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Abstract 
 

Background and Aim: Citizen Responsibility provides a platform for civic participation and through 

that, improving the social dimensions of urban development issues. Although citizen participation has been 

explored by many scientific researches, citizenship responsibility as the internal motivation of citizens to 

participate is still not well known. This research tries to discover the indicators related to the responsibility of 

citizens and examine them depending on the two old and new urban contexts. 

Methods: This research chose a quantitative research method with a questionnaire in response to what 

variables have the greatest impact on the responsiveness of citizens and whether the residents of the old and 

new urban fabric show different levels of responsibility. Effective criteria were extracted based on theoretical 

studies and Delphi method by a number of university professors and completed in the form of a questionnaire 

including 24 questions among 300 people present in the old and new context of the city. 

Findings and Conclusion: The findings show that the residents of the new context of Kazeroon show a 

significant difference in responsibility with 0.55 compared to the residents of the old context with 0.09 and 

variables such as the conscientiousness of citizens, their civic participation and the informativeness of the 

living environment have a significant effect. It will have an effect on the researched variable. As it is known, 

some of these variables are related to the environment and some are related to the psychological and personal 

characteristics of each citizen. Therefore, by modeling the different conditions of the new context, it is 

possible to provide the conditions for more responsibility of citizens in different urban contexts, at least 

physically. 
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 مسأله انیب و مقدمه

مفهوم  قتیشناخته شدند. درحق« شهروند»با لقب  دیجد طیمح نیروستاها به شهر، ساکن افتنیهمزمان با توسعه  

. مطالعات دنمای یجلوه م یشهر های نشأت گرفته و در قالب تمدن Civicus نیالت شهیبا ر تیاز لغت مدن یشهروند

را مدنظر دارند که به  هایی گروه ،یاز جامعه شهروند بحثهنگام  یشهر شمندانیدهد فالسفه و اند یموجود نشان م اتیادب

 نی. در چنندیحادث فائق آ های را حل و بر بحران یدرون یمشکالت اجتماع توانند یکه م اند افتهیدست  تیاز مدن یحد

نظر هر فرد  نیاز ا کشند؛ یدست م یمنافع شخص یشده و به نفع گروه از برخ رایپذ یمتفاوت فیافراد وظا ،یجوامع

. همانطور که گفته شد، گردد یم ریتعب «یشهروند تیمسئول» که به افتهیشهروندان  ریدرمقابل سا یاجتماع یتیمسئول

 بودند.  رفتهیپذ یهنجار شهر کیبودن شهروندان را به مثابه  رپذی تیمسئول ،یصاحبنظران متقدم شهرساز

 نیبه ا یآن دارد و مطالعات متعدد یتبع ایو مشکالت موجود  یبر بافت فرسوده شهر ای ژهیتوجه و یشهرساز دانش

 های بافت نیاز معضالت ا یکی یاجتماع های یاست. مشاهدات متعدد نشان داده است بروز ناهنجار افتهیحوزه اختصاص 

و  م؟یجستجو کن یساکنان بافت شهر یرپذی تیمسئول تیدر وضع متوانی یرا م یناهنجار نیا های شهیر ایاست اما آ یشهر

تفاوت  نیدارد؟ اگر ا یشهر دیو جد میدو بافت قد ی سهیدر مقا داری یتفاوت معن یشهروند یریپذ تیمسئول ایآ نکهیا

 نیا نیکنسا یرپذی تیمسئول یارهایو مداخله در مع دیبافت جد تیاز وضع یکامالً مشخص باشد احتماالً با الگوبردار

 نیاز ا ی. پاسخ به سواالتمیدر بافت فرسوده ارائه کن یاجتماع های یحل ناهنجار یبرا ییتوانست راهکارها مخواهی ها پهنه

 یرد برخ ایاثبات  ،یحاضر به دنبال بررس قیکه در تحق سازد یرهنمون م یمتعدد های هیفرض ی دست ما را به سمت ارائه

 بود. میادعاها خواه نیاز ا

ای، و یک  خدماتی متوسط و درحال توسعه بلحاظ فضایی در سطح منطقه -شهر کازرون بعنوان یک شهر کشاورزی

های  ای استان الجیشی مابین دو کانون شهری کالنشهر شیراز و بندر بوشهر، از اهمیت باالیی در مراودات منطقه شهر سوق

(. عملکرد این شهر بعنوان یکی از قطبهای 1331پیروزی،  الدینی، امینی، رضایی، فارس و بوشهر برخوردار است )شمس

جات از سویی، و وجود روستاهای متعدد پراکنده در حوزه نفوذ شهر از سوی دیگر، موجب  تولید مرکبات و صیفی

(. هجوم جمعیت شهری فراوان 133۱امیری، بهادر،  های گذشته شده بود )موالدوست، شاه مهاجرپذیری شهر در سال

هایی در بافت  های اخیر، بعنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار باعث بروز چالش به پهنه خدماتی این شهر در سال غیربومی

 (. 1337آبادی، بنیاد، کامیارفرد،  اجتماعی شهر شده است )زارع شاه

های مختلف شهر، یکی از اقدامات مفید در جهت دستیابی به  های رفتاری ساکنین در بخش اهمیت شناسایی تفاوت

(. این نوشتار در وهله نخست 1334زاده، منصوری،  سبحان، ابراهیم راهبرد مدیریت یکپارچه شهری خواهد بود )سلیمی

کاو قرار داده است و در ادامه به مقایسه ارتباط میزان پذیری ساکنین شهر را مورد کندو های مؤثر بر مسئولیت شاخص

پردازد. درنهایت با استخراج مدل  پذیری مشاهده شده شهروندان با موقعیت جغرافیایی سکونتی آنها در شهر می مسئولیت

ه و رگرسیونی از پاسخگویی در شهروندان هر بخش، رفتارهای آینده ایشان تحت تأثیر متغیرهای مستقل شناسایی شد

 بدون درنظر گرفتن متغیرهای مداخله گر مزاحم، مورد پیش بینی قرار خواهد گرفت. 

 ایمتفاوت است  گریکدیبا  یشهر دیو جد میقد های شهروندان در بافت یرپذی تیمسئول ایآ میما مهم است بدان یبرا

خواهد توانست ما را به سمت برخورد معقول و  بخوبی ها دغدغه نیوجود ندارد؟ پاسخ به ا نهیزم نیدرا یتفاوت معنادار

 شهر رهنمون سازد. یو اجتماع یموجود بافت کالبد های در مقابل چالش دهیشیاند

 توان بصورت موارد زیر برشمرد:های موجود برای تحقیق حاضر را میفرضیه

این فرضیه  .ه شهر کازرون هستندپذیرتر از ساکنین بافت فرسود( احتماالً شهروندان ساکن در بافت جدید مسئولیت1)

هایی ویژه در مقایسه مدعی است بدلیل اینکه محیط کالبدی بافت جدید شهری انتظام کالبدی بیشتر و بطور کلی کیفیت
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پذیری بیشتری را نشان خواهند داد. درصورت اثبات چنین با بافت فرسوده دارد، احتماالً ساکنین این بافت میزان مسئولیت

های پذیری شهروندی، شرایط کیفی زندگی در محدودههای متغیر مسئولیتهیم توانست با مدیریت گویهادعایی خوا

 فرسوده را براساس الگوی مشاهده شده در بافت جدید، ارتقا دهیم.

بیشترین تأثیر را روی « آموزش شهروندی»و « حس تعلق»، «مداریاخالق»شود میزان متغیرهای بینی می( پیش2)

را « پذیری شهروندیمسئولیت»های سازنده کیفیت فرضیه مؤلفه . اینپذیر بودن شهروندان داشته باشدسئولیتموضوع م

ی بیرونی دارد؛ اما آنچه ی درونی و بخشی جنبهپذیر بودن افراد، بخشی جنبهکشد. مسلماً میزان مسئولیتبه چالش می

های دیگر مؤثر است و مهم است شهروندان، خود معلول کیفیتپذیر بودن عمومیت دارد این است که شاخص مسئولیت

بدانیم عمده علل تأثیرگذار چه مواردی هستند. با شناسایی این پارامترها، بخوبی خواهیم توانست اقدامات مدیریتی را برای 

شدن شهروندان  پذیرنماید که مسئولیتارتقای احساس مسئولیت شهروندان هدایت کنیم و البته این موضوع بدیهی می

 گردد.گام مؤثری در جهت ارتقای کیفیت زندگی و فرهنگ عمومی جامعه قلمداد می
 

 پژوهشی نظری مبان 
 یمشارکت یاجتماع تیعبارت مسئول یبه بررس ،یرپذیتیموضوع مسئول رامونیغالب مطالعات انجام شده پ

اثر مطلوب  قاتیتحق ی(. برخLina Kim et.al 2017؛ Supanti D. and Butcher K. 2019) اندپرداخته

 Bavik) ی( و رفتار اجتماعJohn et.al 2019) یکار وریبهره یارتقا یرا رو یمشارکت یاجتماع یرپذیتیمسئول

-Petrovic) دارند اشاره هاشرکت یبرا یرپذیتیمسئول یرمادیو غ یماد دیبه عوا برخی اند،( نشان داده2019

Randelovic 2014پردازندیبسترساز آن م میمفاه یبه واشکاف ی(، برخ (Brown 2014درحق .)به هاپژوهش نیا قتی 

مشارکت شهروندان بعنوان  یدرون زهیبحث انگ کهیدرصورت ند؛ینما یتوجه م یدارشناسیپد دگاهیاز د شهروندی مشارکت

 یاجتماع هایمشارکت گروه یبرا اینهیهمچون زم یشهروند یرپذیتیمورد کنکاش قرار نگرفته است. مسئول ،یعامل اصل

 اتیمختلف ح هایجنبه در ایمشارکت آثار ارزنده نی( و اOng et.al 2018) دنماییجلوه م یدر امور توسعه شهر

 خواهد داشت. یشهر

 یشهروند یرپذیتیو مسئول یاجتماع طمحی

مشاهده رفتار  نیهمچن شود؛یافراد نشان داده م نیو در تعامالت ماب یاجتماع یدر فضا یشهروند یرپذیتیمسئول

(، Gewang et al 2017به شهروندان مؤثر است ) یفرهنگ جمع نیخود در اشاعه ا کینرژیبا اثر س گرانیمسئوالنه د

 است.  ریاجتناب ناپذ قیتحق نیادر ارتباط با موضوع  یاجتماع طیلزوم توجه به مح نیبنابرا

را ارائه و  یاست که حقوق یطیافراد در مح رفعالیغ ایفعال  تیعضو کیبعنوان  یوندشهر ،یمنطق اجتماع یتئور در

(. Janoski and Compion 2015؛ Lister, 2010؛ Janoski, 1998؛ Turner,2009) کندیم افتیرا در یفیوظا

در مبحث  ایهیپا یبه سه تئور ،یشهروند یجتماعا یمنطق هایبا عنوان جنبه یادیبن یقیدر تحق ونیو کمپ یجانسک

 Sadler and Lloyd) یاسیو س یاقتصاد هایجنبه یرو یاجتماع هاییکنند. آنها معتقدند تئور یاشاره م یشهروند

 د،یجد هایتیهو بندیچارچوب ها،تیدارند. گسترش حقوق و محدو دیتأک یشهروند یاز جنبه قانون شتری( ب2009

 ،یشهروند هایمیتنوع رژ ،یشهروند یو برون یدرون یمرزها ،یدر سطح جهان یگروه انیو م یفرد انیتعارضات م

از  یاریاز موضوعات مهم قابل بحث در بس یو عصر ظهور تکنولوژ ندهیدر آ یو شهروند ندیفرا کیبعنوان  یشهروند

 کنندیان م( اذع1330)یو صاحب زادهی(. چنانکه زالJanoski and Compion 2015است ) یاجتماع طیمح قاتیتحق

خود  یرفتارها جینتا رشیو پذ یفرد یتمندیاست که ناظر بر رضا یشخص یازهاین یارضا یدر بعد فرد یرپذیتیمسئول
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 گرانید یازهاین یندانسته و ارضا یکاف یروان آدم یستیرا جهت بهز ی( بعد فرد13۱1گِلسِر) امیلیبه نقل از و شانیاست. ا

 یفرد یدر معنا یرپذیتیمسئول ستیحاک شانیا هایافتهی بندیجمع نی. بنابرادانندیمکمل آن م را( ی)بعد اجتماع

و  ی)صاحب دنماییاجتماع را رصد م یو احترام به هنجارها رشیپذ یجمع یو در معنا یشخص یو تعهد به ارزشها رشیپذ

 (. Lina Kim et.al 2017؛ 1330 زادهیزال

موضوع سوژه  نیکه ا ندنماییعمل م ،یناهنجار اجتماع یدر قالب رفتارها رپذیتیمسئول ریاز شهروندان غ ایعده همواره

 نیکه قوان ستیدر حال نیو ا کنندیپژوهش حاضر قرار گرفته است. گروه مذکور، همچون شهروندان مسئول عمل نم

اجتماع احترام  نیرد به قواندا تیهر شهروند مسئول نی. بنابراانددهوضع ش شانیحفاظت از شهروندان و اموال ا یموجود برا

 یبه معن قتیدرحق یشهروند تیناهنجار بروز داده است. مسئول یرفتار نصورت،یا ریکند؛ در غ تیگذاشته و از آنها حما

 ای یقوم تیاقل هایفارغ از گروه یجوامع مدن یاریاست و هر شهروند مسئول خود را موظف به  یتعهدات اجتماع تیرعا

و  شودمی انجام داوطلبانه صورت به عمدتاً هاکمک نی(. اHilburn & Maguth, 2015) داندیم یاسیس یمرزها

اقدامات به  نی. داوطلبانه بودن اشودیم رایپذ نیریرا بصورت خود خواسته با هدف امداد به سا هایسخت یشهروند برخ

بلکه هر فرد صرفاً  د،ینما یو جوامع مدن یشهر طیمح تیخود را صرف حما توق یکه شهروند تمام ستین نیا یمعن

 ,Walkerمثبت دارد ) ریتأث گرانید ینوع دوستانه خواهد نمود که بر زندگ یصرف اعمال خود را یاز زمان شخص یبخش

2017 .) 

را  تهایمسئول نیاز شهروندان ا ایباشد. اما متأسفانه عده رپذیتیشهروند مسئول کیدارد  فهیهر کس وظ میمعتقد ما

خود را در مقابل اجتماع به  تیمسئول ایو  ستیچ یشهروند یرپذیتیمسئول دانندینم ایعده یی. از سورندیگ ینم یجد

 دنماییبودن را محرز م یفرهنگ شهروند میو تحت تعل «یرپذیتیلآموزش مسئو»موضوع لزوم  نیشناسند. ا ینم یدرست

(Elizabeth Kenyon (8102 ؛)Lorraine PeSymaco & Meng YewTee 2019تحق .)اشاره  یاریبس قاتی

 یبروز رفتارها یبصورت ناخودآگاه افراد را برا جیاست و بتدر ییشدن جوامع در گرو آموزش ابتدا ریپذ تمسئولی که اندکرده

 ی((. کشورها2007) Britzman(؛ 2414) Elizabeth Kenyon) دنماییآماده م ییایجغراف یمسئوالنه فراتر از فضا

شدن، عموماً  یجهان یدر رقابت برا یشهرها نیهستند، و همچن رایرا در خود پذ ینژاد ،یمختلف قوم هایمختلف که گروه

مورد توقع از  هایارزش هاهیانیب نی. در ادهندیقرار م اریرا در اخت انشهروند یرپذیتیمسئول نیاز حقوق و قوان ایهیانیب

همچون  یمختلف سکونت هایرا در گروه نحاضری کنگ،. بعنوان مثال هنگوندشیم انیبوضوح ب یشهروند نیداوطلب

توقع  یآن انتظارات بعاعطا و به ت یازاتیو در هر مورد امت کندیم یابیتیهو رساکنیو غ یساکنان موقت ،یساکنان دائم

 نیا ندیکه تحت فرآ «یشناس فهیآموزش و وظ» یارهایموضوع با مع نی(. اCore Module 21, 2014) گرددیم

را  طیمح بیامکان تخر رپذیتیمسئول ریغ ایافراد ناآگاه و  نصورتیا ریدر غ رایدارد ز یهماهنگ دیپژوهش مشخص گرد

 (.Hemmett and Staeheli 2011خواهند داشت )

 ایدر چارچوب قانون باشد  تواندیکه م شودیمتنوع داوطلبانه را شامل م یاز رفتارها یفیشهروندان ط یرپذیتیمسئول

 یشهروند یرپذیتیاز منابع مسئول یاری(. بسDey et.al 2009; Staats, 2004) دیعمل نما یفراتر از حدود قانون یحت

 ،یطیمح تیو امن یمنیاز ا تیحما ات،یها، پرداخت مال یرگیأیشرکت در ر رینظ« یمشارکت مدن» از یرا با اقدامات

 ی(. همانطور که مشاهده شد براRawls, 1971) دانندیو ... همتراز م رخواهانهیخ یدولت ریغ هایمشارکت در اجتماع

 یغرب ابعمن یقانون قراردارند. برخ زدرچارچوبین یوجود ندارد و برخ ایشده فیاقدامات قانون تعر نیازا یبرخ

انجام دهد،  دیکه شهروند طبق قانون با هاییتیشهروند و به مفهوم فعال فیشهروندان را در قالب: الف( وظا یرپذیتیمسئول

در  ییپاسخگو ن،یاز قوان تیتبع اتها،یپرداخت مال کا،یآمر یمشارکت شهروند هایبعنوان مثال در کنگره کنند؛یم یمعرف

قانون و با  یهر شهروند موظف است تحت لوا گریگروه قرار گرفتند. بعبارت د نیجزو ا یمل تینمقابل بازرسان و دفاع از ام

 یمدارس دولت ،یراه و ساختمان ساز س،یارتش، پل ،نشانیخدمات آتش یبرا هااتیآن، نسبت به پرداخت مال قیشناخت دق
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نشده، اما شهروندان بصورت داوطلبانه آنها را  خواستهاست که در قانون  یاقدامات یشهروند یرپذیتی. مسئولدیو... اقدام نما

 طیباخبر بودن از اتفاقات مح ،یمدن هایها، شرکت در مالقات یرگییهمچون مشارکت در رأ ی. اقداماتدهندیانجام م

 نیا از ریپذ بیآس هایشهروندان ازجمله گروه ریاحترام به حقوق سا گران،یکمک کردن به د ،یدیکل هایو چالش رامونیپ

 (www.leonschools.netجمله هستند. )

و به نقش  داندیم یفرهنگ قوم ایو  یجامعه محل ریتحت تأث یرا تاحدود یاجتماع ی( هنجارها و رفتارها2443) یوول

و  یمحل یشهروند چه در گروه اجتماع یشخص یاحتماالً سابقه زندگ دگوییم ی. وکندیتوجه م یشهر یفضاها یآموزندگ

رفتارها سوق دهد. در  یبروز برخ ایهنجارها  یقبول برخ یرا به سو یفرد تواند،یم طیمح ایخانوار  یفرهنگ هایچه آموزه

 میبا آموزش و تعل تواندیاست، م ریفراگ یشهر درقالب گروه نیساکن یجمع یکه عرصه زندگ یشهر یفضاها انیم نیا

هندسه  ،یعمارسبک م ت،یمحصور لیاز قب یکالبد هاییژگیگذارد. و ریتأث شانیا یناخودآگاه کاربران رو ایآگاهانه 

شهروندان مؤثر خواهد بود   یادراک ابانهیو منظر ارز یذهن ریکالبد، مصالح و... بر تصو یفرسودگ ه،یشکل و فرم ابن ،ییفضا

(Woolley, 2003جابجا .)لی. بدلدهدیم شیرا افزا یاجتماع هاییدر شهرها، احتمال ناهنجار یتیجمع عیسر هاییی 

 ندی)مهاجران( روبرو هستند که فرا دالورودیجد یبا اجتماع ریمهاجرپذ یو... شهرها یرفتار ،یقوم ،یزبان ،یتفاوت فرهنگ

همه  ی(. در جوامع انسان42: 137۱پور،  عیدر آنها بطور کامل انجام نشده است )رف  یانطباق و ذوب شدن در تمدن شهر

 یاجتماع یهنجارها شود، یشمرده م همتربلکه آنچه م گردد،یبصورت مصوب و مدون به تک تک افراد ابالغ نم نیقوان

 (.144: 1340)کامروا،  دهندیم لیرا تشک نیبخش قوان نیتریو قو نیشتریاست که ب

 

 ی شهروند یرپذی تیو مسئول یکالبد طمحی

 نیو... است که از ا یاقتصاد طیمح ،یستیز طیمح ،یاجتماع طیمح ،یکالبد طیمح رندهیدربرگ یشهر طیمح

 هایدر برنامه راتییدستخوش تغ شتریقابل مشاهده و ملموس بودن، ب ،یکیزیف تیبواسطه خاص یکالبد طیمح ان،یم

پژوهش بافت  نی. در امیقرار ده دیو بافت جد فرسودهدر دو گروه بافت  توانیشهر را م ی.  بافت کالبدردگییتوسعه قرار م

سال و کمتر دارند، استفاده شده و اما در خصوص بافت  11از شهر که سابقه ساخت  ییبه مفهوم بخشها یشهر دیجد

آنها به  یو اقتصاد یطیمح ،ینازل مکان یشهر در نظر گرفته شده که ارزشها یاز محدوده قانون هاییعرصه ،یفرسوده شهر

 شده است.  دیتشد یکالبد یفرسودگ سبب

که  یهنگام زین یشهر طیآن خواهد شد و مح یمنجر به فرسودگ ،ایدهیهر پد ییمعتقدند کاهش کارا صاحبنظران

فرسوده  ی. بافتهاگرددیآن عارض م یبر عناصر درون یتوسعه و نظارت فن هایآن با رکود مواجه گردد، تنزل برنامه اتیح

و  ی, شفقی)محمد رودیم نیدرآن از ب گذاریهیسرما هایزهیانگنداشته و  یخودبخود یامکان نوساز ن،یبواسطه فقر ساکن

 (. 1333 ینور

و  یشهرساز یعال یشورا 1۱/3/1340در مصوبه جلسه مورخ  یاز مفهوم بافت فرسوده شهر فیتعر نیتر کامل

و  «یفرهنگ راثیفاقد م یشهر هایبافت» ،«یفرهنگ راثیم یدارا هایبافت»که سه دسته  ییارائه شد؛ جا رانیا یمعمار

 .دیگرد یمعرف(« یرسم ریغ های)سکونتگاه ایهیحاش هایبافت»

 قرار دارد:  بیمورد تصو لیفرسوده به شرح ذ هایبافت ییسه شاخص جهت شناسا 1341شورا در سال  نیا 

 مترمربع دارند؛  244های آنها مساحت کمتر از  % پالك14هایی که بیش از  : بلوكیزدانگیالف( شاخص ر

 بناهای آن فاقد سیستم سازه پایدار است؛ % 14هایی که بیش از  : بلوكیداریب( شاخص ناپا
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واقع چنانچه حداقل  متر دارند. در ۱% معابر آن عرض کمتر از 14هایی که بیش از  : بلوكیریج( شاخص نفوذپذ

 . گرددیم یتلق ودهاز شهر وجود داشته باشد، آن منطقه بعنوان بافت فرس بافتی هر در گانهسه های% از شاخص 14

که  هاییطی. در محدانندیانسان م یکننده در رفتار اجتماع نییتع یساخته شده را عامل طیمح یمعمار هایهینظر

 میهمگرا و دوستانه شهروندان را خواه یادراك شده، رفتار اجتماع رتریمردم دلپذ یاز سو یمحالت مسکون یکالبد بیترک

 (. 1333 ،پور و کاظمی رسول) دید

 یکی یو نگهدار ریتعم کند،یم انی( ب1337« )قابل دفاع  یفضاها»در کتاب  ومنین کارکه اس CPTEDطبق اصول 

کاربران  جی، بتدرحفظ و حراست نگردد یکه به درست یطیمح ،شناختیکه بلحاظ روان لیدل نیاست؛ به ا یدیاز اصول کل

 یرپذیتیاحتماالً مسئول گر،یرا کنار خواهند گذاشت و بعبارت د« حس تعلق»و  طیدر قبال مح تیآن احساس مسئول

 (.Newman, 1997شهروندان رو به افول خواهد گذاشت )

کالبد فرسوده و شکل  ،یناهنجار اجتماع هایتیهمچون فعال یبه موارد «هایندیناخوشا»تحت عنوان  تیوا امیلیو

 نیباشد و همچن شتریشهر ب طیدر مح یتیعوامل نارضا نیهرچه ا کندیفضاها اشاره دارد و اذعان م ینامناسب برا یهندس

 شتریشهروندان ب یرپذیتیمسئول هایچالش ای یاجتماع یهاینجارنشده باشد، احتمال بروز ناه فیتعر یبه درست نیقوان

 (. Whyte, 1980خواهد شد )

 یشهر رانیطراحان و مد یرپذی یت( به مسئول1330) «یشهر یطراح ییکایتجربه آمر»در کتاب  زیجان لنگ ن

آن را درنظر داشته باشند.  اتبه انضمام متعلق طیمح هایبتوانند تمام شاخصه دیو معتقد است طراحان با کندیاشاره م

 آورد،یشهروندان بوجود م برای هاو مشارکت در طرح دهیکه جهت ابزار عق هاییفرصت ای التیهم با تسه یشهر تیریمد

 (. Lang J. , 1994) کندیحس تعلق شهروندان را فراهم م یارتقا یها نهیزم

 یکالبد طیمح نیشده ماب دییو تأ یمنطق یباطارت دگویی( م133۱) «یشهر یفضا یطراح»پور در کتاب  یمدن

 یرو یاجتماع یندهایفرا نکهینسبت به ا یآگاه شیشهروندان وجود دارد. با افزا یاجتماع هایتیشده و مسئول یطراح

 دهندیشکل م یاجتماع یبه رفتارها نه،یزم یکه اشکال رو مرسییم یارتباط منطق نیمؤثر است، به ا یفرم شهر

(MadaniPour, 1996 .) 

 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف
باشد، انجام شد. بافت جدید این پژوهش در شهر کازرون که دارای بافت اجتماعی سنتی و اقلیت های قومی متعدد می

ای شهر نیز های حاشیههای سکونتگاهدرنظر داشته، بنابراین برخی بخش سال قدمت داشتن بنا را 11صرفاً معیار کمتر از 

 در نمونه مطالعاتی قرار خواهند گرفت.

نفر و وسعت  3۱۱43 1در شهر کازرون واقع در استان فارس کشور ایران، با جمعیت شهرنشینپژوهش حاضر 

 (. 1331هکتار انجام گردیده است )سالنامه آماری  2474شهری 

(، بافت فرسوده این شهر به 1343بنابر اسناد فرادست )طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کازرون، 

-های مرکزی را شامل شده و تمرکز شدید فعالیتنفر، عمدتاً بخش 20414د جمعیتی و حدو 2هکتار 044مساحت حدود 

-های مختلف، فرسودگی کالبدی، میانگین قدمت باالی ابنیه در این بخش، ضمن افزایش حساسیت در برخوردهای توسعه

 ای، موضوع مدیریت رفتار اجتماعی شهروندان را به چالشی استراتژیک تبدیل نموده است. 

 

                                                           
 سازمان آمار و نقشه برداری -1331سرشماری نفوس و مسکن سال  - 1
 1343شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری،  - 2
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Earth   3419مارس  14استخراج 

 

های شهر پراکنده است(، عمدتاً نواحی های میانی که در تمام قسمتت نوساز این شهر )به استثنای توسعهباف

% از کل پهنه شهری، جمعیت 2۱شود که با مساحت تقریبی های شهری را شامل میجنوب جغرافیایی شهر و حاشیه

های جدید تعلق داشته و حی منطقاً به توسعه% از شهروندان کازرونی را به خود اختصاص داده است. این نوا21حدودی 

ای را درخود جای داده است. بدلیل ارزانتر بودن قیمت اراضی و های غیررسمی و حاشیهبدیهی است بخشی از سکونتگاه

واردان به شهر و همچنین طبقات  شهری، تازه-ارزش افزوده نسبی باال، این مناطق همواره به مقصدی برای مهاجرین روستا

فرض این موضوع قابل پذیرش است که ارتباط مستقیم یا معکوس معنی گردد. بنابراین بصورت پیشرمتمول بدل میغی

ها در شهر کازرون وجود ندارد. در ای ساختماناقتصادی یا فرهنگی ساکنین و موقعیت حاشیه -داری مابین طبقه اجتماعی

نبد، آهنگران، علیا، بازار و چهابی بعنوان نمونه بافت قدیم شهری، این بررسی، محالت بافت فرسوده کازرون ازقبیل محله گ

 ای از بافت جدید مدنظر قرار گرفت.  شهر و شهرك شهید بهشتی بعنوان نمونه و محالت باغ آسیایی، شهرك فرهنگ

 

  پژوهششناسی  روش

 بافت در حاضر افراد تمام شامل مطالعه مورد یآمار جامعهبوده،  یلیتحل –یکاربرد مطالعه نوع از پژوهش پیش رو

 «پذیریمسئولیت» سنجش جهتساخته در این تحقیق از پرسشنامه محقق. باشدیم کازرون یشهر دیجد و فرسوده

 24 از یدلف روش از روش دلفی بهره گرفته شد. در قالب پرسشنامه یهاشاخصهمچنین جهت دستیابی به  .شد استفاده

پذیری شهروندی را تبیین نمایند های مؤثر بر میزان کیفیت مسئولیتخواسته شد شاخص صاحبنظر حوزه مطالعات شهری

 ییایپا یبررس جهت لوتیپا پژوهش بود؛ شاخص 14)روایی به شیوه اتفاق نظر اساتید(. ماحصل این فرایند دستیابی به 

 استاندارد پرسشنامه بعنوان باخ(،یی )پایایی با ضریب آلفای کرونروا 41% کسب با و انجام نفر 34 یرو بر پرسشنامه

 پاسخ به یذهن یریگجهت هرگونه ر ازبدو سواالت و بوده گر فعالمصاحبه بصورت هاپرسشنامه پرکردن روش .شد پذیرفته

( متغیرها و 1جدول ) .گردید میتفههای فرسوده و جدید شهری، نفر از حاضران در بافت 344در حجم نمونه  گاندهند

ها گاهی ماهیت متغیر ها، شاخصدهد. بدیهی است باتوجه به فرضیهمورداستفاده در تحقیق را نشان میهای شاخص

 مستقل و یا وابسته به خود خواهند گرفت.
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 مسئولیت پذیری یها پرسشنامه یرهایمتغ -1 جدول
 (REپذیری )مسئولیت متغیر وابسته

 متغیر مستقل )معیارها(

 (AH) هنجارها تیو رعا یمداراخالق

 (CPی )مشارك مدن

 (BS) حس تعلق یارتقا

 (RO) احترام به سالمندان

 (EDندگی محیطی )آموز

 (UMی )شهر تیریمد

 (DKی )شناس فهیوظ

 (EHی )و حقوق شهروند اریاخت شیافزا

 (DP) توسعه یهااظهار نظر در خصوص طرح

 (NR) گانیحقوق همسا تیرعا

 منبع: نگارندگان

هدف تسهیل امکان تجزیه و تحلیل معیارها و کشف روابط مابین آنها و همچنین تأیید یا رد فرضیات تحقیق، با 

مورد  22نسخه  SPSSها تحت نرم افزار الذکر تدوین و دادههای مربوط به معیارهای فوقسوال بعنوان گویه 20مجموعاً 

به انجام رسید و با درنظر گرفتن  1337تا دی  1331ماهه از مهر  27تحلیل قرار گرفتند. این تحقیق در بازه زمانی حدود 

 تحوالت جوامع در طول زمان، ممکن است نتایج قابل تعمیم برای همه ادوار نباشد.

 

 ها افتهی لیتحل
گر فعال، مابین جامعه سوال و به طریق مصاحبه 20ای، دارای همؤلف 14ای های پژوهش از طریق پرسشنامهداده

نفر در بافت جدید، گردآوری گردید. مصاحبه شوندگان بصورت تصادفی از  14۱نفر در بافت قدیم و  130ای به تعداد نمونه

یند دلفی و توسط معیاری که تحت فرا 14برپایه « پذیریمسئولیت»افراد حاضر در محالت هدف انتخاب شدند. پرسشنامه 

( در قالب آمار توصیفی، بخشی از اطالعات مرتبط با فراوانی، میانگین 2صاحبنظران مشخص شده بود، تدوین شد. جدول )

 دهد. های گردآوری شده را نشان میو ... درخصوص داده

 

 های پاسخ دهندگانآمار توصیفی توزیع داده -3جدول شماره 

 خطای استاندارد میانگین استانداردانحراف  میانگین کد بافت 

 272/1 721/17 04/01 بافت قدیم سن

 4۱1/1 3۱4/14 13/33 بافت جدید

 470/4 172/12 13/21 بافت قدیم سابقه سکونت

 214/4 1۱2/2 41/0 بافت جدید

 412/4 72۱/4 47/1 بافت قدیم تحصیالت

 4۱4/4 ۱23/4 ۱3/1 بافت جدید

 منبع: نگارندگان

( نتایج 3اند. جدول شماره )نفر از بانوان در این برداشت مشارکت داشته 101نفر و  113مردان در کل نمونه تعداد 

از پایایی و قابلیت باالی اعتمادپذیری  732/4دهد و عدد آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه این پژوهش را نشان می

یی پرسشنامه فوق قبالً به شیوه اتفاق نظر اساتید مورد تأیید قرار شود رواپرسشنامه تدوین شده حکایت دارد. یادآوری می

 گرفته است.
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 محاسبه پایایی پرسشنامه تحقیق براساس ضریب آلفای کرونباخ –3جدول شماره 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سواالت

20 732/4 

 های پژوهشبر پایه داده -منبع: نگارنده

نفری، از سوی دیگر با درنظر  344بزرگ بودن جامعه آماری و حجم نمونه در این پژوهش از یک سو باتوجه به 

اسمیرنوف با بررسی چولگی و کشیدگی  -گرفتن کیفی بودن غالب متغیرها، بهتر است از طریق آزمون کولموگروف

(Kurtsis & Skewness برای متغیرها، تحت نرم افزار )SPSS پراکندگی غیرنرمال  ها توزیع نرمال دارند یادریابیم آیا داده

 دهد. نتایج این تحلیل را نشان می 0های ناپارامتریک هدایت خواهد کرد. جدولها ما را به سمت کاربست آزمونداده

 

 اسمیرنوف -ها با آزمون کولموگروفتحلیل ناپارامتریک بودن توزیع داده –0جدول شماره 

 مسئولیت پذیری  

 344 تعداد الف، بپارامترهای نرمال 

 2123/4 میانه 

 0۱123/4 انحراف معیار 

 43۱/4 مقدار مطلق حد نهایی تفاوت ها

 43۱/4 مثبت 

 -423/4 منفی 

 Z ۱31/4اسمیرنو آماره  -کلموگرو 

 421/4 شاخص معنی داری )دوسویه( 

 .SPSS 2016خروجی نرم افزار  -منبع: نگارنده ب: محاسبه شده براساس داده ها الف: توزیع نمونه نرمال است.

 

داری آزمون فرض صفر تحلیل نمایانگر عدم معنی 421/4همانطور که سطر پایانی جدول فوق نشان می دهد عدد 

های پارامتریک باشند؛ بنابراین آزمونهای گردآوری شده در نمونه مطالعاتی دارای توزیع نرمال میفوق بوده و بنابراین داده

 ها مناسب خواهند بود. مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک راهه، آزمون پیرسون و ... جهت تحلیل داده Tهمچون آزمون 

خواهیم وضعیت هر یک از متغیرها )اعم از مستقل و بندی ساکنین بافت قدیم و جدید میدر ابتدا فارغ از گروه

 کند. ای در این امر ما را یاری میتک نمونه Tجش قرار دهیم. آزمون وابسته( را در کل جامعه آماری مورد سن

ها از چه بافتی زند. سوای اینکه دادهوضعیت هر متغیر در کل جامعه شهر کازرون را تخمین می 1جدول شماره 

شرایط موردنظر فرض ما چنانچه نتیجه یک ورودی بیشتر از صفر باشد، ما آن متغیر را واجد اند، طبق پیشاستخراج شده

دانسته و چنانچه عددی کمتر از صفر را مشاهده کنیم، به معنای عدم وجود شرایط موردانتظار خواهد بود. به هر میزان این 

تمایل داشته باشد، به ترتیب نشانگر شدت وجود یا ضعف شدید ویژگی مورد بررسی  2اعداد به سمت مثبت یا منفی 

 میانگین و انحراف استاندارد قرائت خواهند شد.  هایخواهد بود. در جدول زیر ستون
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 SPSS 2016تک نمونه مستقل تحت نرم افزار  Tآزمون  –5جدول شماره 

 خطای استاندارد میانه انحراف معیار میانه تعداد پاسخ 

 42۱4۱/4 0۱123/4 2123/4 344 مسئولیت پذیری

 40323/4 704۱3/4 0۱43/4 344 اخالق مداری و رعایت هنجارها

 41113/4 43311/4 1311/4 344 مشارکت مدنی

 41024/4 33474/4 ۱117/4 344 ارتقای حس تعلق

 4۱4۱4/4 41142/1 -42۱7/4 344 احترام به سالمندان

 4144۱/4 4۱743/4 1300/4 344 آموزندگی محیطی

 47۱17/4 32۱24/1 -4133/4 344 مدیریت شهری

 47213/4 20333/1 1344/4 344 وظیفه شناسی

 404۱7/4 74001/4 2122/4 344 اختیار و حقوق شهروندی

 4۱130/4 10211/1 4044/4 344 اظهارنظر درخصوص طرح های توسعه

 4114۱/4 44030/4 -4414/4 344 رعایت حقوق همسایگان

 .بر پایه داده های پژوهش -منبع: نگارندگان

 

، سطح معناداری، و تفاوت میانگین tهای در ستون خروجی دوم آزمون فوق است. در این جدول اعداد ذکر شده  ۱جدول 

 های گردآوری شده با عدد ثابت، اهمیت دارد.داده

 

 SPSS 2016تک نمونه مستقل تحت نرم افزار  Tآزمون  –7جدول شماره 

معنی داری  t dfآماره  

 )دوطرفه(

 فاصله اطمینان از تفاوت ٪95 اختالف میانه

 حد باال حد پایین

 3412/4 1331/4 42۱4۱/4 444/4 233 333/3 پذیریمسئولیت 

اخالق مداری و رعایت 

 هنجارها

404/14 233 444/4 40323/4 3434/4 1104/4 

 ۱32۱/4 043۱/4 41113/4 444/4 233 014/11 مشارکت مدنی

 7143/4 1414/4 41024/4 444/4 233 241/11 ارتقای حس تعلق

 4327/4 -10۱1/4 4۱4۱4/4 ۱۱1/4 233 -033/4 احترام به سالمندان

 2334/4 4313/4 4144۱/4 444/4 233 440/3 آموزندگی محیطی

 1370/4 -1۱04/4 47۱17/4 4۱2/4 233 -170/4 مدیریت شهری

 ۱724/4 3444/4 47213/4 444/4 233 307/7 وظیفه شناسی

 2323/4 1322/4 404۱7/4 444/4 233 214/1 اختیار و حقوق شهروندی

درخصوص طرح اظهارنظر 

 های توسعه

۱47/4 233 101/4 4۱130/4 4434/4- 1۱34/4 

 4111/4 -1411/4 4114۱/4 437/4 233 -۱۱1/1 رعایت حقوق همسایگان

 .بر پایه داده های پژوهش -منبع: نگارنده

 

ساکنین ها را درقالب یک نمونه درنظر گرفته و با جامعه آماری تمام همانطور که گفته شد، جداول فوق کلیت داده

نماید اما مطابق عنوان و هدف پژوهش، ما سعی داریم وضعیت متغیرها را در دو گروه مجزای شهر کازرون مقایسه می
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های جدید شهر کازرون مورد مقایسه قرار دهیم؛ بنابراین بلحاظ منطقی نتایج حاصل از ساکنین بافت قدیم و ساکنین بافت

 یت بیشتری برخوردار خواهد بود. دو نمونه مستقل برای ما از اهم tآزمون 

 

 SPSS 2016دو نمونه مستقل تحت نرم افزار  Tآزمون  –7جدول شماره 

 خطای استاندارد میانه انحراف معیار میانه تعداد پاسخ کد بافت 

 2307/4 01414/4 4314/4 130 قدیم مسئولیت پذیری

 40412/4 01341/4 107۱/4 14۱ جدید

 41۱31/4 73324/4 0120/4 130 قدیم هنجارهااخالق مداری و رعایت 

 4۱311/4 ۱1424/4 1723/4 14۱ جدید

 41730/4 734۱3/4 2703/4 130 قدیم مشارکت مدنی

 4734۱/4 7۱40۱/4 1۱34/1 14۱ جدید

 4۱437/4 40441/4 3433/4 130 قدیم ارتقای حس تعلق

 44314/4 41117/4 1۱11/1 14۱ جدید

 4۱347/4 3۱241/4 1774/4 130 قدیم احترام به سالمندان

 14710/4 1471۱/1 -0443/4 14۱ جدید

 4۱411/4 40247/4 -471۱/4 130 قدیم آموزندگی محیطی

 4۱101/4 ۱7301/4 ۱447/4 14۱ جدید

 43320/4 34221/1 -43۱1/4 130 قدیم مدیریت شهری

 11470/4 22207/1 4243/4 14۱ جدید

 43137/4 32437/1 2324/4 130 قدیم وظیفه شناسی

 44333/4 41411/4 4711/1 14۱ جدید

 41034/4 7۱143/4 1243/4 130 قدیم اختیار و حقوق شهروندی

 41234/4 13333/4 3441/4 14۱ جدید

اظهارنظر درخصوص طرح های 

 توسعه

 47131/4 41737/1 -1243/4 130 قدیم

 11337/4 2243۱/1 3031/4 14۱ جدید

 4110۱/4 77200/4 -37۱3/4 130 قدیم همسایگانرعایت حقوق 

 44404/4 42413/4 0041/4 14۱ جدید

 .بر پایه داده های پژوهش -منبع: نگارنده

 

های قدیم و جدید مورد های مورد سنجش را در ساکنین بافتتوانیم مقایسه کیفیتبراحتی می 7از طریق جدول 

به تفکیک پاسخگویان مشخص شده و بطور مثال همانطور که مشاهده  بررسی قرار دهیم. ستون میانگین برای هر متغیر

دهندگان در بافت پذیری شهروندان در بافت جدید باالتر از میانگین نمره حاصل از پاسخشود، میانگین نمره مسئولیتمی

 توانیم برای تمامی ده متغیر پژوهش بررسی نماییم. قدیم محاسبه شده است. این روند را می

داری دو طرفه از اهمیت و معنی tداری، آماره های معنیکه خروجی اصلی آزمون است، ستون 4دول شماره در ج

شود، درصورتیکه متغیر مورد داری نگاه میزیاد قابل قرائت برخوردار خواهند بود. به این ترتیب که ابتدا به ستون معنی

 گردد و بالعکس. عدد دوم روایت می tماره داری را نشان داده بود، در ستون آبررسی سطحی از معنی
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 هامقایسه فرض برابری واریانس -SPSS 2016دو نمونه مستقل تحت نرم افزار  Tآزمون  –4جدول شماره 

آزمون لون برای  برای برابری میانه ها tآزمون  

 برابری واریانس ها

معنی داری 

 دوطرفه

df  آمارهt  معنی

 داری

 Fآماره 

 102/4 747/4 -134/3 234 44/4 فرض واریانس های برابر مسئولیت پذیری

   -173/3 4۱4/210 44/4 عدم فرض برابری واریانسها

اخالق مداری و 

 رعایت هنجارها

 133/7 44۱/4 -771/1 234 77/4 فرض واریانس های برابر

   -441/1 447/213 4۱1/4 عدم فرض برابری واریانسها

 34۱/1 204/4 -003/3 234 44/4 های برابرفرض واریانس  مشارکت مدنی

   -174/3 241/221 44/4 عدم فرض برابری واریانسها

 244/4 ۱04/4 -371/4 234 44/4 فرض واریانس های برابر حس تعلق به محیط

   -332/4 410/212 44/4 عدم فرض برابری واریانسها

رعایت احترام به 

 سالمندان

 204/3 473/4 713/0 234 44/4 فرض واریانس های برابر

   123/0 701/131 44/4 عدم فرض برابری واریانسها

آموزندگی محیط 

 شهری

 307/14 441/4 -437/4 234 44/4 فرض واریانس های برابر

   -177/4 ۱4۱/214 44/4 عدم فرض برابری واریانسها

 031/4 440/4 -041/4 234 ۱44/4 فرض واریانس های برابر مدیریت شهری

   -01۱/4 343/233 ۱74/4 عدم فرض برابری واریانسها

 740/14 44/4 -437/1 234 44/4 فرض واریانس های برابر وظیفه شناسی

   -۱14/۱ ۱47/243 44/4 عدم فرض برابری واریانسها

اختیار و حقوق 

 شهروندی

 301/22 44/4 -142/3 234 442/4 فرض واریانس های برابر

   -027/3 302/273 441/4 واریانسهاعدم فرض برابری 

مشارکت در طرح 

 های توسعه

 771/3 413/4 -134/3 234 44/4 فرض واریانس های برابر

   -374/3 144/134 441/4 عدم فرض برابری واریانسها

رعایت حقوق 

 همسایگان

 111/1 243/4 -۱11/4 234 44/4 فرض واریانس های برابر

   -031/4 037/243 44/4 عدم فرض برابری واریانسها

 .)برخی ستون ها حذف شده اند( -SPSS 2016منبع: خروجی تحلیل توسط نرم افزار 

 

های موردنظر تحقیق حاضر مورد بررسی و احیاناً رد یا تأیید قرار گرفته است )در این خصوص تا این مرحله فرضیه

پذیری این سوال مطرح گردد که آیا مسئولیتها بصورت تفصیلی بحث خواهیم کرد(. اما ممکن است در بخش یافته

شود احتماالً با افزایش سابقه سکونت افراد در ارتباطی با مدت سکونت افراد در محل دارد یا خیر؟ بطور معمول تصور می

 پذیری ایشان درقبال یک بافت افزایش یابد.یک بافت، میزان مسئولیت

توان به ارتباط مستقیم ن متغیر دیگر قرار گرفته است و نمیپذیری، پیرو چندیدر این پژوهش متغیر مسئولیت 

پذیری، متغیر دیگر تحقیق شده شامل پذیری و مدت سکونت اعتماد کرد. به همین جهت درکنار متغیر مسئولیتمسئولیت

زمون تحلیل حس تعلق به مکان نیز به آزمون گذاشته شده است تا بهتر بتوانیم در این خصوص اظهار نظر داشته باشیم. آ
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های زیاد )بیش از دو تواند نمره یک متغیر را در گروههای نرمال بخوبی می( در توزیع نمونهANOVAواریانس یک راهه )

 دهند. ( مورد سنجش قرار دهد. جداول زیر مراحل تحلیل واریانس یک راهه را نشان می1گروه

 

 SPSS 2016( تحت نرم افزار ANOVAآزمون تحلیل واریانس یک راهه ) –9جدول شماره 

 معنی داری Fآماره  مربع میانه df جمع مربعات 

مسئولیت 

 پذیری

 444/4 100/2 044/4 02 731/1۱ بین گروه ها

   147/4 217 337/07 داخل گروه ها

    233 732/۱0 کلی

حس تعلق به 

 مکان

 44۱/4 307/1 132/1 02 103/07 بین گروه ها

   404/4 217 3۱۱/211 داخل گروه ها

    233 143/2۱3 کلی

 .SPSS 2016 افزار نرم توسط لیتحل یخروج: منبع

 

های تشکیل شده دهد، اگرچه مابین گروهنشان می Fداری و آماره های معنیدر ستون 3همانطور که جدول 

دارد، اما این ارتباط درمورد حس  داری وجودپذیری ارتباط معنیبراساس مدت سکونت افراد در هر بافت و میزان مسئولیت

توانیم عنوان پذیری باشد. بعبارت دیگر میتواند ناشی از ارتباطات دیگر متغیرها با متغیر مسئولیتتعلق به مکان نبوده و می

پذیری شهروندان افزایش یا کاهش خواهد کنیم با افزایش یا کاهش مدت سکونت افراد در بافت شهری، میزان مسئولیت

 اما این گفته درخصوص میزان حس تعلق ایشان به محیط قابل تعمیم نیست.  یافت

 14پذیری و های پژوهش حاضر، وجود رابطه همبستگی مابین متغیر وابسته مسئولیتیکی از مهمترین فرضیه

ی گشتاوری مورد متغیرهای مستقل بیان شده بود. برای آزمون همبستگی و احیاناً شدت این مؤلفه، آزمون ضریب همبستگ

توان گفت، ها( انتخاب مناسبی خواهد بود. در رابطه با عدد شدت همبستگی میپیرسون )باتوجه به پارامتریک بودن داده

تر بودن رابطه مستقیم، به این معنی + نشانگر قوی1خواهد بود و نیل نتیجه به سمت  -1تا  1این نتیجه عددی مابین +

متناظراً نشان دهنده رابطه  -1ر دوم افزایش خواهد یافت. همچنین نیل نتیجه به سمت است که با افزایش یک متغیر، متغی

-تر خواهد بود؛ به این معنی که با افزایش متغیر پایه، متغیر پیرو روند کاهشی نشان خواهد داد. درمجموع میمعکوس قوی

 استفاده کنیم.  14توانیم برای تحلیل شدت همبستگی از جدول شماره 

 

 شیوه تفسیر شدت رابطه در همبستگی پیرسون -14ماره جدول ش

 تفسیر شدّت رابطه

 رابطه بسیار قوی 1تا  4/4

 رابطه قوی 4/4تا  7/4

                                                           
توانیم از هر مورد به دلخواه هم عمل خواهند کرد و می مشابه INDEPENDENT T-Testو  ANOVAاگر دو گروه داشته باشیم، آزمون  - 1

 استفاده کنیم.
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 رابطه متوسط 7/4تا  0/4

 (ضعیف یا) کم رابطه 0/4تا  3/4

 فقدان رابطه یا رابطه ناچیز 3/4صفر تا 

 233: 1344منبع: میلر، 

 دهد. همبستگی پیرسون را نشان میخروجی آزمون  11جدول 

 

 تحلیل میزان همبستگی متغیرهای پژوهش -11جدول شماره 

 

ی
ت پذیر

سئولی
م

 

ی
ق مدار

ال
اخ

ی 
ت مدن

شارک
م

ن 
ق به مکا

س تعل
ح

 

احترام به 

ن
سالمندا

 

ی
حیط

ی م
آموزندگ

 

ی
شهر

ت 
مدیری

 

ی
س

شنا
وظیفه 

ی 
شهروند

ق 
حقو

سعه 
ی تو

ح ها
طر

ن 
سایگا

ق هم
حقو

 

مسئولیت 

 پذیری
1همبستگی

داریمعنی

اخالق 

 مداری
003/31همبستگی

33/3داریمعنی

مشارکت 

 مدنی
572/3204/31همبستگی

33/333/3داریمعنی

حس تعلق 

 به مکان
513/3370/3461/31همبستگی

33/3430/333/3داریمعنی

احترام به 

 سالمندان
347/31-171/3-140/3333/3همبستگی

346/3147/3330/3622/3داریمعنی

آموزندگی 

 محیطی
1-537/3132/3050/3063/3337/3همبستگی

33/3374/333/333/3102/3داریمعنی

مدیریت 

 شهری
106/31-226/3112/3370/3306/3326/3همبستگی

33/3323/3413/3500/3240/3331/3داریمعنی

وظیفه 

 شناسی
464/3133/31-607/3432/3033/3440/3314/3همبستگی

33/333/333/333/3302/333/3331/3داریمعنی

حقوق 

 شهروندی
114/3304/3410/31-063/3323/3327/3123/3311/3همبستگی

33/3200/3210/3313/3327/3350/3535/333/3داریمعنی

های طرح

 توسعه
454/3130/3406/3154/31-543/3365/3435/3160/3360/3همبستگی

33/3450/333/3335/3405/333/3363/333/3330/3داریمعنی

حقوق 

 همسایگان
400/3367/3410/3413/3130/31-543/3160/3435/3451/3340/3همبستگی

33/3335/333/333/3606/333/3422/333/333/3331/3داریمعنی

 SPSS 2016 افزار نرم توسط لیتحل یخروج: منبع

 

تر سنجش شده است و صحیحها بصورت کلی البته موضوع واجد اهمیت این است که جدول فوق برای مجموع داده

ها را در دو گروه ساکنین بافت قدیم و ساکنین بافت جدید مورد تحلیل قرار دهیم. به هر تقدیر این است که بتوانیم داده

اند پذیری نشان دادهدهد تمامی متغیرهای مستقل رابطه معناداری با متغیر وابسته مسئولیتسطر اول جدول فوق نشان می

دهند، پذیری است. چنان که اعداد جدول نشان میوجود همبستگی مابین این متغیرها و میزان مسئولیت و این به معنی
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پذیری متعلق به متغیر وظیفه شناسی گزارش شده است و حاکی از این است که با بیشترین شدت رابطه با مسئولیت

پذیری بیشتری نشان خواهند داد. در این ولیتافزایش میزان وظیفه شناسی افراد، با قطعیت زیادی این شهروندان، مسئ

پذیری، مربوط به متغیر احترام به سالمندان گزارش شده است. درمورد جدول متقابالً کمترین میزان نقش در مسئولیت

 ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. های درونی متغیرهای مختلف در بخش یافتههمبستگی

ها در هر کد سکونتی های نرمال بودن توزیع دادهفرضین متغیرها و با پیشداری ارتباط ماباکنون با دانستن معنی

ها را جستجو توانیم معادله خط برازش توزیع دادهفرض خطی بودن رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، میو نیز پیش

ترین و پرکاربردترین از پیچیده های بعدی اقدام کنیم. تحلیل رگرسیون خطی یکیبینی دادهو از آن طریق نسبت به پیش

گردد بیشتر بمنظور های همبستگی محسوب میهای مختلف دانش است. این تحلیل که از خانواده آزمونها در رشتهتحلیل

-گیرد. در این پژوهش سعی داشتیم میزان مسئولیتبینی اثر یک یا چند متغیر روی متغیر پیرو مورد استفاده قرار میپیش

ز طریق متغیرهای مستقل دیگر سنجش کنیم؛ بنابراین تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره در دستیابی به این پذیری را ا

های خاص برای استفاده از تحلیل رگرسیون خطی، در این تحلیل با متد ورود شرطهدف مفید خواهد بود. باتوجه به پیش

یشترین همبستگی را با آن دارند )وظیفه شناسی، پذیری و سه متغیر مستقلی که بهمزمان، متغیر وابسته مسئولیت

 دهند. مراحل انجام این آزمون را نشان می 11تا  12آموزش، مشارکت( وارد مدل گردیدند. جداول شماره 

 

 خالصه مدل پژوهش برای معادله رگرسیون خطی مرتبط با چهار متغیر منتخب -13جدول شماره 

 مدل
R 

R Rمربع 
 اصالح شده 2

 قدیم )انتخاب نشده( )انتخابی( بافت قدیم

1 704/4a 733/4 1۱4/4 113/4 

 

a بین: )عدد ثابت(، متغیر وظیفه شناسی، آموزندگی محیطی، مشارکت مدنی برای متغیر وابسته مسئولیتضریب پیش-

 .پذیری

 

 عدد ثابت و ضرایب متغیرهای مستقل در معادله رگرسیون خطی -13جدول شماره 

 t سطح معنی داری مدل

ضرایب استاندارد 

 شده
 ضرایب استاندارد نشده

 B خطای استاندارد ضریب بتا

 433/4 421/4  170/1 117/4 )عدد ثابت(

 124/4 421/4 203/4 143/1 44/4 مشارکت مدنی

 131/4 420/4 333/4 124/4 44/4 آموزندگی محیطی

 1۱4/4 411/4 117/4 ۱13/14 44/4 وظیفه شناسی

بر پایه تحلیل  -منبع: نگارندگانپذیری محاسبه شده است.های بافت قدیم و متغیر وابسته مسئولیتداده* ضرایب برای 

 SPSSرگرسیون خطی تحت نرم افزار 

 

ها در بافت قدیم شهر کازرون و همچنین پراکنش نمودارهای مرتبط با توزیع و پراکندگی داده 1تا  2تصاویر شماره 

توان ها در آینده را میحاصل هستند. به کمک این نمودارها، دامنه حدودی پراکندگی دادهها پیرامون خط برگشت یافته
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گردد این معادالت فقط برای سه متغیر مستقل با بیشترین همبستگی نسبت به متغیر بینی نمود. مجدد تأکید میپیش

 اند. پذیری محاسبه گردیدهوابسته مسئولیت

 

  

  
 بینی شده برای بافت فرسوده شهر کازرونهای مشاهده شده و پیشپراکندگی داده -5تا  3تصاویر شماره 

 
تصاویر و جداول فوق الذکر مربوط به محاسبات رگرسیونی در ساکنین بافت فرسوده بوده است و باتوجه به مدل  

متغیر مستقل منتخب را در بافت قدیم بصورت زیر بیان پذیری با سه توانیم معادله خطی ارتباط مسئولیتارائه شده، می

 کنیم:
Responsibility=0.128CP+0.191ED+0.160DK  

% تغییرات متغیر وابسته را طبق 11دهند که این سه متغیر مستقل مجموعاً خواهند توانست بیش از  جداول نشان می

ها، فاقد عدد بیان شده در جدول ضرایب و ثابت 117/4داری بینی نمایند. معادله فوق باتوجه به عدم معنیمعادله فوق پیش

 دهد. جداول و نمودارهای زیر تحلیل خواسته شده براساس گروه ساکنین بافت جدید را نشان میثابت خواهد بود. 

 

 خالصه مدل پژوهش برای معادله رگرسیون خطی مرتبط با چهار متغیر منتخب -10جدول شماره 
R Rمربع  R مدل

 اصالح شده 2
 جدید )انتخاب نشده( بافت جدید )انتخابی(

1 441/4a 720/4 ۱04/4 ۱34/4 

a بین: )عدد ثابت(، متغیر وظیفه شناسی، آموزندگی محیطی، مشارکت مدنی برای متغیر وابسته مسئولیتضریب پیش-

 پذیری
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 خطیعدد ثابت و ضرایب متغیرهای مستقل در معادله رگرسیون  -15جدول شماره 

 t سطح معنی داری مدل

ضرایب استاندارد 

 شده
 ضرایب استاندارد نشده

 B خطای استاندارد ضریب بتا

 -410/4 404/4  -244/4 744/4 )عدد ثابت(

 222/4 437/4 043/4 442/۱ 44/4 مشارکت مدنی

 13۱/4 403/4 222/4 111/3 442/4 آموزندگی محیطی

 133/4 432/4 041/4 4۱3/۱ 44/4 وظیفه شناسی

بر پایه تحلیل  -منبع: نگارندگانپذیری محاسبه شده است.های بافت جدید و متغیر وابسته مسئولیت* ضرایب برای داده

 .SPSSرگرسیون خطی تحت نرم افزار 

 

 
 

 
 بینی شده برای بافت جدید شهر کازرونهای مشاهده شده و پیشپراکندگی داده -4تا  7تصاویر شماره 

 

% تغییرات متغیر وابسته را رصد خواهند کرد و معادله خطی ۱3سه متغیر منتخب در بافت جدید مجموعاً بیش از  

 Re= 0.222CP+0.136ED+0.193DK ها بصورت زیر خواهد بود.بینی کننده دادهپیش
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با برتری عدد دهد، ( نشان می7های نمونه در بافت قدیم و جدید )جدول گونه که مقایسه میانگین داده همان

پذیری در توانیم مدعی باشیم درمجموع پژوهش حاضر نشان داد متوسط میزان مسئولیتمی 431/4نسبت به  107/4

های جدید شهری بیشتر از ساکنین بافت فرسوده کازرون بوده است. اگرچه همبستگی متغیرهای مستقل ساکنین بافت

توان درخصوص چرایی این یافته اظهارنظر (، بطور قطع نمی11اره پذیری در بافت )جدول شممتعدد با میزان مسئولیت

کنند و به این ترتیب فرضیه پذیری ساکنین دو بافت را تأیید میداری تفاوت میان میزان مسئولیتها معنینمود، اما تحلیل

ید شهری در این های محیطی، کالبدی و ... در بافت جدگیرد. ممکن است کیفیتاول تحقیق مورد اثبات قرار می

 هایی برای تحقیقات آتی قرار گیرند. تواند خود فرضیهپاسخگویی بهتر مؤثر باشند. چنین ادعاهایی می

نشان داد  11بررسی میزان همبستگی مابین متغیرهای مختلف مورد پژوهش در قالب سطور ابتدایی جدول شماره 

به ترتیب بیشترین میزان تأثیرگذاری و همبستگی را روی متغیرهای وظیفه شناسی، آموزندگی محیطی و مشارکت مدنی 

 گردد. های پژوهش، فرضیه دوم تحقیق رد میاند؛ بنابراین طبق یافتهپذیر شدن شهروندان نشان دادهمسئولیت

سال بوده و  21در جامعه نمونه این تحقیق میانگین سابقه سکونت پرسش شوندگان در بافت قدیم کمی بیش از 

اند. بلحاظ میزان تحصیالت در هر دو بافت سال سابقه سکونت داشته 0بافت جدید بصورت میانگین حدود  پاسخگویان

تواند بدلیل میانگین سنی شرایط حدوداً مشابه با غلبه نسبی سواد در بافت قدیم را شاهدیم البته این موضوع احتماالً می

 تر پاسخگویان در بافت جدید باشد. پایین

رضایت از مدیریت »، «احترام به سالمندان»دهد بجز متغیرهای ای مستقل نشان میتک نمونه Tنتایج آزمون 

که میانگین منفی دارند، بقیه متغیرها با میانگین مثبت نشانگر حداقلی مطلوب از آن « رعایت حقوق همسایگان»و « شهری

مذکور اقدامات فوری صورت پذیرد. همچنین میزان شاخص هستند. بنابراین الزامی است جهت ارتقاء و هدایت متغیرهای 

بیشترین میانگین را در کل نمونه مطالعاتی دارد )اعم از بافت قدیم و جدید(. انحراف  ۱1/4با عدد « حس تعلق»متغیر 

نشان دهنده « طرح های توسعه»و « وظیفه شناسی»، «مدیریت شهری»، «احترام به سالمندان»معیار باال در متغیرهای 

 اکنش نظر پاسخگویان در این خصوص بوده است.پر

( در ستون میانه، بوضوح حاکی از تفاوت در میزان هریک از 7دو نمونه مستقل )جدول شماره  Tخروجی آزمون 

و  43/4پذیری مشاهده شده برای ساکنین بافت قدیم متغیرهای تحقیق در دو بافت قدیم و جدید است. میزان مسئولیت

-پذیری بیشتری را درمجموع نشان دادهبوده و بنابراین ساکنین بافت جدید مسئولیت 1/4جدید حدود  برای ساکنین بافت

(، 7در دو بافت قدیم و جدید )جدول « مداری و رعایت هنجارهااخالق»اند. میزان تقریباً یکسان میانه مرتبط با متغیر 

دهد در این خصوص پذیر بوده و نشان می( توجیه1ر )جدول باتوجه به انحراف معیار نسبتاً پایین کل نمونه ذیل این متغی

احترام »تمامی ساکنین جدا از سکونت در بافت قدیم یا جدید، نظر نسبتاً مشابهی دارند. میزان باالتر میانه مرتبط با متغیر 

التر بودن میانگین سنی بافت جدید( احتماالً باتوجه به با -0/4بافت قدیم در مقابل  17/4در بافت قدیم )« به سالمندان

بافت جدید در مقابل « آموزندگی محیطی»برای متغیر  ۱4/4رسد. همچنین میانه ساکنین این بافت منطقی به نظر می

 تر بودن محیط در بافت جدید شهری است. میانه این متغیر در بافت قدیم، حاکی از آموزنده -7/4

نشانگر سلطه غالب میزان این متغیر در  17/1افت جدید با و در ب 27/4در بافت قدیم « مشارکت مدنی»میزان 

بافت قدیم نشانگر  3/4در مقابل  17/1در بافت جدید با میزان میانه « احساس تعلق به مکان»بافت جدید است. همچنین 

-میشان است. باتوجه به خروجی این جدول های جدید نسبت به محیط زندگیدلبستگی عمومی بیشتر ساکنین در بافت

بندی کرد که در بافت جدید شهر کازرون، ساکنین هنجارهای اخالقی را رعایت کرده و ازسویی در قیاس با توان جمع

ساکنین بافت قدیم، مشارکت مدنی بیشتری دارند؛ از سوی دیگر احساس تعلق بیشتری به مکان زندگی خود دارند. 

-ر دانسته، به مدیریت شهری اعتماد بیشتری داشته، وظیفهتساکنین بافت جدید کازرون محیط زندگی خود را آموزنده

های دانند. این گروه حساسیت بیشتری به طرحای بیشتر مختار و صاحب اختیار میتر بوده، خود را در امور توسعهشناس
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گرفت ساکنین  توان نتیجهبندی موارد گفته شده میکنند. با جمعتوسعه دارند و حقوق همسایگان خود را بیشتر رعایت می

دهند. پس لزوم توجه، پذیری شهروندی بیشتری را نسبت به بافت قدیم نشان میبافت جدید شهر کازرون مسئولیت

 نماید. پذیر محرز میهای درونی شهروندان جهت حصول شهروند پاسخگو و مسئولیتکنترل، هدایت و مدیریت مؤلفه

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
همواره گروهی از افراد )عمدتاً مهاجرین(، نسبت به هویت جدید خود بیگانه هستند؛ در جوامع شهروندی، 

یابد و عمدتاً سرنوشت خود را در گرو سرنوشت شهر ندانسته، احساس تعلق نسبت به محیط در آنها تبلور عینی نمی

پاسخگو به نیازهای محل اقامت دلبستگی الزم برای مشارکت اجتماعی ندارند؛ این گروه همچون میهمانی موقتی، خود را 

های مختلف اجتماعی، در کنار یکدیگر هم بافت فرسوده دهند. در شهر کازرون، بعنوان یک شهر مهاجرپذیر، گروهبروز نمی

اند. در شهرهای درحال توسعه ای همچون کازرون، چنانچه شهروندان به و هم بافت جدید و میانی را مقصد خود قرار داده

ان محیط و شکل دهندگان به فضاهای شهری، خود را در قبال وقایع موجود در محیط پیرامونی مسئول ندانند، عنوان کاربر

های شهری به سرعت رو به تنزل گذاشته و در همین حین، خسارات زیادی برای وضع موجود و همچنین آینده کیفیت

پاسخگویی متقابل خواهند توانست نقش مهمی در  گری وشهر اتفاق خواهد افتاد. همواره شهروندان مسئول، با مطالبه

 حفظ و حراست محیط و ارتقای هویت مکان ایفا نمایند.

به اهداف مشخص شده هستند.  دنیمجموعه در رس ریجامعه حساس به مس یاعضا عتقدنداز صاحبنظران م ای عده

 ای مجموعه نین را دارند؛ در چنآ ی جامعه دغدغه رپذی تیمسئول یاست که اعضا یبه اهداف موضوع یدسترس زانیم

و  یاخالق مدار» یارهایعمطالب با م نی(. اStone,1959تا نقاط قوت مجموعه را حفظ کنند ) کنند یاعضا تالش م ی همه

و  اریاخت ،یشناس فهیوظ ،یشهر تیریحس تعلق، احترام به سالمندان، آموزش، تعامل با مد ،یهنجارها، مشارك مدن تیرعا

پژوهش  قیروش تحق قیکه از طر «گانیحقوق همسا تیتوسعه و رعا های اظهار نظر درخصوص طرح ،یحقوق شهروند

 دارد. یحاضر کسب شد، همخوان

های محیطی، طراحی محیط آموزنده، ایجاد راهکارهای توان اقدامات هوشمندانه برای ارتقای هویت و کیفیتمی

روندان حقوق خود را بخوبی شناخته و آنرا دست یافته جذب و ترغیب مشارکت شهروندی، چیدمان سازوکاری که شه

سازی در راستای احترام به مشاهده کنند، لزوم یکپارچگی و نزدیکی هرچه بیشتر مدیریت شهری به شهروندان، فرهنگ

سالمندان، تشویق وظیفه شناسی شهروندان، تشویق رعایت حقوق همسایگان و تالش برای افزایش نقش فعال شهروندان 

های شهری خواهند بود که پذیری شهروندی در بافتهای توسعه، استراتژیهای مناسبی برای ارتقای مسئولیتطرحدر 

 پذیری شهروندی بهره ببرد.ها، از مزایای بیشمار مسئولیتتواند با تالش در اتخاذ این استراتژیمدیریت شهری می

ذیری پرسشنامه تحقیق و متغیرهای مستقل مؤثر بر پ های این پژوهش اگرچه حاکی از تعمیم خروجی تحلیل داده

دهد باتوجه به پراکندگی  ( نشان می7های جداول تحلیلی )جدول شماره  پذیری به شهرهای مشابه است؛ اما یافته مسئولیت

ماالً ها و همچنین میزان امتیاز نزدیک در دو نمونه مربوط به پژوهش، احت ها و انحراف معیار باال در برخی شاخص داده

توان  پذیری مشاهده شده در شهروندان مؤثر بوده است. بنابراین می ای روی مسئولیت گر شناسایی نشده متغیرهای مداخله

پذیری شهروندان به قدری پیچیده و درهم  گفت فعل و انفعاالت مربوط به مسائل اجتماعی شهروندی ازقبیل مسئولیت

قابل تعمیم به کلیه شهرها را شناسایی کرد، یا نتایج را به سایر شهرها تسری توان معیارهای  تنیده است که به روشنی نمی

 بخشید. 
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های پژوهش بیان گردید، لزوم نوسازی بافت قدیم به دالیل متعدد، محرز است و توصیه  همانگونه که در بخش یافته

وسعه یافته شهری، بعنوان یک گزینه برداری از اراضی قبالً ت گردد در راستای توسعه شهری کازرون، نوسازی و بهره می

یابی علل امتیاز کمتر مشاهده شده در برخی  شناسی و ریشه جدی مطرح باشد. درخصوص بافت قدیم شهری، آسیب

متغیرها همچون آموزندگی محیطی، مشارکت مدنی، احساس تعلق به مکان، اعتماد به مدیریت شهری، وظیفه شناسی و 

 های آتی مرتبط با موضوع خواهد بود.  شهری، زمینه مناسبی برای پژوهشاحساس اختیار در امور توسعه 

ها و همکاری علمی دکتر فرزانه سفالئی )استادیار دانشگاه  دانند از راهنمایی در پایان نویسندگان بر خود الزم می

اه آدالید، استرالیا( و دکتر نینا اونتا، نیویورك(، دکتر آیدا اسالمی افروز )پژوهشگر گروه مطالعات محیطی، دانشگ ایالتی وان

 ریزی و طراحی شهری، دانشگاه سوینبرگ، استرالیا(، سپاسگزاری نمایند. اسدپور )گروه برنامه
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