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  چکیده

 یکاملته و چرخه توسع نایشهر از جر های پهنه ریبا سا سهیاست که در مقا یشهر یاز فضاها هایی ناکارآمد، پهنه یهابافت
 یها وسعه شبکهتت و اطالعا یشده است. در عصر فناور لیتبد یشهر یها ییعقب افتاده و به کانون مشکالت و نارسا اتیح

ه است از بود یستمیس کردیبر رو یکه مبتن یشهر یزری همراه است؛ نظام برنامه یاریبس یو نوآور تیکه با عدم قطع یارتباط
 ندهیت آت به تحوالنسب است یضرور نی. بنابراستیبرخوردار ن یبه معضالت بافت ناکارآمد شهر ییالزم جهت پاسخگو ییتوانا

 ندهیآ کردیور ر،یاخ یال هاس. در ردیبگ صورتپاسخگو باشد،  ندهیمناسب که در آ یو عمل یعلم یزیناکارآمد برنامه ر یبافت ها
 نی. اکند یا روشن مم یرابرا  ندهیگذشته و حال، چشم انداز آ تیبا در نظر گرفتن وضع یو روش شناخت وهیبه عنوان ش ،یپژوه

. میآماده باش ینیب شیپ بلرقایغ وامور محتمل  یکه برا کند یبافت ها، به ما کمک م نیا ندهیعوامل موثر بر آ ییبا شناسا کردیرو
و نحوه  ارهیمتغ نیبط بروا یبافت ناکارآمد و بررس ندهیموثر بر آ یدیکل یرهایمتغ ییرو هدف پژوهش حاضر، شناسا نیاز ا

ش، ر اساس روش پژوهو ب یاساس، پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربرد نیباشد. بر ا یم 1414در افق  گریکدیبر  یاثرگذار
ثرات ا لیوش تحلر، از پژوهش نیا یپژوه ندهیآ تیبا توجه به ماه رها،یمتغ لیو تحل هی. جهت تجزباشد یم یلیتحل-یفیتوص

 بافت ناکارآمد ندهیوثر بر آموامل ع نتری یدیپژوهش نشان داد کل جیمک استفاده شده است. نتا کیمتقاطع با استفاده از نرم افزار م
به  لیاتم ،یو مدن یجتماعا ینهادها ،یشامل گردشگر ،یرگذاریتاث زانیم نیشتریب بی، به ترت1414در افق  زدیمحله اکبرآباد 

 باشد. یم گذاری هیسرما یها تیمهاجرت، درآمد و پس انداز و جذاب

 .زدیاکبرآباد،  ،یپژوه ندهیبافت ناکارآمد، آ ،یشهر محالت: گان کلیدیواژه
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  مقدمه .1

 توسعه سریع شهرنشینی در نتیجه انقالب صنعتی و
پیشرفت های تکنولوژیکی، تاثیرات قابل توجهی بر 
بافت های ناکارآمد شهری برجای گذاشته و موجب 

است  شدههای اجتماعی و محیطی برهم خوردن تعادل
که در طی این تحوالت دوران شهرنشینی و گسترش 

-های میانی قرن حاضر دچار بیآن در دهه زدهشتاب 

های جدید شهری فتزمانی شده و احاطه بامکانی و بی
نیاز شهروندان را تأمین نمایند. بنابراین،  نتوانسته

-همزمان با بروز مسائل متعدد و تاثیرات آنها بر حوزه

های مختلف، توجه به بافت های ناکارآمد و رفع 
ناپایداری آنها، به موضوعی جدی تبدیل شده است. چرا 

مشکالت آتی به مرور زمان افزایش که مسائل و 
یابد و این مسائل در صورت عدم رسیدگی به کل می

کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست شهر اثرات متعدد 
ریزی محیطی را خواهد داشت. از اینرو، علم برنامه

ه با مسائل موجود و پیچیده بافت هشهری برای مواج
ناکارآمد، نیازمند اتخاذ تصمیم و رویکرد جدید است. بر 

پژوهی به عنوان یکی از دهاین اساس، رویکرد آین
ریزی برای حل مسائل های نوین در علم برنامهپاردایم

های ناکارآمد می تواند نگاه بینی در بافتغیرقابل پیش
های مردم را نسبت به رویدادها، فرصت ها و مخاطره

-ها، تردیدها و دغدغهاحتمالی آینده باز نگاه دارد؛ ابهام

د، توانایی انتخاب کاههای فرساینده مردم را می
هوشمندانه جامعه و مردم را افزایش می دهد)زیاری و 

-(. بنابراین از طریق رویکرد آینده23: 1396همکاران، 

ها و تهدیدهای پیش روی بافت توان فرصتپژوهی می
های ناکارآمد را شناسایی کرد و از این طریق از فرصت

 آینده به بهترین شکل استفاده کرد و از تهدیدها
جلوگیری به عمل آورد. بررسی سوابق نظری و عملی 

دهد دانش آینده پژوهی در کشور این موضوع نشان می
-نوپاست و در تعامل با علوم مختلف بخصوص برنامه

ای است. افزایی تکنیکی و اندیشهریزی در حال هم
تحقیقات متعددی در در خارج و داخل ایران در زمینه 

های ی اهداف، تکنیکموضوع پژوهش حاضر بر مبنا
است.  مورد استفاده و دستاوردهای آنان پرداخته شده

های ( در پژوهشی با عنوان آینده2011فیلیپ دافارا )
کند یکی از مشکالتی که در قلب بدیل شهر بیان می

ریزی شهری قرار دارد، نداشتن رویکرد پیش بینی برنامه
ا درک های فعلی رآینده شهر است که بتواند پیچیدگی
کنند. منگ و  بینیکنند و برای تغییرات آینده پیش

ریزی ( معتقدند که کل چارچوب برنامه2015همکاران )
رح مفهومی، طرح جامع و طرح طسه مرحله دارد: 

تفصیلی. با بهبود کیفیت زندگی، مردم به داشتن شهر 
ریزی شهری باید از سبز و پایدار تمایل دارند. برنامه

د خود استفاده کند، به نوآوری ادامه های موجوویژگی
ها، دهد و به آینده نگاه کند. عالوه بر بهبود زیرساخت

مهمتر از همه، ایجاد یک درک منحصر به فرد از 
وابستگی و مالکیت در میان ساکنان منجر شود. زند 

نگاری بر ( با بررسی ابعاد موثر آینده1395حسامی )
کشف مزایای  مدیریت شهری با استفاده از فرصت و

ابزارهای موجود با رویکرد اقتصادی به هشت شاخص 
و نقل،  زیستی، حملزندگی، تفکر محیطکیفیت

-های اقتصادیسازگاری محیط اقتصادی، زیرساخت

جامعه، سالمت اقتصادی جامعه، مسکن سازی و انرژی 
( نیز معتقدند، 1396رسیده است. ساسان پور و حاتمی)

النشهرها هماهنگ با سایر ک زمانی که رشد جمعیتی
ای به نام سطوح توسعه شهری نباشد، منجر به پدیده

شود که در آن توازنی بین جمعیت حباب شهرنشینی می
و  محیطیاقتصادی، زیست و سطوح مختلف اجتماعی،

مدیریتی کالنشهری وجود ندارد. دادفر و همکاران ) 
 ( نیز بر این باورند که کاربست رویکرد آینده1397

پژوهی در برنامه های توسعه شهری موجب انعطاف 
ها، توجه پذیری باالی طرح ها در پاسخ به عدم قطعیت

های شهری، تعیین ها در طرحسازی استراتژیبه جاری
های توسعه به جای تعیین محورهای کلیدی و سرمشق

تکلیف قطعی در مورد تمامی موارد با تأکید بر نخبگان 
ه جای تحلیل روندها و و روشهای خبره محور ب
ها خواهد شد. این  NGOمشارکت مردم و تقویت 

پژوهش سعی دارد با رویکرد آینده پژوهی، بافت 
ناکارآمد را مورد بررسی قرار دهد تا به بهبود کیفیت 
زندگی شهری کمک نماید. در حال حاضر شهر یزد به 
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های ترین شهر کویری ایران، دارای شاخصعنوان مهم
محصول ادوار مختلف تاریخی است که در تاریخی و 

آن آثار گرانبهایی از تاریخ تمدن بشر قرار دارد، اما طبق 
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، در این شهر 
بافت های ناکارآمد زیادی در محالت مختلف شهری 

 4/11169شکل گرفته است. شهر یزد دارای مساحت 
ت بافت فرسوده هکتار می باشد که در این میان مساح

هکتار  519درصد(، بافت تاریخی  46/22هکتار ) 2620
هکتار)  845درصد( و سکونتگاه های غیررسمی  65/4)

 67/35هکتار ) 3984درصد( است که در مجموع  57/7
درصد( از مساحت محدوده قانونی شهر یزد را بافت 

(. 1395ناکارآمد تشکیل داده است)آمارنامه شهر یزد، 
نفر است که  529673یزد نیز برابر با جمعیت شهر 

درصد( ساکن در محدوده بافت  37نفر از آن ) 194510
(. با چنین 1395ناکارآمد هستند)آمارنامه شهر یزد، 

گیری از مقدمه ای این پژوهش بر آن است تا با بهره
پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر رویکرد آینده

رآباد در شهر یزد بپردازد. آینده بافت ناکارآمد محله اکب
بنابراین پرسش کلیدی این پژوهش عبارت است از: 
عوامل کلیدی موثر بر آینده بافت ناکارآمد محله 

 اکبرآباد در شهر یزد کدام است؟

 مبانی نظری .2

مسئله جهانی درک آینده شهرها از اهمیت حیاتی برای 

پایداری محسوب می شود. تصورات در مورد آینده 
کند تا از طریق چشم انداز شهرها کمک میشهرها به 

(. Russo, 2015بدیل بپردازند) هایسازی به آینده
پژوهی، به عنوان پارادایمی نوین در علم آینده

های ریزی بلندمدت و مشارکتی، بسیاری از رشتهبرنامه
است. در این علوم انسانی معاصر را تحت تأثیر قرار داده

های این یز از مبانی و روشریزی شهری نمسیر، برنامه
کند و رشته در راستای مسائل نوین بهره برداری می

تواند جهت تکمیل فرایند تاریخی پیشرفت خود، می
پژوهی را به عنوان یک پارادایم نوین مورد استفاده آینده

کند تا تفکر پژوهی کمک میقرار دهد. درحقیقت آینده
ای دقیق تر و هنتیجه گزین راهبردی نهادینه شود و در

قابل مدیریت، پیش روی مدیران قرار گیرد؛ لذا 
انداز را کند تا دامنه دید و چشمپژوهی تالش میآینده

گسترش دهد و از ورود به موضوعات خرد و 
ریزی استراتژیک یا سنتی که در هر سازمانی به برنامه

هر شکل و سبکی وجود دارد، پرهیز کند. به بیانی 
پژوهی کاماًل ابزارها و رویکردهای آیندهدیگر، فرآیند، 

های آینده محور مرسوم ریزی-متفاوت با رویکرد برنامه
ریزی استراتژیک است و اقدامات نظیر برنامه

پژوهی ریزی استراتژیک، اساساً پس از انجام آیندهبرنامه
 شوندانداز انجام میو پس از گسترش دامنه چشم

(Conway,2001آینده پژوهی د .) ر ساده ترین و
کامل ترین توصیف، یعنی توانایی برای پیش بینی 
 کردن اینکه آینده چگونه ممکن است رخ دهد

(Wiedmann et al,2012 بر این اساس، رویکرد .)
تواند نگاه مردم را نسبت به رویدادها، پژوهی میآینده

 های احتمالی آینده متمرکز کندها و مخاطرهفرصت
 (. 1396)زیاری و همکاران، 

 روش تحقیق .3

از نظر هدف کاربردی و به لحاظ  حاضر،پژوهش 
های ماهیت و روش گردآوری داده ها، ترکیبی از روش

 و کمی داده، نوع اسنادی و پیمایشی است. از لحاظ
است و بر اساس روش  مقطعی زمان، لحاظ و از کیفی؛
پژوهی، رویکردی اکتشافی نسبت به آینده دارد. از آینده

ی عوامل کلیدی موثر شناسای برایاینرو در این پژوهش 
اقدام به استخراج بر آینده بافت ناکارآمد شهری، 

 یهامطالعه اسناد، طرح قیها از طر هیشاخص ها و گو
متغیرهای  .دیگرد زدیفرادست استان و شهرستان 

بعد شامل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و  4پژوهش، به 
زیست محیطی تقسیم شده است و برای هر یک از این 

مستخرج  هایی تعیین گردید. متغیرهایابعاد  زیرشاخه
 با استفاده از روش دلفی آنالین، در پرسشنامه قالب در

 که و کارشناسانی خبرگان، متخصصین از نفر 15 اختیار

داشتند؛  مطالعه مورد محدوده از کافی شناخت یدارا
 از استفاده با و مرحله دو طی ترتیب، گرفت. بدین قرار

طبق  1414برای افق متغیر  20روش دلفی، تعداد 
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تجزیه و  برای بندی شدند.(، شناسایی و طبقه1جدول )
اثرات متقاطع در بستر  ماتریساز روش  تحلیل متغیرها

مک نرم افزار میکاده شد. نرم افزار میک مک استف
برای انجام محاسبات پیچیده ماتریس تحلیل اثرات 

میزان ارتباط در این روش،  متقاطع طراحی شده است.
= 0)دو تا متغیر به صورت کمی و با اعداد مربوطه 

= ارتباط 2= ارتباط ضعیف، 1ارتباطی وجود ندارد، 
شود.می= ارتباط قوی( نشان داده 3متوسط، 

 

 1414. متغیرهای موثر بر آینده بافت ناکارآمد اکبرآباد یزد در افق 1جدول 

 متغیرها ابعاد ردیف

1 

 کالبدی

 کیفیت سازه ها

 سیما و منظر شهری 2

 توزیع کاربری اراضی 3

 حمل و نقل 4

 تسهیالت و امکانات 5

 دسترسی به خدمات 6

7 

 اجتماعی

 تمایل به مهاجرت
 سالخوردگی جمعیت 8
 نهادهای اجتماعی و مدنی 9
 امنیت فضا 10
 هویت اجتماعی 11
 مشارکت و همکاری 12
13 

 اقتصادی

 جذابیت های سرمایه گذاری
 مقیاس کسب و کار 14
 گردشگری 15
 مالکیت 16
 درآمد و پس انداز 17
18 

 زیست محیطی

 سیستم فاضالب شهری
 بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله هامدیریت  19

 بهداشت محیط 20

 (1399)نگارندگان، : منبع

 محدوده مورد مطالعه .4

شهر یزد در جنوب کویر لوت و در مرکز ایران قرار 
گرفته است. این شهر به عنوان مهم ترین شهر کویری 
ایران از جمله شهرهای دارای شاخص تاریخی جهان و 
محصول ادوار مختلف تاریخی است که در آن آثار 
گرانبهایی از تاریخ تمدن بشر قرار دارد. این شهر عالوه 

های بر داشتن بافت تاریخی ارزشمند دارای بافت
باشد. از ناکارآمد بسیاری در محالت مختلف شهری می

ه با شهر یزد، روستای جمله روستاهای ادغام شد
باشد. قدمت این محله، به دوران قاجاریه و اکبرآباد می

(. در حال 95: 1392گردد ) هادی دهج، پهلویه برمی
-شهرداری یزد واقع شده 2حاضر، این محله در منطقه 

نسبت به هسته اولیه شهر در جنوب شهر یزد و  است.
به باشد و در مجاورت بنای تاریخی آتشکده یزد می

که  استترین محالت شهر یزد عنوان یکی از قدیمی
نشینان بوده و در طول روزگاری محل سکونت اعیان

های گیری بافت جدید شهر، خانوادهزمان به دلیل شکل
اند و ثروتمند این محله به بافت جدید مهاجرت کرده

خانواده های کم درآمد در این محله سکونت اختیار 
(. از لحاظ کاربری اراضی، 1394 خواه،کرده اند)حسینی

بیشترین میزان سرانه مربوط به کاربری مسکونی با 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

http://jvfc.ir/article-1-37-fa.html


 ...      تحلیل عوامل کلیدی موثر/رضایی، ایزدفر و ایزدفر                                                                                                               83

ی درصد است که در مقایسه با سرانه 07/48
درصد(، جایگاه مناسبی ندارد. پس  55استاندارد)معادل 

ها با سطوح استاندارد نشان از آن، مقایسه سایر کاربری
ا در سطح هاز بی توجهی به استاندارد سرانه کاربری
ها در محله محالت شهری دارد.کیفیت ساختمان

ی قدیمی است، اکبرآباد با توجه به اینکه یک محله
تر بناها قابل بسیار پایین می باشد. به طوری که بیش

نگهداری و مرمتی است و سهم کاربری های نوساز و 
در حال ساخت نسبتا پایین است. از لحاظ قدمت بنا، 

سال ساخت بوده و بعد از  25تا  11 اکثر کاربریها بین
سال بیشترین سهم را دارند  26آن کاربری های باالی 

که این آمار حاکی از قدیمی بودن محله دارد. بیشتر 

های موجود در سطح محله، یک طبقه و با ساختمان
کاربری مسکونی است. این کاربری ها بیشتر در مرکز 

طبقه به باال های یک اند. ساختمانمحله قرار گرفته
بیش تر در لبه بلوار محله قرار دارند و از نوع کاربری 
تجاری هستند. بررسی وضعیت اقتصادی در سطح 
محله اکبرآباد نشان دهنده ارتباط عمیق ویژگی های 

های اجتماعی در سطح محله است و اقتصادی با ویژگی
های از قبیل مهاجرت، سطح فرهنگی، ویژگی

در انتخاب شغل آنان تأثیر  کاریتحصیالت و تخصص
ها نشان داد که اکثریت ساکنان گذاشته است. بررسی

در بخش غیر رسمی اشتغال دارند که از درآمد چندانی 
(.1394شوند)حسینی خواه، بهره  مند نمی

 

 

 . موقعیت سیاسی استان، شهرستان و شهریزد1شکل 

 تصاویر محله اکبر آباد .2شکل 
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 های تحقیقیافته .5

در این پژوهش پس از شناسایی متغیرهای موثر در 
با ابعاد  آینده پایدار بافت ناکارآمد، پرسشنامه ماتریسی

در این از روابط بین متغیرها تهیه شد.  20*20
پرسشنامه متغیرهـای موجود در سطرها بر متغیرهای 

گذارنـد؛ بـدین ترتیـب ها تـأثیر میموجود در ستون
ها، متغیرهـای سـطرها، تأثیرگذار و متغیرهای ستون

 سوال برای  322با  پژوهشاین   از اینرو در تأثیرپذیرند.
با توجه که برخی از متغیرها  مباشیمیمواجه  متغیر 20

بدون اینکه هیچ تاثیری به عدم ارتباط )صفرها(، 

شوند. سیستماتیک و جامع داشته باشند از دور خارج می
گذاری ماتریس که توسط خبرگان جمع بندی ارزش

، ارائه شده است. طبق (2)انجام شده است. در جدول 
ارزیابی شده در رابطه  322نتایج به دست آمده، از میان 

رابطه صفر بود. بدین معنا که عوامل  78این ماتریس 
رابطه  136رابطه عدد یک،  146تاثیر متقابلی نداشتند. 

رابطه عدد سه بودند. بر اساس نتایج،  40عدد دو و 
درصد است یعنی  %50/80درجه پرشدگی ماتریس 

درصد موارد بر  80عوامل انتخاب شده در بیش از 
 .ستر داشته ایکدیگر تاثی

 . نتایج نرم افزار میک مک2جدول 

 اندازه ماتریس ردیف
 تعداد

 درصد پرشدگی مجموع
 سه ها دوها یک ها صفرها تکرار

1 20 2 78 146 136 40 322 80.50 

 (1399منبع )نگارندگان، 

شیوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی 
نشان از میزان پایداری و ناپایداری سیستم است. در 

طبق  تحلیل اثرات متقابل با نرم افزار میک مک
در مجموع دو نوع پراکنش وجود دارد. در  (،4شکل)

 Lسیستم های پایدار پراکنش متغیرها به صورت 
رای تاثیرگذاری انگلیسی است، یعنی برخی متغیرها دا

باال و برخی تاثیرپذیری باال هستند. در مقابل در 
های سیستم های ناپایدار وضعیت پیچیده تر از سیستم

پایدار است. در این سیستم، متغیرها در حول محور 
قطری صفحه پراکنده هستند و متغیرها در اکثر موقع 
حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان می 

 هد.د

 
 . وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم3شکل 

 (Godet,2003)منبع: 
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، اکثر متغیرها در اطراف (4طبق شکل ) در این پژوهش
وضعیت بنابراین  .پراکنده هستندمحور قطری صفحه 

وضعیت ناپایدار سیستم  متغیرها، نشان دهندهپراکندگی 
 است. 

 

 
 . نحوه پراکنش عوامل کلیدی4شکل 

 های صورت گرفته توسط نرم افزاربر اساس تحلیل
میک مک، چهار نوع از متغیرها قابل تفکیک و 

ک یشناسایی هستند. نرم افزار همه متغیرها را در 
 ی درریسدار مفهومی، بسته به اینکه جمع مقادیر ماتنمو

 دهد.کدام قسمت نمودار قرار بگیرد، نمایش می
( ورودی -)متغیرهای تاثیر گذاربعنوان ناحیه اول 
های ترین متغیرشوند و نشان دهنده کلیدیشناخته می

ر شد دبا تاثیرگذار در آینده بافت ناکارآمد شهر یزد می
 لیماتی گردشگر) ری این متغیرهاواقع میزان تاثیرگذا

ن بیشتر از میزا (شدن محالت یبه مهاجرت، دو قطب
داری پای ه وتاثیرپذیری آنها در آینده است. بنابراین آیند

لی کور سیستم بیشتر به این متغیرها وابسته بوده و بط
ن، ارا) حاتمی نژاد و همکاز دایره کنترل خارج هستند

ن عنوان کلیدی تری . در واقع اینها به(48: 1398
زد د یمتغیرها در آینده بافت ناکارآمد محله اکبرآبا

 هستند.
ناحیه دوم )متغیرهای دووجهی( هم تاثیرپذیری باالیی  

تحول و  ،ریو هم تاثیرگذاری باالیی دارند. هرگونه تغی

 ،یگذار هیسرما یها تیجذاب)دستکاری در این متغیرها 
در آینده عمالً ( کسب و کار، درآمد و پس انداز اسیمق

اع قرار عمی تواند پویایی و پایدارای سیستم را تحت الش
این متغیرها از ظرفیت بسیار زیادی  ،دهد. بنابراین

جهت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم برخوردار 
 هستند.

 ( وجیخر -وابسته – ریپذ ریتاث یرهایسوم ) متغ هیناح
 یم ییالبا یریرپذیو تاث نییپا یرگذاریتاث زانیم یدارا

ا، ه سازه تیفیک) رهایمتغ نیا تیباشند. در واقع وضع
حمل و  ،یاراض یکاربر عیتوز ،یو منظر شهر مایس

 تیهو، به خدمات یو امکانات، دسترس التینقل، تسه
در  (طیمح بهداشتی، مشارکت و همکار ،یاجتماع

 .است گریعوامل د ی سازنده راتیدر گرو تاث ندهیآ
( نشان دهنده یمستثن -مستقل یرهایچهار ) متغ هیناح
 زانیو هم م یرگذاریتاث زانیاست که هم م ییرهایمتغ
 یسالخوردگ) رهایمتغ نیدارند. ا یکم یریرپذیتاث

 ،یفاضالب شهر ستمیس، تیمالک، فضا تیامن ت،یجمع
 (از انبوه زباله ها یو مسائل ناش افتیباز تیریمد
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دارند،  یکم راتییرا که تغ یحاکم یروندها ایحرکات 
با  اسیدر ق رهایدسته متغ نی. در واقع ادهند ینشان م

 یمستقل عمل م ای راصطالحا خودمختا رهایمتغ گرید
 ستمیس ی ندهیبر رفتار آ یکم ریتاث جهیدر نت کنند

 شدن تر ساده یمک برا کیدارند. طبق منطق مدل م
 توان یم یدیکل یرهایمتغ یبر رو یزری برنامه جهت
: 1395  ،یو سجاد یکرد) زال پوشی چشم ها از آن

(، نحوه تاثیرگذاری مستقیم عوامل 5در شکل ) (.33

باد یزد بر همدیگر نشان آکلیدی در بافت ناکارآمد اکبر
، خطوطی که در بین داده می شود. در این سیستم

است دارای متغیرها به صورت پیوسته کشیده شده 
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نسبت به سایر بیشترین 

. که هر چه این خطوط  به یکدیگر متغیرها می باشند
نزدیک تر باشد نشان دهنده تاثیرگذاری بیشتر در 
سیستم می باشد. در نتیجه این عوامل به عنوان عوامل 

 گردد.کلیدی پژوهش، شناسایی می

 
 روابط مستقیم بین متغیرها. 5شکل 

 شناسایی متغیرهای کلیدی .5-1

باشد، این مرحله شامل شناسایی متغیرهای کلیدی می
و  1مستقیم ماتریس تاثیراتاین کار با کمک گرفتن از 

متغیرها متناسب با میزان  2غیر مستقیمماتریس تاثیرات 
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل آنها بر اساس منطق 

مک انجام سیستمی و به وسیله خروجی نرم افزار میک
شود. (، مشاهده می5) همانطور که در شکلگیرد. می

میزان هستند که  عناصر باالی قطر اصلی عناصری

                                                 
1- Matrix of Direct Influences (MDI) 

2- Matrix of Indirect Influences (MII) 

، اما همه تاثیرگذاری آنها بیشتر از تاثیرپذیری آنها است
از درجه اهمیت باالیی عناصر باالی قطر اصلی 

های متغیرهای که در ناحیه. برخوردار نیستند
 و پنجم) نامعین( اول)ورودی یا کلیدی( دوم )دووجهی(

گیرند دارای درجه اهمیت باال باالی قطر اصلی قرار می
 ی هیعوامل ناح راید. زنباشکنندگی میو قدرت تعیین

رفتار  یکننده میو تنظ یدیعوامل کلاول به عنوان 
 هیناح عوامل نی. همچنباشندی در درازمدت م ستمیس

جهت که  نیبه ا باشندیم یقطر اصل یدوم که در باال
ی آنها مثبت و به نسبت باال م یرگذاریخالص تاث زانیم

 یداریدر برهم زدن پا ییباال ییتوانا نیهمچن و باشد
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رفتار  یکننده نییدارند از جمله عوامل تع ستمیس
عوامل  ستمیل سیاز هدف تحل تیو به تبع ستمیس
پنجم  ی هیدر ناح زیو ن باشند؛ی م کننده نییتع
 قطر یکه باال ی، آن دسته از عوامل(نینامع یرهایمتغ)

باال و  یرگذاریخالص تاث لیهستند به دل یاصل
اول  یهیعوامل به سمت ناح نیا لیتما نیهمچن

 یزیربرنامه جهتی اژهیو تیهماز ا ی(دیعوامل کل)
 نیا یریاحتمال قرارگ ندهیکه در آ رایز .برخوردار هستند

) پورسهراب، وجود دارد یدیعوامل کل نیعوامل در ب
(، 3همانطور که در جدول ) ،(. در این ارتباط59: 1394

 6متغیر شناسایی شده،  20شود از مجموع مشاهده می

عامل به عنوان عوامل کلیدی موثر در آینده بافت 
عامل جز  3ناکارآمد شهر یزد شناخته شده اند که 

عامل جز متغیرهای  3(، اولمتغیرهای کلیدی ) ناحیه 
و در ناحیه پنجم هیچ متغیری  می باشندناحیه دوم 

عامل از بخش  4 موجود نمی باشد. بدین ترتیب
که  به دست آمد عامل از بخش اجتماعی 2و  اقتصادی

 عوامل اقتصادیریزی برای نشان دهنده اولویت برنامه
در آینده بافت ناکارآمد اکبرآباد یزد  در بین سایر عوامل

بعد از عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی دارای  دارد.
بیشترین اثرگذاری در آینده بافت ناکارآمد اکبرآباد یزد 

 .دارد

 تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر .3جدول 

 متغیرها
 میزان اثرات غیرمستقیم میزان اثرات مستقیم

 رتبه خالص تاثیرپذیری تاثیرگذاری رتبه خالص تاثیرپذیری تاثیرگذاری

 1 12339 19239 31578 1 18 25 43 گردشگری

 2 8606 18744 27350 2 12 25 37 نهادهای اجتماعی و مدنی

 3 7063 18685 25748 3 11 24 35 تمایل به مهاجرت

 4 4908 21182 26090 4 8 27 35 درآمد و پس انداز

 5 995 26891 27886 5 1 36 37 جذابیت های سرمایه گذاری

 6 11 24773 24784 6 0 32 32 مقیاس کسب و کار

 (1398منبع: )نگارندگان، 

متیاز اعوامل کلیدی بر اساس باالترین ، (3)طبق جدول 
ی بنداثرگذاری اثرات مستقیم و غیرمستقیم رتبه خالص

یی که عامل کلیدی موثر، متغیرها 6شده است. از میان 
 دارای نمره خالص اثرگذاری منفی بودند از لیست
ر  عوامل کلیدی حذف شد از اینرو، مقیاس کسب و کا

 تیاجن . با توجه بهبه دلیل خالص اثرگذار منفی حذف شد
به دست آمده عوامل کلیدی موثر در آینده بافت 
:  ناکارآمد اکبرآباد یزد به ترتیب عبارت است از

گردشگری، نهادهای اجتماعی و مدنی، تمایل به 
 مهاجرت، درآمد و پس انداز، جذابیت های سرمایه

 گذاری می باشد. 

ی  کلیدتوان دریافت در بین تمام عواملبنابراین می
گردشگری با داشتن فاصله بسیار زیاد از سایر متغیرها 
به عنوان تاثیرگذارترین متغیر نقش بسیار مهمی را در 

نماید. بدین آینده بافت ناکارآمد اکبرآباد یزد ایفا می

های گردشگری در منظور می بایست با اعمال سیاست
منطقه و اختصاص کمیته و بودجه ویژه به بافت 

لندمدت باعث اقتصاد پایدار منطقه در افق ناکارآمد در ب
 می شود. 1414

دومین متغیر کلیدی و تأثیرگذار  نهادهای اجتماعی و 
مدنی ضعف نهادهای اجتماعی و مدنی، باعث انگیزه 
پایین مشارکت برای بهبود وضع محل سکونت و محله 
می شود.  تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی باعث 

ریزی واحد همسایگی، متشکل از: انجام کار تیمی برنامه
شهروندان، مالکین واحدهای مسکونی، سازمان های 

ای و دیگر عوامل ذینفع واحد همسایگی با محله
سازی، ارتقا و گیری و تصمیممشارکت فعال در تصمیم

ها و توانمندسازی تمامی ذینفعان در شناسایی مهارت
ه جهت توسعه پایدار شهری شده است که در آن جامع

ای پایدار و فعال که سکونتشان توام با غرور و افتخار 
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است زندگی می کنند و از کیفیت زندگی باالیی 
 باشد.برخوردار می

ت اجریکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار  تمایل به مه
های می باشد که به تدریج سبب مهاجرت گروه

ی های مرکزاجتماعی با درآمد باال و متوسط از  قسمت
درآمد های کمها با گروهت جدید و جایگزینی آنبه باف

ت شود. لذا  اهمیت و ضرورت ارتقای کیفیشهری می
ان زندگی در محالت موجود برای ماندگاری سکونت نش

ر ن امدهد که به این منظور ردیفی از بودجه به ایمی
 تعلق گیرد. 

مل عا انداز اینچهارمین متغیر تاثیرگذار درآمد و پس
د و ذارگی بسیار باالیی بر سایر متغیرها میتاثیرگذار

 املپایداری در این عامل باعث پایداری در سایر عو
ا بر هرمها و توشود. با توجه به تشدید تحریمکلیدی می

 کثرا اقتصاد کشور، وضعیت اقتصادی و اشتغال ساکنین 
الت ر حساکنین بافت ناکارآمد نسبت به سالیان گذشته د

 ی بهشترارد. درنتیجه فشار اقتصادی بینامطلوبی قرار د
لی شود. مشغله اصساکنین بافت ناکارآمد تحمیل می

ه ذهنی ساکنین تامین مخارج روزمره است. در نتیج
ی لیدادامه این وضعیت باعث ناپایداری سایر عوامل ک

 شود.می

ده های گسترهای سرمایه گذاریپنجمین عامل جذابیت
اب تی باعث پایداری و اقتصادی در این محدوده مکان

 آوری همراه با اقتصاد پررونق محلی است. بهبود
در  وتوان نتیجه ثبات مالی وضعیت این محالت را می

 وگیری و اجرایی شدن مدیریت یکپارچه نتیجه شکل
شد هماهنگ شهری با تقسیم کار نهادهای حاکمیتی با

های به یکی از ناحیه 1414و بافت ناکارآمد در افق 
 .شودبرای سکونت تبدیل می جذاب

 نتیجه گیری .6

تمرکز و هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای موثر 
باشد. با توجه می 1414بر آینده بافت ناکارآمد در افق 

به نتایج به دست آمده، پنج عامل کلیدی شامل 
گردشگری، نهادهای اجتماعی و مدنی، تمایل به 

سرمایه های مهاجرت، درآمد و پس انداز و جذابیت

گذاری به دست آمد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان 
دهد؛ عوامل کلیدی در حوزه اقتصادی دارای می

بیشترین تاثیرگذاری در آینده بافت ناکارآمد می باشد. 
در واقع این متغیرها از لحاظ تاثیرگذاری بر متغیرهای 
دیگر برتری چشمگیری دارند. در نتیجه لزوم توجه 

اقتصادی جهت پایداری محالت ناکارآمد  بیشتر به بعد
دهد. بعد از عوامل اقتصادی، عوامل شهر را نشان می

اجتماعی دارای بیشترین اثرگذاری در آینده بافت 
ناکارآمد اکبرآباد یزد دارد. از اینرو به منظور دستیابی به 
آینده مطلوب هر یک از عوامل کلیدی یافت شده به 

رای طرح های توسعه رویکرد نوینی در تهیه و اج
شهری نیاز است. رویکرد آینده پژوهی به عنوان یکی از 

ریزی در حل مسائل غیرقابل رویکردهای نوین برنامه
ها، جهت جهت ارائه برنامه و پیش بینی و عدم قطعیت

راهکار به منظور ارتقاء سطح زندگی و رونق شهری در 
ئل و ها ضروری و مهم می باشد. چرا که مسابافتاین 

مشکالت غیرقابل پیش بینی، به مرور زمان در آینده 
یابد که در صورت عدم رسیدگی، مسائل و افزایش می

-کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمشکالت متعدد 

محیطی به کل شهر سرایت خواهد کرد.همچنین 
سایر  برای محیطی زیست و اجتماعی انسانی، تهدیدی
ود. بنابراین طبق نتایج به دست آمده در شمی شهرها

پژوهی، با کمک ساختار این پژوهش رویکرد آینده
مدیریتی کارآمد و یکپارچه ابتدا با تدوین قوانین و 

های حقوقی و اقتصادی خاص، ویژه بافت دستورالعمل
کاهش و رفع مشکالت اقتصادی  ناکارآمد در خصوص

با ترکیب همه جانبه  در ادامه .ها در آینده اقدام گرددآن
سایر عوامل کلیدی موثر در جهت پایداری بافت های 
ناکارآمد شهری جهت رسیدن به آینده مطلوب حرکت 

 نماید.
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