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چکیده
کلیدی  که بر سر منافع، میان بهره وران  یکی از دالیل اصلی شکست برنامه های بازآفرینی شهری، ناسازگاری هایی است 
به  ناسازگاری می تواند  وقوع  این  پیامدهای  از  خ می دهد.  ر آن  اجرای سیاست های مشارکت محور  راستای  در  مختلف 
که در نتیجه برنامه از دستیابی  کارایی و مطلوبیت باشد  کاهش  تأخیر افتادن جدول زمان بندی اجرا، افزایش هزینه ها و 
به اهداف خود باز خواهد ماند. برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل نیز از این امر مستثنی نبوده و سیاست های آن به علت دارا 
کارگیری روش تجزیه  بودن ماهیت مشاجره ای از خطر شکست برخوردارند. در همین راستا مقاله حاضر بر آن است تا با به 
)FMEA( و ترکیب آن با روش رتبه بندی VIKOR تحت محیط فازی، در قالب یک  و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن 
فرآیند پیشنهادی به ارزیابی و رتبه بندی پنج سیاست مشارکتی از برنامه یاد شده بر اساس میزان ریسک وقوع ناسازگاری 
و شکست آنها بپردازد. روش تحقیق مقاله مبتنی بر تحلیل و ارزیابی بوده و روش شناسی آن از نقطه نظر مدیریت پروژه به 
ویژه در زمینه ناسازگاری با عنوان روش مدیریت ریسک مطرح است. روش نمونه گیری نیز به روش هدفمند و غیرتصادفی 
که سیاست سوم یعنی اقدام به تملك اراضی مجاور  می باشد. یافته های مقاله در برنامه بازآفرینی شهر آمل نشان می دهد 
خیابان 30 متری )طبرسی( به دلیل دارا بودن پیچیدگی ها و کشمکش ها در زمینه های مالی، قانونی و اجتماعی_فرهنگی با 
گرفتن تمهیدات ویژه به هنگام اجراست. بیشترین ریسک ناسازگاری میان بهره وران مواجه بوده و نیازمند بازنگری و در نظر 

FMEA ،گان کلیدی: ارزیابی ریسک، سیاست های مشارکتی، ناسازگاری، بازآفرینی شهری واژ

اولویت بندی سیاست های مشارکتی در بازآفرینی شهری
کید بر احتمال وقوع ناسازگاری میان بهره وران با تأ

مطالعه موردی:برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران  سجاد فالح زاده1 - 
گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران فرزین محمودی پاتی - استادیار 
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مستغالت.
که در این مقاله در ذهن نگارندگان شکل گرفته این است  سئوالی 
بیشترین  با  سیاست  ــدام  ک مطروحه،  سیاست  پنج  میان  از  که 
ریسک ناسازگاری مواجه و احتمال شکست آن از مابقی سیاست ها 

بیشتر بوده و نیازمند بازنگری می باشد؟
از دیدگاه نگارندگان سیاست »اقدام به تملك اراضی مجاور خیابان 
30 متری )خیابان آیت ا... طبرسی( به  منظور ایجاد مجتمع های 
ساختمانی« به دلیل پیچیدگی ها در خصوص قوانین زمین شهری 
ک های  پال تجمیع  زمینه  در  اجتماعی  و  فرهنگی  چالش های  و 
نیازمند  و  بوده  مواجه  ناسازگاری  ریسک  بیشترین  با  هم،  مجاور 

بازنگری است.
با این پیش فرض، در ادامه به تبیین مباحث ناسازگاری و مشارکت 

در بازآفرینی به ترتیب زیر پرداخته  شده است.

2. مبانی نظری
2.1. بازآفرینی شهری و زمینه مشارکت و ناسازگاری در آن

یک برنامه بازآفرینی شهری به  عنوان مجموعه ای از اقدامات تعیین  
شده برای به ثمر رساندن اهداف بازآفرینی شهری که منجر به کاهش 
بهبودبخشی  طریق  از  ناحیه  یک  در  شهری  مشکالت  و  مسائل 
تعریف  مــی شــود،  زیست محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  شرایط 
بازآفرینی   .)Roberts & Sykes, 2000; Yu & Lee, 2012( می شود
به  و  بــوده  برنامه ریزی  عمل  در  کلیدی  اصــل  یک  امــروزه  شهری 
علت داشتن رویکرد راهبردی و بلندمدت تر بودن و داشتن اهداف 
کالبدی فراتر از فرآیند مرمت  کنار اهداف  اقتصادی و اجتماعی در 
 Tarkay,( شهری، توسعه شهری یا توان بخشی شهری عمل می کند
22 :2010(. به دلیل پیچیدگی برنامه های بازآفرینی شهری، ماهیت 
این برنامه ها بسیار متفاوت از سایر برنامه های توسعه شهری است؛ 
به  ویژه از لحاظ عدم قطعیت ها، زیرا بازیگران و بهره وران متعددی 
که در برنامه ریزی این برنامه ها درگیرند )مانند دولت  وجود دارند 
محلی، توسعه دهندگان خصوصی، سازمان های دولتی و جوامع 
بــرای مثال ممکن است بر سر اجــرای یک  که  محلی(. به طــوری 
به علت پیچیدگی  بازیگران است،  نیازمند مشارکت  که  سیاستی 
دهد  خ  ر بهره وران  میان  ناسازگاری  و  کشمکش  چندین  روابــط، 
که از نتایج این ناسازگاری ها، به تأخیر افتادن جدول زمان بندی 
بود  خواهد  مطلوبیت  و  کارایی  کاهش  و  هزینه ها  افزایش  اجــرا، 
سیاست های  تحول  سیر   .)Carley, 2000; Yu & Lee, 2012(
کی از  بازآفرینی شهری در زمینه مشارکت بازیگران و ذی نفعان حا
که از دهه 1950 تا شروع قرن 21، در هر دهه سیاست ها  آن است 
به سمت مشارکت میان بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه 
که از دهه 1990م. به بعد رویکرد  کرده، به طوری  گرایش پیدا محلی 
گذار شد و ائتالف  مشارکتی غالب گردید، قدرت به مقامات محلی وا
 Roberts & Sykes,( میان بازیگران اصلی و ذی نفعان تقویت شد
حقیقت  در   .)2000; Tsenkova, 2002; McDonald et al, 2009 
مشارکت، برنامه ریزی راهبردی و پایداری سه ضلع مثلث رهیافت 
اقدام در  برای  را  پایه  و اساسی  را تشکیل داده و  بازآفرینی شهری 
بازآفرینی شهری فراهم می کنند )نمودار شماره 1(. به  عبارت  دیگر، 

1. مقدمه
از  کــشــور  بــافــت هــای تاریخی  از  بــه  عــنــوان یکی  بــافــت قــدیــم آمــل 
که وجود عناصر  شرایط خاص و ویژه ای برخوردار بوده؛ به طوری 
پل های  ساله،  قدمت 700  با  راسته بازارهای  مانند  بسیار  تاریخی 
پهلوی،  و  قاجاری  معماری  سبک  با  تاریخی  خانه های  قدیمی، 
امام زاده ها و تکایای قدیمی و بافت ارگانیک و سنتی بر ارزش این 
تاریخی  بافت های  مانند سایر  نیز  بافت  این  اســت.  افــزوده  بافت 
قرارگرفته  شهری  مدیریت  کم لطفی  مــورد  اخیر  دهه  دو  در  کشور 
با این  تا حــدودی طی نموده اســت.  را  و سیر قهقرایی فرسودگی 
تهیه  آمل  شهر  از  محدوده  این  بازآفرینی  بــرای  طرح هایی   وجــود 
 شده است؛ از  جمله طرح تفصیلی ویژه بافت قدیم مصوب سال 
1385 و طرح ساماندهی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر 
آمل مصوب 1393 )که متأسفانه در این طرح، این بافت ارزشمند 
به  عنوان یک بافت فرسوده برنامه ریزی  شده است(. با این  حال 
که طی دوره طرح،  سیاست هایی در طرح اخیر تدوین  شده است 
به  طور  آنچه  بــود.  خواهد  آمل  شهر  قدیم  بافت  بازآفرینی  مبنای 
عام در اجرای سیاست های برنامه های بازآفرینی شهری و به  طور 
شهری  مدیران  دغدغه  آمل  قدیم  بافت  بازآفرینی  برنامه  خاص 
است، اولویت بندی این سیاست هاست. به همین منظور در این 
مقاله در نظر است تا پنج سیاست مهم طرح اخیر بافت قدیم آمل 
گردد  مورد بررسی و بر اساس نظر مدیران شهری آمل اولویت بندی 
کار برنامه های اجرایی مدیریت  تا مهم ترین سیاست ها در دستور 
که در زمینه سیاست های  گیرد. مهم ترین مسئله ای  شهری قرار 
این  به  توجه  با  آ نهاست.  بازآفرینی مطرح شده، ریسک شکست 
کشمکش  که این سیاست ها بهره وران مختلفی را درگیر می کنند، 
چالش هایی  از  یکی  خویش،  منافع  سر  بر  آنها  میان  ناسازگاری  و 
که همواره مانع از اجرای آن بوده و درنتیجه موجب شکست  است 
کارآمدی برنامه می شود؛ این مهم در خصوص برنامه بازآفرینی  و نا
سعی  مقاله  ایــن  در  بنابراین  اســت.  مطرح  هم  آمــل  قدیم  بافت 
گردید تا با انتخاب روش تجزیه  و تحلیل حاالت بالقوه شکست و 
اثرات آن )FMEA( از خانواده روش های مدیریت ریسک و ترکیب 
فازی،  محیط  تحت   VIKOR چندمعیاره  رتبه بندی  روش  با  آن 
ریسک شکست سیاست های زیر در خصوص بافت آمل ارزیابی و 

اولویت بندی شوند.
− ک ها و نوسازی ساختمان های 	 تجمیع پال نخست:  سیاست 

مسکونی برای ارتقای کیفیت فضای سکونتی و در قالب تولید 
انبوه،

− کارگاهی 	 مجتمع  اجـــرای  و  طــراحــی  بــه  اقـــدام  دوم:  سیاست 
صنایع دستی با خط مشی مشارکت جمعی،

− سیاست سوم: اقدام به تملك اراضی مجاور خیابان 30 متری 	
مجتمع های  ایــجــاد  منظور  بــه   طــبــرســی(  ا...  ــت  آی )خــیــابــان 

ساختمانی،
− به 	 ابراهیم  امامزاده  گورستان  تبدیل  و  تغییر  سیاست چهارم: 

پارك عمومی از طریق بازسازی و نوسازی آن و
− گذرگاه های 	 و  تجاری  گذرگاه های  بدنه سازی  پنجم:  سیاست 

کاربری مختلط از طریق همکاری مستقیم صاحبان امالك و  با 
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بــود. این  ــدازه پیچیده خواهد  ان کــاری به چه  که به لحاظ حــوزه 
که  اســت  بــهــره وران  میان  کنش های  زمینه  در  بیشتر  پیچیدگی 
ناسازگاری میان آنها حتمی  بوده و از تهیه طرح تا اجرا و نظارت را 
در بر می گیرد )Roberts & Sykes, 2000(. آن  هم در شرایط محلی 
 Habibi,( که مشارکت در پایین ترین سطح خود قرار داشته ایران 
Saeedi Rezvani, 2006 &( و ناسازگاری های میان بهره وران، یکی 
برنامه های  سیاست های  اجــرای  در  شکست  عوامل  بزرگ ترین  از 
بازآفرینی و نوسازی و بهسازی است. به  طورکلی مفهوم ناسازگاری 
یا بحث دربــاره چیزی مهم تعریف  به  عنوان اختالف نظر جدی و 
 شده است؛ همچنین ناسازگاری در یک برنامه بازآفرینی می تواند 
به  عنوان اختالف نظر میان بهره وران بر سر اهداف و منفعت های 
که بهره وران با  کشمکشی  آن تعریف شود. پرواضح است تقابل و 
ــودآوری آن مؤثر  زمــان، س بر روی هزینه،  یکدیگر خواهند داشــت 
خواهد بود و در صورت حل نشدن، سیاست های اجرایی برنامه 
کرد. بنابراین ناسازگاری میان بهره وران  را با شکست مواجه خواهد 
شهری  بازآفرینی  برنامه های  در  جدی  و  مهم  ریسک  عامل  یک 
شکست  از  جلوگیری  بــرای  درنتیجه   .)Yu & Lee, 2012( اســت 
مشارکت  نیازمند  که  بازآفرینی  برنامه های  اجرایی  سیاست های 
که مهم ترین ریسک های ناسازگاری شناسایی  هستند، نیاز است 
ریسک  با  که  سیاست هایی  تا  گیرند  ــرار  ق ارزیــابــی  مــورد  و  شوند 
که این امر  گیرند؛  کمتری مواجه هستند، در اولویت قرار  ناسازگاری 

مستلزم به کارگیری روش های ارزیابی ریسک است.
اثــرات آن  2.2. معرفی روش تجزیه  و تحلیل حاالت شکست و 

)FMEA(
اثــرات آن با رویکرد   2.2.1.تــجــزیــه  و تحلیل حــاالت شکست و 

)TFMEA1(سنتی
تجزیه  و تحلیل حاالت بالقوه شکست و اثرات آن )FMEA( برای 
نخستین با در سال 1963 م. )1342 ه. ش.( توسط ناسا پیشنهاد و 
سپس توسط فورد موتور در سال 1977 م. )1356 ه. ش.( ارتقا داده 
شد )Chang et al, 1999(. این فن مهندسی برای تعریف، شناسایی 
یک  در  بالقوه  خطاهای  و  مسائل  شکست ها،  نمودن  برطرف  و 
که محصول نهایی  سامانه، فرایند، طراحی و یا خدمات پیش از آن 
گرفته  شده است یا به  عبارت  دیگر  کار  به دست مشتری برسد، به 
FMEA یک روش نظام مند برای شناسایی و جلوگیری از مسائل 
 Stamatis, 2003;( مرتبط با فرآیند و محصول قبل از رخداد است
گسترده ای  کارایی  McDermott et al, 2009; Wang et al, 2009(. با 
فرآیند/ در  شکست  بالقوه  ریسک های  نمایش  در  روش  این  که 

کنش برنامه ریزی شده برای آ نها دارد، محیط مؤثری  محصول و وا
 .)Tay & Lim, 2006( مــی آورد  به وجــود  ریسک  بــرای مدیریت  را 
ازآنجایی که در FMEA از حالت شکست یا ریسک استفاده می شود 
ابتدا باید آن را تعریف نمود. به  طورکلی، منظور از ریسک، یک عدم 
که در صورت وقوع  اطمینان، رویداد یا وضعیتی نامشخص است 
می تواند اثرات منفی بر روی دست کم یکی از اهداف برنامه مانند 
)PMI, 2004: 238(. در حال  کیفیت داشته باشد  یا  زمان، هزینه 
خودروسازی،  صنایع  در  گسترده ای  طور  به   روش،  این  از  حاضر 

1 Traditional Failure Mode and Effects Analysis

مشارکت )شامل مشارکت مردمی، مشارکت بین سازمانی، مشارکت 
راهبردی  برنامه ریزی  ذی نفعان(،  سایر  و  مردم  و  سازمان ها  بین 
درگیر  و  مشکل گشایی  شهری،  افت  و  فرسودگی  با  مقابله  )شامل 
ساختن تمام ذی نفعان( و توجه به اهداف پایداری )شامل پایداری 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی و پایداری عمل برنامه ریزی( عناصر 
 Nourian, &( اصلی رهیافت بازآفرینی شهری را تشکیل می دهند

.)Ariana, 2013

)Nourian, & Ariana, 2013: 18( نمودار 1: عوامل اصلی بازآفرینی شهری

یکی از پیچیدگی های برنامه های بازآفرینی شهری مشارکتی، آوردن 
و  بــوده  مشارکت  بــرای  هم  کنار  در  ذی نفعان  و  کلیدی  بازیگران 
سازمان های  محلی،  دولت  میان  هماهنگی  و  همکاری  مستلزم  
کنان محلی می باشد  دولتی، توسعه دهندگان بخش خصوصی و سا
گر مشارکت در فرآیند  )Carley, 2000; Ball and Maginn, 2005(. ا
بخش  عمومی،  بخش  میان  طرفه  سه   مشارکت  یک  را  بازآفرینی 
 Aminzadeh & Rezabeighi( بدانیم  محل  کنان  سا و  خصوصی 
Sani, 2013( دالیل متعددی برای پدیدار شدن بازآفرینی شهری 
دریــافــت  بــه  شــرکــا  نــیــاز  آن  مهم ترین  کــه  دارنـــد  وجـــود  مشارکتی 
کمک های مالی بازیگران بخش خصوصی است؛ زیرا اغلب اوقات 
کافی برای تأمین مالی برنامه های بازآفرینی  بخش دولتی بودجه 
برنامه  یک  در  مشارکت  به  عالقه مند  خصوصی  بخش  نـــدارد.  را 
بسیاری  منفعت های  آن  به  واسطه  زیــرا  اســت  شهری  بازآفرینی 
کسب خواهد نمود. به  طورکلی بخش خصوصی تمایل به ریسک 
میان  ریسک  خطر  تقسیم  درنتیجه  و  نداشته  برنامه  یک  در  باال 
بازیگر دولتی و خصوصی یکی از چالش ها و ناسازگاری های برنامه 
برنامه های  در  نیز  محلی  جوامع  نقش  اســت.  شهری  بازآفرینی 
برای  آنها تمایل بیشتری  زیرا  بازآفرینی شهری بسیار مهم است، 
گر  ا داشـــت  خــواهــنــد  زنــدگــی شــان  محل  در  تغییرات  از  حمایت 
که می توانند  کنند؛ چرا بتوانند در فرآیند بازآفرینی شهری مشارکت 
آوردن  با   .)McCarthy, 2007( کنند  کسب  بسیاری  منفعت های 
شهری  بازآفرینی  در  یکدیگر  کنار  در  کلیدی  بهره وران  و  بازیگران 
که میزان هماهنگی و اجماع میان  مشارکتی این امکان وجود دارد 
شرکا به بیشترین حد برسد )McCarthy, 2007(. از دیدگاه پت سیلی 
نهادینه سازی برنامه ریزی مبتنی بر تشریک  مساعی، راهی است به  
سوی رسیدن به اجماع همراه با پس زمینه ای از تصمیمات خوبی 
کات تمامی شرکای درگیر در فرآیند تصمیم سازی  که به  واسطه ادرا
از  پــس  وجـــود،  ایــن  تمامی  بــا   .)Healey, 1996( مــی شــود  گرفته 
به  کشمکش هایی  و  ناسازگاری ها  همواره  نیز  هم  اجماع سازی 
که منجر به  هنگام اجرای سیاست های بازآفرینی پیش خواهد آمد 

 .)Yu & Lee, 2012( شکست برنامه بازآفرینی خواهد شد
و  »چشم انداز  بازآفرینی  از   )2000( سایکس  و  رابرتز  تعریف  طبق 
مشکالت  و  مسائل  حل  به  منجر  که  یکپارچه ای  و  جامع  ــدام  اق
شهری می شود و در پی آن است تا بهبودی پایداری برای شرایط 
در  که  ناحیه ای  زیست محیطی  و  فیزیکی  اجتماعی،  اقتصادی، 
نمود  درک  می توان  آورد«  ارمغان  به  قرارگرفته،  تغییرات  معرض 
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به  واسطه S ،O و D تعیین شوند و تنها 120 تا از 1000 تا، عدد خاص 
هستند.

رویکرد  با  آن  اثــرات  و  تجزیه  و تحلیل حــاالت شکست   .2.2.2
)5FFMEA( فازی

در این بخش به  طور مختصر و مفید، ابتدا ابزارهای ریاضی نسبی 
نظریه مجموعه فازی و سپس روش FMEA تحت محیط فازی به 

شرح زیر بیان  شده اند.
م.   1960 دهــه  در  بــار  نخستین  ــازی  ف مجموعه های  نظریه های 
ترجیحات  در  ابهام  رفع  بــرای   )1965( لطفی زاده  پروفسور  توسط 
متغیر  شرایط  بــرای  نظریه  ایــن  شــد.  ارائــه  انسانی  قضاوت های  و 
مردم  قضاوت های  می باشد.  مناسب  بــودن  مقایسه  غیرقابل  و 
عمومًا به صورت مبهم مانند عبارات زبانی برابر، نسبتًا زیاد، خیلی 
زیاد، بی نهایت زیاد و ... با یک درجه اهمیت می باشند. از این رو 
کردن ابهام موجود در عبارت های  تئوری فازی می تواند به برطرف 
 Agard & Barajas,( کند کمک  زبانی به پاسخ دهندگان و خبرگان 
Önüt et al, 2009 ;2010(. یک مجموعه فازی، مجموعه ای از اشیا 
با درجات عضویت مختلف است و یک تابع عضویت به هریک از 
اشیا درجه عضویتی را نسبت می دهد. تابع عضویت تابعی با برد 
که تابع عضویت یک را دارند، با قاطعیت به  [0,1] است. اعضایی 
مجموعه مورد نظر تعلق داشته و سایر مقادیر با قطعیتی متناسب 
 Zadeh,( دارنــد  تعلق  نظر  مــورد  مجموعه  به  عضویت شان  تابع  با 
1965(. مطلوبیت گزینه ها نسبت به تمام معیارها معمواًل به صورت 
که به آن مطلوبیت فازی می گویند و به  اعداد فازی بیان می شوند 
می شوند  سنجیده  فازی  تصمیم گیری  ارزیابی  روش هــای   وسیله 
بر  گزینه ها  رتبه بندی  روش هــا،  این  در   .)Zimmermann, 2010(
 Yeh & Deng,( می باشد  فــازی  مطلوبیت های  مقایسه  اســاس 
2004(. اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای رایج ترین اعدادی هستند 
در  گرفته اند.  قــرار  استفاده  مــورد  عمل  در  هم  و  تئوری  در  هم  که 
حقیقت اعداد فازی مثلثی موارد خاصی از اعداد فازی ذوزنقه ای 
فازی  اعــداد  به سایر  بیشتری نسبت  ارجحیت  که دارای  هستند 
هستند )Liu et al, 2012; Kutlu & Ekmekçio˘glu, 2012(. اعداد 
 A)a1, اعداد فازی  برای مجموعه  مثلث فازی در نمودار شماره 2 
)a2, a3 نمایش داده شده است.  با توجه به نمودار شماره 2، تابع 
 Yu & Lee,( عضویت مثلثی طبق معادله شماره 2 تعریف می گردد

.)2012; Safari et al, 2014

A نمودار 2: اعدادی از مثلث فازی در مجموعه

5 Fuzzy Failure Mode and Effects Analysis

یا  رفع  اولویت بندی،  شناسایی،  بــرای  الکترونیکی  و  هواپیمایی 
استفاده  سامانه  یک  در  ریسک  و  شکست  بالقوه  حــاالت  کاهش 

.)Stamatis, 2003( می شود و بسیار موفق عمل نموده است
که  گردند  تلقی  با ریسک ها  برابر  FMEA شکست ها می توانند  در 
برای اولویت بندی آنها از شاخصی با عنوان عدد اولویت ریسک یا 
 RPN ،در روش سنتی .)Yu & Lee, 2012( 1 استفاده می شودRPN
از طریق ضرب سه عامل یا متغیر شدت ریسک بالقوهS( 2(، احتمال 
وقوع ریسک بالقوهO( 3( و قابلیت کشف ریسک بالقوه4 )D( مطابق 
گروه مدیریتی و  با معادله شماره 1 به دست می آید. این RPN ها به 
برنامه ریزی کمک می کنند که اقدامات و سیاست ها با ریسک کمتر 
 Tay & Lim, 2006; Wang et al,( کنند  شناسایی  را  بهبود  برای 

.)2009; McDermott et al, 2009; Chin et al, 2008
  RPN = S×O×D                                                                   )1( معادله شماره
در معادله فوق، احتمال )O( مشخص می کند که یک ریسک بالقوه 
میزان   )S( شــدت  می دهد،  خ  ر فرکانس  و  احتمال  میزان  چه  به 
را بر سامانه در صورت وقوع آن تعیین می کند و  بالقوه  اثر ریسک 
کشف )D( نیز توانایی پیش بینی یک ریسک بالقوه قبل از  قابلیت 

.)McDermott et al, 2009( رخداد آن است
نظر  مطابق   10 تــا   1 بین  مــقــادیــری  پذیرفتن  بــا  متغیر  ســه  ایــن 
کارشناسان خبره تخمین زده می شوند. مقدار RPN برای هر یک 
کثر دامنه  از ریسک های بالقوه تعیین خواهد شد و با توجه به حدا
با  تا 1000 شود. درنتیجه ریسک  از 1  RPN می تواند طیفی  مقدار، 
بر روی  را  تأثیر  نامطلوب ترین  که  آن است  بیانگر  بیشترین مقدار 
برای  اولویت  در  می بایست  بدین ترتیب  داشــت؛  خواهد  سامانه 
 McDermott et al, 2009; Wang et al, 2009; Tay( گیرد اصالح قرار 

.)& Lim, 2006
در روش سنتی FMEA، روش محاسبه RPN بسیار مورد نقد واقع 
 Chrysostom & Dwivedi, 2013; Wang et al,( زیــرا  است  شده 

:)2009; Chin et al, 2008; Chang et al, 2010; Liu et al, 2012  
− اعــداد 	 رتبه بندی،  در   D و   S  ،O مقادیر  اســت  ممکن 

کاماًل یکسانی را به وجود آورند، اما در مقابل ممکن است  اولویت 
مفهوم پنهان ریسک آنها نیز کاماًل متفاوت باشد. به  عنوان  مثال دو 
واقعه متفاوت با مقادیر 2،3،2 و 4،3،1 برای S ،O و D عدد اولویت 

یکسان و برابر 12 دارند.
− بسیاری از اطالعات موجود در این روش ترتیبی هستند 	

گرفته نشده و  و اهمیت نسبی میان متغیرهای S ،O و D در نظر 
که این سه عامل اهمیت یکسانی دارند. معمواًل فرض می شود 

− تعیین دقیق این سه عامل دشوار است. زیرا بسیاری 	
گان زبانی مانند  از اطالعات را در یک مسئله FMEA می توان با واژ

کرد. "احتمااًل" ، "مهم" ، "خیلی زیاد" و "به  زودی" بیان 
− RPN ها پیوسته نبوده و به  شدت در انتهای مقیاس 1 	

تا 1000 توزیع  شده اند. بسیاری از اعداد در بین 1 تا 1000 نمی توانند 

1 Risk Priority Number
2 Severity
3 Occurrence
4 Detect
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کمی  که تمامی فرآیند یاد شده و نیز تعیین ارزش های  گامی است 
 Yu & Lee,( می گیرد  بر  در  را  شناسایی شده  ریسک  یک  کیفی  و 
2012(. به همین منظور در این مقاله از FMEA به  عنوان یک ابزار 
به علت سهولت در فهم  کنترل ریسک،  زمینه  ارزیابی ریسک در 
و به کارگیری )Du et al, 2014( و از روش 1VIKOR به  عنوان روش 
گفتنی است جمع آوری داده ها به   رتبه بندی استفاده  شده است. 
گرفته است.  صورت اسنادی _ بررسی طرح های مصوب_ صورت 
برای امتیازدهی به منظور رتبه بندی نیز جامعه آماری مقاله شامل 
مسئوالن اجرایی و تصمیم گیری شهر آمل و جامعه نمونه شامل 
هشت نفر و روش نمونه گیری نیز به روش هدفمند و غیرتصادفی 

بوده است. 
گام اصلی استوار است. در گام نخست   فرآیند پژوهشی مقاله بر ُنه 
استخراج  می باشند،  ارزیابی  مستلزم  که  بازآفرینی  سیاست های 
که در این مقاله این سیاست ها از طرح مصوب بهسازی  می شوند 
و نوسازی بافت فرسوده شهر آمل استخراج  شده است. در گام دوم 
ریسک های بالقوه ای که در زمینه تضاد و ناسازگاری میان بهره وران 
خ دهد و منجر به کاهش کارایی سیاست شود می بایست  می تواند ر
برای  زبانی مناسب  متغیر های  ابتدا  گام سوم  در  گــردد.  فهرست 
هر یک از مقادیر S ،O و D تعریف شده و سپس بر اساس آن، در 
زبانی  متغیرهای  از  استفاده  با  را  ریسک  هر  خبرگان  چهارم  گام 
گام  مورد ارزیابی قرار می دهند. در گام پنجم با استفاده از خروجی 

معادله شماره )2(
FMEA تحقیقات  کارآمدی روش سنتی  نا با توجه به مشکالت و 
بسیاری با هدف توسعه و بهبود عملکرد آن انجام شده است. یکی 
کارآمدی ها، ترکیب این رویکرد  از راه حل های موجود برای رفع این نا
با منطق فازی است. در تحقیقی در سال 1995 برای نخستین بار 
FMEA با منطق فازی ترکیب شد )Stamatis, 2003(. این منطق، 
کافی در دسترس نیست، جمع آوری آنها  که داده های  در مواردی 
کار مشکلی است و یا وقتی که داده ها به صورت عبارات و متغیرهای 
 Wang et( زبانی و ذهنی موجود است، ابزار مناسبی به شمار می آید
 Kumru & Kumru,( Fuzzy-FMEA مزایای استفاده از .)al, 2009

:)2013
− در این رویکرد، ترکیبی از عوامل ورودی در مدل در نظر 	

گر  گرفته می شود. در واقع یک حالت، شکست RPN باالیی دارد، ا
ترکیبی از متغیرهای S ،O و D، این مقدار باال را برای RPN ایجاد 

کنند.
− 	 D و   S  ،O متغیرهای  با   RPN ارتباط  فــازی  رویکرد  در 

غیرخطی است، در صورتی که این ارتباط در روش سنتی، به صورت 
گرفته می شود. یک رابطه خطی در نظر 

− استفاده از متغیرهای زبانی در رویکرد فازی به خبرگان 	
اجازه می دهد تا مقادیر معنادارتر و ملموس تری را به عوامل سه گانه 
بهبود  را   FMEA کارآیی  می تواند  مسئله  این  و  دهند  تخصیص 

بخشد.
− ورودی 	 عامل  ســه  بــه  وزن  تخصیص  انعطاف پذیری 

فازی در Fuzzy-FMEA از مزایای دیگر آن است.
− استنتاج فازی، قابلیت ترکیب شدن با دانش خبرگان را 	

داشته و نتایج قابل تفسیری را توسط آنان ارائه می دهد.
بخش  دو  به   FMEA روش  برای  فازی  نظریه  کارگیری  به  قابلیت 

:)Chang et al, 1999( عمده تقسیم می گردد
زبانی ( 1) تعریف متغیرهای  و  فازی  تابع عضویت  انتخاب 

برای سنجش متغیرهای S ،O و D و
دی فازی سازی تابع عضویت.( 2)

3. روش، روش شناسی و فرآیند پژوهشی مقاله
و  بـــوده  ارزیـــابـــی  و  تحلیل  ــر  ب مبتنی  مــقــالــه  ایـــن  تحقیق  روش 
ــژه در زمینه  بــه  ویـ ــروژه  ــ پ ــاه مــدیــریــت  ــدگ از دی روش شــنــاســی آن 
می گردد.  مطرح  ریسک  مدیریت  روش هــای  عنوان  با  ناسازگاری 
مدیریت ریسک به  عنوان یک فرآیند نظام مند شامل شناسایی، 
کنترل ریسک پروژه تعریف  شده  کنش، پایش و  تجزیه  و تحلیل، وا
افزایش احتمال و  پــروژه،  است. مهم ترین هدف مدیریت ریسک 
که  کاهش احتمال و اثر رویدادهایی است  اثر رویدادهای مثبت و 
نمودار 3: فرآیند پژوهشی مقالهمغایر با برنامه می باشد )PMI, 2004: 237(. ارزیابی ریسک انحصاراً 
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گام سعی شده است تا از میان 32 سیاست تدوین  شده در طرح 
که با ناسازگاری بیشتری  مورد نظر، سیاست هایی انتخاب شوند 
میان بهره وران مواجه هستند. بر این اساس، پنج سیاست مورد 

که به شرح زیر می باشند: شناسایی قرارگرفته اند 
ــازی ساختمان های  ــوس تجمیع پــالك هــا و ن نخست:  سیاست 
مسکونی برای ارتقای کیفیت فضای سکونتی و در قالب تولید انبوه

تدوین  شده  مبنا  این  بر  سیاست  این  اتخاذ  نظر،  مــورد  طرح  در 
و  شهرسازی  عالی  شـــورای  ریــزدانــگــی  معیار  بــا  مطابق  کــه  اســت 
معماری ایران در خصوص شناسایی بافت فرسوده، بخش اعظمی 
از قطعات بافت قدیم متشکل از قطعات ریزدانه است. بدین ترتیب 
این  با  برخورد  سیاست  عنوان  به   آنها  نوسازی  و  ک ها  پال تجمیع 

مسئله عنوان  شده است.
کــارگــاهــی  مجتمع  ــرای  ــ اج و  طــراحــی  بــه  ــدام  ــ اق دوم:  ســیــاســت 

صنایع دستی با خط مشی مشارکت جمعی
در این سیاست نیز به  منظور بهره گیری از پتانسیل نیروهای انسانی 
فــرش،  همچون  محلی  صنایع دستی  زمینه  در  کــه  قدیم  بافت 
گلیم فعالیت های چشمگیری دارند، اقدام  معرق، منبت، سفال و 
کارگاهی صنایع دستی آن   به طراحی و اجرای یک یا چند مجتمع 
هم با مشارکت جمعی به  منظور اعتالی این هنر و پتانسیل بیان  
که  گفت  باید  آمل  صنایع دستی  نمایش  خصوص  در  است.  شده 
گالری های آثار باستان شناسی،  موزه تاریخ آمل در سه  طبقه شامل 
گالری  که  اســت  مــازنــدران  استان  تاریخی  اسناد  و  مردم شناسی 
بخش اشیای مردم شناسی موزه آمل نمونه ای از بافته های محلی 
گلیم، ظروف چوبی و مسی و ده ها آثار دیگر را در  شامل جاجیم، 

خود جمع آوری نموده  است.
متری   30 خیابان  مجاور  اراضــی  تملك  به  اقــدام  ســوم:  سیاست 

سوم، ماتریس تصمیم گیری فازی مبتنی بر اعداد فازی متغیرهای 
تعریف  را  به نوعی معیارهای مدل  که  D تشکیل می شود  و   S  ،O
می کنند. در گام ششم ماتریس تصمیم گیری فازی به یک ماتریس 
بی مقیاس شده یا نرمالیزه فازی تبدیل شده است. در گام هفتم 
گفته  که روش ویکور  بر مبنای فرمول هایی در بخش زبان ریاضی 
 Q R و   ،S می شود، به محاسبه مقادیر قطعی و فازی ارزش هــای 
پرداخته می شود. در گام هشتم متناسب با ارزش هــای محاسبه 
 شده، ریسک های بالقوه به  صورت نزولی رتبه بندی می شوند. در 
گرفته و  کارشناس مورد تجزیه  و تحلیل قرار  گام نهم نتایج توسط 

کارشناسی و اصالحی برای سیاست ها اعمال می گردد. نظارت 

4. مطالعه موردی
در این مقاله همان  طور که در مقدمه نیز بیان گردید، سیاست های 
آمل  شهر  فــرســوده  بافت  نــوســازی  و  بهسازی  ساماندهی،  طــرح 
مصوب 1393 به  عنوان یک برنامه بازآفرینی شهری مورد بررسی و 
گرفته است. بافت قدیم آمل با 145 هکتار مساحت در  ارزیابی قرار 
که با دارا بودن عناصر تاریخی  قلب شهر آمل واقع شده به طوری 
بسیار ارزشمند و همچنین به  عنوان CBD شهر، از جایگاه بسیار 
و  انتخاب  بدین ترتیب   .)1 شماره  )تصویر  است  بــرخــوردار  مهمی 
اولویت بندی سیاست های مناسب به  منظور بازآفرینی این بافت 
این مقاله  بنابراین در  برخوردار است.  باالیی  از حساسیت بسیار 
تالش شده است تا در ادامه بر مبنای فرآیند پژوهشی تدوین شده، 
در  آنها  اولویت بندی  و  سیاست ها  ایــن  شکست  ریسک  ارزیــابــی 

گیرد. کار قرار  دستور 
گام نخست: استخراج سیاست های بازآفرینی

گردید، در این  که در مقدمه مقاله به  طور مختصر بیان  همان  طور 

تصویر 1: موقعیت و محدوده بافت قدیم در شهر آمل
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D و S ،O  گام سوم: تعریف تابع متغیرهای زبانی برای متغیرهای
برای ارزیابی ریسک های بالقوه در محیط فازی، ابتدا متغیرهای 
زبانی و اعداد مثلث فازی تخصیص داده شده به آنها و سپس تابع 
عضویت فازی متغیرهای  S ،O و D تعریف می گردد )نمودار 4(. این 
که  تعریف بر اساس شاخص پنج تایی پیتل صورت پذیرفته است 
مطابق  آن،  متغیرهای  اساس  بر  بالقوه  ریسک های  ارزیابی  برای 

جدول 2 تنظیم شده است.

نمودار 4: تابع عضویت فازی متغیرهای ارزیابی ریسک

بالقوه توسط  ارزیابی اهمیت ریسک های  گام چهارم و پنجم: 
خبرگان و تشکیل ماتریس تصمیم گیری

میانگین  بیانگر  شماره 3  تصمیم گیری  فازی  جدول  گام،  این  در 
که اساس استفاده  وزن فازی نظر خبرگان )سه مدیر شهری( است 
VIKOR می باشد. در این ماتریس سطر وزن معیار، وزن  از روش 
که در  حاصل از مقایسه زوجی میان معیارهای اولویت بندی است 
این روش معیارها مستقل از هم بوده و هیچگونه اولویتی نسبت به 

هم ندارند،بدین ترتیب وزن همه آنها مساوی است.
به یک ماتریس  تبدیل ماتریس تصمیم گیری فازی  گام ششم: 

نرمالیزه فازی
گام ماتریس تصمیم گیری فوق به یک ماتریس بی مقیاس  در این 
آنتروپی  روش  طریق  از  مهم  این  که  گردید  تبدیل  تصمیم گیری 

انجام شده است )جدول 4(.

)خیابان آیت ا... طبرسی( به  منظور ایجاد مجتمع های ساختمانی
 1 تصویر  در  نیز  متری   30 خیابان  از  شمایی  که  سیاست  ایــن  در 
کنترل توسعه و ساخت وسازهای  نشان داده  شده است، به  منظور 
زمین های مجاور این خیابان تعریضی، اقدام به تملک این اراضی 
از سوی شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی آمل برای طراحی 
سیاست های  ازجمله  ساختمانی،  مجتمع های  ایجاد  و  یکپارچه 
که با ناسازگاری باالیی میان بهره وران به دلیل  پیشنهادی است 

چند مالکیتی بودن این اراضی همراه است. 
گورستان امامزاده ابراهیم به پارك  سیاست چهارم: تغییر و تبدیل 

عمومی از طریق بازسازی و نوسازی آن
خــروج  قــانــون  راســتــای  در  نیز  سیاست  ایــن  نظر،  مــورد  طــرح  در 
شده  تدوین  شهر  قانونی  محدوده  از  آرامستان ها  و  گورستان ها 
کانون های مهم جذب  است. در حال حاضر امامزاده ابراهیم یکی از 
که از قدیم  محل  گردهمایی های مذهبی بافت قدیم آمل می باشد 

دفن مردگان مردم این بافت بوده است.
گذرگاه های  و  تجاری  گــذرگــاه هــای  بدنه سازی  پنجم:  سیاست 
و  امــالك  صاحبان  مستقیم  همکاری  طریق  از  مختلط  کاربری  با 

مستغالت
گذرگاه های  و  راسته بازارها  بهسازی  بر  متمرکز  نیز  سیاست  ایــن 
که بازار شهر  تجاری بافت قدیم آمل است. می بایست بیان داشت 
آمل در حاشیه غربی رودخانه هراز و مرکز شهر با قدمت 700 ساله 
کی محله، پایین  توسط محالت مسکونی چون مشایی محله، نیا
بازار محله، شاهان دشت محله و سایر محالت بافت قدیم احاطه 
کالبد شهری به  صورت مرکز  گردیده و به  عنوان عنصری مسلط در 

تجمع و دادوستد مردم دارای عملکرد مؤثر می باشد.
گام دوم: فهرست نمودن ریسک های بالقوه در زمینه ناسازگاری
که در زمینه ناسازگاری میان  گام، مهمترین ریسک بالقوه ای  در این 
دهد، شناسایی  خ  ر است  ممکن  سیاست  اجرای  سر  بر  بهره وران 
گردیده  شده و در جدول 1 آمده است. در شناسایی ریسک ها سعی 
حقوقی،  مختلف  جنبه های  از  نــاســازگــاری هــا  و  مــوانــع  تمامی  تــا 

گیرد. قانونی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار 

جدول 1: مهمترین ریسک بالقوه در زمینه ناسازگاری در اجرای سیاست ها

مهمترین ریسک بالقوه در زمینه ناسازگاریریسکبهره وران درگیرسیاست

P1

کنان بافت و  سا
R1انبوه سازان مسکن

کنان با یکدیگر بر سر تجمیع قطعات ریزدانه مجاور و تحت  عدم توافق و وقوع ناسازگاری میان سا
مالکیت آنها.

P2

فعاالن صنایع دستی و 
R2مالک زمین

فعاالن  بــا  بــگــذارد  مجتمع  مکان  اختیار  در  مناسب  زمین  اســت  ــرار  ق کــه  مالکی  میان  تــعــارض 
صنایع دستی بر سر قیمت زمین و سهم مالکیت.

P3

شهرداری و مالکان اراضی 
عدم توافق مالکان اراضی و ساختمان با شهرداری بر سر قیمت زمین و ساختمان واجد تملک.R3و ساختمان

P4

اداره اوقاف، مردم و 
R4شهرداری

گورستان با شهرداری بر سر اجرای سیاست به دالیل اعتقادی،  ناسازگاری مردم صاحب اموات 
اجتماعی و مذهبی.

P5

مالکان واحدهای تجاری 
R5و شهرداری

اجرای  برای  مالی  مشارکت  سهم  میزان  سر  بر  شهرداری  با  تجاری  واحدهای  مالکان  ناسازگاری 
سیاست.
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ــورت نــزولــی بــر اســاس  گــام آخــر راهــبــرد هــا بــه  ص گــام یعنی  در ایــن 
ارزش های R ،S و Q مرتب  شده است )جدول 6( و با توجه به آنچه 
گفته شد، رتبه بندی نهایی سیاست ها  در بخش حالت ها و شرایط 

بر اساس شاخص Q تعیین شده است.

Q و R ،S گام هفتم: محاسبه مقادیر فازی و قطعی
گام بر مبنای فرمول های مطرح شده، مقادیر R ،S و Q به   در این 

صورت فازی و قطعی مورد محاسبه قرار می گیرند )جدول 5(.
گام هشتم و نهم: رتبه بندی ریسک ها به  صورت نزولی بر اساس 

ارزش های R ،S و Q و رتبه بندی نهایی آنها 

O S D
+ + -

R1 )4.333,6.333,8.333( )5.667,7.667,9.667( )4.333,6.333,8.333(
R2 )3,5,7( )4.333,6.333,8.333( )3,5,7(
R3 )4.333,6.333,8.333( )6.333,8.333,10.333( )3.667,5.667,7.667(
R4 )5.667,7.667,9.667( )3.667,5.667,7.667( )4.333,6.333,8.333(
R5 )3.667,5.667,7.667( )5.667,7.667,9.667( )3.667,5.667,7.667(

وزن معیار )0.333,0.333,0.333( )0.333,0.333,0.333( )0.333,0.333,0.333(

جدول 2: متغیرهای زبانی، اعداد فازی متناظر با آنها و تعاریف عوامل ارزیابی ریسک

متغیر 
اعداد مثلثنمادزبانی

عوامل ارزیابی و توضیح آنهافازی

خیلی 
)VL)1, 1, 3کم

O.کم است احتمال وقوع ناسازگاری خیلی 
S.کمی بر روی عملکرد اجرای سیاست دارد ناسازگاری بین بهره وران اثر خیلی 
D.کم است پیش بینی ناسازگاری قبل از رخداد آن خیلی 

)L)1, 3, 5کم
O.کم است احتمال وقوع ریسک 
S.کمی بر روی عملکرد اجرای سیاست دارد ناسازگاری بین بهره وران اثر 
D.کم است پیش بینی ناسازگاری قبل از رخداد آن 

)M)3, 5, 7متوسط
O.احتمال وقوع ریسک متوسط است
S.ناسازگاری بین بهره وران اثر متوسطی بر روی عملکرد اجرای سیاست دارد
D.پیش بینی ناسازگاری قبل از رخداد آن متوسط است

)H)5, 7, 9زیاد
O.احتمال وقوع ریسک زیاد است
S.ناسازگاری بین بهره وران اثر زیادی بر روی عملکرد اجرای سیاست دارد
D.پیش بینی ناسازگاری قبل از رخداد آن زیاد است

خیلی 
)VH)7, 9, 11زیاد

O.احتمال وقوع ریسک خیلی زیاد است
S.ناسازگاری بین بهره وران اثر خیلی زیادی بر روی عملکرد اجرای سیاست دارد
D.پیش بینی ناسازگاری قبل از رخداد آن خیلی زیاد است

O S D
R1 )-0.4,0.2,0.8( )-0.5,0.1,0.7( )-0.5,0.25,1(
R2 )-0.2,0.4,1( )-0.3,0.3,0.9( )-0.75,0,0.75(
R3 )-0.4,0.2,0.8( )-0.6,0,0.6( )-0.625,0.125,0.875(
R4 )-0.6,0,0.6( )-0.2,0.4,1( )-0.5,0.25,1(
R5 )-0.3,0.3,0.9( )-0.5,0.1,0.7( )-0.625,0.125,0.875(

جدول 3: میانگین وزن فازی خبرگان

جدول 4: ماتریس بی مقیاس تصمیم گیری) نرمالیزه شده(

Q و R ،S جدول 5: مقادیر
S Sg R Rg Q Qg

R1 )-0.466,0.183,0.833( 0.183 )-0.133,0.083,0.333( 0.092 )-0.885,0.044,0.982( 0.046
R2 )-0.416,0.233,0.882( 0.233 )-0.067,0.133,0.333( 0.133 )-0.796,0.115,1( 0.109
R3 )-0.541,0.108,0.758( 0.108 )-0.133,0.067,0.291( 0.073 )-0.911,0,0.911( 0
R4 )-0.433,0.216,0.866( 0.216 )-0.067,0.133,0.333( 0.133 )-0.802,0.109,0.994( 0.103
R5 )-0.475,0.175,0.824( 0.175 )-0.1,0.1,0.3( 0.1 )-0.852,0.059,0.944( 0.052

Q وS ،R گزینه ها بر اساس جدول 6: رتبه 
Risk R S Q

R1 2 3 2
R2 5 5 5
R3 1 1 1
R4 4 4 4
R5 3 2 3
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و  بوده  برتر  گزینه  انتخاب  و  پرکاربرد در تصمیم گیری چند معیاره 
 Huang et al,( می کند  رتبه بندی  را  انتخابی  گزینه های  عملکرد 
2009(. مراحل تصمیم گیری و رتبه بندی به کمک روش فازی ویکور 
 Huang et al, 2009; Safari et al,( به زبان ریاضی به شرح زیر است

.)2014; Liu et al, 2012; Opricovic & Tzeng, 2004
گزینه های ارزیابی. گام نخست- شناخت معیارها، شاخص ها و 

گزینه ها. گام دوم- تشکیل ماتریس تصمیم گیری ارزیابی 
گام سوم- تعریف متغیرهای زبانی و اعداد مثلث فازی متناظر با آن 

برای ارزیابی میزان اهمیت معیارها.
محاسبه  و  فـــازی  تصمیم گیری  ماتریس  تشکیل  چــهــارم-  ــام  گ
گر K تصمیم گیر یا خبره وجود داشته باشند،  میانگین وزنی فازی. ا

گزینه می تواند با فرمول زیر محاسبه شود:  آنگاه ارزش هر 

ماتریس  یک  به  فــازی  تصمیم گیری  ماتریس  تبدیل  پنجم-  گــام 
، و  گزینه  با توجه به معیار  نرمالیزه فازی. در اینجا  ارزش 
 وزن میزان اهمیت معیار j ُام است. متغیرهای زبانی برای  

و  به عنوان اعداد مثلث فازی تعیین می شوند.

گام ششم- تعیین بهترین  و بدترین   مقدار ارزش فازی در 
هر معیار شناسایی شده.

گر تابع معیار j ُام معرف سود )مثبت( باشد آنگاه ا

م معرف هزینه )منفی( باشد آنگاه گر تابع معیار j اُ ا

گام هفتم- محاسبه ارزش های  و  با استفاده از روابط:

 ، مقدار  بیانگر میزان فاصله  از بهترین ارزش فازی یعنی 
 بیانگر میزان فاصله  از بدترین ارزش فازی یعنی  و  

بیانگر وزن هر معیار است.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
آمل  قدیم  بافت  بازآفرینی  سیاست های  رتبه بندی  مبنای  بــر 
Fuzzy- تلفیقی  روش  بــه  کارگیری  طریق  از   )6 شــمــاره  )جـــدول 
FMEA و Fuzzy-VIKOR می توان گفت که سیاست سوم P3 یعنی 
اقدام به تملك اراضی مجاور خیابان 30 متری طبرسی به  منظور 
ایجاد مجتمع های ساختمانی با بیشترین ریسک ناسازگاری میان 
بهره وران مواجه بوده و نیازمند بازنگری می باشد که این امر به عدم 
توافق مالکان اراضی و ساختمان با شهرداری بر سر قیمت زمین و 
 P2 دوم  سیاست  برعکس  اما  می گردد.  بر  تملک  واجد  ساختمان 
کارگاهی صنایع دستی با  یعنی اقدام به طراحی و اجرای مجتمع 
خط مشی مشارکت جمعی با کمترین ریسک ناسازگاری مواجه بوده 
و می توان آن را در اولویت برای اجرا قرار داد؛ زیرا از دیدگاه خبرگان 
که قرار است زمین مناسب در اختیار  آنچنان تعارض میان مالکی 
مکان مجتمع بگذارد با فّعاالن صنایع دستی بر سر قیمت زمین و 
 ،P4 سهم مالکیت، وجود ندارد. به همین ترتیب نیز، سیاست های

P5 و P1 به ترتیب در اولویت های بعدی اجرا قرار می گیرند. 

فرضیه  که  داد  نشان  فوق  یافته های  از  حاصل  نتایج  همچنین 
که سیاست سوم یعنی بحث تملك اراضی  نگارندگان مبنی بر این 
به دلیل دارا بودن پیچیدگی ها  مجاور خیابان 30 متری طبرسی 
کشمکش ها در زمینه های مالی، قانونی و اجتماعی_فرهنگی با  و 
اثبات  است،  مواجه  بهره وران  میان  ناسازگاری  ریسک  بیشترین 

 شده است. 
رتبه بندی_  نحوه   ایــن  که  می دهد  نشان  مقاله  یافته های  دیگر 
روش  می تواند   _Fuzzy-VIKOR و   Fuzzy-FMEA تلفیقی  روش 
مناسبی برای ارزیابی ریسک ناسازگاری سیاست ها و برنامه هایی 
که در عرصه بازآفرینی یک محدوده شهری با تعدد بهره وران  باشد 
زیــرا  هستند؛  مــواجــه  آنها  میان  نــاســازگــاری  بــا  متعاقبًا  و  کلیدی 
قابل   ــده،  تعریف  ش  D و   S  ،O شاخص های  ــاس  اس بــر  ریسک ها 
کارشناسی  شناسایی و سنجش بوده و می توانند بر اساس نظرات 
و   VIKOR مانند  معیاره  چند  رتبه بندی  روش هـــای  بــر  مبتنی 
گردند.  اولویت بندی   TOPSIS همچنین روش های دیگری چون 
با  کــه  سیاست هایی  مــی تــوان  روش  ایــن  مبنای  بــر  بدین ترتیب 
کمتری میان بهره وران مواجه هستند را در اولویت اجرا قرار  ریسک 
کارایی برنامه را به  ویژه از لحاظ زمانی ارتقا بخشید و برعکس  داده و 
شناسایی  را  هستند  مواجه  بیشتری  ریسک  با  که  سیاست هایی 
نموده و به اصالح مجدد آنها پرداخت تا در زمان و هزینه اجرای 
برنامه صرفه جویی گردد. درنتیجه در برنامه بازآفرینی آمل سیاست 
گیرد و سیاست سوم نیز نیازمند  دوم می تواند در اولویت اجرا قرار 

تغییر و اصالح می باشد.
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صربستانی به معنی بهینه سازی تصمیم گیری چند معیاره و حل 
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گام هشتم- محاسبه ارزش های:

کزیمم مطلوبیت گروهی و    به عنوان وزنی برای راهبرد ما
وزن تأسف فردی معرفی شده است. معمواًل  است. 
همچنین مقادیر فازی به دست آمده از طریق فرمول زیر به مقادیر 

قطعی تبدیل خواهند شد.

گزینه ها به صورت نزولی بر اساس ارزش های  گام نهم- رتبه بندی 
.  ،  و 

گام  گام دهم- پیشنهاد و تصمیم گیری یک راه حل توافقی. در این 
که به صورت نزولی  گزینه ها  با توجه به مقادیر S ،R و Q مربوط به 
گرفته خواهد شد. برای تصمیم گیری دو  مرتب شده اند، تصمیم 
گرفته و بر اساس شرط دوم، سه حالت به  شرط مورد بررسی قرار 

گرفته می شود. که بر اساس آن تصمیم  وجود می آید 
)A)i به ترتیب  گر  )A)2(،A)1 و  ا شرط اول- شرط مزیت قابل قبول. 
  nو باشند   Q مقدار  اســاس  بر  گزینه  بدترین  و  دومین  نخستین، 

گزینه ها باشد و همچنین رابطه زیر برقرار باشد: بیانگر تعداد 

گزینه)A)1  باید  شرط دوم- شرط ثابت قابل قبول در تصمیم گیری. 
دست کم در یکی از گروه های R و S به عنوان رتبه برتر شناخته شود. 

که در این شرط پیش می آید: حالت هایی 
حالت اول- زمانی که شرط اول برقرار نباشد، مجموعه ای از گزینه ها 

گزینه های برتر انتخاب می شوند. به صورت رابطه زیر به عنوان 
گزینه برتر  = A )1(, A )2(… A )M(

که بیشترین مقدار M برابر است با

گزینه )A)1 و  که تنها شرط دوم برقرار نباشد دو  حالت دوم- زمانی 
گزینه های برتر انتخاب می شوند.  )A)2به  عنوان 

 Q گــر هر دو شــرط بــرقــرار بــود، رتبه بندی بــراســاس حالت ســوم : ا
گزینه رتبه  کمتر باشد آن   Q کاهشی: هر چه خواهد بود. )به صورت 

برتر است(.
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