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Abstract 
One of the most important ways to reduce the vulnerability of informal 
settlements is to renovate the fabric of neighborhoods, a texture that causes 
concern to those in charge and has significant yearly costs. Renovation of 
informal settlements will raise the living standards of residents, improve the 
services of responsible organizations, and as a result, increase the resilience of 
cities. However, despite the presence and activity of various devices and 
organizations in recent years in this neighborhood, the process of modernization 
of these textures is very slow and imperceptible. For this purpose, the present 
study aims at identifying, ranking and modeling the barriers to the renovation of 
informal settlements in Mashhad. In the present study, using library and field 
methods and considering the opinion of experts, 29 barriers in social, economic, 
cultural, legal and physical categories have been identified as barriers to the 
renovation of informal settlements in Mashhad. Using TOPSIS technique and 
Pareto principle, first 10 key barriers were identified and modeled by the 
interpretive structure method. ultimately, the "lack of integrated urban 
management" has been identified as the main obstacle to modernizing the texture 
of informal settlements at the lowest level and the cornerstone of obstacles. As a 
result, creating integrated urban management means creating a unified and 
coordinated management between responsible agencies to establish laws, rules, 
privileges and incentives in accordance with the structure of each neighborhood 
to improve working and living conditions of residents and improve the urban 
structure and reduce the impact of other obstacles on the way of renovating the 
texture of informal settlements. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
One of the biggest problems of urban 
management in today's metropolises is the 
spread of dysfunctional urban textures 
that have made the cities ugly and caused 
different textures. These textures are 
worn-out urban textures and suburban 
textures or informal settlements that are 
similar in many ways. The increasing 
population of large cities, the lack of timely 
treatment of these issues and the absence 
of a unified and comprehensive urban 
management has created physical, 
economic, legal, security, etc. problems, 
the most important of which are non-
resistant buildings, narrow passages, small 
parts, etc. As a result, it makes the 
suburban textures or informal settlements 
vulnerable to unexpected events.  

2. Research Methodology 
The present research is applied in terms of 
purpose and qualitative. The method of 
data collection is a combination of library, 
field and survey methods. The statistical 
population of the research includes 
experts and managers active in informal 
settlements of Holy Mashhad. The present 
study is based on purposive sampling, the 
participants first included available 
experts and in the next step, these people 
introduced other experts. 

In this study, to identify and prioritize 
the barriers to the renovation of informal 
settlements in the metropolitan area of 
Mashhad, similar studies were first 
reviewed and explored using the library 
method. After collecting the experts and 
thinkers’ opinions, and reviewing the 
previous articles on the barriers to the 
renovation of informal settlements in 
Mashhad, the initial research 
questionnaire was prepared. The first 

questionnaire consisted of 29 factors and 
was designed as a 5-point Likert Scale, 
from very low to very high. It was then 
distributed among 14 research experts. 
The factors evaluated in the first 
questionnaire were ranked using the 
TOPSIS technique and finally, using the 
Pareto principle, the barriers to the 
renovation of the informal settlements in 
Mashhad metropolis were selected to 
continue the research process. 

The information obtained from the 
experts were analysed using interpretive 
structural modelling techniques. 
Interpretive structure is a way to design a 
pattern of complex and multiple 
relationships between variables of a 
phenomenon. This method is a kind of 
structural analysis based on an 
interpretive paradigm. The purpose of this 
method is to identify the relationships 
between the underlying variables of a 
multifaceted and complex phenomenon 
and is suitable for management and social 
science studies.  

3. Research Findings 
The results showed that the absence and 
participation of residents is at level one or 
the highest level of the model and has 
almost no effect on other known barriers. 
In contrast, the lack of an integrated urban 
management at the lowest level is the 
most independent and effective barrier. In 
fact, it can be interpreted that if the known 
obstacles in the way of renovating the 
texture of informal settlements are 
removed or the effect of each is reduced, 
we will see the presence and participation 
of residents. The most effective obstacle is 
the "lack of an integrated urban 
management". An integrated urban 
management means avoiding arbitrary, 
one-sided and sectoral activities and is 
responsible for establishing social justice 
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and increasing the quality of life of the 
community as well as the participation of 
the people in decisions.  

4. Conclusion 
The present study identifies and 
prioritizes the barriers to the renovation 
of informal settlements in Mashhad. In this 
regard, using library studies and experts' 
opinions, 29 obstacles were identified in 
five categories: economic, social, cultural, 
legal and physical. Barriers were then 
ranked using the TOPSIS technique. After 
that, according to the number of the 
identified barriers, to focus on the most 
important and effective barriers with the 
help of Pareto principle and experts' 
opinions, 20% of the barriers that had the 
most impact were selected and 
interpretive structural modeling 
technique was used to analyze, rank, and 
model the experts’ opinions. The results 

showed that the lack of an integrated 
urban management is the main obstacle to 
renovating the texture of informal 
settlements in Mashhad, which indicates 
the compatibility of research results with 
the real world.  

Funding 
There is no funding support. 

Authors’ Contribution 
Authors contributed equally to the 
conceptualization and writing of the 
article. All of the authors approved the 
content of the manuscript and agreed on 
all aspects of the work 

Conflict of Interest 
Authors declared no conflict of interest. 

Acknowledgments 
We are grateful to all the scientific 
consultants of this paper. 

 

 



 
 

122 

 .۱۴۶تا  ۱۱۹  صفحات  .۱۴۰۱ پاییز . ۳۲ شماره .۹ دوره

 

های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . سید رضا بدیعی خیرآبادی ،مهرداد مسعودنژاد
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

 پژوهشی  علمی 

  بافت نوسازی موانع بندیاولویت و شناسایی جهت مدلی یارائه 
 تکنیک  از استفاده با شهرهاکالن غیررسمی هایگاهسکونت

 )مشهد  شهر موردی یمطالعه( تفسیری ساختار سازیمدل
 *2مهرداد مسعودنژاد  ،١خیرآبادی  بدیعی رضا سید
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 چکیده
 محالت   بافت   نوسازی  غیررسمی،  هایگاهسکونت  پذیریآسیب  کاهش  راههای  ترینمهم  از  یکی

  فراهم   را  امر  متولیان  نگرانی  موجبات  تنها  نه  بودن  مقاوم  غیر  و   فرسودگی  بدلیل  که  بافتی  است،
 نوسازی  طرفی  از.  کندمی  تحمیل  جوامع  به  مختلف  جهات  از  را  زیادی  هایهزینه  بلکه  آورده

 و   هاسازمان  دهیخدمات  بهبود  ساکنین،  زندگی  سطح  رفتن  باال  موجب  غیررسمی  هایگاهسکونت
  فعالیت   و   حضور  رغمبه   ولی.  خواهدشد  شهرها  آوری تاب  باالرفتن  باعث  درنتیجه  و  مسؤول  نهادهای
  این  نوسازی روند هم باز محالت، این در اخیر سالهای در مختلف نهادهای و هاسازمان و هادستگاه

 بندیرتبه شناسایی، هدف  با  حاضر تحقیق منظور همینبه . است نامحسوس و  کند بسیار هابافت
 حاضر  پژوهش. شد انجام  مشهد شهر  غیررسمی هایگاهسکونت بافت نوسازی موانع سازیمدل و

 یدسته  ۵  در  مانع،  ۲۹  میدانی  و  هایکتابخآن  هایروش  از  استفاده  با  است  خبرگان  نظر  بر  مبتنی  که
 های گاهسکونت  بافت  نوسازی  موانع  عنوانبه  را  کالبدی،   و  حقوقی  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی،
  را   نخست  مانع  ۱۰  پارتو  اصل  و  تاپسیس  تکنیک  از  استفاده  با  و  شناسایی  مشهد  شهر   غیررسمی

 در  که  نمود  سازیمدل  تفسیری  ساختار  روش  کمک  به  و  شناسایی  کلیدی  موانع  عنوانبه
 بافت   نوسازی  جهت  در  مانع  تریناصلی  عنوانبه"  «شهر  ییکپارچه  مدیریت  فقدان"»نهایت 

 بیشترین   که  مانعی  عنوانبه  و  موانع  زیربنای  سنگ   و   سطح  ترینپایین   در  غیررسمی  هایگاهسکونت
  مدیریت   ایجاد درنتیجه. شد  شناسایی داشته  هاآن از را پذیری  اثر  کمترین و موانع سایر بر را  تأثیر

  منظور به  و  متولی  هایدستگاه  بین  هماهنگ  و  واحد  مدیریتی  ایجاد  معنای  به  شهری  ییکپارچه

 کلیدواژه ها: 
  ساختار سازیمدل نوسازی، 

 گاهسکونت تفسیری،
 ییکپارچه مدیریت غیررسمی،

 شهری 
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های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . مسعودنژاد  ،مهرداد  خیرآبادی  بدیعی رضا سید
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

  شرایط  ارتقای موجب  محله  هر  ساختار با  متناسب  هاییمشوق  و امتیازات  ضوابط، قوانین، برقراری
 تسریع   و  نوسازی  مسیر  در  موجود  موانع  سایر  اثر  کاهش  و  شهری  کالبد  بهبود  و  ساکنین  زندگی  و  کار
 . شد  خواهد غیررسمی هایگاهسکونت بافت احیای و ساماندهی و نوسازی در

 مقدمه ١
یکپارچه مترادف مدیریت  با  گاه  که  شهری  های  ی 

 دیگری همچون «مدیریت واحد شهری»، «مدیریت
هماهنگ شهری» و «مدیریت جامع شهری» نیز رایج  

ی پایدار  یابی به توسعهاست، همواره به دنبال دست 
(عزیزی  همکاران،    ١شهری  کیفیت  ۲۰۱۱و  بهبود   ،(

ای پایدار (کاظمیان و میر زندگی شهروندان به گونه 
)، گسترش عدالت در جامعه، تأمین ۲۰۱۲،  ٢عابدینی 

محیط ایجاد  و  شهروندی  در  حقوق  سالم  زیست 
اداره  در  مردم  مشارکت  با  و  شهرها  عمومی  امور  ی 

واگذاری تصدی و اختیارات دولت به نهادهای محلی  
راه با تکیه بر اصول حاکم بر نهاد مدیریت شهری  هم

و با هدف اطمینان از این امر است که اجزای سیستم  
گونه  کارکردهای  به  امکان  که  شوند  مدیریت  ای 

امر موجب  روزانه این  و  آورند  فراهم  را  ی یک شهر 
های اقتصادی  ی انواع فعالیتتسهیل و تشویق همه 

ی خود در  های اولیه شده و ساکنان را به برآوردن نیاز 
و   خدمات،  و  تسهیالت  به  دسترسی  مسکن، 

می  هایفرصت  قادر  درآمد  (رمضانی  تولید  سازد 
 ). ۲۰۱۴، ٣فرخد

بزرگ  از  در  یکی  ترین معضالت مدیریت شهری 
بافت کالن  گسترش  امروزی  ناکارآمد شهرهای  های 

چهره  که  است  و  شهری  کرده  نازیبا  را  شهرها  ی 
بافت  بروز  متموجب  این  های  است.  شده  فاوت 

بافت بافت  از  عبارتند  فرسوده ها  و  های  شهری  ی 
حاشیهبافت  سکونت های  همان  یا  های  گاهای 

 .غیررسمی که از خیلی جهات با یکدیگر تشابه دارند

 
 

1 Azizi 
2Kazemian & Mir Abedini 
3 Ramezani Farokhad 

فرسوده  عرصه بافت  به  شهري  از  ی  هایی 
شود که به دلیـل  ي قانونی شهرها اطالق می محدوده 

برخ عدم  کالبـدي،  از  فرسـودگی  مناسب  ورداري 
و   خدمات  تأسیسات،  سواره،  دسترسی 

بـوده و از ارزش  هاي شـهري، آسیب زیرساخت  پذیر 
این   برخوردارند.  نازلی  اقتصادي  و  محیطی  مکانی، 

ها، امکان  ها، به دلیل فقر ساکنان و مالکان آن بافت 
گذاران خودی را نداشته و نیز، سرمایه نوسـازی خودبه

و    ٤گذاري در آن ندارنـد (حبیبـی یهاي براي سرما انگیزه
می )2007،همکاران لذا  مدیریت  .  کمک  با  بایست 
برنامهیکپارچه  به  نسبت  شهری  یکپارچه  ی  ریزی 

 .ها اقدام کردبرای نوسازی این بافت 

بافت  این  انواع  از  دیگر  ناکارآمد،  یکی  های 
بافت گاهسکونت  همان  یا  غیررسمی  های  های 
تی خودرو که عمدتاً خارج  ی شهر است، محالحاشیه

ی قانونی  ریزی شهری و توسعهی برنامهاز محدوده 
وجود آمده است  شهرها، بدون مجوز و با سرعت به 

زیرساخت  و  امنیت  استحکام،  فاقد  شهری  و  های 
های غیررسمی ناشی  گاهباشند. بروز این سکونت می

از عوامل مختلف از جمله وابستگی اقتصاد به نفت،  
وابست و  قطع  دامداری  و  کشاورزی  به  اقتصاد  گی 

اين  جاذبه  ساكنان  است.   ... و  شهری  های 
ها را اكثراً مهاجران روستايي يا مهاجران  گاهسكونت 

كوچك  میشهرهاي  تشكيل  اميد تر  بـه  كـه  دهند 
مي  مهاجرت  مناطق  اين  به  بهتر  كنند  زندگي 

). از طرفی قسمتی از جمعیت شهرها  ٥،۲۰۰۲پیران (
به هزینهمنظنیز  حذف  از  ور  مسکن  سنگین  های 

بافت  این  سمت  به  خانوار  شده  سبد  کشیده  ها 
است. گسترش روزافزون جمعیت شهرهای بزرگ و  

4 Habibi 
5 Piran 
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های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . سید رضا بدیعی خیرآبادی ،مهرداد مسعودنژاد
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

ها و نبود مدیریت  موقع به این بافت عدم رسیدگی به 
یکپارچه  و  کالبدی،  واحد  مشکالت  شهری  ی 

آورده   وجود  به  را   ... و  امنیتی  حقوقی،  اقتصادی، 
مهم  که  آن تریاست  مقاوم،  ها ساختمانن  غیر  های 

کم و  معابر  است   ... و  قطعات  ریزدانگی  عرض، 
آسیب  بافت درنتیجه  حاشیه پذیری  یا  های  شهر  ی 
برابر حوادث  گاههمان سکونت  را در  های غیررسمی 

 .شودغیرمترقبه موجب می 

ارائه حاضر  پژوهش  از  جهت  هدف  مدلی  ی 
سکونت اولویت  نوسازی  موانع    هایگاهبندی 

کالن  پژوهش  غیررسمی  این  در  است.  مشهد  شهر 
بافت   نوسازی  موانع  میان  روابط  شناسایی  برای 

کالنگاهسکونت  غیررسمی  ی مطالعه  - شهرها  های 
سازی ساختاری  موردی شهر مشهد، از رویکرد مدل 

به   پژوهش  این  در  است.  شده  استفاده  تفسیری 
 :سؤاالت زیر پاسخ داده خواهد شد

موجود    .١ بافت  موانع  نوسازی  مسیر  در 
 های غیررسمی مشهد چیست؟ گاهسکونت 

رابطه ٢ چه  نوسازی  .  موانع  بین  ای 
 های غیررسمی وجود دارد؟ گاهسکونت 

کدام ٣ سکونت .  نوسازی  موانع  از  های  گاهیک 
 تر است؟غیررسمی کلیدی 

 پیشینه پژوهش ۲
ی نوسازی  های اخیر مطالعات زیادی در حوزه در سال 

است، اما با این    صورت پذیرفته  های فرسودهبافت 
های فراوانی در این زمینه وجود دارد. در  حال کاستی 

شده  این بخش به بررسی تعدادی از مطالعات انجام 
 در این زمینه خواهیم پرداخت.

ای پیرامون  ) در مقاله۲۰۲۰و همکاران (  ١مظهری
نشینی و نقش مدیریت شهری در ساماندهی  حاشیه

آن بر ضرورت بازبینی در اختیارات اجرایی و جایگاه  

 
 

1 Mazhari 
2 Soltni Aslj 

در   شهرداري  نقش  تقویت  بر  و  شوراها  قانونی 
می  تأکید  شهري  مدیریت  شهر  ساختار  زیرا  نماید؛ 

هم پیوسته نیاز به یکپارچگی در  عنوان کلیتی به به
و در حال حاضر عدم وضوح تکالیف    مدیریت داشته

بعضاً   و  حوزه  این  با  متداخل  و  مرتبط  نهادهاي 
اعمال  موازنه برابر  در  شهرداري  دادن  قرار  و  کاري 
شکل انجام  عدم  موجب  رابطهشده  ی  گیري 

ی عدالت و عدم حمایت  ی مناسب و بر پایه دوسویه
 مؤثر از این قسمت از شهر شده است. 

ای با  ) در مقاله۲۰۲۰ن (و همکارا  ٢سلطانی اصل 
وضعیت   بر  مؤثر  عوامل  ساختاری  تحلیل  عنوان 

شهرک    – های غیررسمی  گاهآوری سکونت ی تاب آینده
سکونت میان پیدایش  علت  اسالمشهر  های  گاهآباد 

و   مسائل  بروز  و  ساختاری  تحوالت  را  غیررسمی 
مهاجرت  مانند  اجتماعی  و  اقتصادی  های  مشکالت 

ب زیاده  بدون  و  به  رنامه ازحد  روستا  از  رسمی  ریزی 
های فرایند مدیریت کالن (ملی) و محلی  شهر، چالش 

ریزی  (شهری)، نبود نگرش آمایش سرزمین و برنامه 
 کند.ای عنوان می منطقه

ای با عنوان علل  ) در مقاله۲۰۲۰(  ٣زارع دهقانانی 
نشینی و راهکارهای مقابله با آن  و پیامدهای حاشیه 

ایجاد شهری  بستر  وام   در  پرداخت  های  شغل، 
بلندمدت، دادن زمین یا منزل، ارتقای سطح فرهنگ  

حاشیه مناطق  به  خدمات  دادن  نشین مردم، 
ایجاد  درون  مسکن،  نوسازی  و  بهسازی  شهری، 

ونقل، انتقال  فضاهای آموزشی، سبز، بهداشتی، حمل 
برون حاشیه حاشیهنشینان  به  درون  شهری  های 

به  را  راهکارهایی  شهر  و  عنوان  شهرها  نجات  برای 
 نشینی نام برد. ی حاشیهمردم از پدیده 

مقاله۲۰۱۹(  ٤حصاری در  تأثیر  )  عنوان  با  ای 
در   شهری  بازآفرینی  بر  اجتماعی  مشارکت 

را  گاهسکونت  غیررسمی شهری، ساکنان محله  های 
سازمان  به حضور  و  برده  نام  اصلی  ذینفع  عنوان 

3 Zare Dehghanani 
4 Hesari 
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گروه  از  متشکل  را  محلی  محله  در  ذینفع  های 
طور مستقیم در  تواند به شرط که می عنوان پیش به

هدایت تغییرات محیط زندگی خویش نقش داشته  
 .ان کرده استبیباشد، 

(   ١دکامی  مقاله۲۰۱۸و همکاران  در  عنوان  )  با  ای 
سکونت  آسیب گاهنقش  در  غیررسمی  های  های 

حاشیه  البرز،  استان  در  طالق  و  را  اجتماعی  نشینی 
کالن  معضل  نشان یک  که  دانسته  ی  دهنده شهری 

زندگی   فضاهای  و  اجتماعی  ساختار  در  ضعف 
فضا بازتاب  شهری،  نامتعارف  و  ی  غیررسمی 

ضعیف، بیمارگونه  شهری  مدیریت  اقتصاد،  ی 
برنامه بی ناکارآمدی  و  فضایی  های  عدالتی ریزی 

اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی، استانی و محلی  
 است.

ای با بررسی  ) در مقاله۲۰۱۸(  زیویار و    ٢یوسف نژاد 
بافت   نوسازی  و  بهسازی  در  شهروندان  مشارکت 

ی تجمیع، عنوان  ی باقرشهر با تأکید بر الگوفرسوده 
بافت  بهسازی  و  نوسازی  طرح  فرایند  های  نموده 

ازجمله  فرسوده  تجمیع  الگوی  بر  تأکید  با  ی شهری 
هایی است که مشارکت شهروندی و عمومی در  طرح 

 اجرای آن نقش بسزایی دارد. 

مقاله ۲۰۱۷(  ٣مبهوت  در  ارزیابی  )  عنوان  با  ای 
در حاشیهگاهسکونت  غیررسمی  کالن های  ها  شهر ی 

گسترش  مهم و  وقوع  در  مؤثر  عامل  ترین 
نشینی را مشکالت اقتصادی دانسته و عنوان  حاشیه

منظور کنترل و در صورت امکان حذف  نموده که به
حاشیه پدیده  می ی  تعادل  نشینی  ایجاد  به  بایست 

سطح   در  کالبدی)  و  اجتماعی  (اقتصادی،  فضایی 
ارائه  و  یازید  دست  برنامهمناطق  ر ی  توسعه  ا  های 

تو با  آن هن امتناسب  موجود  امکانات  و  تدوین  ا  ها 
 نمود. 

 
 

1 Dekami 
2 Yousefnejad 
3 Mabhoot 
4 Khodadad 

منظور ای به) در مقاله۲۰۱۷و همکاران (  ٤خداداد 
در   کیفی  بعد  در  مسکن  شاخص  کیفی  اعتالی 

شرح زیر  های غیررسمی پیشنهادهایی به  گاهسکونت 
 ارائه نمودند: 

ها و مجاری استاندارد آب خصوصاً در  ایجاد جوی 
سازی معابر و مجاری  غیررسمی، پاکهای  گاهسکونت 

های سطحی، ساماندهی شبکه معابر  آوری آبجمع 
ها، توجه به بهبود و ارتقای  و آسفالت کوچه و خیابان 

مشکل   رفع  پیرامون  بررسی  بهداشتی،  وضعیت 
قسمت  برخی  در  شهری  شرب  آب  های  کیفیت 

 های غیررسمی.گاهسکونت 

در  ۲۰۱۴(  ٥زادهخانی  عنوان  مقاله)  تحت  ای 
اسکان غیررسمی    ش ها و عوامل مؤثر بر پیدایزمینه

جهت  (حاشیه راهکارها  بهترین  ایران  در  نشینی) 
بافت  توانمندسازی  را ساماندهی روش  های حاشیه 

بهسازی محالت با ابزارهایی همانند خودیاری اهالی  
نموده   بیان  بانکی  تسهیالت  و  دولتی  اعتبارات  و 

 است.

با عنوان ساماندهي  ) در مقاله۲۰۱۲(  ٦سراقی  ای 
حاشیه شهر  بافت  غیررسمي  اسکان  مناطق  و  ای 

آن   نوسازی  و  بهسازی  راهکارهای  و    ۲۱همدان 
 نماید.پیشنهاد در جهت ساماندهی مطرح می 

مقاله۲۰۰۹(  صادقی و    ٧فنی در  عنوان  )  با  ای 
حاشيه  و  توانمندسازي  بهسازي  فرايند  در  نشينان 
فرس  بافت  برای  وده نوسازي  راهکار  ده  شهري،  ی 

 است: شرح زیر نام برده  توانمندسازی به  

بسترسازي براي مشاركت مردم در نهاد مردمي    -
 .شوراي شهر

آباد جنوبي و  ی اسالم تشكيل شوراي ياري محله   -
 آباد شمالي.ی اسالمتقويت شوراياري محله 

5 Khanizadeh 
6 Saraghi 
7 Fani 
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های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . سید رضا بدیعی خیرآبادی ،مهرداد مسعودنژاد
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

حل مشكل مالكيت عرصه براي صاحبان اعياني   -
 .ی مسيل واقع نشده استا در محدوده هكه ملك آن 

های بهسازي و نوسازي بافت فرسوده  تهيه طرح   -
تجربـه  نظيـر  مردم  مشاركت  با  محلـه  شهري  ی 

 شهر تهران. ۱۲سـيروس منطقه  

پشتوانه   - دريافت  ايجاد  براي  مناسب  ی 
كنـوني   بـازنگري در رونـد  از طريـق  بـانكي  تسهيالت 

 .واگـذاري تسهيالت مالي

ی قوانين و مقررات محدودکننده   یازنگري کلیه ب  -
کم  اقشار  ودسترسي  تسـهيالت  بـه  اعتبـارات   درآمد 

به  و  مرسمي  ابتكاراتي  فقدان  تکارگیری  با  ناسب 
 .مالكيت و نوسان درآمدي بخش غیررسمی

ظرفیت توسعه  - ايجاد  با  محلي  اقتصاد  های  ی 
 .دره دركه- گردشگري در امتداد مسيل رود

هاي معوض به ساكنين مستقر در  ميندادن ز   -
هایی كه به دليل عدم امنيـت نيـاز بـه تخريـب  پهنه 

 .و انتقـال دارند

خصوص    - در  قانوني  خألهاي  نمودن  برطرف 
تصميم  نهادهاي  هماهنگي  و  و  همكاري  گير 

به تصميم فرسوده  بافت  بهسازي  امر  در  ويژه  ساز 
و  سازمان ميراث فرهنگي، شركت عمران و بهسازي  

به شهرداري  و  شورا  محلـي  مديريت  عنوان  نهاد 
ارگان  های دخيل در بهسازي و نوسـازي  اثرگذارترين 

 .ي شهريهای فرسـوده بافت 

فرسوده   - بافت  ساماندهي  معاونت  ی  ايجاد 
ای شهري در شهرهاي مواجه با اين مسأله به گونه 

هاي دولتي محلي موظف به همكاري  كـه سـاير ارگان
 ا آن باشند.و هماهنگي ب

خود،  ۲۰۱۹(   نواچکو    ١کوبش  مطالعات  در   (
چیدمان محلی و مشکالت توسعه در محالت حومه  

بی  گسترش  را  چک  کشور  معماری  در  شهر،  نظم 
خانه  و ظرفیت  ضعیف  کیفیت ضعیف  های جدید، 

 
 

1 kubes 

زیرساخت  حمل پایین  زیرساخت  فقدان  ونقل  ها، 
کودکستان  پایین  ظرفیت  و  فقدان  و  عمومی،  ها 

با خانه درگیری  ابتدایی،  تفریحی،  مدارس  های دوم 
سرانه  اراضی  کمبود  به  خسارت  و  سبز  فضای  ي 

 کند.کشاورزی بیان می 

می   گونههمان  نشان  مطالعات  اکثر  که  در  دهد 
های صورت گرفته به بررسی نقش مدیریت  پژوهش 

حاشیه در  راهکارهای  شهری  پیدایش،  علل  نشینی، 
حاشیه ساماندهی  و  همچنین  بهبود  و  نشینی 

بازسازی، بهسازی و بازآفرینی شهری پرداخته شده  
است. این در صورتی است که در پژوهش حاضر به  

جهت   مدلی  اولویت ارائه  و  موانع  شناسایی  بندی 
شهرها  های غیررسمی کالن گاهنوسازی بافت سکونت 

مدل  تکنیک  از  استفاده  تفسیری  با  ساختار  سازی 
 پرداخته شده است. 

 روش تحقیق  ٣
روش   و  کاربردی  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 

شیوه  است.  کیفی  نوع  از  جمع تحقیق  آوری  ي 
های، میدانی  های کتابخانه ای از روش اطالعات آمیزه
ي آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران  است. جامعه

حوزه  در  سکونت فعال  مشهد  گاهي  غیررسمی  های 
می  بزرگ مقدس  تهران،  از  بعد  مشهد  ترین  باشند. 

اساس مطالعات سال کالن  بر  که  بوده  کشور  شهر 
بر    ۸۷ بالغ  و شهرسازی مساحتی  راه    ۳۸۴۰وزارت 

ی  ر نفر را در حاشیههزا  ۸۵۰هکتار و جمعیتی حدود  
در   اعداد  این  که  است  داده  جای  خود  در  شهر 

سال   مسکن  و  نفوس    ۳۸۹۴به    ۱۳۹۵سرشماری 
هزار نفر افزایش داشته است.    ۹۲۲هکتار و بیش از  

با توجه به گذشت حدود   سال از سرشماری    ۵لذا 
مذکور و عدم اقدام مؤثر و مفید این ارقام به مراتب  

این    ینافزایش داشته است به هم منظور نوسازی 
ي اقتصادی، کاهش اثرات  ها در جهت توسعهبافت 
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ی پایدار، باال رفتن امنیت و ...  بالیای طبیعی، توسعه 
 .از اهمیت زیادی برخوردار است

سکونت  دیگر  طرف  شهر  گاهاز  غیررسمی  های 
بافت  شامل  حاشیه مشهد  ناپایدار،  و  های  ای 

محدوده  که  بوده  شماروستایی  از  تا  ل هایی  غرب 
جنوبشمال  و  شرق  را  شرق،  مشهد  شهر  شرقی 

 است.  دربر گرفته  ۱ي ي شماره مطابق نقشه 

 
 های اسکان غیررسمی شهر مشهد پهنه 1   نقشه 

 
 غیررسمی کالنشهر مشهد (وزارت راه و شهرسازی)   ی ها گاه منبع: برنامه ساماندهی سکونت 

 

گیری هدفمند  پژوهش حاضر بر اساس روش نمونه
هستند،  دسترس  در  كه  خبرگاني  از  و  بود  خواهد 
شروع خواهد شد و در گام بعدي، اين افراد، خبرگان  

  ۱۴کنند. به این ترتیب از نظرات  ديگري را معرفي می 
 عنوان نمونه پژوهش استفاده شده است.خبره، به 

 
 

1 Asgharpour 

مراجع، تعداد  الزم به یادآوری است که در یکی از  
کارشناسان) شرکت  و  (خبرگان  کمیته  کننده اعضای 

تا    ۱۰سازی ساختاری تفسیری، بین  در رویکرد مدل 
(اصغرپور   ۱۲ است  شده  پیشنهاد  ).  ۳۲۰۱،  ١نفر 
پژوهش به بررسی  را  عالوه،  روش  این  که  هایی 

دهد که تعداد خبرگان بین  اند، نشان می انتخاب کرده 
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های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . سید رضا بدیعی خیرآبادی ،مهرداد مسعودنژاد
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

)، (خداداد  ۲۰۰۸،  ١آذر و بیاتنفر بوده است (  ۱۵تا    ۵
همکاران،    ٢حسینی  (فیروزجائیان ۱۱۲۰و  و    ٣)، 

 )،۲۰۱۳همکاران، 

 )، ۲۰۱۴، ٤آبادی و اسدیان اردکانی (مروتی شریف 

 (Raeesi et al 2013)، 

 )۲۰۱۴ (Armanmehr & Mohtadi, 

بندی  در پژوهش حاضر براي شناسایی و اولویت 
سکونت  بافت  نوسازی  غیررسمی    هایگاهموانع 

کتابخانه  روش  با  نخست  مشهد،   ،ایکالنشهر 
و كاوش قرار گرفت.    یمورد بررس  مرتبط  ی هاپژوهش 

نظران  آوري نظرات كارشناسان، صاحب پس از جمع 
ی مقاالت پیشین پیرامون موانع  و خبرگان و مطالعه

بافت سکونت  کالن گاهنوسازی  غیررسمی  شهر  های 
تهيه شد. پس   ی پژوهشی اولیهمشهد، پرسشنامه

عامل و در    ۲۹ی اول که شامل  ی پرسشنامهاز تهیه 
پنج  لیکریت  زیاد  طیف  بسیار  تا  کم  بسیار  از  تایی 

نفر از خبرگان پژوهش توزیع شد،    ۱۴طراحی و بین  
ی اول، با استفاده  شده در پرسشنامهعوامل ارزیابی 

تصمیم (تکنیک  تاپسیس  تکنیک  مسائل  از  گیری 
گیری  ندی شده و در نهایت با بهره بمعیاره) رتبهچند

بافت سکونت  نوسازی  پارتو، موانع  های  گاهاز اصل 
کالن  ادامه غیررسمی  برای  مشهد  مراحل شهر  ی 

می  انتخاب  دست پژوهش  برای  یک  شوند.  به  یابی 
مدل یکپارچه در تحقیق حاضر، از روش الگوسازی  

 .ساختاری تفسیری استفاده خواهد شد 

تکنیکTOPSIS تکنیک از  یکی  معروف  :  های 
تصمیم روش چندهای  است.  گیری  کالسیک  معیاره 

منطق   معرفی شد.  یون  و  هوانگ  توسط  بار  اولین 
آل آل و ضد ایده ، تعریف حل ایدهTOPSISاصولی  

آل حلی است که معیارهای سود را  است. حل ایده 
می مینیمم  را  هزینه  معیارهای  و  نماید.  ماکزیمم 

حبه خالصه،  ایده طور  بهترین  ل  تمام  شامل  آل 

 
 

1 Azar &Bayat 
2 Khodadad Hosseini 
3 Firoozjaeian 

که حل  مقادیر معیارهای در دسترس است. درحالی 
آل، ترکیبی از بدترین مقادیر معیارهای در  ضد ایده 

 .)۲۰۱۹و همکاران، ٥دسترس است (مسعودنژاد 

ي یک  در این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله
نقطه از  ایده گزینه  فاصلهي  نقطه آل،  از  آن  ي ي 

شود. بدان معنی  منفی هم در نظر گرفته می آل ایده 
گزینه  از  که  فاصله  کمترین  دارای  باید  انتخابی،  ي 

ایده راه درعینحل  و  بوده  دورترین  آل  دارای  حال 
 .آل منفی باشدحل ایده فاصله از راه 

 :این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که

به   -الف باید  شاخص  هر  طور  مطلوبیت 
یا کاهشی باشد. هر چه امتیاز  یکنواخت، افزایشی  

کسب شده توسط گزینه بیشتر، مطلوبیت بیشتر  
دارد و برعکس این قضیه نیز صادق است که بدان  
شاخص،   یک  از  موجود  ارزش  بهترین  صورت، 

آل مثبت آن بوده و بدترین ارزش  دهنده ایده نشان 
آل منفی برای آن  ي ایده کنندهموجود از آن، مشخص 

 .خواهد بود

ایدهصلهفا  -ب از  از  ي یک گزینه  یا  و  آل مثبت 
به ایده  است  ممکن  منفی  فاصلهآل  ي  صورت 

صورت مجموع قدرمطلق از فواصل  اقلیدسی و یا به 
که   بلوکی، محاسبه شود  فواصل  به  خطی معروف 
بین   در  جایگزینی  و  تبادل  نرخ  به  بستگی  امر  این 

 .ها داردشاخص

مرکز دارد  : اصل پارتو بر این واقعیت تاصل پارتو
که باید هوشمندانه بر روي چيزهاي درست و مهم  

  ۸۰ها  درصد علت   ۲۰کند که  تمرکز كنيم و عنوان می 
درصد    ۲۰آورد یا به عبارتی  ها را پدید می درصد معلول 

 .آورندوجود می درصد نتایج را به   ۸۰کارها  

4 Morovati Sharifabadi & Asadian Ardakani 
5 Masoudnejad 
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را تقریباً   ۸۰/ ۲۰به این ترتیب، شاید بتوان قانون  
تا    به همه چیز تعمیم از علوم مدیریتی گرفته  داد، 

 جهان فیزیکی اطراف. 

(Sanders, 1992; Kim & Weck, 2005) 
 :شودگام محاسبه و اجرا می  ۳اصل پارتو در   

ها به  های ورودی را بر حسب مقدار آنداده  -۱
 .کنیمترتیب نزولی در جدولی تنظیم می 

  در گام دوم فراوانی تجمعی، فراوانی تجمعی  -۲
هر   برای  را  نسبی  تجمعی  فراوانی  درصد  و  نسبی 

 .دهیمگزینه محاسبه و در جدول قرار می 

نسبی   -۳ تجمعی  فراوانی  درصد  که  عواملی 
عنوان تأثیرگذارترین  درصد است، به   ۲۰ها کمتر از  آن

ها  درصد علت   ۸۰درصد عواملی که    ۲۰عوامل یعنی  
 .شوندآورند شناسایی می وجود می را به

به ار تفسیریروش ساخت آمده دست  : اطالعات 
سازی ساختاری  از خبرگان با استفاده از تکنیک مدل 

از   یکی  تکنیک  این  شد.  خواهند  تحلیل  تفسیری 
سیستم روش طراحی  سیستم های  ویژه  به  های  ها، 

مدل  است.  اجتماعی  و  ساختاری  اقتصادی  سازی 
بهره  با  که  است  رویکردی  از تفسیری،  گیری 

رایانه به    ریاضیات،  متخصصان،  مشارکت  نیز  و 
مدل  سیستمطراحی  و  پیچیده  ها  و  بزرگ  های 

تفسیری  (Singh et al, 2003)پردازد  می . ساختار 
روشی برای طراحی الگوی روابط پیچیده و چندگانه  
نوعی   روش  این  است.  پدیده  یک  متغیرهای  میان 
پارادایم   اساس  بر  که  است  ساختاری  تحلیل 

ست. هدف این روش نیز  تفسیری بنا نهاده شده ا
ی  شناسایی روابط بین متغیرهای زیربنایی یک پدیده 

چندوجهی و پیچیده است و برای مطالعات مدیریت  
 .و علوم اجتماعی مناسب است

شناسی تحقیق، مبتنی بر الگوسازی  مراحل روش
 :ساختاری تفسیری، شامل مراحل زیر خواهد بود

شاخص جمع  -۱ و  ابعاد  های  آوری 
ی قبل، ی مدل: موانعی که در مرحله نده دهتشکیل

شناسایی  به مدل  به  ورود  برای  نهایی  موانع  عنوان 

ی کار وارد مدل  بندی شده تا در ادامهاند، جمع شده
 .شوند

رابطه -۲ و  تعیین  ابعاد  بین  مفهومی  ی 
ها (تشکیل ماتریس ساختاری روابط درونی  شاخص

باط میان  وتحلیل ارتعوامل): این ماتریس برای تجزیه
شود. در اين پژوهش براي تعيين  موانع تشکیل می 

بافت   نوسازی  موانع  ميان  محتوايي  روابط 
خبره استفاده    ۱۴های غیررسمی، از نظر  گاهسکونت 

حوزه  در  مستقیماً  همگي  كه  است  ی  شده 
آن  گاهسکونت  با  و  داشتند  فعاليت  غیررسمی  های 

اختیار    در   آشنا بودند. در این مرحله، یک پرسشنامه
از    ۱۴ خبره و کارشناس پژوهش قرار گرفت و پس 

پاسخ  بررسی  و  خبرگان  به  پاسخگویی  توجه  با  ها، 
پاسخ  درونی  فراوانی  روابط  ساختاری  ماتریس  ها، 

(ماتریس مقایسه معیارها) به دست آمده است، در  
این ماتریس برای نشان دادن ارتباطات بین ابعاد از  

 :است چهار عالمت زیر استفاده شده

V طرفه از: ارتباط یک a  بهb ؛ 

A طرفه از: ارتباط یک b به a ؛ 

Xارتباط دوطرفه از : a به b  و بالعکس؛ 

Oهیچ ارتباطی بین : a و b  وجود ندارد. 

ساختاری   -۳ خودتعاملی  ماتریس  تشکیل 
اولیه): در این مرحله با استفاده    یابی (ماتریس دست 

جای  قانون  روابط  ۰-۱گذاری  از  ساختاری  ماتریس   ،
شود. به این  تبدیل می  ۰-۱درونی عوامل به ماتریس  
 .شودیابی اولیه گفته می ماتریس، ماتریس دست 

) عامل  دو  بین  ارتباط  ماتریس  i،jاگر  در   (
یابی اولیه، باشد، در ماتریس دست  Vخودتعاملی،  

  ۰را با عدد    j،iو ارتباط بین    ۱را با عدد    i ،jاط بین  ارتب
 .کنیمجایگزین می 

) عامل  دو  بین  ارتباط  ماتریس  i،jاگر  در   (
اولیه،  باشد، در ماتریس دست  Aخودتعاملی،   یابی 

  ۱را با عدد    j،iو ارتباط بین    ۰را با عدد    i ،jارتباط بین  
 .کنیمجایگزین می 
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) عامل  دو  بین  ارتباط  ماتریس    i، (jاگر  در 
یابی اولیه، باشد، در ماتریس دست  Xخودتعاملی،  

  ۱را با عدد    j،iو ارتباط بین    ۱را با عدد    i،jارتباط بین  
 .کنیمجایگزین می 

) عامل  دو  بین  ارتباط  ماتریس  i،jاگر  در   (
یابی اولیه،  باشد، در ماتریس دست  Oخودتعاملی،  

  ۰را با عدد    j،iو ارتباط بین    ۰را با عدد    i،j ارتباط بین
 .کنیمجایگزین می 

یابی (ماتریس  سازگار کردن ماتریس دست  -۴
یابی نهایی یا اصالح شده): بر اساس خاصیت  دست 

  ۲شود و متغير  ۲منجر به متغير  ۱تسری اگر متغير 
نيز منجر به    ۱شود، بايد متغير    ۳هم منجر به متغير  

شود و اگر در ماتريس دستيابي اين حالت    ۳متغير  
رار نبود، بايد ماتريس اصالح شده و روابطي كه  برق

 ) شود  برقرار  افتاده  قلم  .  Agarwal et al)،۲۰۰۷از 
 .نشان داده خواهد شد  ۱ارتباطات اصالح شده با *

سطح  -۵ و  روابط  و  تعیین  ابعاد  بین  بندی 
ها: در این مرحله با به دست آمدن ماتریس  شاخص

نهایی برای تعیین سطح عوامل، ابتدا دو    یابیدست 
دست مجموعه  قابل  (پیش ی  مقدم  و  را  یابی  نیاز) 

می مجموعه تعریف  دست کنیم.  متغیر،  ی  هر  يابي 
مي  متغيرهايي  متغير شامل  اين  طريق  از  كه  شود 

آن مي به  مجموعه توان  و  رسيد  شامل ها  مقدم  ی 
اين  توان به  ها مي شود كه از طريق آنمتغيرهايي مي 

متغير رسيد. اين كار با استفاده از ماتريس دستيابي  
مي  انجام  مجموعه نهایی  تعيين  از  پس    شود. 

يابي و مقدم براي هر متغير، عناصر مشترك  دست 
دست  مجموعه  متغير در  هر  براي  مقدم  و  يابي 

مي  مجموعه شناسايي  تعيين  از  پس  هاي  شوند. 
عيين  یابی و عناصر مشترك، نوبت به تمقدم و دست 

مي  (عوامل)  متغيرها  جدول  سطح  اولين  در  رسد. 
مجموعه   كه  است  سطح  باالترين  داراي  متغيري 
يكسان   كامالً  آن  مشترك  عناصر  و  دستيابي 

ها  باشند. پس از تعيين اين متغير يا متغيرها، آنمي
مانده،  از جدول حذف شده و با بقيه متغيرهاي باقي 

مل تشكيل  جداول بعدي برای تعیین سطح سایر عوا
اول،  مي جدول  همانند  نيز  دوم  جدول  در  شوند. 

دوم مشخص مي  متغیرهای سطح  یا  و  متغير  شود 
 .یابد ی متغيرها ادامه مياين كار تا تعيين سطح همه 

هاي  شاخص   ترسيم شبكه تعامالت ابعاد و -۶
فرآيند محوري: پس از تعيين روابط و سطح عوامل،  

ل ترسيم كرد. به  ها را به صورت یک مدتوان آن مي
ها به  همين منظور ابتدا عوامل بر حسب سطح آن 

 .شوندترتيب از باال به پايين تنظيم می

روش   -۷ از  استفاده  با  نیز  ادامه  در 
مک  تجزیه  میک  موانع  (MICMAC)وتحلیل   ،

بافت سکونت  کالن گاهنوسازی  غیررسمی  شهر  های 
مشهد با توجه به قدرت نفوذ و هدایت هر عامل در  

هاي  وامل ديگر و ميزان وابستگي هر عامل به عامل ع
یابی نهایی) در چهار  ديگر (بر اساس ماتریس دست 

تقسم  و  سطح  نفوذ  قدرت  تا  شد  خواهند  بندي 
 :تأثیرپذیری عوامل نیز مشخص شود

استقالل  • سطح  یا  مستقل  متغیرهای 
قدرت   و  وابستگی  حداقل  که  عواملی  (خودمختار): 

ا دارند (این متغیارها تقریباً از  نفوذ در دیگر عوامل ر 
شوند، زیرا داراي اتصاالت ضعیفی با  سیستم جدا می
 .سیستم هستند)

وابستگی   • که  عواملی  وابسته:  متغیرهای 
 .زیادی به دیگر عوامل دارند

روابط   • که  عواملی  پیونددهنده:  متغیرهای 
 .ای با دیگر عوامل دارنددوطرفه 

(سطح   • کلیدی  مستقل  نفوذ):  متغیرهای 
عواملی که بر دیگر عوامل نفوذ و تأثیر قابل توجهی  

 .دارند

شماره   نمودار  پژوهش    ۱در  اجرای  چهارچوب 
 حاضر نشان شده است. 

 ها و بحثیافته ٤
ارائه  منظور  به  حاضر  پژوهش  جهت  در  مدلی  ی 

اولویت  و  بافت  شناسایی  نوسازی  موانع  بندی 
با استفاده از    شهرها های غیررسمی کالنگاهسکونت 

مدل  به  تکنیک  توجه  با  و  تفسیری  ساختار  سازی 
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تعداد   گرفته،  صورت  شناسایی    ۲۹مطالعات  مانع 
طیف   قالب  در  که  اولیه  پرسشنامه  حال  شد. 

تایی تهیه شده و میزان تأثیر هر یک از    ۵لیکریت  
سکونت  بافت  نوسازی  جهت  در  را  های  گاهموانع 

خیلی تا  کم  خیلی  از  مشهد  سؤال    غیررسمی  زیاد 
بندی  کرده است، بین خبرگان توزیع و پس از جمع 

به  نتیجه  خبرگان  نرم نظرات  ورودی  افزار  عنوان 
موسوم به تاپسیس که برگرفته از تکنیک تاپسیس  
داده شد،   توضیح  در مرحله قبل  آن  کلیات  و  بوده 

رتبه  همان  یا  افزار  نرم  خروجی  و  شده  بندی وارد 
 ه است. آمد ۱موانع در جدول شماره  

 

 
 چهارچوب اجرای پژوهش   ١  نمودار 

 منبع: نگارندگان 

استخراج موانع اولیه نوسازی 
بافت سکونت گاه های غیررسمی

نظرسنجی از خبرگان جهت 
تأیید و تکمیل موانع نوسازی 

بافت سکونت گاه های غیررسمی

رتبه بندی موانع نوسازی بافت 
سکونت گاه های غیررسمی با 
استفاده از تکنیک تاپسیس

شناسایی موانع کلیدی با 
بهره گیری از قواعد اصل پارتو

استفاده از  مدل سازی ساختاری 
تفسیری بر اساس موانع تأیید 

شده در مرحله قبلی

سطح بندی موانع و نشان دادن 
روابط میان آن ها و تهیه جدول 

وابستگی-هدایت
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   مشهد با استفاده از تکنیک تاپسیس   شهر های غیررسمی کالن گاه بندی موانع نوسازی بافت سکونت رتبه   ١  جدول 

شمار
 موانع  ابعاد ه

فاصله تا  
آل ایده 

 مثبت 

فاصله تا  
آل ایده 

 منفی
Cli (نتیجه)  رتبه 

 ٩ ٠٫٧٦١٥ ٠٫٨٨٣٩ ٠٫٢٧٦٨ عدم حضور و مشارکت ساکنین اجتماعی  ١

 ٢٩ ٠٫٤٣٥٦ ٠٫٥٥٧١ ٠٫٧٢١٨ فقدان نهاد دمکراتیک جهت انعکاس نظرات مردم (شوراهای محله)  اجتماعی  ٢

 ٢ ٠٫٧٨٥٦ ٠٫٩٧١ ٠٫٢٦٥١ های اداری عدم اعتماد کافی به سیستم  اجتماعی  ٣

 ٢٦ ٠٫٥٦٢٥ ٠٫٦٣١٤ ٠٫٤٩٣٢ گسترش فرهنگ فقر  اجتماعی  ٤

 ٢٢ ٠٫٦٤٣٠ ٠٫٧٨٥٦ ٠٫٤٣٦٢ های شهری عدم توجه به موضوع اشتغال در طرح  اجتماعی  ٥

 ٢٤ ٠٫٦٣٧٧ ٠٫٧٩٥٥ ٠٫٤٥١٩ غیررسمی و غیرقانونی های اشتغال در فعالیت  اجتماعی  ٦

های دولتی های تشویقی یکپارچه و هماهنگ بین دستگاه فقدان سیاست  اجتماعی  ٧
 ١٧ ٠٫٧١٠٨ ٠٫٨٩٧١ ٠٫٣٦٥ های مالیاتیمثل بخشودگی 

 ٢١ ٠٫٦٥١٨ ٠٫٨٠٨٢ ٠٫٤٣١٨ پایین بودن امنیت در محالت  اجتماعی  ٨

 ١٠ ٠٫٧٥٩٦ ٠٫٩٠٥٥ ٠٫٢٨٦٥ درآمد خانوارپایین بودن سطح  اقتصادی ٩

 ١٨ ٠٫٧١٠٧ ٠٫٩٧٨٥ ٠٫٣٩٨٣ های شهری منطقه عدم توجه به اقتصاد خانواده در طرح  اقتصادی ١٠

 ٥ ٠٫٧٧٢٤ ٠٫٩٥٦٦ ٠٫٢٨١٨ فقدان تسهیالت بانکی الزم متناسب با شرایط منطقه اقتصادی ١١

 ٢٠ ٠٫٦٧٧٦ ٠٫٨٠٣٩ ٠٫٣٨٢٥ وساز های ساخت هزینهپایین بودن ارزش زمین در مقایسه با  اقتصادی ١٢

 ٢٣ ٠٫٦٤٢٨ ٠٫٧١١٢ ٠٫٣٩٥٢ عدم تأمین و توزیع منابع مالی مورد نیاز جهت نوسازی بافت  اقتصادی ١٣

 ٨ ٠٫٧٦٨٤ ٠٫٨٨٤٣ ٠٫٢٦٦٦ فقدان سند مالکیت  حقوقی  ١٤

 ١٣ ٠٫٧٣٨٠ ٠٫٩٤٨٥ ٠٫٣٣٦٧ ای های حاشیه فقدان یک برنامه مدون در برخورد با بافت  حقوقی  ١٥

 ١١ ٠٫٧٥٨٤ ٠٫٩٣٦٦ ٠٫٢٩٨٣ نارسایی قوانین و مقررات  حقوقی  ١٦

 ٤ ٠٫٧٧٥٥ ٠٫٩٧٤٩ ٠٫٢٨٢٣ ی شهری فقدان مدیریت یکپارچه  حقوقی  ١٧

 ١ ٠٫٧٨٦٩ ٠٫٩٦٥٩ ٠٫٢٦١٥ تدوین قوانین و مقررات بدون توجه به خواست و نیاز ساکنین  حقوقی  ١٨

 ١٦ ٠٫٧١١٠ ٠٫٨٦٢٠ ٠٫٣٥٠٣ سازی رسانی و فرهنگ ترویج، اطالع عدم  فرهنگی ١٩

 ٢٥ ٠٫٦١٦٣ ٠٫٧٠٢٤ ٠٫٤٣٧٤ ها و خدمات شهری ضعف زیرساخت  کالبدی ٢٠

 ٦ ٠٫٧٧٢٤ ٠٫٩٥٦٦ ٠٫٢٨١٨ های شهری و شرایط و خواست ساکنین عدم تناسب بین طرح  کالبدی ٢١

 ١٩ ٠٫٦٨٤٩ ٠٫٨٠٢٨ ٠٫٣٦٩٤ های شهری توزیع نامتناسب کاربری  کالبدی ٢٢

 ٣ ٠٫٧٨٥٦ ٠٫٩٧١ ٠٫٢٦٥١ ریزدانگی قطعات  کالبدی ٢٣

 ١٢ ٠٫٧٤٨١ ٠٫٩٠٩٥ ٠٫٣٠٦٢ عرض بودن معابر کم کالبدی ٢٤

 ١٥ ٠٫٧١٧٠ ٠٫٨٨٤ ٠٫٣٤٩ های مختلف) عدم تناسب بین سرانه فضاهای مورد نیاز (کاربری  کالبدی ٢٥

های دولتی و ها و سازمان رهاشده مربوط به دستگاه های خالی و وجود زمین  کالبدی ٢٦
 ٢٧ ٠٫٥٠٥٧ ٠٫٥٩٣٧ ٠٫٥٨٠٤ دولتی شبه

 ٢٨ ٠٫٤٨١٣ ٠٫٦٦٧١ ٠٫٧١٩ ضعف مبلمان شهری در محالت هدف  کالبدی ٢٧

 ١٤ ٠٫٧٢١٤ ٠٫٨٦٣٦ ٠٫٣٣٣٥ موقوفه بودن امالک  حقوقی  ٢٨

 ٧ ٠٫٧٦٩٩ ١٫٠٠١٨ ٠٫٢٩٩٤ وسازبر بودن فرایند اخذ مجوز ساخت زمان حقوقی  ٢٩

 های پژوهش منبع: یافته 
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 شهر مشهد)  ی موردی مطالعه ( تار تفسیری ساخ سازیمدل ها با استفاده از تکنیک  شهر کالن

 

به   شده،  شناسایی  موانع  زیاد  تعداد  به  توجه  با 
ترین و تأثیرگذارترین موانع  جهت تمرکز بر روی مهم 

شد   مقرر  پارتو  اصل  کمک  که    ۲۰به  موانع  درصد 
انتخاب   مدل  به  ورود  برای  دارند  را  تأثیر  بیشترین 
شوند. در این بخش وزن حاصل از تکنیک تاپسیس  

ر گرفته شد و از  عنوان مقدار برای هر مانع در نظبه

  ۲۰عنوان  مانع نخست به   ۶شده،  مانع شناسایی   ۲۹
 .درصد موانع بسیار مهم و تأثیرگذار شناخته شدند

مانع بعدی نیز انتخاب    ۴با نظر خبرگان پژوهش،  
سازی نهایی  مانع، جهت بررسی و مدل   ۱۰و درنهایت  

سکونت  بافت  نوسازی  غیررسمی  گاهموانع  های 
 ثبت شد.  ۲شهر مشهد انتخاب و در جدول کالن 

 
 شهر مشهد با استفاده از اصل پارتو های غیررسمی کالن گاه ت سکونت شناسایی موانع نوسازی باف   ٢  جدول 

 موانع  ابعاد  رتبه
وزن نسبی 

تجمعی  تجمعی عوامل 
 نسبی 

درصدتجمعی  
 نسبی 

 حقوقی ١
تدوین قوانین و مقررات بدون توجه به خواست و 

 ٤ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٧٨٦٩ ٠٫٧٨٦٩ نیاز ساکنین

های اداریسیستمعدم اعتماد کافی به  اجتماعی  ٢  ٨ ٠٫٠٧٨٣ ١٫٥٧٢٥ ٠٫٧٨٥٦ 

 ١٢ ٠٫١١٧٤ ٢٫٣٥٨١ ٠٫٧٨٥٦ ریزدانگی قطعات  کالبدی  ٣

ی شهری فقدان مدیریت یکپارچه حقوقی ٤  ١٦ ٠٫١٥٦٠ ٣٫١٣٣٦ ٠٫٧٧٥٥ 

٥ 
اقتصاد 

 ی
فقدان تسهیالت بانکی الزم متناسب با شرایط  

 ١٩ ٠٫١٩٤٤ ٣٫٩٠٦٠ ٠٫٧٧٢٤ منطقه 

 کالبدی  ٦
های شهری و شرایط و  بین طرحعدم تناسب 

 ٢٣ ٠٫٢٣٢٨ ٤٫٦٧٨٤ ٠٫٧٧٢٤ خواست ساکنین 

وسازبر بودن فرایند اخذ مجوز ساختزمان حقوقی ٧  ٢٧ ٠٫٢٧١٢ ٥٫٤٤٨٣ ٠٫٧٦٩٩ 

 ٣١ ٠٫٣٠٩٤ ٦٫٢١٦٧ ٠٫٧٦٨٤ فقدان سند مالکیت  حقوقی ٨

 ٣٥ ٠٫٣٤٧٣ ٦٫٩٧٨٢ ٠٫٧٦١٥ عدم حضور و مشارکت ساکنین اجتماعی  ٩

١٠ 
اقتصاد 

 ی
 ٣٩ ٠٫٣٨٥١ ٧٫٧٣٧٨ ٠٫٧٥٩٦ پایین بودن سطح درآمد خانوار 

 ٤٢ ٠٫٤٢٢٩ ٨٫٤٩٦٢ ٠٫٧٥٨٤ نارسایی قوانین و مقررات  حقوقی ١١

عرض بودن معابر کم کالبدی  ١٢  ٤٦ ٠٫٤٦٠١ ٩٫٢٤٤٣ ٠٫٧٤٨١ 

 حقوقی ١٣
های فقدان یک برنامه مدون در برخورد با بافت

ای حاشیه  ٥٠ ٠٫٤٩٦٨ ٩٫٩٨٢٣ ٠٫٧٣٨٠ 

 ٥٣ ٠٫٥٣٢٧ ١٠٫٧٠٣٧ ٠٫٧٢١٤ موقوفه بودن امالک  حقوقی ١٤

 کالبدی  ١٥
عدم تناسب بین سرانه فضاهای مورد نیاز  

های مختلف) (کاربری  ٥٧ ٠٫٥٦٨٤ ١١٫٤٢٠٧ ٠٫٧١٧٠ 

سازیرسانی و فرهنگعدم ترویج، اطالع  فرهنگی ١٦  ٦٠ ٠٫٦٠٣٨ ١٢٫١٣١٧ ٠٫٧١١٠ 

های تشویقی یکپارچه و هماهنگ  سیاستفقدان  اجتماعی  ١٧
های دولتی بین دستگاه  ٦٤ ٠٫٦٣٩٢ ١٢٫٨٤٢٥ ٠٫٧١٠٨ 

١٨ 
اقتصاد 

 ی
های شهری  عدم توجه به اقتصاد خانواده در طرح

 ٦٧ ٠٫٦٧٤٥ ١٣٫٥٥٣٢ ٠٫٧١٠٧ منطقه 

های شهری توزیع نامتناسب کاربری کالبدی  ١٩  ٧١ ٠٫٧٠٨٦ ١٤٫٢٣٨١ ٠٫٦٨٤٩ 

٢٠ 
اقتصاد 

 ی
های  بودن ارزش زمین در مقایسه با هزینهپایین 

وسازساخت  ٧٤ ٠٫٧٤٢٤ ١٤٫٩١٥٧ ٠٫٦٧٧٦ 
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های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . سید رضا بدیعی خیرآبادی ،مهرداد مسعودنژاد
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

 ٧٧ ٠٫٧٧٤٨ ١٥٫٥٦٧٥ ٠٫٦٥١٨ پایین بودن امنیت در محالت  اجتماعی  ٢١

های شهری عدم توجه به موضوع اشتغال در طرح اجتماعی  ٢٢  ٨١ ٠٫٨٠٦٨ ١٦٫٢١٠٥ ٠٫٦٤٣٠ 

٢٣ 
اقتصاد 

 ی
مالی موردنیاز جهت  عدم تأمین و توزیع منابع 

 ٨٤ ٠٫٨٣٨٨ ١٦٫٨٥٣٣ ٠٫٦٤٢٨ نوسازی بافت 

های غیررسمی و غیرقانونی اشتغال در فعالیت اجتماعی  ٢٤  ٨٧ ٠٫٨٧٠٥ ١٧٫٤٩١٠ ٠٫٦٣٧٧ 

ها و خدمات شهریضعف زیرساخت  کالبدی  ٢٥  ٩٠ ٠٫٩٠١٢ ١٨٫١٠٧٢ ٠٫٦١٦٢ 

 ٩٣ ٠٫٩٢٩٢ ١٨٫٦٦٩٨ ٠٫٥٦٢٦ گسترش فرهنگ فقر  اجتماعی  ٢٦

 کالبدی  ٢٧
ها وجود زمینهای خالی و رهاشده مربوط به دستگاه

های دولتی و شبه دولتیو سازمان  ٩٥ ٠٫٩٥٤٤ ١٩٫١٧٥٥ ٠٫٥٠٥٧ 

 ٩٨ ٠٫٩٧٨٣ ١٩٫٦٥٦٨ ٠٫٤٨١٣ ضعف مبلمان شهری در محالت هدف کالبدی  ٢٨

فقدان نهاد دمکراتیک جهت انعکاس نظرات مردم   اجتماعی  ٢٩
 ١٠٠ ١٫٠٠٠ ٢٠٫٠٩٢٤ ٠٫٤٣٥٦ (شوراهای محله) 

 منبع: یافته های پژوهش 

 

مدل  جهت  موانع  شدن  نهایی  از  سازی، پس 
شماره   ساختار    ۲پرسشنامه  مدل  اساس  بر  که 

نفر خبره منتخب توزیع    ۱۴تفسیری تهیه شده بین  
و خبرگان پژوهش مطابق آنچه در روش کار بیان شد  

و ثبت   )Xیا    V  ،O  ،Aرابطه بین موانع را شناسایی (
نمودند. نتایج کسب شده بر اساس مدنظر خبرگان  

درونی مطابق جدول  مع ج ماتریس ساختار  و  بندی 
 تنظیم شد.  ۳شماره 

 
 ماتریس ساختاری روابط درونی (ماتریس خودتعاملی ساختاری) موانع منتخب   ٣  جدول 

 
b 
 
 
a 

پایین بودن سطح درآمد خانوار 
ت ساکنین 

شارک
ضور و م

عدم ح
 

فقدان 
ت 

سند مالکی
 

زمان
بر بودن فرایند اخذ مجوز  

ت
ساخ

وساز
 

ب بین طرح
عدم تناس

های شهری و 
ت ساکنین 

ط و خواس
شرای

 

ب با  
ت بانکی الزم متناس

سهیال
فقدان ت

ط منطقه 
شرای

ت یکپارچه 
فقدان مدیری

ی شهری 
 

ت 
ریزدانگی قطعا

ستم 
عدم اعتماد کافی به سی

های اداری
 

ت بدون 
تدوین قوانین و مقررا

ت و نیاز ساکنین توجه به 
خواس

 

تدوین قوانین و مقررات بدون توجه به 
  O V V V V V A O A خواست و نیاز ساکنین 

   O V O A A O A O های اداریعدم اعتماد کافی به سیستم

    A V X V A O A ریزدانگی قطعات 

     O V O V V O ی شهری فقدان مدیریت یکپارچه

بانکی الزم متناسب با  فقدان تسهیالت  
      O V A O O شرایط منطقه 

های شهری و عدم تناسب بین طرح
 شرایط و خواست ساکنین 

O V O V       
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 شهر مشهد)  ی موردی مطالعه ( تار تفسیری ساخ سازیمدل ها با استفاده از تکنیک  شهر کالن

 

بر بودن فرایند اخذ مجوز  زمان
 وسازساخت

O V A        

         A V فقدان سند مالکیت 

          A عدم حضور و مشارکت ساکنین

           درآمد خانوار پایین بودن سطح 

 های پژوهش منبع: یافته 

 

)  ۳روابط درونی (جدول شماره    یابی اولیه باید روابط تعریف شده در ماتریسدر ادامه برای تعیین ماتریس دست 
 ثبت شد.  ۴به صورت صفر و یک در آمده و نتیجه مطابق جدول شماره 

 
 موانع منتخب   یابی نهایی ماتریس دست  ٤  جدول 

 
 
 
 

b 
 
 
 
 

a ١
ت بدون توجه 

. تدوین قوانین و مقررا
ت و نیاز ساکنین

 به خواس

٢
. عدم اعتماد 

ستم
کافی به سی

های 
 اداری 

٣
ت 

. ریزدانگی قطعا
 

٤
ت یکپارچه 

. فقدان مدیری
ی شهری

 

٥
ت بانکی الزم  

سهیال
. فقدان ت

ط منطقه 
ب با شرای

 متناس

٦
ب بین طرح

. عدم تناس
های شهری و  

ت ساکنین 
ط و خواس

٧ شرای
. زمان

بر بودن فرایند اخذ مجوز  
ت

ساخ
وساز

 

٨
ت

. فقدان سند مالکی
 

٩
ضور و 

. عدم ح
ت ساکنین

شارک
م

 ١٠
. پایین بودن سطح درآمد خانوار 

 

. تدوین قوانین و مقررات بدون توجه ١
 ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ به خواست و نیاز ساکنین

های . عدم اعتماد کافی به سیستم٢
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ اداری 

. ریزدانگی قطعات ٣  ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ 
ی شهرییکپارچه . فقدان مدیریت ٤  ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ 

. فقدان تسهیالت بانکی الزم  ٥
 متناسب با شرایط منطقه 

٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ 

های شهری و  . عدم تناسب بین طرح٦
 شرایط و خواست ساکنین 

٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ 

بر بودن فرایند اخذ مجوز  . زمان٧
وسازساخت  

٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ 

فقدان سند مالکیت. ٨  ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ 
. عدم حضور و مشارکت ساکنین٩  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
. پایین بودن سطح درآمد خانوار ١٠  ١ ١ ١ *١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ 

 های پژوهش منبع: یافته 
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های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . سید رضا بدیعی خیرآبادی ،مهرداد مسعودنژاد
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

 

شده موسوم  که به ماتریس اصالح   ۵جدول شماره  
نتیجه  به   یاست  روابط  در  دست اصالح  آمده 

صورت که اگر  یابی اولیه است بدین ماتریس دست 
a   آنگاهb   و اگرb    آنگاهc  برقرار باشد بایدa    آنگاهc  

نیز برقرار باشد و چنانچه این رابطه برقرار نبود، در  

  ۱شده این برقراری رابطه را درج و با *ماتریس اصالح 
می  جدول  نمایش  در  نتیجه  که  یا    ۶شماره  دهیم 

شده آمده یابی نهایی یا اصالح همان ماتریس دست 
 است.

 

 موانع منتخب   یابی نهایی ماتریس دست  ٥  جدول 

b 
 
 
 
a 

١
ت بدون  

. تدوین قوانین و مقررا
ت و نیاز ساکنین 

 توجه به خواس

٢
. عدم اعتماد کافی به  

ستم
سی

های اداری 
 ٣

ت 
. ریزدانگی قطعا

 

٤
ت یکپارچه 

. فقدان مدیری
ی 

 شهری 

٥
ت بانکی الزم  

سهیال
. فقدان ت

ط منطقه 
ب با شرای

٦ متناس
ب بین طرح

. عدم تناس
ت های 

ط و خواس
شهری و شرای

 
 

٧
. زمان

بر بودن فرایند اخذ مجوز  
ت

ساخ
وساز

 

٨
ت

. فقدان سند مالکی
 

٩
ت 

شارک
ضور و م

. عدم ح
ساکنین

 ١٠
. پایین بودن سطح درآمد خانوار 

 

. تدوین قوانین و مقررات بدون  ١
 ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ *١ *١ ١ توجه به خواست و نیاز ساکنین 

های . عدم اعتماد کافی به سیستم٢
 ٠ ١ *١ *١ *١ *١ ٠ ٠ ١ ١ اداری 

. ریزدانگی قطعات ٣  ٠ ١ ١ ١ ٠ *١ ٠ ١ *١ ٠ 
ی شهرییکپارچه . فقدان مدیریت ٤  ٠ ١ *١ ١ ١ *١ ١ ١ ١ ١ 

. فقدان تسهیالت بانکی الزم  ٥
 متناسب با شرایط منطقه 

٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ 

های شهری . عدم تناسب بین طرح٦
 و شرایط و خواست ساکنین

٠ ١ *١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ *١ 

بر بودن فرایند اخذ مجوز  . زمان٧
وسازساخت  

٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ *١ 

فقدان سند مالکیت. ٨  ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ *١ ٠ 
. عدم حضور و مشارکت ساکنین٩  ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
. پایین بودن سطح درآمد خانوار ١٠  ١ ١ ١ *١ ٠ *١ ٠ ١ ٠ ٠ 

 های پژوهش منبع: یافته 

 

بایست نسبت به تعیین سطح  ی تحقیق می در ادامه
مجموعه  کمک  به  دست عوامل  قابل  و  ی  یابی 

از  مجموعه  منظور  این  برای  کرد،  اقدام  مقدم  ی 
دست  ماتریس  ماتریس  همان  یا  نهایی  یابی 

یابی  ی قابل دست مجموعه   .شده استفاده شداصالح 
آن خود  شامل  (ورودی)،  شاخص  و   یک  شاخص 

استشاخص  در و گذارندمی اثر آن بر که  هایی 

ی مقدم  مجموعه  .آمده است ۱ عدد با مربوطه سطر
و   شاخص  آن  خود  شامل  (خروجی)،  شاخص  یک 

می شاخص اثر  آن  از  که  است  در  هایی  و  پذیرند 
شناسایی هستند. پس  قابل   ۱ستون مربوطه با عدد  

مجموعه  تعیین  اشتراک    هایاز  خروجی،  و  ورودی 
 شود. ها برای هر یک از متغیرها تعیین میآن
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 شهر مشهد)  ی موردی مطالعه ( تار تفسیری ساخ سازیمدل ها با استفاده از تکنیک  شهر کالن

 

ها  متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشترک آن 
سلسله   از  سطح  باالترین  در  باشند،  مشابه  کامالً 

می  قرار  تفسیری  ساختاری  مدل  به  مراتب  گیرند. 
تشکیل اجزای  یافتن  بعدی  منظور  سطح  دهنده 
سط باالترین  اجزای  محاسبات  سیستم،  در  آن  ح 

می  حذف  مربوطه  جدول  عملیات  ریاضی  و  شوند 

تعیین اجزای سطح بعدی مانند روش تعیین اجزای  
می  انجام  آنجا  باالترین سطح  تا  عملیات  این  شود. 

می  تشکیلتکرار  اجزای  که  کلیهدهنده شود  ی  ی 
همکاران،   و  (آذر  شوند  مشخص  سیستم  سطوح 

طی  ۲۰۱۴ حاضر،  پژوهش  در  شرح  به    مرحله  ۵). 
 بندی انجام شده است. ، سطح ۱۰الی  ۶جداول 

 

 سازی ساختاری تفسیری جدول تعیین سطح یک موانع منتخب در سلسله مراتب مدل  ٦  جدول 

یابی دست موانع منتخب (مرحله اول)   سطح اشتراک  مقدم 
مقررات بدون توجه به خواست و نیاز . تدوین قوانین و ١

٧،٦،٤،٢،١ ١,٢,٣,٥,٦,٧,٨,٩ ساکنین   ٧،٦،٢،١   

های اداری . عدم اعتماد کافی به سیستم٢   ١,٢,٦,٧ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٧٬٨ ١,٢,٥,٦,٧,٨,٩,
٨ 

 

. ریزدانگی قطعات ٣   ٣,٨ ١٬٣٬٤٬٦٬٨٬١٠ ٢,٣,٥,٧,٨,٩  

ی شهری. فقدان مدیریت یکپارچه ٤   
,١٬٢٬٣٬٤٬٥٬٦٬٧٬٨

٤ ٤ ٩  

. فقدان تسهیالت بانکی الزم متناسب با شرایط منطقه ٥  ٥ ١٬٢٬٣٬٤٬٥٬٨٬١٠ ٥٬٩  

های شهری و شرایط و خواست  . عدم تناسب بین طرح٦
 ساکنین 

١,٢,٦ ١٫٢٫٤٫٦ ١٬٢٬٣٬٦٬٧٬٨٬٩  

وسازبر بودن فرایند اخذ مجوز ساخت. زمان٧  ١,٢,٧ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٧٬٨٬١٠ ١,٢,٧,٩  

. فقدان سند مالکیت٨   ٢,٣,٨ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٨٬١٠ ٢,٣,٥,٧,٨,٩  

. عدم حضور و مشارکت ساکنین٩   ١,٢,٣,٤,٥,٦,٧,٨,٩,١ ٩
١ ٩ ٠ 

. پایین بودن سطح درآمد خانوار ١٠   ١٠ ١٠ ٣,٥,٧,٨,٩,١٠  

 های پژوهش منبع: یافته 

 

 سازی ساختاری تفسیری جدول تعیین سطح دو موانع منتخب در سلسله مراتب مدل  ٧  جدول 

یابی دست موانع منتخب (مرحله دوم)   سطح اشتراک  مقدم 
. تدوین قوانین و مقررات بدون توجه به خواست و نیاز ساکنین ١  ١,٢,٦,٧ ١٬٢٬٤٬٦٬٧ ١,٢,٣,٥,٦,٧,٨  

های اداری سیستم. عدم اعتماد کافی به ٢  ١,٢,٦,٧,٨ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٧٬٨ ١,٢,٥,٦,٧,٨  

. ریزدانگی قطعات ٣  ٣,٨ ١٬٣٬٤٬٦٬٨٬١٠ ٢,٣,٥,٧,٨  

ی شهری. فقدان مدیریت یکپارچه ٤  ٤ ٤ ١٬٢٬٣٬٤٬٥٬٦٬٧٬٨  

. فقدان تسهیالت بانکی الزم متناسب با شرایط منطقه ٥  ٢ ٥ ١٬٢٬٣٬٤٬٥٬٨٬١٠ ٥ 
های شهری و شرایط و خواست ساکنینطرح. عدم تناسب بین ٦  ١,٢,٦ ١٫٢٫٤٫٦ ١٬٢٬٣٬٦٬٧٬٨  

وسازبر بودن فرایند اخذ مجوز ساخت. زمان٧  ٢ ١,٢,٧ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٧٬٨٬١٠ ١,٢,٧ 
. فقدان سند مالکیت٨  ٢,٣,٨ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٨٬١٠ ٢,٣,٥,٧,٨  

. پایین بودن سطح درآمد خانوار ١٠  ١٠ ١٠ ٣,٥,٧,٨,١٠  

 های پژوهش یافته منبع:  
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های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . سید رضا بدیعی خیرآبادی ،مهرداد مسعودنژاد
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

 

 

 سازی ساختاری تفسیری جدول تعیین سطح سه موانع منتخب در سلسله مراتب مدل  ٨  جدول 

 سطح اشتراک  مقدم یابی دست موانع منتخب (مرحله سوم) 

  ١,٢,٦ ١,٢,٤,٦ ١,٢,٣,٦,٨ . تدوین قوانین و مقررات بدون توجه به خواست و نیاز ساکنین ١

 ٣ ١,٢,٦,٨ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٨ ١,٢,٦,٨ های اداری . عدم اعتماد کافی به سیستم٢
  ٣,٨ ١٬٣٬٤٬٦٬٨٬١٠ ٢,٣,٨ . ریزدانگی قطعات ٣

  ٤ ٤ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٨ ی شهری. فقدان مدیریت یکپارچه ٤

  ١,٢,٦ ١٫٢٫٤٫٦ ١٬٢٬٣٬٦٬٨ های شهری و شرایط و خواست ساکنین. عدم تناسب بین طرح٦

 ٣ ٢,٣,٨ ١٬٢٬٣٬٤٬٦٬٨٬١٠ ٢,٣,٨ فقدان سند مالکیت. ٨
  ١٠ ١٠ ٣,٨,١٠ . پایین بودن سطح درآمد خانوار ١٠

 های پژوهش منبع: یافته 

 

 سازی ساختاری تفسیری جدول تعیین سطح چهار موانع منتخب در سلسله مراتب مدل  ٩  جدول 

 سطح اشتراک  مقدم یابی دست چهارم) موانع منتخب (مرحله 
  ١,٦ ١٬٤٬٦ ١٬٣٬٦ . تدوین قوانین و مقررات بدون توجه به خواست و نیاز ساکنین ١

 ٤ ٣ ١٬٣٬٤٬٦٬١٠ ٣ . ریزدانگی قطعات ٣
  ٤ ٤ ١٬٣٬٤٬٦ ی شهری. فقدان مدیریت یکپارچه ٤

  ١,٦ ١٬٤٬٦ ١٬٣٬٦ های شهری و شرایط و خواست ساکنین. عدم تناسب بین طرح٦

  ١٠ ١٠ ٣٬١٠ . پایین بودن سطح درآمد خانوار ١٠

 های پژوهش منبع: یافته 

 

 سازی ساختاری تفسیری جدول تعیین سطح پنج و شش موانع منتخب در سلسله مراتب مدل  ١٠  جدول 

 سطح اشتراک  مقدم یابی دست موانع منتخب (مرحله پنجم) 

 ٥ ١,٦ ١٬٤٬٦ ١٬٦ تدوین قوانین و مقررات بدون توجه به خواست و نیاز ساکنین . ١
 ٦ ٤ ٤ ١٬٤٬٦ ی شهری. فقدان مدیریت یکپارچه ٤
 ٥ ١,٦ ١٬٤٬٦ ١٬٦ های شهری و شرایط و خواست ساکنین. عدم تناسب بین طرح٦

 ٥ ١٠ ١٠ ١٠ . پایین بودن سطح درآمد خانوار ١٠
 های پژوهش منبع: یافته 

 

سطح نتیجه بافت  ی  نوسازی  موانع  بندی 
(جمع گاهسکونت  مشهد  شهر  غیررسمی  بندی  های 

آمده   ۱۱ی  ) در جدول شماره۱۰الی  ۶ی جداول نتیجه
 .است
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 شهر مشهد)  ی موردی مطالعه ( تار تفسیری ساخ سازیمدل ها با استفاده از تکنیک  شهر کالن

 

 

 

 

 شهر مشهد های غیررسمی کالن ه گا تعیین سطح و اولویت موانع نوسازی بافت سکونت  ١١  جدول 

 سطح عوامل  ردیف

 ٥ تدوین قوانین و مقررات بدون توجه به خواست و نیاز ساکنین ١
 ٣ های اداریعدم اعتماد کافی به سیستم ٢
 ٤ ریزدانگی قطعات  ٣
 ٦ ی شهری فقدان مدیریت یکپارچه ٤
 ٢ فقدان تسهیالت بانکی الزم متناسب با شرایط منطقه  ٥
 ٥ های شهری و شرایط و خواست ساکنینعدم تناسب بین طرح ٦
 ٢ وسازبر بودن فرایند اخذ مجوز ساختزمان ٧
 ٣ فقدان سند مالکیت  ٨
 ١ عدم حضور و مشارکت ساکنین ٩
 ٥ پایین بودن سطح درآمد خانوار  ١٠

 های پژوهش منبع: یافته 

 

در   که  متغیرهایی  یا  سطحمتغیر  (سطح   باالترین 
می  قرار  وابستهیک)  یعنی  گیرد  است  متغیر  ترین 

متغیری که بیشترین تأثیر را از سایر متغیرها دارد و  
پایین  یا متغیرهای  سطح (سطح شش)    ترینمتغیر 

و   بوده  متغیرها  زیربنای  سنگ  یا  تأثیرگذارترین 
متغیری است که دارای بیشترین تأثیر بر روی سایر  

آن  مابین  متغیرهای  سایر  و  هستند  از  متغیرها  ها 
تر از خود تأثیر پذیرفته و بر  متغیر یا متغیرهای پایین 

گذارد. در  متغیر یا متغیرهای سطوح باالتر تأثیر می
سطح مطابق شکل شماره   ۶ژوهش، عوامل در این پ 

 اند. یک قرار گرفته

بندی موانع از این جهت است که  اهمیت سطح 
شناسایی و حل موانعی که بیشترین تأثیر را بر سایر  
موانع دارند کمک شایانی به حل موانع دیگر خواهد  

نیاز حل سایر  بود و در حقیقت موانع تأثیرگذار، پیش 
 موانع هستند. 

از جداول  ارتبا استفاده  با  نیز  عوامل  میان  طات 
اولویت  و  سطح  شکل  تعیین  در  و  مشخص  بندی 
 شماره یک آمده است. 

شماره   به   ۱مطابق شکل  می و  مثال  توان  عنوان 
گفت که پائین بودن سطح درآمد خانوار تنها از یک  

یکپارچه مدیریت  (فقدان  ورودی  عامل  شهری)  ی 
نج عامل دیگر (عدم  داشته و یا تأثیرپذیر است و بر پ

مالکیت،   سند  فقدان  ساکنین،  مشارکت  و  حضور 
منطقه،   با  متناسب  الزم  بانکی  تسهیالت  فقدان 

ساخت زمان مجوز  اخذ  فرایند  بودن  وساز، بر 
ریزدانگی قطعات) تأثیرگذار است. این موضوع بدین  
با برطرف شدن مانع فقدان مدیریت   معناست که 

بو یکپارچه  پایین  مانع  شهری،  درآمد ی  سطح  دن 
خانوار در جهت نوسازی بافت مطابق آنچه در ادامه  

شود و از طرفی حل مانع  بیان خواهد شد، برطرف می 
پایین بودن سطح درآمد خانوار به حل پنج مانع دیگر  

 که در باال عنوان شد کمک خواهد کرد. 
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 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

 
 شهر مشهد های غیررسمی کالن گاه موانع نوسازی بافت سکونت مدل   ١  شکل 

 پژوهش   های یافته منبع:  

 

(تجزیهطبقه عوامل  ):  MICMACوتحلیل  بندی 
عوامل   بر  عامل  هر  نفوذ)  (قدرت  تأثیرگذاری  میزان 
عوامل   از  عامل  هر  (وابستگی)  تأثیرپذیری  و  ديگر 

با توجه به ماتریس دست یی (جدول  یابی نهاديگر 
می ۱۱شماره   مشخص  زمانی )  شاخص    شود.  که 

  aقرار گرفت به تعداد روابط    aموردنظر در جایگاه  

شود یا به  که برقرار باشد قدرت نفوذ گفته می   bبه  
روی   بر  موردنظر  شاخص  که  میزان  هر  به  عبارتی 

شاخص  زمانی سایر  بالعکس  و  دارد  تأثیر  که    ها 
گیرد به تعداد  قرار می   bشاخص موردنظر در جایگاه  

دارند وابستگی گفته   تأثیر  شاخصی که بر روی آن 
 مده است. آ  ۱۲شود. این موضوع در جدول شماره  می
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 قدرت نفوذ و وابستگی موانع منتخب بر اساس ماتریس نهایی  ١٢  جدول 

موانع 
 

١
ت بدون توجه 

. تدوین قوانین و مقررا
ت و نیاز ساکنین

به خواس
 

٢
ستم

. عدم اعتماد کافی به سی
های 

اداری 
 

٣
ت 

. ریزدانگی قطعا
 

٤
. فقدان مدی

ت یکپارچه 
ری

ی شهری
 

٥
ب 

س
ت بانکی الزم متنا

سهیال
. فقدان ت

ط منطقه 
با شرای

 

٦
ب بین طرح

. عدم تناس
های شهری و  

ت ساکنین 
ط و خواس

شرای
 

٧
. زمان

بر بودن فرایند اخذ مجوز  
ت

ساخ
وساز

 

٨
ت

. فقدان سند مالکی
 

٩
ت ساکنین

شارک
ضور و م

. عدم ح
 

١٠
. پایین بودن سطح درآمد خانوار 

 

 ٦ ١ ٦ ٤ ٧ ٢ ٩ ٦ ٧ ٨ نفوذ قدرت 

 ١ ١٠ ٧ ٨ ٤ ٧ ١ ٦ ٧ ٥ وابستگی 

 های پژوهش منبع: یافته 

 

است که محور    ، جدول مختصاتی۱۳جدول شماره  
افقی آن میزان وابستگی و محور عمودی آن قدرت  

می  مشاهده  است.  موانع  فقدان  هدایت  که  شود 
ی شهری بیشترین قدرت نفوذ یا  مدیریت یکپارچه 

هدایت و کمترین وابستگی یا تأثیر را از سایر موانع  
در مرحله  که  پایین دارد  در  نیز  قبل   ترین سطحی 

و بالعکس عدم حضور   (سطح شش) قرار گرفته بود

و مشارکت ساکنین کمترین قدرت نفوذ و بیشترین  
مدیریت   فقدان  لذا  دارد.  را  وابستگی  میزان 

به یکپارچه  شهری  نوسازی  ی  در  اصلی  مانع  عنوان 
های غیررسمی شهر مشهد بوده و  گاهبافت سکونت 

ی شهری باعث  استقرار و تقویت مدیریت یکپارچه 
ود، چرا که بیشترین میزان  بهبود سایر موانع خواهد ب 

 تأثیر را بر سایر عوامل دارد. 

 

 های غیررسمی شهر مشهد گاه بندی موانع نوسازی بافت سکونت طبقه  ١٣  جدول 

 ١٠  مستقل (کلیدی)  یونددهندهپ 

ت
دای

ه
 

         ٩ ٤ 
     ٨     ١ 
   ٧    ٦   ٢ 
   ٦ ١٠     ٣ ٨ 

  مستقل (خودمختار)   وابسته   ٥
  ٤        ٧ 
          ٣ 
   ٢       ٥ 
١          ٩ 
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠  

 پژوهش   های یافته منبع:  
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ماتریسهمان  در  که  (جدول  -نفوذ  گونه  وابستگی 
در    ۹و    ۷و    ۵های  ) مشخص است شاخص۱۳شماره  
ی وابستگی قرار دارند، یعنی از قدرت نفوذ کم  ناحیه

ها  ولی میزان وابستگی زیاد نسبت به دیگر شاخص 
در ناحیه    ۸و    ۳و    ۲های  برخوردار هستند. شاخص 

وابستگی   و  نفوذ  قدرت  از  که  دارند  قرار  پیوندی 
رند. درواقع هرگونه عملی بر روی این  باالیی برخوردا

شاخصشاخص سایر  تغییر  باعث  می ها  شود.  ها 
یا    ۱۰و    ۶و    ۴و    ۱های  شاخص نفوذ  ناحیه  در  که 

با   باال  نفوذ  قدرت  دارای  دارد،  قرار  کلیدی  مستقل 
عبارتی شاخص  به  و  وابستگی هستند  های  حداقل 

دیگر   تحقق  برای  زیادی  اهمیت  از  ناحیه  این 
 رخوردارند.ها ب شاخص

از بررسی نتایج مشخص شد که عدم حضور و   
سطح   باالترین  یا  یک  سطح  در  ساکنین  مشارکت 
مدل قرار داشته و تقریباً تأثیری بر روی سایر موانع  
مدیریت   فقدان  عوض  در  و  ندارد  شده  شناخته 

ترین  ترین سطح، مستقلی شهری در پایین یکپارچه 
عنوان سنگ  ده و به و به عبارتی تأثیرگذارترین مانع بو 

درواقع   است.  منتخب  و  کلیدی  موانع  زیربنای 
توان چنین تفسیر کرد که چنانچه موانع شناخته  می

سکونت  بافت  نوسازی  مسیر  در  های  گاهشده 
کند   پیدا  کاهش  یک  هر  اثر  یا  برطرف  غیررسمی 
از   و  بود  و مشارکت ساکنین خواهیم  شاهد حضور 

«فقدان   مانع  تأثیرگذارترین  مدیریت  طرفی 
ی شهری  ی شهری» است. مدیریت یکپارچه یکپارچه 

بافت   نوسازی  در  که  است  ضروریاتی  از 
تر در اداره  های غیررسمی و در نگاهی کلی گاهسکونت 

یکپارچه  مدیریت  بود.  خواهد  تأثیرگذار  ی شهرها 
فعالیت از  پرهیز  معنای  به  جزیره شهری  ای،  های 

تک و  خودسرانه،  بخشی  عملکردهای  و  مسؤول  رو 
زندگی   کیفیت  افزایش  و  اجتماعی  عدالت  برقراری 
در   مردم  مشارکت  میزان  بردن  باال  و  یکپارچه 

شکل سازیتصمیم فرایند  در  لذا  است.  گیری ها 
یکپارچه  کلیه مدیریت  شهری  دستگاه ی  و  ی  ها 

 
 

1 Yazdanpanah Abdolmaleki 

سکونت  در  فعال  غیررسمی  گاهنهادهای  های 
گام  می با مدیریت شهری  و همسو  بایست همگام 
(یزدان برد عبدالملکی ارند.  ده ۲۰۱۴،  ١پناه  ها  ) حضور 

كننده در سطح شهرها در كنار  سازمان دولتي عمل 
از جهت هماهنگي  شهرداري، وضعيت آشفته  را  ای 

در انجام وظايف و ارائه خدمات به وجود آورده است  
هزینه تحميل  و  شهروندان  به  را  مضاعفي  های 

ي را از  کند. اين وضعيت شوراهاي منتخب شهر می
گويي به مطالبات شهروندان در وضعيت  جهت پاسخ 

شهر   شوراهاي  چون  است.  داده  قرار  نامناسبي 
ها  کنند كه شهرداری وظايفي را نظارت و رهبري می 

وظایف  آن  انجام  دستگاه مسؤول  ساير  و  های  اند 
ریزی  دولتي متعدد در سطح محلي نظارت و برنامه

 یرند. پذشوراي شهر را در امور شهري نمی 

می  که  پیشنهاد  پیاده شود  مدیریت  با  سازی 
سرمایه یکپارچه  جذب  و  شهری  بخش  ی  های 

تهیه طرح خصوصی،  منطقهی  و  یکپارچه  ای، های 
های متفاوت  های نوسازی در مقیاس تعریف مشوق 

های  و مطابق سلیقه و نظر ساکنین، تجمیع فعالیت 
های  و نهادها، تأمین و اجرای کاربری   هاسایر سازمان

های نمونه در محالت، حذف  عمومی و احداث پروژه 
های باالسری و غیرضروری واگذاری  بسیاری از هزینه

واگذاری  معبر،  داخل  واحدهای  به  معوض  زمین 
اراضی دولتی به متصرفین، تالش در جهت سنددار  
اقتصادی   ارزش  بردن  باال  درنتیجه  و  اراضی  کردن 

ارزان ام تسهیالت  نمودن  فراهم  و  نقش  الک  قیمت 
بافت  برجسته  نوسازی  و  الگوسازی  در  ای 
های غیررسمی و رفع موانع موجود داشته  گاهسکونت 

اختیارات  افزایش  معنای  به  مطلب  این  باشد، 
ادارات و  شهرداری  یا واگذاری مسؤولیت سایر  و  ها 

  ها را از ست بلکه شهرداری یها به شهرداری نسازمان
وساز شهری  نگاه صرف درآمدزایی حاصل از ساخت 

ی شهری را مسؤول برقراری  منع و مدیریت یکپارچه 
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پروژه  تعریف  و  اجتماعی  گذاری های سرمایه عدالت 
 داند. که موجب درآمدزایی در درازمدت برای شهر می 

حاشیه توانمندسازي  جهت  در  بنابراین  نشینان، 
فرسوده بافت  نوسازي  و  بهسازي  شهري،    فرايند 

 شود: راهکارهایی به شرح زیر ارائه می 

در   - مردم  بیشتر  مشاركت  براي  بسترسازي 
ياري   شوراي  تشكيل  طریق  از  شهر  شوراي 

 های محلی. گیریمحله و تصمیم 

حل مشكل مالكيت عرصه براي صاحبان اعياني   -
آن  ملك  شده  كه  واقع  موقوفه  اراضی  در  ها 

 .است

طرح تهيه - و  ی  بهسازي  بافت  های  نوسازي 
 فرسوده شهري با مشاركت مردم. 

پشتوانه  - در  ايجاد  سهولت  براي  مناسب  ی 
ضمانت  و  بـانكي  تسهيالت  های  نامهدريافت 

 .مورد نیاز

ظرفیت توسعه - ايجاد  با  محلي  اقتصاد  های  ی 
 .تجاری و گردشگری

دسته از مالکینی   تأمین زمین معوض جهت آن  -
های  ربری ها در داخل معابر و یا کاکه ملک آن 

در   نوسازی  امکان  و  شده  واقع  غیرمسکونی 
 .محل وجود ندارد

جهت   - تشویقی  مقررات  و  قوانین  تصویب 
پروانه   صدور  امکان  مانند  نوسازی  متقاضیان 

قولنامه امالک  عوارض  جهت  بخشودگی  ای، 
هزینه ساختمانی،  پروانه  به  صدور  ورود  های 

 مهندسی.های نظام محدوده و هزینه

ی صدور سند مالکیت برای  مینهفراهم نمودن ز  -
 متقاضیان نوسازی. 

شهری   - فضاهای  بازآفرینی  سازمان  تقویت 
هاي دولتي  منظور الزام سـاير ارگانشهرداری به 

 محلي به همكاري و هماهنگي با آن. 

 گیریبندی و نتیجهجمع ٥
بزرگ  از  در  یکی  شهری  مدیریت  مشکالت  ترین 

بافت کالن  گسترش  امروزی،  ناکشهرهای  ارآمد  های 
ی  های غیررسمی است که چهره گاهشهری و سکونت 

شهرها را نازیبا کرده و موجب بروز مشکالت عدیده  
و   شناسایی  منظور  به  حاضر  تحقیق  است.  شده 

سکونت اولویت  بافت  نوسازی  موانع  های  گاهبندی 
با   راستا  همین  در  است.  مشهد  شهر  غیررسمی 

  ۲۹رگان  ای و نظر خباستفاده از مطالعات کتابخانه
فرهنگی،   اجتماعی،  اقتصادی،  دسته  پنج  در  مانع، 
حقوقی و کالبدی، شناسایی و با استفاده از تکنیک  

بندی موانع انجام شد. سپس با توجه  تاپسیس رتبه
شناسایی  موانع  تعدد  بر  به  تمرکز  جهت  به  شده، 

ترین و تأثیرگذارترین موانع به کمک اصل پارتو و  مهم
از موانع که بیشترین تأثیر را  درصد   ۲۰نظر خبرگان،  

تکنیک   از  استفاده  با  و  شده  انتخاب  داشتند 
بر  مدل  مبتنی  روشی  که  تفسیری  ساختاری  سازی 

سازی شد. نتایج  بندی و مدل نظر خبرگان است رتبه
و   حضور  عدم  که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل 

ی اول موانع نوسازی بافت  مشارکت ساکنین، در رتبه
ررسمی قرار گرفت و بعدازآن به  های غیگاهسکونت 

با   متناسب  الزم  بانکی  تسهیالت  فقدان  ترتیب 
زمان  و  منطقه  مجوز  شرایط  اخذ  فرایند  بودن  بر 

رتبهساخت  در  به  ی  وساز  کافی  اعتماد  عدم  دوم، 
ی های اداری و فقدان سند مالکیت در رتبه سیستم

رتبه در  قطعات  ریزدانگی  تدوین  سوم،  چهارم،  ی 
م و  نیاز  قوانین  و  خواست  به  توجه  بدون  قررات 

های شهری و شرایط  ساکنین، عدم تناسب بین طرح
و خواست ساکنین، پایین بودن سطح درآمد خانوار  

ی شهری  ی پنجم و فقدان مدیریت یکپارچه در رتبه 
رتبه داده  در  نشان  همچنین  گرفتند.  قرار  ی ششم 

،  تری قرار گرفتهی پایین شد که هر چه مانعی در رتبه
کمک   آن  حل  و  دارد  موانع  سایر  بر  بیشتری  تأثیر 
فقدان   لذا  دارد،  باالتر  سطح  موانع  رفع  بر  مؤثری 

یکپارچه  پایین مدیریت  در  که  شهری  رتبهی    ترین 
ترین مانع و سنگ زیربنای  عنوان اصلی قرار گرفته به

های اصلی شناخته  گاهموانع نوسازی بافت سکونت 
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های غیررسمی  گاهبندی موانع نوسازی بافت سکونت ی مدلی جهت شناسایی و اولویت ارائه . سید رضا بدیعی خیرآبادی ،مهرداد مسعودنژاد
 ی موردی شهر مشهد) سازی ساختار تفسیری (مطالعهشهرها با استفاده از تکنیک مدل کالن

ی مظهری ی مطالعهشده است که منطبق بر نتیجه
عنوان یکی از پیشنهادات  ) بوده و به ۲۰۲۰و همکاران ( 

) همکاران  و  فنی  شده  ۲۰۰۹پژوهش  مطرح  نیز   (
 است.
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