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چکیده 
مهمترین و بهترین محلههای مسکونی شهرها بـودهانـد و بـه
بافت مرکزی و قدیمی شهرها ،که روزگاری  
وبهیادمـانی بـاارزشمتعـددی هسـتند،درحـال
دلیـل حضـوراجتماعات انسانی امروزدارای عناصرتاریخی  
حاضـر ،دچـار فرسـودگی ناکارآمدی شده است .هدف از تحقیق حاضر نقش مشارکتهای مردمی در
ساماندهی بافت فرسودۀ شهر جهرم است .از این رو ،چهار شاخصـ شامل کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و

محیطیـبررسیشدهاست.نوعتحقیقتوصیفی-تحلیلیاستوبهدوصورتاسنادیوپیمایشیانجام


زیست
شده است .جامعة آماری پژوهش بافت قدیم شهر با وسعت  110هکتار و جمعیت  77523نفر است .حجم
نمونهبااستفادهازفرمولکوکران  731نفرمحاسبهشدهاست.دراینپژوهش،فرایندمحاسباتبراساس
روش تحلیل عاملی انجام گرفته است .بدین منظور ،شاخصهایی در ابعاد مختلف بافت فرسودهـ شامل
محیطیـ انتخاب شدند .با توجه به نتایج ،عامل کالبدی بهتنهایی

اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،و زیست
درصدازواریانسرابهخوداختصاصمیدهدوبیشترینتأثیررادربینعواملچهارگانهدارد.عامل

14/782
اجتماعی با 11/100درصد از واریانس دومین عامل شناخته میشود .عامل اقتصادی 8/227درصد و عامل
زیستمحیطی 2/320درصد از واریانس را به خود اختصاص داده است .با توجه به مقدار ضریب همبستگی

پیرسون()./148رابطةآماریمعنیداریبیندومتغیرمیزانمشارکتمردمیومیزاناعتمادوجوددارد .
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مقدمه 
شهرهابـودهانـدوبـهدلیـلحضـور

محلههایمسکونی
مهمترینوبهترین 
بافتمرکزیوقدیمیشهرها،کهروزگاری 
وبهیادمـانیبـاارزشمتعـددیهسـتند،درحـالحاضـر،دچـارفرسـودگی
اجتماعاتانسانیامروزدارایعناصرتاریخی 
شدهاند(مشکینیوهمکاران،:1310.)553فرسودگی ناکارآمدی وکاهشکارایی یک بافتنسبتبهسایر
ناکارآمدی  
بهسببفقدانبرنامةتوسعهونظارتفنی
بهسببقدمتیا 
بافتهایشهریاست.فرسودگیبافتوعناصردرونیآنیا 

یشود،در
یآید .پیامد فرسودگی بافت ،کهدرنهایت بهازبین بردنشهروندانمنجرم 
آنبافتبهوجودم 

برشکلگیری 

یهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی،
یستپذیری وایمنی ونیز نابسامان 
اشکالگوناگونازجملهکاهشیا فقدان شرایط ز 
وتأسیساتی قابلدریافت وشناسایی است (فایرزوماشین،:1333 .)11بافتفرسودهکلیا بخشی ازفضای شهری
استکهنظامزیستیآنهمازحیثساختهمازحیثکارکرداجزایحیاتیخوددچاراختاللوناکارآمدیشدهاست.
یبانگیر مشکالت
پهنههایی از شهر را که دچار افت شهری و تمرکز فضایی بوده و به تبع آن گر 
به عبارت دیگر ، 
یند(شاهکرمی،:1310

ازآناند بافتهایرو بهزوالوفرسودة شهری گو
اقتصادی،اجتماعی ،کالبدی ،ومحیطی ناشی  
گذشتزماندچارتغییروفرسودگیمیشوند.به عبارتی

.)51عناصرو فضاهایبافتشهریعمریمحدوددارندوبا 
دیگر ،هیچ فضایی و بنایی بدون نوسازی و مرمت نمیتواند دوام و بقای طوالنی داشته باشد .از این رو ،نوسازی
بافتهای شهری فرایندی است که در برابر تغییرات عملکردها و نیازهای اجتماع توسط ساکنان آن انجام میپذیرد

شهرهامهمترینعاملموفقیتدر

(دویرانوهمکاران،:1311.)21امروزه،مشارکتمردمدرنوسازیبافتفرسودة 
زیبافتفرسودهنیازمندانگیزههایالزمساکنان

مدیریتشهریمحسوبمیشود.بدیهیاستمشارکتمردمدرنوسا

هایالزممستلزممتقاعدشدنآنهادراینکاراست(موحد،:1315.)110حالآنکهغالباًنقشمردم


استووجودانگیزه
امردرطرحهای

میگیرد.این 
موردکمتوجهی قرار  

یطرحهای توسعة شهری نادیده یا 

درمراحلتهیه ،تدوین ،واجرا
تحتتأثیرقرار
طرحهارانیز  
یشود کهنتایجاین  
یعتری م 
بروزمشکالتبهمراتبوس 

نوسازی بافتهای فرسوده سبب 
یدهد.ساکنان اینبافتها براثرشرایط گوناگوناجتماعی ،طبیعی ،اقتصادی،وکالبدی ازتوزیع عادالنة خدماتو
م
ازجلوههایناعدالتی درشهرومنشأمعضالت

بافتهای شهری هموارهیکی 
کیفیت زندگی محروم بوده وفرسودگی  
یترشدنفراینداقدام
بافتهاموجبشکستیاطوالن 
بسیاریدرآناست.دراینمیانعدممشارکتساکناندرنوسازی 
یشود .بنابراین ،حضور مردم و مشارکت آنان در نوسازی بافت فرسوده بسیار حائز اهمیت است و این
در نوسازی م 
ینفوذانباال
ینفعانوذ 
مشارکتنهتنهادرمرحلةاجراکهبایددرهمةمراحلاقدامصورتپذیردتامیزانرضایتمندیذ 

بهعنوان یکی از شهرهای مهم در جنوب استان فارس نیز از
(زینلزاده و جاهد قدمی ، :1312 .)01شهر جهرم ، 
رود  
محلههایفرسودهرادربطنخودپذیراشدهاست .این
رنجمیبردو درگذرزمان  

مشکالتناشیازبافتهایفرسوده 

شهردارای111001نفرجمعیتاست(سرشماریعمومینفوسومسکنشهرجهرم،)1315وحدود131هکتارازآن
لکآبادیوهمکاران،
(مختاری م 

تشکیلمیدهد.جمعیتبافتفرسودهبرابربا 11025نفراست 

را بافتفرسودة شهر 
هایمردمیدرساماندهیبافتفرسودة


کوشدبهبررسینقشمشارکت

).درهمینراستا،پژوهشحاضرمی
:1315122
شهریدرجهرمبپردازد. 

پیشینةتحقیق 
برساماندهی ومداخلهدربافتفرسودة شهری (مطالعة موردی:بافت

ابراهیمزادهوملکی()1311درپژوهشیتحلیلی 

شهر،وجودمسجدمحلهبهعنوانمرکزمحلهدربافت

فرسودةشهرخرمآباد) دریافتندکهدسترسی آسانبهنقاطدیگر 


هایمردمیدرساماندهیبافتفرسودۀشهرجهرم


نقشمشارکت
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باوزنهای

ودوطبقه،بهترتیب 

ساختمانهای یک 

امکانمداخلهدربافت،بهدلیل وجوددرصدباالی 

فرسوده ،وتسهیل 
مهمترین نقاطقوتودرعین حالفرسودگی اغلبمساکنوبافت کالبدی محدودةمورد
 3/100 
 ،3/121و 
،3/015 

،3/111
باوزنهای 

بهترتیب
بودنمصالحبهکاررفتهدراغلبساختمانهاووجودمعابرتنگوباریک 

مطالعه،غیراستاندارد
معتمدیمهروهمکاران(،)1311

خرمآبادهستند .پژوهش
مهمترین نقاطضعفبافتفرسودةشهری  
 3/151 
،3/135و 

بافتهای فرسودة شهری باتأکید برمشارکتمردمی (مطالعة موردی:محلة قیلر قروه)» ،نشان
«بهسازی ونوسازی  
استوساماندهی

میدهدکهمشارکتمردموشهرونداندرتسریع روندبهسازی بافتفرسودة محلة قیلر تأثیرگذار 

نظمفروعطار()1311بهنقشسرمایة
یشود . 
کارکردونقشپذیری جدید آنم 

معابرمحلة موردمطالعهباعثارتقای 
اجتماعی برمشارکتساکناندرنوسازی بافتفرسودة شهری موردشناسی:بافت فرسودة شهراردبیلپرداختند .نتایج
پژوهشمعناداری باالی رابطهمیان دوشاخص،میزان احساستعلقبهمحله ،ومیزان اعتمادنهادی محلهبامیزان
مشارکتساکنانبافتفرسودهوهمچنینعدممعناداریرابطهبینشاخصمیزانهمبستگیاجتماعیومیزانمشارکت
یاستهای
میدهد .پورمحمدیوهمکاران()1315بهارزیابی س 
ساکنانرادرفرایند نوسازی بافتفرسودة شهری نشان 
شبکهای
چالشهایموجودبااستفادهازفرایندتحلیل 
یتبندی 
ساماندهیبافتهایفرسودةشهریدرشهرارومیهواولو 

چالشهای
ساماندهی وشناسایی معیارهای مهموتحلیل  
یاستهای  
(مدل  )ANPپرداختند.دراین مقالهبهارزیابی س 
یتبندی
شبکهای (مدل)ANPپرداختهشدهودرنهایت بهاولو 
موجوددربافتهای فرسودهبااستفادهازفرایند تحلیل  

یهایراهبردیبهسازیو
ملکآبادیوهمکاران()1315بهتدویناستراتژ 
انواعبافتفرسودهاقدامشدهاست.مختاری 
عالقهمندیساکنانبرایبهسازی
نوسازیبافتفرسودةشهرجهرمبااستفادهازمدلSWOTپرداختند.نتایجنشانداد 
ازمهمترین نقاطقوتوضعف،باالبودن

دربافتبهترتیب 

کمدرآمداقتصادی 
بافتفرسودهووجودگروههای  

ونوسازی 
ازمهمترین نقاطفرصتو

ومقاومنبودنساختمانهادربرابرمخاطراتطبیعی 

میزان مشارکتدرشهرهای کوچک ،
بافتهای فرسودة
برنامهریزی استراتژیک بهسازی ونوسازی  
خلیلآبادوهمکاران()1312در« 
تهدید است.کالنتری  
دستآمده ،باتوجه
به 
:محلههای قیام وکوثرمنطقة  11شهرداری تهران» ،بهمطالعهپرداختند.نتایج  

شهری موردشناسی
محلههای قیام و
یدهدکهبهترین استراتژی برای بهبودبافتفرسودة  
بهجمعنمراتعواملداخلی وخارجی ،نشانم 
.سلیمانیمقدموهمکاران()1311در

کوثراستراتژی رقابتی ازنوعاستراتژی کاهش،برداشت،واگذاری ،یا انحاللاست
یستپذیری و سرزندگی بافتهای فرسوده (مطالعة موردی :محلة عامری شهر اهواز)
تحقیقی به بررسی تحلیل ز 
یستپذیری بافتفرسودة محلة عامری بیشترین مقدار
پرداختند.نتایج مدلتحلیل رگرسیونی چندمتغیره نشاندادکهز 
همبستگیراباشاخصاقتصادیبامقدار(.215)=1Rدارد. 

مبانینظریتحقیق 
آنها
وبرهمزنندة تعادلزیستی  

شهرها ،مانندموجوداتزنده،حیات ومماتدارندواگردربستر زمان عواملعارضی 
یتوانتنزلشرایطوناپایداری
یشوند.فرسودگیرام 
یآیدوفرسودهم 
یستیشانپدیدم 
زمینههایزوالون 
کنترلنشود، 
پسازمطرحشدنمفهوم

یستمحیطی،ناپایداری اقتصادی ،ناپایداری اجتماعی ،وناپایداری کالبدی بافت دانست.زیرا 
ز 
پایداریوتوسعةپایدار،بسیاریازموضوعاتشهریازجملهبافتفرسودهومداخالتدرآنتحتتأثیرتعاریفپایداری
شهروندانوساکنانآنها با خطرهای

دربافتهای فرسودة شهری ،زندگی 

بهموقع 
قرارگرفتند.درصورتعدممداخلة  

یبرد (رزاقیاصل و
جدی مواجه خواهد شد و مدیریت عادی و روزمرة شهری را از مرزهای مدیریت بحران فراتر م 
روبهروهستند.بنابراین،
بافتهاباخطرهایگوناگوناجتماعی،اقتصادی،کالبدی،ومحیطی 
خوشقدم،:1312.)03این 
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علیآبادیوهمکاران،:1310.)0بهسازی،نوسازی،و
کنند(فالح 

دربسیاریازمواردرونداستهالکوتخریبراطیمی
بهدلیل ابعاد مختلف آنها ،از پیچیدگی و حساسیت برخوردار بوده و در طی
ساماندهی بافتهای فرسودة شهری ، 

سالهاینیمة  دومقرنبیستممیالدیتاکنونبارویکردهایمختلفموردتوجهقرارگرفتهاست.تاقبلازدهة ،1303

هدفبهبودشرایطسکونتیغیرقابلتحملدربافتهایقدیمی،

کیدبرویژگیهایکالبدیومحیطمصنوعوبا

باتأ
رویکرددوممبتنیبرباززندهسازیمحالت،با

سازیزاغهها»دراولویتقرارگرفت؛دردهة  1323-1303

رویکرد« 
پاک
کیدبرمسائلاجتماعیحلمشکالتاجتماعیمردمازراهخدماتاجتماعیبهبودکیفیتمحیط زیستراباشعار

تأ
آماجبرنامه هایخودقرارداد.ازآنزمانبهبعد،توانمندسازیاقتصادینیزبهمشارکتاجتماعی

«مشارکتحداکثری»
اندکهسیاستهایمبتنیبرمشارکتشهروندانو


افزودهشد.ازسویدیگر،مردمتمایلبهمشارکتداشتهونشانداده
حمایتوهمکاریمردمی ،ضمنافزایشموفقیتطرح،بهارتقای توسعة انسانیوعدالتاجتماعی -سیاسیوکیفیت
تربودهاند(قاسمیوهمکاران،


هایبهسازیونوسازیمشارکتیموفق

شود.تجربهنشاندادکهطرح

زندگیمنجرمی
منسوخشدن الگوهای

 :1315 .)150در حال حاضر ،به دنبال تغییر دیدگاهها و الگوها در برنامهریزی شهری ،یعنی 
سنتیورواجالگویطرحهای راهبردیمبانینگرشبهبافتقدیموتغییراتکالبدیوکارکردیآنتا

طرحهایجامع 

شناختنوعرویکرددرجهتپیشبردبرنامهریزیشهریوحلمشکالتدربافت

حدودزیادیتغییرکردهاست.بنابراین،
دیدگاههای کارکردگرا ،انسانگرا ،سیستمی ،نگرش موزهای (تفکر آیینی)،

مورد نظر ضروری است .در این میان ،
دیدگاهانسانگرابر

هیامیکنند.دراینمیان،

هرکدامجایگاهویژهایدراینمقولهایفاکرد

ارگانیکی،سلولی(توانمندی)
احیای بافتبراساسنظرومشارکتشهروندانتأکیدداردومعتقداستکه فقطبا احداثبافتجدیددرکناربافت
طرحهایبهسازیونوسازیبافتقدیمبا
قدیممشکلاینبافتحلنمیشود ،بلکهخواستاریکنوعهماهنگیبین  

برنامهریزی آمایش سرزمین است که درنهایت سبب تعادل بین جمعیت و ساختارهای کالبدی اقتصادی و اجتماعی

بسیاریازمجموعههایشهریدر شهرهایقدیمیایرانمؤثر

کهدرشکلگیری 

انسانگرا ،
میشود.اصولشهرسازی 

برنامهریزیوبهسازیونوسازیبافتقدیم
درسهاصلمهممطرحمیشودکه امروزهایناصولبایددر 

بودهاست ،
عبارتانداز: .1فرایندنظم؛ .1مشارکتشهروندان؛ .0شناختمحیطی (سراییو
موردتوجهقرارگیرد.اینسهاصل  
نشاندهندة ضرورتاهمیتتوجه بهمسئلة بافت فرسودة شهریبهلحاظ
همکاران،:1310 .)1بنابراین،ازیکسو ، 
بیانکنندة ضرورت تصمیمگیریهای درست برای احیای آنها و جلب
وسعت و گستردگی است و ،از سوی دیگر ، 
برنامهریزیاحیا،در
هایفرسودهبهدلیلتوانمالیمحدوددولتاست .برای  

مشارکتشهرونداندرفرایند احیایبافت
جامعبهتصمیمگیریواتخاذ

موردمطالعهاستتابادستیابیبهشناخت

وهلةاولنیازبهشناختوضعموجودمحدودة
بینیاز ، :1311 .)130-131اهمیت توجه به احیا و بهسازی بافتهای
گذاریها اقدام شود (رهنما و کاظمی  


سیاست
فرسوده از جنبههای اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،و کالبدی قابل تعمق و بررسی است و یکی از مهمترین
هوشمندانهاست.تجربهنشاندادهاستکهمدیریتبافتهایفرسودهفقط

فاکتورهایدستیابیبهتوسعةپایدارورشد

گونهبافتهانادیده


ناین
شودواگرجنبههایاجتماعی -اقتصادیساکنا


کالبدیآنخالصهنمی
درنوسازیفیزیکیو 
بهدلیل محیط
ریزیدربافتهایفرسودة شهری ، 

گرفته شود،قطعاًنتایجناگواریبهدستخواهدآمد.بنابراین ، 
برنامه
لیازانسانوفضایاشغالنشده متفاوتاست وتوجهبه

هادرطولتاریخ،بابرنامهریزیبراراضیخا

شکلیافتة  
آن

همین نکته برنامهریزی در بافتهای فرسودة شهری را مشکل کرده است .بر همین اساس ،مهمترین مسئله در
برنامهریزی این قسمت از شهرها ،توجه به عامل انسانی و میزان مشارکت آنها در فرایند برنامهریزی است (رهنما،

:1333.)10-11

52

هایمردمیدرساماندهیبافتفرسودۀشهرجهرم


نقشمشارکت

روشتحقیق
توسعهای است و با استفاده از روش کتابخانهای مبانی نظری تحقیق
این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی - 
نامهنسبتبهجمعآوریاطالعاتموردنیازاقدامشدهاست.


پرسش
گردآوریشدهوبامشاهداتمیدانیبااستفادهازابزار
نامههاتکمیلشد.حجم
اینپرسش 

گیریبهصورتتصادفیساده ،


بااستفادهازروشنمونه
پرسشنامه ،

پس ازتدوین 
هابااستفادهازنرمافزار spssو ArcGisوباتکنیک

نمونهبااستفادهازفرمولکوکرانتعداد 153نفرمحاسبهشد .داده
تحلیل عاملی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد .متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ابعاد
وابعادزیستمحیطیاست .

کالبدی،ابعاداجتماعی،ابعاداقتصادی،



شکل.1نقشةموقعیتبافتقدیمشهرجهرم 

یافتههایتحقیق 

اکتشافیتحلیلشدهواولویتبندیشاخصهامشخصشدهاست.

اینبخشنخستبااستفادهازروشتحلیلعاملی-
بافتها
گویانبهترتیبعبارتانداز:فرسودگی 


ترینمسائلومشکالتبافتفرسودهازدیدگاهپاسخ
طبقجدول 1
،مهم
هاوعدماستفادهازاتومبیلشخصی


ودنکوچه
عرضب
کم 
باالبودنناهنجاریهایاجتماعی ( 11/1درصد)، 

( 53درصد)،
( 10/1درصد) ،و کمبود فضاهای خدماتی ( 11درصد) .بنابراین ،مشخص میشود که فرسودگی واحدهای مسکونی
ترینمشکلدربافتهایفرسودةشهراست .


مهم
جدول.1مشکالتبافتفرسوده 
مشکالتبافتفرسوده 
باالبودنناهنجاریهایاجتماعی 

کمبودفضاهایخدماتی 
عرضبودنکوچههاوعدماستفادهازاتومبیلشخصی 
کم 

بافتها 
فرسودگی 
جمع 
خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مأ

فراوانی 
 50
 03
 11
 115
 153

درصد 
 11/1
 11
 10/1
 53
 133
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پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که «آیا از وضعیت سکونت در بافت فرسوده رضایت دارید؟» به
توزیع فراوانی  
بودهاند (جدول  1این واقعیت را نشان
شرح ذیل است: 11/1درصد از وضعیت سکونت راضی و  55/1درصد ناراضی  
یدهد) .
م
جدول.7رضایتازوضعیتسکونتدربافتفرسوده 

رضایتازوضعیتسکونت 

فراوانی 

درصد 

بلی 

 111

 11/1

خیر 

 101

 55/1

جمع 

 153

 133

خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مأ

،نظرپاسخگویانراجعبهکیفیتدسترسیسوارهدربافتفرسودهبهاینصورتاستکه21/1

براساسجدول0
درصدآنرامطلوبتوصیفکردهاند.اینموارد

درصدوضعیتدسترسیراضعیف،12/1درصدآنرامتوسط،وفقط13
نشاندهندةوضعیتوخیمدسترسیسوارهدربافتموردنظراست .

جدول.5کیفیتدسترسیسوارهدربافتفرسوده 

کیفیتدسترسیسواره 

فراوانی 

درصد 

مطلوب 

 15

 13

متوسط 

 10

 12/1

ضعیف 

 111

 21/1

جمع 

 153

 133

خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مأ

تحلیلیافتهها 

هاودستیابیبه


منظورتحلیلداده

شویم.به

پژوهشبهدالیلیبامتغیرهایبسیاریمواجهمی
بهطورمعمول،دراجرای
نتایجعلمیودرعینحالعملیاتی،پژوهشگرانبهکاهشحجممتغیرهاپرداخته ودراینزمینهساختارجدیدیارائه

یکیازروشهایمؤثربهشمارمیرود.تحلیلعاملیعنوانکلیاستکه

کردهاند.دراینراستا،روشتحلیلعاملی 1

رودوهدفاصلیآنخالصهکردناطالعاتبسیاراست.همچنین ،در


کارمی

هایآماریچندمتغیرهبه

برایبرخیروش
خالصهشدهدارایمعناست.ویژگیعمدة این

کردناطالعاتبهصورتیانجاممیشودکهنتیجة 


تحلیلعاملیخالصه
هاومتغیرهایزیادبهچندعاملبااستفادهازروشهایریاضیپنهانیوپیچیدهاست.درواقع،


شاخص
روشکاهش 
هایپنهانیمحدودترفراهممیشود.هدفاصلیاز


امکانکاهشبسیاریازمتغیرهایوابستهبههمبهصورتجنبه
هاوهمبستگیبینآنهاست.بهطورکلی،


ترپدیده
کاربرداینروشطبقهبندیمتغیرهادرچندعاملودرنهایتدرکبه

اینروشدارایپنجمرحلهبهشرحذیلاست :
نامگذاری
 .1تشکیل ماتریسدادهها؛  .1محاسبة ماتریس همبستگی؛  .0استخراج عاملها؛  .1دوران عاملها؛  .5 
عاملها(زیاریوهمکاران،:1311 .)150


1. Factor Analysis

01

هایمردمیدرساماندهیبافتفرسودۀشهرجهرم


نقشمشارکت

برای اولویتبندی متغیرها از روش تحلیل عاملی -اکتشافی استفاده شده است .برای انجامدادن تحلیل عاملی
بزرگتر از  ./5باشد .نتایج حاصل از محاسبات نشان میدهد که بیشتر از  ./5است
رضایتبخش ،باید مقدار  KMO 

( )KMO=./525و سطح معناداری ( ،)./333بنابراین وجود همبستگی بین متغیرها تأیید میشود .در این راستا ،برای
لفههایاصلیبهرهگرفتهشدهاست
پردازشدادههاوشناساییعواملبنیادیمتغیرهایپژوهش،ازروشتجزیهبهمؤ 

(جدول.)1 
شاخصها 

هایاستخراجشده،مقادیرویژه،ودرصدتبیینواریانسآنهاازمجموعة

جدول .0
عامل
مقادیرویژۀاولیه 
عوامل 

مقادیرویژهبدونچرخش 

واریانس

تجمع

 1/1

 1/1

1

 1/321

 10/112

 10/112

 1/321

1

 1/201

 11/311

 12/001

 1/201

 11/311

0

 1/110

 1/321

 00/013

 1/110

 1/321

 00/013

1

 1/131

 2/521

 10/131

 1/131

 2/521

 10/131

مجموع 

مجموع 

مقادیرویژهباچرخش 

واریانس

تجمع

 1/1

 1/1

 10/112

 10/112

 1/550

 12/001

 1/131

 3/125

 1/101

 1/013

 11/112

 1/151

 1/015

 00/131

مجموع 

واریانس

تجمع

 1/1

 1/1

 13/110

 13/110
 13/133

خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مآ

گذاریعاملها 


نام

توانعناوینمناسبیبرایهریکازآنهاانتخابکردکهدرذیل

باتوجهبهمیزانهمبستگیهریکازشاخصها، 
می

هاپرداختهمیشود .


بهآن
عاملاول 

دراینعامل،متغیرهایکیفیتراههایارتباطیعمرواحدمسکونی،نوعتصرفواحدمسکونی،مصالحساختمانی،میزان

رضایتساکنانازوضعیتکالبدیمحله،میزانبرخورداریازفضاهایآموزشیوفرهنگی،وکیفیتابنیهبارگذاریشده
استکهبهتنهایی10/112درصدازواریانسرابهخوداختصاصمیدهدوبیشترینتأثیررادربینعواملچهارگانهدارد.

براساسمتغیرهایموردتجمع،میتواناینعاملراکالبدینامید(جدول .)5

بنابراین،
هایبارگذاریشدهدرعاملاول 


شاخص
جدول.3
ردیف

شاخص

مقدارهمبستگی

1

کیفیتراههایارتباطی


3/511

1

عمرواحدمسکونی 

3/535

0

نوعتصرفواحدمسکونی

 3/511

1

مصالحساختمانی

 3/001

5

میزانرضایتساکنانازوضعیتکالبدیمحله

 3/002

0

میزانبرخورداریازفضاهایآموزشیوفرهنگی

 3/211

2

کیفیتابنیه

 3/003

خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مآ

نامعامل 

عاملکالبدی 
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عاملدوم

دراینعامل،متغیرهایبومیمحل،محلزندگیقبلیدرصورتمهاجرت،سابقة سکونتخانواردرمحلوسوادجای
دهدودومینعاملشناختهمیشود.براساسمتغیرهای


ازواریانسرابهخوداختصاصمی
میگیردکه11/311درصد 

میتوانآنراعاملاجتماعینامید(جدول .)0
بارگذاریشده، 

هایبارگذاریشدهدرعاملدوم 


شاخص
جدول.4
ردیف

شاخص

مقدارهمبستگی

1

بومیمحل

3/511

1

محلزندگیقبلیدرصورتمهاجرت

 3/530

0

سابقةسکونتخانواردرمحل

 3/515

1

سواد

 3/530

نامعامل 

عاملاجتماعی 

خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مأ

عاملسوم 

دراینعامل،متغیرهایکمکمالیبهساکنان،درآمدماهیانةخانوار،هزینةماهیانةخانوار،وشغلسرپرستخانواربارگذاری
ازواریانسرابهخوداختصاصمیدهدومیتوانآنراعاملاقتصادینامید(جدول.)2 

شدهاندکه1/321درصد

هایبارگذاریشدهدرعاملسوم 


شاخص
جدول.2
ردیف

شاخص

مقدارهمبستگی

1

کمکمالیبهساکنان

3/020

1

درآمدماهیانةخانوار

3/500

0

هزینةماهیانةخانوار

3/530

1

شغلسرپرستخانوار 

3/515

نامعامل 

عاملاقتصادی 

خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مأ

عاملچهارم 

متغیرهاییکهدراینعاملبارگذاریشدهاندبدینشرحاست:نحوة دفعزبالهدرمحله،نحوة دفعفاضالبدرمحله ،و

کمبود امکانات بهداشتی .این عامل 2/521درصد از واریانس را به خود اختصاص میدهد .بر اساس متغیرهای
تواناینعاملراعاملزیستمحیطینامید(جدول .)1


شده،می

بارگذاری
هایبارگذاریشدهدرعاملچهارم 


شاخص
جدول.8
ردیف

شاخص

مقدارهمبستگی

1

نحوةدفعزبالهدرمحله

3/021

1

نحوةدفعفاضالبدرمحله 

 3/252

کمبودامکاناتبهداشتی 

 3/513

0

نامعامل 
عاملزیستمحیطی 


خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مأ

دستآمده و جدولهای فوق ،عامل کالبدی یا به عبارت دیگر مشکالت کالبدی بهعنوان
با توجه به اطالعات به 
مهمترینمعضلوبهدنبالآنمشکالتاجتماعیدروضعیتموجودبافتفرسوده تأثیرگذاربودهاست.بنابراین ،دربُعد


05

هایمردمیدرساماندهیبافتفرسودۀشهرجهرم


نقشمشارکت

دهیآنها


هاوسامان
عنوانراهگشاییمؤثردربرنامه 
ریزی


تواندبه

دهیبافتفرسودهتوجهبهعواملفوقمی

سامان
مدنظرقرارگیرد.
برای  بررسیمیزانمشارکتومیزاناعتمادازضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشدهاست.نتایججدول 3نشان
آماریمعنیداریبیندومتغیرمیزانمشارکتو

میدهدکهباتوجهبهمقدارضریبهمبستگیپیرسون( ،)./101رابطة 

الندولتیافزایشیابد،میزانمشارکتافزایشمییابد. 

میزاناعتمادوجوددارد.بدینمعنیکههرچهاعتمادبهمسئو
جدول.2رابطةمیزانمشارکتمردمیواعتماد 
آزمون

مشارکت

اعتماد

متغیر

همبستگیپیرسون

1

./101

معنیداری


.

./333

تعداد

153

153

همبستگیپیرسون

./101

1

معنیداری


./333

.

تعداد

153

153

مشارکت

اعتماد
خذ:یافتههایتحقیق 7118،

مأ

همچنین ،برای  بررسیمیزانمشارکتومیزانرضایتمندیازضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشد.نتایججدول
آماریمعنیداریبیندومتغیرمیزان

نشانمیدهدکهباتوجهبهمقدارضریبهمبستگیپیرسون( ،)./001رابطة 

 13
مشارکت و میزان رضایتمندی وجود دارد؛ بدین معنی که هر چه رضایتمندی افزایش یابد ،میزان مشارکت افزایش
مییابد .

جدول.11رابطةرضایتمندیومشارکتمردمی
متغیر
رضایتمندی

مشارکت

آزمون

رضایتمندی

مشارکت

همبستگیپیرسون

1

./001

معنیداری


.

./333

تعداد

153

153

همبستگیپیرسون

./001

1

معنیداری


./333

.

تعداد

153

153

خذ:یافتههایتحقیق7118،

مأ

نتیجهگیری

بافتفرسودهکلیا بخشی ازفضای شهری استکه نظام زیستی آنهمازحیث ساختهمازحیث کارکرد اجزای
پهنههایی ازشهرراکهدچارافتشهری و تمرکز
حیاتی خوددچاراختاللوناکارآمدی شدهاست .به عبارتدیگر ، 
بافتهایروبهزوال
ازآناند 
یبانگیرمشکالتاقتصادی،اجتماعی،کالبدی،ومحیطیناشی 
فضاییبودهوبهتبعآنگر 
ضمنبرخورداریازقابلیتهایبالقوهدرجذبجمعیت،

وفرسودةشهریگویند.شهرجهرمازجملهشهرهاییاستکه،
با معضل بافت فرسوده مواجه شده است .در همین راستا ،در این مقاله به تحلیل نقش مشارکتهای مردمی در
مهمترینمسائلومشکالتبافتفرسوده
شهرجهرمپرداختهشد.برطبقیافتههایتحقیق، 

ساماندهیبافتفرسودة 

بافتها ( 53درصد) ،باالبودن ناهنجاریهای اجتماعی (11/1
از دیدگاه پاسخگویان به ترتیب عبارتاند از :فرسودگی 
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هاوعدماستفادهازاتومبیلشخصی ( 10/1درصد) ،وکمبودفضاهایخدماتی( 11درصد).


بودنکوچه
کم 
عرض
درصد)، 
ترینمشکلدربافتهایفرسودة شهراست.همچنین،


یمهم
مشخصمیشودکهفرسودگیواحدهایمسکون

بنابراین ،
اند.همچنین،نظرپاسخگویانراجعبهکیفیت


درصدناراضیبوده
 11/1درصدازوضعیتسکونتدربافتراضیو 55/1
دسترسیسوارهدربافتفرسودهبهاینصورتاستکه 21/1درصدوضعیتدسترسیراضعیف، 12/1درصدآنرا
اند.اینمواردنشاندهندة وضعیتوخیمدسترسیسوارهدربافت


درصدآنرامطلوبتوصیفکرده
متوسط ،وفقط  13
شاملمتغیرهایکیفیتراههایارتباطیعمرواحد

موردنظراست.براساسنتایجتکنیکتحلیلعاملی،عاملکالبدی
مسکونی ،نوع تصرف واحد مسکونی ،مصالح ساختمانی ،میزان رضایت ساکنان از وضعیت کالبدی محله ،میزان
ازواریانسرابهخوداختصاصمیدهد

وکیفیتابنیهبهتنهایی10/112درصد

برخورداریازفضاهایآموزشیوفرهنگی،
وبیشترینتأثیررادربینعواملچهارگانهدارد .عاملاجتماعیازقبیلمتغیرهایبومیمحل،محلزندگیقبلیدر
وسوادجایمیگیردکه11/311درصد ازواریانسرابهخوداختصاص

صورتمهاجرت،سابقة سکونتخانواردرمحل ،
دهدودومینعاملشناختهمیشود.عاملاقتصادیشاملمتغیرهایکمکمالیبهساکنان،درآمدماهیانة خانوار،


می
دهدوعاملزیستمحیطی


ریانسرابهخوداختصاصمی
هزینةماهیانةخانوار،وشغلسرپرستخانوار1/321درصدازوا
شامل نحوة دفع زباله در محله ،نحوة دفع فاضالب در محله ،و کمبود امکانات بهداشتی؛ این عامل 2/521درصد از
واریانسرابهخوداختصاصمیدهد.همچنین،نتایجحاکیاستباتوجهبهمقدارضریبهمبستگیپیرسون(،)./101

آماریمعنیداریبیندو

آماریمعنیداریبیندومتغیرمیزانمشارکتومیزاناعتمادوجوددارد.بهعالوه،رابطة

رابطة
میتوان نتیجه گرفت که عامل کالبدی یا به عبارت دیگر
متغیر میزان رضایتمندی و مشارکت مردمی وجود دارد . 
عنوانمهمترینمعضلوبهدنبالآنمشکالتاجتماعیدروضعیتموجودبافتفرسودهتأثیرگذار


مشکالتکالبدیبه
بوده است .بنابراین ،در بُعد ساماندهی بافت فرسوده ،توجه به عوامل فوق میتواند بهعنوان راهگشایی مؤثر در
دهیآنهامدنظرقرارگیرد .


هاوسامان
برنامه 
ریزی
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