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 02/20/7901تاریخ صدور پذیرش:   02/20/7901تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

، جدیدوالتتحنیازهای جامعه شهری بود. با بروزمتناسب با هماهنگ و، ی پیشرشد شهرهای ایران تا چند دههو توسعه فیزیکی 

-کهایمسالهگردیدند.مهمترینتوسعه نواحی شهریمنجر بهها گونیدگرپذیراشدند. اینراهاییسرعت دگرگونیشهرها به

، عواملاینجمله ازکهدارندنقشپیدایش یک شهر استقرارو درمهمی.عواملآنهاستاستقرارگیردمکانمیقرارشهریتوسعهبرابردر

جناح توسعه شهردرمذکوربررسی نقش عوامل این پژوهشهدف از .باشدمدیریتی وکالبدی می، اجتماعی -پدیده های فرهنگی 

استفاده  % 9تمال خطای احو %59باسطح اطمینان  روش نمونه گیری کوکرانن تحقیق جهت برآورد حجم نمونه ازدر ای. باشدمی

نفر  483جناح شهر درتوسعه(کالبدی و مدیریتی، فرهنگی –غیرطبیعی)اجتماعیرسی نقش عواملاین اساس برای بربر .شده است

نسبت به تحلیل  spssافزاریهای نرمجمع آوری اطالعات درمحیطپس از .ورد پرسشگری قرار گرفتندبصورت نمونه گیری ساده م

 -فرهنگیعواملاسکوئرمقدارکای توجه بهباشهردرتوسعهمذکورعواملنقش تحقیقبا توجه به نتایج. گردیدداده ها اقدام 

لحاظ آماری دار بودن نتیجه بهمعنا، ( درصد301/432)کالبدیعواملو(درصد330/042)مدیریتیعوامل، (درصد364/114)اجتماعی

 . همبستگی وجود داردارتباط و مذکورعواملو جناحبین توسعه شهرگردید کهمشخص، صددر 55سطح در

 

 مدیریتیعوامل ، کالبدیعوامل ، شهر جناح، یتوسعه شهر :کلمات کلیدی
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 قدمهم

تحت تاثیر  زمین قرار گرفته باشندکرهکه درپهنههای انسانی اعم از شهر وروستا با هرجمعیت وکارکردی سکونتگاه 

تاثیر این  .دهندانسانی را به خود اختصاص میعی وویژگی های طبیشرایط جغرافیایی قراردارند که بخش اعظمی از

هرنوع برنامه ریزی توسعه بدیهی است که اولین گام در، های انسانی بسیار مشهود است گاهعوامل براستقرار سکونت

عالوه به، باشدها می جمعیت سکونتگاهموقعیت و، چگونگی پراکندگیداشتن شناختی جامع از، ها ونتگاهپایدار سک

 -کاهش نابرابری های کمی، کالبدی -فیزیکی، اجتماعی -صادیتوسعه اقت، ضاییف -یکپارچگی مکانیانسجام وبرای

شناخت وتحلیل فضاهای سکونتی ، توسعه ملیتحققاهداف قابلورسیدن به روستایی – کیفی میان حوزه های شهری

نیاز رشد سریع شهرنشینی وباتوجه به .(52 :7912، شیرازیان)تاسخوردارربعنوان بستراستقرارانسان ازاهمیت وافری ب

در سطح جهان وکشور  .ریزان به این مهم توجه نشان داده اندبرنامه، گسترده برای اشغال فضا وتوسعه جوامع شهری

داخل گرفته درشده است که مهمترین تحقیقات صورتشهری انجام ای درزمینه توسعهایران تحقیقات گسترده

 :باشدمی بدین شرحوخارج کشور

وشمند پرداختند که اساس راهبرد رشد هکالبدی شهرفنوج بر –ررسی توسعه فیزیکی به ب (7905)همکاران وکیانی

ناداری با نشان داد که مقدار مع Tکاهش هزینه های توسعه بر اساس آزمون ازبررسی رابطه هوشمندونتایج حاصل

ینههزدرکاهشهوشمند توان اذعان نمودکه راهبردرشدمی 2/  00مینان بنابراین با اط .باشدمی 2/  27سطح کمتر از 

های اقتصادی هزینهفنوج میزان راهکارهای رشدهوشمنددرشهرفنوج موثرخواهدبود. درصورت اجرایهای شهر

زندگی زندگی ورضایت شهروندی ازمحیطباعث افزایش کیفیت محیط یابد ویست کاهش میزوتخریب محیط

 .شدخواهد

توسعه پایدار شهری عه فیزیکی شهر مراغه با تاکید بربه بررسی مکانیابی بهینه توس (7902)حاتمی نژاد و همکاران 

این  .گونه الگویی تبعیت نکرده است هیچخود ازدهد شهرمراغه درتوسعه فیزیکی نتایج پژوهش نشان میپرداختند که 

، اراضی نظامی، آهن راه، رودخانه صوفی چای، یک باغات درجه، بلنددلیل محصوربودن دربین ارتفاعاتشهر به

تنها ، های سطحی و مشکل دفع آبهمچنین حالت گودی بودن شهر نشینی در پیرامون خود و رش حاشیهگست

های خالی با  دارای زمینشهر که رو دارد؛ یکی در قسمت مرکزیوان جهات مناسب توسعه فیزیکی پیشگزینه بعنود

 .باشد جنوب غربی شهر میماهوری واقع در غرب و ه هموار وتپهروستایی پراکنده است ودیگری اراضی نیمهای بافت

 مورد شناسی شهر)شهرها  فیزیکی الگوهای توسعه بر جغرافیایی پارامترهای نقش به بررسی (7902)ابراهیم زاده 

 توسعه در چندانی نقش محیطی عوامل که آنست از حاکی نتایج که پرداخته است آن بر مؤثر نیزعوامل و صوفیان(

 شهر فیزیکی توسعه در عامل مؤثرترین صوفیان رشه جغرافیایی موقعیت لیکن، نکرده اند ایفاء صوفیان شهر فیزیکی

-یم صوفیان فیزیکی شهر توسعه در کننده تعیین عاملی، شهر تبریز از فاصله عامل، دیگر طرف از .باشدمی صوفیان

به  (7902)نصیری و همکاران  .است هوشمند نبوده اخیر دهه طی در صوفیان شهر فیزیکی توسعه اینکه نهایتاً و باشد

 (ه موردی گرمدرهمطالع)موثر بر توسعه فیزیکی شهرهای کوچک در در طی دو دهه اخیر بررسی و تحلیل عوامل

 را سریعی رشد اخیر دهه چند در خود فیزیکی توسعه فرآیند در مطالعه مورد اساس نتایج تحقیق منطقهپرداختند که بر

، سازی شهر اصول با اراضی های ویژگی تناسب عدم، اراضی کاربری تغییر به منجر نتیجه در سرگذاشته که تپش
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به بررسی الگوی بهینه توسعه  (7902)سرور و همکاران  .است شده جمعیت رشد آن تبعبه و مهاجرت افزایش

سایت به عنوان سایت های مستعد 2درنهایت فیزیکی شهر بانه بر اساس شاخص های توسعه میان افزا پرداختند که 

 9و 5، 2، 0ترتیب سایت های شماره دارای بیشترین امتیاز وبه 7شماره  جهت توسعه انتخاب شده است که سایت

یش روز توجه به افزارین راه حل درجهت توسعه شهری باتوان گفت که توسعه میان افزا بهتقراردارند و به جرات می

 است.  افزون جهت شهربانه

 (سردشتشهر :حدودیت های توسعه فیزیکی شهرها)مطالعه موردیبه بررسی م (7900)احمدی و همکاران 

 محدودیت با جهت توسعه قرارگیری موقعیت لحاظ به شهرسردشت کهاستبیانگرآنآمدهبدست نتایجپرداختند 

های ی زمینرو فیزیکی نیز توسعهجنوب  جهت از و مواجه است وشرق شمال، غرب جغرافیاییجهتازسهزیادی

 20/  1، هکتار 0/  970از مجموعِ حدود دهد کهنشان می همچنین نتایج.گرفته استکشاورزی و باغات صورت

 ه کامال نامناسب رادرصد از مجموع محدوده مورد مطالعه محدود 90 /21های کامالً مناسب و محدوده مکان درصد

راهکارهای شهرآشنا وهای توسعة فیزیکیدیتبا محدو تواند مدیران شهرسردشت را میهای فوق فتهیاشود. شامل می

 .ها را ارائه نماید اجرایی برخورد منطقی با آن

های محیطی مکانیابی مناطق بهینه توسعه شهرسبزوار برمبنای شاخص به بررسی (7900)قنبرزاده دربان و همکاران 

دستیابی به الگویی که ستیابی به متغیرهای تأثیرگذار درتوسعه ی فیزیکی شهروهدف از این پژوهش دپرداختند که 

 باشد. می، محیط طبیعی مکان یابی نماید سبزوار را با کم ترین خسارت بهی آتی شهرتوسعه

، پرداختند AHPروش( به بررسی وتحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهراقلید با استفاده از7901ی و همکاران )تقوای

 . استدهی شهر اقلید موثر بوده  دهد که عوامل کالبدی و اجتماعی در شکلج حاصل از تحقیق حاضر نشان میتاین

سیده است که یک شهر پایدار در پژوهشی با عنوان مدل های توسعه شهری پایدار به این نتیجه ر (7001) 7هاگتون 

 احساس رضایت داشته باشند.است که اکثرقریب به اتفاق ساکنانش از سکونت در فضا  فضایی

دم در دنبال نمودن اهدافی مردر توسعه شهری به معنی همکاری  معتقد است مشارکت مردمی (0222) 0سانوف 

 است که خود را تعریف کرده اند.

از جمله  :کندمیاظهار، لیورپولعنوان تقسیمات شهری وبرنامه ریزی شهربادرپژوهشی (0220) 9ریچارد و همکاران 

شهر است. این نوع فعالیت اقتصادی حاکم بر، دهدآورد و به آن نقش میاقتصادی که شهر را به وجود می ملعوا

نقل عامل ارتباطات و حمل و، ن ارتباطآن است و در ایساعد ناحیه ای روستاهای پیرامونیفعالیت ناشی از امکانات م

دیگر ومراکز شهری ع اولیه وکاالهای مورد نیاززیرا به نقل وانتقال مناب، هده داشته وداردنقش مهمی را به ع

 یابند.شهری بیشتری شکل میمراکز، ن استارتباط آساکه امر آن نواحیبخشد ودرمحصوالت کشاورزی تسریع می
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طرفه شامل کسب توسعه شهری را رابطه ای دوخود رابطه مشارکت مردمی ودرپژوهش (0229) 7دلی پریسکل 

 تعریف نموده است.، ها به آنانمشکالت و نگرانی، ارائه ایده ها در ادامهاطالعات از مردم و

با استفاده از ، رپهنه بندی تناسب زمین برای توسعه شهدرپژوهشی با عنوان ارزیابی و (0221)و همکاران 0یانگ 

ت کاربری زمین در سیستمی را برای مدیری، قالب سیستم اطالعات جغرافیاییروش ای اچ پی وسنجش از دور در

 ای چین ارائه نمودند.هتوسعه شهر چانگ

ریزی های کت الزمه توسعه شهری است وبرنامهکنند که مشاردرپژوهشی اظهارمی (0221)و همکاران 9وانگ 

-درون جامعه میوسعه ای خودجوش ازسبب ارتقای کیفی جوامع شهری وگرایش به ت، مشارکتی درجوامع شهری

تباط نیاز به برنامه ریزی از پایین به باال و ار، ی است که برای تحکیم آنجوامع بشرگردد. مشارکت مفهومی ذاتی در

 این زمینه است.بین همه مولفه های موجود در

اشاره دارد به اینکه در ، ای با عنوان مدل استراتژیک برای رشد پایدار شهریدرمقاله (0272)و همکاران  5هیون 

ها و فضایی مورد بررسی قرار گرفته و الگو -توسعه شهری غالبا از نگرش کالبدی، ادبیات برنامه ریزی شهری

از ، امروزی از نگرش پایداریودیگران معتقدند که درشهرهایرابطه ارائه شده است. لیراهکارهای متعددی در این

آلودگی های ، شدیدمشکالت چون: ترافیک بردهای اجرایی برای حل انبوهی ازما نیازمند راه، بعد محیط فیزیکی

 و پراکنش شهری هستیم.تباهی حاشیه های قدیمی، به صرفه کمبود مسکن مقرون، کاهش فضاهای عمومی، محیطی

های معیاره برای تصمیم گیریگیری چندهای تصمیمدرمطالعه ای باعنوان استفاده از مدل (0279)و همکاران 2نوری 

شهرجدید اصفهان پرداخته اند.  5به انتخاب مکان برای ، جدیدهای زیست محیطی واولویت بندی فضایی در شهر

ارهای مورد بررسی شامل موارد دلفی و پرکردن پرسشنامه تعیین شده است. معیبراساس روش، گرفتهرروش به کا

سیاسی وپراکنش آلودگی. معیارفیزیکی در اولویت تعیین ، اجتماعی، اقتصادی، ژیکیبیولو، است: فیزیکیزیربوده

سنگ ژئومورفولوژی و، منابع آب، می باشند: آب وهواجدید انتخاب گردید. معیار فیزیکی شامل موارد زیر شهرمحل

 .قابلیت اراضیفی ولندفرم واتوپوگر، شناسی

ام فعالیت های میدان عمل تمپایه ای از محیطی است که بستر و پژوهش دستیابی به شناختاین به طورکلی هدف  

پدیده های موجود در سطح زمین  حائز اهمیت است کهای ازآن نظرانجام این مطالعات پایه .آیدانسانی به شمار می

شناخت کند. نمی تبعیتهای همسانیقانون مندیپیدایش آن ها از منشاازنظرشکل وپراکندگی یکسان نبوده و

ی برای مناطق مختلف اکالبدی واقتصادی توان بالقوه، اجتماعی، خصوصیات جغرافیایی محیط ازلحاظ طبیعی

موجب شناخت بیشتر وبهترازمحیط ازیک طرف وازطرف دیگرامکان هرگونه حرکت اندیشمندانه محسوب شده و

 .کندای را فراهم میی انسان درقالب یک سیستم منطقهسودرمحیط از
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اثیر این عوامل که تاین است برسعی رسالهاین درجناح ه شهرتوسعمذکور دربا توجه به اهمیت موضوع وتاثیر عوامل 

  .گیردقرار ارزیابیومورد بررسیجناح بر توسعه فیزیکی وشهری شهر

 منطقه مورد مطالعه

دقیقه طول شرقی ؛در  92درجه و 22دقیقه عرض شمالی و 20درجه و  00شهرجناح با مختصات جغرافیایی

نظر سیاسی جزیی از شهرستان  . ازقرار دارد هرمزگان جنوب بستک یلومتریک 99 کیلومتری جنوب الرستان و722

شهرستان  به وجنوب شرق از شرق، بکوهیاز جنوب به بخش ش، یاز شمال به بخش مرکز بستک هرمزگان است ؛ که

متر از سطح دریا 922وباارتفاع متوسط  شود یم پارسیان وازشمال غرب به استان فارس محدوداز غرب به ، بندرلنگه

 0072حدود، 7902جمعیت شهرجناح براساس سرشماری سال .(7902، تگودر دشتی هموار قرار گرفته است)راس

 .(7)شکل نفر بوده است

 
 : موقعیت جغرافیایی شهر جناح در استان وشهرستان1شکل 

 نگارندگان :منبع
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 تحقیق شناسی روش 

 گرفته استصورت  کالبدی منطقه مورد مطالعه برحسب موردو مدیریتی، اجتماعی -فرهنگی ویژگی های بررسی 

 :اشدبمیشرح بدین که مراحل مختلف

شهری وتالش درتلفیق این جغرافیایی درروند توسعهریزی شهری ونقش عوامله متون برنامهاز مطالعدرابتدا پس 

روش مورد  .مکان وشرایط موجود درتامین وضعیت توسعه شهری بررسی شده است، رابطه بین فضا، دوشاخه

اسخ به تحقیق وپهدافاهداف کاربردی بوده که به منظوردستیابی به اتحلیلی با –تحقیق توصیفی استفاده دراین

فزاری واینترنتی به مطالعه های نرم االعات اسنادی )کتابخانه ای( وروشاستفاده ازمطسئواالت مطرح شده درآغازبا

وکران با سطح اطمینان گیری کمونهنجهت برآورد حجم نمونه ازروش تحقیق حاضرپرداخته شده وسپسنظریمبانی

، فرهنگی –اجتماعی )اساس برای بررسی نقش عوامل غیرطبیعیبراین .استفاده شده است%  2% واحتمال خطای  02

 .فتندگرساده موردپرسشگری قرارنفربصورت نمونه گیری 915جناح درتوسعه شهر(کالبدی و مدیریتی، اقتصادی

 .ها اقدام گردیده تحلیل دادهنسبت ب spssآنها در محیط های نرم افزاریپردازش آوری اطالعات وازجمعپس

 داده هاو تحلیل و تجزیه بررسی

این بربنا، گردیده استهمبستگی استفاده ضریباز آزمون، استنباطی نتایجبرای تحلیلابتدا  پژوهشقسمت ازاین در 

  .گرددهای پارامتریک بررسیهای مورد نیاز جهت کاربردآزمونفرضیشپالزم است تا 
 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها -نتایج آزمون کولموگروف 1جدول 

 اسمیرنوف – آزمون کولموگروف ابعاد

 نتیجه سطح معناداری zآماره 

 نرمال 10/2 250/7 فرهنگی – ماعیاجت

 نرمال 02/2 025/7 مدیریتی

 نرمال 01/2 11/7 کالبدی

 7901، های پژوهش یافتهمنبع: 

نتایج آزمون  .شودمیاسمیرنوف بررسی  -آزمون کولموگروفها با استفاده ازودن باقیماندهنرمال ب مفروضه

 و = 02/2pمدیریتی بعد، P 0/76=هنگی فر -ها برای بعداجتماعیاسمیرنوف نشان داد باقیمانده -کولموگروف 

  .(7جدول ) است نرمالباشد که می = 98/2p کالبدیهمچنین بعد

 متغیرهای مورد بررسی توصیفی آمار

 یقیکردن آنها به طروخالصه یابتدا سازمانده، شودمی یآورگرد، قیتحق یبرا  یکماز اطالعات یا که تودهیهنگام 

برده منظوربه کار نیبه هم یفیتوص آمار یهاروش .است یضرور، ارتباط باشنددرک وقابل یداریکه به صورت معن

مالک  کیها بر اساس  ها مرتب کردن داده داده یسازمانده قدم در نیحال اول نیدر عو نیدتریمف اغالب .شوند یم

با استفاده مناسب  یجمع بندیک در .باشد یم یپراکندگ و یمرکز یها شاخصاست و سپس استخراج  یمنطق

 نییتع یبرا شهیهم یفیتوصآمار .کرد انیاطالعات را بدسته ازکی یهایژگیو ̋قایدق توانیم یفیتوصآمار یهاازروش

 .شوند یها به کار برده م اطالعات پژوهش یها یژگیو انیبو

ها داده یفیتوصیهاآمار، هادادهلیوتحل هیابتدا جهت تجزدر.میدهیقرار م یتوصیفی متغیرها رامورد بررسآمار اکنون 

 .(0جدول ) گرددیمحاسبه م



 389... اجتماعی -فرهنگیبررسی نقش عوامل 

 بررسی مورد متغیرهای آمارتوصیفی 2 جدول

 اجتماعی -تحوالت فرهنگی تحوالت کالبدی تحوالت مدیریتی متغیرها

 9 5 9 میانگین

 9 9 9 میانه

 2 2 2 ماکسیمم

 0 0 0 مینیمم

 121/2 201/2 519/2 انحراف معیار

 222/2 129/2 702/2 چولگی

 202/2 721/7 705/2 کشیدگی

 915 915 915 مشاهدات

 7901، های پژوهش یافتهمنبع: 

  جناحشهرمدیریتی درتوسعهبررسی عواملهای مربوط به یافته

دهد. که میرا نشانمدیریتیوعوامل جناحشهرفیزیکیتوسعهرابطهبررسیدوبرایآزمون خینتایج 9شماره جدول 

نفر از  700و تعداد جناح زیاد شهرتوسعهدررا مدیریتیعواملنفرازپاسخگویان نقش791اد توجه به جدول اعدبا

  .اندپاسخگویان درحدمتوسط پاسخ داده
 فراوانی رتبه ای پاسخگویان 3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 7901، های پژوهش منبع: یافته

 کای اسکوئربااستفاده ازآزمون مدیریتیعواملجناح ورابطه توسعه فیزیکی شهر 4 جدول
 

 

 

 

 

 7901، های پژوهش منبع: یافته

، دهدمیرانشان(Chi-Squar)اسکوئریکابااستفاده از جناحشهربررابطه توسعه فیزیکی آزمون مبنیجهنتی 5جدول

آزمون به لحاظ کهگرفت توان نتیجهمی، 22/2داری ازکوچکتر با توجه به سطح معنی، شودکه مالحظه میهمانطور

  .یا شانس نیستتصادف آمده حاصلاست ونتیجه بدستدارآماری معنی

، تحقیقتوان گفت که با توجه به فرضیهمی، درچهارطبقهمشاهده شده ( و فراوانی00موردانتظار )با مشاهده فراوانی

، مقادیرباقیمانده بنابراین باتوجه به، باشدمیاند باال متوسط وزیاد دادهافرادی که دراین پرسشنامه پاسخنسبت

سطح درجناح شهرمدیریتی درتوسعهنقش عوامل، ( و معنادار بودن نتیجه به لحاظ آماری250/091)اسکوئرمقدارکای

 .گرددتایید می، درصد 00

                                                                   جناح شهرکالبدی درتوسعهعواملمربوط به بررسییافته های

ه با ک .دهدمینشانکالبدی را شهرجناح وعواملفیزیکیتوسعهرابطهدو برای بررسیخیآزموننتایج 2جدول شماره 

 اختالف دو فراوانی فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده طبقات

 -02 00 97 کم

 729 00 700 متوسط

 57 00 791 زیاد

 -10 00 71 خیلی زیاد

 ------ ----- 915 جمع

 مقادیر آماره

 250/091 (chi-squarکای اسکوئر )

 9 (dfدرجه آزادی )

 222/2 (sigسطح معناداری )
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نفر از  01و تعداد  جناح زیادشهرتوسعهدرمدیریتی را عواملنفرازپاسخگویان نقش 029توجه به جدول تعداد 

  .اندپاسخگویان درحدکم پاسخ داده
 رتبه ای پاسخگویانفراوانی 5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 7901، های پژوهش منبع: یافته

 (Chi-Squar)اسکوئر کایبا استفاده ازآزمون کالبدیوعوامل جناحشهرتوسعهرابطه 6 جدول 
 

 

 

 

 

 7901، های پژوهش منبع: یافته

-را نشان می (Chi-Squar)اسکوئریکاکالبدی بااستفاده ازعواملشهرجناح وتوسعهه آزمون مبنی بر رابطهنتیج 0جدول

-گرفت که آزمون بهتوان نتیجهمی، 22/2کوچکتر داری ازطح معنیبا توجه به س، شودهمانطور که مالحظه می، دهد

 و (00)فراوانی مورد انتظار بامشاهده .تصادف یا شانس نیستداراست ونتیجه بدست آمده حاصللحاظ آماری معنی

این پرسشنامه نسبت افرادی که در، تحقیقگفت که با توجه به فرضیهتوانمی، زیاددرطبقه (029) شدهمشاهدهفراوانی

 .باشداند باالمیزیاد دادهپاسخ 

-عواملنقش، آمارینتیجه به لحاظ ومعنادار بودن (207/951)اسکوئر مقدارکای، باقیماندهبنابراین باتوجه به مقادیر 

 .گرددتایید می، درصد 00شهرجناح درسطح کالبدی درتوسعه

 جناح شهروسعهتدر فرهنگی -اجتماعیعواملمربوط به بررسیهاییافته

را نشان  فرهنگی -اجتماعیعواملشهرجناح وفیزیکیتوسعهرابطهای بررسیدو برخیآزموننتایج 1جدول شماره  

  .دهدمی
 پاسخگویان رتبه ایفراوانی 7 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 7901، های پژوهش یافته منبع:

نفر از  720جناح زیاد وتعداد شهرتوسعهدرمدیریتی را عواملنفرازپاسخگویان نقش791تعداد ، توجه به جدولبا

 .اندکم پاسخ دادهنفرازپاسخگویان درسطح 21پاسخگویان در حدمتوسط و تعداد 
 

 اختالف دو فراوانی فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده طبقات

 -00 00 01 کم

 -52 00 20 متوسط

 721 00 029 زیاد

 -51 00 51 خیلی زیاد

 ------ ----- 915 جمع

 مقادیر آماره

 207/951 (chi-squarکای اسکوئر )

 9 (dfدرجه آزادی )

 222/2 (sigسطح معناداری )

 اختالف دو فراوانی فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده طبقات

 -90 00 21 کم

 02 00 720 متوسط

 50 00 791 زیاد

 -09 00 99 خیلی زیاد

 ------ ----- 915 جمع



 383... اجتماعی -فرهنگیبررسی نقش عوامل 

 اسکوئرکایبااستفاده ازآزمون اجتماعی -فرهنگیعواملو جناحشهره توسعه فیزیکیرابط 8 جدول
 

 

 

 

 

 7901، های پژوهش یافتهمنبع: 

-Chiاسکوئر )یکااجتماعی بااستفاده از -فرهنگیعوامل جناح وشهرفیزیکیتوسعهآزمون مبنی بررابطهنتیجه 1جدول 

Squar) رفت توان نتیجه گمی، 22/2کوچکتر به سطح داری از توجهبا، شودکه مالحظه میهمانطور، ددهرا نشان می

وانی با مشاهده فرا .تصادف یا شانس نیستدار است و نتیجه بدست آمده حاصلکه آزمون به لحاظ آماری معنی

نسبت افرادی که ، فرضیه تحقیق باتوجه بهگفت کهتوانمی، طبقهو فراوانی مشاهده شده در چهار (00)مورد انتظار

کای اسکوئر مقدار، بنابراین با توجه به مقادیر باقیمانده، باشداند باال میدادهزیاد دراین پرسشنامه پاسخ متوسط و

جناح درسطح شهرفرهنگی درتوسعه -اجتماعیعواملنقش، ( و معنادار بودن نتیجه به لحاظ آماری209/779)

 .گرددتایید می، درصد00

 پیشنهاداتو ارائهگیری نتیجه

شهرها ، تحوالت جدیدبا بروز .آن است شهرهایفیزیکیسریعگسترش، ایرانموارد مهم فرایندشهرنشینی در از یکی 

شهرها جمعیت و رشد فیزیکیسریعافزایشها به شکلاین دگرگونی.اندرا پذیرفته هاییدگرگونی سرعت تغییرات و به

باشد واگرتوسعه شهرها از ملزومات رشد شهری میتوسعه فیزیکی .اهماهنگ بوده استنصورت نامتعادل وبه

ت محیطی وطبیعی و چه از جهت بهینه نشوند اثرات منفی بسیاری چه از جهت زیسفیزیکی درشهرها مکانیابی

یابی توسعه شهری امری جهتتوسعه فیزیکی واین لزوم توجه به بنابر .آوردانسانی برای شهرها به بار میعوامل

که نیازمند تحقیق ، باشدای میپروژهکی ازتصمیمات مهم برای انجام هرطرح ومکان مناسب یانتخاب.استضروری

ترکیب ، اطالعات جمع آوریوسیعی ازمناسب بایدحجمهایانتخاب مکانبرای .مختلف استیهادیدگاهدرمکان از

  .داشته باشد صورت پذیردصحیحی از عواملی که ممکن است درانتخاب تاثیرا ارزیابیت، تحلیل شودوتجزیه و

% 2 خطای% واحتمال  02اطمینان سطح روش نمونه گیری کوکران باتحقیق جهت برآوردحجم نمونه ازدراین 

کالبدی و ، اقتصادی، فرهنگی –اجتماعی)غیرطبیعیر این اساس برای بررسی نقش عواملب .استشدهاستفاده

پس ازجمع آوری  .نفر بصورت نمونه گیری ساده موردپرسشگری قرار گرفتند 915جناح شهردرتوسعه (مدیریتی

با توجه به نتایج تحقیق .ها اقدام گردیدنسبت به تحلیل داده spssهای نرم افزاریدازش آنها درمحیطپراطالعات و

-عوامل، ( درصد209/779اجتماعی ) -فرهنگیاسکوئر عواملکایبا توجه به مقدار شهردرتوسعه نقش عوامل مذکور

 00معنادار بودن نتیجه به لحاظ آماری در سطح ، درصد (207/951) کالبدی( درصد وعوامل250/091مدیریتی )

اینکه ه بهتوجبا، نوآوریازنظر .و همبستگی وجود داردمذکورارتباط شهروعواملتوسعهبین گردیدکهمشخص، صددر

 رابطه با آن صورت نگرفته است این نوعای درهیچ مطالعهوگذرد آن چندان نمیشدنشهری  ازقدمت شهرجناح

 .داردمزبورحقیق جنبه نوآوری در منطقهتمطالعه و

 :توان پیشنهادات زیرا را ارائه نمودمی جناحشهرتوسعهدر زمینه گرفتهباتوجه به بررسی صورت 

 مقادیر آماره

 209/779 (chi-squarکای اسکوئر )

 9 (dfدرجه آزادی )

 222/2 (sigسطح معناداری )
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 های پایدارمدنظر قرارگیرد.شهروندان دررسیدن به برنامهباید مشارکت ، جتماعیادرحوزه -7

از مهاجرت ، اشتغال زاییفقرازطریقکاهشگیرد وباپایدار باید مدنظر قرارمالیابعرسیدن به من، اقتصادیدرحوزه -0

های ت فعالیازی رسیدن به این مهم بایدوبرا کردفارس جلوگیریخلیجشهرجناح به کشورهای حوزهجمعیت فعال

 نظرگردد.زیست محیطی صرفغیر

 بهینة جهات تعییننع ومحدودیت های توسعه درشهرجناح وشناسایی مواگرفته وهای صورتباتوجه به بررسی –9

شهر باشد که با توجه به توسعه آتیمی شهرشرق جهت در بیشتر، شهرکنونیتوسعهگرایش گفت توان می، شهر توسعه

 و درمانی، دانشگاهی، آموزشی مراکز مانند رشه اساسی های زیرساخت شودمی پیشنهاد، درنتیجه، غرببه طرف

 .شوندیابی مکان شهر آتی توسعةمحورهای در ورزشی

 ازیک شهرایناینکه توسعهباشد برایتوسعه میگسترش وشهرهای درحالجناح ازکه شهرآنجاییاز -5

  .شهرنشینی بدانندرا مقدم برشهرسازیمسوالن باید ، باشدمتعادل برخوردارگسترش

 منابع 
فصلنامه ، صوفیان( مورد شناسی شهر)شهرها  فیزیکی الگوهای توسعه بر جغرافیایی پارامترهای نقش به بررسی (7902)آ ، ابراهیم زاده

  .092 – 090، 09شماره ، 0سال ، برنامه ریزی منطقه ای

فصلنامه مطالعات برنامه ریزی (، شهر سردشت :مطالعه موردی)به بررسی محدودیت های توسعه فیزیکی شهرها  (7900)ش ، احمدی

  029 – 019، 75شماره پیاپی ، 70دوره ، سکونتگاههای انسانی

، AHPوشبه بررسی و تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از ر (7901)ی ، نصیری .ح، قیومی محمدی .م، تقوایی

  .97 – 25، 9شماره ، 01دوره ، فصلنامه نحقیقات جغرافیایی

فصلنامه ، به بررسی مکانیابی بهینه توسعه فیزیکی شهر مراغه با تاکید بر توسعه پایدار شهری (7902)م ، عشقی چهاربرج .ح، حاتمی نژاد
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