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 چکيده:
شهرها،  درونی توسعه جهت فرصتی عنوان به هااین بافت توجه و شهری در کشور فرسوده هایبافت و نوسازی بهسازی هایطرح تهیه از دهه چند از بیش وجود با

های بافت شدن متروک و فرسودگی توسعه ترین عامل تأثیرگذار درهستیم. مهم هاطرح این پذیری تحقق و عدم شهرها فرسودگی رشد به شاهد افزایش رو همچنان

 هایپروژه مالی زمینه جذب منابع در تنگناهای موجود و است. مشکلات گذاریسرمایه عدم و عامل اقتصادی های نوسازی،طرح تحقق پذیری وعدم شهری رسودهف

و  مالی تأمین هایمدلدقیق  بررسی شناخت و سایه در شده اشاره است. مشکلات قابلیت اجرایی آن شده عدم و این بخش در مالی منابع کمبود نوسازی سبب

  .است حل قابل نوسازی مسأله به رویکرد اقتصاد محور

 نوسازی هایپروژه اجرای جهت .است شده آن تدوین این خصوص برای در اجرایی هایپروژه و و بهسازی نوسازی طرح و بوده فرسوده محلات تهران دارای شهر

که  است فرسوده هایبافت برای مدل مناسب و انتخاب نوسازی هایطرح مالی ارزیابی هایمدل نامه بررسیپایان این هدف .منابع مالی است به شهر تهران نیاز

جهت  .استفاده گردید تأمین مالی مختلف هایاز شیوه شهر این نوسازی برای مناسب مالی ارزیابی هایدر بررسی مدل .برد کار به تهران و شهر نوسازی در توانمی

و دریافت وام  1BOTروش  مالی، ارزیابی هایمدل که بهترین دهدمی نشان هاآزمون فرضیه از حاصله نتایج .شد استفاده فریدمن آزمون از هاروش بندی اولویت

 باشد.بانکی می

 فرسوده، مشارکت بافت مالی، تأمین نوسازی، :کلیدی واژگان

 

 مقدمه 
ها ن بافتگذاری در ایگذارند تا به سرمایهگذران باقی نمیخود دارند، انگیزه چندانی برای سرمایه های فرسوده به دلیل مشکلات مختلفی که دربافت

کوشند تا با فراهم نمودن برخی شوند و میهای محلی در این موارد پیشقدم میها و دولتو نوسازی آنها ترغیب شوند. به همین منظور شهرداری

گذاری های فرسوده هم مانند هر سرمایهگذاری در بافتها را فراهم نمایند. اما سرمایهوصی در این بافتشرایط، زمینه حضور و مشارکت بخش خص

 های نوسازیاطمینان از شرایط و بازدهی سرمایه گذاری است. به منظور ارزیابی مالی طرحدیگری، تابع عواملی از جمله نرخ بهره و اطمینان یا عدم

ها و از معیارهای اقتصاد مهندسی مانند نرخ بازده داخلی، اجتماعی این طرح -های اقتصادیز تحلیل منافع و هزینههای فرسوده اشهری در بافت

گونه نوسازی شهری از نگاه بخش عمومی، باید منافع های اینشود. البته در تحلیل منافع و هزینهارزش فعلی خالص و نرخ سود اقتصادی استفاده می

های ملموس مورد توجه قرار گیرد. کاری در نتیجه نوسازی طرح را در کنار منافع و هزینهوس مانند افزایش اشتغال یا کاهش بزههای غیرملمو هزینه

س پهمچنین در این خصوص برنامه ریزی و تدوین استراتژی های لازم و امری بدیهی است. که با استفاده از این استراتژی ها ، اولویت بندی و س

تژی های بهینه و عملیاتی نمودن آنها با تدوین برنامه های جامع و پایش مکرر آن در بازه های زمانی مشخص با در نظر گرفتن تغییرات انتخاب استرا

   محیط داخلی و خارجی و توجه ویژه به بازخوردهای برنامه های اجراشده لازم می باشد.

اندازه حاصل .کرد گیریو اندازه هایی بررسیبا شاخص توانمی را شهری درون فرسودههای در بافت گذارانهسرمایه و مالی اقتصادی، هایضرورت

 هزینه های اسکان جمعیت،هزینه .داد خواهد خوبی نشان به را ضرورت یا عدم و ضرورت شهری، های توسعهسایر سیاست با و مقایسه هاگیری

که  هایی هستندشاخص جمله از شهری فرسوده هایپذیری بافتظرفیت جمعیت و شهری هکتار در نفر شهری، تراکم زمین هکتار نگهداری هر

 پذیری جمعیت هایظرفیت و استفاده از شهری فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی اینکه در صورت دهند.می نمایش به خوبی را ضرورتی چنین
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 یابدمی کاهش زمین شهری هکتار هر نگهداری و هزینه جمعیت اسکان هزینهچه میزان  به شهری، زمین هکتار نفر در تراکم حد بهینه به رسیدن و

شهری  های فرسودهبافت نوسازی و بهسازی ضرورت توجه به بر خود به خودی یابند،می مناسبی وریشاخص بهره شهری، مدیریت هایو دستگاه

مذکور  هایبافت عمق قیمت زمین در شدید افت از شهری فرسوده هایبافت و نوسازی انجام بهسازی که است بدیهی به علاوه کنند،می تأکید

شهر  حیات اقتصادی چرخه در مجددا هامحدوده و بدین ترتیب این شودمی گذارانسرمایه اقبال باعث محدوده افزایش مرغوبیت و کندمی جلوگیری

 .گیرندمی قرار

 از 11 و 12 مناطق با از شمال این منطقه .است شده واقع شهر شرقی جنوب در که تهران است شهر گانه 22 مناطق از یکی شهرداری 11 منطقه

تشکیل  تهران شهر استحفاظی حریم و قانونی محدوه را، مرز آن حد شرقی و بوده مشترک مرز دارای 22 منطقه جنوب با از و 11 منطقه با غرب

 . باشددرصد مساحت کل مناطق شهر تهران می  1/1 هکتار است که 1/3113بالغ بر  11دهد. مساحت منطقه می

 ادبيات پژوهش 

 تدابیری هابافت این برای مختلف است. در سطوح شده مختلف تبدیل هایتشکل و مدیران کانون توجه به اکنون هم آنها نوسازی و فرسوده هایبافت

 و روشن افق رویکردهای جاری نیز و نبوده چشمگیر عرصه این در کار فراوان حاصل هایتلاش رغم به شود،میارائه  و راهکارهایی اندیشیده

 این و اقتصادی اجتماعی هایواقعیت به توجهیبی شده، هاکمرنگ این تلاش انعکاس سبب که اصلی دلایل از یکی .کندتصویر نمی ایامیدوارکننده

اقدامات  که واقعیت است. این بوده فرسوده ساکنان مناطق اقتصادی و فرهنگی شرایط با متناسب از توسعه نوعی به عنوان آنها پذیرش و هابافت

 را آفرینان نقش سایر نیز و ساکنان مشارکت مؤثر و حضور که امری تبیین شود آن هایبا واقعیت هماهنگ و مذکور توسعه بستر در باید نوسازانه

 (.1331 ، آبادیحسین و )تقوایی سازدمی ناپذیر اقدامات اجتناب توفیق این در

 تکمیل و توسعه برای است ساخته ها واداربخش دیگر کشور مانند در را شهری مدیریت خدمات شهری، به نیاز بالای حجم و عمومی منابع محدودیت

تأمین  متفاوت هایخصوصی روش سرمایه جذب برای .حرکت کند عمومی هایپروژه در خصوصی بخش جذب سرمایه به سمت شهری خدمات

 (.1331آبادی، دارد )تقوایی و حسین وجود مالی

 هایبافت نظری به مبانی پرداختن ضمن شد سعی خواهد فصل این در .مالی وجود دارد تأمین متفاوت هایروش خصوصی سرمایه جذب برای

شهر تهران  مناسب برای مدل شهری، فرسوده بافت های نوسازیطرح مالی هایمدل زمینه در ایران و بررسی تجارب جهانی یا مالی، منابع و فرسوده

 شود. شناسایی هابافت این در بردن به کار جهت

  "فرسوده بافت نوسازی"مفهوم  در ابهام بزرگترین مشکلات از یکی .دارد جدی وجود مشکلات و موانع یکسری نوسازی بحث در دیگر طرف از

 (12، ص 2، جلد 1331)عندلیب،  .باشدمی آن گستردگی و پیچید موضوع و ماهیت آن از متعدد هایبرداشت

 وسعت این .است شده مختلف توزیع هایمساحت کشور با شهر 312در  مساحت این .دارد وجود کشور در مصوب فرسوده بافت هکتار هزار 65

و  است هزار هکتار 122 کشور در فرسوده بافت اضافه مجموعه به غیررسمی هایسکونتگاه عرصه در مجموع تهران است. شهر کل وسعت معادل

 هکتار هر ازای به تومان میلیارد 12بناها  رو بهسازی هزینه فرسود هستند. هایبافت غیر رسمی و هایسکونتگاه ساکن نفر میلیون 11 به نزدیک

 میلیاردها نیاز به هابافتاین  بهسازی برای دارد، وجود کشور شهری در فرسوده بافت هکتار هزار 65 اینکه به با توجه است و زمین قیمت بدون

 ص ، 1388 است. )تقوایی، نیاز هاشهرداری سال 12  بودجه کار این کشور و برای عمومی بودجه برابر  6/5معادل را هزینه این است. اعتبار تومان

2) 

 روش تحقيق 

 نوسازی هایطرح مالی های ارزیابیمدل بررسی به که شودمحسوب می کاربردی یک تحقیق هدف نظر از تحقیقات بندی دسته براساس تحقیق این

نتایج  از استفاده با که است پژوهشی پژوهش کاربردی، .پردازدمی تهران )محله خوب بخت( شهر فرسوده هایمناسب برای بافت مدل انتخاب و

انجام  انسانی جوامع استفاده مورد الگوهای ساختارها وتولیدات،  وسایل، ابزار، ها،روش رساندن رفتارها، کمال به و بهبود منظور به بنیادی تحقیقات

 این تحقیق براساس روش همچنین .پردازدمتغیرها می بین رابطه به و بوده همبستگی از نوع تحقیق، نظر ماهیت از و (1331شود. )میرزایی، می

 اطلاعات گردآوری ابزار که هاپرسش نامه از استفاده با قیقتح این زیرا در باشد،پیمایشی می نوع از تحقیقی تحقیقات، بندی دسته از نظر پژوهش

 شد. خواهند آورده کمی سطح به از سطح کیفی هاداده هستند

 :آماري جامعه
 ، مناطق تهران و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری ،مالی و اجرائی مرکز شهرداری مدیران و کارشناسان شامل پژوهش آماری جامعه

 .شوندمی گرفته نظر در تحت بررسی عنوان نمونه به افراد این کلیه و باشندمی
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 . ای استمرحله چند ایخوشه پژوهش این در گیری نمونه روش

 عنوان به رگرسیون، هایمدل خانواده از یک .است بندی شده خوشه هاینمونه از به دست آمده هایداده سطحی، تحلیل چند هایمدل در حالتی

 چند شده مدلسازی بندی خوشه نمونه با .گیردمی اندازه را پوشانیهم اینکه بر علاوه است بندی یا خوشه بندی برای رتبه شاخص متغیرهای

 برای شاخص متغیرهای از ایمجموعه رگرسیون همپوشانی از ترین توسعهساده .است لازم نیستند، داخل خوشه که هایینمونه توسعه برای سطحی

 . است شده داده هایدر نمونه بندی وخوشه بندی رتبه یا های آموزشیبندی نمونه کلاس

 روش گردآوري اطلاعات:

 است. شده میدانی استفاده روش از سؤالات پژوهش به پاسخ کارشناسان مدیران و از نظرخواهی منظور به اطلاعات آوریجمع برای

 :هاي تحقيقفرضيه
محله خوب بخت واقع  :مطالعه فرسوده )مورد هایبرای بافت مناسب مدل انتخاب های نوسازی وطرح مالی ارزیابی هایمدل اصلی: بررسی فرضیه

 .باشدشهرداری تهران( می 11در منطقه 

 فرعی فرضیه

 دارد. مستقیم تأثیر فرسوده ، شهر تهران بافت مالی ارزیابی در مشارکت اوراق روش  -1

 .دارد مستقیم تأثیر ، شهر تهران فرسوده  بافت مالی ارزیابی در مدنی مشارکت روش - 2

 .مستقیم دارد تأثیر شهر تهران فرسوده بافت مالی در ارزیابی داخلی هایبانک و مؤسسات از وام دریافت روش -3

 .دارد مستقیم شهر تهران تأثیر فرسوده بافت مالی ارزیابی در BOT - روش  -1

 .دارد مستقیم تأثیر فرسوده ،  شهر تهران بافت مالی ارزیابی در پروژه سهامدار روش  -1

 .دارد مستقیم تأثیر فرسوده،  شهر تهران  بافت مالی ارزیابی در متری فروش روش  -1

 تجزيه و تحليل داده ها 

 ابتدا منظور، این برای .گیردمی قرارسنجش  مورد هاداری گویهمعنی تأییدی عاملی تحلیل استفاده از با مشاهدات، به ساختاری مدل برازش از قبل

 KMO شاخص امر از از این اطمینان برای .داد قرار استفاده مورد تحلیل را برای موجود هایداده توانمی که حاصل شود اطمینان این مسأله از باید

 دارد، اگر مقدار قرار یک تا صفر دامنه در شاخص این .حاصل نمود گیری اطمیناننمونه کفایت از توانمی آزمون از این استفاده با .شودمی استفاده

 نظر مورد هایداده برای عملی این صورت نتایج تحلیل غیر در و هستند مناسب عاملی تحلیل نظر برای مورد هایداده باشد، به یک نزدیک شاخص

 که هاییماتریس همبستگی اینکه بر مبنی هاداده ودنب مناسب از (. از سوی دیگر برای اطمینان113: 1331)مومنی،   باشدنمی مناسب چندان 

 .ایماستفاده کرده 2 بارتلت آزمون از نیست صفر با جامعه برابر در گیردمی قرار پایه تحلیل

 

 تحلیل عاملی KMOآزمون بارتلت و شاخص  1جدول 

 شاخص 
KMO 

 آزمون بارتلت

 3234221 24112 آماره آزمون

 24222 - داریمقدار معنی

 

 تحلیل از استفاده جهت مشاهدات همبستگی بین مناسب بودن برای بارتلت آزمون و گیریکفایت نمونه برای KMO معیار که دهندمی نشان نتایج

 همبستگی و عاملی کافی تحلیل انجام برای نمونه تعداد بارتلت، داری آزمونمعنی و KMO شاخص بالای به مقدار توجه با .دهدنشان می را عاملی

 است. مناسب مشاهدات بین

 

 بررسي فرضيات پژوهش:
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 شود.می پرداخته فرضیات پژوهش درستی بررسی در راستای مشاهدات به ساختاری مدل برازش به بخش این در

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 .شودمی داده نشان شده همگرا مدل دستیابی به برای برازش تکرار از حاصل نتایج ادامه در

 استاندارد( غیر )تخمین تهران فرسوده شهر هایبافت نوسازی  هایطرح مالی ارزیابی هایمدل بودن مناسب بررسی 1شکل 

 (استاندارد تخمین) تهران شهر فرسوده هایبافت نوسازی  هایطرح مالی ارزیابی هایمدل بودن مناسب بررسی2شکل 
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 مگراییه به رسیدن برای مدل تکرار از حاصل نتایج2جدول

مقدار   تکرار

مشخصه 

 منفي

كوچکترين  شرط

مقدار 

 مشخصه

تعداد  Fآماره  معني داري

دفعات 

 آزمون 

 و خطا

 نرخ

2 e 2  211.- 11114222 2114111 2 111142

22 

1 e 2 21114311  14111 114311 22 133. 

2 e 2 1214111  111. 134121 1 222. 

3 e 2 1314331  111. 34133 1 121. 

1 e 2 1114112  232. 111. 1 14213 

1 e 2 1224111  222. 311. 1 14222 

1 e 2 1114131  221. 311. 1 14221 

نشان  امر این و است ترکوچک 2421از  داریمعنی و است 24311  برابر F آزمون آماره بعد مقدار به 1 تکرار از که دهدمی نشان آمده دست به نتایج

 .همگرایی استبه  مدل رسیدن دهنده

 و آزمون آماره مقدار ضرایب، استاندارد ضرایب استاندارد، انحراف استاندارد، غیر ضرایب مقدار برآورد شامل مدل برازش از حاصل نتایج ادامه در

 شده است. داده نشان ضریب داریمعنی

 

 آنها داریمعنی و ضرایب برآورد از حاصل نتایج 3جدول 

 داریمعنی آماره آزمون استانداردانحراف استانداردضریب ضریب متغیر
BOT 14222 111.    

 *** 14123 .232 .112 .112 سهامدار پروژه

 *** 34311 .211 .112 .113 فروش متری

 *** 14112 .231 .122 .311 مشارکت مدنی

 *** 124133 .212 .133 .133 وام

 *** 14121 .123 .111 .111 اوراق مشارکت

 

 ضریب مقدار و است ترکوچک 2421از  شده ارائه داری راهکارهایمعنی سنجش برای داری آزمونمعنی مقدار که دهندمی نشان آمده دست به نتایج

 هستند. مناسب شده نظر گرفته در هایمدل همه که دارد این بر امر دلالت که این است مثبت رگرسیونی

 استفاده برازش نیکویی هایاز شاخص خیر یا برخوردار است کافی مناسبت از به مشاهدات شده داده برازش مدل آیا که مهم این بررسی برای

 است. شده داده ادامه نشان در برازش مدل هایشاخص .شودمی

 

 گیریهای برازش مدل اندازهشاحص 1جدول 

 NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA معيار

 0.001 1.000 1.020 1.006 0.996 0.999 مقدار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 .دهندمی نشان مناسبی را وضعیت الگوها که همه دهدمی نشان مدل برازش هایشاخص برای آمده دست به مقدارهای 1جدول در

 .شودپرداخته می فریدمن آزمون از با استفاده شده گرفته نظر در عوامل بندیرتبه به ادامه در

 نتایج حاصل از آزمون فریدمن1جدول 

 داريمعني آزمون ميانگين متغير

 اوراق مشارکت

 فروش متری

 عمومی –مشارکت خصوصی 

 وام

 مشارکت مدنی

 سهامدار پروژه

1421 

2411 

1433 

1421 

2431 

2413 

 

 آماره کای دو

 درجه آزادی

 داریمقدار معنی

 

1114211 

1 

222. 

 

 اختلاف عدم صفر فرض که این دارد بر دلالت امر و این است 2421 زیر آزمون داریمقدار معنی که دهدمی نشان فریدمن آزمون از حاصل نتایج

 است، ها بیشترراه سایر از عمومی خصوصی مشارکت رتبه مقدار میانگین که امر این به توجه با .شودرد می %11 سطح اطمینان در هاگروه بین

 است. نوسازی راه ترینمهم خصوصی -  عمومی مشارکت گفت توانمی

 پژوهش:بررسي فرضيات 

 قبول است. مورد جامعه آماري ديدگاه از مشاركت اوراق به روش تهران شهر فرسوده بافت مالي ارزيابي اول: فرضيه
 مشارکت اوراق متغیر این سنجش که برای 22 تا 11 هایداری گویهمعنی تأییدی عاملی از تحلیل استفاده با ابتدا فرضیه، این درستی بررسی برای

 زیر هاگویه داریسنجش معنی آزمون داریمعنی مقدار که بودند این آمده گویای دست به نتایج .گرفتند قرار مورد آزمون شده بود گرفته نظر در

 عاملی تأییدی تحلیل از استفاده با مشارکت اوراق داری متغیرمعنی به سپس .داشت شده گرفته نظر در هایداری گویهمعنی بر دلالت که بود 2421

فرسوده  بافت مالی ارزیابی که این داشتند بر آمده دلالت دست به نتایج و بود 1411 از بالاتر متغیر سنجش این برای آزمون آماره و مقدار شد پرداخته

 است. قبول مورد جامعه آماری دیدگاه از مشارکت اوراق روش به تهران شهر

 است. مورد قبول آماري جامعه ديدگاه از مدنيمشاركت  روش به فرسوده بافت مالي ارزيابي :دوم فرضيه
 مدنی مشارکت متغیر این سنجش که برای 18 تا 15 هایداری گویهمعنی تأییدی عاملی از تحلیل استفاده با ابتدا فرضیه، این درستی بررسی برای

 زیر هاگویه داریسنجش معنی آزمون داریمعنی مقدار که بودند این آمده گویای دست به نتایج .گرفتند قرار مورد آزمون شده بود گرفته نظر در

 عاملی تأییدی تحلیل از استفاده با مدنی مشارکت داری متغیرمعنی به داشت. سپس شده گرفته نظر در هایداری گویهمعنی بر دلالت که بود 2421

فرسوده  بافت مالی ارزیابی که این داشتند بر آمده دلالت دست به نتایج و بود 1411 از بالاتر متغیر سنجش این برای آزمون آماره و مقدار شد پرداخته

 .است قبول مورد جامعه آماری دیدگاه از مدنی مشارکت روش به تهران شهر

 قبول مورد جامعه آماري ديدگاه داخلي از هايبانک و مؤسسات از دريافت وام روش به فرسوده بافت مالي ارزيابي :سوم فرضيه

 است.

 در وام دریافت متغیر این سنجش که برای 11 تا 11 هایداری گویهمعنی تأییدی عاملی از تحلیل استفاده با ابتدا فرضیه، این درستی بررسی برای

 2421 زیر هاگویه داریسنجش معنی آزمون داریمعنی مقدار که بودند این آمده گویای دست به نتایج .گرفتند آزمون قرار مورد شده بود گرفته نظر

 تأییدی پرداخته عاملی تحلیل از استفاده با وام دریافت داری متغیرمعنی به سپس .داشت شده گرفته نظر در هایداری گویهمعنی بر دلالت که بود

شهر  فرسوده بافت مالی ارزیابی که این داشتند دلالت بر آمده دست به نتایج و بود 1411 از بالاتر این متغیر سنجش برای آزمون مقدار آماره و شد

 .است قبول آماری مورد جامعه دیدگاه از وام دریافت روش تهران به

 قبول مورد آماري جامعه ديدگاه از خصوصي -  عمومي مشاركت روش تهران به شهر فرسوده بافت مالي ارزيابي :چهارم فرضيه

 است.
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 عمومی مشارکت متغیر این سنجش که برای 21 تا 23 هایداری گویهمعنی تأییدی عاملی از تحلیل استفاده با ابتدا فرضیه، این درستی بررسی برای

 داریمعنی داری آزمون سنجشمعنی مقدار که بودند این گویای آمده به دست نتایج .گرفتند قرار آزمون مورد بود گرفته شده  نظر در خصوصی -

 با خصوصی -  عمومی مشارکت متغیر داریمعنی به سپس .داشت گرفته شده رنظ در هایگویه داریمعنی بر دلالت که بود 2421 زیر هاگویه

 این بر دلالت به دست آمده نتایج و بود 1411 از بالاتر متغیر این برای سنجش آزمون آماره مقدار و شد پرداخته عاملی تأییدی تحلیل از استفاده

 .است قبول مورد آماری جامعه دیدگاه از خصوصی - مشارکت عمومی روش به تهران شهر بافت فرسوده مالی ارزیابی که داشتند

 قبول است. مورد ديدگاه جامعه آماري از پروژه سهامدار به روش تهران شهر فرسوده بافت مالي ارزيابي پنجم:  فرضيه

 نظر در پروژه سهامدار متغیر این سنجش برای که 1 تا 1 هایگویه داریمعنی تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با ابتدا فرضیه، این درستی بررسی برای

 بود 2421 از کمتر هاگویه داریمعنی سنجش آزمون داریمعنی مقدار که بودند این گویای آمده دست به نتایج .گرفتند قرار آزمون مورد بود شده گرفته

 شد پرداخته تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با پروژه سهامدار متغیر داریمعنی به سپس .داشت شده گرفته نظر در هایگویه داریمعنی بر دلالت که

 از پروژه سهامدار روش تهران به شهر فرسوده بافت مالی ارزیابی گفت توانمی نتیجه در بود 1411 از بالاتر متغیر این سنجش برای آزمون آماره مقدار و

 .است قبول مورد آماری جامعه دیدگاه

 .است قبول مورد آماري جامعه ديدگاه از متري فروش روش به تهران شهر فرسوده بافت مالي ارزيابي: ششم فرضيه

 نظر در متری فروش متغیر این سنجش برای که 12 تا 5 هایگویه داریمعنی تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با ابتدا فرضیه، این درستی بررسی برای

 که بود 21. کمتر هاگویه داریمعنی سنجش آزمون داریمعنی مقدار که بودند این گویای آمده دست به نتایج .گرفتند قرار آزمون مورد بود شده گرفته

 مقدار و شد پرداخته تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با متری فروش متغیر داریمعنی به سپس .داشت شده گرفته نظر در هایگویه داریمعنی بر دلالت

 دیدگاه از متری فروش روش به تهران شهر فرسوده بافت مالی ارزیابی گفت توانمی نتیجه در بود 1411 از بالاتر متغیر این سنجش برای آزمون آماره

 است. قبول مورد آماری جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهامدار پروژه

 فروش متری

 دریافت وام

 مشارکت مدنی

 اوراق مشارکت

 مشارکت عمومی

24112 

24112 

 بافت فرسودهارزيابي مالي 

24133 

24122 

24111 

24111 

 مدل نهایی تحقیق 3شکل 
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 خلاصه و نتيجه گيري

 مناسب هایحل راه ارائه در مدیران به تواندمی گفت توانمی بنابراین، .شودمی تأیید شده گرفته نظر در فرضیه که دادند نشان فرضیه این آزمون بررسی

 اتخاذ در مدیر به و  شود،می  زمان طی مدیران هایاولویت ثبات موجبهمچنین  کند، کمک هاحل راه بندیاولویت در مدیران به تواندمی کند، کمک

 .باشد داشته را بازدهی بالاترین که کند اتخاذ تصمیمی تا کند، کمک هزینه محدودیت به توجه با مناسب تصمیم
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