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ABSTRACT
Objective: Urban poverty is one of the main problems in dilapidated areas, and today these two
issues are intertwined and have created an inappropriate urban structure. The purpose of this
paper is to investigate the effects of urban poverty on the spatial-physical structure of worn-out
tissues in the city of Izeh.
Methods: The method of conducting the present study is descriptive-analytical, the information
of which has been collected through library studies and by completing a questionnaire. The
statistical population of the study is households living in dilapidated neighborhoods of Izeh
with sample size. And for data analysis, the statistical approach of structural equation modeling
(SEM) and the first two-factor confirmatory factor analysis test were used.
Results: Analysis of the findings of structural equation modeling indicates that among the
measured indicators, among the components of urban poverty, economic index which has
played a very important role in the physical-spatial structure of the worn-out tissue of Izeh city
with Decreasing this index, physical-spatial structure has increased inadequacy. Also, by
examining the migration patterns and choosing the area for living by residents and neighbors,
the satisfaction of non-native neighbors in the area, non-native immigrants and improving the
spatial and physical condition shows that the main reason for residents and immigrants to
choose neighborhood for living is equality. Neighbors are economically and incomegenerating.
Conclusion: The results of the structural equations equation show that there is a significant
relationship between the components of urban poverty and the components of the physicalspatial structure of the worn-out urban fabric. Therefore, in order to take the necessary
measures, it needs the serious attention of city and regional managers and planners.
Keywords: Urban Poverty, Worn-out Texture, Spatial-Physical Urbanization Process, Izeh
City.
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 aدانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 bدانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده
تبیین موضوع :فقر شهری یکی از مشکالت اصلی در بافتهای فرسوده میباشد که امروزه این دو موضوع باهم عجین شده
اند و ساختار نامناسب شهری را به وجود آوردهاند .هدف این مقاله ،بررسی تأثیرات فقرشهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافتهای
فرسوده در شهر ایذه است.
روش :روش انجام پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی بوده که اطالعات آن از طریق مطالعات کتابخانهای و از طریق تکمیل
پرسشنامه جمعآوری گردیده است ،جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در محالت بافت فرسوده شهر ایذه با حجم نمونه
مورد میباشد .و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از رویکرد آماری مدلسازی معادلههای ساختاری ) (SEMو آزمون تحلیل
عاملی تأییدی دو عاملی مرتبۀ اول استفاده شد.
یافتهها :تحلیل یافته های منتج از مدل سازی معادالت ساختاری بیانگر این است که از بین شاخص های موردسنجش ،در
بین مولفههای تشکیلدهنده فقر شهری ،شاخص اقتصادی که نقش بسیار مهمی در ساختار کالبدی -فضایی بافت فرسوده شهر
ایذه داشته است با کاهش این شاخص  ،ساختار کالبدی -فضایی دچار افزایش نارسایی شده است .همچنین با بررسی گویههای
مهاجرت و انتخاب ناحیه برای زندگی توسط ساکنین و همسایه  ،رضایت از همسایگان غیر بومی در ناحیه ،مهاجرین غیر بومی
و بهبود وضعیت فضایی و کالبدی نشان میدهد که دلیل اصلی ساکنین و مهاجرین در انتخاب محله برای سکونت ،همسطح
بودن همسایگان از نظر اقتصادی و درآمدی است.
نتایج :نتایج حاصل از معادله معادالت ساختاری نشانگر این است که بین مؤلفههای فقر شهری با مؤلفههای ساختار کالبدی-
فضایی بافت فرسوده شهری رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین جهت انجام اقدامات الزم نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه-
ریزان شهری و منطقهای است.
کلیدواژهها :فقر شهری ،بافت فرسوده ،ساختار فضایی -کالبدی  ،روند شهری شدن ،شهر ایذه.
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مقدمه
جهان به سرعت در حال شهری شدن است (لطفی و حسنعلیزاده؛ .)153 :1399برای اولین بار در سال  2007نیمی از
جمعیت جهان ،شهری شدهاند ( .)Christiaensen et al,2015:56با افزایش و رشد سریع جمعیت مشکالت زیادی به
خصــود در شــهرها بهوجود آمده که از مهمترین این مشــکالت که طی چنده ســده اخیر مورد بحث جامعه شــناســان،
اقت صاددانان و سیا ستمداران و اخیراً برنامهریزان شهری ا ست ،مو ضوع فقر شهری میبا شد (موحد و همکاران:1395 ،
 .)22فقر شهری یک م سئله پیچیده اجتماعی  ،اقت صادی و ف ضایی ا ست که طی دهههای گذ شته یک تغییر ا سا سی در
مطالعات مربوط به آن رخ دادهاست که این امر عمدتاً به ضعف رویکردهای پیشین در شناخت ،بررسی و تبیین فقر مربوط
می شود (موحد و ولی نوری .)38 :1396 ،این مو ضوع که بهعنوان یک مع ضل مهم بعد از ر شد سریع جمعیت و مهاجرت
افراد کمدرآمد از روستاها به شهر بهوجود آمد باعث تبعاتی در شهرها شدهاست که یکی از این تبعات سکونت مهاجران و
افراد کمدرآمد در محدوده بافت فر سوده شهری میبا شد .بافتهای فر سوده شهری که جز غیرقابل انکاری از شهرهای
امروز ما ه ستند ،و چاره جویی برای و ضعیت آنها یکی از حیاتیترین م سئولیتهای مدیران شهری میبا شد (مهند سین
مشاور طراحی و معماری بافت.)1 :1388 ،
این بافتها در ایران ،زمانی با ســاختار و کارکردی متناســب با نیازهای ســاکنین خود از پویایی و صــالبت خاصــی
برخوردار بودهاند ،لیکن با افزایش ناگهانی و تغییرات سریع به ویژه مهاجرت رو ستائیان و اق شار کم درآمد به دنبال ارزان
ترین نقطه شهری برای سکونت بودهاند ،تبدیل شدهاند .در نتیجه به نظر میر سد و ضعیت جدید اقت صادی ،اجتماعی و
ذهنی ساکنین جدید در کنار بیتوجهی مدیریت شهری در ارائه ت سهیالت ،جهت احیای این بافتها ،سبب فر سودگی
بیشتر آنها گردیده است (خزایی و رضویان .)102 :1398 ،وجود بافت فرسوده شهری و ساختار کالبدی فضایی نا منظم
مهمترین جنبه فقر در مناطق شهری محسوب میشود.
همچنین یکی از مهمترین مع ضالت فقر شهری و بافت فر سوده شهری ،نبود راه حل برای مواجهه با م شکالت آن
است .اکثر تصمیمگیریهای ما درباره مسئله فقر و بافت فرسوده در سطح شهر ،سطحی بوده و یا هنگامی که مسئله به
حادترین درجه ممکن رسیده به رفع و رجوع آن پرداخته ایم تا جایی که این موضوع امروزه تا حد تصمیمگیریهای مراجع
قدرت تغییر ماهیت داده ا ست و به جای حرکت به سوی روشهای علمی در دایره ت صمیمات مو ضعی گرفتار آمده ا ست.
شهر ایذه مانند بسیاری از شهرهای استان خوزستان ،رشد سرسامآوری را طی پنج دههی اخیر داشتهاست ،به گونهای که
جمعیت این شهر در سال  95به  119399نفر ر سیده ا ست.دلیل این ر شد سر سامآور ،این ا ست که پس از اتمام جنگ
تحمیلی ،شهر ایذه با سیل خروشان ناشی از مهاجرت از روستاها به این شهر مواجهه شد و بدین ترتیب شهری که پس
از جنگ تصور می شد ،مشکل اصلی اش بازسازی ویرانهها و بازیابی روحیه شهروندان باشد به یک باره سیل عظیمی از
مهاجران را پیرامون خود دید که حجم زیاد شهرنشینی در این شهر را موجب گردید .این خود باعث کمبود خدمات  ،زوال
شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی ،بهویژه در محلههای فرسوده شهر ایذه بوده است .فقدان خط مشی ،تصمیمات
عجوالنه ،سرعت و حجم زیاد شهرنشینی ،فقر و سکونت در بافتهای فرسوده را در شهر ایذه به موضع انفعال کشانیده
است .بنابراین بررسی وضعیت فقر و بافت فرسوده می تواند ،به عنوان راهنمایی مناسب برای تدوین بهسازی و نوسازی
بافت فرسوده شهری و فقر زدایی و استفاده از منابع بهینه برای کاهش فقر و محرومیت در شهر ایذه باشد.
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هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیرات فقرشهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافتهای فرسوده شهر ایذه میباشد .که
بافت فرسوده شهری با مشکالت کالبدی ،زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی متعددی روبرو است .در مقاله حاضر ابتدا
به بررسی دیدگاه ها و الگوهای درباره فقر شهری و بافت فرسوده شهری پرداخته شده است .سپس با معرفی بافت فرسوده
شهری ،شهر ایذه به ارائه مسائل و مشکالت فقر شهری در ساختار کالبدی – فضایی بافت فرسوده شهری پرداخته شده
است .با توجه بهضرورت ها و مسائل یادشده در محالت بافت فرسوده شهر ایذه نیاز به تغییرات جدی در راستای پذیرش
تحول به سمت بهسازی و نوسازی این بافت وجود دارد .با توجه به اینکه تاکنون هیچ تحقیق و پژوهشی در این زمینه در
شهر ایذه صورت نگرفته است ،باعث گردیده است تا ضرورت توجه به این معضل اجتماعی ،بیشازپیش حس گردد .بنابراین،
در مطالعه حاضر سعی گردیده است به ارزیابی تأثیرات فقرشهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافتهای فرسوده شهر ایذه
پرداخته شود.
پیشینۀ نظری
فقر یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه بهشمار می آید و زودودن آن از جامعه ،یکی از اهداف اصلی توسعهی اقتصادی
است (روستایی و همکاران .)92 :1397 ،امروزه شهرها به مکان تمرکز فقر تبدیل شدهاند(بزرگوار و همکاران .)5 :1396 ،و
این مسئله عامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار میرود(نیکپور و همکاران .)103 :1398 ،یکی از ابعاد فقر ،فقر شهری
میباشد .پدیده فقر شهری ،نابرابریهای اجتماعی و اختالف شدید طبقاتی را بهعنوان یکی از خصیصههای زندگی شهرهای
جهانسومی بر زندگی شهری عارض نمودهاست( .)Simler et al, 2003: 1همچنین فقر شهری پدیدهای چند بعدی
است که افراد را با بسیاری از محدودیتهای زندگی مواجه میسازد (  .)Duclos and Araar,2006اما آنچه در مقولۀ
فقر در حوزۀ مطالعههای شهری اهمیت می یابد ،تبلور فضایی فقر در شهرهاست .تبلور فضایی فقر در قالب شکلگیری و
بسط گسترههای فقر ،بافتهای فرسوده ،بافتهای ناکارآمد ،اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی با مشکالت حاد مهاجران
فقیـر ،بیکاری ،اشتغال کاذب ،بار تکفل سنگین ،خشونت ،ناامنی و نمونههایی ازایندست مشاهده میشود(فرهادیخواه و
همکاران .)19 :1396،با وجود اصالحات مداوم و برنامههای کاهش روند ازدیاد فقر شهری ،در بسیاری کشورهای در حال
توسعه همچنان باالست .درهرصورت ،تعداد زیاد افراد فقیری که در مناطق شهری زندگی میکنند ،موجب شکلگیری
«شهری شدن فقر» شده است(پورتر کارونی و شارعپور.)62 :1399 ،
به دنبال این موضوع ،یکی از مهمترین مباحثی که مطرح شد ،بحث بافت فرسوده و معضالت متعدد اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی است ،که به دنبال خواهد داشت ( .)Peerapun, 2012: 25این بافتها که جلوههایی از گسترههای فقر
شهری میباشند(بمانیان و همکاران .)156 :1390 ،در درون یا مجاور شهرها  ،با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی
از کمیت و کیفیت زندگی شکل میگیرند ) .(Jennervik,2006:1همچنین به دلیل ساختار نامتناسب کالبدی و
عملکردی ،غالباً نیروهای بومی و اصیل را از خود میرانند و مهاجران بی مهارت سایر مناطق را در خود جای میدهند
(چارانی و امانی .)28 :1398 ،و به دلیل فقر ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خود به خودی را نداشته و سرمایهگذاران
انگیزهای جهت سرمایهگذاری در آن را ندارند (حبیبی و همکاران.) 66 :1386 ،
بر این اساس مسألهی فقر شهری یکی از مشکالت اصلی در بافتهای فرسوده میباشد که در ابعاد مختلفی چون
عدم امنیت در مالکیت ،فقر درآمدی ساکنان ،آسیبپذیری معیشت شهروندان ،عدم امنیت فردی ،فقر سالمت فرد و محیط،
فقرآموزشی ،فقر حقوقی و محرومیت اجتماعی ظهور یافته است (.)Mehta, 1994:4
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فقر شهری در محالت فرسوده شهری دارای ویژگیهایی است که میتوان به این موارد اشاره کرد :در شهر فقیر
مهارت کم ،دستمزد پایین ،بیکاری باال است؛ محل کار اغلب در بخش غیررسمی و بدون بیمههای اجتماعی است؛ بیکاری
جوانان مشکل بزرگی است که با مسائل اجتماعی مرتبط است؛ نبود امنیت اجتماعی .بهطورمعمول زندگی در زاغههای
پرازدحام ،فقدان زیرساخت ،کیفیت ابنیه پایین ،دسترسی محدود به خدمات ،تصرف زمینهای غیرقانونی از ویژگیهای
شهرهای فقیر است ( .)Baker,2009:7در شکل جنبههای فقر شهری آمده است.

شکل  -1جنبههای فقر شهری  ،بانک جهانی127 :2002 ،

خاطر نشــان میشــود دیدگاهها ی گوناگونی از جمله دیدگاه اکولوژیکی ،رادیکال ،لیبرال و غیره در خصــود علت و
معیارهای شکلگیری فقر شهری در محالت بیان شدها ست(جدول .)1از جمله مهمترین این دیدگاه میتوان به دیدگاه
اقت صاد سیا سی ف ضا ا شاره کرد که معتقد ا ست ساختارهای سیا سی -اقت صادی و اجتماعی کالن باعث شکلگیری
گسترههای فقر و محالت فرسوده شهری می شود .همچنین میتوان گفت که دخالتهای کالن دولت در زمینه مسکن و
تجویز راهکارهای یکسان برای مناطق مختلف باعث تجمع فقرا و شکلگیری محالت فرسوده شهری شدهاست(بزرگوار
و همکاران.)10 :1396 ،
جدول -1دیدگاههای مختلف و معیارهای شکلگیری فقر شهری در محالت
دیدگاهها
اکولوژیک

دوره تسلسل فقر

معیارهای شکلگیری محلههای فقیر نشین


تغییر در نحوه استفاده از زمین



کمبود مسکن و عدم تعمیر و نگهداری آنها



مهاجرت کارگران روستایی به شهر



عدم سرمایهگذاری به منظور توسعه اشتغال



مهاجرت روستاییان به شهرها



عدم برآورده شدن نیازهای نیاز اجتماعی



مهاجرت روستاییان به شهرها



عدم امکان تأمین مسکن فقرای شهری
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لیبرال



ناکارآمدی بازارهای رسمی زمین و مسکن



جمعیت زیاد خانوادههای فقیر نشین



بی انگیزگی ،بی نظمی اجتماعی در میان فقرا



مهاجران نورسیده به منظور یافتن شغل



گسترش شکاف فقر و عوامل کالن اقتصادی



نبود نظارت و کار در جامعه سنتی



شکاف زیاد فقیر و غنی در شهر به دلیل ضعف نظام نامتعادل
شهر نشینی

رادیکال



سطح پایین دستمزدهای کارگران



اراده سرمایهگذاری برای مقابله با گرایش فزاینده کاهش مصرف
در اقتصاد سرمایهگذاری

وابستگی

اقتصاد سیاسی

لیبرال جدید



کاهش سرمایهگذاری در تجهیزات



وابستگی مرکز به پیرامون



افزایش شهرنشینی و رشد شهرها



بهرهکشی از طبقات پایین



تجمع ثروت و قدرت در یک شهر



دیدگاه استعماری نسبت و سلب مالکیت



مشکل قوانین سبب به حاشیه راندن اقتصاد میشود



هزینه فراوان رسمی کردن

منبع :زنگانه و همکاران96 :1394 ،

پیشینۀ عملی
تاکنون چند مطالعه خارجی در مورد فقر شهری و بافت فرسوده شهری انجام شده که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره
میشود :وبستر و همکاران ( )2016در مقالهای که با عنوان« حقوق مالکیت و فقر در بافتهای فرسوده شهرهای کوچک
در چین» انجام دادهاست ،به این نتیجه رسیدهاست که میزان فقر باالیی در قسمتهای بافت فرسوده شهری سه شهر
پکن ،گوانگژو وجود دارد.
ویدیاتی ( )2017در مقالهی که با عنوان« کاربرد  GISدر آنالیز مکانی برای ارزیابی پویایی زیر ساخت بافت فرسوده شهری
در پاپوآ  ،اندونزی  ،انفورماتیک و محاسبات » انجام دادهاست ،به این نتیجه رسیدهاست منطقه ویژه (پاپوا) در شهر جیاپورا
اندونزی که دارای بافت قدیمی و فرسوده میباشد دارای فقر باالیی است.
گیو و همکاران ( )2018در مقالهای که با عنوان«تمرکز فقر در یک شهر مرفه :تنوع جغرافیایی و ارتباط آن با نرخ فقر محله
در هنگ کنگ» انجام دادهاست ،به این نتیجه رسیدهاست که در یک ناحیه کوچک از شهر هنگ کنگ چندین خوشه فقر
شهری وجود دارد که باعث ای جاد بافت های فرسوده و ناکارآمد شده است.
در مطالعات داخلی نیز چندین پژوهش در مورد فقر و بافت فرسوده شهری انجام شدهاست که ازجملۀ آنها میتوان به
این موارد اشاره کرد:
حیدری سورشجانی( )1396در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیرات فقر شهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافت قدیمی
شهرها» به بررسی ساختار کالبدی فضایی محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان شهر کاشان میپردازد .نتایج نشان
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میدهد افت شاخصهای اقت صادی باعث افزایش نار سایی کالبدی در سطح محالت می شود .همچنین بر ا ساس مدل
کای اســکوئر علت ســکونت ســاکنان در کنار یکدیگر مورد بررس ـی و تحلیل قرار گرفت و اطالعات بدســت آمده نشــان
میدهد که علت ا صلی سکونت ساکنین در انتخاب این محله برای سکونت ،هم سطح بودن با سایر هم سایگان از نظر
مالی و اقتصادی میباشد.
خزایی و ر ضویان ( )1398در مقالهای با عنوان« بافت فر سوده؛ فر صت یا تهدید مدیریت شهری » به برر سی بافت
فر سوده شهر نهاوند میپردازد .نتایج ن شان میدهد که بافت فر سوده شهر نهاوند در پی بیتوجهی م سئولین و مدیران
شهری بهصورت یک معضل و مسئله در شهر جلوه میکند و در زمینههای مختلف اجتماعی و اقتصادی ،کالبدی و زیست
محیطی شــرایط نابســامانی را تجربه میکند ،و مدیریت شــهری نیز نگاه شــایســته و عالمانهای(برنامهریزی منســجم و
کارآمدی) برای معضالت این بافت نداشته است .این در حالی است که با تغییر رویکرد مسئولین و مدیران شهری به این
بافت با ارزش و تاریخی(نه بهعنوان تهدید بلکه بهعنوان فرصـــت) ،میتوان ضـــمن مرتفع کردن معضـــالت موجود ،در
راستای استفاده بهینه از قابلیتهای وافر این مناطق در راستای توسعه همهجانبه شهر نهاوند گامهای اساسی برداشت.
اسدی عزیزآبادی و همکاران ( )1398در مقالهای با عنوان« تبیین راهبردهای تابآوری در بافتهای فرسوده شهری»
به بررسی بافت فرسوده شهرکرج میپردازد .نتایج نشان میدهد که وجود اراضی مستعد کشاورزی درون محدوده کالبدی
شهر و پیرامون ،موقعیت منا سب ن سبت به بزرگراه تهران_ قزوین و در حال انجام بودن مطالعات طرح های بازآفرینی از
جمله فرصــت های موجود در بافت فرســوده شــهر کرج می باشــد .از ســوی دیگر نبود امکانات مناســب اجرایی نمودن
شورایاری در سطح کل محالت ،علنی و شفاف نبودن مراحل اجرایی طرحهای تهیه شده برای شهروندان و پایین بودن
سطح بهداشت و کمبود امکانات خدماتی سه عامل تهدیدزای مهم برای بافت فرسوده شهر کرج به شمار می روند
لطفی و ح سنعلی زاده ( )1399در مقالهای با عنوان« تحلیل ف ضایی فقر شهری در ف ضاهای شهری» به برر سی فقر
شــهری در شــهر نورآباد میپردازد .نتایج نشــان میدهد که روش آماره موران محلی و لکههای داغ ،خوشــههای فقر در
قسمتهای شمالی شهر نورآباد و خوشههای مرفه در قسمتهای جنوبی شهر نورآباد متمرکز شدهاند .همچنین براساس
پهنهبندی شاخص تلفیقی فقر شهری 51 ،در صد جمعیت شهر نورآباد فقیر و خیلی فقیر ه ستند .برا ساس تر سیم نیمرخ
شاخص تلفیقی فقر شهری ،سمت غرب و جنوب شهر را منطقه مرفه ن شین و سمت شرق و شمال شهر را منطقه
فقیرنشین در بر میگیرد.
پورتر کارونی و شارعپور ( )1399در مقالهای با عنوان« فقر شهری در ایران؛ فراتحلیل و یک مرور نظاممند ،مطالعات
ساختار و کارکرد شهری» میپردازد .نتایج ن شان میدهد ا ستانهایی که نرخ فقر شهری باالیی دارند تحقیقات ب سیار
کمتری در این حوزه دارند .و نیز تحقیقات فقر شــهری در ایران از چشــم اندازهای بســتری /ســاختاری به این موضــوع
نگری ستهاند و چندان رویکردهای عاملیت /مقاومت و کنش /صدا در این تحقیقات جایی ندارند و یافته مهم دیگر ،کمبود
تحقیقات فقرپژوهی در میان کودکان ،زنان ،معلولین و گروههای قومی کامال مشهود است.
ســوابق پژوهش نشــان میدهد پژوهشها با تاکید به بعد یا ابعاد خاصـی از فقر شــهری و ســاختار کالبدی -فضــایی
پرداختـه و هر کدام از جنبهای اقدام به بررسی این مهم پرداختهاند .گستردگی مفهوم فقرشهری ،تنوع و متعدد بودن ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای آن منجر گردیده است تا پژوهشهای حوزه فقرشهری و ساختار کالبدی-فضایی عمــــدتاً بــــه
بررسی مفاهیم ،مؤلفهها و شاخصهای خاصی از فقر شهری بپردازند .به عنوان نمونه عزیزآبادی و همکاران به راهبردهای
تابآوری در بافتهای فر سوده شهری با شاخصهای اجتماعی و خدماتی ،ارمکی با ابعاد اقت صادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
حیدری سورشجانی و همکارانشان با شاخصهای کالبدی -فضایی ،خزایی و رضویان بــــا مؤلفــــه هــــای اجتماعی و
اقت صادی ،کالبدی و زی ست محیطی  ،ویدیاتی با شاخصهای زیر ساختی ،گیو و همکاران با شاخصهــــای هنجــــار
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اجتم ـاعی ب ـه بررس ـی فقر شهری و ساختار کالبدی فضایی بافت فرسوده شهری پرداختهاند .تحقیق حاضر نیز به بررسی
ابعاد فقر شهری در قالب مؤلفههای اقت صادی(ارتباط سطح درآمد با سکونت در محلهبافت فر سوده) ،م شارکت و امنیت
اجتماعی ،میزان رضـــایتمندی مد نظر قرار داده اســـت .در واقع نوآوری پژوهش مزبور بررســـــــــی ابعاد اقتصـــادی و
اجتماعی(مهاجرت) با ساختار کالبدی  -فضایی در بافتهای فرسوده شهری و تبی ـین ن ـوع ،نح ـوه ،نگ ـرش و می ـزان
اثرگذاری مؤلفهها و شاخصهای فقر شهری در بافتهای مزبور میباشد.
دادهها و روششناسی
این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی به ارزیابی فقرشهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافتهای فرسوده شهر ایذه
پرداخته است .روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد که در روش میدانی از پرسش نامه خانوار
استفاده گردید .جامعه آماری سرپرستان خانوار ساکن در محالت مزبور بوده که حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران 282
مورد به دست آمده است که با پاالیش پاسخهای دریافت شده  250مورد پرسش نامه قابل اعتماد و صحیح به دست آمد.
روش نمونه گیری به صورت تصادفی در محالت توزیع و اطالعات حاصل پیاده شده ،و برای تجزیه و تحلیل دادهها و
جهت تبیین و مدلسازی اثرات از مدلسازی معادالت ساختاری ) (SEMدر نرم افزار  AMOSو آزمون تحلیل
عاملی تأییدی دو عاملی مرتبه اول بهره گرفته است .بدین صورت که ابتدا با مطالعۀ کتابخانهای به جمعآوری نظریات و
تئوریها اقدام شد؛ سپس به منظور آشنایی با خصوصیات محدودۀ مورد مطالعه و نظرسنجی از شهروندان  ،پرسشنامۀ (با
طیف لیکرت) برای مشخّص کردن وضعیّت فقر شهری در ساختار کالبدی  -فضایی بافت فرسوده شهر ایذه تهیه شد.
پس از گردآوری اطّالعات دربارۀ متغیّرهای پژوهش ،پرسشنامههای تکمیلشدۀ ساکنان محدودۀ مورد مطالعه ،در
نرمافزار  AMOSتجزیه و تحلیل شد و شدّت همبستگی و رتبهبن دی هرکدام از متغیّرها در ارتباط با فقر شهری و ساختار
کالبدی  -فضایی بافت فرسوده شهری سنجیده شد و درنهایت از تحلیل عاملی تأییدی دو عاملی مرتبه اول بهمنظور
ارزیابی نهایی شاخصها استفاده شد .شاخصهای پژوهش با بهرهگیری از مبانی نظری پژوهش در قالب سه شاخص و
24زیرشاخص شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند .که در جدول  2به آن اشاره شده است.
جدول -2شاخصها و متغیرهای مورد مطالعه
مفاهیم

شاخصها

اقتصادی
فقر شهری
مهاجرت

فضایی -کالبدی بافت فرسوده

گویهها
درآمد بیشتر با هزینه بیشتر برای محیط مسکونی ،میزان مصرف سالیانه درآمد برای صرف هزینه مسکن،
میزان هزینه ماهیانه خانوار برای نیازهای اولیه ،میزان انگیزهی ارتقای کیفیت محیط مسکونی با افزایش درآمد،
میزان تمایل به سکونت  ،قیمت پایین اجاره مسکن با میزان سکونت ،میزان مشارکت در پروژه های عمرانی
مشارکت ،عدم وجود مخروبه ها و مساکن بی دوام ،با میزان قیمت اراضی ،انتخاب محله با توجه به میزان
درآمد  ،مشکالت کالبدی و فضایی با میزان درآمد ساکنان (اکبری ارمکی.)89 :1392 ،
تعداد سکونت اقوام و آشنایان شما در این شهر ،نزدیکی به اقوام در سکونت شما در این محله ،وجود مهاجرین
غیر بومی در راستای بهبود وضعیت فضایی و کالبدی،تمایل مهاجرین برای ارتقاء بهبود وضعیت فضایی و
کالبدی ناحیه ،رضایت از همسایگان غیر بومی در ناحیه ،انتخاب ناحیه برای زندگی توسط ساکنین و همسایه
(موسوی.)34 :1394،
رضایت کیفیت بنای مسکونی ،رضایت وضعیت تاسیسات زیربنایی ،رضایت وضعیت فضای پیرامون واحد
مسکونی ،رضایت از دسترسی وسایل نقلیه اضطراری مانندآتش نشانی و اورژانس ،تمایل شما به ادامه سکونت،
افزایش ارتقای کیفیت محیط مسکونی با تعرض معابر  ،میزان عملکرد در راستای بهبود وضعیت کالبدی و
فضایی ،پاسخگویی ناحیه برای رفع نیازها و احتیاجات روزمره ،میزان رضایت از سکونت در این ناحیه .میزان
امیدواری به بهبود وضعیت فضایی و کالبدی در آینده( حیدری سورشجانی و همکاران.)60 :1396 ،

(منبع :اکبری ارمکی 89 :1392 ،؛ موسوی 34 :1394 ،؛ حیدری سورشجانی و همکاران 60 :1396 ،؛ ) Baharoglu and Kessides, 2002: 135
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استفاده از شاخصهای مناسب ،منجر به تصمیمسازی بهتر و اقدامات موثرتر از طریق سادهسازی ،شفافسازی و تبدیل
انبوهی از اطالعات به اطالعات قابل استفاده جهت تصمیم گیرندگان میگردد ( .)United Nations, 2007در شکل()2
مدل مفهومی پژوهش نمایش داده شده است.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش (ماخذ :مطالعات نگارندگان)1399 ،

قلمرو پژوهش

محدودۀ مورد مطاله ،شهر ایذه میباشد .شهر ایذه یکی از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران میباشد .ای ن
شهر با مختصات جغرافیایی  49درجه و  52دقیق طول شرقی و  31درجه و  50دقیقه عرض شمالی در شمال شرقی استان
خوزستان قرار گرفته است .جمعیت این شهر در سال  1390برابر  122013نفر و در سال  1395برابر  119399نفر بوده
است (مرکز آمار ایران .)1395 ،در شکل  2و  3قلمرو پژوهش و محدوده بافت فرسوده شهر ایذه آمده است.
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خلیج فارس

شکل  -3قلمرو جغرافیایی شهر ایذه (ترسیم :نگارندگان)

شکل -4محدوده بافت فرسوده شهری ،شهر ایذه (ترسیم :نگارندگان)

یافتهها
پس از مشخص شدن روشتحقیق و منطقۀ مورد مطالعه ،یافتههای تحقیق به بررسی رابطهی بین شاخصهای فقر
شهری و ساختار کالبدی فضایی شهر ایذه پرداخته شدهاست.
نخست دو مدل تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAیک عاملی برای ایجاد و سنجش اعتیار مقیاس فقر شهری و یک مدل
تحلیل عاملی تأییدی یک عاملی برای ایجاد و سنجش اعتبار مقیاس فضایی – کالبدی بافت فرسوده ،به شرح زیر در
محیط نرم افزار  Amos Graphicsترسیم و مطالعه شدند.
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شکل  -4برآوردهای استاندارد مدلهای عاملی تأییدی برای اعتبارسنجی مقیاسهای فقر شهری و بافت فرسوده

طبق شکل ( )2نمودار مسیر این دو مقیاس را بر اساس معرف ها یا متغیرهای مشاهده شده مربوط به آن همراه با
برآوردهای استاندارد ضرایب مسیر رگرسیونی نشان می دهد .جدول شماره 3نیز این برآورد استاندارد ضرایب مسیر ،همراه
با نسبت بحرانی ،خطای استاندارد ( )SEو سطح معنیداری ( )P- valueآنها را نشان می دهد
جدول  -3برآوردهای استاندارد و سطح معنیداری بارهای عاملی گویههای فقر شهری و فضایی-کالبدی بافت فرسوده
زیرمقیاسهای فقر شهری و بافت
فرسوده
Eco1
Eco2
Eco3

فقر
شهری

اقتصادی

Eco4
Eco5
Eco6
Eco7
Eco8

مهاجرت

M1
M2

متغیرها و شاخصهای سنجش شده (معرفهای مشاهده شده)
نسبت
وزن
گویهها (نام و ترکیب)
بحرانی
رگرسیونی

خطای
استاندارد

سطح معنی-
داری

3/01
2/36
4/30
2/82
4/06
4/37
3/24

0/232
0/202
0/320
0/226
/280
0/327
0/239

0/003
0/001
0/000
0/005
0/000
0/000
0/001

3/17

0/124

0/002

درآمد بیشتر با هزینه بیشتر برای محیط مسکونی
سالیانه چه میزان از درآمد شما صرف هزینه مسکن
هزینه ماهیانه خانوار شما برای نیازهای اولیه
افزایش درآمد با ارتقای کیفیت محیط مسکونی
قیمت پایین اجاره مسکن با میزان سکونت
مخروبه ها و مساکن بی دوام ،با کاهش قیمت اراضی
میزان درآمد شما با انتخاب ناحیه
مشکالت کالبدی و فضایی با میزان درآمد ساکنان،
تعداد سکونت اقوام و آشنایان شما در این شهر
نزدیکی به اقوام در سکونت شما در این محله

0/956
0/698
0/477
0/950
0/637
0/895
0/568
0/778
0/817
0/393
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مهاجرین غیر بومی و بهبود وضعیت فضایی و کالبدی
تمایل مهاحرین با بهبود وضعیت فضایی و کالبدی
رضایت از همسایگان غیر بومی در ناحیه
انتخاب ناحیه برای زندگی توسط ساکنین و همسایه
رضایت کیفیت بنای مسکونی
رضایت از وضعیت تاسیسات زیربنایی
رضایت از وضعیت فضای پیرامون واحد مسکونی
دسترسی وسایل نقلیه اضطراری آتش نشانی ،اورژانس
تمایل به ادامه سکونت
افزایش عرض معابر و ارتقای کیفیت محیط مسکونی
میزان عملکرد و بهبود وضعیت کالبدی و فضایی
پاسخگوی نیازها و احتیاجات روزمره
میزان رضایت شما از سکونت در این ناحیه
امیدواری به بهبود وضعیت فضایی و کالبدی در آینده

M3
M4
M5
M6
p.s1
p.s2
p.s3
p.s4

فضایی -کالبدی
بافت فرسوده

p.s5
p.s6
p.s7
p.s8
p.s9
p.s10

0/233
0/202
0/489
0/436
0/878
0/744
0/648
0/627
0/727
0/492
0/287
0/933
0/737
0/969

0/110
0/116
0/146
0/136

2/12
1/73
3/34
3/20

0/570
0/543
0/546
0/633
0/499
0/709
0/637
0/577
0/629

3/05
3/03
2/97
3/16
2/98
3/22
3/03
3/01
3/13

0/003
0/003
0/000
0/001
0/002
0/002
0/003
0/002
0/003
0/001
0/002
0/003
0/002

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که در جدول ( ) 3قابل مشاهده شده است تمامی متغیرهای مشاهده شده ضرایب تأثیر رگرسیونی مثبت و
معناداری با مقیاس های خود دارند که بزرگی این ضرایب (تأثیرات عاملی) برای هر دو مقیاس در حد بسیار باالیی است.
در جدول مذکور  ،سطح معناداری برای بارهای عاملی یا ضرایب رگرسیونی استاندارد سه متغیر مشاهده شده ( Eco1,
 )M1, p.s1گزارش نشده است .این امر به این دلیل است که این متغیرها به ترتیب به عنوان متغیرهای مرجع(یا
معرف های نشانگر) برای سه متغیر پنهان فقرشهری (اقتصادی و مهاجرت) و فضایی -کالبدی بافت فرسوده در نظر گرفته
شده اند تا بدینوسیله بدون مقیاس بودن این متغیرها پنهان و به عبارتی ،بدون ریشه و واحد اندازهگیری بودن آنها برطرف
شود(قاسمی .)1389 ،به همین دلیل است که در دیاگرامهای مسیر اولیه برای برآورد غیراستاندارد ضرایب و واریانسها و
کوواریانسها (مدلهای غیر استاندارد برای رعایت حجم مقاله گزارش نشدهاند) ،روی پیکانهای مربوط به مسیرهای بین
این متغیرهای مشاهدهشده با متغیر پنهان مربوط مقادیر1به عنوان ضرایب غیراستاندارد در نظر گرفته میشوند تا مقیاس
آنها همان مقیاس متغیرهای مشاهده شده مربوط باشد .البته ،معنیداری ضرایب این مسیرها نیز با توجه به مقادیر استاندارد
آنها و مقایسه با ضرایب معنیدار دیگر محرز است .آخرین بخش از خروجیهای تحلیل مدلهای عاملی برای ارزیابی اعتبار
مقیاسهای اندازهگیری ،شاخصهای برازش مدل است .جدول مقادیر برخی از مهمترین شاخصهای برازش دو مدل
اندازهگیری فقر شهری و فضایی -کالبدی بافت فرسوده را همراه با مقادیر معیار آنها برای تصمیمگیری نشان میدهد.
این شاخصها معیارهایی برای تأیید مدلهای نظری تدوین شده با استفاده از دادههای گردآوری شده هستند.
جدول  -4شاخص های برازش مدل های اندازه گیری مقیاس های فقرشهری ( اقتصادی و مهاجرت) و ساختار فضایی -کالبدی بافت فرسوده
مدلهای اندازه گیری
زیر مقیاسها
اقتصادی
مهاجرت
فضایی -کالبدی بافت
فرسوده
مقادیر معیار
پیشنهادی*

شاخص های برازش
NFI
GFI
RMR
0/992
0/991
0/001
0/940
0/932
0/040

CFI
0/990
0/932

PARTIO
0/167
0/600

RMSE
0/00
0/089

16/07

35

0/510

/009

0/905

0/910

0/950

0/778

0/00

-

-

<0/05

≈0

<0/9

<0/9

<0/9

1-0

>0/05

CMIN
4/73
4/24

DF
44
9

Sig.
0/475
0/356
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طبق جدول ( )4این شاخصها در واقع معیارهایی برای تأیید مدلهای نظری تدوین شده با استفاده از دادههای گردآوری
شده هستند.در این جا بدون آنکه به مفهوم ضمنی هر کدام از شاخصهای فوق پرداخته شود ،تنها به این نکته بسنده
میشود که این شاخصها در سه گروه شاخصهای برازش مطلق ( CMINیا کایاسکوئر :RMR ،ریشه دوم مربعات
باقیمانده و  :GFIشاخص نیکوی برازش) ،شاخصهای برازش تطبیقی ( :NFIشاخص نرمال شده بنتلر -بونت و : CFI
برازش تطبیقی) و شاخصهای برازش مقصد ( :PRATIOنسبت صرفهجویی و  :RMSEAریشه میانگین مربعات خطای
برآورد) تقسیم بندی می شوند .همان گونه که مالحظه می شود تمامی سه شاخص فوق اعتبار و برازش بسیار خوب هر سه
مدل اندازهگیری را با داده های گردآوری شده تأیید میکنند .به این ترتیب زمینه برای تدوین و ارزیابی مدل اصلی تحقیق
فراهم است .مهمترین شاخص از این میان شاید همان کایاسکوئر است که هر چه کوچکتر باشد ،نشانه برازش بیشتر مدل
با دادههاست .مبنای محاسبه این شاخص تفاوتی است که بین ماتریس -کوواریانس نمونهای حاصل از متغیرهای مشاهده -
شده1و ماتریس واریانس و کوواریانس باز تولید شده بر مبنای پارامترهای برآورد شده در مدل بر مبنای پارامترهای برآوردشده
در مدل تدوینشده 2وجود دارد (قاسم .)1389 ،ماتریس اول در واقع برآوردی از واریانس -کوواریانسهای متغیرهای
پژوهش در جامعه آماری مورد مطالعه تلقی می شود و ماتریس دوم برآوردی از ساختار واریانس -کوواریانس این متغیرها
در یک جامعه آماری نامحدود است .بنابراین ،بیشتر بودن سطح معنیداری مقادیر کایاسکوئر از ( 0/05چه در مدلهای
اندازهگیری و چه در مدلهای ساختاری) به معنی عدم تفاوت معنیدار یا نزدیکی مقادیر این دو ماتریس است و نشانهای
از مطلوبیت و اعتبار مدل تدوین شده بر مبنای دادههای جمعآوری شده تلقی میشود.
تحلیل متغیر پنهان 3فقرشهری و فضایی -کالبدی بافت فرسوده با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی سه
عاملی مرتبه دوم و یک عاملی

مدل نهایی سنجش و برآورد متغیر پنهان فقر شهری و فضایی -کالبدی بافت فرسوده به عنوان متغیرهای وابسته اصلی
تحقیق بر اساس دو مولفه اقتصادی و مهاجرت به عنوان دو مقیاس پنهان برای فقر شهری و و براساس بیست و سه متغیر
مشاهده شده متشکل از گویههای مختلف در قسمت قیل برآورد و اندازه گیری شدند ،در محیط Amos Graphics
تدوین شد .شکل ( ، )5این مدل را که یک مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با سه عامل و مدل تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه اول با یک عامل است ،همراه با برآوردهای غیراستاندارد ضرایب مسیر و واریانسهای متغیرهای پنهان نشان داده
شده است .همان گونه که در شکل دیده شده است ،چندین برآورد کوواریانس خطا نیز برای بهبود بیشتر شاخصهای برازش
مدل به عنوان یک پارامتر آزاد در نظر گرفته شدهاند که هیچ گونه مفهوم نظری ندارند .این بار نیز برآورد واریانسهای خطا
و نیز کوواریانسهای تعریف شده بین خطاها کوچک هستند و بعالوه واریانسهای متغیرهای پنهان خطا و نیز متغیرهای
پنهان اصلی نیز در همه موارد مقادیری مثبت هستند که خود دلیلی بر اعتبار مدل است .به طور کلی هرچه واریانس مشترک
بین یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهدهشده بیشتر باشد ،از خطای اندازهگیری آن کاسته میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Sample Moment
. Implied Moment
3 . Latent Variable
2

72

دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری ،1399 ،دورۀ  ، 7شمارۀ  ، 2پیاپی 17

شکل  -5مدل ساختاری تحلیل سه عاملی تأییدی مرتبه دوم و یک عاملی تأییدی مرتبه اول برای برآورد و تحلیل فقر شهری و بافت
فرسوده همراه با برآوردهای غیر استاندارد (ترسیم :نگارندگان)

در ادامه ،ضرایب استاندارد مسیر بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و متغیرهای مشاهده شده با متغیرهای پنهان را که
در واقع قسمت اصلی و مهم تمامی تحلیل های انجام شده است ،به جای آنکه در قالب جدول (مانند جدول  )4بیاوریم،
مجدداً روی شکل شماره ( )6نشان میدهیم تا اهمیت و بویژه امکان مقایسه آنها بهتر فراهم باشد.

شکل  -6برآوردهای استاندارد ضرایب مسیر در مدل ساختاری نهایی فقرشهری و بافت فرسوده (ترسیم :نگارندگان)

همان طور که در شکل ( )6مشاهده شده است ،تمامی ضرایب مسیر استاندار بجز موارد کمی مقادیر باالیی را نشان
می دهند و این امر در رابطه با بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده زیر مقیاس فضایی -کالبدی بافت فرسوده از شدت
بیشتری در مقایسه با زیر مقیاس فقر شهری برخوردار است .مراجعه به برآوردهای خطای استاندارد ،نسبتهای بحرانی و
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سطوح معنی داری نیز نشان داده شده است که تمامی این برآوردهای استاندارد در سطح  95درصد معنیدار هستند .نهایت ًا
شاخص های برازش این مدل نیز همراه با مقادیر معیار پیشنهاد شده برای ارزیابی آنها ،در جدول ( )5امده است.
جدول  -5آزمون مدل ساختاری نهایی فقرشهری و فضایی-کالبدی باقت فرسوده از روی مقیاس سهگانه و متغیرهای آن
فقر شهری و
فضایی -کالبدی
بافت فرسوده
مقادیر معیار
پیشنهادی*

شاخص های برازش
Sig.

RMR

GFI

NFI

CFI

0/078

0/950

0/880

0/951

PARTI
O
0/881

RMS
E
0/001

CMI
N
54/7

D
F
43

0/762

≈0

<0/9

<0/9

<0/9

1-0

>0/05

-

-

<0/05

(منبع :امینی و هادی نژاد)13 :1391 ،

مقدار کایاسکوئر این مدل در مقایسه با مدلهای اندازه گیری پیشین بیشتر شده است .این امر ناشی از تفاوت بیشتر
ماتریس واریانس – کوواریانس باز تولید شده براساس پارامترهای برآورده شده با ماتریس واریانس -کوواریانس مشاهده
شده در این مدل در مقایسه با مدلهای اندازهگیری پیشین است ،ولی این اختالف هرگز معنیدار نیست
( ) P- value= 0/762و کلیت مدل تأیید میشود .افزایش پارامترهای آزاد بیشتری به مدل (اغلب کوواریانسهای
بین خطاها مانند  e9و  ) e10و موارد مشابه دیگر تعریف شده باعث بهبود بیشتر این شاخص شده است؛ اما باید توجه
داشت که با افزودن هر پارامتر آزاد ،یک واحد از درجه آزادی مدل کاسته میشود و این خود باعث فاصله گرفتن بیشتر
برخی دیگر از شاخص های برازش با مقادیر معیار مربوطه خواهد شد؛ گرچه در مدل مورد بحث حاضر تمامی شاخصهای
دیگر نیز در مقایسه با مقادیر معیار از وضعیت خیلی خوبی برخوردارند وهمگی اعتبار مدل را تأیید میکنند.

مقایسۀ پژوهشهای پیشین با یافتههای پژوهش انجام گرفته نشان میدهد که موضوع فقر شهری و تاثیر آن بر ساختار
کالبدی فضایی بافت فرسوده شهری با مشکل جدی مواجه میباشـد  .نتـایج پـژوهش خزایی و رضویان در بافتهای
فرسوده شهر نهاوند و اثرات بخش اجتماعی (بیتوجهی مسئولین و مدیران شهری) و اقتصادی را بر ساختار کالبدی فضایی
بافت فرسوده شهری بیشتر می داند در پژوهش حاضر نیز توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی بیشتر احساس میشود .
پژوهش سورشجانی و همکاران در شهر کاشان به افت شاخصهای اقتصادی باعث افزایش نارسایی کالبدی در سطح
محالت اشـاره شـده و بـه شکاف طبقاتی باال در محالت مختلف اشاره شدهاست در پژوهش حاضر با وجود افت شاخص -
های اقتصادی به نامناسب بودن ابعاد اجتماعی(مانند مهاجرت) در بافت های فرسوده شهری اشاره شده است .با این حال
تحقیق حاضر تاثیرمؤلفههای فقر شهری را بر ساختار کالبدی -فضایی بافت فرسوده شهر ایذه هـم ارزیـابی میکند.
برخالف تحقیق وبستر و همکارانش در روی بافت فرسوده شهرها کوچک چین که کنش اجتماعی محله را پایین میداند
این پژوهش ابعاد مشارکت و پیوستگی اجتماعی درون بافتهای فرسوده شهر ایذه را بیشـتر ارزیابی کرده است با این حال
در بعد اجتماعی و اقتصادی نتایج هر دو پژوهش یکسان است .نتایج پژوهش موسوی بـر روی شهر کاشان ،ارتباط
شاخصهای اقتصادی ،مهاجرت و ساختار کالبدی -فضایی با همدیگر را نشان داد که این امر در پژوهش حاضـر نیـز
تأییـد گردید.
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نتایج
فقر شهری و بافت فرسوده شهری از پدیدههای نامطلوب اجتماعی محسوب میشوند که برنامهریزان و سیاستگذاران
همواره در پی کاهش آنها هسـتند .موفقیت برنامههای بهسـازی و نوسـازی سـاختار کالبدی -فضـایی بافت فرسـوده و
معضل فقرزدایی در این بافتها به شناسایی دقیق پدیده فقر و بافت فرسوده و معرفهای آنها بستگی دارد .شهر ایذه با
توجه به ر شد سریع جمعیت در طی دهه های گذ شته و ناتوانی در ارائه خدمات و امکانات منا سب به شهروندان ،شاهد
شکلگیری پدیدهی فقر شهری در بافت فر سوده شهری شدها ست که برای برنامهریزی و سرو سامان دادان به این
وضعیت ،ابتدا باید از موقعیت و پراکنش فضایی مهاجران در شهر ایذه آگاهی الزم را بهدست آورد و سپس با برنامهریزی
دقیق به حل این معضــل چالش برانگیز شــهری پرداخت  .هدف پژوهش حاضــر ارزیابی تأثیرات فقرشــهری بر ســاختار
فضـایی-کالبدی بافتهای فرسـوده شـهر ایذه در اسـتان خوزسـتان اسـت که برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از
مدلهای تحلیلی عاملی تأییدی ( )CFAو مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شده است.
نتایج حاصل تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است ارتباط معناداری بین فقر شهری و بافت فرسوده و این معناداری
در حد ( )0/48می با شد در فر ضیه اول افت شاخصهای اقت صادی و اجتماعی باعث افزایش نار سایی کالبدی -ف ضایی
بافت فر سوده شده ا ست و اهمیت ب سزایی در به سازی و نو سازی بافت این محلهها دا شته ا ست ،اما فر ضیه دوم که بر
اساس مدل کای اسکوئر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و انتخاب ناحیه برای زندگی توسط ساکنین و همسایه ،رضایت
از همسایگان غیر بومی در ناحیه ،مهاجرین غیر بومی و بهبود وضعیت فضایی و کالبدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،
که نتایج نشان میدهد دلیل اصلی ساکنین در انتخاب محله برای سکونت ،همسطح بودن با سایر همسایگان از نظر مالی
و اقتصادی میباشد.
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