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چكيده:
بافـت تاریخـی شـهر یـزد یکـی از ارزشـمندترین بافتهـای تاریخی شـناخته شـده در ایران اسـت .ایـن بافت کـه روزی محل
زندگـی اقشـار اصیـل و متمکـن شـهر یـزد بـوده ،امـروزه تبدیـل بـه محل زندگـی اقشـار درآمـدی پائیـن و اغلب غیـر بومی
شـده اسـت .وجـود فضاهـای رهاشـده و بدون اسـتفاده در بافت تاریخـی ،یکی از مهمترین مسـائل امـروز این ناحیه اسـت .در
واقـع ،رشـد اینگونـه فضاهـا ،روزبـه روز ایـن بافـت را به سـمت فرسـودگی کامـل نزدیکتر کـرده اسـت .فضاهای رهاشـده در
بافـت تاریخـی ،علاوه بـر تشـویش مناظـر بصری ایـن ناحیه ،بـه محل مناسـبی بـرای فعالیتهای نامتعـارف اجتماعی و سـایر
مسـائل تبدیـل شـده اسـت .این تحقیق ابتدا مسـائل ناشـی از وجـود این فضاهـا در بافت تاریخی شـهر یـزد را در قالب جدول
 SWOTمـورد بررسـی قـرار داده اسـت و سـپس بـا تلفیق عوامـل این جدول بـا منطق فازی ،چندیـن برنامه راهبـردی برای
توسـعه ایـن فضاهـا ارائـه کـرده اسـت .در نهایت با فـازی سـازی روش  ،QSPMراهبرد برتر از میـان سـایر راهبردها انتخاب
شـده اسـت .مطالعـات تحقیـق نشـان میدهـد مناسـباریت راهبـرد بـه منظـور توسـعه فضاهـای رهـا شـده شـهری در بافت
تاریخـی شـهر یـزد " ،تجمیـع زمینهـای موجود در فضاهای رهاشـده و سـاخت واحدهـای مسـکونی پایدار و قابل اسـتطاعت
برای سـاکنان جدید" اسـت.

كلمات كليدي:بافت تاریخی یزد ،فضاهای رها شده شهری ،جدول  ، SWOTمنطق فازی ،روش QSPMفازی.
*ایـن مقالـه برگرفته از مباحث رسـاله کارشناسـی ارشـد نویسـنده دوم بـا عنـوان " برنامهریزی راهبردی توسـعه فضاهای
رهـا شـده شـهری در بافـت مرکزی شـهر یزد" میباشـد کـه با حمایـت مالی شـرکت مادر تخصصـی عمران و بهسـازی
شـهری ایـران و بـه راهنمائی نویسـنده اول در دانشـکده شهرسـازی پردیـس هنرهای زیبای دانشـگاه تهران انجام شـده
است.
**نویسنده مسؤول :تلفن 09177814279 :؛ E-mail: MojtabaArasteh@yahoo.com
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رشـد پرشـتاب شـهر يـزد در سـالهاي اخيـر ،سـازمان فضايي نسـبي و همگون شـهر یـزد را كه تا گذشـتهاي نه چنـدان دور
متكـي بـه تقسـيمات محلـهاي بود ،در هم شكسـته اسـت .توسـعه فيزيكي و كالبـدي ناموزون شـهر ،در روابط اجتماعي شـهر
موجـب جداييگزينيهـاي اجتماعـي شـده اسـت (ملکثابـت و دیگـران .)46 ،1384 ،بـا ادامـه توسـعه پیرامونی ،شـکلگیری
فضاهـای متـروک و خرابهگزينـي اجبـاري نیـز در بافت مرکزی شـهر رشـد پیدا کرده اسـت .ایـن موضوع در عین حـال ،تبعات
بسـیاری را بـا خـود بـه همـراه مـیآورد .همزمـان بـا هدایت سـرمايه ،جمعيت و اشـتغال به سـمت حومـه ،فرصت كمـي براي
سـرمايهگذاري در مركـز شـهر باقـي میمانـد و هزينـه حفـظ سـاختمانها افزايـش مييابـد .بـا گـذر زمـان ،ارزش املاك و
سـاختمانها بـه دليـل سـپري شـدن عمـر مفيـد آنهـا و فرسـودگي و اسـتهالك مصالـح سـاختماني ،كاهـش يافتـه و بنابراين
ميـزان اجارهبهـا نيـز پائيـن ميآيـد و در ايـن مرحله ،رها سـازي امالك و خـروج گروههاي درآمـدی باال از محلـه و جايگزيني
گروه-هـاي كمدرآمـد آغـاز ميشـود و املاك فرسـوده محلـه بوسـيله گروههـاي غيربومـي و فقـرا اشـغال ميگـردد (رهنما،
 )75 ،1375و املاک مخروبـه نیـز بـدون هیچگونـه توجـه و برنامهریـزی ،بـه فضاهـای متروک تبدیل میشـوند.

 -2مروری بر مسائل ناشی از وجود فضاهای رهاشده
شـروع فرآینـد دگردیسـی در شـهر یـزد بـه مانند بسـیاری دیگـر از شـهرهای تاریخی کشـور ،بعـد از اولیـن دوره نوپـردازی و
همزمـان بـا دوره پهلـوی اول ،سـبب ایجاد تغییرات ناگهانی در روند توسـعه شـهر شـد .مرکزیـت اجتماعی -اقتصـادی زندگی
شـهری بـه قسـمتها و لبههـای خیابانهـای جدید حرکـت کرد و بافت تاریخی شـهر ،بـا فرآیندی از انتقاالت سـریع انسـانی
و فعالیتـی روبـهرو شـد .ایـن برخـورد سـهولت محـور ،در کنـار بـیارزش دانسـتن بافـت کهـن ،موجب انهـدام آن نیز شـد .به
مـرور ،بافـت "کهـن" شـهر یـزد بـه ناحیه "کهنـه و فرسـوده" تغییر نـام داد و سـاکنان اصیل بافت کـه اغلب از قشـر متمکن و
ثروتمنـد شـهر نیـز بودند ،به مناطق ییالقی و حاشـیهای شـهر نقل مـکان کردند (عزیـزی و آراسـته .)2 ،1389 ،همچنانکه روز
بـه روز بـر جمعیـت مناطـق حومـهای افزوده میشـد ،جمعیـت بافت تاریخی شـهر کاهـش مییافت.
بیتوجهـی طـرح جامـع اول شـهر یـزد به مسـائل اجتماعـی و نیازهـای جدید سـاکنان بافت تاریخی نیـز مزید بر علت شـده و
جریـان زوال بافـت تاریخـی ایـن شـهر ادامه داشـت .پس از انقلاب ،با تغییـر ایدئولوژی سیاسـی -فرهنگی کشـور و همزمان
بـا ظهـور انتقـادات وسـیع بـه طرحهـای جامـع شـهری قبـل از انقلاب ،بسـیاری از ضوابـط حاکـم بر منـع گسـترش بیرویه
شـهر کنار گذاشـته شـد (بـرای مطالعات بیشـتر ر.گ .اسـماعیلپور .)1376 ،در عین حال ،بـا توجه به حجم واگـذاری بیبرنامه
زمیـن بـه خانوارهـای نیازمنـد ،هجـوم خانوارهـای روسـتایی به شـهر یزد بیـش از پیش شـد .وقوع جنـگ تحمیلـی در جنوب
غربـی کشـور نیـز عاملـی جهت ورود مـوج فراوانـی از مهاجرین آن شـهرها به یزد شـد.
بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری ازخانوارهـای مهاجـر از وضع مالی مناسـبی برخـوردار نبودنـد ،به ناچـار در بسـیاری از محلههای
قدیمـی کـه تـا قبـل از ایـن ،صاحبـان اصلـیاش ،آنجـا را تـرک کـرده بودنـد ،سـکنی گزیدند .عـدم حـس تعلق این سـاکنان
بـه محـل زندگـی خود و سـطح درآمـدی پائین سـاکنان ،موجب فرسـودگی کالبـدی و اجتماعـی روزافزون بافت مرکزی شـهر
یـزد شـد و بـه مـرور ،فضاهـای رهاشـده و مخروبـه در ایـن بافـت ظاهـر شـد .تاکنـون وجود ایـن فضاهـا ،عالوه بر تشـویش
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هـدف از انجـام ایـن مقالـه ،ارائـه راهبردهای ممکـن و در عین حال راهبـرد منتخب به منظور توسـعه اینگونه فضاهـا در بافت
تاریخـی شـهر یـزد اسـت .در فراینـد تحلیـل  ،SWOTبـا بررسـی نقاط ضعـف ،قوت ،فرصـت و تهدیـد ،میتوان تعـداد زیادی
راهبـرد و راهـکار ممکـن ارائـه داد؛ اما آنچـه در میان اهمیـت دارد انتخـاب راهبردهای اجرائیتر از میان سـایر راهبردها اسـت
کـه سـعی شـده در فرآینـد ایـن تحقیـق لحـاظ شـود .مطالعات میدانـی این تحقیـق نیـز در بافت تاریخی شـهر یـزد و متمرکز
بر روی فضاهای رهاشـده و پیامدهای ناشـی از آن اسـت.

105

منظـر بصـری بافـت تاریخی ،بسـیاری از مشـکالت زیسـت محیطی و اجتماعـی را با خود بـه همراهآورده اسـت .در عین حال،
متروکـه و بلا اسـتفاده مانـدن ایـن فضاهـا ،علاوه بـر از بیـن بـردن فرصت توسـعه درونزای شـهر ،موجب گسـترش رشـد
پراکنـده در اطـراف شـهر نیز شـده اسـت ( بـرای مطالعه بیشـتر ر.گ .آراسـته.)1389 ،
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ایـن نـوع فضاهـا ،بـر خلاف بسـیاری از نمونههـای
مشـابه در سـایر شـهرهای ایـران کـه اغلـب زمیـن
بایـر بـوده انـد (نقیـبزاده ،)1382 ،نـه بـه دلیـل
ضعـف اجرایـی طرحهـای کاربـری زمیـن ،بلکـه
بـه خاطـر مشـکالت موجـود در بافتهـای تاریخـی
و ناسـازگاری شـرایط ایـن بافتهـا بـا نیازهـای
جدیـد سـاکنین ،ایجـاد شـدهاند .در واقـع بایـد گفـت
فضاهـای رهامانـده در بافتهـای تاریخـی ،روزگاری
محـل زندگـی و فعالیـت کسـانی بـوده کـه امـروز
بدالیـل گوناگـون ،آن محـل را ترک کرده و شـرایط
فرسـودگی کالبـدی و فضاهـای مخروبـه را بوجـود
آوردهانـد .مسـائل اساسـی بافـت تاریخـی شـهر یـزد شکل  : 1نمونهای از فضاهای مخروبه و اراضی رها مانده در بافت
تاریخی شهر یزد (عکاس :نگارنده)
را در ایـن عوامـل میتـوان خالصـه نمـود (توسـلی
و دیگـران :)18 ،1368 ،مشـکالت عمـده دسترسـی
سـواره ،وسـعت زیـاد فضاهـای مخروبه و رهاشـده (شـکل  ،)1کمبود یـا نبـود کاربریهای خدماتـی ضروری (درمانـی ،فضای
سـبز ،ورزشـی و ،)...نبـود ضوایـط و مقـررات نوسـازی و بهسـازی مخروبههـا و مقـررات تفکیـک و تجمیع این فضاهـا ،حضور
اقشـار اجتماعـی مهاجـر و فقیـر.

جـدول ،1درصـد فضاهـای مخروبـه و بایـر در منطقـه دو در شـهر یـزد را نشـان میدهـد .بـر اسـاس اطالعـات ایـن جـدول،
حـدود  %17.5از مسـاحت منطقـه دو شـهر یـزد را زمینهـای بایـر و مخروبـه تشـکیل میدهنـد کـه عملا نقشـی در نظـام
تولیـدی و فعالیتـی شـهر نیـز ندارنـد .الزم بـه ذکـر اسـت بخـش عمـدهای از منطقـه دو شـهر یـزد را بافـت تاریخـی شـهر
یـزد (حـدود  %80همپوشـانی بـا بافـت تاریخـی) تشـکیل میدهـد .بنابرایـن اکثـر فضاهـای بایـر در ایـن ناحیـه نیـز نتیجـه
فضاهـای مسـکونی تخریـب شـدهای اسـت کـه اکنـون بـه فضائـی متـروک ،مخروبـه یـا زمینـی بایـر تبدیـل شـدهاند.
نوع كاربري

سطح موجود-
هکتار()1380

درصد سطح موجود

سطح پیشنهادی -هکتار ( )1390درصد سطح پیشنهادی

مسكن

1216.29

29

1337.52

31.8

خدمات شهر

784.75

18.7

1195.16

28.5

معابر

866.38

20.6

939.12

22.4

باغات و مزارع

595.01

14.2

595.1

14.2

اراضي بايرو مخروبه

736.45

17.5

132.07

3.1

جمع كل

4198.9

%100

4198.9

%100

(مأخذ :مهندسین مشاور آرمانشهر)1386 ،

 -3چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

شکل  : 2مجموعههای مسکونی برونزویل
(منبع)Chicago Brownfields Initiative، 2003، 21 :
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یکـی از مهمتریـن نظریهپردازانـی کـه بـه طـور جامـع و تخصصـی بـر روی مقولـه فضاهـای رهامانـده متمرکـز شـده اسـت،
راجـر ترانسـیک[ ]1میباشـد .ترانسـیک مفهـوم فضاهـای گمشـده را در مقابـل فضاهـای کشـف شـده (اسـتفاده شـده) قـرار
میدهـد و ایـن فضاهـا را شـامل ایـن مـوارد میدانـد :زمینهـای پسمانده و سـاخته نشـده در پـای سـاختمانهای بلندمرتبه؛
میدانهـای گـودی کـه پائینتـر از سـطح زمیـن قـرار گرفتـه و از جریان فعالیـت و حضـور پیادهها بـه دور ماندهانـد؛ زمینها و
حاشـیههای تهـی از آدم کـه در کنـاره بزرگراههـا شـکل میگیـرد؛ سـایتهای نظامـی یـا مجموعههـای صنعتی تخلیه شـده؛
لبههـا یـا کنارههـای آب کـه مهجـور ماندهانـد؛ زمینهـا یا سـطوح مربوط بـه پارکینگ خـودرو؛ زمینهـای خالی و پاکسـازی
شـده کـه در واقـع بقایـای اقدامـات مربـوط به دوره نوسـازی شـهری اسـت و بـه دالیل بسـیاری ،هیچگاه بازسـازی نشـدند؛
پارکهـای رو بـه زوال و همچنیـن پروژههـای ناموفـق خانهسـازیهای اجتماعـی؛ محدودههـای پسـماندهای کـه در حد فاصل
حوزههـا شـکل میگیرندترانسـیک ،پنـج عامـل خودروی شـخصی ،جنبش نوگرایـی در طراحی ،پهنهبندی و نوسـازی شـهرها،
خصوصیسـازی فضـای همگانـی و تغییـر کاربـری را در پیدایـش فضاهای گمشـده مؤثـر میدانـد (پاکـزاد .)497 :1388 ،رها
مانـدن فضاهـای شـهری بخصـوص در مناطق مرکـزی ضررهای جبران ناپذیـری را به روند توسـعه شـهرها وارد خواهد نمود.
رهـا مانـدن زمینهـای شـهری در حالـی صـورت میگیـرد کـه درصـد زیـادی از خانوادههـای بـا درآمـد کـم و متوسـط،
در تامیـن مسـکن مـورد نیـاز خـود بـه علـت گرانـی بیـش از حـد قیمـت زمیـن عاجزنـد .در عیـن حـال ،بلا اسـتفاده
مانـدن زمینهـای شـهری در مناطقـی کـه دارای خدمـات و تاسیسـات زیربنایـی هسـتند ،باعـث افزایـش هزینههـای
سـازمانهای مسـؤول در خدماترسـانی میشـود (نقیـب زاده .)34 :1382 ،سیاسـتهای توسـعه شـهری در مناطـق
مرکـزی شـهر ،بـا اعطـای کاربریهـای جدیـد بـه بناهـا و فضاهـای فرسـوده و متروکـه پیشـنهاد میشـود .در ایـن
رابطـه ،تاکیـد بیشـتر بـر روی بناهـا و فضاهـای تاریخـی ،بـا هـدف تـداوم حیـات آنهـا میباشـد (زارع.)101 :1379 ،
تاکنـون در اقصـی نقـاط شـهرهای دنیـا ،پـروژه احیـا فضاهـای رهامانده انجام شـده اسـت .علت بوجـود آمدن اینگونـه فضاها
در شـهرهای مختلـف ،متفـاوت اسـت و دالیلـی مثـل محوطـه صنعتی متروکـه ،زمینهای سـمی و آلـوده و فضاهـای مخروبه
موجـب بوجـود آمـدن فضاهـای رهامانده و بالاسـتفاده در بافتهای شـهری میشـوند.
بـه عنـوان مثـال منطقـه برونزویـل [ ]2شـهر شـیکاگو آمریـکا ،کـه محوطـهای آلـوده به مواد شـیمیائی بـود ،در طـول پروژه
بهسـازی ،تبدیـل به یک مجموعه مسـکونی شـده اسـت .ایـن ناحیه مکان زندگـی خانوارهـای آفریقائی-آمریکائی بـوده که در
عیـن حال محلـهای با اصالـت نیز به حسـاب میآمده
اسـت .بسـیاری از خانوارهـای این محلـه ،در بحبوحه
بحـران اقتصـادی آمریکا در دهـه  1970میالدی ،این
محلـه را بـه دلیـل انحطـاط و کمبـود سـرمایهگذاری،
تـرک میکننـد .اکنـون بسـیاری از خانوارهائـی کـه
ایـن مـکان را تـرک کـرده بودنـد ،بـه مـکان اصلـی
زندگـی خـود بازگشـته اند .ایـن واحد همسـایگی احیا
شـده اکنون شـامل  33واحد مسـکونی نوسـازی شده
است ()Chicago Brownfields Initiative، 2003، 21
(شکل.)2
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هـر درسـدن[ ]3آلمـان ،تعـدادی از زمینهای متروک صنعتی در این شـهر تجمیع شـده و به مجموعه مسـکونی بسـیار بزرگی
تغییـر کاربـری دادهانـد .برخلاف تقاضای کم مسـکن در ایـن ناحیه ،بیشـتر واحدهای مسـکونی این مجموعه قبـل از تکمیل،
فروختـه شـدند و ایـن حاکـی از موفقیت این پروژه در کشـور آلمان اسـت (( )Kälberer، 2005: 22شـکل  3و.)4
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شـکل3و :4مجموعه مسـکونی لوکاساریل در شـهر درسـدن یکی از موفقترین طرحهای
احیـا زمینهای متروک صنعتی در کشـور آلمان (منبـع)Kälberer، 2005: 22 :
 -4روش تحقیق
روش تحقیـق مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق ،تحلیلی -اکتشـافی اسـت .در واقع از طریق تحلیـل نقاط ضعف ،قـوت ،تهدیدها
و فرصتهـای بوجـود آمـده ناشـی از وجـود ایـن زمینهـا ،بـه تبییـن راهبردهـای ممکـن پرداخته میشـود .پس از انجـام این
مرحلـه ،بـه منظـور انتخـاب راهبرد برتـر از میان این راهبردهـای منتخب ،از ماتریـس  ]4[ QSPMو تلفیق مجـدد آن با منطق
فـازی اسـتفاده میشـود .یکـی از مهمتریـن اهـداف ایـن تحقیـق ،گنجانـدن مفهـوم فازی (عـدم قطعیـت عوامـل) در تحلیل
 SWOTاسـت تـا از ایـن طریـق ،راهبردهـای الزم بـه منظـور توسـعه فضاهای رها شـده شـهری ،اصولیتر و بـر مبنای روش
کمـی ،اسـتخراج شـود .بـه نظـر میرسـد ایـن الگـو ،کارایـی و دامنـه اسـتفاده از روش  SWOTدر مسـائل شهرسـازی را نیـز
گسـترش خواهد داد.
بـه منظـور اعمـال منطـق فـازی در تحقیـق ،برای هـر عامل خارجـی یک تابع عضویـت مناسـب در فاصله  -10تـا  10تعریف
میشـود .نظـر بـه اینکـه عوامـل مطـرح شـده در محیط شـهر از نظرگاه اصنـاف و افـراد مختلف ،متفاوت اسـت ،ممکن اسـت
یـک عامـل در نهایـت نـه بـه صورت قطعـی بلکه به صـورت دو پهلو تعریف شـود .بنابراین ،در پرسـشنامه مورد نظر ،قسـمت
 -10تـا  0شـامل تهدیـد و قسـمت  0تـا  10تابـع عضویـت فـازی ،حاکـی از فرصـت عامـل میباشـد .بـرای مثـال ،شـکل،2
چنیـن امتیازبنـدی را بـا یـک تابـع عضویت مثلثـی فرضی را به صـورت دوبعدی نشـان میدهـد .در محدوده تعریف شـده بین
شـدیدترین تهدیـد ( )-10و قویتریـن فرصـت ( ،)10هـر عامـل میتوانـد سـطح تعلـق داشـتن به هـر ناحیه را مشـخص کند
و بـا اسـتفاده از خاصیـت تابـع فـازی ،نشـان میدهـد کـه تمرکـز اصلـی آن در کجـا واقـع اسـت .نوع تابـع عضویـت انتخابی
اسـت امـا بـرای سـادگی محاسـبات در ایـن مقالـه ،توابـع عضویت عامـل بحرانی موفقیـت به صـورت مثلثی و به فـرم (a, b,
 )cدر نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه  aمقـدار بدبینانه b ،مقـدار محتمل و  cمقدار خوشبینانه میباشـند .جهت مشـخص شـدن
ایـن سـه مقـدار بـرای هر عامـل ،باید سـوال زیر در خصـوص هر عامـل از تصمیمگیـران پرسـیده شـود (،Ghazinoory et al
 " : )101 ،2007در فاصلـه [ ]10 ,10-چـه مقادیـری میتوانـد بـه عنـوان c ، bو aبـرای عامـل خارجـی مـورد نظـر اختصاص
یابـد (فاصلـه [ ]0 ,10-بـرای نشـان دادن شـدت تهدیـد و فاصله [ ]0,10برای نشـان دادن شـدت فرصت) ؟"(بـرای اطالعات
بیشـتر در مـورد نحـوه محاسـبه دادههـا به بخش پینوشـت مقالـه مراجعه گـردد) [.]5

بـرای انتخـاب راهبـرد برتـر از میان راهبردهـای منتخـب ،از روش  QSPMفازی و روش پیشـنهادی چانـگ ()Chang, 1996
اسـتفاده شـده کـه به منظـور تلخیص مطالـب ،در این تحقیـق از ذکر فرمولهـا و فرایند طوالنی محاسـبات خـودداری میگردد
(بـرای اطالعـات بیشـتر در مـورد روش چانـگ و نحـوه فازیسـازی و انتخاب راهبـرد برتر رجوع گـردد به :آراسـته.)1390 ،
بـرای امتیازدهـی بـه عوامـل در هـر دو روش فـازی  SWOTو  ،QSPMاز نظـرات کارشناسـان و کارمنـدان شـرکت عمـران و
مسکنسـازان ،شـهرداری یـزد ،سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان یـزد و معاونت شهرسـازی سـازمان مسـکن و
شهرسـازی اسـتان یزد اسـتفاده شـده اسـت .مجمـوع تعـداد پرسـشنامههای تحویل داده شـده به کارمنـدان 25عـدد ،و تعداد
پرسـشنامههای برگشـتی 11 ،عـدد بـوده اسـت .بنابرایـن امتیـازات انتخاب شـده بـرای عوامل ،میانگیـن امتیـازات اختصاص
داده شـده بـه ایـن عوامل بوده اسـت.
 -5تحلیل نقاط ضعف ،قوت ،تهدید و فرصت ()SWOT

فرصتهـا و تهدیدهـا بـر خلاف نقاط ضعـف و قوت ،از بیرون بر یک سیسـتم تحمیل میشـوند و در واقـع ،زاده روابط درونی
یـک سیسـتم نیسـتند .یکی از مهمترین تهدیدات ناشـی از وجود این فضاهـا در بافت تاریخی ،احتمال فروریختن سـاختمانهای
مجـاور ایـن سـاختمانها بـر اثـر حـوادث طبیعی و غیرطبیعی اسـت .بـه دلیل گود بـودن بسـیاری از این زمینها ،فرسـودگی و
ریـزش بناهـای موجـود در آنهـا ،میتوانـد بناهـای مجاور را تحـت تاثیر قرار دهـد .در عین حـال تجمع آبهـای بارندگی در این
زمینهـا ،میتوانـد خطـر ریـزش بـرای سـاختمانهای مجـاور را رقـم زنـد .در عین حـال ،وجـود این زمینهـا میتوانـد جایگاه
مناسـبی بـرای مدیریـت بحـران در مواقـع ضروری (مثـل مکان برقـراری پایگاههـای کمک و امداد و اسـکان آسـیبدیدگان)
باشـد .بایـد درنظـر داشـت که متروکـه و بال اسـتفاده ماندن این فضاها ،علاوه بر از بین بردن فرصت توسـعه درونزای شـهر،
موجـب گسـترش رشـد پراکنـده و افزایـش سـاخت و سـاز در نواحـی پیرامونـی شـهر میشـود .ضمن اینکه رشـد ایـن فضاها
موجـب نابـودی و هویـت تاریخـی بافـت مرکـزی شـهر یـزد شـده و در طوالنیمدت ،موجـب کاهـش درآمد صنعت توریسـم
بدلیـل تخریـب آثـار ارزشـمند و تشـویش بصری بافت خواهد شـد .از دیگر مـوارد تهدیدات احتمالی ناشـی از وجـود این فضاها
تهدیـد روزافـزون ناشـی از تجمـع بـزهکاران و کاهش امنیـت اجتماعی بافت ،رکود بازار مالی ،سـرمایهگذاری و سـاخت و سـاز
و امـکان بـه توافـق نرسـیدن مالـکان در تجمیـع یا فروش ایـن زمینها اسـت .در کنار همه ایـن تهدیدات ،باید در نظر داشـت
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نقـاط ضعـف و قـوت ،در واقـع ،پدیدههـای مثبـت و منفی هسـتند کـه در درون سیسـتم وجود داشـته و بر عملکـرد آن اثرگذار
هسـتند .وجـود ایـن فضاهـا در بافت تاریخی شـهر یزد مشـکالت زیـادی را تاکنون بـا خود به همراه آورده اسـت .ایـن فضاها،
علاوه بـر تشـویش منظـر بصـری و ایجـاد گسسـتگی در سـیمای بافـت تاریخـی ،بسـیاری از مشـکالت زیسـت محیطـی و
اجتماعـی را بـا خـود بـه همـراهآورده اسـت .به عنوان مثـال ،این فضاهـا در بسـیاری مواقع محـل تجمع گروههـای اجتماعی
ناهنجـار (مثـل معتـادان) بـوده و در در مـواردی محـل تجمـع زبالههـای خانگـی و نخالههای سـاختمانی شـده اسـت .در عین
حـال ،دسترسـی نامناسـب سـواره بـه ایـن فضاهـا ،در عیـن حـال کـه بیتوجهـی بـه آنهـا را دوچنـدان نمـوده ،در عیـن حال
موجـب ارزانـی قیمـت آنهـا نیز شـده اسـت کـه میتواند نقطـه قوتی بـرای آنها بـه شـمار رود .بسـیاری از این زمینهـا نیز به
دلیـل مالکیـت چندگانـه یـا مشـکالت میان ورثـه ،رهامانده باقـی ماندهاند .دسـتهای دیگر نیز با پدیده سـوداگری و نگهداشـت
اراضـی خالـی بـا انتظـار افزایـش قیمـت در آینـده ،از سـوی مالـک اصلـی مواجهانـد .در کل ،میتـوان بیتوجهـی بـه ایـن
زمینهـا را بدلیـل نبـود قانـون مشـخص برای توسـعه و مدیریـت این فضاها نسـبت داد .بدلیل نبود مسـئولیت مشـخص برای
سـازمانهای دخیـل در توسـعه بافـت تاریخی شـهر یـزد ،بیتوجهی به این زمینها و متروکه شـدن آنها دوچندان شـده اسـت.
در کنـار ایـن نقـاط ضعـف ،بایـد یـادآور شـد کـه وجـود ایـن زمینها بدلیـل وجـود تأسیسـات و تجهیزات شـهری مناسـب در
پیرامـون ،و در عیـن حـال ،وجـود واحدهای همسـایگی مسـکونی و نزدیکی بـه مناطق مرکزی شـهر ،میتواند گزینه مناسـبی
بـرای توسـعههای آینـده باشـد (جمعبنـدی و تلخیـص عوامـل در جدول.)2
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کـه تمایـل بـه سـرمایهگذاری در بافـت تاریخـی بدلیـل پتانسـیلهای توریسـتی و جاذبههای گردشـگری نهفته در ایـن ناحیه،
میتوانـد فرصـت مناسـبی را بـه منظور توسـعه ایـن فضاها ایجـاد کند .در عین حال ،فعالیت شـرکت عمران و مسـکن سـازان
بـه منظـور تجمیـع زمینهـای رهامانـده و سـاخت مجموعههای مسـکونی ،موجـب تشـویق سـرمایهگذاران و تعاونیهـا برای
سـاخت و سـاز شـده و انگیـزه مالـکان ایـن زمینها برای سـاخت یـا تجمیع این زمینهـا افزایش داده اسـت .الزم بـه یادآوری
اسـت اکثـر ایـن زمینهـا در بافـت مرکـزی بـا طی مسـافت کوتـاه ،بـه مراکـز اداری ،تجـاری و خدماتی شـهر یزد دسترسـی
دارنـد و همیـن میتوانـد جاذبـه سـرمایه-گذاری در ایـن فضاهـا را افزایـش دهـد (جمعبنـدی و تلخیـص عوامـل در جدول.)3
جدول  :2ارزیابی عوامل داخلی در تحلیل فضاهای رها مانده بافت مرکزی شهر یزد
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جدول  : 3ارزیابی عوامل خارجی در تحلیل فضاهای رها مانده بافت مرکزی شهر یزد

منبع :برگرفته از امتیازات فازی مثلثی کارشناسان

راهبـرد برگرفتـه شـده از عوامـل (I5 / E5)، (I5 / E6)، (I5 / E7) ، (I5 / E8)، (I7 / E5)، (I7 / E6)، (I7 / E7)، (I7 / E8)،

 )(I8 / E5)، (I8 / E6)، (I8 / E7و ( ،)I8 / E8تلفیـق سـه راهبـرد  WT I5 , E5- E8 ، WT I7 , E5- E8و WT I8 , E5- E8

اسـت .راهبردهـای  WTنقـاط ضعـف را کاهـش میدهـد و از تهدیـدات پرهیـز میکنـد .راهبـرد اسـتخراجی با تاکید بیشـتر بر
عوامـل ( )I5/ E5)، (I5 / E8و (( ،)I7 / E5بدلیـل امتیـاز وزنـی باالتـر) میتوانـد برگزینهای مثل "پاکسـازی ،فضاسـازی و تبدیل
فضاهـای رهاشـده بـه فضاهـای عمومی" اشـاره کنـد .اهمیت ایـن راهکار از این جهت اسـت که سـرانهها نیز حاکـی از کمبود
فضاهـای عمومـی ،فضاهـای سـبز ،تفریـح و بـازی کودکان ،بخصـوص در ناحیه تاریخی شـهر یزد اسـت (برای مطالعه بیشـتر
ر.ک .مهندسـین مشاور آرمانشـهر.)1386 ،

راهبـرد برگرفتـه شـده از عوامـل ( )I6 / E5)، (I6 / E6)، (I6 / E7و ( ،)I6 / E8راهبـرد  WT I6 , E5- E8اسـت .ایـن راهبـرد
بـا تاکیـد بیشـتر بـر عوامـل ( )I6/ E5و (( )I6 / E8بدلیـل امتیـاز وزنـی بیشـتر) میتوانـد برگزینـهای مثـل "تامین دسترسـیها
و پارکینگهـای جمعـی" اشـاره کنـد .همـان طـور کـه در بخشهـای قبلی ذکـر شـد ،یکـی از مهمترین مشـکالت بافتهای
تاریخـی بـه طـور عـام و بافـت تاریخـی شـهر یـزد بـه طـور خـاص ،نبود دسترسـی مناسـب سـواره بـه ایـن ناحیه اسـت که
موجبـات تـرک سـکونت و عـدم جـذب سـاکنان جدید را نیز موجب شـده اسـت .بـا بهرهگیری از فرصـت وجود ایـن فضاها در
بافـت تاریخـی ،زمینـه ایجـاد راههـای عریضتـر با رعایت نسـبی سلسـله مراتب دسترسـی ،بـه همراه ایجـاد پارکینـگ ،ایجاد
خواهد شـد.
راهبـرد برگرفتـه شـده از عوامـل ( )I10 / E5)، (I10 / E6)، (I10 / E7و ( ،)I10 / E8راهبـرد  WT I10 , E5- E8اسـت .ایـن
راهبـرد بـا تاکیـد بیشـتر بـر عامـل (( )I10 / E6بدلیـل امتیـاز وزنـی بیشـتر) میتواند بـر گزینهای مثل" تأسـیس یک سـازمان
عمرانـی بـا مدیریـت یکپارچـه و واحـد بـرای برنامهریـزی ،مدیریـت و طراحـی" اشـاره کنـد .هـم اکنون سـه سـازمان به طور
مسـتقیم بـر فعالیتهـای عمرانـی و توسـعه بافـت تاریخـی شـهر یـزد نظـارت دارند کـه عبارتند از  :شـرکت عمران و مسـکن
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در صـورت اعمـال حالـت کالسـیک تحلیـل  SWOTدر ایـن تحقیـق ،میبایسـت  110راهبـرد با شـانس انتخاب مسـاوی و
بـدون هیـچ برتـری ،ارائـه شـود .در ایـن حالـت انتخـاب راهبرد برتـر برای برنامهریزان شـهری بسـیار مشـکل خواهد شـد؛ در
حالیکـه بـر اسـاس روش ارائـه شـده در ایـن تحقیـق ،برنامهریز یـا تصمیمگیر بـا مجموعـهای از عاملهایی که نسـبت به بقیه
عوامـل ،دارای اولویـت اسـت ،برخـورد خواهـد داشـت .در نتیجـه ،پیچیدگی انتخـاب راهبرد در حالت کالسـیک ایـن روش ،به
ارزیابـی منطقـی و سیسـتماتیک تبدیـل شـده و فرآینـد اسـتخراج راهبـرد نهایـی و برتـر را بـرای برنامهریـزان و تصمیمگیران
امـور شـهری تسـهیل خواهـد نمـود .در عیـن حـال ،کاربسـت منطـق فـازی در ایـن تحقیـق ،میتوانـد به طـور همزمـان ،به
دادههـا ماهیـت کمـی و کیفـی دهـد و قطعیـت آنهـا را به یک بـازه مبهم و نسـبی تبدیل نمایـد .الزم به ذکر اسـت در صورتی
کـه ماهیـت عاملهـا شـبیه بـه هـم باشـد ،میتـوان راهبردهـا را بـا هـم تلفیـق نمـوده و راهبـرد واحـدی را ارائـه داد (جدول
خروجـی کـه راهبردهـای منتخـب را نشـان میدهد در بخش پینوشـت تحقیق پیوسـت شـده اسـت) [ .]6بر این اسـاس ،این
راهبردها پیشـنهاد میشـود:
راهبـرد برگرفتـه شـده از عوامـل ( )I1 / E5)، (I1 / E6)، (I1/ E7و( ،)E8 / I1 / E8)، (I4/ E5)، (I4 / E6)، (I4 / E7)، (I4از
تلفیـق دو راهبـرد  ST I1 , E5- E8و  ST I4 , E5- E8اسـت .همـان طـور کـه قبـل از این گفته شـد ،راهبردهـای  STعالوه بر
احتـراز از تهدیـدات ،از نقـاط قوت اسـتفاده میکنند .راهبرد اسـتخراجی با تاکید بیشـتر بـر عوامـل ( )I1 / E5و (( ،)I4/ E5بدلیل
امتیـاز وزنـی باالتـر) میتوانـد برگزینـهای مثل " تجمیـع زمینهای موجود در فضاهای رهاشـده و سـاخت واحدهای مسـکونی
پایـدار و قابـل اسـتطاعت بـرای سـاکنان جدیـد " اشـاره کنـد .این راهبـرد ،عالوه بر اینکـه میتواند خلاء فضایی بوجـود آمده
در بافـت تاریخـی را پـر کنـد ،نقـش مؤثـری را در جـذب جمعیت بـه بافت تاریخی و سـاماندهی منظـر این ناحیه کـه یکی از
مقاصد گردشـگران به شـمار میرود داشـته باشـد.
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سـازان اسـتان یـزد ،سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان یـزد و شـهرداری یزد .هر سـه سـازمان به نوعـی فعالیت
مـوازی در ایـن ناحیـه از شـهر یـزد دارنـد و در بسـیاری مـوارد ،ضوابـط یـک سـازمان ،مانـع اجرای کامـل طرحهای سـازمان
دیگـر میشـود .تاسـیس یـک سـازمان واحد با قوانین مشـخص کـه کلیه فعالیتهـای عمرانی و برنامـه ریـزی را در این ناحیه
زیـر نظـر داشـته باشـد ،میتوانـد اجـرای طرحهـای اصالت بخشـی ،بازآفرینـی و توسـعه ناحیه تاریخـی و مرکزی شـهر یزد را
در یـک فراینـد منطقـی و منظم ،تسـهیل نماید.
 -6انتخاب راهبرد منتخب بر اساس ماتریس  QSPMفازی
مراحل تشکیل ماتریس  QSPMفازی به شرح زیر میباشد:
 -1عوامـل خارجـی و عوامـل داخلی سیسـتم در اولیـن ماتریس QSPMبـه تفکیک قرار داده میشـوند .این اطالعات مسـتقیما
از ماتریسهـای  FEFEو  FIFEکـه در مراحـل قبلی محاسـبه شـدهاند ،حاصل میشـوند.
 -2امتیـاز مـوزون هـر عامـل کـه در مرحله قبل حاصل شـده اسـت ،در سـتون دوم ماتریـس  QSPMدر مقابل عامـل مربوطه
درج میگـردد.
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 -3کلیـه اسـتراتژیهای موجـه و قابـل اجرا ،اسـتخراج شـده از روش فازی  SWOTدر سـطر اول ماتریس قرار داده میشـوند.
در صـورت امـکان اسـتراتژیهای یک شـکل در یک دسـته قرار داده میشـوند.
 -4محاسـبه امتیـاز جذابیـت :بـرای محاسـبه امتیـاز جذابیـت با در نظـر گرفتن همزمـان عوامل بحرانـی موفقیت و این سـوال
کـه " آیـا ایـن عامـل بـر اسـتراتژی مـورد نظـر اثـر میگـذارد؟ " حاصـل میگـردد .در صورتی که پاسـخ بـه این سـوال مثبت
باشـد ،آنـگاه آن اسـتراتژی بـا ایـن عامـل کلیدی مقایسـه میشـود (بـرای اطالعات بیشـتر در مورد نحـوه محاسـبه به بخش
پینوشـت مراجعه شـود)
الزم بـه ذکـر اسـت چهـار راهبرد اشـاره شـده در این بخـش ،از راهبردهائی کـه از تلفیق ماتریـس  SWOTو منطـق فازی در
بخـش قبـل تعییـن شـده بود ،حاصل شـده اسـت .این راهبردهـا به ترتیـب عبارتنـد بودند از:
راهبـرد :1تجمیـع زمینهـای موجـود در فضاهـای رهاشـده و سـاخت واحدهـای مسـکونی پایـدار و قابـل اسـتطاعت برای
سـاکنان جدید؛
راهبرد :2پاکسازی ،فضاسازی و تبدیل فضاهای رهاشده به فضاهای عمومی؛
راهبرد :3تامین دسترسیها و پارکینگهای جمعی؛
راهبرد :4تأسیس یک سازمان عمرانی با مدیریت یکپارچه و واحد برای برنامهریزی ،مدیریت و طراحی.
بـر اسـاس محاسـبات صـورت گرفتـه از طریـق ماتریـس ( QSPMمراجعه شـود به جـدول  -3پیوسـت) ،از میان چهـار راهبرد
برتـر حاصـل از بخـش قبـل (تلفیـق  SWOTو منطق فازی) ،راهبـرد اول یعنی تجمیـع زمینهای موجود در فضاهای رهاشـده
و سـاخت واحدهـای مسـکونی پایـدار و قابـل اسـتطاعت بـرای سـاکنان جدیـد ،بـه عنوان راهبـرد منتخـب بـرای برنامهریزی
توسـعه فضاهـای رهاشـده شـهری در بافت مرکزی شـهر یـزد انتخاب میشـود.
 -7جمعبندی و نتیجهگیری
آنچـه در ایـن تحقیـق مـورد بررسـی واقـع شـد ،ابتدا بررسـی مسـائل ناشـی از وجـود فضاهـای رهاشـده و متـروک در بافت
تاریخـی شـهر یـزد بـود .ایـن فضاها که بر اثر سیاسـتهای نادرسـت توسـعه شـهری در چند دهـه اخیر در بافت مرکزی شـهر
یـزد بوجـود آمـده و بـه سـرعت در حال رشـد اسـت ،به دالیـل مختلـف زیباشـناختی ،اجتماعی و زیسـت محیطی ،تا بـه امروز

آسـیب جـدی بـه منظـر تاریخی شـهر یزد وارد نمـوده و به طور غیر مسـتقیم موجبات توسـعه پراکنـده را در زمینهای حاشـیه
ایـن شـهر فراهـم آورده اسـت .هـدف از ایـن بخش ،ارائـه یک برنامـه راهبردی منطقـی از میان تمـام راهبردهـای ممکن بود.
از یافتههـای ایـن بخـش میتـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:
یکـی از تغییراتـی کـه در ایـن تحقیـق ،در رونـد محاسـبه ماتریس SWOTنسـبت به حالت کالسـیک آن ایجاد شـده اسـت،
تلفیـق ایـن ماتریـس بـا منطـق فازی اسـت .در این حالـت ،قطعیت و عـدم انعطـاف در عوامل داخلـی و خارجی از بیـن رفته و
دامنـه امتیـاز ایـن عوامـل گسـترش مییابـد .در عیـن حـال ،جنبه مشـارکتی و توجه بـه دیـدگاه متخصصین نیـز در این حالت
در نظـر گرفتـه میشـود .بـا ک ّمیسـازی عاملهـای داخلـی و خارجـی ،ارزیابی عاملهـا و راهبردها ممکن شـده و هـر دو جنبه
کمـی و کیفـی عاملهـا در فراینـد اسـتخراج منطقـی راهبردها اعمال خواهد شـد.

مطابـق تحلیلهـای صـورت گرفتـه ،چهـار راهبـرد کالن به منظور توسـعه فضاهـای رهاشـده ،مخروبه و متـروک در بافت
تاریخـی شـهر یزد ،پیشـنهاد شـده اسـت .ایـن راهبردهـا عبارتنـد از :تجمیع زمینهـای موجود در فضاهای رهاشـده و سـاخت
واحدهـای مسـکونی قابـل اسـتطاعت بـرای سـاکنان جدیـد؛ پاکسـازی ،فضاسـازی و تبدیـل فضاهـای رهاشـده بـه فضاهای
عمومـی؛ تامیـن دسترسـیها و پارکینگهـای جمعـی؛ تأسـیس یـک سـازمان عمرانـی بـا مدیریـت یکپارچـه و واحـد بـرای
برنامهریـزی ،مدیریـت و طراحـی.
بـر مبنـای روش  QSPMفـازی ،از میـان چهـار راهبـرد نهایـی ،راهبـرد "تجمیـع زمینهای موجـود در فضاهای رهاشـده و
سـاخت واحدهـای مسـکونی پایـدار و قابـل اسـتطاعت برای سـاکنان جدیـد" به عنـوان راهبرد برتر انتخاب شـد .هرچند سـایر
راهبردهـا نیـز بـه نوعـی میتواننـد در توسـعه اینگونـه فضاها و در کل ،توسـعه فضـای کمی و کیفـی بافت تاریخـی موثر واقع
شـوند؛ امـا تمرکـز و ارائـه برنامـه اجرائـی بـر روی این راهبـرد ،میتوانـد در کوتاهمـدت اثرات قابل لمستری نسـبت به سـایر
راهبردها داشـته باشـد و شـهر را به سـمت توسـعه پایـدار نزدیکتر کند.
پینوشت:
[Roger Trancik -]1
[Bronzeville -]2
[Dresden -]3
[Quantitative Strategic -]4
Planning Matrix
[ -]5همانطـور کـه در مثلـث زیـر نشـان
داده شـده اسـت ،توابـع عضویـت عامـل
بحرانـی موفقیـت در سـه نقطـه (a, b,
 )cدر نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه a
مقـدار بدبینانـه b ،مقـدار محتمـل و c
شکل -1پیوست  :نمایش امتیاز عامل بحرانی موفقیت به صورت عدد فازی مثلثی به صورت دوبعدی
مقـدار خوشبینانـه میباشـند (شـکل -1
پیوست).
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در الگـوی ارائـه شـده ،عوامـل داخلـی و خارجـی بـه طـور مطلـق دارای بار مثبـت یا منفـی در نظـر گرفته نمیشـوند؛ زیرا
اثـرات ایـن عوامـل بـر روی سیسـتم مـورد نظـر ،میتوانـد در دامنـهای وسـیع از اثرات مثبـت یا منفـی در نظر گرفته شـود .به
ل داخلـی و خارجـی کـه منجر به اسـتخراج یـک راهبرد در یـک ماتریـس معمول خواهد شـد،
عبـارت دیگـر ،تلفیـق هـر عامـ 
بسـتگی بـه شـدت و تاثیـر آن دو عامـل مربوطـه در الگوریتـم تعریـف شـده خواهد داشـت .بنابرایـن ،مقادیر عضویـت فازی و
راهبردهـای اسـتخراج شـده ،قابلیـت اولویتبنـدی و رجحـان را در حالـت اجرا خواهد داشـت.
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شکل - 2پیوست :نمودار تلفیقی توابع عضویت عاملهای  I1و E1به صورت سه بعدی (منبع)2007 ،Ghazinoory et al :
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همانطـور کـه در شـکل – 2پیوسـت نیـز پیداسـت ،اگـر سـطح مربـع خوابیده ،فضـای تلفیـق عاملهـا و اسـتخراج راهبردها در
نظـر گرفتـه شـود ،میبایسـت بـه تعداد حاصـل ضـرب عاملهای تعریـف شـده (عوامل داخلـی و خارجـی) ،راهبردهـای الزم
اسـتخراج شـود .هـر نقطـه از ایـن سـطح در ماتریـس  ،SWOTحاصل تقابـل اعداد عضویـت عامل هاسـت)1( .
کـه در آن عضـو عملکـردی ماتریـس فـازی  SWOTبـه ترتیـب عضـو عملکـردی عاملهـای داخلـی و خارجی اسـت .تقابل
دو بـه دوی هـر عامـل داخلـی و خارجـی ،موجـب اسـتخراج تعداد زیـادی راهبرد میشـود که وظیفـه پردازنـده و عملگر فازی،
کاهـش تعـداد عضویتهـای راهبـردی مبهـم و نامشـخص اسـت ( .)Hsieh & Lin، 2003بـه منظـور کاهـش تعـداد
راهبردهـا ،بـر روی سـطح مـورد نظـر ،سـطح  a-cutتعریـف میشـود .ایـن سـطح فرضـی ،بـه ارتفاع مشـخصی باالتـر رفته
و همیشـه بایـد کمتـر از میـزان ماکزیمـم (عـدد  )1باشـد .در نتیجـه ایـن اقـدام ،مسـاحت سـطح قاعده هـرم کاهـش یافته و
احتمـال قرارگیـری کل سـطح قاعـده در یکی از نواحی چهارگانه ماتریس SWOTبیشـتر میشـود .ارزش عـددی  ،a-cutبه
سـطح تجربیـات و شـرایط تحقیـق بسـتگی دارد .هرچه این عـدد به صفر نزدیکتر باشـد ،احتمـال اسـتخراج راهبردهای مطلق
(راهبردهایـی کـه بـه طـور کامـل در نواحـی چهارگانـه ماتریـس  SWOTواقـع شـدهاند) کمتـر میشـود و بالعکـس .در این
تحقیـق ،ایـن عدد معادل  0.1در نظر گرفته شـده اسـت (شـکل - 3پیوسـت) .بـه منظور اسـتخراج راهبردهای نهایـی ،از میان
سـایر راهبردهـای محاسـبه شـده ،قاعـده سـطوحی که بـه طور کامـل در هریک از نواحـی چهارگانـه ماتریس قرار داشـته و به
گوشـههای ماتریـس نزدیکترنـد ،در اولویـت انتخـاب راهبردهـای نهایی قـرار دارند.

شکل  - 3پیوست :برخورد صفحه  a-cutبا هرم حاصل از برخورد عاملها ()a=0.1
(منبع)Ghazinoory et al، 2007 :

جدول -1پیوست :استخراج راهبردهای نهایی از طریق تلفیق دادهها
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[ -]7امتیازهـای جذابیـت بایـد بـه صـورت خـاص و بـا توجـه بـه جذابیت نسـبی هر اسـتراتژی بـه اسـتراتژی دیگر داده شـود.
امتیازهـای جذابیـت و اثرگـذاری عامـل ( )Eijبدیـن شـرح میباشـد (اخـوان و حسـینی نسـب " :)1387 ،تاثیـر خیلـی کـم=
( " ،")0,0,0.3تاثیـر کـم= ( " ،" )0,0.3,0.5تاثیـر متوسـط= ( " ، ")0.2,0.5,0.8تاثیـر زیـاد= ( ")0.5,0.7,1و " تاثیـر بسـیار زیـاد=
( . ")0.7,1,1محاسـبه امتیاز کلی هر اسـتراتژی :امتیاز موزون هر سـطر در امتیاز جذابیت هر اسـتراتژی ضرب میشـود .سـپس
بـرای هـر اسـتراتژی تمامـی ایـن حاصـل ضربهـا جمع شـده و در سـطر جمـع ،در زیـر اسـتراتژی مربوطـه درج میگردد.
()1
در رابطـه بـاال m ،تعـداد عوامـل بحرانـی موفقیـت خارجی و  nتعـداد عوامل بحرانـی موفقیت داخلی اسـت .بعد از محاسـبهها،
هریـک از ایـن اعـداد فـازی ،فـازی زدایـی میشـوند ( )Rjو بـه عنـوان امتیاز کلـی هر اسـتراتژی منظـور میگردنـد (اخوان و

حسـینی نسـب .)1387 ،امتیـاز کلـی باالتـر به معنـای اولویت و جذابیت بیشـتر آن اسـتراتژی میباشـد.
جـدول -2پیوسـت ،امتیـاز مـوزون عوامـل و جـدول -3پیوسـت ،ماتریـس برنامهریـزی اسـتراتژیک کمـی ( )QSPMکـه از
محاسـبات و فراینـد ایـن تحقیـق حاصـل شـده اسـت را نشـان میدهـد.

جدول -2پیوست :امتیاز موزون عوامل خارجی و داخلی
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جدول -3پیوست  :ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی و انتخاب راهبرد برتر
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