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 چکیده
شاخصبه میالدی 9۰از اوايل دهه   یهاپروژه ها وو ارزيابی عملکرد در برنامه یریگمربوط به اندازه یهاکارگیری 

ست یهاآژانس شهری نیز از اين موج  دولتی مجدداً رونق يافته ا ستیبو مديريت  صیب نمانده ا که  آنجايی از. ن

ها، در پی افزايش رفاه شهروندان و دستیابی به توسعه ینهزمبه فضای زيستی در همه ی دهشکلمديريت شهری با 

ی و شهری است؛ ارزيابی عملکرد، در حقیقت يکی از ابزارهای اصلی و اساسی مديريت جهت تحقق امحلهپايدار 

ستراتژاهداف،  شد و يکی از یم هابرنامهها و یا ضايتهاراهبا شد. در همین یممردم  ی ارزيابی عملکرد میزان ر با

و عملکرد  یامحلهراستا پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمايشی و ابزار پرسشنامه و در ارتباط با ابعاد پايداری 

ی، به دنبال سنجش وضعیت عملکرد مديريت شهری و تعیین استراتژی بهینه در امحلهمديريت شهری در پايداری 

تايج حاصله از میزان رضايتمندی شهروندان از عملکرد مديريت شهری، در ابعاد باشد. نیمبافت تاريخی شهر يزد 

فیزيکی نشتتانگر اين استتت که در تمامی  -محیطی، اقتصتتادی و کالبدی -فرهنگی، زيستتت -چهارگانه اجتماعی

باشتتد و مزم استتت ینمقبول محالت بافت تاريخی شتتهر يزد، عملکرد مديريت شتتهری از منهر شتتهروندان قابل

 یهاشتتاخصديريت شتتهری با در دستتتور کار قرار دادن استتتراتژی ارتقام در تمامی محالت بر ترمین هرچه بهتر م
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ها تیفعال، منابع و هابرنامهی همت گمارد و با تمرکز امحلهی مرتبط با پايداری هاشاخصطور ويژه عملکردی و به

 نمايد.  خدمات موردنیاز شهروندان اقدام ترمطلوبو به ترمین هرچه 

ی، استراتژی بهینه، ماتريس رضايت/اهمیت، امحله: راهبرد پژوهی، مديريت شهری، پايداری های کلیدیواژه

 بافت تاريخی شهر يزد.

 

 مقدمه
شکل ست و از زمان  سانی ا شیبگیری اولیه آن تابهشهر يکی از بارزترين نمودهای حیات ان ی های زيادحال از فراز و ن

( و مديريت که 118: 1387لطیفی، ) و شتتیوه اداره آن نیز در طول تاريخ تطور فراوانی يافته استتت برخوردار بوده استتت

سازمان ویاتحعامل اصلی و  شدنی هر برنامه بخش هر  باشد. یمريزی است يکی از ارکان اصلی آن نهاد و بخش جدان

سازمانتوان گفت که برنامهرو، میازاين صالح برنامهدهی، هدايت، هماهنگی، ريزی،  صلی چرخه کنترل و ا صر ا ها، عنا

سوب می شهری مح صفرمديريت  ستم یهاداده  (.39:139۰ آبادی، شوند )تقوايی و  سته شهری، مديريت سی  یهاخوا

 نهام مامت بايد شهری مديريت است. بنابراين شهری زندگی کیفیت و توسعه کمیت ی آنهاستانده و شهروندان و دولت

 چند توأمان ستتتازمانی ماهیت دارای دهد؛ پس قرار پوشتتتش تحت را آن عملکردی و ی کالبدیفضتتتا از اعم شتتتهری

 است. سطحی چند و عملکردی

 محالت در پايداری شتتهرها مديريت نهر دارند نقش و عملکرديزان بر آن اتفاقربرنامهاما امری که متخصتتصتتان و 

سطح شهرداری با توجه به وظايفی که در  شهری و  ست. مديريت  صورت محله بر عهده دارد، با انجام وظايف خود به ا

(. در اين میان نقش و توانمندی اهرم 8: 139۰)کاظمیان و همکاران،  تواند در پايداری محالت ترثیرگذار باشدیممطلوب 

ی عنوان يکی از ابزار کلیدی در پايداری شتتهردر محالت شتتهری به هابرنامهمديريت شتتهری در قالب تدوين و اجرای 

 توسعه دفرآين تقويت هایشهردار و شهری مديريت سیستم کالن و تئوريک توان گفت هدفیمشده است. پس  شناخته

تناستتتب به شتتتهروندان کارآمد و راحت، امن زندگی برای مناستتتب محیط و زمینه کهنحوی  استتتت، به شتتتهری پايدار

سعیدی فراهم مربوطه جامعه و آنان هایيژگیو ضوانی،  شود )کاظمیان و  صلی مديريت ترکید ( و همچنین32: 1382ر  ا

ستس اتخاذ بر شهری سب هاییا شتوان و سازییتظرف برای راهبردی یهابخش در منا  ایجبه محلی سطوح ی دربخ

 (. 19: 1379است )اردشیری،  شهری عمران عهیم هایپروژه اجرای

اهداف توسعه پايدار هماهنگ دانسته و اقدامات و  ی تاريخی را باهابافتبرخی از محققان، مديريت حفظ و احیام 

افت های بيژگیودانند. با توجه به یمی تاريخی را تحقق توستتعه پايدار شتتهری هابافتی بهستتازی و نوستتازی هابرنامه

 تاريخی ازجمله وجود فضاها و عناصر دارای ارزش در کنار و تقابل با فضاها و عناصر فاقد ارزش که افت کیفیت بافت،

سودگی و ناکارآمدی را بر بافت تحمیل  ضعیت ناپايداری را در ابعاد گوناگون در اندکردهافزايش فر مذکور  یهابافت، و

رو چنانچه مديريت بافت تاريخی با استفاده بهینه از ارکان خود (. ازاين1۰۰: 1385)طاهرخانی و متوسلی،  اندشدهباعث 



ساماندهی فضاها و عناصر   ندفرآيهای دارای ارزش را برجسته نمايد، به يژگیوداخل بافت اقدام کند و بتواند در جهت 

 کند.یمی و اهداف شهر پايدار کمک امحلهپايداری 

اقدامات پیامدهای  از خودآگاهی جهت ابزاری عنوانبه تواندیم ستتويک حال ارزيابی عملکرد مديريت شتتهری از

 يرانمد و يزانربرنامه کی شهروندان به کمججهت نیازسن یارزمثابه اببه دتوانیم يگرد یو از سو يدشده عمل نماانجام

سن هعالو توانیعملکرد م يابیارز يقکه از طر چرا يد،بیا یشهر ضازش میجبر  سرو يتان ر  ه،شدارائه هایيسمردم از 

سعه را  فرآيندرا تعیین و  هاآننیاز و اولويت  سوئیزی،  محوراجتماعتو (. بدين ترتیب ارزيابی 2: 1392ساخت)لطیفی و 

ستای تخصیص بهینه منابع، تقويت نقاط قوت، جبران ربرنامهتواند منجر به یم ستيزی در را ی از آزمون ها و جلوگیریکا

شود. حال اگر به ينههزخطاهای معمول و تحمیل  شهروندان  سنجی  شی از عدم نیاز صادی و محیطی نا های اجتماعی اقت

پذيری و مشتارکت و میزان رضتايت از عملکرد مديران که در ذات هر انستانی نهفته یتمستئولان رابطه مستتقیم بین میز

 از پیش پی خواهیم برد.  ی داشته باشیم به اهمیت عملکرد مديران بیشااشارهاست 

گرفته استتتت که جهت يی صتتتورت هاپژوهشی و نقش مديريت شتتتهری در آن بعضتتتاً امحلهدر زمینه پايداری 

(، چیلدرز 2۰14) 4( ژنگ و همکاران2۰11) 3(، ارکن2۰۰3) 2(، بارتون1997) 1ز اطاله کالم به برگ و نايکندرجلوگیری ا

بادی )نحکمتهمچنین  ( و2۰14) 5و همکاران طاهرخانی و متوستتتلی )1383یا و زنگی آ (، 1387(، کريمی )1385(، 

 کنیم. یمی ارزشمند اشاره هاپژوهشير ( و سا139۰(، کاظمیان و همکاران )1388سیسی )یاستادنیا و یتوکل

شت يدبای که انکتهاما  ضا يجادا که، اين در نهر دا ساس ر شهر يتاح شارکت در اداره امور  شهروندان و م  در 

ست که مدمنهم و همه يزیربرنامه نیازمند صو سازدیرا قادر م یشهر يريتجانبه ا  و مديريتمطلوب از  يریبا ارائه ت

صه فعالمؤ يجاد تعاملیا شهروندان را در عر سازد. گام اول در ا یشهر هاییتثر،  سازوکار ينامیدوار   یزمینه طراحی 

 يتاان رضزش میجاست. سن یشهر يريترش مردم نسبت به عملکرد مدگی نگونگو درک چ شناسايی منهورمناسب به

سرو شهری ارائهيسشهروندان از  شهری از ديهای  شهروندان، شده و ارزيابی عملکرد مديريت  تواند يکی از یمدگاه 

ضر با عنايت به اهمیت اين بحث، به  ساس پژوهش حا شود. بر همین ا سازوکارها برای رسیدن به اين مهم تلقی  بهترين 

 باشد:یمزير  سؤامتدنبال نیل به پاسخ 

 میزان رضايت از عملکرد مديريت شهری در محالت بافت تاريخی شهر يزد چگونه است؟
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 مبانی نظری

 یامحلهپایداری 

 کنند،یم ايفا استتاستتی نقشتتی شتتهری پايداری در شتتهر، فضتتايی ستتازمان واحد ينترکوچک عنوانبه شتتهری یهامحله

با  عی،مااجت روابط تحکیم و کالبدی و فضتتايی توستتعه ايمنی، محلی، اقتصتتاد ی،امحله هويت یریگشتتکل که ایگونهبه

 ضمن محله مفهوم جغرافیايی، تعبیر (. در29: 1388سیسی، یاستادنیا و یتوکليابد )یم ارتباط شهری یهامحله پايداری

 «ننخستی»فراوان  برخوردهای از سکونت دارند و فضايی چنین در که شودیم اطالق اجتماعی به معین، مکان بودن دارا

(. در بافت ستتتنتی شتتتهرهای ايران، محله 89: 1388شتتتوند )عبدالهی و همکاران، یمند مبهرهبا يکديگر « رويارويی» يا

 (. 4: 1386ی خاص است )پاکزاد، افرقهعنوان سلول اصلی شهر و سکونتگاه قوم، نژاد، مذهب يا به

شهری»عنوان به محلّه شدنمطرح با سعه تحقق« 6سلول زندگی  سعه قالب در تنها نیز پايدار تو در  و یامحلّه تو

صومی، « 7کن عمل محلی بینديش، جهانی» تفکر  ادامه در و محلی مقیاس شد )مع سعه(. 62: 139۰دنبال  اجتماعات  تو

نهری مؤثر بر رويکرد توسعه پايدار شهری است و با توجه عمیق به مفاهیم و ادبیات توسعه  هایيشيکی از گرا یامحله

سعه محله .(35: 1393)علیان،  شودیشهری تلقی م امور مديريت و اداره فرآينداز  یاپايدار، حلقه ست از  یاتو عبارت ا

ی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و خود يارانه در میان ساکنان يک محله در جهت بهبود شرايط فیزيکی، اجتماعی و فرآيند

وجوه ارزشی حاکم بر  اين مفهوم به دلیل خصیصه بارز خود که در نهر گرفتن .(18: 199۰، 8چاويز و فلورين) اقتصادی

ست شهری ا سعه  سان و محیط ؛سازوکار تو سعه با محوريت ان شی مؤثر برای هدايت امر تو ست به کار متال . نددبیزي

اجتماعی ستتاکن شتتهر در تمامی ابعاد  یهانهری اين رويکرد، ترکید مؤثر و فزاينده بر اثرات متقابل گروه يهچارچوب پا

ستتتو و کارآمدی هويت زيستتتتی اجتماعی شتتتهری و بهبود کیفیت زندگی از يکجهت تقويت  ایيهاستتتت که چون پا

شارکت مردم خواهد بود. در اين معنا  شهری از سوی ديگر بر پايه تقويت الگوهای م سازوکارهای مديريت و اداره امور 

يريت و هدايت درگرو نهام و الگوی مد توانیپايدار م یاتحقق توستتعه اجتماعات محلی را در چارچوب توستتعه محله

 (.113: 1383 )رفیعیان و تقوايی، شهری قلمداد کرد

 

 مدیریت شهری
مند به مقوله مديريت نهام کننده نگرشتتتیشتتتده و هرکدام از اين تعاريف بیاناز مديريت شتتتهری ارائه دیتعاريف متعد

ست صطالحات حکومت محلی و مفاهیم جغرافیايی شهری ا ست که در ا شهری مفهومی ا  مديريت گرايی». مديريت 
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شه 197۰در دهه « 9شهری شامل 137: 2۰۰۰، 1۰)جنکیس دارد ري شهری  ستس(. مديريت  شیها و خطگذارییا ها، م

توان عبارت از بر یم(؛ همچنین مديريت شهری را 648: 2۰۰6)وانگ و همکاران،  هاستبرنامهتخصیص منابع و اجرای 

سعه، مديريت و  شی فعال در تو ستسازگهماهنعهده گرفتن نق شهری دان سعه  ستیابی به تو ض ی منابع برای د رابی و )

(. اما اگر شتتهر همچون ستتازمانی در نهر گرفته شتتود، مزم استتت که در رأس آن عنصتتری برای 227: 1389نژاد، یجمال

: 1387ی، توان مديريت شتتهر نامید )صتترافی و عبدالهیميزی آينده و اداره امور کنونی قرار گیرد؛ اين عنصتتر را ربرنامه

شهر به نو عبارت يريتو اتخاذ مد یشهر يريتامروزه تحول در مد(. 121 ست از اداره امور  شد پايدار مناطق ا منهور ر

سطح محلی شتن و تابعیت از اهداف  شهری در  ستس)با در نهر دا صادی و اجتماعی(. اين روش جديد یا های ملی اقت

رضويان، ) ی اخیر دانستهاسالتوان بخش ناگسستنی تمرکززدايی در یممديريت شهری با ترکید بر اجتماعات محلی را 

 هدف اداره مطلوب امور شهر، سعی دارد روابط میان عناصر شهری را هماهنگ سازد نهام مديريت شهری با(. 46: 1381

ضائی،  شهروندان يکی از 64: 1386)طالقانی و ر شهری قرار که بايد مدنهر م هايیمؤلفه( و در اين میان نیازهای  ديريت 

بگیرد. نیازها و انتهارات شهروندان ممکن است به علت دميل زيادی تغییر يابد. منابع کمیاب مديريت شهری و همچنین 

 های شتتخصتتی،يژگیودارد. تجارب قبلی جامعه، ستتطح آموزش، میرا به کارآمدی و ترثیر بیشتتتر وا هاآنانتهارات بام 

 ی در ستتتطح رضتتتايتاالعادهفوقزيستتتت و... ترثیر ارتباط با خدمات، ارتباط با محیطتبلیغات و ارتباطات عمومی در 

ست سه دلیل 556: 2۰12، 11)آکگول شهروندان مؤثر ا شهرداری از  شهروندان از خدمات دريافتی از طرف  ضايتی  (. نار

ی و همچنین روابط وربهرهشود، کاهش ینمهايی که توسط سیاست عمومی انعکاس داده يتاولوگیرد: یمعمده نشرت 

صی. شخ ساس منفعت  شهروندان بر ا سنجاما اکثر  بین مديران محلی و  ضايت از عملکرد را ینهر و  هاسازمانهای ر

(. رضايتمندی شهروندان يکی 39: 2۰1۰و همکاران،  12)دهوگ دهندیمخدماتشان انجام ها برای ارتقای یشهردارويژه به

تايج خروجی مديريت ترمهماز  و  16و زنکر 141: 2۰۰8، 15و اينش و فلورک 165: 2۰1۰، 14)اينش استتتت 13مکانين ن

 (. 157: 2۰13همکاران، 

                                                           
9. urban managerialism 

10. Jenkins 

11. Deniz Akgul 

12. Dehoog, Ruth Hoogland 

13. place management 

14. Insch, A. 

15. Insch, A., & Florek, M 

16. Zenker, S. 



اختصتتار به ( بهجدولی )امحلههای مرتبط با بحث توستتعه پايدار یطهحها در یشتتهردارجهت آشتتنايی با وظايف 

 پردازد.یم هاآنتشريح 

 

 یامحله یدارزمینه توسعه پا شهرداری در یفوظا -1 جدول

 شرح وظايف ابعاد

ی 
اع

تم
اج

– 
گی

رهن
ف

 

 مساعی بافرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانیتشريک 

 ترسیس کتابخانه، بوستان کودکان و امثال آن در حدود اختیارات مصوب 

 گرییتکدجلوگیری از  

 ترسیس و اداره کتابخانه عمومی درصد از کل درآمد شهرداری برای 1.5اختصاص  

گردی يراناشده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای ترسیس رعايت مقررات اعالم 

 و جهانگردی.

ی
صاد

اقت
 

 های عمومی برای خريدوفروشیدانمتهیه و تعیین  

 برآورد و تعیین بودجه و اصالح آن  

 پیشنهاد، برقراری يا الغای عوارض شهر 

 ای جهت ترمین مايحتاج شهروندانیرهزنجی هافروشگاهر تشکیل مشارکت د 

 ورانیشهپصدور پروانه کسب برای اصناف و  

 حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول  

 تعیین بهای هر ملک و تشخیص عوارض متعلقه طبق مصوبات قانونی 

ت
يس

ز
- 

طی
حی

م
 

 فاضالب تنهیف و نگهداری معابر و انهار عمومی و مجاری آب و 

 مساعی وزارت بهداشتمراقبت در امور بهداشت شهروندان با تشريک 

 ی مخصوص تخلیه زباله هامحلی، دفع و بازيافت زباله و ايجاد آورجمع 

 جهت کنترل آلودگی هوا هاکارخانهو  هادودکشنهارت و مراقبت وضع  

زاحمت برای ساکنین جلوگیری از ايجاد و ترسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز م

 گردد.یم

 ايجاد مراکزی برای معاينه وسايل نقلیه موتوری 

ی غیر آمينده در وسايط نقلیه عمومی و تشويق مردم به استفاده از هاسوختاستفاده از  

 هاآن

 ی عمومیهاپارکو  هاباغايجاد، حفظ و نگهداری  

 هاراهبزرگها و کشت، حفاظت و آبیاری درختان معابر، میدان 

 زيست و بهداشت جهت تعطیلی صنايع آمينده موجود در شهرمحیط هاسازمانهمکاری با  



ی 
يک

فیز
- 

ی
بد

کال
 

 روهایادهپجلوگیری از سد معبر و استفاده غیرمجاز از  

 هاکوچهها و ها، میدانیابانخايجاد، احداث و اصالح  

 روهایادهپو  روهاسوارهپوشاندن و آسفالت  

 ی و...زسوآتشدابیری جهت حفظ شهر در مقابل باليای طبیعی و حوادثی از قبیل اتخاذ ت 

 ايجاد غسالخانه و گورستان 

 ی ساختمانی مطابق ضوابط و مقرراتهاپروانهصدور  

 جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز يا مخالف ضوابط و مقررات

منهور تجديد قديمی شهر به هامحلهو  هاخانهيی جهت نوسازی شهرها، هامؤسسهترسیس  

 هاساختمان

 هاینگپارکايجاد  

 نصب نیمکت و مبلمان شهری در فضاهای شهری 

 نصب تابلوهای راهنمای مسیر و همچنین تابلوهای تبلیغاتی و اطالعاتی 

 ، مسجد، نمازخانه و بازار روزسرافرهنگاحداث  

 ها در سطح شهرساخت يادمان

 

 شهروندان یتمندیو رضا یشهر یریتعملکرد مد ینارتباط ب یبرا یفهومچارچوب م -1 شکل

 

دهد و بیان یمدر ارتباط با نارضتتتايتی شتتتهروندان ارائه  EVLN 18مدلی را تحت عنوان  17يزراونارتباط در اين 

ضايتی بهیم شکايت، وفاداری به مديريت کنونی و غفلت يا بیکند که نار ی بروز پیدا تتفاوصورت خروج يا ترک محل، 

(. بنابراين زمانی که مديريت شتتهری به مقايستته آمار در مورد اهمیت خدمات گوناگون و میزان 1: 2۰۰6يز، راونکند)یم

گیری در تخصتتیص منابع ايجاد کنند و از نتايج یمتصتتمتواند يک ابزار قدرتمند برای یمپردازند، یمرضتتايت از خدمات 

                                                           
17. Van Ryzin 
18. Exit, Voice, Loyalty, Neglect 

های مدیریتییاستراتژ  

 نتایج
 نتایج احساس شده

دیرضایتمن  

 سطح عینی EVLNمدل 

 سطح ذهنی



نسبت به  که شهروندان در رتبه پايینطوریای برای تخصیص منابع استفاده کنند، بهيهاپعنوان ماتريس رضايت/ اهمیت به

 (.2: 1996، 19ی بامتر اهمیت بیشتری داشته باشند)واکرهارتبهشهروندان حائز 

 

 محدوده موردمطالعه
جنوب غربی وسط  شده و از شمال شرقی وواقع اردکان -يزد یعوسبافت تاريخی شهر يزد در دل شهر يزد و در دشت 

شته ست. عبور يککوه خرانق و تفت احاطهدو ر صلی شده ا شرقیامنطقهراه ا غربی و تالقی آن با چندراه  -ی در جهت 

سبی را ازنهر یمفرعی که از سوی جنوب امتداد  ست. یدسترسيابند، موقعیت منا شهر به وجود آورده ا ستقرار  ها برای ا

سط قنات شیب برای هدايت آب تو سوی  جهت  سته اولیه  هاکوهاز  ساخته و پس ه سکونت را فراهم  جنوبی نیز امکان 

(. مرکز اولیه شتتهر يزد در محله فهادان، 18: 1385، حاتمی نژادگرفته استتت )کالنتری و شتتهر در چنین موقعیتی شتتکل 

ی نزديک آن باوجود همجواری با ريگزارها و کوير شتتتمالی، موقعیت مستتتاعدی ازنهر طبیعی داشتتتته و در همستتتايگ

صلی به هاگاهسکونت شامل نه محله ا ست. بافت تاريخی يزد  ستقر بوده ا صال، گنبدهانامی زيادی م  ی فهادان، گودال م

 (.2زير محله است )شکل  49ها و پشت باغ و یزرتشت، شیخداد، آباددولت، شش بادگیریسبز، گازارگاه، 

 

  
 بافت تاریخی شهر یزد نقشه تقسیمات سیاسی و موقعیت محالت -2ل شک

 ی پژوهششناسروش
 باشتتد؛ پژوهشیمو ابزارهايی جهت انجام نیل به نتیجه  هاروشکارگیری بديهی استتت که هر پژوهش علمی نیازمند به

ی، که اکتابخانهحاضر نیز که با روش پیمايشی به انجام رسیده است، اطالعات موردنیاز خود در بخش مبانی را با روش 

ی هاستتازمانی آماری يزد و مراجعه به هاستتالنامهها، مقامت، ، گزارشهاکتابی آن استتتفاده از هاروشين ترمعمولاز 

                                                           
19. Walker 



ويژه شتتهرداری ناحیه تاريخی، ستتازمان میراث فرهنگی و همچنین مرتبط با مستتائل شتتهری ازجمله شتتهرداری يزد، به

ستفاده از روش پیم شهری با ا شی و ابزار اطالعات مربوط به عملکرد مديريت  شنامهاي س سته و پنج هاپر ای بر ينهزگی ب

ساس طیف  ضیه پژوهش و در ارتباط با ابعاد پايداری  سؤالبا توجه به  2۰لیکرتا ساکن امحلهو فر شهروندان  ی از بین 

ست. با توجه به ماهیت و  شنامهپژوهش، جامعه آماری پژوهش در بخش  سؤامتناحیه تاريخی فراهم گرديده ا س ی اپر

شهر يزد شه ساکن در محدوده بافت تاريخی  شد. ازآنجاکه مراجعه به همه یمروندان  ير نبوده، ناگزير به پذامکان هاآنبا

سترده پژوهش و عنوان نمونه و تعمیم نتايج آن بهانتخاب جمعی به ستر گ ستیم. روش انتخاب نمونه بنا بر ب کل جامعه ه

ناهمگونی به  با عنايت  یايی آن و  تاريخی، روش  ماهیت جغراف بافت  مالی گنمونهجامعه و جمعیت محالت  یری احت

عنوان حجم نمونه به 38۰( تعداد معادله) 21، مناسب تشخیص داده شد، که ابتدا با استفاده از فرمول کوکرانشدهبندیطبقه

برآورد گرديد؛ ستت س با پیمايش در بافت تاريخی،  هاآنمعیت نمونه محاستتبه و ستتهم هر يک از محالت با توجه به ج

پرسشنامه از روند  24سال به بام توزيع و تکمیل گرديد. از اين تعداد  2۰با روش احتمالی ساده از بین افراد  هاپرسشنامه

 قبول ادامه پیدا کرد.پرسشنامه قابل  356کار حذف و درنهايت کار تحلیل با 

 

𝑁 (1 معادله) =  

𝑡2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1

𝑁
(

𝑡2𝑝𝑞
𝑑2 − 1)

 

 

ی که به بهترين وجه معرف انمونهمنهور حداکثر سازی مقدار واريانس و تعیین حجم به 𝑞و  𝑝( مقادير معادله)در 

 باشد: یمشده است. ساير مفروضات به شرح زير در نهر گرفته  ۰.5جامعه باشد برابر با 

 

𝑁 = 38536 𝑡 = 1.96 𝑑 = 0.05 𝑞 = 0.5 𝑝 = 0.5 

 

 یافته به محالت بافت تاریخیتعداد پرسشنامه اختصاص -2 جدول

 تعداد پرسشنامه جمعیت محله

 67 7233 محله شیخداد

 33 3614 آباددولتمحله 

 61 6567 محله فهادان

 18 192۰ محله گودال مصال

 78 8437 محله گنبد سبز

                                                           
20. Likert 

21. Cochran 



 31 3327 محله گازرگاه

 41 4451 شش بادگیریمحله 

 6 698 هایزردشت محله

 21 2289 محله پشت باغ

 356 38536 مجموع

 های پژوهش()مرخذ: يافته

 

هايی مانند سهولت در اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، اعتبار و پايايی يژگیويک پرسشنامه خوب بايد از 

ه کار ب محقق ساختهیری مفاهیم و ابزار گزهاندامنهور سنجش درستی بهين مواردی که ترمهمبرخوردار باشد. در اين میان 

ساعی،  23و پايايی 22رود، روايییم ست ) شد و (. با علم به اين81: 1387ا شد تا بتواند روا نیز با که يک آزمون بايد پايا با

شرح زير گرديد. بهعبارتبه سنجش پايايی ابزار به  ست؛ ابتدا مبادرت به  شرط روايی ا ش اعتبار فزايمنهور اديگر پايايی 

سوامت، پس از تعريف عملیاتی در راستای هدف اصلی پژوهش، پرسشنامه طراحی گرديد. جهت برآورد میزان پايايی و 

صحت  سی میزان  ضريب آلفای کرونباخ، مقدار  سؤامتبرر ستفاده از روش  سب ابزار تحلیل، با ا سطح منا سنجش  و 

شيهگوآلفای تمامی  سبه گرديد. اين نکته نیز  سو بودن ايانها محا ضريب به هم سبه اين  ست که در محا ها و يهوگذکر ا

باشد، بنابراين از میزان حداقل یم ۰.725شده برابر با که ضريب آلفا محاسبه آنجا توجه گرديده است. از هاآنی بنددسته

ر استتتفاده د ی موردهاصشتتاخگیرد. یمبیشتتتر بوده و اعتبار و پايايی پرستتشتتنامه مورد تريید قرار  ۰.7قبول يعنی قابل

 باشد.یم جدولپژوهش به شرح  و مسئله مورد جدولپژوهش با استناد به 

                                                           
22. Validity 

23. Reliability 



 و ابعاد پژوهش هاشاخص -3 جدول

 های پژوهشيهگوو  هاشاخص ابعاد

 فرهنگی -اجتماعی

 های باارزش تاريخی و میراثی محلهحفظ بنا

 ترغیب ساکنان محله به ماندن در محله

 ی گذاران اوقات فراغت ساکنانهامحلايجاد 

 ايجاد فرهنگسرا، کتابخانه و....)رفاه شهروندی(

 جلب همکاری مردم محله و مشارکت آنان جهت رفع مشکالت محله

 جلب اعتماد شهروندان و ساکنان محله

 محیطی -زيست

 ی محلههازبالهآوری و دفع جمع

 اهتمام مديريت شهری در تمیزی و پاکیزگی محله

 ايجاد مراکز بازيافت زباله و خريد پسماند

 یامحلهی هاپارکدرختکاری، ايجاد و نگهداری فضای سبز و 

 ونقل عمومی )اتوبوسرانی و تاکسیرانی(فراهم نمودن حمل

 اقتصادی

 ی تجاری و اقتصادی موردنیاز ساکنان محلهايجاد واحدها

 های اقتصادی موجود در محلهیتفعالسودآوری 

 های اقتصادی در محلهیتفعالتوزيع مناسب 

 های اقتصادی مزاحم در محلهیتفعالجلوگیری از 

 تسهیل در صدور پروانه کسب برای مشاغلی که موردنیاز ساکنان محله است

 نی جهت بهبود وضعیت محلهی عمراهاطرحاجرای 

 کالبدی -فیزيکی

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

 ی گوناگون جوانان، سالخوردگان، هاگروههای متنوع برای یکاربرايجاد 

 کودکان و زنان

 ايجاد فضاهای جذاب و متنوع در محله

 ان و راهنمايی(دسترسی به خدمات آموزشی)مهدکودک، دبست

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

 ی. بر مبناباشدی، م25/ اهمیتيترضا يسماتر يعنی 24واکر يکلحاضر برگرفته از مدل ماپژوهش مدل عملیاتی اما 

 .دشویاستفاده می شهر يريتمد ارتقام منهورشهروندان به یهامدل از گزارش ينا

 

                                                           
24. Walker Micheal H. 
25.  Satisfaction / Importance Matrice 



 

 (72: 2011پور و همکاران، یگوهرماتریس رضایت / اهمیت ) واکر یکلمدل ما: 3شکل  

 

 باشد:یمصورت زير تشريح اين مدل به

ضا یتاهم ضازکه می آيدیحالت زمانی پیش م ينا :ینپائ یتکم/ر شهر يکشهروندان از  يتان ر  ینوع خدمت 

شد، سرزاز طرفی می اما پائین با شد. در ا زنی یشهر يسوان اهمیت همان  صورتکم با ستراتژواکر  يکلمدل ما ين   یا

 ها. ينهبودجه و هز يشازشهروندان بدون اف يترضا یمنهور ارتقاتالش به نمايد، يعنییرا پیشنهاد م بازبینی

 يسباشد، اما اهمیت آن سرو يادز یخدمت شهر يکشهروندان از  يت: ممکن است رضاباال یتکم/رضا یتاهم

شد ائینپ یشهر ضا يسماتر ينجا. در ابا ستراتژاهمیت،  يت/ر شنهاد م یابیارز یا ام جان یجد يابیارز دهد، يعنییرا پی

سیم هجنتی يندهیم تا به ا ستی به کار گرفتهمنابع به ياکه آ بر سعی م ين)در ا خیر؟ يااند شدهدر  ينبودجه ا ودشیحالت 

 دان تغییر محسوسی احساس نشود.شهرون يتکه در رضا يابد کاهش ایگونهخدمات به

ها آن مینردر قبال ت یشهر يريتهستند که شهروندان از مد یخدمات شهر يگر: دسته دینپائ یت/رضایادز یتاهم

مدل ارائه شتتد در  ينجابرخوردارند. در ا يیان اهمیت بستتیار بامزخدمات از می ينندارند، اما در مقابل ا يت چندانیرضتتا

شاور سه م س شايمو ستراتژیر، ين برک شنهاد م ارتقاء ا ان زمی یامنهور ارتقو منابع به هایتفعال زتمرک دهد، يعنییرا پی

 یشهر هایيسمنهور ارائه بهتر سرومنابع به يناز خدمات بااهمیت پائین و استفاده از ا منابع کاهش -شهروندان يترضا

 تر.بااهمیت

شتتهروندان و هم  يتان رضتتازهم میکه در آن ن استتت،حالت ممک ينحالت بهتر ين: اباال یت/رضااایادز یتاهم

شدیبام م یشهر سرويس نوع يکاهمیت  صورت مدل واکر با ستراتژ، در اين  شنهاد م تثبیت یا  ني. در ادهدیرا پی

 رضایت

ت
می

 اه
 ارتقاء

ارتقام  منهوربهها و منابع یتفعالتمرکز 

 میزان رضايتمندی شهروندان

 تثبیت

هاينههزحفظ کیفیت و کاهش   

 بازبینی

ها و تالش برای یتاهمدرک تغییر 

ارتقام میزان رضايت شهروندان بدون 

هاينههزافزايش   

 ارزیابی

ناسب به کار گرفته م صورتبهآيا منابع 

شود؟یم  



 يتکاهش محستتتوستتتی در رضتتتا ثکه باعخدمات مذکور را کاهش داد منوط بر اين هایينههز کمی از توانیحالت م

 شهروندان نشود.

ستای پايداری د شهری در را شنامه مطابق با وظايف مديريت  س ضر پس از طراحی پر ستا در پژوهش حا ر همین را

میزان رضتتايت و میزان  هاپرستتشتتنامهی، به توزيع و نهرستتنجی از شتتهروندان ستتاکن بافت مبادرت نمود. در اين امحله

شهری از ديدگاه های ارائهيسسرواهمیت هريک از  سط مديريت  شهروندان تعیین گرديدند و نهايتاً بر مبنای شده تو

ضايت از خدمات ارائه  هاشاخصمیزان اهمیت هرکدام از  سه شده و با الهام از مدل ارائهو میزان ر س سط مؤ شده تو

ستراتژی بهینه هرکدام از  26مشاورين برکشاير ده ش جهت دستور کار قرار گرفتن در مديريت شهری، تعیین هاشاخصا

 است.

 

 و نتایج  هاتهافی
سی  ضر، جهت برر سنجش در پژوهش حا سه هاتفاوتبا عنايت به مقیاس ابزار  از اين  شده وها پرداختهیانگینم، به مقاي

بودن گیرد تا بتوان به معنادار بودن يا نیمطريق معنادار بودن تفاوت محالت نسبت به میانگین مورد بررسی و آزمون قرار 

شتتده استتت. برای اطمینان از پرداخته Tرد ازنهر آماری پی برد. پس در ادامه به انجام آزمون تفاوت بین يک حد استتتاندا

به  به متغیر، هاآنهای مرتبط در هر بعد از ستتتطح موردمطالعه پس از ترکیب و تبديل يهگووضتتتعیت عملکرد مديريت، 

، محاسبه رضايتمندی شهروندان و میزان هاپرسشنامهی آورجمع، آزمون اجرا شد. در ابتدا پس از گانهنهتفکیک محالت 

های مرتبط حاصتتل شتتد و در ادامه يهگودر هر يک از محالت از طريق محاستتبه میانگین هريک از  هاشتتاخصاهمیت 

ضعیت هاآزمون ضايتمندی و و ضعیت ر ست که تعیین و ست آمد. مزم به ذکر ا ستراتژی بهینه به د ی آماری و تعیین ا

سط اهمیت با توجه به حد  صله از کاربرد اين انجامها شاخصکننده هرکدام از های تبیینيهگومتو ست. نتايج حا گرفته ا

 هايی به شرح زير بوده است: یتواقعدهنده آزمون آماری نشان

شت شهری در محدوده موردهاشاخصر بی سنجش عملکرد مديريت  ستفاده قرارگرفته  مطالعه مورد يی که برای  ا

سطح معنادار ست از  شد. بنابراين یمی باميی برخوردار ا سطح معناداری یمبا توان به اين امر اذعان نمود که با توجه به 

فرهنگی در تمامی محالت، فرض صفر يعنی عدم تفاوت معنادار بین وضع  -ی بعد اجتماعیهاشاخصدر  ۰.۰5کمتر از 

 باشند.یمه معناداری را دارا موجود با حد متوسط رد شده و نه محله بافت تاريخی از حد متوسط فاصل

سبت به حد متوسط  سه میانگین وضع موجود ن شهری  -ها در بعد اجتماعیيهگومقاي فرهنگی از عملکرد مديريت 

سط 4)جدول  ضايتمندی کمتر از حد متو ضعیت ر ست که در تمامی محالت و شانگر اين ا شد. مقدار یم( ن ای هيهگوبا

 15.77بامترين و محله گنبد ستتبز با  16.4۰و  16.44ها با یزردشتتتگودال مصتتال و کننده در اين بُعد در محالت تبیین

 باشد. یم ترينپايین

                                                           
26. Berkshire Consultancy 



( از شهروندان ساکن در بافت تاريخی به تفکیک هر محله، میزان رضايت 5آمده )جدول دستبر اساس اطالعات به

شهری در بعد اجتماعی ضعیت مط -شهروندان از عملکرد مديريت  ست، درحالیفرهنگی و که در محالت لوبی را دارا نی

ازنهر شتتهروندان در  هامؤلفهفرهنگی حائز اهمیت و اهمیت بام دانستتته شتتده و اين  -اهمیت معیارهای اجتماعی گانهنه

ستراتژی بهینه در اين زمینه یمی مهم امحلهمیزان پايداری  شد؛ بنابراين ا ستراتژی ارتقاءبا شهر ا  ی بايدبوده و مديريت 

 فرهنگی داشته باشد. -ی بعد اجتماعیهاشاخصنهر  ای به بافت تاريخی ازيژهوتوجه 

 



 فرهنگی به تفکیک محالت -مقایسه وضعیت عملکرد مدیریت شهری در بعد اجتماعی -4 جدول

 Tآماره  محالت
درجه 

 آزادی
 میانگین موجود

حد 

 متوسط

اختالف از 

 میانگین
 سطح معناداری

 %95تفاوت در سطح 

 یناناطم

 ترینپایین باالترین

 -2.424 -1.964 0.000 -2.194 18 15.806 66 -19.079 شیخداد

 -2.441 -1.619 0.000 -2.031 18 15.969 32 -10.065 آباددولت

 -1.714 -1.105 0.000 -1.409 18 16.590 60 -9.265 فهادان

 -2.243 -0.869 0.000 -1.556 18 16.444 17 -4.777 گودال مصال

 -2.445 -2.016 0.000 -2.231 18 15.769 77 -20.686 گنبد سبز

 -2.541 -1.781 0.000 -2.161 18 15.839 30 -11.616 گازرگاه

 -2.202 -1.456 0.000 1.829 18 16.170 40 -9.917 شش بادگیری

 -2.505 -0.695 0.003 -1.600 18 16.400 9 -4.000 هایزردشت

 -2.321 -1.298 0.000 -1.810 18 16.190 20 -7.382 پشت باغ

 های پژوهش()مرخذ: يافته

 
 به تفکیک محالت فرهنگی -تعیین استراتژی بهینه بعد اجتماعی -5 جدول

 محالت
 اهمیت رضايتمندی

 استراتژی
 وضعیت اهمیت نمره خام وضعیت رضايتمندی نمره خام

 ارتقام دارای اهمیت 17.5 ناراضی 15.8۰6 شیخداد

 ارتقام اهمیت بام 18.3 ناراضی 15.969 آبادتدول

 ارتقام اهمیت بام 19.1 تا حدودی راضی 16.59۰ فهادان

 ارتقام دارای اهمیت 19 تا حدودی راضی 16.444 گودال مصال

 ارتقام اهمیت بام 18.6 ناراضی 15.769 گنبد سبز

 ارتقام دارای اهمیت 17.8 ناراضی 15.839 گازرگاه

 ارتقام دارای اهمیت 16.4 تا حدودی راضی 16.17۰ شش بادگیری

 ارتقام اهمیت بام 18.7 تا حدودی راضی 16.4۰۰ هایزردشت

 ارتقام دارای اهمیت 17.9 تا حدودی راضی 16.19۰ پشت باغ

 های پژوهش()مرخذ: يافته

که با ستتتطح معناداری غیراز محله گودال مصتتتال و فهادان ( به6محیطی )جدول  -های بعد زيستتتتيهگواز لحاظ 

باشد و به حد متوسط نزديک است، ساير محالت فاصله معناداری یمبیشتر  ۰.۰5از سطح اطمینان يعنی  ۰.863و  ۰.9۰1

ضع موجود(  شهری )میانگین و سخگويان از عملکرد مديريت  ضايتمندی پا شته و میزان ر از حد  ترپايیناز میانگین دا

بیشترين فاصله را از حد  -1.8و  -2.7ها و شیخداد نیز به ترتیب با یزردشتمحالت  ذکر است کهباشد. شايانیممتوسط 

 باشند. یممتوسط دارا 



صله )جدول  شهری از7نتايج حا ست که عملکرد مديريت  ستهاشاخصنهر  (، حاکی از آن ا محیطی  -ی بعد زي

ده آشنا بو هاشاخصدان بااهمیت اين دسته که شهرونباشد، درصورتیینمرضايت چندان خوبی را ازنهر شهروندان دارا 

را  اءاستراتژی ارتقمحیطی مديريت شهری  -، بنابراين ازنهر بعد زيستاندکردهرا در میزان پايداری مهم ارزيابی  هاآنو 

 ی مبنای عمل خود قرار دهد.امحلهدربافت تاريخی جهت بهبود وضعیت پايداری 

 محیطی به تفکیک محالت -هری در بعد زیستمقایسه وضعیت عملکرد مدیریت ش-6 جدول

 حد متوسط میانگین موجود درجه آزادی Tآماره  محالت
اختالف از 

 میانگین
 سطح معناداری

 %95تفاوت در سطح 

 اطمینان

 باالترین باالترین

 -2.174 -1.437 0.000 -1.806 15 13.194 66 -9.970 شیخداد

 -2.203 -1.070 0.000 -1.636 15 13.364 32 -5.885 آباددولت

 -1.710 -0.847 0.863 -0.279 15 14.721 60 -5.929 فهادان

 -0.982 0.870 0.901 -0.056 15 14.944 17 -0.127 گودال مصال

 -2.179 -1.488 0.000 -1.832 15 13.167 77 -10.566 گنبد سبز

 -1.591 -0.279 0.007 -0.935 15 14.065 30 -2.914 گازرگاه

 -1.440 -0.218 0.009 -0.829 15 14.171 40 -2.744 بادگیریشش 

 -3.459 -1.942 0.000 -2.700 15 12.300 9 -8.060 هایزردشت

 -2.141 -0.886 0.000 -1.524 15 13.476 20 -4.985 پشت باغ

 های پژوهش()مرخذ: يافته
 به تفکیک محالت محیطی -زیست بعد ینهبه یاستراتژ یینتع -7 جدول

 تمحال
 اهمیت رضايتمندی

 استراتژی
 وضعیت اهمیت نمره خام وضعیت رضايتمندی نمره خام

 ارتقام اهمیت بام 18.5 ناراضی 13.194 شیخداد

 ارتقام اهمیت بام 18.2 ناراضی 13.364 آباددولت

 ارتقام اهمیت بام 19 تا حدودی راضی 14.721 فهادان

 ارتقام اهمیت بام 18.9 تا حدودی راضی 14.944 گودال مصال

 ارتقام اهمیت بام 18.9 ناراضی 13.167 گنبد سبز

 ارتقام دارای اهمیت 17.6 تا حدودی راضی 14.۰65 گازرگاه

 ارتقام اهمیت بام 18.4 تا حدودی راضی 14.171 شش بادگیری

 ارتقام اهمیت بام 19.3 ناراضی 12.3۰۰ هایزردشت

 ارتقام ای اهمیتدار 17.9 ناراضی 13.476 پشت باغ

 های پژوهش()مرخذ: يافته

 



از حد  ترپايین( از نهر پاستتخگويان در تمامی محالت 8های بعد اقتصتتادی )جدول يهگوآمده از دستتتمیانگین به

ست که  سئله بیانگر اين ا ست(، اين م ستون اختالف از میانگین آمده ا سط بوده )میزان تفاوت هرکدام از محالت در  متو

باشتتتند. ینمها منفی ارزيابی کرده و از عملکرد مديران راضتتتی يهگوعملکرد مديريت شتتتهری را در اين  پاستتتخگويان

سخگويان در مقابل عبارت به صادی های تبیینيهگوديگر پا سينهگزکننده بعد اقت ضعیف را ن سیار  ضعیف و ب بت به های 

آن ضتتعیف بودن عملکرد مديريت شتتهری در بعد که نتیجه  اندنمودههای خوب و بستتیار خوب، بیشتتتر انتخاب ينهگز

 کند.یماقتصادی را تداعی 

( مشتتخص از ضتتعف عملکردی مديريت شتتهری در زمینه بعد اقتصتتادی به 9گونه که از نتايج حاصتتله )جدول همان

ست، در حالی شده ا ساکنان محالت بافت تاريخی منجر  ضايتی   یی اين بعد اهمیت باميی در پايدارهاشاخصکه  نار

شهری بايد در رابطه با  محله دارا ستند. بنابراين مديرت  صادی با هاشاخصه ستراتژی ارتقاءی بعد اقت رمین هرچه بر ت ا

 متمرکز کند. هاشاخصی خود را بر محور ارتقام هابرنامهاقتصادی همت گمارده و  هاشاخصبهتر 

 

 تفکیک محالتمقایسه وضعیت عملکرد مدیریت شهری در بعد اقتصادی به  -8 جدول

 Tآماره  محالت

درجه 

 آزادی

 میانگین 

 موجود

حد 

 متوسط

اختالف از 

 میانگین

 سطح 

 معناداری

 %95تفاوت در سطح 

 اطمینان

 باالترین باالترین

 -1.972 -1.222 0.000 -1.597 15 13.403 66 -8.499 شیخداد

 -2.077 -1.074 0.000 -1.576 15 13.424 32 -6.398 آباددولت

 -2.003 -1.242 0.000 -1.623 15 13.377 60 -8.535 فهادان

 -1.934 -0.621 0.001 -1.278 15 13.722 17 -0.4.108 گودال مصال

 -1.977 -1.279 0.000 -1.628 15 13.372 77 -9.297 گنبد سبز

 -2.091 -1.006 0.000 -1.548 15 13.452 30 -5.827 گازرگاه

 -2.037 -1.134 0.000 -1.585 15 13.415 40 -7.092 شش بادگیری

 -2.423 -0.377 0.013 -1.400 15 13.600 9 -3.096 هایزردشت

 -2.078 -0.684 0.001 -1.380 15 13.620 20 -4.130 پشت باغ

 های پژوهش()مرخذ: يافته

 

 

 اقتصادی به تفکیک محالت بعد ینهبه یاستراتژ یینتع -9جدول



 محالت
 اهمیت رضايتمندی

 ژیاسترات
 وضعیت اهمیت نمره خام وضعیت رضايتمندی نمره خام

 ارتقام اهمیت بام 19.5 ناراضی 13.4۰3 شیخداد

 ارتقام اهمیت بام 19.2 ناراضی 13.424 آباددولت

 ارتقام دارای اهمیت 17.5 ناراضی 13.377 فهادان

 ارتقام اهمیت بام 19.1 ناراضی 13.722 گودال مصال

 ارتقام اهمیت بام 19 ناراضی 13.372 گنبد سبز

 ارتقام اهمیت بام 18.6 ناراضی 13.452 گازرگاه

 ارتقام اهمیت بام 19 ناراضی 13.415 شش بادگیری

 ارتقام اهمیت بام 19 ناراضی 13.6۰۰ هایزردشت

 ارتقام اهمیت بام 19.6 ناراضی 13.62۰ پشت باغ

 های پژوهش()مرخذ: يافته

 

فیزيکی در محالت موردمطالعه از حد متوستتط  -کننده بعد کالبدیهای تبیینيهگو( 1۰)جدول  یهادادهبر استتاس 

سطح معناداری یم ترپايین شد. تنها در محله فهادان )با  شت( و با اختالف کمتری نیز در محله ۰.488با سطح یزرد ها )با 

فت که در ستتتاير محالت پاستتتخگويان عملکرد توان گیم ۰.۰5( با توجه به ستتتطح معناداری بامتر از ۰.۰4معناداری 

 جز محله فهادان در ساير محالتتوان گفت عملکرد مديريت شهری بهیم. بنابراين اندندانستهمديريت شهری را مناسب 

از میانگین به  -2.258باشتتد. اين امر در محله گازارگاه با اختالف یمبافت تاريخی ضتتعیف بوده و از حد متوستتط کمتر 

 ن حد خود رسیده و بیشترين نارضايتی از عملکرد مديريت شهری را در اين محله شاهد هستیم.بامتري

صله )جدول همان ساکن بافت تاريخی از کیفیت فیزيکی( برمی11گونه که از نتايج حا شهروندان  ت کالبدی محال -آيد، 

شهری در اين زمینه  ضاخود و عملکرد مديريت  شند، درحالییمنقبولی را دارا مندی قابليتر ر را د هاشاخصکه اين با

ستراتارتباط مديريت شتتهری بايد با اتخاذ . درايناندکردهپايداری محالت خود دارای اهمیت و اهمیت بام ارزيابی  ژی ا

 منهور ارتقام میزان رضايتمندی شهروندان بسیج نمايد.های خود را بهیتفعال، منابع و هابرنامه، ارتقاء

 

 فیزیکی به تفکیک محالت -ایسه وضعیت عملکرد مدیریت شهری در بعد کالبدیمق-10 جدول

 Tآماره  محالت

درجه 

 آزادی
 میانگین موجود

حد 

 متوسط

اختالف از 

 میانگین

 سطح 

 معناداری

 %95تفاوت در سطح 

 اطمینان

 باالترین باالترین



 -2.137 -1.445 0.000 -1.791 18 16.209 66 -10.324 شیخداد

 -2.436 -1.382 0.000 -1.909 18 16.091 32 -7.377 آبادولتد

 -0.593 0.265 0.488 -0.164 18 17.836 60 -0.764 فهادان

 -2.356 -1.088 0.000 -1.722 18 16.278 17 -5.733 گودال مصال

 -2.082 -1.457 0.000 -1.769 18 16.231 77 -11.276 گنبد سبز

 -2.802 -1.714 0.000 -2.258 18 15.742 30 -8.480 گازرگاه

 -2.303 -1.404 0.000 -1.854 18 16.146 40 -8.335 شش بادگیری

 -1.584 -0.416 0.004 -1.000 18 17.000 9 -3.873 هایزردشت

 -2.388 -1.136 0.000 -1.762 18 16.238 20 -5.872 پشت باغ

 های پژوهش()مرخذ: يافته

 فیزیکی به تفکیک محالت -کالبدی دبع ینهبه یاستراتژ یینتع -11 جدول

 محالت
 اهمیت رضايتمندی

 استراتژی
 وضعیت اهمیت نمره خام وضعیت رضايتمندی نمره خام

 ارتقام دارای اهمیت 16.5 تا حدودی راضی 16.2۰9 شیخداد

 ارتقام دارای اهمیت 17.2 تا حدودی راضی 16.۰91 آباددولت

 ارتقام ارای اهمیتد 17.5 تا حدودی راضی 17.836 فهادان

 ارتقام اهمیت بام 19 تا حدودی راضی 16.278 گودال مصال

 ارتقام اهمیت بام 18.8 تا حدودی راضی 16.231 گنبد سبز

 ارتقام دارای اهمیت 16.7 ناراضی 15.742 گازرگاه

 ارتقام اهمیت بام 18.6 تا حدودی راضی 16.146 شش بادگیری

 ارتقام دارای اهمیت 17 راضیتا حدودی  17.۰۰۰ هایزردشت

 ارتقام دارای اهمیت 16.1 تا حدودی راضی 16.238 پشت باغ

 های پژوهش()مرخذ: يافته
 

 هايی به شرح زير بوده است:یتواقعدهنده ( نشان4ها )شکل یبررسنتايج حاصله از 

  اين نشتتانگردر وضتتع موجود  یفرهنگ -یدر بعد اجتماع یشتتهر يريتعملکرد مد يستتهمقا 

 باشد.یکمتر از حد متوسط م يتمندیرضا یتمحالت وضع یاست که در تمام



   ستيهگوازلحاظ ساير محالت محیطی به -های بعد زي صال  غیر از محله فهادان و گودال م

فاصله معناداری از میانگین داشته و میزان رضايتمندی پاسخگويان از عملکرد مديريت شهری )میانگین 

 باشد.یمز حد متوسط ا ترپايینوضع موجود( 

   باشتتد. اين مستتئله یماز حد متوستتط  ترپايینهای بعد اقتصتتادی تمامی محالت يهگوازنهر

ها منفی ارزيابی کرده و از يهگوبیانگر اين استتتت که پاستتتخگويان عملکرد مديريت شتتتهری را در اين 

 باشند. ینمعملکرد مديران راضی 

( عملکرد ۰.488فیزيکی، تنها در محله فهادان )با ستتطح معناداری  -عد کالبدیکننده بهای تبیینيهگوهمچنین بر استتاس 

سط کمتر  ضعیف بوده و از حد متو ساير محالت بافت تاريخی  سب و در  شهری منا شد. اين امر در محله یممديريت  با

ی را عملکرد مديريت شهر از میانگین به بامترين میزان خود رسیده و بیشترين نارضايتی از -2.258گازارگاه با اختالف 

 در اين محله شاهد هستیم.
 

 
 نقشه میزان رضایت از عملکرد مدیریت شهری در محالت بافت تاریخی شهر یزد -4شکل  

 یریگجهینت
يداری نبا تعمق در  پا بهامحلهیروهای مؤثر در  مديريت شتتتهری را ی و  تاريخی شتتتهرها، اگر  ندويژه محالت   فرآي

یزيکی ف -محیطی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی -ی شهروندان و دولت برای بهبود اوضاع زيستاهکوششسازی يک ارچه

نوعی گردد و بهیمطور ويژه محالت شهری بدانیم، مفهوم پايداری و رشد و تعالی به ذهن متبادر و اقتصادی شهرها و به

ی احلهمشهروندان و دستیابی به توسعه پايدار  ها، در پی افزايش رفاهینهزمی به فضای زيستی در همه دهشکلمديريت با 



 يابیارز خود را سیستم یوربهره میزان گرددیم قادر شهری مديريت عملکرد، و شهری است. در همین ارتباط با ارزيابی

 .نمايد يزیربرنامهشهری،  پايدار توسعه و رشد اصالح، برای و مشخص را آن ضعف و قوت نقاط و

ش حاضر با روش پیمايشی و باهدف سنجش سطح رضايتمندی شهروندان بافت تاريخی و در همین راستا پژوه 

صله از میزان رضايتمندی  شهری به انجام رسید؛ نتايج حا ستراتژی بهینه مديريت  عملکرد مديريت شهری جهت تعیین ا

 -تصتتادی و کالبدیمحیطی، اق -فرهنگی، زيستتت -شتتهروندان از عملکرد مديريت شتتهری، در ابعاد چهارگانه اجتماعی

فیزيکی نشتتانگر اين استتت که در تمامی محالت بافت تاريخی شتتهر يزد، عملکرد مديريت شتتهری از منهر شتتهروندان 

شهری در بافت تاريخی در ابعاد چهارگانه پايداری ینمقبول قابل ضعف عملکردی مديريت  شد.  ضايامحلهبا تی و ی، نار

شهر باعث ست که نمود بارز و عینی آن را  ناپايداری را در اين محدوده از  سکونت در یمشده ا توان در عدم تمايل به 

اين محدوده باارزش و تاريخی، مسائل و مشکالت متعدد، جايگزينی اجتماعی ساکنان با اقشار ضعیف و... ديد. هرچند 

سدیم نهر به شور در که ر  و نهادهای گوناگون، هاسازمانشهری و درگیری  يک ارچه تحقق مديريت عدم دلیل به ما ک

 وسطت خدماتی که از عنوان تنها نهاد مسئول درزمینه توسعه پايدار معرفی نمود اما برآيندیمديريت شهری را به توانینم

شهری با توجه به  مثابه معیاریتواند بهیمشود، یم ارائه شهری مديريت شود. بنابراين مديريت  مهم در اين زمینه ديده 

ضعیت کنونی بر ت مت ی هامحلهی مرتبط با پايداری هاشاخصطور ويژه ی عملکردی و بههاشاخصرمین هرچه بهتر و

ها و با در دستتتور کار قرار دادن استتتراتژی ارتقام در تمامی محالت به ترمین یتفعال، منابع و هابرنامهگمارد و با تمرکز 

 خدمات موردنیاز شهروندان اقدام نمايد.  ترمطلوبهرچه 

ی به برای دستتتیاب ايده آلستتوی ظرفیت ها در حقیقت حرکت از وضتتعیت ظرفیتی فعلی بهپیشتتنهاد هاهشپژودر 

صد  شنهادیماهداف و مقا ضر پی شد. در پژوهش حا سطح با ضیات در دو  صله و فر يزی، ربرنامهها در ارتباط با نتايج حا

 گردد. یممديريتی و اجرائی )راهبردی( به شرح زير ارائه 

 يژه به اقناع ستتاکنان بومی و افزايش حس تعلق به ماندن در محله در جهت مبارزه با اهتمام و

 رشد منفی جمعیت؛ 

  جهت افزايش ستتتالمت شتتتهروندان و ارتقام کیفیت و  هازبالهی و دفع آورجمعاهتمام به

 مطلوبیت بصری؛ 

 نايی تاريخی جهت افزايش هويت و خوا یه دارای هويت و ارزش   حفظ و حراستتتت از ابن

 محله؛ 

  احیام و افزايش پايداری اقتصتتادی و اجتماعی تغییر کاربری ستتازگار و متناستتب با نیازهای

 ها به دلیل متروکه بودن تعداد زيادی از ابنیه؛ يستتورساکنان و 

 ز محیطی ا -اهتمام ويژه مديريت شتتهری به افزايش مطلوبیت اکولوژيکی و پايداری زيستتت

 سرانه فضای سبز محالت؛  طريق ايجاد فضای سبز و افزايش

  ويژه در مراکز محالت و احیام مراکز محالت؛ ی بهامحلهی هاپارکترسیس 



 در محالت  پیاده محوریونقل عمومی و ی جهت استفاده از حملسازفرهنگسازی و یتظرف

 ی ارتباطی؛ هاشبکهبا توجه به تاريخی بودن و عدم توانايی جهت طراحی و ايجاد 

 سجد جامع و همچنین امنیت شد پیاده محور سجد جامع برای حفظ و نگهداری م ن خیابان م

 ها؛ يستتوربیشتر ساکنان و 

  ويژه در به هافروشتتتیدستتتتها و گرییتکدی مشتتتاغل خیابانی، آورجمعستتتاماندهی و

شايند یابانخ سیار ناخو صلی به جهت ترثیر منفی و ب صوير ذهنی از بافت هاآنهای ا صری و ت  در کیفیت ب

 تاريخی؛ 

 عمومی به نستتتبت ظرفیت موردنیاز و بر استتتاس  و امکانات ستتتیستتتاترمتعادل ت توزيع

 ؛ قبولمراتب قابلسلسله

 عنوان حلقه اتصال بینايجاد زمینه و بسترسازی جهت ترسیس شوراياری در سطح محالت به 

 مديريت/ شورای شهر و شهروندان؛ 

 ی؛امحلهی گفتگوی هاخانهق ايجاد ايجاد انگیزه و احساس اهمیت در ساکنان از طري
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