
 

7 Asghar Abedini, Ayoub Manouchehri Miandoab, Sahar Besharatdeh, and Parviz Sivaniasl. Structural-Interpretive 
Modeling of Organizing Historical Texture of the City by Asset-Based Approach (Case Study: Urmia City) 

Urban Structure and Function Studies (USFS)   Volume 8. Issue 26. Spring 2021. Pages 7 to 28. 

Research Paper 

Structural-Interpretive Modeling of Organizing 
Historical Texture of the City by Asset-Based 
Approach (Case Study: Urmia City) 

Asghar Abedini1 , Ayoub Manouchehri Miandoab*2 , Sahar Besharatdeh 3 , Parviz Sivaniasl4  

 
1 Assistant Professor of Urban Planning, Department of Urban Planning, Urmia University, Iran 
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Urmia University, Iran 
3 MA in Urban Planning, School of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University, Iran 
4 MA in Urban Planning, School of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University, Iran 
 

10.22080/usfs.2021.17630.1896  

Received: 
July 27, 2019 
Accepted: 
July 7, 2020 
Available online: 
February 2, 2021 

Abstract 
In today's societies, the increasing growth of urbanization and increasing 
population of cities as an inevitable principle, especially in the cities of developing 
countries, have caused major changes in the structure of cities. Cities and urban 
spaces have become overwhelmed in structure by the passage of time, Changing 
conditions, different climates and different events as like many human artifacts. 
Historical and ancient textures that usually form the primary and main core of 
the country's cities, on one hand, they are part of the cultural and historical 
heritage of those cities and therefore their preservation and organization are 
inevitable. Urban tissues suffer from physical and functional deterioration due to 
lack of attention, proper maintenance and care. Identifying the physical and 
functional status of such tissues with the aim of managing and planning for their 
maintenance are among the first and important steps that must be taken. The 
historical context of the city of Urmia is one of those which it has been explored 
in the context of local community-based asset policies. Asset based development 
of local communities is based on identifying, enhancing and utilizing existing 
capacities and assets. In other words, asset base development serves both as a 
tool in urban planning and management and as a way to equip the local 
community to achieve sustainability. 
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Extended Abstract 
Introduction 
In today's societies, the increasing growth 
of urbanization and increasing population 
of cities as an inevitable principle, 
especially in the cities of developing 
countries, have caused major changes in 
the structure of cities. Cities and urban 
spaces have become overwhelmed in 
structure by the passage of time, changing 
conditions, different climates and 
different events like many other human 
artifacts. Historical and ancient textures 
that usually form the primary and main 
core of the country's cities are part of the 
cultural and historical heritage of those 
cities, and therefore their preservation 
and organization are inevitable. Urban 
tissues suffer from physical and functional 
deterioration due to lack of attention, 
proper maintenance and care. Identifying 
the physical and functional status of such 
tissues with the aim of managing and 
planning for their maintenance are among 
the first and important steps that must be 
taken. The historical context of the city of 
Urmia is one of those which has been 
explored in the context of local 
community-based asset policies. Asset-
based development of local communities 
is based on identifying, enhancing and 
utilizing existing capacities and assets. In 
other words, asset base development 
serves both as a tool in urban planning and 
management and as a way to equip the 
local community to achieve sustainability. 

Research Methodology 
This paper identifies and analyzes the 
dimensions and indicators affecting the 
organization of the historical context of 
Urmia through a community-based 
property policies approach using 
structural-interpretive modeling. Finally, 
it has designed the relationship between 

the criteria (social, physical and financial 
capital) and their indicators. According to 
the investigated components of the 
present study, the method of doing 
research in this article is applied in terms 
of purpose and is descriptive-analytic in 
nature. Content analysis method has been 
used in order to identify the factors that 
influence the organization of historical 
context with the underlying asset policies 
approach. In this research, the data 
collection tool is a two-way interview and 
questionnaire and face validity criterion is 
used to measure and evaluate the validity 
of the questionnaire. First, through the 
study of literature and the content analysis 
and comparative analysis of relevant 
research and interviews with experts, the 
dimensions and indicators of property 
policy underpinning the development of 
local communities for organizing the 
historical context were identified. And 
then using the new analytical 
methodology of Structural-Interpretive 
Modeling (ISM), the relationships between 
the dimensions and the indicators of the 
underlying asset policy for organization 
were determined and integrated. 
Structural-interpretive modeling is an 
effective tool for identifying and analyzing 
the relationships between elements within 
a system introduced by Warfield in 1974. 
Finally, by using MICMAC analysis, the 
type of variables is determined with 
respect to the impact on other variables. 

Research Findings 
The results show that the two factors of 
property status, monthly income, and 
residential property value, with 16 and 15 
penetration power respectively are the most 
influential and metrics for money and 
distance on both streets with penetration 
power of 4. They have the least impact on 
organizing the historical context with the 
approach of asset policies. Also, at the 



 

9 Asghar Abedini, Ayoub Manouchehri Miandoab, Sahar Besharatdeh, and Parviz Sivaniasl. Structural-Interpretive 
Modeling of Organizing Historical Texture of the City by Asset-Based Approach (Case Study: Urmia City) 

Urban Structure and Function Studies (USFS)   Volume 8. Issue 26. Spring 2021. Pages 7 to 28. 

dimensional level, the results show that the 
first effective factor in organizing the 
historical context of Urmia with the 
approach of asset policies based on the 
development of local communities is the 
dimension of financial capital.  Other 
findings of the study using MICMAC analysis 
indicate that the variables of tissue lending 
fund and awareness of historical identity of 
the tissue are more influenced by other 
factors and are systemically influential and 
dependent elements. In other words, many 
factors are involved in the creation of this 
variable and they themselves are less likely 
to cause other variables. Variables such as 
distance to the street, area of residence, and 
quality of physical facilities are categorized 
as independent variables (autonomous) that 
have weak influence and dependence.  

Conclusion 
This research provides new insights into 
the nature of organizing the historical 
context through the asset-based approach 
of developing local communities in 
Uremia, which identifies priorities for 
action in the decision-making space.  
Accordingly, in this study, the effective 
factors in the historical context of the 
Urmia City community-based 
development policies (20 factors) were 
determined using content analysis method 
and relying on expert opinions of urban 
experts and research centers. The criteria 
for selecting experts are theoretical 
mastery, practical experience, willingness 
and ability to participate in research and 
access. An important point in determining 
the number of experts is to ensure the 
consistency of the different perspectives 
in the research. 
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 1399بهمن  12
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 چکیده
  های سیاست  رویکرد  با  ارومیه  تاریخی  بافت  دهیسامان  بر   مؤثر  هایشاخص  و  ابعاد  مقاله  این

 تحلیل  و  شناسایی  تفسیری  - ساختاری  سازیمدل   طریق  از  را  محلی  اجتماعات  هتوسع  مبنایدارایی
 زیرمعیارهای   و(  مالی  و  اجتماعی،کالبدی  هسرمای)  معیارها  بین  ارتباطات  طراحی  به  درنهایت،  و  کندمی
  این   در  تحقیق  انجام  روش  حاضر،  پژوهش  بررسی  مورد  هایمؤلفه  به  توجه  با.  است  پرداخته  آنها

  ادبیات   همطالع  طریق  از  ابتدا،.  است(  علی)  توصیفی روش،  لحاظ از  و   کاربردی  هدف،  نظر  از  مقاله
 بافت  دهیسامان  برای  محلی  اجتماعات  هتوسع  مبنایدارایی  سیاست  هایشاخص  دیگر  مطالعات  و

- ساختاری  سازیمدل  نوین  تحلیلی  متدولوژی  از  استفاده  با  سپس  است،  شده  شناسایی   تاریخی،
  صورت به  و  تعیین  دهیسامان  برای  مبنادارایی  سیاست  هایشاخص  بین  روابط(  ISM)تفسیری
 میزان  به  توجه  با  متغیرها  نوع  ،MICMAC  تحلیل  از  استفاده  با  درنهایت  است؛   شده  تحلیل  یکپارچه
 سه  دهد،می  نشان  پژوهش  این  نتایج.  است  شده  مشخص  متغیرها  سایر  بر  اثرپذیری  و  اثرگذاری

 نفوذ   قدرت  میزان  با  ترتیب  به  مسکونی   ملک  ارزش  و  مالکیت،  وضعیت  ماهانه،  درآمد  میزان  عامل
 دو   هر  پول  به  تبدیل  قابل  ثروت  و  کالبدی  امکانات  کیفیت  معیارهای  و  تأثیر  بیشترین  16  و  18  ،18
  های سیاست  رویکرد  با   تاریخی  بافت   دهی سامان  در  را  تأثیر  کمترین  ،7  نفوذ  قدرت  میزان   با

  دهی سامان  در  مؤثر  ابعاد  اولین  که  دهدمی  نشان  نتایج  ابعاد،  سطح  در  همچنین.  دارند  مبنایدارایی
  ه سرمای  ابعاد  محلی،  اجتماعات  هتوسع  مبنایدارایی  هایسیاست  رویکرد  با  ارومیه  تاریخی  بافت
  ارومیه،  شهر  تاریخی  بافت دهی سامان و سرآغاز برای اقدام و برنامه گونه هر درنتیجه،. است مالی
 .نماید توجه عوامل این ایپایه و کلیدی نقش به باید

 کلیدواژه ها: 
 –سازی، تفسیریمدل

دهی، رویکرد ساختاری، سامان
مبنا، بافت تاریخی،    -دارایی

 شهر ارومیه 
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بافت تاریخی شهر با   دهیتفسیری سامان -سازی ساختاریمدل . اصل سیوانی نازپری و  دهبشارت  سحر،  میاندوآب منوچهری  ایوب ، عابدینی  اصغر
 مبنا )مورد: شهر ارومیه( -رویکرد دارایی

 مقدمه 1
برنامه  و طرح در گذشته،  منظور  ها  به  توسعه  های 

  ه های تاریخی و فرسودبهبود کیفیت زندگی در بافت 
مآبانه تهیه و به  محور و قیمشهری با نگاهی دولت 

ها به  شد. این طرح ها تحمیل میساکنان این بافت 
خواسته به  توجه  عدم  ساکنان  دلیل  شرایط  و  ها 

وجود ناتوان بود،  تنها در حل مسائل و مشکالت منه
مرحل به  آنها  از  بسیاری  نرسیدند    هبلکه  نیز  اجرا 

همکاران،   و  دلیل،  63:1391)مسعود  همین  به   .)
توسع الگوهای  کیفیت  درون  هامروزه  ارتقای  و  زا 

بافت  در  مورد  سکونت  بیش  از  بیش  شهری،  های 
ریزان  توجه قرار گرفته است و توجه مدیران و برنامه

تر زندگی شهری و نیز  شهری بیشتر به سطوح پایین
جلب شده    1های اجتماع محلی گیری از ظرفیتبهره 

مبنای اجتماعات محلی  است. رویکرد توسعۀ دارایی 
های موجود در  ها و سرمایهبر پایۀ شناسایی ظرفیت 
بهره  و  تقویت  این  جامعه،  هاست.  آن  از  برداری 

تأکید دا بر فرایند  با بسیج سرمایهرویکرد  های  رد و 
ظرفیت  دنبال  به  و  محلی  است)رضازاده  سازی 

برنامه40:  1391همکاران،   توسع(.  اجتماع    هریزی 
(، با تأکید بر تقویت و  1992محلی، به بیان فریدمن )

ها  اهمیت نقش سطوح محلی و حضور مردم، انجمن 
گیری، به تأکید بر  و نهادهای مدنی در عرصۀ تصمیم

شهروند در  نقش  آنان  همکاری  و  مشارکت  و  ان 
تدوین  فعالیت   هعرص و  روزمره  اقدامات  و  ها 

هایی که با نیازها و شرایط محلی و در سطح  برنامه
می  باشد،  مناسب   ,Friedmanپردازد  اجتماعات 

مبنا اجتماعات محلی  دارایی   ه(. لذا توسع(482 :1992
برداری  سعی بر آن دارد با شناسایی، تقویت و بهره 

همیتظرف نقش  کردن  لحاظ  و  محلی    ه های 
عبارتی،  بهره  به  یابد.  دست  خود  اهدف  به  برداران 

به دارایی   هتوسع آن  عملی  راهکارهای  و  عنوان  مبنا 
برنامه در  عمل  ابزاری  شهری  مدیریت  و  ریزی 

های کارآمد و  یابی به طرح کنند که فرایند دست می
توسع و    هدرنهایت،  سهولت  با  را  شهری  پایدار 

همکاران،  موف و  )مطوف  سازد  همراه  بیشتری  قیت 
 

1 -Community 

تحقیق،  42:1387 موضوع  با  ارتباط  در   .)
و  پژوهش  )رضازاده  است  شده  انجام  هایی 

همکارن،  1392همکاران، و  مطوف  و  1387؛  پیری  ؛ 
همکاران،1393همکاران، و  مسعود  نتایج  1391؛  ؛(. 

می  نشان  توسعآنها  که  رویکرد    هدهد  با  محلی 
می دارایی  توسعتوامبنا  برای  مناسبی  راهبرد    ه ند 

 پایدار باشد. 

بافت تاریخی شهری ارومیه مانند سایر شهرهای   
بزرگ در گذر زمان و با ورود مدرنیته و مدرنیزاسیون 
تحوالت   این  با  را  خود  است  نتوانسته  شهری 
هماهنگ کند و درنتیجه، به سمت فرسودگی و عدم  

نیاز  با  شهر  تطبیق شالودۀ  است.  رفته  های  کارایی 
سامان  و  حفظ  حال  عین  در  و  میراث  معاصر  دهی 

تری برای  فرهنگی شهر و در نظر گرفتن نقش فعال 
بافت تاریخی، تا حدودی حیات شهری را به هستۀ  

گیری شهر ارومیه هدیه خواهد داد. در  اصلی شکل 
ارائ دنبال  به  پژوهش حاضر،  مدلی    ههمین جهت، 

ر بافت  دهی و مداخله دپیشنهادی به منظور سامان 
تحقیق،   این  هدف  است.  ارومیه  شهر  تاریخی 

اساس  سامان بر  ارومیه  تاریخی  بافت  دهی 
)سرمایدارایی  بافت  اجتماع محلی  در  موجود    ه های 

بین   ارتباط  تا  است  اجتماعی(  و  مالی  کالبدی، 
از  سرمایه هرکدام  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  ها، 

ین  معیارها و زیرمعیارهای آنها مشخص شود. در هم
مبنا زمینه، ابتدا معیارها و زیرمعیارهای رویکرد دارایی 

سامان بافت برای  از  دهی  استفاده  با  تاریخی  های 
با   ادبیات و مطالعات دیگر استخراج شدند؛ سپس 

مهم تحقیق  مدل  از  کلیدی  استفاده  عوامل  ترین 
دهی بافت تاریخی شهر ارومیه  تأثیرگذار در سامان 

سرمایه  بین  موجوددر  نوآوری    های  شد.  مشخص 
  - سازی ساختاریتحقیق نیز مبنی بر استفاده از مدل 

مک است که اولین بار است  تفسیری و تحلیل میک
اولویت  شاخصبرای  سامانبندی  بافت  های  دهی 

 شود. مبنا از آن استفاده میتاریخی با رویکرد دارایی 
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دهی بافت تاریخی شهر با  تفسیری سامان -سازی ساختاریمدل . ناز سیوانی اصلده و پری اصغر عابدینی، ایوب منوچهری میاندوآب، سحر بشارت 
 مبنا )مورد: شهر ارومیه( -رویکرد دارایی

 مبانی نظری  2

 محلی  اجتماع  2.1
می  که  است  پیچیده  مفهومی  ان  تواجتماع 

به برداشت  داشت.  آن  از  مختلفی  کلی  های  طور 
از   گروهی  میان  در  روابط  وجود  به مفهوم  اجتماع، 
مردم در مکان جغرافیایی خاص است، که این روابط  
گروه   عضو  افراد  زیرا  است.  اتفاقی  روابط  از  فراتر 

های مشترک با یکدیگرند  دارای برخی اهداف و ارزش 
(2015: 118  Sarafi et alاج همچون  (.  محلی  تماع 

دسته را  خود  که  است  قوی  گروهی  و  پایدار  ای 
منطقمی یک  دارای  که  زمانی  خصوصاً    ه داند، 

در   معیارها  ترین  مهم  باشند.  مشترک  جغرافیایی 
تعریف اجتماع محلی، وجود مشارکت منظم افراد در  

های آن، قدرت تشخیص افراد و بعد، فضا و  فعالیت
به  که  خاص،  قلمر مکان  محسوب  عنوان  مشترک  و 

 (. Habibi2006: 2گردد، است)می

 بافت تاریخی   2.2
های قدیمی شهرها  بافت تاریخی، مناطقی از بخش 

قرن  از  که  زمان  هستند  در  و  گرفته  پیش شکل  ها 
جدایی  محدودۀ  یا  و  مرکز  در  شهرها،  حال  ناپذیر 

اند. بافت  ای را به خود اختصاص داده ویژه   محدودۀ
تاریخی همان هستۀ اولیه شهر و جزئی از خاطره و  
و   )سجادزاده  است  منطقه  آن  مردم  شناسنامۀ 

به 3:  1396همکاران، مفهوم  (.  در  آنچه  کلی،  طور 
بافت شهری سبب اطالق تاریخی بودن به مکان و  

  هایی است که شود، ارزش توجه و نگهداری از آن می
اند )حناچی  با گذشت زمان در آن مکان ذخیره شده 

 (. 148: 1391و پورسراجیان، 

 دهی  سامان   2.3
سامان   از  سامان  مقصود  و  درآوردن  نظم  به  دهی، 

دادن به ساختار و عملکرد اجزای یک سیستم، طوری  
که بهبود عمومی آن سیستم را درپی داشته باشد.  

 
( سیاستی است که نیازمندان را    Entitlementاستحقاق) -1

داند و آنها را به نظام یارانه مستحق کمک از سوی دولت می
  کند.وابسته می

برنامه سامان   هواژ  ادبیات  در  و  دهی  عمران  ریزی 
فیزیکی  ابعاد  و  مفهوم  دارای  و    -شهری  کالبدی 

 (.66: 1392خدمات شهری است )روحانی، 

مبنا؛  معرفی رویکرد توسعۀ دارایی  2.4
ها و  گیری نگرش، مشخصه شکل 

 فرایند  
ده  اساس  حدود  نیازمبنا  رویکرد  که  است  سال  ها 

یافته و در  توسعۀ جامعۀ محلی، در کشورهای توسعه
تشکیل  را  توسعه  این  می   حال  اساس  بر  دهد. 

رویکرد، نیازهای جامعۀ محلی به وسیلۀ تفریق منابع  
به  نیاز  مورد  منابع  از  جامعه  دقیق  موجود  صورت 

شوند. اتخاذ این رویکرد بر اساس  تعیین کمیت می 
است و باعث فروریختن ساکنان    1استحقاق   سیاست

می  وابستگی  چرخۀ  در  محلی  شود  اجتماع 
(Kretzmann & McKnight 1993  ناکارآمدی  .)

روی  سیاست باعث  نیازمبنا  رویکرد  در  دولتی  های 
محلی،   اجتماع  توسعۀ  دربارۀ  تحقیق  به  آوردن 

سازی و توانمندسازی و مشارکت شده است  ظرفیت
(Arefi 2008:2  .) 

د و  ارایی رویکرد  ساده  مشخصۀ  سه  دارای  مبنا 
 اند از: وابسته به هم است که عبارت

دارایی  -1 راهبردهای  شناسایی  محلی:  های 
های  ها و توانمندی توسعه بر مبنای قابلیت 

ها و نهادهای عمومی محلی  ساکنان، انجمن 
می )تعیین   & Mathieشود 

Cunningham 2002  به اعتقاد کرتزمن .)
نایت   مک  اجتماع  دارایی   (1993)   و  های 

انجمن  افراد،  شامل  نهادهای  محلی  و  ها 
های اجتماع محلی در  شود. دارایی محلی می 

دارایی  شامل  رویکرد  نوع،  لحاظ  به  مبنا 
مالی  سرمایه و  کالبدی  و  اجتماعی  های 

 (.  23: 1380شود )عارفی، می
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جلب مشارکت ساکنان : از آنجا که فرایند   -2
براساس  دارایی   هتوسع و  دارایی مبنا  ها 

محلی  ظرفیت اجتماعات  در  موجود  های 
به   پایین گریزناپذیر  از  است، داشتن نگاه 

می  تقدم  نظر  بر  نگرش  طرز  این  رسد. 
و مشارکت محلی  سرمایه گذاری، خالقیت 

آخرین   اساس  بر  دارد.  تأکید  ساکنان 
ها در مورد مشارکت، دولت و مردم  نظریه

با یکدیگر تقسیم کا ر  شرکایی هستند که 
نظریهمی بنابراین،  نظریه  کنند.  پردازان 

آن،   بر اساس  که  کردند  را مطرح  شراکت 
دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای  
منافع مشترک و با حقوق و اختیارات معین 

ملی و    هدر کارهای مربوط به توسعه و ادار 
باهم   هماهنگ  و  همگام  کشور،  محلی 

دل  (. در م107:  1378فعالیت کنند )مطوف،  
دولت  باال،  به  پایین  امر از  در  مردم  و  ها 

می برنامه همکاری  یکدیگر  با  و  ریزی  کنند 
خواهد   درپی  بلندمدتی  نتایج  نگرش  این 

( به  Reddy2003داشت  روش  این   .)
منظور خودکفا ساختن اجتماعات محلی به  

رود و آنها را به سمت استقالل سوق  کار می 
 South Tyneside Councilخواهد داد )

2007 .) 

دارایی ظرفیت -3 رویکرد  در   : مبنا،  سازی 
و   بسیج  در  مهمی  نقش  خارجی  عوامل 

دارایی  اجتماع تجهیز  توسعۀ  جهت  در  ها 
سازی از  محلی دارند که به مفهوم ظرفیت

می  یاد   & Kretzmannشود)آن 
McKnight 1993سازی  (. در واقع ظرفیت

 برای اجتماعات محلی اهمیت زیادی دارد. 

های  فهومی سیاست چارچوب م 2.5
 مبنا  دارایی 

سیاست  دارایی امروزه  به1مبناهای  عنوان  ، 
توسع در  نوین  کار    ه رویکردی  به  محلی  اجتماعات 

 
1 - Asset-Based 

قابلیت می بر  تکیه  با  که  جوامع،  رود  درونی  های 
دارایی  را  توسعه  قرار  اساس  محلی  اجتماعی  های 

مبنا در برابر رویکرد  دهد. در واقع رویکرد دارایی می
نیازمبنامرسو و همکاران،  تعریف می   2م  )پیری  شود 
1393 :64 .) 

فرایندگرا در برابر پیامدگرا : ویژگی فرایندگرا   ❖
سیاست  دارایی بودن  نتیجۀ  های  در  مبنا 

مبنای  ظرفیت بر  محلی  اجتماعات  سازی 
دارایی  مالی  بسیج  و  کالبدی  اجتماعی،  های 

 ( 23:  1380یابد )عارفی، ظهور می 

های دیگر  ای : از ویژگی وله جامع در برابر مق ❖
دارایی  توسعرویکرد  برای  اجتماعات   همبنا 

که   حالی  در  است؛  آن  جامعیت  محلی، 
مقوله نوعاً  نیارمبنا  و  رویکرد  هستند  ای 

مسائل)مانند فقر( را در حد مسائل کوچک  
 ( 16: 1380کنند )عارفی ،  ساده می 

اجتماعی،    هزا : توسعدرون   هابزاری برای توسع ❖
سیاستدتشکیل فرایند  و  هندۀ  سازی 
دارایی تصمیم رویکرد  با  و  گیری  است  مبنا 
جمله  دارایی  از  محلی  اجتماع  های 

مالی  سرمایه و  کالبدی  و  اجتماعی  های 
اهداف  به به  رسیدن  برای  ابزاری  عنوان 

می   هتوسع تلقی  و  اجتماعی  )پیری  شوند 
 (. 65: 1393همکاران،  

های  ها و شاخص مؤلفه 2.6
 مبنا  ی های دارایسیاست 

منظور از دارایی، موجودی و توان مادی، اقتصادی،  
اجتماعی و فیزیکی انسان و یا اجتماع محلی است،  

به شبکه که  برآوردن  صورت  هدف  با  افراد  از  ای 
یابد.  نیازهای خود در مقیاس اجتماع محلی ظهور می 

گیری مدیران شهر بر مبنای  سازی و تصمیم سیاست
دست  برای  الگو  توسعیابی  این  محلی،    هبه 

 تواند مورد توجه قرار دهد : های زیر را می شاخص

2 - Need-Based 
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دهی بافت تاریخی شهر با  تفسیری سامان -سازی ساختاریمدل . ناز سیوانی اصلده و پری اصغر عابدینی، ایوب منوچهری میاندوآب، سحر بشارت 
 مبنا )مورد: شهر ارومیه( -رویکرد دارایی

به    هسرمای ❖ اصطالح  این  ریشۀ   : اجتماعی 
توسط  برمی   1916سال   که  زمانی  گردد، 

بود،    گرکه یک اصالح   1هانیفن  امور مدارس 
و همکاران،   )فنی  بار مطرح شد  اولین  برای 

تعامل 110:  1394 زادۀ  اجتماعی  سرمایۀ   .)
بودن  انسان  آشنا  محصول  و  یکدیگر  با  ها 

رشد   زمان  گذشت  با  که  است  باهم  افراد 
می می ارزشمندتر  و  درنتیجه،  کند  شود؛ 

و  هیچ نیست  خاصی  فرد  مالکیت  در  گاه 
است   جریان  در  و  همواره  روشتی  )احدنژاد 

به 10:  1393همکاران،   سرمایه  این  عنوان  (. 
»جامع قدرت  مهم  عناصر  از  مدنی«،   هیکی 

های  برای مدیریت خویش از طریق فعالیت
داوطلبانه   و  غیردولتی  و  غیررسمی  گروهی 

 (. 11: 1384است )تاجبخش،  

کالبدی : شامل موجودی منابع مادی    هسرمای ❖
راه قبیل  فضاهای  از  و  پارک  مسکن،  ها، 

سرمایه قبیل  این  است.  اصوالً  عمومی  ها 
فرسایشی هستند که در طول زمان به مرور  

می  فرسایش  مصرف،  نتیجۀ  یابند.  در 
های  های کالبدی از طریق ایجاد زمینهسرمایه

روابط رودررو، ارتباطات همسایگی و نمایش  
فضایی هنجارهای حاکم بر محالت اجتماعی،  
باعث تحکیم بخشی به این روابط و باال بردن  

:  1383شوند )پیری،  های اجتماعی می سرمایه
260.) 

و    هسرمای ❖ آشکارترین  جمله  از   : مالی 
به  ملموس  که  است  سرمایه  نوع  ترین 

انداز،  های بانکی، پس مواردی از قبیل دارایی 
ماهانه درآمد  و  نقد  ساالن  پول  یا  افراد،    هو 

شرکت گروه و  می ها  اطالق  )نقدی،  ها  شود 
فقدان  20:  1388صادقی،   حتی  و  کمبود   .)

جمعی این نوع سرمایه در سطح اجتماعات  
محلی، ممکن است باعث به زوال و نابودی  

 آنها شود. 

 
1 - Hanifan 

 مبنا  دارایی   هفرایند توسع  2.7
  3مبنای اجتماعات محلی با  دارایی   هفرایند توسع

 ( :45: 1387شود )مطوف؛ یر تعریف می ز  همشخص

اجتماع محلی با این    هآغاز استراتژی توسع .1
پرسش است که در حال حاضر چه چیزی  
و   است  موجود  محلی  اجتماع  در 

کدام  ظرفیت آن  شاغالن  و  ساکنان  های 
است؛ نه پرسش هایی همچون چه چیزی  

آفرین است  وجود ندارد و چه چیزی مشکل
اع محلی چه چیزهایی  یا اینکه نیازهای اجتم

 هستند.

توسع .2 رویکرد    هفرایند  با  محلی  اجتماع 
در داخل است.  دارایی  تمرکز  به  مبنا، ملزم 

البته این مفهوم به معنای کوچک شمردن  
های خارجی و یا نادیده انگاشتن نیاز  کمک 

به جذب منابع اضافی نیست، بلکه مفهوم  
اولویت   بر  تأکید  معنای  به  داخلی  تمرکز 

م و  تعریف  موجود  مشکالت  از  حلی 
سرمایه  توسعه،  محلی،  راهکارهای  گذاری 
 خالقیت و کنترل محلی دارد. 

مبنا  اجتماع محلی دارایی   هاگر فرایند توسع .3
به   باشد، در آن صورت  و متمرکز بر داخل 
اجتماعی   ارتباطات  مبنای  بر  زیادی  میزان 

 خواهد بود. 

 روش تحقیق 3
هدف با  پژوهش  بر  مؤثر عوامل شناسایی این 

ساختاریمدل  سامان  -سازی  بافت  تفسیری  دهی 
  همبنای توسعهای دارایی تاریخی با رویکرد سیاست 

مطالع محلی)  تاریخی    هاجتماعات  بافت   : موردی 
 با  .عوامل انجام شده است این ارتباطات ارومیه( و

از   مورد هايمؤلفه به توجه بررسی، پژوهش حاضر 
هدف،  روش  لحاظ  لحاظ  از  و  شناسی  کاربردی 

علیبه نوع  از  توصیفی   منظور به است. صورت 
سامان شاخص    استخراج بر  مؤثر  بافت  های  دهی 
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بافت تاریخی شهر با   دهیتفسیری سامان -سازی ساختاریمدل . اصل سیوانی نازپری و  دهبشارت  سحر،  میاندوآب منوچهری  ایوب ، عابدینی  اصغر
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سیاست رویکرد  با  دارایی تاریخی  ازهای   مبنا، 
(  1  هشده در این زمینه )جدول شمار مطالعات انجام 

مدل  استفاده قسمت  در  است.  سازی  شده 
خبرگان و متخصصان   تفسیری، از نظرات -اختاریس

نظر در این حوزه از طریق روش  و صاحب  دانشگاهی 
ابزار   پژوهش،  این  در  است.  شده  استفاده  دلفی 

 هنامصورت مصاحبه و پرسش ها  بهآوری داده جمع
است  دوبه برایدویی  روایی  سنجش  و  ارزیابی  و 

شده  پرسش  استفاده  صوری  روایی  مالک  از  نامه 
 است.  

  -ی سازی ساختارمدل 3.1
 ( ISMتفسیری)

یک مدل مؤثر جهت شناسایی و تحلیل روابط   
 Rakesh etبین عناصردردرون یک سیستم است )

al,2017شد   معرفی وارفیلد  توسط 1974 سال  در ( که
همکاران،  )آتش و  مدل 44:  1395سوز  سازی  (. 

 که  است  متعامل  ( فرایندیISMساختاری تفسیری)
مجموعه آن،  مخ  ای در  عناصر  با    تلفاز  مرتبط  و 

مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی  یکدیگر در یک  
این مدل تکنیکی   (.7:1387شوند )آذر و همکاران،می

با   مرتبط  متغیرهای  شناسایی  با  که  است  مناسب 
موارد   بین  روابط  به شناسایی  یا مشکل  و  موضوع 

مجموعهمی به  سپس  عواملی پردازد.  از  که    ای  را 
یابه و  مستقیم  در    صورت  موضوع  با  غیرمستقیم 

ساختاردهی   جامع در یک مدل نظام هستند، ارتباط
ـ  ساختاری سازي(. مدل Rakesh et al ,2017کند ) می

و  متغیرها درونی روابط تشخیص در  تفسیري
  بندياولویت  به تواندو تحلیل می   همچنین با تجزیه

  .بپردازد دیگر   متغیرهاي بر متغیر یک و تحلیل تأثیر
اینهم می چنین   و بندياولویت  به تواندتکنیک 

 کمک که  کند اقدام یک سیستم عناصر سطح تعیین
 مدل  بهتر اجراي براي مدیران به شایانی بسیار

می طراحی  )خاکی،شده  اید115:1394کند  اصلی   ه(. 
تجزیدل م تفسیری،  یک سیستم    هسازی ساختاری 

استفاده  با  زیرسیستم،  چند  به  تجرب  پیچیده    ه از 
عملی و دانش خبرگان به منظور ساخت یک مدل  

 ساختاری چندسطحی است. 

 گیری روش نمونه  3.2
  -ساختاری سازیمدل  روش نیز و تکنیک دلفی 

و   کندمی  ایجاب تفسیری خبرگان  از  اطالعات  که 
متخصصان دریافت و تحلیل شود. برای انتخاب تیم  

، چون هدف پژوهش تعمیم نتایج  ISMدلفی و تیم  
مند استفاده شده  گیری هدفنیست، از روش نمونه

معیارهای  نظری، تسلط  خبرگان، انتخاب است. 
پژوهش و   در مشارکت توانایی و تمایل عملی، هتجرب

نکتۀ دسترسی  تعداد تعیین در توجه قابل است. 
کسب  هایدیدگاه جامعیت از  اطمینان خبرگان، 

خبرگان   پژوهش در مختلف تعداد  است. 
در  شرکت  بررسی   ISMکننده  معموالً  مقاالت  شده 

 Hachichaنفر انتخاب شده است )  20الی   14بین  
& Elmsalmi, 2013; Faisal et al., 2010; Lee et 
al., 2010; Pandey & Garg, 2009; Ramesh, et 

al., 2008; Charan et al., 2008با به (.   توجه 
نفر از خبرگان و    16تعداد   یت،درنها فوق، معیارهای

 همکاری در فرایند متخصصان شهری برای شرکت و
 پژوهش انتخاب شده است. 

 روایی محتوایی  3.3
تحلیل محتوایی، عوامل مؤثر   روش با استفاده از 

های  دهی بافت تاریخی با رویکرد سیاست بر سامان
اجتماعات محلی شناسایی شده    همبنای توسعدارایی 

ر  تفسیر  برای  شاخصو  و  ابعاد  آن  بین  ها،  وابط 
)مدل  تفسیری  ساختاری  شده  ISMسازی  انجام   )

است. زیرا این مدل یک روش استقرار مطلوب برای  
هاست.  شناسایی و تحلیل روابط بین ابعاد و شاخص 

 و حد به نامه در این پژوهشمحتوایی پرسش  روایی
اشاره یک دارد میزانی   هکنندمنعکس  ابزار که 

 روش اساس بر باشد. نظر مورد مشخص محتوای
پرسش  محتوایی روایی ایجاد برای الوشه،  نامه،در 
با  هدامن مطالعه، مورد هحوز  در ادبیات مرور ابتدا 
میپرسش ساخت هایآیتم و محتوا تدوین  -نامه 

 شودمی خواسته محتوا پانل از اعضای سپس ود،ش
ید اما نه  »ضروری«، »مف  هبا انتخاب یکی از سه گزین
به »غیرالزم«،  یا   هر بودن میزان مناسب ضروری« 

  ه شمار   هآیتم پاسخ دهند. بر این اساس، با کمک رابط
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شده و با توجه  یک، نسبت روایی محتوایی محاسبه
آماری ) برای معناداری  نیاز  (  p<05/0به سطح مورد 

CVR/ 75حداقل   =  پذیرش جهت مرحله هر برای  0
)می دست به مرحله آن  ;Lawshe, 1975آید 

Punniyamoorthy et al., 2011 عنوان نمونه،  (. به
سامان  برای  محتوایی  روایی  بافت  نسبت  دهی 

  همبنای توسعهای دارایی تاریخی با رویکرد سیاست 
برابر   ارومیه  در  محلی  است،    20/0اجتماعات 

تر  صورت زیر محاسبه شده است. به عبارت روشنبه
 یعنی:  

 : 1  ه رابط 

CVR ==
N
e−

N
2

N
2

=
19 −

20
2

20
2

= 0/8 

= Ne داد،    ضروری پاسخ که اعضایی تعداد=N  
 پانل  اعضای کل تعداد

 پایایی   3.4
پایایی پرسش   از روش    ISM  هنامبرای سنجش 

اساس،   این  بر  است.  شده  استفاده  مجدد  آزمون 
به    هنامپرسش  دوباره  و    4مزبور  خبرگان  از  نفر 

پذیر  ها امکانمتخصصان که دسترسی مجدد به آن 
-بود، ارسال شد. درنهایت، مجموع همبستگی پاسخ 

اعالم  برای هر دو مرحله  های  از طرف خبرگان  شده 
محاسبه شد. این شاخص مؤید آن است که    796/0

 نامه دارای پایایی قابل قبولی است. پرسش 

سازی ساختاری  ل فرایند مد  3.5
 تفسیری 

اول: •  به مربوط متغیرهای شناسایی  گام 
با این مسئله.  مطالعات بررسی مرحله 
انجام   کارشناسان نظر دریافت و گذشته

 شود. می

 خودتعاملی ماتریس  تشکیل دوم: گام •
 صورتبه  متغیرها این مرحله، در  ساختاری.

به و   شوندمی بررسی  هم با  دو دو 

 به ذیل نمادهای  از هاستفاد با دهندهپاسخ 
 پردازد:متغیرها می  روابط تعیین

 شود.  می  jمنجر به   i: یعنی  Vنماد 

 شود.  می iمنجر به    j: یعنی Aنماد 

     و برعکس   jبه   i: ارتباط دوطرفه از  Xنماد 

 وجود ندارد.   jو   i: هیچ ارتباطی بین  Oنماد

 اولیه. دسترسی ماتریس ایجاد سوم: گام •
خودتعاملی مرحله، این در  ماتریس 

 تبدیل دویی دو  ماتریس به یک ساختاری
ماتریس شودمی  به اولیه دسترسی و 

و    Aتبدیل نمادهای  طریق از آید.می دست
O    و صفر  ماتریس    Vو    Xبه  یک،  به 

خودتعاملی ساختاری به ماتریس دو دویی  
می  بهتبدیل  که   ماتریس اصطالح شود، 
 .شود می خوانده اولیه دسترسی

 نهایی. دسترسی ماتریس  ایجاد   گام چهارم: •
ماتریس از پس  به اولیه دسترسی آنکه 

درانتقال  کردن وارد با  آمد، دست  پذیری 
 به نهایی دسترسی ماتریس متغیرها، روابط
 .آیدمی دست

پنجم: •  دو وارفیلد، سطح بندیبخش   گام 
 کند.بندی بیان می برای سطح  اصلی قاعدۀ

 اساس بر را عناصر فراوانی  مجموع  اول:  هقاعد
 معین و مشترک مجموعه و  خروجی ستون مجموع

کوچک ترتیب به  فراوانی ترینبزرگ تا تریناز 
 .بندی کنیمسطح

 تکرار قاعدۀ به که قاعده این طبق  دوم:   هقاعد
اساس است، معروف  به توجه با جدول  اولین بر 
ستون  مجموع  ترینکوچک در   مجموع فراوانی 

-عناصر سطح یا عنصر مشترک، مجموع  و خروجی
 جدول  از شدهی بندسطح عناصر شوند.می ندیب

ً  حذف  و حذف فرایند شود.می اجرا قاعده و مجددا
 .یابدمی مستقیم تعمیم غیر روابط
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آخر: •  و نفوذ قدرت تحلیل و تجزیه  گام 
)نمودار   میزان برMICMACوابستگی   .) 

-متغیرها می  نفوذ و وابستگی قدرت اساس
 را آن و تعریف مختصات دستگاه یک وانت

تقسیم چهار  به  اول، گروه کرد. قسمت 

)ناحی متغیرهای قدرت1ه خودمختار  که   ) 

 دوم، گروه .دارند ضعیفی  وابستگی و نفوذ

وابسته شامل    ه )ناحی  1متغیرهای  را  دوم( 
اما می ضعیف،  نفوذ  قدرت  از  که  شود 

گروه  برخوردارند.  باالیی  سوم،    وابستگی 
پیوندی  هستند.    2متغیرهای  سوم(  )ناحیه 

این متغیرها قدرت نفوذ و وابستگی باالیی  
مستقل   متغیرهای  چهارم،  گروه  دارند. 

 از متغیرها ( هستند. این4)ناحیه    3)کلیدی(

باال قدرت  پایینی وابستگی و نفوذ 

 هایکردن ورودی جمع  طریق  از برخوردارند. 

و   نفوذ قدرت ستون، و سطر در هریک
 .آید می دست به متغیرها وابستگی

 

 ی اجتماعات محل   ه توسع   ی مبنا یی دارا   ی ها است ی س   کرد ی با رو   ی خ ی بافت تار   ی ده سامان   ی ها ابعاد و شاخص   -   1  جدول 

 مآخذ هاشاخص ابعاد 

مای
سر

 ه
دی 

الب
ک

 

 (Omuta (1988) / Lau Leby et al )2010 قدمت سکونت 
کیفیت امکانات  

 Omuta (1988)/ Visser et al (2005) کالبدی 

 Balsas (2004) / American Institute of Architects (2005) ساختمان مسکونی 
 Brittne (2009) / Vancouver Municipality (2004) فاصله با بر خیابان 
مساحت عرصه و  

 اعیان 
American Institute of Architects (2005) /Ling & Yuen (2009)/ Southwest(2003) / 
Henry Lenard (1997) 

مای
سر

 ه
لی 

ما
 

 1393عیسی پیری؛ مهدی رضاییان  میزان درآمد ماهانه 

 1393مهدی رضاییان عیسی پیری؛  ارزش ملک مسکونی 
 1395/ سرگلزایی جوان؛ هادیانی 1393عیسی پیری؛ مهدی رضاییان  وضعیت مالکیت

 1393عیسی پیری؛ مهدی رضاییان  انداز بانکی پس 
ثروت قابل تبدیل به 

 پول
 1393عیسی پیری؛ مهدی رضاییان 

الحسنه صندوق قرض 
 بافت 

 1395سرگلزایی جوان؛ هادیانی / 1393عیسی پیری؛ مهدی رضاییان 

 1393عیسی پیری؛ مهدی رضاییان  نوع شغل مردم بافت 

عی 
ما

جت
ه ا

مای
سر

 

 اعتماد و امنیت 
Putnam, 2000/ Rezazadeh, 2010/ Bullen & Onyx, 1999/ Forrest & Kearns, 2001 /  

106: 1388/ فیلد، 207: 1389شفیعا،  
Rezazadeh, 2010 انسجام اجتماعی  / Cook & Wall 1980:39 

 Bullen & Onyx,1999 سازی ساکنان تصمیم

 Forrest & Kearns, 2001 تعلق خاطر به بافت 

 
1- Dependent variables 
2- Linkage variables 

3- Autonomous variables 
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 مآخذ هاشاخص ابعاد 
مشارکت اجتماعی و  

 مدنی 
Putnam, 2000/ Forrest & Kearns, 2001/ Alrige & Halpern, 2002/ Bullen & 
Onyx,1999 165:1385/ فیروزآبادی،44:1380/ شریفیانی ثانی،   

هنجارهای مشترک  
/1391شفیعا  رفتاری Fukuyama1995:50  Schmit & Posner 1989:65 

 Bullen & Onyx,1999/Schiner & thomas1993:12 ارزشمندی زندگی

آگاهی به هویت  
 تاریخی بافت 

158: 1384/ چپ من،167:1376لینچ،  

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 محدوده انجام تحقیق 4
اولیۀ   هستۀ  ارومیه  شهر  تاریخی  بافت 

این شهر و با قدمت و ارزش تاریخی    ه دهندتشکیل
باال، محل زندگی ساکنان بومی و قدیمی است و به  

می  محسوب  ارومیه  شهر  هویت  با  نوعی  شود. 
دچار   تاریخی  محالت  متأسفانه  زمان  گذشت 

بافتگی فرسود شدند.   عملکردی  و  کالبدی   های 
ارومیه، مرکزی و تاریخی  شناسنامۀ عنوانبه شهر 

 توجه با شهری و پیکر زندۀ  اندام و شهر این تاریخی
 باید شهر، عمومی عملکردی و ساختاری به نیازهای

 شود . بافت داده اختصاص آن به مناسبی جایگاه
شهر  در هکتار277.7 مساحت به ارومیه قدیمی 

شده شهر  مرکزی هستۀ قسمت    3.5که   واقع 
 خود به را ارومیه شهر مساحت کل از درصد

و   داده اختصاص )عابدینی  است 
 (. 683:1395همکاران،

 

 

 

 ی خ ی و بافت تار   ه ی شهر اروم   ه، ی شهرستان اروم   ت ی موقع   -   1  شکل 



 

19 

 . 28تا  7  صفحات  .1400بهار  .26 شماره .8 دوره

شهری کارکرد و ساختار مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

بافت تاریخی شهر با   دهیتفسیری سامان -سازی ساختاریمدل . اصل سیوانی نازپری و  دهبشارت  سحر،  میاندوآب منوچهری  ایوب ، عابدینی  اصغر
 مبنا )مورد: شهر ارومیه( -رویکرد دارایی

 ها و بحثیافته 5
های  شناسایی ابعاد و معیار  5.1

 دهی بافت تاریخی  سامان 
ادبيات با تحقيق، اين در بافت  سامان بررسي  دهی 

سیاست رویکرد  با  دارایی تاریخی  با  مبنا  های  و 
استفاده از تحلیل محتوایی مطالعات انجام شده در  

ابعاد جهان،  معیار سطح  سامان و  بافتهاي  -دهی 
با ه فرسوده  مطالع  ای  مورد  تری کامل  هرویکرد 

های  شناسايي و احصاء شده است. ابعاد و شاخص
نظرات  از اعمال نقطه از بررسی ادبیات، پس    حاصل

 ( فهرست شده است.  2)   ه متخصصان در جدول شمار 

  1ماتریس خودتعاملی ساختاری   5.2
(SSIM ) 

بافت    دهیابعادو معیارهای سامان  شناسايي از  پس
  همبنای توسعهای دارایی تاریخی با رویکرد سیاست 

 خودتعاملي ماتريس در عوامل اين اجتماعات محلی،
( وارد شده است. برای این منظور،  SSIMساختاري )

ای طراحی شد که ساختار کلی آن  نامهابتدا پرسش 

شمار  جدول  )2)  ههمانند  جدول  این  در  است.   )1  )
شاخص انتخاب شده در سطر و ستون اول    بیست 

پاسخ  از  نوع  جدول  که  شده  خواسته  دهندگان 
دوبه کنند.  ارتباطات  مشخص  را  عوامل  دویی 

کند که  تفسیری پیشنهاد می   -سازی ساختاریمدل 
اساس بر  خبرگان  نظرات    مختلف های  تکنیک  از 

در    3و گروه اسمی   2ریاز جمله توفان فک مدیریتی،  
روابط محتوایی میان متغیرها استفاده شود.    هتوسع

ماتریس چهار  خودتعاملی    بنابراین،  از  استفاده  با 
نفر از    20 شد و توسط تشكيل روابط مفهومي حالت

 اطالعات است. شده تكميل  خبرگان و متخصصان
تفسيري   سازي ساختاريمدل روش  بر اساس  حاصل  

ماتريس شد بنديجمع  ساختاری تعاملي -خود  و 
های مورد  و حالتتشكيل شده است. عالئم   نهايي

 اند از:  عبارت  مفهومی هرابط استفاده در این

   شود.می  jمنجر به   i: یعنی  Vنماد 

یعنی  Aنماد    :j     به نماد  می  iمنجر  :  Xشود.  
   و برعکس   jبه  iارتباط دوطرفه از 

 وجود ندارد.   j  و  i: هیچ ارتباطی بین Oنماد 

 مبنا یی دارا   ی ها است ی س   کرد ی با رو   ی خ ی بافت تار   ی ده سامان   ی ارها ی مع   ی ساختار   ی خودتعامل   س ی ماتر   -   2  جدول 

 
 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 
1. Structural Self – Interaction Matrix 
2 . Brain storming 
3. Nominal Group 
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 1دسترسی اولیه ماتريس 5.3
اولیه  ماتریس  ماتريس تبديل از دسترسی 

ارزشي   دو ماتريس يك به ساختاري خودتعاملي
براي شده حاصل يك( -)صفر  استخراج است. 

بايد ماتريس یک   سطر هر در  دسترسی،  عدد 
جایگزین  X  و   Vهایجایگزین عالمت  عدد صفر  و 

 شود. دسترسی اولیهدر ماتريس O وA های عالمت
تشکیل تمام تبديل حاصل ماتريس   سطرها، 

 ثانويه روابط  سپس   .(3است )جدول  اوليه دسترسی
ثانویه   هرابط است. شده كنترل  هابعد/ شاخص بين
شود و    Iمنجر به بُعد    Jای است که اگر بُعد  گونهبه

به   بُعد    Kبعد  بُعد    Jمنجر شود، پس  به    Kمنجر 
  SSIMماتريس   روابط نمادهاي تبديل خواهد شد. با

به   توانزير مي قوائد حسب بر يك، و صفر اعداد  به
به  قوائد  این  کرد.  پیدا  دست  زیر  ماتریس  صورت 

 است:

  Vنماد  SSIM( در ماتریس i،j) هاگر خان .1
مربوطه در ماتریس   هگرفته است، خان

آن،   هقرین هگیرد و خانمی 1دسترسی عدد 
 گیرد.( عدد صفر می j،i) هیعنی خان

  Aنماد  SSIMس ( در ماتریi،j) هاگر خان .2
مربوطه در ماتریس   هگرفته است، خان

قرینه   هگیرد و خاندسترسی عدد صفر می
 گیرد.می  1( عدد  j،i)  هآن، یعنی خان

  Xنماد  SSIM( در ماتریس i،j) هاگر خان .3
مربوطه در ماتریس   هگرفته است، خان

قرینه آن،   هگیرد و خانمی 1دسترسی عدد 
 گیرد.می 1( عدد  j،i) هیعنی خان

  SSIMنماد  O( در ماتریس i،j) هاگر خان .4
مربوطه در ماتریس   هگرفته است، خان

قرینه   هگیرد و خاندسترسی عدد صفر می
گیرد. با  ( عدد صفر میj،i)  هآن، یعنی خان

ماتریس    ISMتوجه به قوانین تکنیک 
(  2) هدسترسی اولیه مطابق جدول شمار 

 تبدیل شده است. 

 ه ی اول   ی دسترس   س ی ماتر   -   3  جدول 

 

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 
1. Initial reachability matrix. 
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 1ماتریس دسترسی نهایی  5.4
دهی  پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه، سامان

سیاست رویکرد  با  تاریخی  دارایی بافت  مبنای های 
انتقال   هتوسع دادن  دخالت  با  محلی،  -اجتماعات 

پذیری در روابط متغیرها، ماتریس دسترسی نهایی  
اولیه سازگار  تشکیل می ماتریس دسترسی  تا  شود 

( با هم در ارتباط باشند  i,jشود. بدین صورت که اگر )
( با هم  i,k( باهم رابطه داسته باشند، آنگاه )j,kو نیز )

پذیری  (. انتقال 1387  در ارتباط هستند )آذر و بیات،
در   مبنایی  فرض  یک  متغیرها،  بین  مفهومی  روابط 

این  مدل  بیانگر  و  است  تفسیری  ساختاری  سازی 

درصورتی  که  متغیر  است  متغیر    Aکه  تأثیر    Bبر 
 Aتأثیر بگذارد،     Cبر متغیر  Bداشته باشد و متغیر  

کلی  Cبر مرحله،  این  در  است.  روابط    ه تأثیرگذار 
ثانویه بین متغیرها بررسی شده و ماتریس دسترسی  

( به دست آمده است. در این  4نهایی مطابق جدول )
متغیر  هر  وابستگی  میزان  و  نفوذ  قدرت  ماتریس، 

 عبارت متغير هر نفوذ نشان داده شده است. قدرت
ش( که  تعداد نهایی متغیرهایی )شامل خود از است

 ميزان باشد. داشته نقش هاآن ايجاد در تواندمي
 كه متغيرهايي نهايي تعداد از عبارت است وابستگي

 شود. مي مذكور متغير ايجاد موجب

 یی نها   ی دسترس   س ی ماتر   -   4  جدول 

 
 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

(، قدرت نفوذ )میزان تأثیری  4)  هدر جدول شمار 
شاخص   20که هریک از عوامل بر سایر عوامل دارد( 

سامان شناسایی  برای  با  شده  تاریخی  بافت  دهی 
اجتماعات    همبنای توسعهای دارایی رویکرد سیاست 

محلی در شهر ارومیه ارائه شده است. نتایج جدول  
 

1. Final Reachability Matrix 

که است  این  مالکیت،    بیانگر  وضعیت  عامل  سه 
میزان درآمد ماهانه و ارزش ملک مسکونی به ترتیب  

بیشترین   16و  18،  18و مجموعاً با میزان قدرت نفوذ  
تأثیر و معیارهای ثروت قابل تبدیل به پول، فاصله با  
بر خیابان و ثروت قابل تبدیل به پول، کمترین تأثیر  
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سامان  در  رویکرد  را  با  تاریخی  بافت  دهی 
دارایی یاستس سطح  های  در  همچنین  دارند.  مبنا 

نشان می نتایج  در  ابعاد،  مؤثر  ابعاد  اولین  که  دهد 
سیاست سامان رویکرد  با  تاریخی  بافت  های  دهی 
اجتماعات محلی در شهر ارومیه،    همبنای توسعدارایی 

 ابعاد سرمایه مالی است. 

 بندی عوامل کلیدی  سطح 5.5
سطو  به  باید  نهایی  دسترسی  مختلف  ماتریس  ح 

 در مدل  سطح متغيرها تعيين شود. برايبندی  دسته
آن كدام هر ازاي به نهايي،  همجموع سه ها،از 

 اولين شود. درتشكيل مي مشترك و ورودي خروجي،
متغیرهای شاخص جدول   همجموع اشتراك كه يا 

فرایند   يكي آن ورودي و خروجي در  است، 
بهسلسله مجموعمراتب  محسوب    هعنوان  مشترک 

بهمی متغیر  طوری شوند،  این  هیچ  که  ایجاد  در  ها 
 شناسايي از پس نيستند. مؤثر ديگري متغیر

-متغیر ساير آن متغیرها از فهرست سطح، باالترين
گذاشته اه اينمي كنار   مشخص تا تكرارها شود. 

ادامهمتغیر ههم سطح شدن این  مي ها  در  يابد. 
-ا در دوازده جدول بههمتغیر  هگان8پژوهش، سطوح  

(  5)  هنهایی آنها در جدول شمار   هآمده که نتیجست د
شاخصجمع است.  شده  مجموعبندی  که    ه هایی 

در   باشد،  یکسان  کامال  آنها  مشترک  و  خروجی 
سلسله  از  سطح  ساختاری  باالترین  مدل  مراتب 

 .گیردتفسیری قرار می
اجتماعات    ه توسع   ی مبنا یی دارا   ی ها است ی س   کرد ی با رو   ی خ ی بافت تار   ی ده عوامل مؤثر بر بر سامان   ی بند سطح   –   5  جدول 

 ی محل 

 

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 Error! Reference source در طوركههمان
not found.  بر  مؤثر عوامل شودمي مالحظه

سیاست سامان رویکرد  با  تاریخی  بافت  های  دهی 
توسعدارایی  شهر    ه مبنای  در  محلی  اجتماعات 

شده است. در   بنديسطح طبقه هشت به ارومیه،
 ارهابین معی تأثیرگذاری و متقابل روابط ISM شکل

 که است نمایان مختلف سطوح معیارهای ارتباط و
بهتر فضای موجب درگیری میتصمیم درک   شود. 

معیارهای وضعیت مالکیت و میزان درآمد  بخش اين
 همانند اند كهگرفته قرار ترین سطحماهانه در پایین

نتیجه،   كنند؛مي عمل مدل  زيربنايي سنگ در 
سیاست   دهیسامان رویکرد  با  تاریخی  های  بافت 
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اجتماعات محلی در شهر ارومیه    همبنای توسعدارایی 
شود اين از بايست مي شروع   ساير به و متغیرها 

متغیرها   هامتغیر دیگر  با  متغیر  این  یابد.  تعمیم 
توسع عوامل  دارند.  متقابل  ملک    هارتباط  ارزش 

قابل   ثروت  معیارهای  و  هفتم  سطح  در  مسکونی 
قابل  تبدی ثروت  و  خیابان  بر  با  فاصله  پول،  به  ل 

تبدیل به پول در سطح اول قرار دارد. واضح است  
  كليدي عوامل تريناز مهم های یادشدهشاخص تمامي

دهی بافت تاریخی با رویکرد  بر سامان مؤثر در عوامل
دارایی سیاست توسعهای  محلی    همبنای  اجتماعات 

هستند، ارومیه  شهر  سطح   در كه عواملی ولي در 
تفسيريمدل  باالي ساختاري   اند،گرفته قرار سازي 

بيشتري كه   معنا بدان برخوردارند؛ ازتأثيرپذيري 
 زيادي تأثير توانندمي  4و    5و    6و    7،  8سطح   عوامل

) داشته  1و  2،  3سطح   عوامل در  !Errorباشند 
Reference source not found..) 

 

 

 اجتماعات محلی   ه مبنای توسع های دارایی دهی بافت تاریخی با رویکرد سیاست مدل ساختاری تفسیری سامان   -   2  شکل 

 

 MICMAC تحليل  5.6
نوع    MICMACدر این مرحله، با استفاده از روش  

سایر   بر  اثرپذیری  و  اثرگذاری  به  توجه  با  متغیرها 
متغیرها مشخص شده است. پس از تعیین قدرت  

توان  نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگی عوامل، می
بر سامان مؤثر  عوامل  با  تمامی  تاریخی  بافت  دهی 

اجتماعات    همبنای توسعهای دارایی رویکرد سیاست 
یکی  در  را  ارومیه  شهر  در  خوشه   محلی  های  از 

بندی کرد.  روش ماتریس اثر متغیرها طبقه  هچهارگان

 ساختمان مسکونی

 قدمت سکونت

مساحت عرصه و 
 اعیان

 ارزشمندی زندگی

آگاهی به هویت 
 تاریخی بافت

ثروت قابل تبدیل به 
 پول

 نوع شغل مردم

 انداز بانکیپس

 ارزش ملک مسکونی

 کیفیت امکانات کالبدی

 ماهانهمیزان درآمد 

 سازی ساکنانتصمیم

 وضعیت مالکیت

 فاصله با بر خیابان

 انسجام اجتماعی

 اعتماد و امنیت

الحسنه صندوق قرض
 بافت

 تعلق خاطر به بافت

 هنجارهای رفتاری مشترک مشارکت اجتماعی و مدنی

 سطح اول

 سطح دوم

 سطح سوم

 سطح چهارم

 سطح پنجم

 سطح ششم

 سطح هفتم

 سطح هشتم



 
 

24 

 . 28تا  7  صفحات  .1400بهار  .26 شماره .8 دوره

 

شهری کارکرد و ساختار مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

دهی بافت تاریخی شهر با  تفسیری سامان -سازی ساختاریمدل . ناز سیوانی اصلده و پری اصغر عابدینی، ایوب منوچهری میاندوآب، سحر بشارت 
 مبنا )مورد: شهر ارومیه( -رویکرد دارایی

)خودمختار(   مستقل  متغیرهای  شامل  گروه  اولین 
دارند. این   است که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی

متغیرها مستقل هستند و ارتباطات کمی دارند. گروه  
وابسته متغیرهای  نفوذ    1دوم  قدرت  از  که  هستند 
االیی برخوردارند. گروه سوم،  ضعیف اما وابستگی ب

پیوندی  و    2متغیرهای  نفوذ  قدرت  از  که  هستند 
برخوردارند. گروه چهارم متغیرهای   باالیی  وابستگی 

گیرد. این متغیرها دارای  را دربر می  3مستقل )کلیدی( 
طور  قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی هستند. همان

های  شود، متغیر ( مالحظه می1)  هکه در شکل شمار 
قرض  و صندوق  بافت  هویت     الحسنه  به  آگاهی 

تاریخی بافت، بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و  
نظرسیستمی وابسته  از  و  اثرپذیر  عناصر  جزء 

به  این  عبارتهستند.  ایجاد  در  عوامل  دیگر،  متغیر 
آن خود  و  دارند  دخالت  میزیادی  کمتر  توانند  ها 

چون  غیرهایی همساز متغیرهای دیگر شوند. متزمینه 
و   اعیان  و  عرصه  مساحت  خیابان،   بر  با  فاصله 
کیفیت امکانات کالبدی در گروه متغیرهای مستقل  

اند که بر روی متغیرهای دیگر  )خودمختار( قرار گرفته
دارای قدرت نفوذ و وابستگی خیلی ضعیفی هستند.  
امنیت،  و  اعتماد  بافت،  مردم  نوع شغل  متغیرهای 

ا اجتماعی،  تصمیم انسجام  زندگی،  سازی  رزشمندی 
مشترک   هنجارهای  بافت،  به  خاطر  تعلق  ساکنان، 

ساختمان   مدنی،  و  اجتماعی  مشارکت  رفتاری، 
دهی  های پیوندی برای سامان مسکونی،  جزء متغیر

سیاست رویکرد  با  تاریخی  دارایی بافت  مبنای های 
-شمارمیاجتماعات محلی در شهر ارومیه به  هتوسع

متغیر  این  تأثیرپذیر  روند.  و  تأثیرگذار  نسبتاً  ها 
را   متغیرهای مستقل  به  تبدیل  پتانسیل  و  هستند 
درآمد   میزان  سکونت،  قدمت  متغیرهای  دارند. 
مالکیت،   وضعیت  مسکونی،  ملک  ارزش  ماهانه، 

عنوان  انداز بانکی و ثروت قابل تبدیل به پول به پس 
بیشترین   که  هستند  تأثیرگذار  مستقل  متغیرهای 

سامان   گذاریتأثیر در  مؤثر  عوامل  بافت  بر  دهی 
  همبنای توسعهای دارایی تاریخی با رویکرد سیاست 

نفوذ  اجتماعات محلی در شهر ارومیه دارند و از قدرت
برخوردارند. اصوالًمتغیرهایی که  پایینیباالو وابستگی 

قدرت نفوذ باالیی دارند، اصطالحاً متغیرهای کلیدی  
نه عملی بر روی این  شوند. در واقع هرگوخوانده می

می متغیرها  سایر  تغییر  باعث  قدرتمتغیر   شود. 
مؤثر از هريك وابستگي ميزان و نفوذ بر   عوامل 

سیاست سامان رویکرد  با  تاریخی  بافت  های  دهی 
اجتماعات محلی در شهر ارومیه    همبنای توسعدارایی 

 Error! Reference source not و 6  جدول در  
found. است شده داده نشان.   
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1. Dependent variables 

2. Linkage variables 

3. Autonomous variables 



 

25 

 . 28تا  7  صفحات  .1400بهار  .26 شماره .8 دوره

شهری کارکرد و ساختار مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

بافت تاریخی شهر با   دهیتفسیری سامان -سازی ساختاریمدل . اصل سیوانی نازپری و  دهبشارت  سحر،  میاندوآب منوچهری  ایوب ، عابدینی  اصغر
 مبنا )مورد: شهر ارومیه( -رویکرد دارایی

 
اجتماعات    ه مبنای توسع های دارایی دهی بافت تاریخی با رویکرد سیاست بندی عوامل مؤثر بر سامان سطح   -   3  شکل 

 MICMACمحلی در شهر ارومیه با استفاده از روش  

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6
ماهیت   از  جدید  شناختی  و  بینش  تحقیق  این 

سیاست سامان رویکرد  با  تاریخی  بافت  های  دهی 
اجتماعات محلی در شهر ارومیه    همبنای توسعدارایی 

اولویت  که موجب تشخیص  نموده است  های  ارائه 
تصمیم فضای  در  میاقدام  همین  گیری  بر  شود. 

برسامان مؤثر  عوامل  پژوهش  این  در  دهی  اساس، 
سیاست رویکرد  با  تاریخی  دارایی بافت  مبنای های 

 عامل(، 20اجتماعات محلی در شهر ارومیه )  هتوسع
و با تکیه بر نظرات   تحلیل محتوا روش از با استفاده

شهری و مراکز    ه نظر در حوز دانشگاهی صاحب  هخبر 
سپس شدند.  استخراج   طراحی با پژوهشی 

دوییپرسش  دو  ارتباطات منظور به نامه   تعیین 
با   درنهایت، و گردآوری خبرگان نظرات عوامل،

 تفسیری، ساختاری سازیمدل  روش از استفاده
دهد  ج این پژوهش نشان می نتای. طراحی شد مدل 

سه عامل وضعیت مالکیت و میزان درآمد ماهانه و  

ارزش ملک مسکونی، به ترتیب با میزان قدرت نفوذ  
بیشترین تأثیر و معیارهای ثروت قابل    16و    18،  18

کمترین   کالبدی  امکانات  کیفیت  و  پول  به  تبدیل 
سامان  در  را  رویکرد  تأثیر  با  تاریخی  بافت  دهی 

سطح  دارایی   هایسیاست در  همچنین  دارند.  مبنا 
نشان می نتایج  در  ابعاد،  مؤثر  ابعاد  اولین  که  دهد 

سیاست سامان رویکرد  با  تاریخی  بافت  های  دهی 
اجتماعات محلی در شهر ارومیه،    همبنای توسعدارایی 

های دیگر پژوهش با  مالی است. یافته هابعاد سرمای
ست که  حاکی از آن ا  MICMACاستفاده از تحلیل  

و  متغیرهای صندوق قرض  بافت  به  الحسنه  آگاهی 
هویت تاریخی بافت، بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل  

سیستمی،   نظر  از  و  و  بوده  اثرپذیر  عناصر  جزء 
متغیر دیگر، در ایجاد این  عبارتوابسته هستند. به

آن خود  و  دارند  دخالت  زیادی  میعوامل  کمتر  -ها 
ثیرگذار شوند. متغیرهایی  توانند در متغیرهای دیگر تأ

چون مساحت عرصه و اعیان و کیفیت امکانات  هم
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 مبنا )مورد: شهر ارومیه( -رویکرد دارایی

کالبدی در گروه متغیرهای مستقل )خودمختار( قرار  
هستند.  گرفته متغیرها  دیگر  از  مستقل  که  اند 

امنیت،  و  اعتماد  بافت،  مردم  نوع شغل  متغیرهای 
تصمیم  زندگی،  ارزشمندی  اجتماعی،  سازی  انسجام 

طر به بافت، مشارکت اجتماعی و  ساکنان، تعلق خا
متغیر جزء  مسکونی  ساختمان  پیوندی  مدنی،  های 

سامان  ارومیه  برای  شهر  در  تاریخی  بافت   بهدهی 
می و  شمار  تأثیرگذار  نسبتاً  متغیرها  این  روند. 

متغیرهای   به  تبدیل  پتانسیل  و  هستند  تأثیرپذیر 
تأثیرگذار را دارند. متغیرهای قدمت سکونت، میزان  

وضعیت  درآ مسکونی،  ملک  ارزش  ماهانه،  مد 
انداز بانکی و ثروت قابل تبدیل به پول،  مالکیت، پس 

بیشترین  به که  هستند  تأثیرگذار  متغیرهای  عنوان 

سامان تأثیر در  مؤثر  عوامل  بر  بافت  گذاری  دهی 
  همبنای توسعهای دارایی تاریخی با رویکرد سیاست 

از و  دارند  ارومیه  شهر  در  محلی    قدرت  اجتماعات 
وابستگی و  باال  اصوالً  پایینی    نفوذ  برخوردارند. 

اصطالحاً   دارند،  باالیی  نفوذ  قدرت  که  متغیرهایی 
شوند. در واقع هرگونه  متغیرهای کلیدی خوانده می 

متغیر باعث تغییر سایر متغیرها  عملی بر روی این  
برای  می اقدام  و  برنامه  هرگونه  نتیجه،  در  شود. 

ی بافت تاریخی شهر ارومیه، باید  ده سرآغاز و سامان 
ای این عوامل توجه نماید. در  به نقش کلیدی و پایه

و   سرآغاز  برای  اقدام  و  برنامه  هرگونه  نتیجه، 
دهی بافت تاریخی شهر ارومیه، باید به نقش  سامان

 ای این عوامل توجه نماید.  کلیدی و پایه 

 منابع
 منابع فارسی 

حدنژاد روشتی، محسن؛ یاری قلی، وحید؛ اوجاقلو،  ا
)روح  »نقش سرمای1393هللا  اجتماعی    ه(. 

توسع :   هدر  مطالعه  )مورد  محلی  پایدار 
تهران(«،    همحل جامعه نارمک  مطالعات 
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شمار  پارس بازاریابی،    ،1 همدیر 
 . 1394زمستان

)خانگل  فاطمه،  به (،  1386زاده،  و  سازی  نوسازی 
فرسودبافت  بابل)نمون  ه های  مورد    ه شهر 

پنج بازار(،مطالعه   هنامپایان   شنبه 
 کارشناسی دانشگاه مازندران. 

فاطمه؛   آیدغمیش،  محمدی  راضیه؛  رضازاده، 
)رفیعیان،   اجتماع  1391مجتبی.  (.»توسعۀ 

های مشارکتی  گیری از ظرفیتمحلی با بهره 
دارایی  رویکرد  )مطالعدر  :    همبنا  موردی 

تهران(«،   17محلۀ امامزاده حسن، منطقۀ  
فضابرنامه  هفصلنام آمایش  و  دورۀ    ریزی 

- 37صص    1391، بهار  2شانزدهم، شمارۀ  
55. 

فاطمه؛   آیدغمیش،  محمدی  راضیه؛  رضازاده، 
)ر  مجتبی.  رویکرد  1392فیعیان،  »نقش   .)

 ه پایدار محلی )مطالع  همبنا در توسعدارایی 
باغ  موردی : محله امامزاده حسن تهران(«.  

،  1392، سال دهم، تابستان  25  ه، شمار نظر
 . 39- 48صص 

( نفیسه.  فرسود1392روحانی،  بافت  »تحلیل    ه (، 
منطق و    7  همسکونی  اصفهان  شهر 

سامان  آن،راهکارهای   ه فصلنام  دهی 
محیطی، مطالعات  و  دوم،    جغرافیا  سال 

 . 78-63، صص 1392هفتم، پاییز  هشمار 

نیا، مریم؛ دالوند، رضوان.  سجادزاده، حسن؛ حمیدی 
محرک  1396) ابعاد  ارزیابی  و  »سنجش   ،)

محله بازآفرینی  در  سنتی  توسعه  های 
محل  ه )نمون  : بافت    ه موردی  در  حاجی 

فیا و فصلنامۀ جغراتاریخی شهر همدان(،  
- 1، صص  1396، زمستان  49  ه، شمار توسعه

22 . 

افتخاری،   اردالن کریمی، سحر عابدینی، رضا اصغر
) فرزانه بررسی1395مالزاده   نقش ( 

 مطالعۀ(شهرها   قدیمی بافت در مدرنیسم
های  پژوهش ،  )ارومیه شهر  :موردی

 ، 4 دورۀ ،شهری ریزیبرنامه جغرافیای
 . 673-690 ، صص 4 شمارۀ

دارایی  رویکرد  سوی  »به  مهیار،  برای  عارفی،  مبنا 
نوین   ترجمۀ  محلی«،  اجتماعات  توسعۀ 

، صص  10، ش  نشریۀ هنرهای زیباتوالیی،  
22-23 ،1380. 

منصور.   سلیمانی،  ژیال؛  سجادی،  زهره؛  فنی، 
سرمایه 1394) اجتماعی  (.»نقش  های 

محله  مشارکت  و  مورد  درمدیریت  ای. 
محله ومطالعه:  تیموری  هاشمی    های 

تهران«.    10  همنطق آمایش    همجلشهر 
پژوهشی    - علمی  هجغرافیایی فضا، فصلنام

گلستان،   شمار دانشگاه  پنجم،    هسال 
زمستان   هجدهم،  صص  1394مسلسل   .

105-121 . 

در   مردمی  مشارکت  »نقش  شریف،  مطوف، 
کشور«،  برنامه توسعۀ  فصلنامۀ ریزی 

 . 1378، 56-47، صص  3، شپژوهش

رحیمی، شریف؛  )  مطوف،  »توسع1387زهره.    ه (، 
مبنا رهیافتی مؤثر در حل معضالت دارایی 

شهری«،   محالت  ،  شهرنگارسکونتی 
 . 49-42، صص 47 ه، شمار 1387تیر

 ( امیرمحمد  ( رویکرد  1391مسعود، محمد؛ معززی، 
سامان دارایی  در  نوین  رهیافتی  دهی  مبنا 
نمونبافت  تاریخی،  و  فرسوده  مورد    ههای 

محل تهران،    همطالعه:  آذری    ه نشریباغ 
بافت  و  آثار  فرهنگیمرمت  تاریخی،  ،  های 

 77-63، صص: 3ه، شمار 2سال 

( رسول  صادقی،  اسدهللا؛  (،  1385نقدی، 
توسعحاشیه فراروی  چالشی   هنشینی، 

 ه فصلنامپایدار شهری با تأکید بر همدان،  
 .  20 هسال پنجم، شمار  رفاه اجتماعی،
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