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 چییده

های اخیر با  السدر  .از جمله مسائل قابل توجه در برنامه ریزی و مدیریت شهری است، افت فرسوده شهریبهسازی و نوسازی ب

 مطرح شدن همچنین اقتصادی و اجتماعی شهرها و، توجه به تحوال  سریع علمی و فنی و به تبع آن دگرگونی در ساختار کالبدی

شیل . رار گرفته استقهای فرسوده و ناکارآمد بیش از پیش مورد توجه  اهمیت نوسازی و احیاء بافت، نظریه توسعه پایدار شهری

، جتماعیعلل ا گیری بافت های شهری و تغییرا  فیزییی صور  گرفته در گذر زمان فی الواقع انعیاس و تصویری از مجموعه

 یهدف اصل. دروز پیدا می نمایقتصادی بوده که در یک قلمرو جغرافیایی ظهور و با -انسانی و زیست محیطی و کالبدی، اقتصادی

معیار  5ن پژوهش در ای. شهر اصفهان می باشد 1در منطقه  بررسی معیارهای تاثیر گذار در نوسازی بافت فرسوده شهریتحقیق 

وجه به با ت. شاخص مورد بررسی قرار گرفته است 41ب اجتماعی و دسترسی در قال، زیست محیطی، اقتصادی، زیربنایی -کالبدی

رای ب. یشی استتحلیلی پیما -روش تحقیق کاربردی و توسعه ای بوده و نوع تحقیق توصیفی، وضوع و اهداف پژوهشماهیت م

، ه استعیس و نقشه( استفاده شد، جداول و نمودار، تابخانه ای)فیش برداریک -از بررسی های اسنادی، جمع آوری اطالعا 

ی هم ه های آماراطالعا  و داد، مصاحبه، سایر روش ها مثل مشاهدهولی از ، ابزار اصلی گرد آوری اطالعا  پرسشنامه است

 ری شده باجمع آو اطالعا . در این تحقیق جامعه آماری محال  یازده گانه منطقه یک شهر اصفهان می باشد. استفاده شده است

  KMO، املیعزمون تحلیل نتایج آ. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است SWOTاستفاده از آزمون تحلیل عاملی و تینیک 

لت در تمامی آزمون بارت Sig. نشان می دهد به غیر از شاخص زیست محیطی انسجام درونی در بین داده ها مناسب می باشد

رای شناسایی ساختار مدل بنابراین تحلیل عاملی ب، را نشان می دهد 99می باشد و سطح اطمینان باالتر از  01/0شاخص ها کمتر از 

 . ر مناسبی می باشدعامل بسیا

استراتژی ، 55/3گین استراتژی تنوع با میان، 42/3نشان داده است که استراتژی تهاجمی با میانگین   SWOTنتایج حاصل از مدل

 . اتژی تنوع می باشداستر، استراتژی غالب در پژوهش. می باشد 21/3و استراتژی تدافعی با میانگین  08/3بازنگری با میانگین 

 منطقه يک شهر اصفهان، شهر اصفهان، نوسازي، بافت فرسودهن: کلیدواژگا

 

 

 

                                                           
نده مسئول، ایمیل: ریزی و علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان. )نویس. دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی شهری، دانشیده برنامه1

f_movlaei@yahoo.com) 

 ریزی و علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهانگروه برنامه ریزی شهری، دانشیده برنامه دانشیار، .2

 



                               37   معيارهای تاثيرگذار در نوسازی بافت  فرسوده شهری                                                                                 

 

 بیان مساله مقدمه و 

تمرکز  و هجوم از ناشی پیامدهای و اجتماعی  -اقتصادی تینولوژییی زمینه های در صنعتی انقالب تحوال  به دنبال

فرایند  این شوند اجتماعی و ادیاقتص، فیزییی افت دچار ها بافت این شهرها مرکزی بخش به فعالیت ها و ها جمعیت

خوب  محله های و بدهند دست از را خود پویایی شهرها مرکزی و قدیمی بافت های، زمان باگذشت که شد باع 

جدید  نیازهای پاسخگویی به قادر و گشته تعادل عدم دچار و شوند تبدیل دار مسئله و پست محله های به شهری

این نواحی می توانند به مثابه مغناطیسی عمل کند و جاذب فقر و مشیال  . (2: 1397، نیستند)موالیی شهری جوامع

روشن است هنگامی که کارایی یک محله شهری کاهش . (21: 1398، اجتماعی ناشی از آن قرار بگیرند)لطفی و قضائی

شت و به تدریج تمایلی به نوسازی محل سیونت خود نخواهند دا، ساکنانش دیگر، یافته و یا دچار فرسودگی می شود

محدوده از چرخه توسعه خارج خواهد شد در این شرایط وظیفه مسئولین و مدیران کشور این است که با سیاست ها 

، اجتماعی و کاربری این بافت ها گام بردارند)الله پور و سرور، و برنامه های مناسب در جهت احیاء حیا  اقتصادی

این بافت های شهری به علت  ناکارآمدی نتوانسته اند ، ریع شهرهادر پی تغییرا  س در حال حاضر. (937: 1387

، رابطه ای مناسب با محیط خود برقرار کنند و خدما  دهی خوبی به بهره برداران داشته باشند)پوراحمد و همیاران

1397 :112) . 

مدیریت  و امه ریزیبرن در جدی چالش های از ییی به ایران و جهان شهرهای دراکثر شهری فرسوده بافت امروزه

متناسب با ، بافت فرسوده شهری. می نماید تحمیل شهرداری ها به را زیادی ساالنه هزینه که شده اند تبدیل شهری

 . (30: 1397، براتی، نیازمند مداخله و اصالح است)رسول زاده، شرایط انسانی و طبیعی در هر شهری

درصد زمین های رها شده  9درصد نواحی فرسوده و حدود  6. 27در منطقه یک شهرداری اصفهان که دارای حدود  

شناسیایی پهنیه هیای فرسوده مسیتعد توسعه در این منطقه می تواند فرصت مناسبی را برای توسعه ، شهری است

زمین های رها شده در درون خود ایجیاد کنید و از این طریق به توسعه نواحی فرسوده و ناکارآمد مرکزی و 

لذا ییی از دالیل عدم پیشرفت بافت فرسوده منطقه یک . کمیک نماید، سیترش پراکنیده شیهر اصیفهانجلوگیری ازگ

اصفهان عدم توجه به معیارهای موثر در بافت فرسوده است بنابراین باید به بررسی معیارهای تاثیر گذار در نوسازی 

، ی و نیروهای غیر دولتی دخیل )شهروندانراهیارهای مشارکت محل، بافت فرسوده و میزان تاثیر گذاری شاخص ها

در واقع بررسی معیارهای موثر . و مالیین( در امر بهسازی و نوسازی مساکن بافت فرسوده پرداخت، بخش خصوصی

 مرحله به را شهری فرسوده بافت های در بهسازی و نوسازی پروژه های که است امری در نوسازی بافت فرسوده

، بافت های فرسوده منطقه یک از لحاظ ابعاد اقتصادی. (42: 1388، طهانی، ضرابیمی نماید)  نزدیک تر تحقق

فنی و زیست محیطی دچار مشیالتی هستند از طرف دیگر سرمایه گذاران هم در بخش خصوصی تمایلی ، اجتماعی

یفیت الزم برای زندگی بنابراین این بافت ها باید کارایی الزم را بدست آورند که از ک، به سرمایه گذاری در آن ندارند

، فرسوده نوسازی بافت های و اهمیت معیارهای موثر در امر بهسازی تبیین با پژوهش این لذا. مردم برخوردار گردند

 داشته نوسازی بافت فرسوده فرایندهای معرفی و آن نمودن عملیاتی در مشخص نمودن موثرترین شاخص ها و سعی

در واقع این پژوهش . پرداخته شده است 1نوسازی بافت فرسوده در منطقه به بررسی نقش این معیارها در  است و

اهمیت نسبی معیار های تاثیر گذار در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده چیست؟ نشان دهد ، قصد دارد به طور ویژه

ازی بافت عوامل و استراتژی های مرتبط با نوستاثیر کدام یک از معیارها در نوسازی بافت فرسوده بیشتر است؟ 

 چه راهیارهایی برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده وجود دارد؟ فرسوده منطقه یک کدام است؟

 پیشینه تحقیق 
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 از تحقیقا  انجام شده پیرامون موضوع مزکور می توان به موراد زیر اشاره کرد:

اه بافت های فرسوده در به پژوهشی با عنوان روییردی ریخت شناسانه در بررسی جایگ، (1392ریسمانچیان و بل)

نتایج این تحقیق ارائه مدارک مسییتدل درباره جایگاه بافت . پرداخته اند )مطالعه موردی: تهران(ساختار فضایی شهر 

همچنین نتایج تحقیق تفاو  . های فرسوده در ساختار شهر تهران و رفع نقص روایی بودن مطالعا  تاریخی می باشد

  .ری و انتخابی را در بافت های مختلف شهری پررنگ کرده استبین جدا افتادگی فضایی اجبا

در مقاله ای با عنوان ارزیابی اثرا  اجتماعی بهسازی بافت فرسوده محال  شهری مطالعه موردی : ، (1396لحمیان )

ای یافته ه. امام زاده یحیی شهر ساری به بررسی اثرا  اجتماعی بهسازی بافت فرسوده محال  شهری پرداخته است

سهولت ، حاصل از این تحقیق نشان داده است که بهسازی بافت فرسوده موجب افزایش کیفیت زندگی شهروندان

 . دسترسی به خدما  عمومی و رضایت شهروندان محدوده امامزاده یحیی از روند طرح بهسازی شده است

ق پایداری محله از جنبه در پژوهشی با عنوان شناسایی شاخص های مؤثر بر تحق، (1396حاجی علی اکبری )

کارکردی مورد پژوهی: محال  دارای بافت فرسوده در شهر تهران به بررسی و شناسایی معیارها و شاخص های 

وضعیت محال  دارای بافت ، دستیابی به پایداری محله )از جنبه کارکردی( از طریق تحلیل محتوای منابع موجود

خص ها مپرداخته و راهیارهای مورد نیاز برای ارتقای وضعیت محالت فرسوده در شهر تهران در ارتباط با این شا

 . جهت دستیابی به پایداری کارکردی معرفی کرده است

ارزیابی شاخص ها و معیارهای تاثیرگذار بر میزان موفقیت سیاست ( در پژوهشی با عنوان 1396رحیمی فرد و حقیقی)

نمونه موردی محله همت آباد  AHP استفاده از تینیکهای تشویقی در نوسازی بافت های فرسوده شهری با 

ارایه تسهیال  . با ارایه شاخص ها و معیارهای اثرگذار بر افزایش موفقیت سیاست های تشویقی پرداخته اند اصفهان

تشویقی به سرمایه گذاران صنعت ساختمان در بافت های فرسوده شهری و ارتقا سطح معیارهای کمی و کیفی 

مقررا  آسان تر برای صدور پایانیار و ، ایجاد سازمانی تسهیل کننده در سطح محال  فرسوده، یقیسیاستهای تشو

، که از یک سو با ایجاد انگیزه در مالیان و ساکنان بافت های فرسوده برای نوسازی، پروانه در راستای ساخت و سازها

حمایت ها ، گر زمینه بهره برداری از تسهیال مقاوم سازی و بهسازی فضاهای زندگی خود اقدام نمایند و از سوی دی

  .ضرور  دارد، و معافیت های دولت و شهرداری ها را برای مالیان و ساکنان فراهم نماید

( در مقاله با عنوان سنجش شاخص ها و الگوهای اثرگذار در تاب آوری بافت های 1398لنگر نشین و همیاران)

به بررسی معیارهای موثر در تاب ، )باد شمالی و فردوسی شهر تهرانجنت آ، شهری )مطالعه موردی محال  تجریش

 صور درمطالعه  موردمحال  و تهران شهر که می دهدنشانمقاله  نتایج. آوری بافت های شهری پرداخته است

بازگشت و مقاومت  در قتاب آوری کالبدی  نهادی  و ، اقتصادی، اجتماعیبعد چهار ن از بحرا باشدن مواجهه 

  .داشت خواهندپذیری ضعیفی 

با توجه به این که شناسایی شاخص های موثر در بافت فرسوده امری اساسی و مهم برای نوسازی شهری و کم کردن 

معیار های تاثیر گذار در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و این مقاله به بررسی . مشیال  ساکنین این بافت ها است

در منطقه یک اصفهان در حوزه علوم جغرافیایی و برنامه ریزی شهری می پردازد و سعی در باز  هیل گری محلیتس

 . زنده سازی بافت فرسوده و افزایش مشارکت ساکنین دارد

 روش تحقیق

و تحلیلی  –نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای بوده و از روش توصیفی ، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش

اصفهان و شاخص های مورد  1جامعه آماری بافت فرسوده محال  یازده گانه منطقه . پیمایشی استفاده شده است

مراجعه به سازمان ها( و ، جمع آوری اطالعا  به صور  میدانی )پرسش نامه. شاخص می باشد 41معیار و  5بررسی 
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استفاده شد  Excellو  SPSSتحلیل داده ها از نرم افزارهای  برای. است..( .پایان نامه ها و، مقاال ، کتابخانه ای )اسناد

استفاده شده است و در پایان برای تعیین سطح میزان امیانا  و  Arc GISو برای ترسیم نقشه نیز از نرم افزار 

ل میزان تاثیرگذاری شاخص های موثر در نوسازی بافت فرسوده و میزان اعتماد به مسئوالن از آزمون تحلی، خدما 

نفر  382حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران تعداد . استفاده شده است 2و تینیک سوا  1(EFAعاملی اکتشافی )

. به منظور سنجش سازگاری درونی گویه ها از آماره آلفای کرون باخ استفاده شده است. نمونه بوده محاسبه شده است

نتایج بیانگر مناسب . آمده است، (1اجرا شده که نتایج در جدول)این آزمون بر روی نمونه اصلی و به تفییک سازه ها 

 -کالبدی، اقتصادی، آلفای کرون باخ شاخص های دسترسی، (1با توجه به جدول). بودن پایایی پرسش نامه بوده است

ندازه هر ا. می باشد 716/0، 731/0، 825/0، 892/0، 689/0اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب برابر با ، زیربنایی

نزدییتر باشد حاکی از انسجام درونی بیشتر گویه هاست که در این پژوهش مقدار آلفای تمامی  1مقدار آلفا به 

 . دارد 689/0است و فقط شاخص دسترسی آلفا برایر با  7/0شاخص ها بیشتر از 

 :  نتايج بررسي پايايي1جدول 

 تعداد اخضريب آلفاي کرون ب ابعاد مشارکت در نوسازي بافت فرسوده

 382 689/0 دسترسی

 382 892/0 اقتصادی

 382 825/0 زیر بنایی –کالبدی 

 382 731/0 اجتماعی

 382 716/0 زیست محیطی

 ماخذ: محاسبات نگارندگان

 محدوده و قلمرو پژوهش

انیه شمالی ث 30و  دقیقه 38درجه و  32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  40درجه و  51شهر اصفهان با طول جغرافیایی 

. قع شده استکیلومتری جنوب تهران وا 424این شیهر در . بعد از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ اییران اسیت

یرکس و های ک اصفهان در غرب مناطق کوهستانی تیا اسیتان چهیارمحال و بختیاری ادامه دارد و در شرق تا کوه

هر ش. ه استجود آمدهای کوهستانی و رودخانه زاینده رود به ومنطقیه جلگیه ای اصیفهان  از آبرفت جویبار. قهیرود

 1منطقه. (135: 1395، و چقاجردی و همیاران 1395، منطقه شهری می باشد)آمارنامه شهراصفهان 15اصفهان دارای 

 سال آمار ساسا بر محدوده قانونی و حریم منطقه کل مساحت. پهنه بافت فرسوده تشییل شده است 22محله و  11از 

 2/88با   برابر قهاین منط تراکم )نفر در هیتار( در. نفر است 79091این منطقه  جمعیت و هیتار 810 با برابر1395

 . (16:  1395، پژوهش و فناوری اطالعا ، است )معاونت برنامه ریزی

                                                           
1- Exploratory factor analysis 
2- SWOT 
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 (1398 ،شهر اصفهان؛ باز ترسیم: نگارندگان 1ماخذ: شهرداري منطقه ، )محدوده مورد مطالعه :  1 نقشه

 1:  حدود چهار گانه محدوده و حريم منطقه  2جدول 

 حدود چهار گانه محدوده و حريم محدوده

 

 1منطقه 

 میدان جمهوری اسالمی در مسیر خیابان فروغی تا فلیه شهدا شمال

 فلیه شهدا در مسیر خیابان چهار باغ شرق

 میدان انقالب در مسیر زاینده رود تا پل وحید جنوب

 خیابان خرم تا میدان جمهوری اسالمی -سه راه اشرفی اصفهانی -ل وحید در مسیر اتوبان شهید خرازیپ غرب

 (1398ماخذ: شهرداری اصفهان)

 تجزيه و تحلیل و يافته هاي تحقیق

 اهمیت نسبي معیار هاي تاثیر گذار در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده چیست؟

( استفاده شده است و با استفاده از آن به تدوین سوال پژوهش با کشف EFAاز تحلیل عاملی اکتشافی )، در این سوال

، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تنها تعداد عامل ها را نشان می دهد. سازه های جدید و تحلیل محتوا پرداخته می شود

 . غیرها با عامل هاستبارهای عاملی نشان دهنده میزان همبستگی مت. که این عامل ها از بار عاملی استنتاج می شود

نشان می دهد به غیر از شاخص زیست   KMO در این جا نتایج آزمون . می باشد 1و  0بین  KMOمقدار آزمون 

می  01/0آزمون بارتلت در تمامی شاخص ها کمتر از  Sig. محیطی انسجام درونی در بین داده ها مناسب می باشد

بنابراین تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عامل بسیار ، ی دهدرا نشان م 99باشد و سطح اطمینان باالتر از 

بیشترین نقش را در  741/0برابر با  KMOو مقدار  99/47زیربنایی با درصد واریانس –معیار کالبدی . مناسبی می باشد

ترتیب معیار اقتصادی شاخص با باالترین بارهای عاملی می باشد و پس از آن به  8شامل ، این معیار، کل تغییرا  دارد

کمترین میزان انسجام درونی مربوط به معیار . می باشد 721/0و  733/0برابر با   KMOو شاخص اجتماعی با مقدار 

می باشد که برای این معیار می بایست با  605/0برابر با   KMOو مقدار 66/63زیست محیطی با درصد واریانس 

می باشد که نشان می دهد  1شاخص برابر با  11اشتراک های اولیه در. اطمینان بیشتری به تحلیل عاملی پرداخت
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متغیر مشاهده شده در تحلیل کنار گذاشته نمی شوند و  11مقادیر اشتراکی استخراجی متغیرها باال می باشد و این 

 . حضور آن ها باع  تبیین بیشتر واریانس می گردد

 : نتايج آزمون تحلیل عاملي 2جدول

 درصد واريانس سطح معنا داري درجه آزادي KMOار مقد نام عامل
تعداد 

 عامل

 2 413/47 000/0 18 701/0 دسترسی

 2 915/51 000/0 28 733/0 اقتصادی

 2 997/47 000/0 28 741/0 کالبدی زیربنایی

 3 748/56 000/0 36 721/0 اجتماعی

 2 667/63 000/0 6 605/0 زیست محیطی

 ماخذ: يافته هاي پژوهش

 : بارعاملي شاخص ها 3لجدو

نام 

 عامل
 بار عاملي متغیر

 

 

 دسترسی

 496/0 . در محیط مجتمع مسیونی دسترسی دارم روزانه نیاز مورد خدما  به

 811/0 . ندارند مناسبی توزیع نقل و حمل و عمومی آموزشی خدما 

 577/0 . محله بمانمترجیح می دهم در ، شهری خدما  تامین و  مسیونی محیط شرایط بهبود صور  در

 727/0 . شهرداری با تقسیم عادالنه درآمد و دسترسی به امیانا  مشارکت شهروندان را افزایش داده است من نظر به

 682/0  .به خدما  انتظامی و امنیتی دسترسی دارم

 

 

 

 

 اقتصادی

 741/0 است موثر فرسوده بافت در مردم مشارکت میزان در اقتصادی مشیال  و مسائل

 هزینه  در مالی مشارکت به حاضر بنماید محله از بخشی نوسازی و بهسازی به اقدام بخواهد داری شهر اگر

 . هستم پروژه های
775/0 

 776/0 . گذاری را دارد سرمایه ارزش محله این من نظر به

 521/0 . باشم می سهام خرید به مایل، محله نوسازی سهام ارائه درصور 

 شرط بدون بها کل قیمت با شهرداری به توافقی قیمت به را خود زمین سیمای نازیبای منطقه مایلمبه دلیل 

 . بروم زندگی برای دیگری جای به و بفروشم
778/0 

 622/0 . باشم می خود مسیونی محیط نوسازی و بهسازی روند در مشارکت به حاضر تسهیال  ارائه صور  در

 439/0 . های مسیونی با وام دولتی می باشم مجتمع وسازین و  ساخت و ایجاد به مایل

 667/0 . هستم دیگر محال  در نوساز ساختمان دریافت قبال در ملک توافقی فروش به مایل

 

 

 

 -کالبدی

 زیربنایی

 714/0 . در مورد محله خود اطالع دارم، فعالیت های عمرانی آتی و در حال تهیه یا انجام از

 747/0 . اخیر واحد مسیونی خود را مرمت و بازسازی نموده امچند سال  طی در

 610/0 . دانم می اولویت دارای خود برای را مساکن نوسازی و بهسازی محله این در زندگی با

 600/0 . در ازای گرفتن آپارتمان از دست بدهم( ند فرسودههرچ)را خود مسین نیستم حاضر

 مطلع باشند داشته باید ها طرح این که کیفیتی و خود سیونت محل ودهفرس بافت در که شهری های طرح از

 . هستم
556/0 

 602/0 . گاز در این محله راضی هستم، برق، نظیر آب، تجهیزا  شهری از

 638/0 . مسائل و مشیال  کالبدی و زیر ساختی در میزان مشارکت مردم در بافت فرسوده موثر است من نظر به

مایل به نوسازی و بازسازی آن هستم)فارغ از شیوه تامین ، من فاقد کیفیت بنا می باشد ملک ینیها به توجه با

 . مالی آن(
723/0 

 638/0 باشم می خود زمین گذاشتن اختیار در و بزرگ سازندگان با مشارکت به مایل 
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 اجتماعی

 656/0 . بر اساس ضوابط شهرداری هستم، مایل به مشارکت در بازسازی ملک خود

 726/0 . در بافت فرسوده موثر است مردم مشارکت میزان در آسیب های اجتماعی و مسائل

 832/0 . مردم در این منطقه از کیفیت زندگی خوبی برخوردارند

 686/0 . ای  مدیریت شهری و شهرداری رضایت ندارمه برنامه از کل در

 شهری بزرگ طرحهای بخوبی توانند می تنهایی به شهرداری شناسانکار:  که موافقید گفته این با اندازه چه تا

 . مشارکت داشته باشند امر این در عادی شهروندان ندارد لزومی و نمایند ریزی برنامه را
659/0 

 451/0 . با دفاتر تسهیل گری و نقش آنها در نوسازی آشنایی دارم

 666/0 . با زندگی در این منطقه احساس امنیت نمی کنم

 698/0 . مردم تمایل به مشارکت در امور مربوط به مساکن فرسوده خود دارند

 

زیست 

 محیطی

 824/0 . مشارکت مردم در بافت فرسوده موثر است میزان در محیطی زیست مشیال  و مسائل

 651/0 . است نامناسب مسیونی محیط در زباله دفع و آوری جمع سیستم وضعیت

 852/0 . ز و پارک های بازی  در این منطقه از وضعیت خوبی برخوردار نیستبه نظر من فضای سب

 819/0 . به نظر من این منطقه از نظر بهداشتی و تمیزی در وضعیت مناسبی است

 ماخذ: يافته هاي پژوهش

است و  نمودارهای زیر نمایش نمودار همه عواملی است که که در تینیک تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفته

، 41/47عامل در معیار دسترسی با درصد واریانس  2با توجه نمودارهای زیر . انسجام درونی آن ها یررسی شده است

، 99/47زیر ینایی با درصد واریانس  –عامل در معیار کالبدی  2، 91/51عامل در معیار اقتصادی با درصد واریانس  2

 66/63عامل در معیار زیست محیطی با درصد واریانس  2و  74/56عامل در معیار اجتماعی با درصد واریانس  3

. درصد واریانس ها متغیر ها را تحلیل و تفسیر می نمایند. دارند که در تحلیل باقی می مانند 1مقادیر ویژه باالتر از 

 . می باشد که از تحلیل کنار گذاشته می شوند 1مقادیر ویژه سایر عوامل کمتر از 

 تراتژی های مرتبط با نوسازی بافت فرسوده منطقه یک بر اساس معیارهای تاثیرگذارتحلیل عوامل و اس

با فرصت ها و تهدیدهای ، تحلیل سوا  از ابزارهای مدیریت راهبردی برای تطابق ضعف ها و قو  های درونی 

: 1391، ثیکیومر، عوامل مجزا به صور  خالصه و کلی توصیف می شوند )تقوایی، در این تحلیل. بیرونی است

تحلیل سوا  روشی نظام یافته و انتخابی راهبردی ارائه می دهد که بهترین تطابق را ، برای شناسایی این عوامل. (154

، WOاستراتژی، SOو می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نماید: استراتژی، بین آنها ایجاد کند

 . WTو استراتژی  STاستراتژی

برای بررسی میزان . است متفاو  مدیران و کارشناسان دیدگاه با فرسوده بافت های نوسازی در مردم نگرش و دیدگاه

پرسش نامه در  35تاثیرگذاری معیارهای نوسازی بافت فرسوده و عوامل وابسته بر آن از طریق مشاهده میدانی تعداد 

با استفاده از نظرا  این کارشناسان و بررسی های . دیدتوزیع گر 1بین کارشناسان خبره و آشنا با بافت فرسوده منطقه 

 . فرصت ها و تهدیدها برآورد شد و نتایج آن در جداول زیر شرح داده شده است، ضعف ها، قو  ها، نگارندگان

بیشترین ضریب نهایی را تمایل ساکنان به ایجاد و ساخت و نوسازی مجتمع های . قو  بدست آمده است 16تعداد 

( و پس از آن شاخص ساکنان در صور  ارائه تسهیال  حاضر به مشارکت در روند 29/0وام دولتی ) مسیونی با

و شهروندان به خدما  مورد نیاز روزانه در  26/0با ضریب نهایی ، بهسازی و نوسازی محیط مسیونی خود می باشند

ضریب نهایی را شاخص شهرداری و کمترین . قرار دارد 26/0با ضریب نهایی ، محیط مجتمع مسیونی دسترسی دارند

مجموع . ( به خود اختصاص داده است16/0شورای شهر توانسته است مفهوم شهروندی را به شهروندان یاد دهد)

 . نزدیک می باشد 4و به  46/3ضریب نهایی نقاط قو  بدست آمده برابر با 
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 ماخذ: يافته هاي پژوهش، نقاط قوت()IFEداخلي  : نتايج ماتريس ارزيابي عوامل7نمودار

بیشترین ضریب را نهایی را شاخص ، بر اساس جدول نقاط ضعف. نقطه ضعف برآورد گردیده است 8تعداد 

به خود ، (50/0). در ازای گرفتن آپارتمان از دست بدهند( هرچند فرسوده)شهروندان حاضر نیستند مسین خود را

فضای سبز و پارک های بازی  در این منطقه از وضعیت خوبی ضریب نهایی به شاخص کمترین . اختصاص داده است

 . می باشد 77/2مجموع ضریب نهایی نقاط ضعف برابر . ( تعلق دارد23/0)برخوردار نیست

 
 هشماخذ: يافته هاي پژو، (نقاط ضعف)IFEنتايج ماتريس ارزيابي عوامل داخلي  :8ر نمودا

بیشترین ضریب نهایی به شاخص . فرصت بدست آورده شده است 10تعداد ، (8مطابق با جدول فرصت ها و نمودار)

شهر سالم برای زندگی مردم و نزدیک شدن به ، تأثیرگذاری شهرداری و سازمان های مربوط در ایجاد محیط سالم

ارزش سرمایه گذاری را دارد و شهرداری در  (؛ و پس از آن این محله41/0)، استانداردهای شهری موثربوده است

ساکنان با زندگی در این معیار و  40/0زمینه درآمد زایی و سرمایه گذاری برای منطقه موفق بوده است باضریب نهایی 

کمترین . تعلق دارد 40/0با ضریب نهایی . بهسازی و نوسازی مساکن را برای خود دارای اولویت می دانند، محله

( به خود 22/0دفاتر تسهیل گری نقش موثری در نوسازی مساکن بافت فرسوده دارند )را شاخص  ضریب نهایی

 . دفتر تسهیل گری وجود ندارد 1با توجه به این که در منطقه ، اختصاص داده است
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 ته هاي پژوهشماخذ: ياف، نقاط فرصت()EFEنتايج ماتريس ارزيابي عوامل داخلي  : 9نمودار 

در جدول نقاط تهدید بیشترین ضریب نهایی برابر با . تهدید بدست آورده شده است 7تعداد ، (9بر اساس نمودار )

و شاخص مسائل و ، مسائل و مشیال  اقتصادی در میزان مشارکت مردم در بافت فرسوده موثر است را معیار 61/0

و پس از  61/0با ضریب نهایی برابر با ، فت فرسوده موثر استمشیال  زیست محیطی در میزان مشارکت مردم در با

به  59/0با ضریب نهایی ، مسائل و آسیب های اجتماعی در میزان مشارکت مردم در بافت فرسوده موثر است آن معیار

، بسیار نزدیک است 4که به  65/3مجموع ضرایب نهایی شاخص های نقاط تهدید برابر با . خود اختصاص داده است

 . می باشد

 
 ماخذ: يافته هاي پژوهش، نقاط تهديد( EFE) : نتايج ماتريس ارزيابي عوامل داخلي10 نمودار

 استراتژي هاي مرتبط با نوسازي بافت فرسوده منطقه يک بر اساس معیارهاي تاثیرگذارتدوين 

میی ، ی بررسی معیارهای موثر در نوسازی بافت فرسودهبا توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که در راستا

این راهبرد بر پایة بهره گرفتن از قو  های سیسیتم بیرای مقابلیه بیا . ( تأکید کردSTبایسیت بیر راهبردهای تنوع)

 به توجه با حال. تهدییدا   تیدوین می شود و هدف آن به حداکثر رساندن قو  ها و به حداقل رساندن تهدیدهاست

با ، بنابراین. راهبردها و استراتژی های موثر میی پیردازیم ارائة به، استراتژیک نوسازی بافت فرسوده جایگیاه  تعییین 

به ارائة انواع استراتژی های ، ( EFEو   IFE)استفاده از تحلیل تطبیقی و ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

)تنوع  ST، )تهاجمی( SOاین استراتژی ها چهار دستة . پرداخته می شود ممین در برنامه ریزی برای نوسازی بافت

از ، برای تعیین وضعیت کلی استراتژی های منطقه. )تدافعی( را شامل می شوند WT)بازنگری( و  Wo، بخشی(

شایان ذکر است که راهبرد ها و استراتژی ها  براساس شرایط . ( استفاده می کنیمSWOTضریب نهایی هر بخش)
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، استراتژی تهاجمی 14. این استراتژی تعیین شده است. ارائه شدند و مبتنی بر واقعیت اند 1موجود و پیش روی منطقه

 . استراتژی تدافعی تدوین شده است 13استراتژی بازنگری و  10، استراتژی تنوع 12

 
 ماخذ: يافته هاي پژوهش، جهت استراتژي ها :11 نمودار

مجموع امتیاز استراتژی ، 42/3با میانگین  85/6مجموع امتیاز استراتژی تهاجمی برابر با ، (11)با توجه به نمودار شماره

و مجموع امتیاز  08/3و میانگین  16/6مجموع امتیاز استراتژی بازنگری برابر با ، 55/3با میانگین  11/7تنوع برابر با 

ویت نخست استراتژی تنوع و پس از آن به ترتیب اول. می باشد 21/3با میانگین  42/6استراتژی تدافعی برابر با 

 . استراتژی تدافعی و استراتژی بازنگری است، استراتژی تهاجمی

 
 ماخذ: يافته هاي پژوهش، ماتريس ارزيابي و اقدام استراتژيک :12نمودار 

، SWOTز مدل استراتژی غالب در پژوهش بدست آمده ا، (12باتوجه به نتایح بدست آمده از جدول فوق و نمودار)

تهدیدها را از بین ببرند و این مهم بدست ، استراتژی تنوع می باشد و مسئولین باید سعی کنند با استفاده از قو  ها

در . آینده نگر و ییپارچه، یک برنامه هدفمند، نمی آید مگر با ایجاد اعتماد بین مردم و سازمان های مربوط

با . ( میل دارد65/3(و تهدیدهای مشارکت در بافت فرسوده)46/3ا )کشیدگی نمودار به سمت قو  ه، (12نمودار)

 4و نزدیک به  5/2میانگین باالتر از ، در هر دو حوزه مورد بررسی، توجه به امتیاز نهایی دو حوزه داخلی و خارجی

 . است؛ بنابراین راهبردها و استراتژی های تعیین شده بسیار عالی می باشد
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 ماخذ: يافته هاي پژوهش، ي روش سواتمدل تحلیل :13نمودار 

 نتیجه گیري

میزان تمایل به نوسازی و شیوه های آن در بافت فرسوده شهر برای ایجاد تغییرا  جزیی محیط زندگی ییی از 

اهمیت نسبی معیار های تاثیر گذار  هدف اصلی. فاکتورهای اساسی موفقیت طرح های نوسازی و بهسازی می باشد

 . شهر اصفهان می باشد 1زی بافت فرسوده و تسهیل گری محلی در منطقه جهت بهسازی و نوسا

در شهر اصفهان ییی از فرسوده ترین مناطق شهر می باشد و تا به اکنون پژوهشی در زمینه  1از آن جایی که منطقه 

اری شیهرد 1منطقیه ی. بررسی معیارهای موثر در نوسازی بافت فرسوده انجام نشده است؛ انتخاب شده است

نفر  79091جمعیت این منطقه برابر 1395طبق سرشماری سال . ییی از مناطق مرکزی شیهر اصیفهان اسیت، اصیفهان

شهر اصیفهان 1395آمارنامه سال . درصد وسعت شهر را دربر می گیرد 31/5منطقه یک . هیتار وسعت دارد 810و 

همچنین بررسی کاربری های این . فرسوده است درصید از کیل منطقیه شیامل بافت های 6. 27نشان می دهد کیه 

وجود این زمین ها و . درصد آن را زمین های رها شده شهری تشییل داده اند 9منطقه حاکی از آن است که حدود 

از نظیراقتصادی نیز مقرون به صرفه ، افزایش روز افزون آنها عالوه بیر این که به امنیت اجتماعی شهر آسیب می رساند

 . ه میرور زمان می تواند موجب گسترش پراکنده شهر اصفهان شودنیست و ب

با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی اهمیت نسبی معیارهای تاثیر گذار در  بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 

ین نشان می دهد به غیر از شاخص زیست محیطی انسجام درونی در ب  KMO نتایج آزمون . مورد بررسی قرار گرفت

 99می باشد و سطح اطمینان باالتر از  01/0آزمون بارتلت در تمامی شاخص ها کمتر از  Sig. داده ها مناسب می باشد

–شاخص کالبدی . بنابراین تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عامل بسیار مناسبی می باشد، را نشان می دهد

، این شاخص، بیشترین نقش را در کل تغییرا  دارد 741/0ر با براب KMOو مقدار  99/47زیربنایی با درصد واریانس 
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شاخص با باالترین بارهای عاملی می باشد و پس از آن به ترتیب شاخص اقتصادی و شاخص اجتماعی با  8شامل 

کمترین میزان انسجام درونی مربوط به شاخص زیست محیطی با . می باشد 721/0و  733/0برابر با   KMOمقدار 

می باشد که برای این شاخص می بایست با اطمینان بیشتری به  605/0برابر با   KMOو مقدار  66/63ریانس درصد وا

می باشد که نشان می دهد مقادیر اشتراکی  1شاخص برابر با  11اشترک های اولیه در. تحلیل عاملی پرداخت

نار گذاشته نمی شوند و حضور آن ها باع  متغیر مشاهده شده در تحلیل ک 11استخراجی متغیرها باال می باشد و این 

 . تبیین بیشتر واریانس می گردد

، ضعف ها، قو  ها، استفاده گردید SWOTبرای ارائه راهبرد و استراتژی هایی برای نوسازی بافت فرسوده از مدل 

با توجه به ، ع استاستراتژی تنو، فرصت ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و  نتایج نشان داده استراتژی غالب

است؛  4و نزدیک به  5/2میانگین باالتر از ، در هر دو حوزه مورد بررسی، امتیاز نهایی دو حوزه داخلی و خارجی

 . بنابراین راهبردها و استراتژی های تعیین شده بسیار عالی می باشد
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