
Journal of Geography 
Vol.20, No.74, Autumn2022 

 
http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.74.8.8 

 

The Impact of Social Participation in the Process of Recreating the Old Texture of 

Cities (Case Study: Zone 4 of Urmia City) 
 

Ronak Jamshidi1, MirSaeed Moosavi2,  Mahsa Faramarzi Asl3
, Siroos Jamali4 

1- Ph.D Student in Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.  

2- Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.  

3- Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.  

4- Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. 

 

 

Received: 01 June2021                                        Accepted: 14 September 2021 

 
Extended Abstract 

Introduction 

Citizens 'participation in urban affairs promotes citizens' understanding of issues related to them 

and their mutual needs, and helps to create a better society. And strengthens a community's 

ability to coordinate the actions of individuals to develop and improve valuable collective goods 

and to better govern, and increase the opportunities for smart policymaking. The city of Urmia, 

which is one of the most populous centers in Iran, has 124 hectares of old texture, which is 

declining day by day due to lack of attention to public participation in solving its problems. 

Therefore, considering the role of public and social participation in the success of urban 

regeneration programs in the old context, in this study, while recognizing the meanings and 

concepts related to the role of public participation in urban regeneration programs, optimal 

strategies to increase public participation in Develop and present urban regeneration programs. 

 

Methodology 

The research method in this article is survey-descriptive and the research is based on the study 

of internal and external factors to achieve optimal strategies to promote social participation in 

the reconstruction of the old context. Selection of a case study from the statistical population 

seemed necessary. For this reason, using the Cochran's formula from the statistical population of 

540 households in District 4 of Urmia (Samaneh Tose'e Co., 2016), 30 households were selected 

as a case study. The sampling method is systematic and the Likert scale is used for scoring. 

After identifying the external and internal factors affecting the area by examining the upstream 

documents and field studies, using a questionnaire, SWOT technique and ANP model have been 

evaluated. Then, each of the criteria and sub-criteria was calculated using the ANP model in the 

super design statistical software, which is analyzed below. The Network Analysis Process 

(ANP) model is an advanced model for decision making and analysis. This model has the ability 

to calculate the consistency of judgments and flexibility in the number of levels of judgment 

criteria. The network analysis process model is in fact a generalized model of the Hierarchical 

Planning Method (AHP) that does not assume in the Hierarchical Planning Method that there is 

no relationship between different levels of decision making.  
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Results and Discussion 

One of the serious problems in the cities of developing countries, especially in Iran, is having 

old urban textures. Poor and unsafe spaces, narrow passages, spatial and architectural 

anomalies, garbage disposal, sewage and population density in small spaces are the main 

problems of the old textures of cities. Due to the weak structure, performance and migration of 

the villagers, this has left the main inhabitants of the region and has caused further destruction 

and erosion of this tissue. One of these areas is District 4 in the city of Urmia, which includes a 

large worn-out area. The results of the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and 

threats are presented in the form of four strategies for rehabilitation, modernization and 

reorganization of the troubled areas of Region 4. An aggressive strategy was presented to 

develop the capacity of residents and stakeholders in tissue repair. It can be concluded that the 

development of urbanization in recent decades has been associated with major changes in urban 

contexts. Therefore, there is a need to provide a suitable solution to the problem and identify the 

size, extent and severity of the problem. The general conditions and characteristics of the city, 

the existing macro policies and special features, each with an old texture can be effective in 

presenting strategies for the reconstruction of the old texture. In this study, it can be said that 

there have been scattered neighborhoods in this area since the beginning. And this region has 

more problems of social, economic and cultural concern, it can be said that the reconstruction of 

the old fabric of the city is not possible without the cooperation of the government, public 

institutions and citizens. Rehabilitation and repair of old tissues and public participation are 

interrelated and are in fact inseparable components. Attention to the old contexts is not possible 

except through public participation and the public sector. Older contexts require strong social 

participation, which ultimately leads to social sustainability. The SWOT technique, which is one 

of the famous models of strategic planning, can suggest the most appropriate strategies by 

extracting strategic factors. Regarding the study area, by examining the internal factors and with 

15 strengths and 22 weaknesses, it can be concluded that the level of vulnerability is high in the 

area. In the case of external factors, the existence of 13 opportunities versus 6 threats to some 

extent indicates the open development horizons of the progress of the study area. 

 

Conclusion 

By examining the scores obtained, the strength factors are more important than the internal and 

external factors of the four groups. The results show that the inner points of "reducing the 

growth of families" with a score of 0.5 and "the tendency of people to live outside the old 

context" with a score of 0.435 and the outer points of "increasing the ratio of men to women and 

a total lack of The existence of "social security" with a score of 1.52 and "the existence of 

grounds for the establishment of cultural centers" with a score of 0.655 have the greatest impact 

on the old context. These strategies that are the proposals of this plan are to improve the 

economic level of the area with the help of NGOs, to study people's self-help in order to 

physically improve the texture, to create councils in the area, to attract investors to improve the 

quality of the texture. Preparation for the implementation of the neighborhood plan in the old 

context, preparation for demonstrating market potentials, preparation for raising the level of 

awareness of residents about the benefits of participating in the project, strengthening 

employment and self-sufficiency in the area, participation in acquainting others with benefits 

and potential Existing in the old context and establishing a secure communication network in 

accordance with the needs of the residents. 
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 (ارومیه شهر 4 منطقه: مطالعه مورد) شهری قدیم بافت بازآفرینی یندفرآ در اجتماعی مشارکت تأثیر
 

 د اسالمی، تبریز، ایران.دانشگاه آزا ، واحد تبریز،شهرسازی و معماری گروهدانشجوی دکتری   -روناک جمشیدی 

 .ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد شهرسازی، و معماری گروه استادیار - 1موسوی میرسعید

 .ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد معماری، گروه استادیار -اصل امرزیفر مهسا

 .ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد معماری، گروه استادیار -جمالیسیروس 

  
 06/1400 /23تاریخ پذیرش:                                                 11/03/1400 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
تحقق  ردلی را نقش اص قدیمیگرفته در بافت  امروزه ثابت شده است حضور و مشارکت مردم در مداخالت صورت

خش غیر بی رغبتی اعث ببپذیری طرح ها ایفا می کند، اما پیچیده بودن و عدم آگاهی مردم از احیاء و بازآفرینی 
در  اجتماعی مشارکت حال هد  از انجام این تحقیق تاثیر است.دولتی برای مشارکت در این گونه پروژه ها شده 

-تحلیلی می-وصیفیباشد. روش تحقیق تشهرهای مرزی بخصوص شهر ارومیه میشهر  میبافت قد ینیبازآفر ندرآیف

وده مورد ه در محدجام شدهای میدانی و مصاحبه های انباشد. نقاط درونی و بیرونی تأثیرگذار بر محدوده با پویش
شود. نتایج حاکی استفاده می SWOT-ANPاند. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از مدل ه، شناسایی شدهمطالع

ه اسكان در خار  از محور بافت وجود تمایل افراد ب»و  5/0با امتیاز « هاتقلیل رشد خانواده»از آنست که نقاط درونی 
 با« اجتماعی امنیت جودوعدم  مجموع در و بانوان ان بهآقای نسبت افزایش»و نقاط بیرونی  435/0با امتیاز « قدیم
گذاری را در بافت بیشترین اثر655/0با امتیاز « فرهنگی مراکز بوجود آوردن برای هاییزمینه وجود»و  52/1امتیاز 

 اجرای ازی برایسمینه زمینه سازی جهت ایجاد شورایاری در محالت محدوده، ز قدیم دارند و راهبردهایی از قبیل
 یاخصهاشررسی بهمچنین با  گردند.طرح محله بان در بافت قدیم از نقاط درونی و بیرونی بهینه تحصیل می

توان بر نامطلوب بودن  یم ه،یشهر اروم 4منطقه  یشهر ینیبازآفر ییو حكمروا یاقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح-یکالبد
 یمیدر بافت قد یو سكونت یفیک یو افول ارزشها 14/0 با ی، اقتصاد12/0 ازیبا امت یدر ابعاد اجتماع ینیبازآفر یاجرا

 . اذعان نمود هیشهر اروم 4محالت منطقه 

 

 ارومیه شهر 4 منطقه قدیم، بافت اجتماعی، مشارکت شهری، بازآفرینی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
)فرامرزی اصل و  ورده اندآ با رشد شهرنشینی و افزایش جمعیتی در شهرهای جهان مشكالت عدیده ای را در شهرها بوجود

افراد و نداشتن  یتفاوتی و ب ییاعتنای ب ،یعالقگی از جمله مشكالت به وجود آمده در شهرها ب .(1397زینالی عظیم، 

 یآنها است. بدون شن توسعه اجتماع یزندگ  یدر مح یاجتماع وندیهاییپ های توسعه و هم مشارکت در طرحها و برنامه

 ریمردم محور، فراگ یاجتماع به توسعه توانی در ابعاد مختلف است و در واقع بدون مشارکت نم یمهای مرد مشارك مستلزم

(. بخصوص این مشكالت در بافتهای قدیمی شهرها تبدیل به ین معضلل 1396)زیاری و همكاران،  افتیدست  دارییو پا

 نوسازی موثر شیوه اجرای به وادار را زانریبرنامه مشكالت، و هاپدیده این (.Baker et al, 2007)اصلی شده است 

نباشند)پیراهی،  متعدد مشكالت جوابگوی هاریزیبرنامه اکثر افسار گسیخته باعث شده است که توسعه است. شهری کرده

 جدایی سواره، حرکت سلطه کالبدی، بی حد گسترش چون متعددی تنگناهای با را آنها و ساکنان شهرها و (.138: 1395

سازند. یكی از راهكارهای ارائه شده برای حل  مواجه باهویت و باز فضاهای کاهش طبیعت، از مسكن، دوری از کار محل

 منظور به شهری محی  تغییر معنای به این مشكالت بازآفرینی شهری با مشارکت اجتماعی است. بازآفرینی به اصطالح

 توسعه داشتن مستلزم موفق، شهری ازآفرینیب لذا (.Wilson et al, 2017: 24) است شهری مشكالت ساماندهی

(. Le Dantec et al, 2015) باشدمی زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی، کالبدی، هایمولفه ابعاد تمامی پایدار در

ها مهمترین فاکتور باشند که مشارکت در بین آنتوسعه پایدار می و راهبردی ریزی هسه ضلع بازآفرینی، مشارکت، برنام حال

 بازآفرینی (. در71: 1398بدین ترتیب الزمه اصلی رسیدن به بازآفرینی مشارکت اجتماعی است)برغمدی و عبدالهی،  است.

 شكل به را مدار اجتماع بازآفرینی های برنامه کنند می تالش که گیرند می شكل نهادی جدید های گونه شهری پایدار

: 1391)فرجی راد و کاظمیان،  دهند توسعه و بس  گردد، شامل را ذینفع افراد همه که صورتی به باال به پایین از و یكپارچه

15.) 

 رگیكدیمتقابل  ازیبه آن ها و ن مرتب شهروندان از مسائل  یو آگاه فهم ارتقای موجب  یشهروندان در امور شهر مشارکت

 ییو توانا (.892: 1398)فیروزی و همكاران،  کند یجامعه بهتر کمن م جادیبه ا (، و 118: 1399)آریانا و همكاران، شود یم

 ومتو حك تیارزشمند تقو یجمع یافراد به منظور توسعه و بهبود کاالها یهماهنگ کردن کنش ها یبرا جامعه را نی یها

 & Clarke) دهدیم شیهوشمندانه را افزا یها استیس نیتدو یکند و فرصت ها یم جادیا یبهتر یگر

Cocharane, 2013باشد که به هكتار بافت قدیمی می 124 (. شهر ارومیه که یكی از مراکز پرجمعیت ایران است دارای

ارکت نقش مش هبا توجه ب ن،یبنابرارود. علت عدم توجه به مشارکت مردمی در حل مشكالت آن، روز به روز رو به زوال می

 یپژوهش تالش خواهد شد ضمن بازشناس نیدر ا م،یدر بافت قد یشهر ینیبازآفر یبرنامه ها تیدر موفق یو اجتماع یمردم

 زانیم شیافزا راهبردهای بهینه جهت  ،یشهر ینیبازآفر یمرتب  با نقش مشارکت مردم در برنامه ها میو مفاه یمعان

  تدوین و ارائه گردند.ی شهر ینیبازآفر یمشارکت مردم در برنامه ها

 بازآفرینی رویكرد با وینقز شهر آخوند محلۀ توسعۀ راهبردی ریزی برنامه» ( در تحقیقی با عنوان 1398) قناد و صرافی

ساکنان و  رفیت سازید سازی و ظکند راهبردهای برتر بر پایه اطالع رسانی، آموزش، توانمناین گونه بیان می« محور اجتماع

حیای هویت سازی و اازی و نوهای اجتماع محلی در زمینه بهسگیری از انواع سرمایه ها و داراییو بهره مدیران، مشارکت

 تاریخی و مسكونی قرار گرفت.
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بجنورد  شهر بازآفرینی های شاخص تدوین در مشارکتی راهكارهای»( در تحقیقی با عنوان 1399) ارزمانی و همكاران

 نیازمند شهری بازآفرینی اجرای بهتر و ساکنین مشكالت رفع کند که برایبیان می این گونه «پایدار توسعه بارویكرد

 بایستمی امر این که می باشیم، منطقهای و خرد در سطح سیستمی نگرش با نگرجانبه همه و پیوند هم گسترده، مطالعات

 باشد. همراه هاگیریتصمیم در این محالت ساکنین دادن دخالت و مشارکت با

 عالی راه در پیاده اجتماعی سرمایه توسعه بر شهری بازآفرینی تأثیر مطالعه»تحقیقی با عنوان  ( در1399) بوسجین عالئی

 تأثیر اجتماعی سرمایه توسعه بر اردبیل در قاپو عالی راه پیاده بازآفرینی شهری که دهد می نشان تحقیق نتایج «لاردبی قاپو

  .دارد داریمعنی و مثبت

 در یمشارکت مردم كردیبافت فرسوده شهری با رو ینیطرح بازآفر یابیارز در (1399نی شهر رضا )كی و شبامیرزایی ارجن

 لیمداخله شهری بر اساس تحل كردیرو نیتریعنوان اصل شهری به ینیبازآفر، نتایج نشان می دهد. آباد اصفهان همت محله

 ستیطزیمح اقتصادی و وضع انیبن ،یهای اجتماعمنطقه هد ، تطابق همزمان بافت کالبدی، ساختار نیوضع  قیدق

 آباد گردد. محله همت تیسبب بهبود و توسعه وضع تواندی م یصورت متوال آن به رییگیپ

، نشان می دهد شهر اهواز یبافت فرسوده مرکز یشهر ینیطرح بازآفر یمشارکت مردم در اجرا یابیارزدر  (1399حجازی )

 رابطه معناداری وجود دارد.شهری با فت فرسوده  مشارکت شهروندان و اجرای بازآفرینی است که بین نتایج کلی حاکی از آن

 است. ای ریزان شهری و منطقه بنابراین جهت انجام اقدامات الز م نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه

پایدار: چشم  س توسعهمدل تصمیم گیری گروهی از نوسازی شهری بر اسا»( در تحقیقی با عنوان 2016) وانگ و همكاران

های نوسازی شهری به شیوه مردمی بودن یا به این نتیجه رسیده است که مشكل مشارکت در طرح «انداز مشارکت عمومی

های نوسازی شهری بیشتر است گردد و هر چه نهاد شهری محلی تر باشد مشارکت در طرحها بر میدولتی بودن این طرح

(Wang et al, 2016). 

کنند که مشارکت این گونه بیان می «عنوان مشارکت مردمی در امور شهری»( در تحقیقی با 2016رایسون)کویین و ب

عمومی در حاکمیت شامل مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم ذینفعان در تصمیم گیری درباره سیاست ها ، برنامه ها یا برنامه 

   .(Quick K& Bryson, 2016) ی است که آنها در آن عالقه دارندهای

برنامه ریزی شهری، مشارکت عمومی و فناوری دیجیتال: توسعه برنامه به عنوان »( در تحقیقی با عنوان 2017یلسون)و

کند که این مقاله به بررسی این گونه بیان می «ای برنامه ریزی محلین در فرایندهروشی برای ایجاد مشارکت شهروندا

 Wilson) اری بر پروژه نوسازی شهری آغاز شده توس  دولت می پردازدچگونگی سیاست رقابت و مقاومت برای تأثیرگذ

et al, 2017). ( ،در مطالعه 2019باتیستی ،)به این نتیجه می رسند که برای ایتالیدر حومه رم، ای شهر ینیبازآفر ندیفرا ،

مشارکت مردمی و اجتماعی به همراه رسیدن به توسعه پایدار در حومه شهر رم از طریق فرآیند بازآفرینی نیاز به استفاده از 

 Battistiاستراتژی یكپارچه توسعه شهری است که در این میان توجه به مشارکت اجتماعی و مردمی حائز اهمیت است )

et al, 2019 .) 

 یبه عنوان محرک یشهر ینیبازآفر «یمحور اجتماع»و  «یفرهنگ ساز» یبرا یچندبعد یابیارزدر  (،2019) ،نایدال اسپ

ی، بیان می کند که مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی آن در بازآفرینی شهر یخیدر مراکز تار ینشاط اقتصاد نیتحر یابر

 (.Della Spina, 2019شهری در مراکز تاریخی شهر نقش بسزائی دارد )
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ی، جتماعا یاریمع چند یابیرد ارزکارب ی باشهر ینیبازآفر یندهایدر فرا یاجتماع یداریپا(، مطالعه 2020مارتا و همكارانش، )

می کنند  استفاده كپارچهبرای انسجام و پایداری مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری از شش استراتژی مختلف بصورت ی

(Marta et al, 2020.) 

ت شارکبر م هیكتبا  یماعو اجت یكیزیف ت نظاممندالمداخ) ی یعنیاجتماع یاصول شهرسازبرمبنای هد  تحقیق،  ،بنابراین

مچنین ه .گرفت ومیه بكاردر بافت قدیم شهر ار یشهر ینیبازآفر یها در پروژه ی(سازمان انیهماهنگ م تیریو مد یعموم

 شهر 4ا در منطقه هی کرد تازماندبا تدوین مدلی استراتژین تمامی نهادها و ابزارهای دولتی و منابع واقدامات را در جهتی س

 تر و با کیفیت تری حاصل شود.ارومیه  با مشارکت اجتماعی نتایج به

 

 مبانی نظری 

به بعد  1950( از دهه 2008) باشد که بر اساس نظر رابرتریزی شهری میای کلیدی در رویكرد برنامهبازآفرینی شهری شیوه

شاهد سیر تكاملی از بازسازی، تجدید حیات، نوسازی و توسعه مجدد شهری به سمت بازآفرنی شهری، حرکت به شكلی 

ها و اقدامات یكپارچه بر پایه شراکت بازیگران کلیدی، باز تولید چشم انداز راهبردی، توازن بیشتر میان ی از سیاستجامع

منابع مالی بخش عمومی، خصوصی و داوطلبانه، تأکید بر نقش اجتماعات محلی،توسعه جدید و حفظ میراث فرهنگی و نیز 

(. بازآفرینی دارای اهدا  بیشماری است اما 212: 1398)قناد و صرافی، ای از توسعه پایدار محیطی استهای گستردهایده

تجارب نتایج شهری و  تحول تجارب بازآفرینی(. 47: 1399مهمترین آن اهدا  اجتماعی آن مهمتر است)ویسی و همكارن، 

گر و آید)پیوستهنمی  بدست فضا که موفقیت بازآفرینی در محدوده های شهری تنها با بهبود کالبدی نمایشگر آنست هاآن

در فرایند بازآفرینی وارد می دنبال آن مردم اجتماعی نیز برخوردار است که بر  جنبهبلكه از  (،24: 1396همكاران، 

هتر ب به منظور  الزامابه اجرا درآید،  باالکه در چارچوب رویكرد  عملیهرگونه  ترتیببدین  (.Verma, 2007: 3)شوند

قای کیفیت زندگی مردمان محرومی حرکت خواهد کرد که عالوه بر محدودیت های محی  شرای  مكانی و ارت کردن

دیگری از بازآفرینی پدیدار  بعدبدین ترتیب،  (.Li et al, 2018: 348)اجتماعی نیز رنج می برند کمبودهایکالبدی، از 

سیب دیده، برنامه های بازآفرینی محله های محروم، فقیر و آ شهروندان شرای  اجتماعی ارتقای  به دنبالمی شود که 

مردمی که در مناطق محروم شهری زندگی می کنند کمتر کار  (.Zheng et al, 2014: 32)اجتماعی را پیاده می کند

در این  (.25: 1397)ابراهیمی و نژداغی،  می کنند، بیشتر احتمال دارد که فقیر باشند و امید به زندگی در آن ها کمتر است

زندگی در خانه های نامناسب و محی  های غیر جذاب بیشتر است و در نتیجه احتمال بروز سطوح باالیی از مناطق احتمال 

رفتارهای ضد اجتماعی و بی قانونی در آن ها بیشتر است. زندگی در مناطق محروم آثاری منفی را بر شانس زندگی و ویژگی 

استای این مسائل، پاسخ و راه و چاره را می توان در در ر(. Clark & Wise, 2018: 3)های شخصی افراد می گذارد 

. (Cabinet, 2005)بازآفرینی اجتماعی و جوامع یافت که هد  آن خرو  این جوامع از دامی است که گرفتار آن شده اند 

که سبب  است که تحت تأثیر متغیرهایی هستند بومیمردم  خصوصیات در نظر گرفتن  الزام بدین دارد کهبازآفرینی اجتماعی 

موضوع حساس و بحرانی ویژگی های مردم محلی، می تواند تحت تأثیر  (.22: 1397)ابراهیمی و نژداغی،  نگرانی می شوند

عوامل متعددی قرار گیرد. چنین آثاری منعكس کننده روند تحوالت اجتماعی، سازگاری و فروپاشی ساختارهای سنتی خانواده 

مد سیاست های شهری و همچنین پیامدهای ناشی از تغییرات تصورات و ارزش های و جامعه، ماهیت در حال تغییر و پیا
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راه حل چنین مسأله پیچیده ای، تنها توس  بازآفرینی  ،(، بنابراینRoberts & Sykes, 2017:26) اجتماعی است

 شهری صورت می گیرد که نیازهای واقعی جوامع را محقق سازد.

مبنا در نظر گرفت که -رینی اجتماعی را می توان باعث ایجاد شیوه ای از مداخالت مردمبه طور کلی، تحقق پیدا کردن بازآف

در صورت موفقیت، امكان دگرگونی محدوده های شهری را در جهت تبدیل آن ها به مكانی جذاب و مناسب برای زندگی و 

امال هدفمند عمل کرده، و به طور ( در این مورد الزم است که فرایند مذکور کDixon, 2011: 963) کار فراهم می کند

مشخص مردمان ساکن در همسایگی محروم را هد  گرفته باشد تا امكان شكل دهی به مهارت ها، ظرفیت ها و آرمان 

 مشارکت .های ایشان فراهم آید و توانمندی آن ها را در بهره مندی از منافع و مزایای ناشی از اقدام مذکور تضمین نماید

 (. Adinehvand et al, 2013: 7) است جامعه سازی توانمند و جوامع دهنده قدرت تشكیل عناصر از یكی اجتماعی

 یابی دست برای تا انگیزاندبرمی را آنان که گروهی دانست های موقعیت در اشخاص عاطفی توان درگیریمی را مفهوم این

 محله اجتماعی (. ویژگیهایRajabi, 2011: 3) شوند شرین کار در مسئولیت و دهند یاری را یكدیگر گروهی به اهدا 

 مشارکت به میل افزایش به منجر ( کهWeijs et al, 2017: 139) دارد افراد اجتماعی توضیح رضایت در مهمی نقش

دانند. با در نظر دلیلی بر پایداری مداخالت شهری می را مشارکت مردم متخصصان از بسیاری داشت. خواهد محله افراد در

 و بررسی قابل دارد، ای وسیله ارزش هم و غایی ارزش هم که اجتماعی ای پدیده منزله به مشارکتات ذکر شده گرفتن نك

 به رسیدن برای ای برنامه هر زیرا (.69: 1397)اسدپور و همكاران،  است آورده دست به ای برجسته جایگاه و است تأمل

 چه و شهری چه و مرد چه زن، چه) جامعه اعضای متقابل شرکت و مشارکت به بودن، آمیز موفقیت و موردنظر مطلوب

 (. 3: 1391دارد)پناهی و دهقانی،  نیاز (روستایی

 

 روش پژوهش
باشد و اساس تحقیق بر پایه بررسی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار جهت توصیفی می -روش تحقیق در این مقاله پیمایشی

ی مشارکت اجتماعی در بازآفرینی بافت قدیمی  شكل گرفته است. انتخاب نمونه دستیابی به راهبردهای بهینه به منظور ارتقا

خانواری  540رسید. به همین دلیل با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری موردی از جامعه آماری ضروری به نظر می

گیری موردی انتخاب شدند. روش نمونهخانوار به عنوان نمونه  30( 1395شهر ارومیه)شرکت مشاوره سامانه توسعه،  4منطقه 

است. پس از شناخت عوامل بیرونی و درونی تأثیر به صورت سیستماتین بوده و از طیف لیكرت جهت امتیازدهی استفاده شده

 ANPو مدل  SWOTگذار بر محدوده با بررسی اسناد فرادست و مطالعات میدانی، با استفاده از ابزار پرسشنامه، تكنین 

 در نرم افزار آمارى سوپر ANPدر ادامه هر ین از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مدل اند. یابی قرار گرفتهمورد ارز

( ین مدل ANPدیزایژن محاسبه گردید که در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل فرایند تحلیل شبكه اى )

مدل قابلیت محاسبه سازگارى قضاوتها و انعطافپذیرى در تعداد  پیشرفته جهت ساخت و تحلیل تصمیم گیرى است. این

سطوح  معیارهاى قضاوت را دارد. مدل فرایند تحلیل شبكه اى در واقع مدل تعمیم یافته روش برنامه ریزى سلسله مراتبی 

(AHPاست که فرض موجود در روش برنامه ریزى سلسله مراتبی مبنی بر عدم وجود رابطه بین سطوح مخت ) لف تصمیم

شاخص های اصلی مورد بررسی بصورت جدول زیر آورده شده که به دلیل فراوانی زیر معیارها فق  به تعدادی گیرى را ندارد. 

 از آنها اشاره شده است ولی در یافته ها همه زیر معیارها بطور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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  هاى مورد مطالعه . شاخ 1جدول

 ابعاد اهمیت موضوعات واجد

و ... نقل و ارتباطات و زیرساختها، محیطی طبیعی و ساخته شده، حمل حیطیم -کالبدی   

 رهنگیف -اجتماعی و ... کیفیت زندگی، بهداشت، آموزش، جرائم، مسكن، کیفیت خدمات عمومی

و ... اشتغالزایی، درآمد، مشاغل، مهارتها، فرصتهای شغلی  اقتصادی 

 حكمروایی .و .. ریتو مدی لی، مشارکت اجتماع محلی، درگیر کردن تمامی دخیالن، شیوه رهبریسازی مح ماهیت تصمیم

 (1398 ،هاى تحقی  یافته): منبع

 

 مورد مطالعه ۀمحدود

 رد ه،یاروم اچهیدر یترلومیک 18در فاصله که  آذربایجان غربی استاستان  زو مرک هیشهرستان اروم زمرک ه،یشهر اروم

 از مبدأ یشمال عرض قهیدق 32درجه و  37و  چینویالنهار گرف نص از یطول شرق قهیدق 4درجه و  45 ییایجغراف مختصات

بالغ  1395ر در سال شه جمعیت قرار گرفته است. لومتریک 30و عرض  لومتریک 70به طول  یاستوا در داخل جلگه ا  خ

مناسب بوده و  یستقرارا تیموقع یدارا عمرب رلومتیک 60حدود  یبا مساحت هیاروم شهر .داشته است تینفر جمع 736224

 ی اولیهشهر ارومیه، هسته 4قه بافت قدیمی واقع در منط(. 1397فر و همكاران، )نظم است شده عاستان واق انهیدر م بایتقر

، از غرب یو منتظر ی مطهریهادهد. این بافت از شرق به میدان والیت فقیه و قسمتی از خیابانشهر ارومیه را تشكیل می

-اکری منتهی میب یاباننوب به خمدنی و از ج های امینی و کاشانی، از شمال به خیابانبه میدان انقالب و قسمتی از خیابان

كتار مساحت دارد. از ه 124شود. بافت قدیمی به عنوان قسمتی از بافت فرسوده شهر ارومیه محسوب شده  و در حدود 

ز در این بافت رومیه نیار اصلی اهای امام، عطایی، خیام اشاره کرد و بازتوان به خیابانهای این محدوده میمهمترین مكان

های طرح ر زمان رضاشاه با ورودگردد و دی این محدوده به دوره قاجار برمیپیشینه (.1396عابدینی و همكاران، ) قرار دارد

انقطاع بازار  ی اولیه وهایابانخوجود آمد و و باعث ایجاد هکشی صلیبی در مرکز شهر بموسوم به شهرسازی بولدوزری، خیابان

 (1398، هیاروم یآمارنامه شهردار) قدیمی در شهر ارومیه شد

 
 4و منطقه  استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه موقعیت جغرافیایی. 1شکل 

 نگارندگان( ترسیم)منبع: 
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 هابحث و یافته

باشیم که این نقاط به صورت عوامل درونی و بردها نیازمند به نقاط استرتژین میبه منظور ارائه راهی: ابیسنجش و ارز

 گردند.بیرونی )قوت، ضعف، فرصت و تهدید( ارائه می

 

 نقاط استرتژیک موجود در بافت قدیمی شهر ارومیه. 1جدول

 (Wضعف) (Sقوت)

 وجود بازار به عنوان مسیر فعالیتی اقتصاد محور 

 هتل.هایی مثل وجود فعالیت 

 وجود فعالیت های خدماتی متفاوت 

 وجود اهمیت بافت قدیم به شكل مرکز اقتصادی 

 های بانكی بافت قدیم در کل شهر اهمیت به دلیل وجود فعالیته
 باالیی دارد

 کاهش بعد خانوارها 

 تقلیل رشد خانواده ها 

 باال رفتن افراد باسواد 

 ارتقای جمعیت فعال بانوان در اجتماع 

  عنوان مكانی برای تعامالت اجتماعیوجود بازار به 

 پویایی و فعالیت در مجاورت بافت تاریخی 

  وجود اهمیت بافت تاریخی 

 های کالبدی شهرتجاری امام بر ویژگی-غالب شدن خدماتی 

 متمرکز شدن سرمایه در بافت مرکزی 

  وجود حیات اجتماعی 

  تقلیل جمعیت بافت قدیم 

 محور بافت قدیم وجود تمایل افراد به اسكان در خار  از 

 تقلیل جمعیت جوان و ارتقای جمعیت پیر 

 عدم وجود پایداری در واحدهای ساختمانی 

 اسكان قشرهای پایین دست 

 های ها در ساعتعدم وجود ایمنی فضا برای بانوان و بچه
 انتهایی شبانه روز

  میدان مكانی به منظور وجود بزهكاران و مكانی برای جمع
 هاست.شدن آن

  های متفاوتاقوام غیربومی و دارا بودن فرهنگوارد شدن 

 نبودن هماهنگی بین فعالیت ها و احتیاجات جدید شهروندان 

  رکود اقتصادی سبب کم شدن نیاز به فضا و سرانجام برون
 رفت جمعیت از بافت قدیم 

 گذاری بوسیله افراد بومی تقلیل سرمایه 

 د قرار نگرفتن بناهای ارزشمند و قسمت تجاری سبب رکو
 اقتصادی

 عدم توجه به مرمت ابنیه با ارزش اقتصادی باال 

  وجود اختال  بین قیمت زمین و بنا و ارتقای قیمت زمین در
 خیابان امام و بعثت 

  وجود مشاغل نامناسب با بافت تقدیمی 

 گذاری در قسمت مسكنعدم وجود انگیزه برای سرمایه 

 کاهش درآمد ساکنین و ارتقای طبقه با درآمد پایین 

 پایین بودن شغل 

  پایین بودن قیمت واحدهای مسكونی 

 ارتقای سن ساکنان بافت قدیم و کاهش نیروی جوان 

 ارزش افزوده کم در بافت کهن 

 های اقتصادی مرکزی شهر سبب عدم قرارگیری وجود فعالیت
 عملكردهایی با حوزه منطقه و استان شده است

 (Tتهدید) (Oفرصت)

 ب جمعیت و قشرهای  مختلف به داخل هایی برای جذوجود پتانسیل
 بافت

 هایی برای بوجود آوردن مراکز فرهنگیوجود زمینه 

 آوری و مقابله با تجمع بزهكارانامكان جمع 

 وجود بناهای  باارزش با قدرت اقتصادی زیاد 

 امكان گرفتن وام از سازمان میراث فرهنگی و درگاه های جهانی 

 های دولتیوجود مالكیت 

  افراد با توان اقتصادی زیاد به سمت بافت قدیم امكان گرایش 

  عریض تر کردن خیابان سرداران واقع در درون بافت قدیم سبب
 ها و ارتقای ارزش زمین خواهد شد.نوسازی جداره

 ارتقای بزهكاری و نبودن امنیت اجتماعی 

 داخل شدن جمعیت بدون کنترل 

  ارتقای نسبت آقایان به بانوان و در مجموع عدم وجود امنیت
 اجتماعی

 فته به انتقال سرمایه از ساکنان بومی به اقوام غیربومی راه یا
 بافت قدیم

 های بازارکاهش فعالیت 

  عدم کنترل جمعیت 



 1401 پاییز ،74 شمارۀ ،20 دورۀ جغرافیا، فصلنامه                                                                                                            152

 

   

 دماتی در بافت کهنخ-تمرکز بخش تجاری 

 های نامناسبامكان گرفتن مجوز به منظور انتقال کاربری 

  جدیدامكان بوجود آوردن مشاغل 

 های مناسبامكان ایجاد عوامل محرك برای فعالیت 

 وجود تأسیسات و تجهیزات کافی 

 ( یتحق یها افتهی)منبع: 

 

 تعیین درجه اهمیت عوامل داخلی و خارجی

همیت هر ین اید درجه بتدا باطور که در مدل مفهومی تحقیق نشان داده شد، به منظور دستیابی به نقاط استراتژین، اهمان

. دهدن میاکنش نشادهد که سیستم به هر ین از عوامل چگونه ورجه بندی نشان میها مشخص گردند. این داز عامل

از طیف  استفاده تایج را باآوری کرده و نهای جمعنامهسان جهت تعیین درجه اهمیت این عوامل پس از تحلیل پرسشبدین

همیت ود تا درجه اشمی حاسبهسپس میانگین حسابی امتیازات کسب شده توس  عوامل مختلف را م شود.لیكرت کمی می

 در) دهند.مایش میندرجات اهمیت عوامل درونی و بیرونی محله دیگاله را ( 5تا2جداول)عوامل مختلف مشخص گردد. 

 (5=ادیز یلیخ 4=ادیز 3متوس = 2کم=  1کم= یلی: خازی: امتباشد یها به شكل مقابل م یبند ازیامت 5تا2جدول

 

 

 

 میت نقاط قوتتعیین درجات اه .2جدول

ف
ردی

 

 درجه اهمیت فراوانی نقاط قوت

کم
ی 
خیل

 

  کم
وس
مت

 

یاد
ز

یاد 
ی ز
خیل

 

 86/2 4 5 11 3 7 وجود بازار به عنوان مسیر فعالیتی اقتصاد محور 1

 13/3 5 6 10 6 3 هایی مثل هتلوجود فعالیت 2

 06/2 2 2 5 8 13 وجود فعالیت های خدماتی متفاوت 3

 83/3 16 3 4 4 3 ت قدیم به شكل مرکز اقتصادیوجود اهمیت باف 4

ر های بانكی بافت قدیم در کل شهبه دلیل وجود فعالیت 5
 اهمیت باالیی دارد

8 6 12 2 2 46/2 

 73/3 8 12 5 3 3 کاهش بعد خانوارها 6

 تقلیل رشد خانواده ها 7

 
4 4 6 9 7 36/3 

 9/3 13 7 6 2 2 باال رفتن افراد باسواد 8

 76/2 4 4 9 5 4 ی جمعیت فعال بانوان در اجتماعارتقا 9

 56/3 6 13 5 4 2  وجود بازار به عنوان مكانی برای تعامالت اجتماعی 10

 06/3 4 3 13 8 2 پویایی و فعالیت در مجاورت بافت تاریخی 11

 96/2 4 8 6 7 5 وجود اهمیت بافت تاریخی  12

 2/3 9 12 5 2 2 ی کالبدی شهرهاجاری امام بر ویژگیت-غالب شدن خدماتی 13

 86/2 4 5 9 7 5 متمرکز شدن سرمایه در بافت مرکزی 14

 46/3 5 12 7 4 2 وجود حیات اجتماعی 15

 : نگارندگان( یتحق یها افتهی)منبع: 
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 تعیین درجات اهمیت نقاط ضعف .3جدول

ف
ردی

 

 نقاط ضعف
 

 

 درجه اهمیت فراوانی

کم
ی 
خیل

 

  کم
وس
مت

 

یاد
ز

 زی 
لی
خی

 اد

 

 46/2 2 2 12 6 8 تقلیل جمعیت بافت قدیم   1

 43/3 5 13 7 5 0 وجود تمایل افراد به اسكان در خار  از محور بافت قدیم 2

 23/3 1 14 9 3 3 تقلیل جمعیت جوان و ارتقای جمعیت پیر 3

 7/2 2 5 10 8 5 عدم وجود پایداری در واحدهای ساختمانی 4

 9/2 6 3 10 4 7 اسكان قشرهای پایین دست 5

های ها در ساعتعدم وجود ایمنی فضا برای بانوان و بچه 6
 انتهایی شبانه روز

6 16 6 1 1 16/2 

میدان مكانی به منظور وجود بزهكاران و مكانی برای جمع  7
 هاست.شدن آن

3 9 1 10 3 63/2 

 5/2 2 2 13 5 8 های متفاوتوارد شدن اقوام غیربومی و دارا بودن فرهنگ 8

 9/3 9 9 12 0 0 نبودن هماهنگی بین فعالیت ها و احتیاجات جدید شهروندان 9

رکود اقتصادی سبب کم شدن نیاز به فضا و سرانجام برون  10
 رفت جمعیت از بافت قدیم 

2 3 10 6 9 26/3 

 ¼ 12 13 2 2 1 گذاری بوسیله افراد بومی تقلیل سرمایه 11

سمت تجاری سبب رکود قرار نگرفتن بناهای ارزشمند و ق 12
 اقتصادی

5 7 12 6 0 63/2 

 5/2 4 2 14 5 5 عدم توجه به مرمت ابنیه با ارزش اقتصادی باال 13

وجود اختال  بین قیمت زمین و بنا و ارتقای قیمت زمین در  14
 خیابان امام و بعثت 

4 2 4 13 6 4/3 

 96/2 6 5 7 6 6 وجود مشاغل نامناسب با بافت قدیمی 15

 73/2 3 3 12 7 5 گذاری در قسمت مسكندم وجود انگیزه برای سرمایهع 16

 36/3 6 10 7 3 4 کاهش درآمد ساکنین و ارتقای طبقه با درآمد پایین 17

 ½ 1 3 5 9 13 پایین بودن شغل 18

 56/3 9 5 10 6 0 پایین بودن قیمت واحدهای مسكونی  19

 96/3 9 15 3 2 1 جوان ارتقای سن ساکنان بافت قدیم و کاهش نیروی 20

 26/3 4 12 5 6 3 ارزش افزوده کم در بافت کهن 21

های اقتصادی مرکزی شهر سبب عدم وجود فعالیت 22
 قرارگیری عملكردهایی با حوزه منطقه و استان شده است

5 7 12 3 3 73/2 

 : نگارندگان( یتحق یها افتهی)منبع: 

 

 

 تعیین درجات اهمیت نقاط فرصت .4جدول

ردی
 ف

 درجه اهمیت فراوانی نقاط فرصت

کم
ی 
خیل

 

  کم
وس
مت

 

یاد
ز

یاد 
ی ز
خیل

 

هایی برای جذب جمعیت و قشرهای  مختلف به وجود پتانسیل 1
 داخل بافت.

0 5 4 13 8 8/3 

 6/3 9 13 4 3 2 هایی برای بوجود آوردن مراکز فرهنگیوجود زمینه 2

 56/2 3 3 9 8 7 آوری و مقابله با تجمع بزهكارانامكان جمع 3

 66/2 3 6 5 10 6 وجود بناهای  با ارزش با قدرت اقتصادی زیاد 4

امكان گرفتن وام از سازمان میراث فرهنگی و درگاه های  5
 جهانی

3 3 12 5 7 33/3 

 3 3 5 14 5 3 وجود تملن  دولتی 6
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 8/3 7 16 3 2 2 م قدی افتامكان گرایش افراد با توان اقتصادی زیاد به سمت ب 7

 دیمعریض تر کردن خیابان سرداران واقع در درون بافت ق 8
 ها و ارتقای ارزش زمین خواهد شد سبب نوسازی جداره

5 7 4 10 4 03/3 

 5/2 2 2 13 5 8 دماتی در بافت کهنخ-تمرکز بخش تجاری 9

 13/2 0 5 6 7 12 های نامناسبامكان گرفتن مجوز به منظور انتقال کاربری 10

 13/3 5 10 7 3 2 ن بوجود آوردن مشاغل جدیدامكا 11

 63/2 2 2 14 7 5 های مناسبامكان ایجاد عوامل محرك برای فعالیت 12

 53/3 5 11 8 5 3 وجود تأسیسات و تجهیزات کافی 13

 : نگارندگان( یتحق یها افتهی)منبع: 

 

 تعیین درجات اهمیت نقاط تهدید .5جدول

ف
ردی

 

 درجه اهمیت یفراوان نقاط تهدید

کم
ی 
خیل

 

  کم
وس
مت

 

یاد
ز

یاد 
ی ز
خیل

 

 

 06/3 7 4 7 7 5 ارتقای بزهكاری و نبودن امنیت اجتماعی 1

 76/3 9 12 4 3 2 داخل شدن جمعیت بدون کنترل 2

 جودارتقای نسبت آقایان به بانوان و در مجموع عدم و 3
 امنیت اجتماعی

3 5 7 10 5 33/3 

فته ه یارا ن بومی به اقوام غیربومیانتقال سرمایه از ساکنا 4
 به بافت قدیم

8 4 9 5 4 76/2 

 43/2 2 2 12 6 8 های بازارکاهش فعالیت 5

 56/2 3 3 9 9 6 عدم کنترل جمعیت 6

 : نگارندگان( یتحق یها افتهی)منبع: 

 

 تعیین امتیازات وزنی عوامل داخلی و خارجی

ترکیب شوند.  ANPدل تحلیل های بدست آمده از م یت عوامل مختلف با وزنبه منظور تعیین امتیازات وزنی باید درجه اهم

از  ه ضرایب اهمیت هر ینهای چهارگانهای درونی و بیرونی در هر ین از گروه در این راستا پس از مقایسه زوجی عامل

ست بنا ایان ذکر شا) وندشها محاسبه شده و با درجات اهمیت بدست آمده از بخش قبل ترکیب میعوامل به عنوان وزن آن

به  گرفته و ن در نظرهای چهارگانه)قوت، ضعف، فرصت و تهدید( نسبت به هم یكساوزن کلی گروه، به نظر کارشناسان

بت به هم به اصلی نس ن عواملها در محاسبه امتیاز وزنی خودداری شده است و میزان اهمیت ایهمین دلیل از اعمال وزن آن

را  های چهارگانهی از گروهای از مقایسه زوجی عوامل مختلف در یكنمونه (6لجدو) (..بستگی دارد مجموع امتیازات وزنی

 دهند.می های چهارگانه نشانامتیازات وزنی عوامل را در گروه (10تا7جداول) ،دهد. همچنیننمایش می
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 محاسبه وزن نقاط تهدید. 6لجدو

 نقاط تهدید 6T 5T 4T 3T 2T 1T وزن عوامل

068/0 5/0 1 1 142/0 333/0 1 1T 

239/0 2 7 8 5/0 1 3 2T 

462/0 5 7 8 1 2 7 3T 

034/0 2/0 5 1 112/0 111/0 5/0 4T 

068/0 5/0 1 2/0 142/0 142/0 1 5T 

129/0 1 2 5 2/0 5/0 2 6T 

Cr=0.02 (ضریب سازگاری در مدل تحلیل شبكه ای) 

 

 هاامتیاز وزنی قوت. 7جدول
 امتیاز وزنی درجه اهمیت ها وزن قوت ها

1 025/0 83/2 0715/0 

2 014/0 13/3 0438/0 

3 108/0 03/2 222/0 

4 108/0 83/3 .413/0 

5 047/0 46/2 115/0 

6 025/0 73/3 093/0 

7 149/0 36/3 5/0 

8 076/0 8/2 296/0 

9 025/0 76/2 069/0 

10 05/0 56/3 178/0 

11 072/0 06/3 220/0 

12 072/0 96/2 213/0 

13 112/0 2/3 358/0 

14 042/0 86/2 120/0 

15 072/0 46/3 249/0 

 : نگارندگان( یتحق یها افتهی) منبع:               

 

 امتیاز وزنی ضعف ها .8جدول
 امتیاز وزنی درجه اهمیت وزن ها ضعف ها

1 029/0 46/2 0713/0 

2 127/0 43/3 435/0 

3 074/0 23/3 239/0 

4 074/0 7/2 199/0 

5 049/0 9/2 142/0 

6 014/0 16/2 0302/0 

7 029/0 63/2 076/0 

8 075/0 5/2 187/0 

9 013/0 9/3 050/0 

10 014/0 26/3 045/0 

11 049/0 1/4 201/0 

12 013/0 63/2 034/0 
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13 076/0 5/2 190/0 

14 05/0 4/3 170/0 

15 007/0 96/2 020/0 

16 006/0 73/2 016/0 

17 075/0 36/3 252/0 

18 012/0 1/2 0252/0 

19 030/0 56/3 106/0 

20 027/0 96/3 106/0 

21 048/0 26/3 156/0 

22 112/0 73/2 305/0 

 : نگارندگان( یتحق یها افتهی)منبع:                 

 

 هاامتیاز وزنی فرصت . 9جدول
 امتیاز وزنی درجه اهمیت وزن ها فرصت ها

1 076/0 8/3 288/0 

2 182/0 6/3 655/0 

3 076/0 56/2 194/0 

4 025/0 66/2 066/0 

5 076/0 33/3 253/0 

6 042/0 3 126/0 

7 182/0 8/3 692/0 

8 182/0 03/3 551/0 

9 024/0 5/2 060/0 

10 012/0 13/2 025/0 

11 017/0 13/3 053/0 

12 076/0 63/2 199/0 

13 031/0 53/3 109/0 

 : نگارندگان( یتحق یها افتهی)بع: من         

 
 

 امتیاز وزنی تهدیدها 10جدول

 امتیاز وزنی درجه اهمیت وزن ها تهدید

1 068/0 06/3 208/0 

2 0239/0 76/3 0898/0 

3 462/0 33/3 52/1 

4 034/0 76/2 093/0 

5 068/0 43/2 165/0 

6 129/0 56/2 330/0 

  دگان(: نگارن یتحق یها افتهی)منبع:         

 

به  21/3و نقاط تهدید  27/3، نقاط فرصت 06/3، نقاط ضعف 16/3با توجه به جداول باال مجموع امتیازات وزنی نقاط قوت 

ر از آن باشد ، اهمیت آن است. چنانچه باالت 3است. همیشه امتیاز وزنی کل در ین سیستم در ین زمینه عدد  دست آمده

، باشدمی 3این ارقام باالتر از عدد  به دلیل اینكه. میت و تأثیرگذاری کمتری برخوردار استبیشتر و اگر کمتر از آن باشد از اه

ه ب وامل بیرونی نسبتتیازات عه به امها باالست اما با توجهمه این نقاط از اهمیت باالیی برخوردار بوده و میزان اثرگذاری آن

 .عوامل درونی ارزش بیشتری دارند
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 ژیکشناسایی نقاط استرات 

تا  02/0های چهارگانه( که از به منظور انتخاب نقاط استراتژین و با توجه به حدود کل امتیازات)امتیازات تمامی عوامل گروه

به دست  2/0اند )در محاسبات این میانگین، متغیر است، عواملی که امتیازی باالتر از میانگین کل امتیازات کسب نموده 52/1

پس از شناسایی عوامل بهینه،  اند.وامل استراتژین تأثیرگذار در محدوده مورد مطالعه انتخاب شدهآمد(  به عنوان نقاط و ع

 گیری هستند:ها قابل نتیجهآن گانه به شرح جدول زیر از 4های استراتژی

 
 های چهارگانهو استراتژی SWOTماتریس نهایی تحلیل  .11جدول

 SWOTتحلیل  نهایی

ت)
قو
ط 
نقا

S) 

 الیت های خدماتی متفاوت وجود فع -1

وجود اهمیت بافت قدیم به شكل مرکز -2
 اقتصادی

 تقلیل بعد خانوارها-3

 افزایش افراد با سواد-4
پویایی و فعالیت در مجاورت بافت -5

 تاریخی

اهمیت بافت تاریخی و تأثیر -6
تجاری امام بر ساختار -محورخدماتی
 کالبدی شهر

 متمرکز اجتماعی در محدوده بافت قدی-7

ف)
ضع
ط 
نقا

w) 
سكونت اقشار فرودست                      -1
کاهش جمعیت جوان و افزایش جمعیت -2

میانسال و کهنسال                          
گذاری توس  افراد بومی کاهش سرمایه-3

و ترك محی  زندگی اجتماعی و اقتصادی                                                      
پایین بودن درآمد ساکنین و افزایش -4

درآمد                                                طبقه کم
موقعیت اقتصادی مرکزی شهر باعث -5

تمرکز عملكردهایی با حوزه منطقه و 
 استان شده است

ت)
ص
فر
ط 
نقا

O) 

هایی برای وجود پتانسیل-1
جذب جمعیت و اقشار مختلف 

 به درون بافت

هایی برای ایجاد زمینه وجود-2
 مراکز فرهنگی

امكان دریافت وام از سازمان -3
میراث فرهنگی و درگاه های 

 جهانی

امكان جذب افراد با توان -4
اقتصادی زیاد به سمت بافت 

 قدیم 

عریض کردن کردن خیابان -5
سرداران واقع در درون بافت 
ها و قدیم باعث نوسازی جداره

 باال رفتن ارزش زمین خواهد
 شد.

 

 SOاستراتژی 

 

  ارتقای سطح اقتصادی محدوده با یاری
NGO ها 

  تحصیل خودیاری مردمی به منظور
 ارتقای کالبدی بافت

 WOاستراتژی 
 

   زمینه سازی جهت ایجاد شـورایاری در
 محالت محدوده

    زمینه سازی جهت جذب سـرمایه گـذار
 جهت ارتقای کیفیت بافت 

د)
دی
ته
ط 
قا
ن

T) 

عدم ارتقای بزهكاری و -1 
 امنیت اجتماعی

افزایش نسبت مردان به -2
زنان و در نتیجه عدم امنیت 

 اجتماعی

 های بازارافت فعالیت-3

 

 STاستراتژی 

  زمینه سازی برای اجرای طرح محله
 بان در بافت قدیم

 زمینه سازی به منظور نمایش پتانسیل-

 های بازار

  زمینه سازی جهت ارتقای سطح آگاهی
 کت در طرحهاساکنین از مزایای مشار

 WTاستراتژی 

 تقویت اشتغال و خودکفایی در محدوده 

  مشــارکت در آشــنا کــردن ســایرین در
زمینه مزایا و پتانسیل هـای موجـود در   

 بافت قدیم

  برقراری شبكه ارتباطی ایمن  منطبق با
 نیازهای ساکنین

 : نگارندگان(قیتحق یها افتهی)منبع: 
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 (ANPبررسی با نرم افزار )امتیاز نهایی معیارهای مورد  .12جدول

 اهمیت ها معیارها

 58/0 محیطی-کالبدی

 12/0 اجتماعی

 14/0  اقتصادی 

 16/0 حكمروایی

 : نگارندگان( یتحق یها افتهی)منبع: 

 یشهر ینیبازآفر حكمروایی اقتصادی و ،یاجتماع ،محیطی -کالبدی یها شاخص یبا توجه به بررس در نهایت( 12)جدول

و افول  14/0تصادی با اق ،12/0یاز اجتماعی با امتدر ابعاد  ینیبازآفر یبودن اجرا نامطلوب بر توانی م ارومیه،شهر  4منطقه 

 .اذعان نمودارومیه  شهر 4منطقه محالت  بافت قدیمیدر  یو سكونت یفیک یها ارزش

 

 یریگجهینت

شد. ری می بادیمی شهداشتن بافتهای ق نرایدر ا ژهیدر حال توسعه و به و یکشورها شهرهایدر  یاز مشكالت جد یكی

 تیکم جمعو ترا ب، فاضالدفع زباله، مشكالت یو معمار یمكان یها ینامرغوب و ناامن، معابر کم عرض، ناهنجار فضاهایی

لكرد ختار، عمضعف سا لیشود به دل یامر باعث م نیا می باشد. شهرهابافتهای قدیمی  یکوچن، مشكالت اصل یدر فضاها

 نیااز  یكی. است هشد این بافت شتریب شیو فرسا بیتخر روستایان ساکنان اصلی منطقه را رها کرده و باعثمهاجرت و 

 قاط قوت،ن لیو تحل هیزتج جی. نتاردیگ یبافت فرسوده گسترده را در بر م نیاست که شهر ارومیه در  4مناطق، منطقه 

 4منطقه  آشقتهطق د منامجد یو سازمانده یمجدد، نوساز یایاح یبرا یدر قالب چهار استراتژ دهایضعف، فرصت ها و تهد

گرفت  جهین نتتوا ی. مئه شدبافت ارا میساکنان و سهامداران در ترم تیتوسعه ظرف یبرا یتهاجم یارائه شده است. استراتژ

به ارائه راه  ازیو نر نیات. از همراه بوده اس یشهر یدر بافت ها یعمده ا راتییبا تغ ریاخ یدر دهه ها ینیکه توسعه شهرنش

 تاسیهر، سش یمومع یها یژگیو و  یو شدت مشكل وجود دارد. شرا زانیاندازه، م ییمسئله و شناسا یحل مناسب برا

موثر  یمیبافت قد آفرینیدر ارائه استراتژی های باز تواند یم یمیخاص، هر با بافت قد یها یژگیکالن موجود و و یها

 یدارا هقمنط نیا ست. وامنطقه بوده  نیمحالت پراکنده در ا ،شیدایپ لیفت که از اواتوان گ یمطالعه م نیباشد. در ا

 هرشت قدیمی رینی بافکه بازآف توان گفت ی، ممحیطی است–کابدی و  یاقتصاد، یاجتماع ینگرانی از نوع شتریب تمشكال

 یکت مردمو مشار یمیقد یبافتها میمو تر ی. توانبخشستین ریو شهروندان امكان پذ یعموم یدولت، نهادها یبدون همكار

 یمومو بخش ع یت عمومبه جز مشارک قدیمی یتوجه به بافتهای هستند. جدا نشدن یبا هم مرتب  هستند و در واقع اجزا

جتماعی ختم ایداری اهایت به پنباشند که در های قدیمی نیازمند مشارکت اجتماعی قوی در خود می. بافتستندین پذیرامكان

مل استخرا  عوا تواند باباشد میریزی استراتژین میهای مشهور برنامهکه یكی از مدل  SWOTتكنین شود.می

 15با وجود  درونی و ی عواملترین راهبردها را پیشنهاد دهد. در خصوص محدوده مورد مطالعه، با بررساستراتژین، شایسته

در مورد  حدوده باالست.مپذیری در یجه رسید که سطح آسیبتوان به این نتمورد نقطه ضعف، می 22نقطه قوت و در مقابل

روی های توسعه پیشفقامورد تهدید تا حدودی حاکی از باز بودن  6مورد فرصت در مقابل  13عوامل بیرونی نیز وجود 

به شرح زیر  ست آمده،ی به دمحدوده مورد مطالعه است. همچنین نتایج حاصل از محاسبات مختلف انجام شده و امتیازات وزن

 باشند:می
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 های چهارگانه دارند.با بررسی امتیازات تحصیل گشته، عوامل قوت اهمیت بیشتری نسبت به عوامل درونی و بیرونی گروه

وجود تمایل افراد به اسكان در خار  از محور "و 5/0با امتیاز  "هاتقلیل رشد خانواده"نتایج حاکی از آنست که نقاط درونی 

با  "افزایش نسبت آقایان به بانوان و در مجموع عدم وجود امنیت اجتماعی "و نقاط بیرونی  435/0امتیاز با  "بافت قدیم

بیشترین اثرگذاری را در بافت قدیم  655/0با امتیاز  "هایی برای بوجود آوردن مراکز فرهنگیوجود زمینه "و  52/1امتیاز 

 ده گانه شكل گرفته اند با برخی از آنان با راهبردهای قناد و صرافی های انجام شده راهبردهایدر نهایت با بررسی. دارند

 & Martaو )( Battisti et al, 2019( ،)Della Spina, 2019، )(1398) (، ارزمانی و همكاران1398)

Giulia, 2019 )ارتقای سطح اقتصادی محدوده با یاری  :نیز مشترك هستند. این راهبردها عبارتند ازNGO  ،ها

ل خودیاری مردمی به منظور ارتقای کالبدی بافت، زمینه سازی جهت ایجاد شورایاری در محالت محدوده، زمینه تحصی

سازی جهت جذب سرمایه گذار جهت ارتقای کیفیت بافت، زمینه سازی برای اجرای طرح محله بان در بافت قدیم، زمینه 

رتقای سطح آگاهی ساکنین از مزایای مشارکت در طرحها، های بازار، زمینه سازی جهت اسازی به منظور نمایش پتانسیل

تقویت اشتغال و خودکفایی در محدوده، مشارکت در آشنا کردن سایرین در زمینه مزایا و پتانسیل های موجود در بافت قدیم 

 یخصهاشا یبررسبا  ANPدر نهایت، با استفاده از مدل  .و برقراری شبكه ارتباطی ایمن منطبق با نیازهای ساکنین

توان بر نامطلوب بودن  یم ه،یشهر اروم 4منطقه  یشهر ینیبازآفر ییو حكمروا یاقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح-یکالبد

 یمیدر بافت قد یو سكونت یفیک یو افول ارزشها 14/0با  ی، اقتصاد12/0 ازیبا امت یدر ابعاد اجتماع ینیبازآفر یاجرا

 .اذعان نمود هیشهر اروم 4محالت منطقه 

و  وندیگسترده، هم پ مطالعات ازمندیها ن محله گریدر د یشهر ینیبهتر بازآفر یو اجرا نیرفع مشكالت ساکن یبرا جهیتدر ن

با مشارکت و  ستیبا یامر م نیا .میباشی م یا در سطح خرد و منطقه یستمیفوق و نگرش س یارهاینگر با مع همه جانبه

آنها، در  یمعنو یارزشها تیتقو وی باال بردن سطح آموزش فرهنگ ها،یریگ میمحالت در تصم نیا نیدخالت دادن ساکن

و تعلق  یمشورت هیباالبردن روح زین و رسان خدمات یو دستگاهها هایاستفاده بجا و مشروع از خدمات و امكانات شهردار

 ،یكیو تراف یقلحمل و ن یرساختهایز تیفیک به منظور بهتر شدن یمیدر جهت ارتقاء محالت منسوخ شده قد ،یخاطر مردم

مناطق را برطر  نموده و  نیا یهایکه ناهنجار دیجدی ها یمشاغل و کاربر جادیا زیو ن یطیمح ستیو ز یمسائل اجتماع

با  یشهر ینیطرح بازآفر تیگردد بهره برد، تا در نها محالت نیبه ا یو برگشت مجدد زندگ اتیح دیباعث تجد جهیدر نت

 ىنظر ىلگواز ا وىپیر به بخورد. رقم 4یه و بافت های قدیمی آن بخصوص منطقه در شهر اروم داریتوسعه پا كردیرو

 ،مطالعه ردمو عموضو رهبادرشخصى  تتامالو  ربتجا همچنینو  تبیینى ىیافتههااز  دهستفاا با هیژو بهو  هشوپژ

 :ددمىگر عرضه یرز ىهارهكاو را هادپیشنها

 انندوشهر کترمشا جلب جهت لىمحم انعنو به یزنىرا-محلى ىهاراشو تقویتو  تشكیل 
 جهتدر  هانمازسا ینا تقویت نمكاا حدو در  هاآن با طتباار یشافزو ا لتىدوغیر ىهانمازسااز  دهستفاا 

 .کترمشا فرهنگ شگستر
 از دهستفاا با هادارىشهر مدیریت دنکر کتىرمشا: 

 . .... و نراپیمانكا ى،شهر تخدما نیافتکنندگادر سطحدر  هادپیشنها منظا ماندهىزسا .1

                                                         آن.  لعماا نمكاا رتصوو ... و در  نىاعمر ىبرنامههادر  دممراز  مستقیم هىاخو نظر . 2

  .دممر به دارىشهر تمااقدو ا فعالیتها جامعو  قیقد دعملكر ارشگز عرضه. 3
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                                                   .      دارىشهر رىجا رموا حتىو  هاوژهپر بر رتنظا تجه مىدمر تىرنظا ىحلقههااز  دهستفاا .4

 .دممر با دارشهر شخص مستمرو  مستقیم بطهرا تسهیل. 5

 گىدلوآ ،سبز ىفضا) محیطى ست یز ىبرنامهها مانند کتىرمشا ىبرنامههاو  فعالیتها برخى ماندهىزسا، 
و   ناصادارات، ا  ،ارسمد) شامل مختلف حسطوو ... در  یمنىو ا شىورز  ،فرهنگى...(،  و بالهز یافتزبا

 .فعالیتها ینا اىبر مناسب داشپا گرفتن نظر( و در تمحال

 سكونت محل هب ادفرا تعلق حس یشافزا جهت منطقهو  حىانو ت،محال سطحدر  زسا هویت تمااقدا منجاا 
 .دخو

 مرا ینا ىپیگیر جهت مستمر ىنظرسنجىها منجاو ا انندوشهر ضایتر به دارىشهر توجه. 

 نناآ کترمشا یشافزا جهت نناز یترمحو با هایى تشكل تأسیس. 

  در  کترمشاو  نقش ىیفاا به نناآ ترغیبو  باالتر سنینداراى  ادفرا نىاتوزبا اىبر برنامههایى گرفتن نظردر
 .برنامهها

 اعىجتما ب روا شگستر ىبسترها دنمون همافرو  جتماعىا دعتماا هکاهند ملاعو با رزهمبا. 

 جلب رومنظ بهزن و....  دارشهر یا سه رمد دارشهر ان،جو دارشهر تعیین مانند یندنما ىفعالیتها برخى منجاا 
 .جامعه ارتاثیرگذ رقشاا توجه

 

 تقدیر و تشکر  

 اشته است.ی مالی ندحامکه مستخر  از رساله دکتری است،  اظهار نویسنده مسئول، این مقاله بنا به

 

 منابع 
 تاریخی، بافتهای در موزشآ بر مبتنی محور اجتماع شهری بازآفرینی مفهومی چارچوب تدوین ،(1397) نسترن نژداغی، ابراهیمی (1

 .21-34. صص ،3 شماره ،2 دوره شهرسازی، دانش فصلنامه
 شهر بازآفرینی یها شاخص وینتد در مشارکتی راهكارهای. (1399) محمد معتمدی،مهدی و  پرست، وطن میثم؛ ارزمانی، (2

 17-29.صص شماره، ،16 دوره اسالمی، هنرهای مطالعات نشریه پایدار، توسعه بارویكرد بجنورد

 مطالعه)آن بر مؤثر عوامل و غیررسمی و رسمی اجتماعی مشارکت ،(1397) کاظم احمدی،علی و  انتظاری،عهدیه؛  اسدپور، (3
 .86-67. صص ،29 شماره ،3دوره کاربردی، شناسی جامعه نشریه ،(آمل شهرستان: موردی

 مطالعه)ایران در شهری ینیبازآفر ذینفعان تعارض مدیریت مدل (.1399) محمود محمدی،غالمرضا و  کاظمیان، اندیشه؛ آریانا، (4
 .132-117 صص ،35 شماره ،5 دوره شهری، مطالعات فصلنامه ،(اصفهان آباد همت محله: موردی

 .ارومیه شهرداری زیباسازی سازمان  پنجم، جلد جمعیت، بخش .(1398) ومیهار شهرداری آمارنامه (5
 اجتماعی توسعه العاتمط مجله تهرانی، شهروندان اجتماعی مشارکت فازی تحلیل .(1398) عادل عبدالهی، هادی و برغمدی، (6

 .87-69. صص ،1 شماره ،12 دوره ایران،
 جامعه نشریه اجتماعی، ارکتمش بر تأکید با دانشجویان شادی بر ثرمؤ عوامل بررسی (.1391)حاتم  دهقانی، محمدرضا و پناهی، (7

 . 18-1. صص ،3 شماره ،23 دوره کاربردی، شناسی

 ،1 دوره جامعه، و زن مهنا ویژه تهران، شهر در زنان رسمی غیر و رسمی اجتماعی های مشارکت بررسی .(1395) نیر پیراهی، (8
 .137-156. صص ،22 شماره
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 عملكرد خصوص در سنجی ذهنیت. (1396) اهلل عنایت رحیمی، اکبر و علی حیدری،سلیمان؛  محمددوست، عقوب؛ی گر، پیوسته (9
 شهر کالن گری تسهیل دفاتر موردی نمونه) پایدار جامع شهری بازآفرینی فرایند در شهری فرسوده های بافت گری دفاترتسهیل

 .225-244. صص ،30 دوره ،8 دوره شهری، ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه ،(شیراز
 شهری، توسعه و معماری سازه، المللی بین کنگره دومین. شهری فضاهای در اجتماعی زندگی خلق .(1393) آزاده اللهی، خلیل (10

 تبریز ،1393 آذر، 26-28

 شهر مرکزی فرسوده بافت: موردی نمونه) شهری بازآفرینی طرح اجرای در مردم مشارکت ارزیابی. (1399) سیدجعفر حجازی، (11
 .132-117. صص ،7 شماره ،4 دوره سرزمین، جغرافیایی مهندسی ،(هوازا
 احساس بر تأکید با اجتماعی مشارکت افزایش بر موثر عوامل بررسی .(1396. )سحر مصباحی احمد، حاتمی اله، کرامت زیاری (12

  .69-86. صص، 11 شماره ،4 دوره شهری، اجتماعی جغرافیای(. دلفان نورآباد: موردی ی مطالعه) ای محله تعلق
 .125 .ص غربی، آذربایجان استان شهرسازی و راه ارومیه، شهر جامع طرح .(1395) توسعه سامانه مشاوره شرکت (13
 شهرها قدیمی بافت در مدرنیسم نقش بررسی .(1396) مالزاده، فرزانه سمیرا، افتخاری، اردالن رضا، کریمی اصغر، عابدینی (14

 . 690-673. صص ،4 شمارة ،4 دورة شهری، ریزی برنامه جغرافیای ایه پژوهش( ارومیه شهر: موردی مطالعۀ)

 قاپو عالی راه پیاده: موردی نمونه) اجتماعی سرمایه توسعه بر شهری بازآفرینی تأثیر مطالعه .(1399) محسن بوسچین، عالئی (15
  .137-149. صص ،4 شماره، 12 دوره ایران، اجتماعی توسعه مطالعات مجله ،(اردبیل

 تبریز، شهر اسالمی شورای استقرار از پس تبریز شهر مدیریتی عملكرد ارزیابی .(1397) علی عظیم زینالی مهسا و ،فرامرزی (16
 458-445 صص ،1 شماره ،9 دوره ،(ای منطقه ریزی برنامه)جغرافیا

 جهاد نتشاراتا: تهران نهادی، رویكرد منظر از ای،¬منطقه و محلی توسعه .(1391) غالمرضا کاظمیان، خدر، راد، فرجی (17
 .دانشگاهی

 شهری بازآفرینی در یكپارچه مدیریت تحقق نهادی بسترهای تحلیل. (1398) جواد زارعی، سعید و پور، امان محمدعلی؛ فیروزی، (18
-891 صص ،4 شماره ،51 دوره انسانی، جغرافیای های پژوهش فصلنامه ،(اهواز شهر: موردی منطقۀ) فرسوده های بافت پایدار
909. 

 محور، اجتماع بازآفرینی رویكرد با قزوین شهر آخوند محله توسعه راهبردی ریزی برنامه .(1398) مظفر صرافی، اطمه وف قناد، (19
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