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ریزیشهری،دانشگاهسیستانوبلوچستانبرنامهدکترایجغرافیاوـمجتبیروستا
ریزیشهری،دانشگاهسیستانوبلوچستانارشدجغرافیاوبرنامهکارشناسـسجادرفیعیان

شهریزدریزیشهری،دانشگاهپیامنور،واحدرضوانارشدجغرافیاوبرنامهکارشناسـمرجاندلوی

31/30/1031:تاریخپذیرش   11/30/1031تاریخدریافت:

چکیده

قدیمیبافتمرکزی روزگاری،شهرهاو بهترینترینمهمکه بـودهمسکونیهایمحلهو بـهشهرها و انـد

هسـتند،درحـالبـاارزشمتعـددییادمـانیوبهعناصرتاریخیامروزدارایانسانیحضـوراجتماعاتدلیـل

ناکارآمدی،حاضـر فرسـودگی دچـار هدف است. شده مشارکتاز نقش حاضر درتحقیق مردمی های

جهرمۀدهیبافتفرسودسامان ایناستشهر از شاخص. چهار اجتماعیـرو، اقتصادی، و،شاملکالبدی،

تحلیلیاستوبهدوصورتاسنادیوپیمایشیانجام-بررسیشدهاست.نوعتحقیقتوصیفیـمحیطیزیست

جامع است. وسعتپژوهشبافتقدیمشهرآماریةشده جمعیت110با و حجم.استنفر77523هکتار

استفادهازفرمولکوکران فرشنفرمحاسبه731نمونهبا دراینپژوهش، یندمحاسباتبراساسادهاست.

 عاملی تحلیل شاخصانجامروش منظور، بدین است. فرسودهگرفته بافت مختلف ابعاد در شاملـهایی

کالبدیاقتصادی اجتماعی، زیست،، بهـمحیطیو کالبدی عامل نتایج، به توجه با شدند. تنهاییانتخاب

بهخوداختصاصمی782/14 دهدوبیشترینتأثیررادربینعواملچهارگانهدارد.عاملدرصدازواریانسرا

 با می100/11اجتماعی شناخته عامل دومین واریانس از اقتصادیدرصد عامل عامل227/8شود. و درصد

زیست اختصاصداده320/2محیطی خود به واریانسرا از ضریبهمبستگیاستدرصد مقدار به توجه با .

داریبیندومتغیرمیزانمشارکتمردمیومیزاناعتمادوجوددارد.آماریمعنیة.(رابط/148پیرسون)
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مقدمه
حضـوریـلانـدوبـهدلشهرهابـودهیمسکونیهامحلهینوبهترینترمهمیکهروزگار،شهرهایمیوقدیبافتمرکز

یدچـارفرسـودگ،هسـتند،درحـالحاضـریبـاارزشمتعـددیادمـانیوبهیخیعناصرتاریامروزدارایانساناجتماعات

یربافتنسبتبهسایکییوکاهشکارایناکارآمدیفرسودگ(.553:1310)مشکینیوهمکاران،اندشدهناکارآمدی

یتوسعهونظارتفنةسببفقدانبرنامبهیاسببقدمتبهیاآنیدرونعناصربافتویاست.فرسودگیشهریهابافت

شود،دریبردنشهروندانمنجرمینبهازبیتکهدرنها،بافتیفرسودگپیامد.یدآیوجودمآنبافتبهیریگبرشکل

،یاقتصادی،اجتماعی،کالبدهایینابسامانیزونیمنیوایریپذیستزیطشرافقدانیااشکالگوناگونازجملهکاهش

استییوشناسایافتقابلدریساتیوتأس 1333)فایرزوماشین، یشهریازفضایبخشیابافتفرسودهکل(.11:

شدهاست.یخوددچاراختاللوناکارآمدیاتیحاجزایکارکردیثساختهمازحیثآنهمازحیستیزنظاماستکه

ییهاپهنهیگر،عبارتدبه شهر از افتشهررا دچار گرییفضاتمرکزویکه آن تبع به و مشکالتگیریبانبوده

:1310کرمی،یند)شاهگویشهرةبهزوالوفرسودویرهابافتاندازآنیناشیطیومح،یکالبدی،اجتماعی،اقتصاد

عبارتیشوند.بهگذشتزماندچارتغییروفرسودگیمیفضاهایبافتشهریعمریمحدوددارندوباعناصرو(.51

و،دیگر نوسازی بدون بنایی و فضایی نمیهیچ باشد.مرمت داشته بقایطوالنی و دوام اینتواند نوسازی،رواز

تغییراتعملکردهااشهریفرهایبافت برابر در مییندیاستکه انجام آن توسطساکنان نیازهایاجتماع پذیردو

 1311)دویرانوهمکاران، نوسازیبافتفرسود21: مشارکتمردمدر امروزه، مهمة(. ترینعاملموفقیتدرشهرها

ناهایالزمساکنزیبافتفرسودهنیازمندانگیزهشود.بدیهیاستمشارکتمردمدرنوسامدیریتشهریمحسوبمی

حالآنکهغالباًنقشمردم(.110:1315)موحد،استهادراینکارهایالزممستلزممتقاعدشدنآناستووجودانگیزه

اگیردمیقراریتوجهموردکمیایدهنادیشهرةتوسعهاییطرحواجرا،ینتدویه،درمراحلته یهاامردرطرحین.

نطرحیجاینکهنتاشودیمترییعمراتبوسبروزمشکالتبهسببفرسودهیهابافتینوساز را تأثیرقرارتحتیزها

ساکندهدیم اثرشراهاینبافتانا. اقتصادیعی،طبی،گوناگوناجتماعیطبر توزکالبدیوی، خدماتوةعادالنیعاز

درشهرومنشأمعضالتیناعدالتیهاازجلوهیکیهموارهیشهریهابافتیوفرسودگبودهمحرومیزندگیفیتک

اقدامیندشدنفراتریطوالنیاشکستهاموجببافتیعدممشارکتساکناندرنوسازنایمایندرآناست.دریاریبس

نوساز نوسازبنابراین،.شودیمیدر در مشارکتآنان و مردم اتیاهمزئحابسیاربافتفرسودهیحضور یناستو

باالنفوذانیوذنفعانیذیزانرضایتمندیتامیردمراحلاقدامصورتپذهمةدریدکهبااجراةتنهادرمرحلمشارکتنه

جاهد)زینلرود و زاده 1312قدمی، جهرم01: شهر شهرهایعنوانیبه،(. جنوباستانفارسکیاز مهمدر ازنیز

اینهایفرسودهرادربطنخودپذیراشدهاست.محلهدرگذرزمانوبردرنجمیهایفرسودهمشکالتناشیازبافت

ازآنهکتار131ودحد(و1315)سرشماریعمومینفوسومسکنشهرجهرم،استجمعیتنفر111001شهردارای

آبادیوهمکاران،لکم)مختاریاستنفر11025دهد.جمعیتبافتفرسودهبرابرباتشکیلمیشهرةبافتفرسودرا

ةدهیبافتفرسودهایمردمیدرسامانکوشدبهبررسینقشمشارکت(.درهمینراستا،پژوهشحاضرمی122:1315

شهریدرجهرمبپردازد.

تحقیقةپیشین
:بافتیموردة)مطالعیشهرةومداخلهدربافتفرسودیدهبرسامانیلیتحل(درپژوهشی1311زادهوملکی)ابراهیم

عنوانمرکزمحلهدربافتشهر،وجودمسجدمحلهبهیگرآسانبهنقاطدیدسترسدریافتندکهآباد(فرسودةشهرخرم
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یهاباوزنیبترتودوطبقه،بهیکیهاساختمانیوجوددرصدباالیلدلامکانمداخلهدربافت،بهیلوتسه،فرسوده

3/015 ،3/121، عینترمهم3/100و در بیحالفرسودگیننقاطقوتو موردیکالبدافتاغلبمساکنو محدودة

،3/111یهاباوزنیبترتبهیکهاووجودمعابرتنگوبارکاررفتهدراغلبساختمانبودنمصالحبهیراستانداردمطالعه،غ

،(1311مهروهمکاران)معتمدیپژوهشآبادهستند.خرمینقاطضعفبافتفرسودةشهرینترمهم3/151و،3/135

نوسازیبهساز» تیشهرةفرسودیهابافتیو محلیموردة)مطالعیبرمشارکتمردمیدکأبا نشان،«قروه(یلرقة:

یدهاستوسامانگذارتأثیریلرقةمحلةبافتفرسودیروندبهسازیعمشارکتمردموشهرونداندرتسردهدکهمی

ةینقشسرما(به1311فروعطار)نظمشود.یآنمیدجدیریپذکارکردونقشیموردمطالعهباعثارتقاةمعابرمحل

نوسازیاجتماع بافتیموردشناسیشهرةبافتفرسودیبرمشارکتساکناندر اردبةفرسود: یجنتایلپرداختند.شهر

میانرابطهمیباالیپژوهشمعنادار م،همحلهاحساستعلقبیزاندوشاخص، نهادیزانو میاعتماد با یزانمحله

مشارکتیزانومیاجتماعیهمبستگیزانشاخصمینرابطهبیمعنادارعدمینمشارکتساکنانبافتفرسودهوهمچن

یهایاستسیابیارز(به1315پورمحمدیوهمکاران)دهد.مینشانیشهرةبافتفرسودینوسازیندساکنانرادرفرا

یاشبکهیندتحلیلاموجودبااستفادهازفریهاچالشیبندیتواولویهدرشهرارومیشهرةفرسودیهابافتیدهسامان

یهاچالشیلمهموتحلیارهایمعییوشناسایدهسامانیهایاستسیابیمقالهبهارزیندراپرداختند.(ANP)مدل

بافت در فریهاموجود از استفاده با درنهاANP)مدلیاشبکهیلتحلیندافرسوده و پرداختهشده یبندیتبهاولویت(

ویبهسازیراهبردیهایاستراتژینتدو(به1315آبادیوهمکاران)ملکمختاریانواعبافتفرسودهاقدامشدهاست.

یبهسازیبراناساکنیمندعالقهپرداختند.نتایجنشاندادSWOTشهرجهرمبااستفادهازمدلةبافتفرسودینوساز

نقاطقوتوضعف،باالبودنینترازمهمیبترتدربافتبهیدرآمداقتصادکمیهابافتفرسودهووجودگروهیونوساز

مقاوم،کوچکیمشارکتدرشهرهایزانم برابرمخاطراتطبنبودنساختمانو در مهمیعیها نقاطفرصتوینتراز

استیدتهد ةفرسودیهابافتیونوسازیبهسازیکاستراتژیزیربرنامه»(در1312آبادوهمکاران)خلیلکالنتری.

باتوجه،آمدهدستبهیجنتاپرداختند.بهمطالعه،«تهرانیشهردار11ةوکوثرمنطقیامقیها:محلهیموردشناسیشهر

ویامقیهامحلهةبهبودبافتفرسودیبرایاتژاستریندهدکهبهترینشانم،یوخارجیبهجمعنمراتعواملداخل

(در1311مقدموهمکاران).سلیمانیانحاللاستیا،یکاهش،برداشت،واگذاریازنوعاستراتژیرقابتیکوثراستراتژ

 تحقیقی بررسی سرزندگیریپذیستزیلتحلبه )مطالعیهابافتیو محلیموردةفرسوده اهواز(یعامرة: شهر

مقداریشترینبیعامرةمحلةبافتفرسودیریپذیستنشاندادکهزیرهچندمتغیونیرگرسیلمدلتحلیجنتاد.پرداختن

=(دارد.R1.215)بامقداریراباشاخصاقتصادیهمبستگ

مبانینظریتحقیق
هاآنیستیتعادلزةزنندوبرهمیعواملعارضزمانومماتدارندواگردربستریاتمانندموجوداتزنده،ح،شهرها

یداریوناپایطتنزلشراتوانیرامفرسودگی.شوندیوفرسودهمآیدیمیدپدشانیستیزوالونهایزمینهکنترلنشود،

شدنمفهومپسازمطرحزیرا.دانستبافتیکالبدیداریوناپا،یاجتماعیداریناپای،اقتصادمحیطی،ناپایدارییستز

یداریپایفتأثیرتعارتحتآنازجملهبافتفرسودهومداخالتدریازموضوعاتشهریدار،بسیاریپاةوتوسعیداریپا

هایخطرباهاشهروندانوساکنانآنیزندگی،شهرةفرسودیهادربافتموقعبهةمداخلقرارگرفتند.درصورتعدم

مدیجد و شد خواهد روزمریعادیریتمواجه مرزهایراشهرةو میریتمدیاز فراتر )رزاقییبحران وبرد اصل

.بنابراین،روهستندروبهیطیمحو،یکالبدی،اقتصادی،گوناگوناجتماعهایهاباخطربافت(.این03:1312قدم،خوش
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و،(.بهسازی،نوسازی0:1310آبادیوهمکاران،علیکنند)فالحتخریبراطیمیازمواردرونداستهالکویاریدربس

بافتسامان فرسوددهی مختلفآنبه،شهریةهای ابعاد طیدلیل در و بوده برخوردار حساسیت و پیچیدگی از ها،

،1303ةدومقرنبیستممیالدیتاکنونبارویکردهایمختلفموردتوجهقرارگرفتهاست.تاقبلازدهةهاینیمسال

ت کیدبرویژگیأبا بافتهایکالبدیومحیطمصنوعوبا هایقدیمی،هدفبهبودشرایطسکونتیغیرقابلتحملدر

سازیمحالت،بارویکرددوممبتنیبرباززنده1303-1323ةدراولویتقرارگرفت؛درده«هاسازیزاغهپاک»رویکرد

کیفیتمحیطأت خدماتاجتماعیبهبود راه از مسائلاجتماعیحلمشکالتاجتماعیمردم بر بکید شعارزیسترا ا

هایخودقرارداد.ازآنزمانبهبعد،توانمندسازیاقتصادینیزبهمشارکتاجتماعیآماجبرنامه«مشارکتحداکثری»

هایمبتنیبرمشارکتشهروندانواندکهسیاستافزودهشد.ازسویدیگر،مردمتمایلبهمشارکتداشتهونشانداده

سیاسیوکیفیت-انسانیوعدالتاجتماعیةتوسعیوفقیتطرح،بهارتقاضمنافزایشم،حمایتوهمکاریمردمی

تجربهنشاندادکهطرحزندگیمنجرمی اند)قاسمیوهمکاران،تربودههایبهسازیونوسازیمشارکتیموفقشود.

1315 150: حاضردر(. ب،حال دیدگاهه تغییر برنامهدنبال در الگوها و ها یعنی شهری، الگوهایمنسوخریزی شدن

راهبردیمبانینگرشبهبافتقدیموتغییراتکالبدیوکارکردیآنتایهاسنتیورواجالگویطرحهایجامعطرح

بافتریزیشهریوحلمشکالتدرشناختنوعرویکرددرجهتپیشبردبرنامه،زیادیتغییرکردهاست.بنابراینحدود

در است. ضروری نظر میمورد انساندیدگاه،اناین کارکردگرا، موزههای نگرش سیستمی، گرا، ،(ینییآتفکر)ای

گرابردیدگاهانسان،میان.دراینکنندهیامیکردایدراینمقولهایفاهرکدامجایگاهویژه(توانمندی)ارگانیکی،سلولی

بافتفقطباکیدداردومعتقداستکهأبافتبراساسنظرومشارکتشهروندانتیاحیا احداثبافتجدیددرکنار

هایبهسازیونوسازیبافتقدیمباطرحبلکهخواستاریکنوعهماهنگیبین،شودقدیممشکلاینبافتحلنمی

بینبرنامه تعادل درنهایتسبب استکه آمایشسرزمین اجتماعیریزی و اقتصادی کالبدی ساختارهای و جمعیت

ثرؤشهرهایقدیمیایرانمهایشهریدربسیاریازمجموعهگیریکهدرشکل،گراانسان.اصولشهرسازیشودمی

ریزیوبهسازیونوسازیبافتقدیمبرنامهامروزهایناصولبایددرشودکهدرسهاصلمهممطرحمی،بودهاست

اینسهاصل اعبارتموردتوجهقرارگیرد. 1؛یندنظمافر.1نداز: 0؛شهروندانمشارکت. )سراییوشناختمحیطی.

 1310همکاران، یکسوبنابراین(.1: از لحاظةفرسودبافتةبهمسئلهتتوجیضرورتاهمةدهندنشان،، شهریبه

 گستردگی و وسعت ،واست دیگر، سوی بیاناز تصمیمکنندة آنگیریضرورت احیای برای درست وهای جلبها

ریزیاحیا،دربرنامهبرای.استدلیلتوانمالیمحدوددولتهایفرسودهبهاحیایبافتمشارکتشهرونداندرفرایند

گیریواتخاذجامعبهتصمیمشناختیابیبهموردمطالعهاستتابادستةنیازبهشناختوضعموجودمحدودلاوةوهل

شودگذاریسیاست اقدام کاظمیها و بی)رهنما 1311نیاز، بافت.(131-130: بهسازی و احیا به توجه هایاهمیت

جنبه از زیستفرسوده اقتصادی، اجتماعی، مهمو،محیطیهای از یکی و است بررسی و تعمق قابل ترینکالبدی

فقطهایفرسودههوشمندانهاست.تجربهنشاندادهاستکهمدیریتبافتپایدارورشدةیابیبهتوسعفاکتورهایدست

هانادیدهگونهبافتناینااقتصادیساکن-هایاجتماعیشودواگرجنبهکالبدیآنخالصهنمییودرنوسازیفیزیک

نتایجناگواریبهگرفته قطعاً بنابراینشود، آمد. بافتبرنامه،دستخواهد محیطدلیلبه،شهریةهایفرسودریزیدر

برنامهآنةیافتشکل با درطولتاریخ، اراضیخاها انسانوفضایاشغالریزیبر توجهبهاستمتفاوتنشدهلیاز و

برنامه نکته بافتهمین در فرسودریزی ةهای مشکل را مهمکردشهری اساس، همین بر است. مسه درئترین له

میزانربرنامه انسانیو عامل به توجه شهرها، فرمشارکتآنیزیاینقسمتاز در برنامهاها )رهنما،استریزییند

 (.11-10:1333
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 روشتحقیق

کاربردیاینپژوهش نوع اساسهدفاز روشکتابخانهاستایتوسعه-بر از استفاده با ایمبانینظریتحقیقو

دهاست.شالعاتموردنیازاقدامطآوریانامهنسبتبهجمعپرسشبامشاهداتمیدانیبااستفادهازابزاروگردآوریشده

ازروشنمونه،نامهپرسشازتدوینپس استفاده نامهاینپرسش،سادهصورتتصادفیگیریبهبا تکمیلشد. حجمها

وباتکنیکArcGis وspssافزارهابااستفادهازنرمداده. نفرمحاسبهشد153نمونهبااستفادهازفرمولکوکرانتعداد

 تحلیل و تجزیه پیرسون ضریبهمبستگی و عاملی ابعادتحلیل شامل تحقیق این در بررسی متغیرهایمورد شد.

.استمحیطیوابعادزیست،کالبدی،ابعاداجتماعی،ابعاداقتصادی


جهرمموقعیتبافتقدیمشهرةنقش.1شکل

هایتحقیقیافته
هامشخصشدهاست.بندیشاخصاکتشافیتحلیلشدهواولویت-بااستفادهازروشتحلیلعاملیبخشنخستاین

هابافت فرسودگینداز:اگویانبهترتیبعبارتترینمسائلومشکالتبافتفرسودهازدیدگاهپاسخ،مهم1طبقجدول

53) 1/11)هایاجتماعیباالبودنناهنجاریدرصد(، وعدمودنکوچهبعرضکمدرصد(، اتومبیلشخصیها از استفاده

)،درصد(1/10) خدماتی فضاهای کمبود بنابراین11و مسکونیمشخصمی،درصد(. واحدهای فرسودگی که شود

شهراست.ةهایفرسودترینمشکلدربافتمهم

مشکالتبافتفرسوده.1جدول

درصدفراوانیمشکالتبافتفرسوده

1/1150هایاجتماعیباالبودنناهنجاری
1103کمبودفضاهایخدماتی

1/1011هاوعدماستفادهازاتومبیلشخصیبودنکوچهعرضکم
53115هابافت فرسودگی

133153جمع

7118هایتحقیق،خذ:یافتهأم
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به«د؟یدارتیرضافرسودهبافتدرسکونتوضعیتازآیا»کهپرسشاینبهپاسخدرگویانپاسخیفراوانعیتوز

استلیذشرح نشانراتیواقعنیا1جدول)اندبودهیناراضدرصد1/55ویراضسکونتتیوضعازدرصد1/11:

(.دهدیم

رضایتازوضعیتسکونتدربافتفرسوده.7جدول

درصدفراوانیرضایتازوضعیتسکونت

1/11111بلی

1/55101خیر

133153جمع
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1/21گویانراجعبهکیفیتدسترسیسوارهدربافتفرسودهبهاینصورتاستکه،نظرپاسخ0براساسجدول

اند.اینموارددرصدآنرامطلوبتوصیفکرده13فقطو،درصدآنرامتوسط1/12درصدوضعیتدسترسیراضعیف،

فتموردنظراست.وضعیتوخیمدسترسیسوارهدرباةدهندنشان

دربافتفرسودهکیفیتدسترسیسواره.5جدول

درصدفراوانیکیفیتدسترسیسواره

1315مطلوب

1/1210متوسط

1/21111ضعیف

133153جمع
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هاتحلیلیافته
یابیبههاودستمنظورتحلیلدادهشویم.بهپژوهشبهدالیلیبامتغیرهایبسیاریمواجهمیجرایدرا،بهطورمعمول

ودراینزمینهساختارجدیدیارائهنتایجعلمیودرعینحالعملیاتی،پژوهشگرانبهکاهشحجممتغیرهاپرداخته

رود.تحلیلعاملیعنوانکلیاستکهشمارمیهثربؤهایمیکیازروش1اند.دراینراستا،روشتحلیلعاملیکرده

در،کردناطالعاتبسیاراست.همچنینرودوهدفاصلیآنخالصهکارمیهایآماریچندمتغیرهبهبرایبرخیروش

ویژگیعمدخالصهةشودکهنتیجکردناطالعاتبهصورتیانجاممیتحلیلعاملیخالصه اینةشدهدارایمعناست.

ازروششاخصروشکاهش استفاده ومتغیرهایزیادبهچندعاملبا درواقعها ،هایریاضیپنهانیوپیچیدهاست.

متغیرهایوابستهبههمبهصورتجنبه هدفاصلیهایپنهانیمحدودترفراهممیامکانکاهشبسیاریاز ازشود.

،هاست.بهطورکلیهاوهمبستگیبینآنترپدیدهبندیمتغیرهادرچندعاملودرنهایتدرکبهکاربرداینروشطبقه

مرحلهبهشرحذیلاست:پنجاینروشدارای

1 هاتشکیلماتریسداده. ماتریسهمبستگیةمحاسب.1؛ هااستخراجعامل.0؛ هادورانعامل.1؛ گذارینام.5؛

(.150:1311ها)زیاریوهمکاران،عامل

                                                                                                                                                                   
1. Factor Analysis  



 01شهرجهرمۀدهیبافتفرسودهایمردمیدرساماننقشمشارکت

اولویت برای از متغیرها عاملیبندی تحلیل انجام-روش برای است. شده استفاده عاملیدادناکتشافی تحلیل

،بخشرضایت مقدار بزرگKMOباید از محاسباتنشانمی/5تر از نتایجحاصل باشد. . از بیشتر که است/5دهد .

(525/=.KMO( معناداری سطح و ت/333( متغیرها بین همبستگی وجود بنابراین میأ.(، دیید برایشود. راستا، این ر

هایاصلیبهرهگرفتهشدهاستلفهؤهاوشناساییعواملبنیادیمتغیرهایپژوهش،ازروشتجزیهبهمپردازشداده

(.1)جدول

هاشاخصةهاازمجموعودرصدتبیینواریانسآن،شده،مقادیرویژههایاستخراجعامل.0جدول

عوامل

مقادیرویژهباچرخشبدونچرخشمقادیرویژهاولیهۀمقادیرویژ

مجموع
واریانس

1/1

تجمع

1/1
مجموع

واریانس

1/1

تجمع

1/1
مجموع

واریانس

1/1

تجمع

1/1

110/13110/13550/1112/10112/10321/1112/10112/10321/11

133/13125/3131/1001/12311/11201/1001/12311/11201/11

112/11013/1101/1013/00321/1110/1013/00321/1110/10

131/00015/1151/1131/10521/2131/1131/10521/2131/11

7118هایتحقیق،خذ:یافتهآم

هاگذاریعاملنام

ذیلدکهدرکرهاانتخابتوانعناوینمناسبیبرایهریکازآنمی،هاباتوجهبهمیزانهمبستگیهریکازشاخص

شود.هاپرداختهمیبهآن

عاملاول

هایارتباطیعمرواحدمسکونی،نوعتصرفواحدمسکونی،مصالحساختمانی،میزاندراینعامل،متغیرهایکیفیتراه

وکیفیتابنیهبارگذاریشده،نازوضعیتکالبدیمحله،میزانبرخورداریازفضاهایآموزشیوفرهنگیارضایتساکن

دهدوبیشترینتأثیررادربینعواملچهارگانهدارد.ازواریانسرابهخوداختصاصمیدرصد112/10تنهاییاستکهبه

(.5نامید)جدولتواناینعاملراکالبدیبراساسمتغیرهایموردتجمع،می،بنابراین

لاولشدهدرعامهایبارگذاریشاخص.3جدول

7118هایتحقیق،خذ:یافتهآم

نامعامل مقدارهمبستگی شاخص ردیف

 511/3 هایارتباطیکیفیتراه 1

عاملکالبدی

 535/3عمرواحدمسکونی1

511/3 نوعتصرفواحدمسکونی0

001/3 مصالحساختمانی1

002/3 نازوضعیتکالبدیمحلهامیزانرضایتساکن5

211/3 فرهنگیمیزانبرخورداریازفضاهایآموزشیو0

003/3 کیفیتابنیه2
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 عاملدوم

سکونتخانواردرمحلوسوادجایةدراینعامل،متغیرهایبومیمحل،محلزندگیقبلیدرصورتمهاجرت،سابق

بهخوداختصاصمیدرصد311/11گیردکهمی شود.براساسمتغیرهایدهدودومینعاملشناختهمیازواریانسرا

(.0توانآنراعاملاجتماعینامید)جدولمی،شدهبارگذاری

شدهدرعاملدومهایبارگذاریشاخص.4جدول

نامعامل مقدارهمبستگی شاخص ردیف

 511/3 بومیمحل 1

عاملاجتماعی
530/3 قبلیدرصورتمهاجرتمحلزندگی1

515/3 سکونتخانواردرمحلةسابق 0

530/3 سواد 1

7118هایتحقیق،خذ:یافتهأم

عاملسوم

وشغلسرپرستخانواربارگذاری،خانوارةماهیانةخانوار،هزینةن،درآمدماهیانادراینعامل،متغیرهایکمکمالیبهساکن

(.2توانآنراعاملاقتصادینامید)جدولدهدومیازواریانسرابهخوداختصاصمیدرصد321/1اندکهشده

شدهدرعاملسومهایبارگذاریشاخص.2جدول

نامعامل مقدارهمبستگی شاخص ردیف

 020/3 ناکمکمالیبهساکن 1

عاملاقتصادی
 500/3 خانوارةدرآمدماهیان 1

 530/3 خانوارةماهیانةهزین 0

 515/3شغلسرپرستخانوار1

7118هایتحقیق،خذ:یافتهأم

عاملچهارم

و،دفعفاضالبدرمحلهةدفعزبالهدرمحله،نحوةاندبدینشرحاست:نحومتغیرهاییکهدراینعاملبارگذاریشده

 عامل این بهداشتی. امکانات میدرصد521/2کمبود اختصاص خود به را واریانس متغیرهایاز اساس بر دهد.

(.1محیطینامید)جدولتواناینعاملراعاملزیستشده،میبارگذاری

شدهدرعاملچهارمهایبارگذاریشاخص.8جدول

نامعامل مقدارهمبستگی شاخص ردیف

 021/3 دفعزبالهدرمحلهةنحو 1

محیطیعاملزیست 252/3دفعفاضالبدرمحلهةنحو1

513/3کمبودامکاناتبهداشتی0

7118هایتحقیق،خذ:یافتهأم

اطالعاتبه به توجه جدولدستبا و مشکالتکالبدیبههایآمده عبارتدیگر به عاملکالبدییا عنوانفوق،

عددربُ،تأثیرگذاربودهاست.بنابراینترینمعضلوبهدنبالآنمشکالتاجتماعیدروضعیتموجودبافتفرسودهمهم
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بهعواملفوقمیسامان توجه بهدهیبافتفرسوده برنامهتواند در سامانریزیعنوانراهگشاییمؤثر و هادهیآنها

 مدنظرقرارگیرد.

نتایججدولبرای نشان3بررسیمیزانمشارکتومیزاناعتمادازضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشدهاست.

داریبیندومتغیرمیزانمشارکتوآماریمعنیةرابط،.(/101دهدکهباتوجهبهمقدارضریبهمبستگیپیرسون)می

یابد.الندولتیافزایشیابد،میزانمشارکتافزایشمیمیزاناعتمادوجوددارد.بدینمعنیکههرچهاعتمادبهمسئو

میزانمشارکتمردمیواعتمادةرابط.2جدول

 اعتماد مشارکت آزمون متغیر

 مشارکت

 ./101 1 همبستگیپیرسون

 ./333 . داریمعنی

 153 153 تعداد

 اعتماد

 1 ./101 همبستگیپیرسون

 . ./333 داریمعنی

 153 153 تعداد

7118هایتحقیق،خذ:یافتهأم

نتایججدولشبررسیمیزانمشارکتومیزانرضایتمندیازضریبهمبستگیپیرسوناستفادهبرای،همچنین د.

داریبیندومتغیرمیزانآماریمعنیةرابط،.(/001دهدکهباتوجهبهمقدارضریبهمبستگیپیرسون)نشانمی13

دارد وجود رضایتمندی میزان و بدین؛مشارکت هر که معنی افزایشچه مشارکت میزان افزایشیابد، رضایتمندی

یابد.می

 رضایتمندیومشارکتمردمیةرابط.11جدول

 مشارکت رضایتمندی آزمون متغیر

 رضایتمندی

 ./001 1 همبستگیپیرسون

 ./333 . داریمعنی

 153 153 تعداد

 مشارکت

 1 ./001 همبستگیپیرسون

 . ./333 داریمعنی

 153 153 تعداد

 7118هایتحقیق،خذ:یافتهأم

 گیرینتیجه

اجزایکارکردیثساختهمازحیثآنهمازحیستیزنظاماستکهیشهریازفضایبخشیابافتفرسودهکل

ناکارآمدیاتیح اختاللو دچار است.یخود ازشهرییهاپهنهیگر،عبارتدبهشده افتشهررا تمرکزویکهدچار

بهزوالیروهابافتاندازآنیناشیطیومح،یکالبدی،اجتماعی،مشکالتاقتصادگیریبانبودهوبهتبعآنگرییفضا

،هایبالقوهدرجذبجمعیتضمنبرخورداریازقابلیت،استکهشهرهاییملهجازشهرجهرم.یندگویشهرةوفرسود

 است. شده مواجه فرسوده بافت معضل نقشمشارکتبا تحلیل به مقاله این در راستا، همین دردر مردمی های

ترینمسائلومشکالتبافتفرسودهمهمهایتحقیق،شهرجهرمپرداختهشد.برطبقیافتهةدهیبافتفرسودسامان

پاسخ دیدگاه ترتیبعبارتاز به اگویان از: 53)هابافت فرسودگیند ناهنجاریدرصد(، اجتماعیباالبودن 1/11)های
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درصد(.11وکمبودفضاهایخدماتی)،درصد(1/10)استفادهازاتومبیلشخصیهاوعدمبودنکوچهعرضکمدرصد(،

شهراست.همچنین،ةهایفرسودترینمشکلدربافتیمهمشودکهفرسودگیواحدهایمسکونمشخصمی،بنابراین

گویانراجعبهکیفیتاند.همچنین،نظرپاسخدرصدناراضیبوده1/55درصدازوضعیتسکونتدربافتراضیو1/11

بهاینصورتاستکه بافتفرسوده در 1/21دسترسیسواره ضعیف، درصدآنرا1/12درصدوضعیتدسترسیرا

اینمواردنشاندرصدآنرامطلوبتوصیفکرده13فقطو،متوسط وضعیتوخیمدسترسیسوارهدربافتةدهنداند.

هایارتباطیعمرواحدشاملمتغیرهایکیفیتراه.براساسنتایجتکنیکتحلیلعاملی،عاملکالبدیاستموردنظر

رضا میزان ساختمانی، مصالح مسکونی، واحد تصرف نوع ساکنمسکونی، میزانایت محله، کالبدی وضعیت از ن

دهدازواریانسرابهخوداختصاصمیدرصد112/10تنهاییوکیفیتابنیهبه،برخورداریازفضاهایآموزشیوفرهنگی

بینعواملچهارگانهدارد. در محلزندگیقبلیدروبیشترینتأثیررا عاملاجتماعیازقبیلمتغیرهایبومیمحل،

ازواریانسرابهخوداختصاصدرصد311/11گیردکهوسوادجایمی،سکونتخانواردرمحلةهاجرت،سابقصورتم

عاملاقتصادیشاملمتغیرهایکمکمالیبهساکندهدودومینعاملشناختهمیمی درآمدماهیاناشود. خانوار،ةن،

محیطیدهدوعاملزیستریانسرابهخوداختصاصمیازوادرصد321/1وشغلسرپرستخانوار،خانوارةماهیانةهزین

نحوةشاملنحو محله، در زباله محلهةدفع فاضالبدر امکاناتبهداشتی،دفع کمبود ازدرصد521/2اینعامل؛و

بهخوداختصاصمی نتایجحاکیاستباتوجهبهمقدارضریبهمبستگیپیرسون)دهد.واریانسرا ،.(/101همچنین،

داریبیندوآماریمعنیةرابط،عالوههداریبیندومتغیرمیزانمشارکتومیزاناعتمادوجوددارد.بآماریمعنیةرابط

 دارد. وجود مردمی مشارکت و رضایتمندی میزان دیگرمیمتغیر عبارت به یا کالبدی عامل که گرفت نتیجه توان

نمشکالتاجتماعیدروضعیتموجودبافتفرسودهتأثیرگذارترینمعضلوبهدنبالآعنوانمهممشکالتکالبدیبه

بنابراین است. بُ،بوده ساماندر فرسودهعد بافت می،دهی فوق عوامل به بهتوجه راهتواند درعنوان مؤثر گشایی

هامدنظرقرارگیرد.دهیآنهاوسامانریزیبرنامه
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