(، کایمیان و همکاران )1388سیسی ) استادی

ای که باید در ن ر داشت، این است که ایجاد احساس رضایت در شهروندان و مشـارکت در ادارۀ امـور شـهری،     نکته

کند، با ارائـۀ تفـویری مطلـوص از مـدیریت و      جانبه است که مدیریت شهری را قادر می ریزی من م و همه نیازمند برنامه

های شهری امیدوار کند. گـام اول در ایـن زمینـه، طراحـی سـازوکاری        م ثر، شهروندان را در عرصۀ فعالیت ایجاد تعاملی

مناسب به من ور شناسایی و درک چگونگی نگرش مردم نسبت به عملکرد مدیریت شهری است. سنجش میزان رضایت 

توانـد یکـی از    از دیـدگاه شـهروندان، مـی   شده و ارزیابی عملکرد مدیریت شـهری   های شهری ارائه  شهروندان از سرویس

بهترین سازوکارها برای رسیدن به این مهم تلقی شود. بر همین اساس، پهوهش حاضر با عنایت به اهمیت این بحث، بـه  

 دنبال نیر به اهداف زیر است:

 تعیین وضعیت رضایت از عملکرد مدیریت شهری در محالت بافت تاریخی شهر یزد؛ .1

 نۀ پیشروی مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد.تعیین استراتهی بهی .2

 

 مبانی نظری

 کننـد،  مـی  ایفـا  اساسـی  نقشـی  شـهری  پایـداری  در شهر، فضایی سازمان واحد ترین کوچک عنوان به های شهری محله

بـا   اجتمـاعی،  روابـ،  تحکـیم  و کالبـدی  و فضایی توسعۀ ایمنی، محلی، اقتفاد ای، محله هویت گیری شکر که ای گونه به

 ضـمن  محله، مفهوم جغرافیایی، تعبیر (. در29: 1388سیسی،  نیا و استادی توکلییابد ) می ارتباط ای شهری محله پایداری

 یا «نخستین»فراوان برخوردهای از سکونت دارند و فضایی چنین در که شود می اطالق اجتماعی به معین، مکان بودن دارا

هـای ایـران، محلـه بـه      در بافت سنتی شـهر (. 89: 1388)عبداللهی و همکاران،  شوند مند می با یکدیگر بهره« رویارویی»

 (.4: 1386ای خا  است )پاکزاد،  عنوان سلول اصلی شهر و سکونتگاه قوم، نهاد، مذهب یا فرقه

در  و ای محلـه  توسـعۀ  قالـب  در تنهـا  نیـز  پایدار توسعۀ تحقق 6«سلول زندگی شهری»عنوان  به محله شدن مطرح با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Per G. Berg, Gunnel Nycander 
2. Barton, Hugh  

3. Müge Akkar Ercan 

4. Zheng, Helen Wei, Geoffrey Qiping Shen, Hao Wang 

5. Daniel L. Childersa, Steward T.A. Pickettb, J. Morgan Grovec, Laura Ogdend,Alison Whitmerea 

6. Urban Life Cellule 
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توسـعۀ اجتماعـات   (. 62: 1390دنبال شد )معفومی، « 1کن عمر محلی بیندیش، جهانی»تفکر  ادامه، در و محلی اسمقی

های ن ری م ثر بر رویکرد توسعۀ پایدار شهری است و با توجه عمیق به مفاهیم و ادبیات توسعۀ  ای یکی از گرایش محله

ای عبـارت اسـت از    (. توسـعۀ محلـه  35: 1393شود )علیان،  تلقی میای از فرایند مدیریت و ادارۀ امور شهری  پایدار، حلقه

فرایندی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و خودیارانه در میان ساکنان یک محله، به من ور بهبود شرای، فیزیکی، اجتماعی و 

ه ارزشی حـاکم بـر   (. این مفهوم به دلیر خفیفۀ بارز خود که در ن ر گرفتن وجو18: 1990، 2اقتفادی )چاویز و فلورین

بنـدد.   سازوکار توسعۀ شهری است، تالشی م ثر برای هدایت امر توسعه، با محوریت انسان و محی، زیسـت بـه کـار مـی    

های اجتماعی ساکن شهر در همۀ ابعاد اسـت   چارچوص پایۀ ن ری این رویکرد، تأکید م ثر و فزاینده بر اثرات متقابر گروه

زیستی اجتماعی شهری و بهبود کیفیت زندگی از یک سو و کارآمـدی سـازوکارهای    ای برای تقویت هویت که چون پایه

مدیریت و ادارۀ امور شهری از سوی دیگر، بر پایۀ تقویت الگوهای مشارکت مردم خواهد بود. در این معنا، تحقـق توسـعۀ   

ریت و هدایت شهری قلمداد کرد توان در گرو ن ام و الگوی مدی ای پایدار می اجتماعات محلی را در چارچوص توسعۀ محله

 (.113: 1383)رفیعیان و تقوایی، 

مند به مقولـۀ مـدیریت    کنندۀ نگرشی ن ام تعاریف متعددی از مدیریت شهری ارائه شده و هر کدام از این تعاریف بیان

گرایـی   مـدیریت »شهری است. مدیریت شهری مفهومی است که در اصطالحات حکومـت محلـی و مفـاهیم جغرافیـایی     

هـا،   مشـی  هـا و خـ،   گـذاری  (. مدیریت شهری شامر سیاسـت 137: 2000، 4ریشه دارد )جنکیس 1970در دهۀ « 3شهری

توان عبارت از بر  (؛ همچنین، مدیریت شهری را می648: 2006هاست )وانگ و همکاران،  تخفیص مناب  و اجرای برنامه

برای دستیابی به توسعۀ شـهری دانسـت )ضـرابی و     سازی مناب  عهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ

ریزی  اگر شهر همچون سازمانی در ن ر گرفته شود، الزم است در رأس آن عنفری برای برنامه(. 227: 1389نهاد،  جمالی

زه، (. امـرو 121: 1387توان مدیریت شهر نامید )صـرافی و عبـدالهی،    آینده و ادارۀ امور کنونی قرار گیرد؛ این عنفر را می

تحول در مدیریت شهری و اتخا  مدیریت نو عبارت است از ادارۀ امور شهر به من ور رشد پایدار مناطق شهری در سـطح  

های ملی اقتفادی و اجتماعی(. این روش جدید مـدیریت شـهری بـا      محلی )با در ن ر داشتن و تابعیت از اهداف سیاست

(. ن ـام  46: 1381های اخیـر دانسـت )رضـویان،      ی تمرکززدایی در سالتوان بخش ناگسستن تأکید بر اجتماعات محلی را می

هدف ادارۀ مطلوص امور شهر، سعی دارد رواب، میان عناصر شهری را هماهنگ کنـد )طالقـانی و رضـایی،     مدیریت شهری با

قرار بگیـرد. نیازهـا و   هایی است که باید مدن ر مدیریت شهری  های شهروندان یکی از م لفه ( و در این میان، نیاز64: 1386

انت ارات شهروندان ممکن است به دالیر زیادی تغییر یابد. مناب  کمیاص مدیریت شهری و همچنین انت ارات زیاد، آنها را به 

های شخفی، تبلیغـات و ارتباطـات عمـومی در      دارد. تجارص قبلی جامعه، سطح آموزش، ویهگی کارآمدی و تأثیر بیشتر وا می

. (556: 2012، 5ای در سـطح رضـایت شـهروندان دارد )آکگـول     ه العـاد  ت، ارتباط با محی، زیست و... تأثیر فوقارتباط با خدما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Think Globally, Act Locally 

2. Chavis, D. M., & Florin, P. 

3. urban managerialism 

4. Jenkins 

5. Deniz Akgul 
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هایی که توس، سیاسـت   گیرد: اولویت نارضایتی شهروندان از خدمات دریافتی از طرف شهرداری از سه دلیر عمده نشئت می

 ب، مدیران محلی و شهروندان بر اساس منفعت شخفی.وری و همچنین روا شود، کاهش بهره عمومی انعکاس داده نمی

دهنـد   ها برای ارتقای خدماتشان انجـام مـی   ویهه شهرداری ها و به های رضایت از عملکرد را سازمان بیشتر ن رسنجی

، 3اسـت )ایـنش   2ترین نتایج خروجی مدیریت مکان رضایتمندی شهروندان یکی از مهم. (39: 2010و همکاران،  1)دهوگ

 (.157: 2013و همکاران،  5؛ زنکر141: 2008، 4؛ اینش و فلورک165: 2010

ای اختفـا  دارد و بـه    های مرتب، با بحـث توسـعۀ پایـدار محلـه      ها در حیطه به آشنایی با ویایف شهرداری جدول 

 پردازد. اختفار به تشریح آنها می

 ای در زمینۀ توسعۀ پایدار محله. وظایف شهرداری 1جدول 

 شرح ویایف ابعاد

ی 
اع
تم
اج

– 
ی
نگ
ره
ف

 

 تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی
 تأسیس کتابخانه، بوستان کودکان و امثال آن در حدود اختیارات مفوص

 گری جلوگیری از تکدی

 انۀ عمومیدرصد از کر درآمد شهرداری برای تأسیس و ادارۀ کتابخ 5/1اختفا  

 گردی و جهانگردی شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تأسیس ایران رعایت مقررات اعالم

ی
فاد

اقت
 

 های عمومی برای خرید و فروش  تهیه و تعیین میدان
 برآورد و تعیین بودجه و اصالح آن

 پیشنهاد، برقراری یا الغای عوارض شهر
 ای برای تأمین مایحتاج شهروندان ه یرهای زنج  مشارکت در تشکیر فروشگاه

 وران صدور پروانۀ کسب برای اصناف و پیشه

 حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول

 تعیین بهای هر ملک و تشخیص عوارض متعلقه طبق مفوبات قانونی
ت
یس
ز

- 
ی
یط
مح

 
 تن یف و نگهداری معابر و نهرهای عمومی و مجاری آص و فاضالص

 داشت شهروندان با تشریک مساعی وزرات بهداشتمراقبت در امور به
 های مخفو  تخلیۀ زباله  آوری، دف  و بازیافت زباله و ایجاد محر جم 

 ها برای کنترل آلودگی هوا ها و کارخانه ن ارت و مراقبت وض  دودکش

 گردد. جلوگیری از ایجاد و تأسیس همۀ اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان می

 یجاد مراکزی برای معاینۀ وسایر نقلیۀ موتوریا

 های غیرآالینده در وسای، نقلیۀ عمومی و تشویق مردم به استفاده از آنها  استفاده از سوخت

 های عمومی  ها و پارک ایجاد، حفظ و نگهداری باغ

 ها راه کشت، حفایت و آبیاری درختان معابر، میادین و بزرگ

 یست و بهداشت برای تعطیلی صنای  آالیندۀ موجود در شهرهای محی، ز همکاری با سازمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dehoog, Ruth Hoogland 

2. place management 

3. Insch, A. 

4. Insch, A., & Florek, M 

5. Zenker, S. 
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 ای . وظایف شهرداری در زمینۀ توسعۀ پایدار محله1جدول ادامۀ 

 شرح ویایف ابعاد

ی 
یک
یز
ف

– 
ی
بد
کال

 

 روها جلوگیری از سد معبر و استفادۀ غیرمجاز از پیاده
 ها ها، میادین و کوچه ایجاد، احداث و اصالح خیابان

 روها روها و پیاده فالت سوارهپوشاندن و آس

 سوزی و... اتخا  تدابیری برای حفظ شهر در برابر بالیای طبیعی و حوادثی از قبیر آتش

 ایجاد غسالخانه و گورستان

 های ساختمانی مطابق ضواب، و مقررات  صدور پروانه

 جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مخالف ضواب، و مقررات

 ها های قدیمی شهر به من ور تجدید ساختمان ها و محله یی برای نوسازی شهرها، خانهها تأسیس م سسه

 ها ایجاد پارکینگ

 های شهری نفب نیمکت و مبلمان شهری در فضا

 های تبلیغاتی و اطالعاتی های راهنمای مسیر و همچنین تابلو نفب تابلو

 سرا، مسجد، نمازخانه و بازار روز احداث فرهنگ

 ها در سطح شهر ساخت یادمان

   (1382)مأخذ: کایمیان و سعیدی رضوانی، 

خالصـه   1شـکر  توان در قالب  چارچوص مفهومی ارتباط بین عملکرد مدیریت شهری و رضایتمندی شهروندان را می

 کرد.

 
 

 ط بین عملکرد مدیریت شهری و رضایتمندی شهروندان. چارچوب مفهومی برای ارتبا1شکل 

 

کننـد، بـه نتـایجی منجـر      هایی را در راستای ارائۀ خدمات به شهروندان اتخا  می زمانی که مدیران شهری استراتهی

وندان صورت مثبت یا منفی بازنمون پیدا کند. این نتایج مثبت یا منفی طبیعتـام در شـهر   تواند به خواهد شد و این نتایج می

در ارتبـاط بـا    EVLN 2مـدلی را تحـت عنـوان     1رایـز  انگیزد. در ایـن زمینـه، ون   احساسات رضایت یا نارضایتی را بر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Van Ryzin 
2. Exit, Voice, Loyalty, Neglect 

هایتراتژیاس

 نتایج مدیریتی

نتایجاحساس

 رضایتمندی شده

 سطحعینی EVLNمدل

 سطحذهنی
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صورت خروج یا ترک محر، شکایت، وفاداری به مدیریت  کند که نارضایتی به دهد و بیان می نارضایتی شهروندان ارائه می

(. بنابراین، زمانی که مدیریت شهری آمار اهمیت خدمات 1: 2006رایز،  کند )ون کنونی و غفلت یا بی تفاوتی بروز پیدا می

گیـری در تخفـیص منـاب      تواند یک ابزار قدرتمند برای تفمیم کند، می مختلف و میزان رضایت از خدمات را مقایسه می

طوری که شهروندان  ده کند، بهای برای تخفیص مناب  استفا ایجاد کند و از نتایج ماتریس رضایت/ اهمیت به عنوان پایه

 (.2: 1996، 1های باالتر، اهمیت بیشتری داشته باشند )واکر  دارنده رتبۀ پایین نسبت به شهروندان حائز رتبه

 

 محدودة تحت مطالعه

اردکان واق  شده و از شمال شرقی و جنوص غربی وس، دو رشته کوه خرانق و تفت احاطـه   -شهر یزد در دشت وسی  یزد

غربی و تالقی آن با چند راه فرعی که از سوی جنـوص امتـداد    -ای در جهت شرقی ت. عبور یک راه اصلی منطقهشده اس

وجود آورده است. جهت شیب برای هدایت آص قنـات   ها برای استقرار شهر به یابند، موقعیت مناسبی را از ن ر دسترسی می

لذا هستۀ اولیه و تـاریخی شـهر در چنـین مـوقعیتی شـکر       های جنوبی نیز امکان سکونت را فراهم آورده و از سوی کوه

جـواری بـا ریگزارهـا،     (. مرکز اولیۀ شهر یزد در محلۀ فهادان، با وجود هـم 18: 1385نهاد،  گرفته است )کالنتری و حاتمی

یـزد   های زیادی مستقر است. بافت تـاریخی   گاه موقعیت مساعدی از ن ر طبیعی دارد و در همسایگی نزدیک آن، سکونت

ها و  آباد، شیخداد، زرتشتی بادگیری، دولت های فهادان، گودال مفلی، گنبد سبز، گازارگاه، شش  شامر نه محلۀ اصلی به نام

ترین بافـت خشـتی دنیـا و     زیرمحله است. این محدوده از شهر که به موازات ثبت جهانی، به عنوان بزرگ 49پشت باغ و 

  (.2شود )شکر  هکتار از شهر یزد را شامر می 519شود، مساحتی حدود  ناخته میترین بافت تاریخی کشور ش نخورده دست

 

 

 

 . نقشۀ تقسیمات سیاسی و مواعیت محالت بافت تاریخی شهر یزد2شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walker 
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 شناسی پژوهش روش

 ها و ابزارهایی در جهت نیر به نتیجه است. پـهوهش حاضـر   کارگیری روش بدیهی است که هر پهوهش علمی نیازمند به

ای کـه از   نیز که با روش پیمایشی به انجام رسیده است، اطالعات مورد نیاز خود در بخـش مبـانی را بـا روش کتابخانـه    

های مرتب،   های آماری یزد و مراجعه به سازمان  ها، سالنامه ها، مقاله ها، گزارش های آن، استفاده از کتاص  ترین روش معمول

دسـت آورده   ویهه شهرداری ناحیۀ تاریخی، سازمان میراث فرهنگی اسـت، بـه   د، بهبا مسائر شهری، از جمله شهرداری یز

هـای بسـته و     نامه است. همچنین اطالعات مربوط به عملکرد مدیریت شهری، با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش

ای، از بـین   عـاد پایـداری محلـه   با توجه به س ال و فرضیۀ پهوهش و در ارتباط بـا اب  1ای، بر اساس طیف لیکرت گزینه پنج

شهروندان ساکن ناحیۀ تاریخی فراهم آمده است. با توجه به ماهیت و س االت پهوهش، جامعۀ آماری پهوهش در بخـش  

پـذیر نبـود،    ، شهرواندان ساکن در محدودۀ بافت تاریخی شهر یزد است. از آنجا که مراجعه به همۀ آنها امکـان  نامه پرسش

ه انتخاص جمعی به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به کر جامعه بود. روش انتخاص نمونه، بنا بر بستر این پهوهش ناگزیر ب

گستردۀ پهوهش و ماهیت جغرافیایی آن و بـا عنایـت بـه نـاهمگونی جامعـه و جمعیـت محـالت بافـت تـاریخی، روش          

 380، 2دا بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران    ، ابتـ 2شده، مناسب تشخیص داده شد. در جدول  بندی گیری احتمالی طبقه نمونه

نمونه به عنوان حجم نمونه محاسبه شد و سهم هر یک از محالت با توجه به جمعیت آنها برآورد شد؛ سرس بـا پیمـایش   

 24سال به باال توزی  و تکمیر گردید. از این تعداد،  20ها با روش احتمالی ساده از بین افراد  نامه در بافت تاریخی، پرسش

  نامۀ قابر قبول ادامه پیدا کرد. پرسش 356نامه از روند کار حذف و در نهایت، کار تحلیر با  سشپر
 

 یافته به محالت بافت تاریخی های اختصاص نامه . تعداد پرسش2جدول 

 نامه تعداد پرسش جمعیت محله

 67 7233 محلۀ شیخداد

 33 3614 آباد محلۀ دولت

 61 6567 محلۀ فهادان

 18 1920 ل مفلیمحلۀ گودا

 78 8437 محلۀ گنبد سبز

 31 3327 محلۀ گازرگاه

 41 4451 بادگیری محلۀ شش

 6 698 ها محلۀ زردشتی

 21 2289 محلۀ پشت باغ

 356 38536 مجموع

 های پهوهش(  )مأخذ: یافته   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Likert 
2. Cochran 
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نامه طراحی گردیـد.   به من ور افزایش اعتبار س االت، پس از تعریف عملیاتی در راستای هدف اصلی پهوهش، پرسش

برای برآورد میزان پایایی و بررسی میزان صحت س االت و سنجش سطح مناسب ابزار تحلیر، با استفاده از روش ضریب 

ها محاسبه شد. این نکته نیز شایان  کر است که در محاسبۀ این ضریب به همسـو   آلفای کرونباخ، مقدار آلفای همۀ گویه

اسـت، بنـابراین از    725/0شده برابـر بـا    ها توجه شده است. از آنجا که ضریب آلفای محاسبهبندی آن ها و دسته بودن گویه

کاررفتـه در   هـای بـه    شود. شـاخص  نامه تأیید می بیشتر است و اعتبار و پایایی پرسش 7/0میزان حداقر قابر قبول، یعنی 

 است. جدول وهش، به شرح و مسئلۀ مورد په جدول پهوهش با استناد به 
 

 ها و ابعاد پژوهش . شاخص3جدول 

 های پژوهش  ها و گویه شاخص ابعاد

 فرهنگی -اجتماعی

 های باارزش تاریخی و میراثی محله حفظ بنا

 ترغیب ساکنان محله به ماندن در محله

 های گذران اوقات فراغت ساکنان  ایجاد محر

 سرا، کتابخانه و... )رفاه شهروندی( فرهنگ ایجاد

 جلب همکاری مردم محله و مشارکت آنان برای رف  مشکالت محله

 جلب اعتماد شهروندان و ساکنان محله

 محیطی -زیست

 های محله  آوری و دف  زباله جم 

 اهتمام مدیریت شهری در تمیزی و پاکیزگی محله

 ید پسماندایجاد مراکز بازیافت زباله و خر

 ای های محله  کاری، ایجاد و نگهداری فضای سبز و پارک درخت

 رانی( رانی و تاکسی ونقر عمومی )اتوبوس فراهم آوردن حمر

 ااتصادی

 های تجاری و اقتفادی مورد نیاز ساکنان محله ایجاد واحد

 های اقتفادی موجود در محله  سودآوری فعالیت

 اقتفادی در محلههای   توزی  مناسب فعالیت

 های اقتفادی مزاحم در محله  جلوگیری از فعالیت

 تسهیر در صدور پروانۀ کسب برای مشاغلی که مورد نیاز ساکنان محله است

 های عمرانی برای بهبود وضعیت محله  اجرای طرح

 کالبدی -فیزیکی

 رسیدگی به وضعیت بافت فرسوده و توجه به نوسازی و بهسازی مساکن

 های مختلف جوانان، سالخوردگان، کودکان و زنان  های متنوع برای گروه  یجاد کاربریا

 های جذاص و متنوع در محله ایجاد فضا

 دسترسی به خدمات آموزشی )مهد کودک، دبستان و راهنمایی(

 درمانی )خانۀ بهداشت، درمانگاه و...( –دسترسی ساکنان به خدمات بهداشتی 

 گان()مأخذ: نویسند 
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است. بر مبنای این مدل،  2، یعنی ماتریس رضایت/ اهمیت1مدل عملیاتی پهوهش حاضر برگرفته از مدل مایکر واکر

 شود. های شهروندان به من ور ارتقای مدیریت شهری استفاده می  از گزارش

در این حوزه، به شرح  گرفته های انجام شده در این ماتریس، بر اساس ن ر کارشناسان و پهوهش های تعیین  طیف نمره

، اسـتراتهی  3آمده دربارۀ رضایتمندی و اهمیت، با توجه به شکر  دست است. سرس با توجه به مقادیر به 5و  4های  جدول

 بهینه برای عملکرد مدیریت شهری اتخا  شد.

 

 شده برای رضایتمندی شهروندان . طیف نمرات در نظر گرفته4جدول 

 )مأخذ: نویسندگان(

 

 

 ها اخصشده برای اهمیت ش های درنظرگرفته . طیف نمره5جدول 

 نمره 

 18 – 20 اهمیت باال

 15 – 18 دارای اهمیت

 10 – 15 متوس،

 5 – 10 اهمیت کم

 0 – 5 اهمیت بسیار کم

 )مأخذ: نویسندگان(            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walker Micheal H. 
2. Satisfaction / Importance Matrice 

فرهنگـی و   -اد اجتمـاعی هـا در ابعـ   نامه انتخاص شده و از آنجا که تعداد گویه های پرسش . شایان  کر است که این طیف با توجه به تعداد و میانگین گویه 3
 محیطی نیز به همین صورت است. های آنها نیز یکسان است. دربارۀ ابعاد اقتفادی و زیست کالبدی برابر بوده، طیف نمره -فیزیکی

3کالبدی -و فیزیکیفرهنگی  -نمرۀ ابعاد اجتماعی 
 محیطی نمرۀ ابعاد اقتفادی و زیست 

 24 – 30 28 – 36 رضایت باال

 18 – 24 21 – 28 رضایت نسبی

 12 – 18 14 – 21 متوس،

 6 – 12 7 – 14 رضایت پایین

 0 – 6 0 – 7 رضایت بسیار پایین
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 (72: 2011پور و همکاران،  مدل مایکل واکر، ماتریس رضایت/ اهمیت )گوهری. 3شکل 

 

 آمده است. جدول های بهینۀ مدل در قالب   خاص استراتهیهای چهارگانه و انت  تشریح این موقعیت

 مایکل واکر، ماتریس رضایت/ اهمیت. تشریح مدل 6جدول 

اهمیـــت کـــم/ 

 رضایت پایین

آید که میزان رضایت شهروندان از یک نوع خدمت شهری پایین باشـد، امـا از طرفـی     این حالت زمانی پیش می

را  اسعتراتژی بعازبینی  همان سرویس شهری نیز کم باشد. در این صورت، مدل مایکر واکـر  میزان اهمیت 

 ها. کند، یعنی تالش به من ور ارتقای رضایت شهروندان بدون افزایش بودجه و هزینه پیشنهاد می

اهمیـــت کـــم/ 

 رضایت باال

شهری پـایین باشـد.   ممکن است رضایت شهروندان از یک خدمت شهری زیاد باشد، اما اهمیت آن سرویس 

دهد، یعنی ارزیابی جدی انجام دهیم  را پیشنهاد می استراتژی ارزیابیدر اینجا ماتریس رضایت/ اهمیت، 

شود بودجـه   اند یا خیر؟ در این حالت سعی می درستی به کار گرفته شده تا به این نتیجه برسیم که آیا مناب  به

 شهروندان تغییر محسوسی احساس نشود.ای کاهش یابد که در رضایت  این خدمات به گونه

ــاد/   ــت زی اهمی

 رضایت پایین

دستۀ دیگر خدمات شهری است که شهروندان از مدیریت شهری در قبال تأمین آنها رضایت چندانی ندارنـد،  

اما در مقابر، این خدمات از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. در اینجا مدل ارائه شـده در م سسـۀ مشـاوران    

هـا و منـاب  بـه من ـور ارتقـای میـزان        دهد؛ یعنی تمرکز فعالیـت  را پیشنهاد می استراتژی ارتقا برکشایر،

کاهش مناب  از خدمات با اهمیت پایین و اسـتفاد از ایـن منـاب  بـه من ـور ارائـۀ بهتـر         -رضایت شهروندان

 تر. های شهری با اهمیت  سرویس

ــاد/   ــت زی اهمی

 رضایت باال

ن است. زیرا در آن هم میـزان رضـایت شـهروندان و هـم اهمیـت یـک نـوع        این حالت بهترین حالت ممک

دهد. در این حالـت،   را پیشنهاد می استراتژی تثبیتسرویس شهری باال است. در این صورت، مدل واکر 

های خدمات مذکور را کاهش داد، منوط بر اینکه باعث کاهش محسوسی در رضـایت    توان کمی از هزینه می

 شهروندان نشود.

  )مأخذ: نویسندگان(

 رضایت

ت
می
اه

 

 ارتقا

ها و مناب  به من ور  تمرکز فعالیت

 ارتقای میزان رضایتمندی شهروندان

 تثبیت

 ها حفظ کیفیت و کاهش هزینه

 بازبینی

ها و تالش برای  درک تغییر اهمیت

ون ارتقای میزان رضایت شهروندان بد

 ها افزایش هزینه

 ارزیابی

کار گرفته  صورت مناسب به آیا مناب  به

 شود؟ می

6 
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ای طراحی شد و در میـان   ای مطابق با ویایف مدیریت شهری و در راستای پایداری محله نامه در همین زمینه پرسش

ها، میزان رضـایت و میـزان اهمیـت هـر یـک از       شهروندان ساکن بافت توزی  و از آنها ن رسنجی شد. در این پرسشنامه

ت شهری از دیدگاه شهروندان تعیین گردید و نهایتام، بر مبنـای میـزان اهمیـت هـر     شده از سوی مدیری های ارائه  سرویس

، 1شـده توسـ، م سسـۀ مشـاوران برکشـایر      شده و با الهام از مدل ارائـه  ها و میزان رضایت از خدمات ارائه کدام از شاخص

 عیین شده است.ها برای دستور کار قرار گرفتن در مدیریت شهری، ت استراتهی بهینۀ هر کدام از شاخص

 

 ها و نتایج یافته

شـود و از ایـن طریـق،     ها مقایسه می ها، میانگین با عنایت به مقیاس ابزار سنجش در پهوهش حاضر، برای بررسی تفاوت

شود تا بتوان به معنادار بودن یا نبودن تفاوت بین یک  معنادار بودن تفاوت محالت، نسبت به میانگین بررسی و آزمون می

انجام گرفته است. برای اطمینان از وضعیت عملکـرد مـدیریت،    Tارد از ن ر آماری پی برد؛ لذا در ادامه، آزمون حد استاند

گانـه اجـرا    های مرتب، در هر بعد از سطح تحت مطالعه، به متغیر تبدیر و ترکیب شد و آزمون به تفکیک محالت نه  گویه

ها در هر یک از محـالت،   یتمندی شهروندان و میزان اهمیت شاخصها، در ابتدا رضا نامه آوری پرسش گردید. پس از جم 

های آماری و تعیین استراتهی بهینـه    های مرتب، محاسبه شد و در ادامه، آزمون  از طریق محاسبۀ میانگین هر یک از گویه

کنندۀ  ها، تبیین  دست آمد. شایان  کر است که تعیین وضعیت رضایتمندی و وضعیت اهمیت با توجه به حد متوس، گویه به

 هایی به شرح زیر بوده است: دهندۀ واقعیت ها است. نتایج کاربرد این آزمون آماری نشان هر کدام از شاخص

هایی که برای سنجش عملکرد مدیریت شهری در محدودۀ تحت مطالعه استفاده شده اسـت، از سـطح    بیشتر شاخص

در  05/0ه این امر ا عان کرد که با توجه به سـطح معنـاداری کمتـر از    توان ب معناداری باالیی برخوردار است. بنابراین می

فرهنگی در همۀ محالت، فرض صفر، یعنی عدم تفاوت معنـادار بـین وضـ  موجـود بـا حـد        -های بعد اجتماعی  شاخص

 متوس، رد شده است و نه محلۀ بافت تاریخی از حد متوس، فاصلۀ معناداری دارند.

فرهنگـی از عملکـرد مـدیریت شـهری      -ها در بعد اجتمـاعی  نسبت به حد متوس، گویه مقایسۀ میانگین وض  موجود

کننده  های تبیین  ( بیانگر این است که در همۀ محالت وضعیت رضایتمندی کمتر از حد متوس، است. مقدار گویه7)جدول 

تـرین   پـایین  77/15بدسـبز بـا   باالترین و محلـۀ گن  40/16و  44/16ها با  در این بُعد در محالت گودال مفلی و زردشتی

 است.

آمده  از شهروندان ساکن در بافت تاریخی به تفکیک هر محله، میزان رضایت شـهروندان   دست بر اساس اطالعات به

کـه در محـالت    (؛ در حـالی جـدول  فرهنگی در وضعیت مطلـوبی نیسـت )   -از عملکرد مدیریت شهری در بعد اجتماعی

ای  ها از ن ر شهروندان در میزان پایداری محله فرهنگی حائز اهمیت زیادی است و این م لفه -های اجتماعی گانه، معیار نه

ای بـه بافـت    ه است و مدیریت شهری باید توجه ویـه  استراتژی ارتقامهم است؛ بنابراین استراتهی بهینه در این زمینه 

  فرهنگی داشته باشد. -بعد اجتماعیهای   تاریخی، از ن ر شاخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Berkshire Consultancy 
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 فرهنگی به تفکیک محالت -. مقایسۀ وضعیت عملکرد مدیریت شهری در بعد اجتماعی7جدول 

 Tآمارۀ  محالت
درجۀ 

 آزادی
 میانگین موجود

حد 

 متوس،

اختالف از 

 میانگین
 سطح معناداری

% 95تفاوت در سطح 

 اطمینان

 ترین پایین باالترین

 -424/2 -946/1 000/0 -194/2 18 806/15 66 -079/19 شیخداد

 -441/2 -619/1 000/0 -031/2 18 969/15 32 -065/10 آباد دولت

 -714/1 -105/1 000/0 -409/1 18 590/16 60 -265/9 فهادان

 -243/2 -869/0 000/0 -556/1 18 444/16 17 -777/4 گودال مفلی

 -445/2 -016/2 000/0 -231/2 18 769/15 77 -686/20 گنبد سبز

 -541/2 -781/1 000/0 -161/2 18 839/15 30 -616/11 گازرگاه

 -202/2 -456/1 000/0 829/1 18 170/16 40 -917/9 شش بادگیری

 -505/2 -695/0 003/0 -600/1 18 400/16 9 -000/4 ها زردشتی

 -321/2 -298/1 000/0 -810/1 18 190/16 20 -382/7 پشت باغ

 های پهوهش(  فته)مأخذ: یا

 

 فرهنگی به تفکیک محالت -. تعیین استراتژی بهینۀ بعد اجتماعی8جدول 

 محالت
 اهمیت رضایتمندی

 استراتهی
 وضعیت اهمیت نمرۀ خام وضعیت رضایتمندی نمرۀ خام

 ارتقا دارای اهمیت 5/17 ناراضی 806/15 شیخداد

 ارتقا اهمیت باال 3/18 ناراضی 969/15 آباد دولت

 ارتقا اهمیت باال 1/19 تا حدودی راضی 590/16 ادانفه

 ارتقا دارای اهمیت 19 تا حدودی راضی 444/16 گودال مفلی

 ارتقا اهمیت باال 6/18 ناراضی 769/15 گنبد سبز

 ارتقا دارای اهمیت 8/17 ناراضی 839/15 گازرگاه

 ارتقا دارای اهمیت 4/16 تا حدودی راضی 170/16 شش بادگیری

 ارتقا اهمیت باال 7/18 تا حدودی راضی 400/16 ها یزردشت

 ارتقا دارای اهمیت 9/17 تا حدودی راضی 190/16 پشت باغ

 های پهوهش(  )مأخذ: یافته

 

 901/0( به غیر از محلۀ گودال مفلی و فهادان که با سطح معنـاداری  9محیطی )جدول  های بعد زیست  از لحاظ گویه

بیشتر است و به حد متوسـ، نزدیـک اسـت، دیگـر محـالت فاصـلۀ معنـادری از         05/0ی از سطح اطمینان یعن 863/0و 

تر از حـد متوسـ،    گویان از عملکرد مدیریت شهری )میانگین وض  موجود( پایین میانگین دارند و میزان رضایتمندی پاسش
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ین فاصـله را از حـد متوسـ،    بیشتر -8/1و  -7/2ترتیب با  ها و شیخداد نیز به است. شایان  کر است که محالت زردشتی

 دارند.

محیطـی چنـدان     هـای زیسـت    حاکی از آن است که شهروندان از عملکرد مدیریت شـهری در شـاخص   جدول نتایج 

یـزان پایـداری مهـم    انـد و آنهـا را در م   ها آشنا بوده رضایتی ندارند، در صورتی که شهروندان با اهمیت این دسته شاخص

را بایـد در بافـت تـاریخی بـرای بهبـود       اسعتراتژی ارتقعا  محیطی مدیریت شهری  اند. بنابراین از بعد زیست ارزیابی کرده

 ای مبنای عمر خود قرار دهد. وضعیت پایداری محله

 محیطی به تفکیک محالت -. مقایسۀ وضعیت عملکرد مدیریت شهری در بعد زیست9جدول 

 Tآمارۀ  محالت
درجۀ 

 آزادی
 میانگین موجود

حد 

 متوس،

اختالف از 

 میانگین
 سطح معناداری

% 95تفاوت در سطح 

 اطمینان

 باالترین باالترین

 -174/2 -437/1 000/0 -806/1 15 194/13 66 -970/9 شیخداد

 -203/2 -070/1 000/0 -636/1 15 364/13 32 -855/5 آباد دولت

 -710/1 -847/0 863/0 -279/0 15 721/14 60 -929/5 فهادان

 -982/0 870/0 901/0 -056/0 15 944/14 17 -127/0 گودال مفلی

 -179/2 -488/1 000/0 -832/1 15 167/13 77 -566/10 گنبد سبز

 -591/1 -279/0 007/0 -935/0 15 065/14 30 -914/2 گازرگاه

 -440/1 -218/0 009/0 -829/0 15 171/14 40 -744/2 شش بادگیری

 -459/3 -942/1 000/0 -700/2 15 300/12 9 -060/8 ها زردشتی

 -141/2 -886/0 000/0 -524/1 15 476/13 20 -985/4 پشت باغ

 های پهوهش(  )مأخذ: یافته
 

 به تفکیک محالت محیطی . تعیین استراتژی بهینۀ بعد زیست10جدول 

 محالت
 اهمیت رضایتمندی

 استراتهی
 وضعیت اهمیت نمرۀ خام تمندیوضعیت رضای نمرۀ خام

 ارتقا اهمیت باال 5/18 ناراضی 194/13 شیخداد

 ارتقا اهمیت باال 2/18 ناراضی 364/13 آباد دولت

 ارتقا اهمیت باال 19 تا حدودی راضی 721/14 فهادان

 ارتقا اهمیت باال 9/18 تا حدودی راضی 944/14 گودال مفلی

 ارتقا ت باالاهمی 9/18 ناراضی 167/13 گنبد سبز

 ارتقا دارای اهمیت 6/17 تا حدودی راضی 065/14 گازرگاه

 ارتقا اهمیت باال 4/18 تا حدودی راضی 171/14 شش بادگیری

 ارتقا اهمیت باال 3/19 ناراضی 300/12 ها زردشتی

 ارتقا دارای اهمیت 9/17 ناراضی 476/13 پشت باغ

 های پهوهش(  )مأخذ: یافته
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تر از حد متوس، اسـت )میـزان    گویان در همۀ محالت پایین ( از ن ر پاسش11ی بعد اقتفادی )جدول ها  میانگین گویه

گویـان عملکـرد    تفاوت هر کدام از محالت در ستون اختالف از میانگین آمده است(. این مسئله بیانگر این است که پاسش

گویـان   مدیران راضی نیستند. به عبارت دیگر، پاسـش  اند و از عملکرد ها منفی ارزیابی کرده مدیریت شهری را در این گویه

های خوص و بسیار خوص،   های ضعیف و بسیار ضعیف را نسبت به گزینه  کنندۀ بعد اقتفادی، گزینه های تبیین  در برابر گویه

 کند. اند که نتیجۀ آن، ضعیف بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد اقتفادی را تداعی می بیشتر انتخاص کرده

مشخص است، ضعف عملکردی مدیریت شهری در زمینۀ بعد اقتفادی بـه نارضـایتی    جدول گونه که از نتایج  مانه

دارنـد.     های این بعد اهمیت زیادی در پایداری محلـه   ساکنان محالت بافت تاریخی منجر شده است، در حالی که شاخص

بـر تـأمین هـر چـه بهتـر       اسعتراتژی ارتقعا  های بعـد اقتفـادی بـا      رت شهری باید در رابطه با شاخصبنابراین، مدی

 ها متمرکز کند. های خود را بر محور ارتقای شاخص  های اقتفادی همت گمارد و برنامه شاخص
 

 . مقایسۀ وضعیت عملکرد مدیریت شهری در بعد ااتصادی به تفکیک محالت11جدول 

 Tآمارۀ  محالت
جۀ در

 آزادی
 میانگین موجود

حد 

 متوس،

اختالف از 

 میانگین
 سطح معناداری

% 95تفاوت در سطح 

 اطمینان

 باالترین باالترین

 -972/1 -222/1 000/0 -597/1 15 403/13 66 -499/8 شیخداد

 -077/2 -274/1 000/0 -576/1 15 424/13 32 -298/6 آباد دولت

 -003/2 -242/1 000/0 -623/1 15 377/13 60 -535/8 فهادان

 -934/1 -621/0 001/0 -278/1 15 722/13 17 -108/4 گودال مفلی

 -977/1 -279/1 000/0 -628/1 15 372/13 77 -297/9 گنبد سبز

 -091/2 -006/1 000/0 -548/1 15 452/13 30 -827/5 گازرگاه

 -037/2 -134/1 000/0 -585/1 15 415/13 40 -092/7 شش بادگیری

 -423/2 -377/0 013/0 -400/1 15 600/13 9 -096/3 ها زردشتی

 -078/2 -684/0 00/10 -380/1 15 620/13 20 -130/4 پشت باغ

 های پهوهش(  )مأخذ: یافته
 

فیزیکی در محالت تحت مطالعـه، از حـد متوسـ،     -کنندۀ بعد کالبدی های تبیین  ، گویه13های جدول   بر اساس داده

هـا )بـا سـطح     ( و با اختالف کمتری نیز در محلـۀ زردشـتی  488/0تنها در محلۀ فهادان )با سطح معناداری تر است؛  پایین

گویـان عملکـرد    توان گفت کـه در دیگـر محـالت، پاسـش     می 05/0(. با توجه به سطح معناداری باالتر از 04/0معناداری 

د مدیریت شـهری بـه جـز محلـۀ فهـادان، در دیگـر       توان گفت عملکر اند. بنابراین، می مدیریت شهری را مناسب ندانسته

از میـانگین   -258/2محالت بافت تاریخی ضعیف بوده و از حد متوس، کمتر است. این امر در محلۀ گازارگاه با اخـتالف  

 به باالترین حد خود رسیده است و بیشترین نارضایتی از عملکرد مدیریت شهری را در این محله شاهدیم.
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 ستراتژی بهینۀ بعد ااتصادی به تفکیک محالت. تعیین ا12جدول 

 محالت
 اهمیت رضایتمندی

 استراتهی
 وضعیت اهمیت نمرۀ خام وضعیت رضایتمندی نمرۀ خام

 ارتقا اهمیت باال 5/19 ناراضی 403/13 شیخداد

 ارتقا اهمیت باال 2/19 ناراضی 424/13 دولت آباد

 ارتقا دارای اهمیت 5/17 ناراضی 377/13 فهادان

 ارتقا اهمیت باال 1/19 ناراضی 722/13 گودال مفلی

 ارتقا اهمیت باال 19 ناراضی 372/13 گنبد سبز

 ارتقا اهمیت باال 6/18 ناراضی 452/13 گازرگاه

 ارتقا اهمیت باال 19 ناراضی 415/13 شش بادگیری

 ارتقا اهمیت باال 19 ناراضی 600/13 ها زردشتی

 ارتقا اهمیت باال 6/19 ناراضی 620/13 پشت باغ

 های پهوهش(  )مأخذ: یافته

 

کالبدی محـالت خـود و    -آید، شهروندان ساکن بافت تاریخی از کیفیت فیزیکی بر می جدول گونه که از نتایج  همان

ها را در پایـداری محـالت    لی که این شاخصعملکرد مدیریت شهری در این زمینه رضایتمندی قابر قبولی ندارند، در حا

ها،  ، برنامهاستراتژی ارتقااند. در این ارتباط، مدیریت شهری باید با اتخا   خود دارای اهمیت و اهمیت باال ارزیابی کرده

 های خود را به من ور ارتقای میزان رضایتمندی شهروندان بسیج کند.  مناب  و فعالیت

 فیزیکی به تفکیک محالت -کرد مدیریت شهری در بعد کالبدی. مقایسۀ وضعیت عمل13جدول 

 Tآمارۀ  محالت
درجۀ 

 آزادی
 میانگین موجود

حد 

 متوس،

اختالف از 

 میانگین
 سطح معناداری

% 95تفاوت در سطح 

 اطمینان

 باالترین باالترین

 -137/2 -445/1 000/0 -791/1 18 209/16 66 -324/10 شیخداد

 -436/2 -382/1 000/0 -909/1 18 091/16 32 -377/7 آباد دولت

 -593/0 265/0 488/0 -164/0 18 836/17 60 -764/0 فهادان

 -356/2 -088/1 000/0 -722/1 18 278/16 17 -733/5 گودال مفلی

 -082/2 -457/1 000/0 -769/1 18 231/16 77 -276/11 گنبد سبز

 -802/2 -714/1 000/0 -258/2 18 742/15 30 -480/8 گازرگاه

 -303/2 -404/1 000/0 -854/1 18 146/16 40 -335/8 شش بادگیری

 -584/1 -416/0 004/0 -000/1 18 000/17 9 -873/3 ها زردشتی

 -388/2 -136/1 000/0 -762/1 18 238/16 20 -872/5 پشت باغ

 های پهوهش(  )مأخذ: یافته
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 کی به تفکیک محالتفیزی -. تعیین استراتژی بهینۀ بعد کالبدی14جدول 

 محالت
 اهمیت رضایتمندی

 استراتهی
 وضعیت اهمیت نمرۀ خام وضعیت رضایتمندی نمرۀ خام

 ارتقا دارای اهمیت 5/16 تا حدودی راضی 209/16 شیخداد

 ارتقا دارای اهمیت 2/17 تا حدودی راضی 091/16 آباد دولت

 ارتقا دارای اهمیت 5/17 تا حدودی راضی 836/17 فهادان

 ارتقا اهمیت باال 19 تا حدودی راضی 278/16 گودال مفلی

 ارتقا اهمیت باال 8/18 تا حدودی راضی 231/16 گنبد سبز

 ارتقا دارای اهمیت 7/16 ناراضی 742/15 گازرگاه

 ارتقا اهمیت باال 6/18 تا حدودی راضی 146/16 شش بادگیری

 رتقاا دارای اهمیت 17 تا حدودی راضی 000/17 ها زردشتی

 ارتقا دارای اهمیت 1/16 تا حدودی راضی 238/16 پشت باغ

 های پهوهش(  )مأخذ: یافته 

 

 هایی به شرح زیر بوده است: دهندۀ واقعیت ( نشان4ها )شکر  نتایج بررسی

 فرهنگی در وض  موجود، بیانگر این اسـت کـه در همـۀ محـالت      -مقایسۀ عملکرد مدیریت شهری در بعد اجتماعی

 یتمندی کمتر از حد متوس، است.وضعیت رضا

 محیطی به غیر از محلۀ فهـادان و گـودال مفـلی، دیگـر محـالت فاصـلۀ معنـادری از         های بعد زیست  از لحاظ گویه

تـر از حـد    گویان از عملکرد مدیریت شهری )میانگین وضـ  موجـود( پـایین    میانگین دارند و میزان رضایتمندی پاسش

 متوس، است.

 گویـان   تر از حد متوس، است. این مسئله بیانگر این است که پاسش د اقتفادی، همۀ محالت پایینهای بع  از ن ر گویه

 اند و از عملکرد مدیران راضی نیستند. ها منفی ارزیابی کرده عملکرد مدیریت شهری را در این گویه

 ( 488/0بـا سـطح معنـاداری    فیزیکی، تنها در محلۀ فهـادان )  -کنندۀ بعد کالبدی های تبیین  همچنین، بر اساس گویه

عملکرد مدیریت شهری مناسب ارزیابی شده و در دیگر محالت بافت تاریخی، ضعیف و از حـد متوسـ، کمتـر بـوده     

از میانگین به باالترین میزان خود رسیده و بیشترین نارضـایتی از   -258/2است. این امر در محلۀ گازارگاه با اختالف 

 حله شاهدیم.عملکرد مدیریت شهری را در این م
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 . نقشۀ میزان رضایت از عملکرد مدیریت شهری در محالت بافت تاریخی شهر یزد4شکل 

 

 گیری نتیجه

فراینـد  ویـهه محـالت تـاریخی شـهرها، اگـر مـدیریت شـهری را         ای و بـه  با تعمق در نیروهای م ثر در پایـداری محلـه  

فیزیکـی و   -محیطی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی  اع زیستهای شهروندان و دولت برای بهبود اوض  سازی کوشش یکرارچه

گردد و به نـوعی   طور ویهه، محالت شهری بدانیم، مفهوم پایداری و رشد و تعالی به  هن متبادر می اقتفادی شهرها و به

ـ        دهی به فضای زیستی در همۀ زمینه مدیریت با شکر دار ها، در پی افـزایش رفـاه شـهروندان و دسـتیابی بـه توسـعۀ پای

 خود را سیستم وری بهره میزان گردد می قادر شهری مدیریت عملکرد، ای و شهری است. در همین زمینه با ارزیابی محله

 .کند ریزی شهری برنامه پایدار توسعۀ و رشد اصالح، برای و مشخص را آن ضعف و قوت نقاط و ارزیابی

سطح رضـایتمندی شـهروندان بافـت تـاریخی و     در همین راستا، پهوهش حاضر با روش پیمایشی و با هدف سنجش 

نتایج سـنجش میـزان رضـایتمندی    عملکرد مدیریت شهری، برای تعیین استراتهی بهینۀ مدیریت شهری به انجام رسید؛ 

 -محیطـی، اقتفـادی و کالبـدی    -فرهنگـی، زیسـت   -شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، در ابعاد چهارگانه اجتماعی

که در همۀ محالت بافت تاریخی شهر یزد، عملکرد مدیریت شهری از من ـر شـهروندان قابـر     فیزیکی بیانگر این است
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ای، نارضایتی و ناپایداری  قبول نیست. ضعف عملکردی مدیریت شهری در بافت تاریخی، در ابعاد چهارگانۀ پایداری محله

تمـایلی بـه سـکونت در ایـن محـدودۀ       ر بیتوان د را در این محدوده از شهر باعث شده است؛ نمود بارز و عینی آن را می

 رسد می ن ر هر چند، بهباارزش و تاریخی، مسائر و مشکالت متعدد، جایگزینی اجتماعی ساکنان با اقشار ضعیف و... دید. 

مـدیریت   توان نمی های گوناگون، ها و نهاد شهری و درگیری سازمان یکرارچۀ تحقق مدیریت عدم دلیر به ما کشور در که

 مـدیریت  از سـوی  خـدماتی کـه   از ا به عنوان تنها نهاد مسئول در زمینۀ توسعه پایدار معرفی کرد، اما برآینـدی شهری ر

بنابراین، مدیریت شهری با توجه به وضـعیت  مهم در این زمینه دیده شود.  تواند به مثابۀ معیاری شود، می می ارائه شهری

ای همت گمارد و  های مرتب، با پایداری محله  طور ویهه، شاخص بههای عملکردی و   کنونی، بر تأمین هر چه بهتر شاخص

ها و با در دستور کار قرار دادن اسـتراتهی ارتقـا در همـۀ محـالت، بـه تـأمین هـر چـه          ها، مناب  و فعالیت با تمرکز برنامه

 تر خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام کند. مطلوص

آل، بـرای دسـتیابی بـه     ضعیت یرفیتی فعلی به سـوی یرفیـت ایـده   ها، پیشنهادها در حقیقت حرکت از و در پهوهش

ریزی، مدیریتی و اجرایی  اهداف و مقاصد است. در پهوهش حاضر، پیشنهادها در زمینۀ نتایج و فرضیات در دو سطح برنامه

 گردد. )راهبردی( به شرح زیر ارائه می

 ن در محله، در جهت مبارزه با رشد منفی جمعیت؛اهتمام ویهه به اقناع ساکنان بومی و افزایش حس تعلق به ماند 

  ها برای افزایش سالمت شهروندان و ارتقای کیفیت و مطلوبیت بفری؛ آوری و دف  زباله اهتمام به جم 

 حفظ و حراست از ابنیۀ دارای هویت و ارزش تاریخی برای افزایش هویت و خوانایی محله؛ 

  ،هـا،   های ساکنان و توریسـت  تغییر کاربری سازگار و متناسب با نیازاحیا و افزایش پایداری اقتفادی و اجتماعی

 به دلیر متروکه بودن تعداد زیادی از ابنیه؛

 محیطی از طریق ایجاد فضـای   -اهتمام ویهۀ مدیریت شهری به افزایش مطلوبیت اکولوژیک و پایداری زیست

 سبز و افزایش سرانۀ فضای سبز محالت؛

 ویهه در مراکز محالت و احیای مراکز محالت؛ های، ب های محله  تأسیس پارک 

 محوری در محالت، با توجه به تاریخی  ونقر عمومی و پیاده سازی برای استفاده از حمر سازی و فرهنگ یرفیت

 های ارتباطی؛  بودن و ناتوانی در طراحی و ایجاد شبکه

 مچنـین امنیـت بیشـتر سـاکنان و     محور شدن خیابان مسجد جام ، برای حفظ و نگهـداری مسـجد جـام  و ه    پیاده

 ها؛ توریست

 های اصلی، به دلیـر    ویهه در خیابان ها، به فروشی ها و دست گری آوری مشاغر خیابانی، تکدی دهی و جم  سامان

 تأثیر منفی و بسیار ناخوشایند آنها در کیفیت بفری و تفویر  هنی از بافت تاریخی؛

  نسبت یرفیت مورد نیاز و بر اساس سلسله مراتب قابر قبول؛توزی  متعادل تأسیسات و امکانات عمومی به 

  ایجاد زمینه و بسترسازی برای تأسیس شورایاری در سطح محالت، به عنوان حلقۀ اتفال بین مدیریت/ شورای

 شهر و شهروندان؛

 ای؛ وگوی محله های گفت ایجاد انگیزه و احساس اهمیت در ساکنان، از طریق ایجاد خانه 

 ویهه بافت تاریخی از طریق آموزش. شهروندی و به ارتقای فرهنگ 
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 منابع

 .7-94، صص 1(. واحد محله، ففلنامۀ صفه، شمارۀ 1369پاکزاد، جهانشاه؛ )

(. نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعۀ پایدار گردشگری شـهری، مطالعـۀ مـوردی:    1390تقوایی، مسعود؛ صفرآبادی، اع م؛ )

 .35-52، صص 4یایی مناطق خشک، سال اول، شمارۀ شهر کرمانشاه، مطالعات جغراف

 ها، نمونۀ شورایاری عملکرد بر تأکید با تهران شهرهای کالن محله پایداری (. تحلیر1388سیسی، منفور؛ ) نیا، جمیله؛ استادی توکلی

 .29-43، صص 70 شمارۀ انسانی، جغرافیای های ولنجک، ففلنامۀ پهوهش و درکه های اوین، موردی: محله

(. بررسی و تحلیر سطوح پایداری در محالت شهر یزد و ارائۀ راهکارهایی در بهبود روند 1383آبادی، علی؛ ) نیا، حسن؛ زنگی حکمت

 .37-51، صص 72آن، ففلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، شمارۀ 

 (. مدیریت عمران شهری، تهران، انتشارات پیوند نو.1381رضویان، محمدتقی؛ )

ای و ادارۀ امور شهری؛ بـا تأکیـد ویـهه بـر ایـران، چکیـدۀ مقـاالت         (. توسعۀ پایدار محله1383اکبر؛ ) قوایی، علیرفیعیان، مجتبی؛ ت

 ای، تهران، شهرداری تهران. همایش توسعۀ محله

(. تحلیر مفهوم شـهروندی و ارزیـابی جایگـاه آن در قـوانین، مقـررات و مـدیریت شـهری،        1387صرافی، م فر؛ عبدالهی، مجید؛ )

 .115-134، صص 63های جغرافیایی، شمارۀ   وهشپه

بخشی میـزان امنیـت اجتمـاعی، مـورد      (. بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق1389نهاد، مهدی؛ ) ضرابی، اصغر؛ جمالی

 .225-240، صص 26پهوهی: استان اصفهان، دوففلنامۀ مدیریت شهری، شمارۀ 

رد مدیریت شهری در سیستم یکرارچۀ مدیریت جامعه )مفاهیم و کاربردها(، ففـلنامۀ  (. عملک1386طالقانی، محمد؛ رضایی، پرویز؛ )

 .63-71، صص 4انداز جغرافیایی، سال دوم، شمارۀ  چشم

هـا و راهبردهـا، ففـلنامۀ     هـای ایـران، چـالش    (. مدیریت بافت تاریخی شـهر 1385اهلل؛ متوسلی، محمد مهدی؛ ) طاهرخانی، حبیب

 .96-107صص ، 18مدیریت شهری، شمارۀ 

 های محله شرای، بر تأکید با آن، بازتعریف و محله مفهوم ن ری (. بررسی1388نیا، جمیله؛ ) عبداللهی، مجید؛ صرافی، م فر؛ توکلی

 .83-102، صص 72، شمارۀ 42انسانی، دورۀ  جغرافیای های ایران، پهوهش شهری

نامـۀ   ی با تأکید بر مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد، پایانا (. ارزیابی و تحلیر وضعیت پایداری محله1393علیان، مهدی؛ )

 دورۀ کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد حسین سرایی، دانشگاه یزد.

ها، جلد اول، تهران، انتشارات  سنجی واگذاری ویایف جدید به شهرداری (. امکان1382کایمیان، غالمرضا؛ سعیدی رضوانی، نوید؛ )

 ها. سازمان شهرداری

ای ناحیـۀ دو   (. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایـداری محلـه  1390کایمیان، غالمرضا؛ مشکینی، ابوالفضر؛ بیگلری، شادی؛ )

، 11جغرافیـایی، دورۀ   علـوم  کـاربردی  تحقیقات آباد و کاالد(، نشریۀ های مجیدیه، شمس  تهران )محله 4شهرداری منطقه 

 .7-28، صص 21شمارۀ 

، 18ای، نشریۀ من ـر، شـمارۀ    هایی برای دستیابی به پایداری محله (. شهر پایدار، سیاست1391تاجی، صمد؛ ) ؛ نگینکریمی، مهرداد

 .74-79صص 

 ریزی مرمت بافت تاریخی شهر یزد، تهران، انتشارات فراگستر. (. برنامه1385نهاد، حسین؛ ) کالنتری، حسین؛ حاتمی



 507 های تاریخی )مطالعۀ موردی: بافت تاریخی شهر یزد(  راهبردپژوهی مدیریت شهری در راستای توسعۀ پایدار در بافت

رزیابی عملکرد مدیریت شهری بر پایۀ سنجش میزان رضایت شهروندان )نمونۀ مـوردی:  (. ا1392لطیفی، غالمرضا؛ سویزی، امیر؛ )

 شهر اصفهان(، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعۀ پایدار، تهران. 10منطقۀ 

 شهر تهران، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ. ای در راستای پایداری کالن (. توسعۀ محله1390معفومی، سلمان؛ )

 و شـهری  مدیریت عملکرد از نشینان حاشیه رضایت میزان (. بررسی1393اکبر؛ میرکتولی، جعفر؛ باباییان، طاهره؛ ) فی کانی، علینج

 .13-32، صص 12ای، شمارۀ  منطقه –بابر، جغرافیا و آمایش شهری  شهر حاشیۀ کالبدی و فضایی در توسعۀ آنان نقش

 

 




