فصلنامه علمی-پژوهشی
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)
سال هفتم ،شماره  ،4پاییز 6931
صص413-484 :

بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در محلههای اختصاصی و محالت
سنتی با رویکرد توسعه پایدار در جغرافیا :مطالعه موردی کالن شهر تبریز
گلناز میکائیلی هاچه سو
دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران

علی آذر

1

گروه شهرسازی و معماری ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله5931/5/51 :

تاریخ پذیرش مقاله5931/4/02 :

چکیده
پایداری و سرزندگی شهری از جمله موضوعاتی است که در طی چند دهه اخیر ،مفاهیم کیفی برنامهریزیی شزهری را ت زت تز یر
قرار داده است .م یطهایی که از نظر مولفههای کالبدی  -فیییکی ،اکولوژیکی ،اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در سطح مطلزوبی
قرار دارند ،به همان اندازه از نظر سرزندگی شهری و پیامدهای مثبت آن یعنی از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار هستند .با توجه به
متنوع بودن بافت های شهری و انواع متفاوت مسکن و گسترش نوع خاصی از مجتمعهای زیستی ت ت عنوان م لههای اختصاصی،
تعیین مییان سرزندگی شهری به صورت مطالعه تطبیقی بین م الت سنتی و مجتمعهای مسکونی برای تقویت ابعاد مثبت و کزاه
موانع سرزندگی ضروری است .مقاله حاضر با نشان دادن اهمیت سرزندگی شهری به عنوان عامل مؤ ر در بهبزود کیفیزت فهزاهای
شهری به ارزیابی تطبیقی سر زندگی شهری در مجتمعهای مسکونی اختصاصی و م الت سنتی میپردازد .بزرای ایزن منظزور م لزه
سنتی چرنداب و مجتمع مسکونی آسمان تبریی (به عنوان م له اختصاصی شده) جهزت سزنج

میزیان سزرزندگی شزهری انت زاب

گردیدند .روش ت قیق حاضر توصیفی  -ت لیلی است و از ابیار مطالعات اسنادی و پرسشنامه بزرای جمزعآوری اطالعزات اسزتفاده
شده است .تجییه و ت لیل دادهها در نرم افیار  SPSSانجام یافته است .نتایج ت قیق نشان مزیدهزد کزه تفزاوت معنزا داری از نظزر
پایداری و سرزندگی شهری بین م الت سنتی و م لههای اختصاصی وجود دارد .همچنزین بزین مولفزههزای اجتمزاعی وکالبزدی و
مییان پایداری و احساس سرزندگی ساکنین ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .بطوریکه همبستگی بین متغیرهای بررسی برابر با
 88400میباشد .ضریب تعیین  88.0نشان میدهد که  .0درصد تغییرات سرزندگی شهری مربوط به مؤلفههای اجتماعی و کالبزدی
است.

واژگان کلیدی :سرزندگی شهری ،پایداری ،محالت اختصاصی ،محالت سنتی ،چرنداب.
�

( -۱نویسنده مسئول) a_azar@iau-maragheh.ac.ir
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مقدمه
تعاریف مختلفی از سرزندگی در فضاهای شهری آمده است که هر کدام معیارهای کالبدی مختلفی را برای س شجن
این ویژگی در اختیار طراحان منظر و محیط قرار م 
یدهند ولی آنچه اهمیت دارد تاثیری است که یک فض یرهش یا   
از منظر روانشناختی بر شهروندان گذاشته آنان را به انجام فعالیتهای مفید از جمل ایپ ه د قیوشت اهریسم رد یور ه     
ی آ ور د .
تهای اقشار مختل مهارف یناور و یکیزیف تینما لامک رد ار ف        م مم 
ینماید و همچنین امکان انجام فعالی 
م

شناسایی عوامل مؤثر در سرزندگی یک فضا میتواند در جهت تحلیل وضع موجود و تصمیمات آتی به منظور ارتقاء
سطح کیفی فضاهای عمومی شهر و جلوگیری از تکرار نواقص در ساخت مکانها و فضاهای شهر مؤثر واقع گردد.
شهرها به مثابه موجودات زندهای هستند که حیات مییابند ،رشد میکنند ،به بلوغ میرسند و ب هب تایح همادا یار

   

سرزندگی و نشاط نیازمندند .امروزه شهرهای بزرگ با رشد باالی جمعیت و توسعه بیحد کالبدی مواجه هس زا .دنت
ی مح اک ل رر ررر از س ،تنوک
این رو سبب شده است تا شهرها بامسائل و تنگناهایی چون کاهش کیفیت زندگی ،جد یا ی ی
دوری از طبیعت ،کاهش فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت ،کاهش فضای ی
ی عم  یمو ووو ب مدع تیاهن رد و زا    
سرزندگی و پایداری مواجه گردند( .آرینپور و موسایی )4931 ،هر شهر ارگان زنده و پویایی است ک ظفح یارب ه    
سالمتی ساکنان و همچنین بقای خود ،احتیاج به محیط شهری با کیفیت مناسب دارد (بهرامی ن ،داژ  .) 82 31در زم نا
حاضر شهرهای ایران به گونهای هستند که به لحاظ سرزندگی ،با ان و لئاسم عاو

 ،یداصتقا تالکشم اااا اااااجتم یعا

-

فرهنگی ،کالبدی -فیزیکی ،حکمروایی ،زیرساختی و زیستمحیطی مواجهاند و این موضوعات نیز ارتباط مستقیم با
مقوله کیفیت محیطهای سکونتی مییابند .با توجه به متنوع بودن بافتهای شهری و انواع متفاوت مسکن (خانه یاه
تک واحدی ،آپارتمان و مجتمعهای مسکونی) و گسترش نوع خاصی از مجتمعهای زیستی تحت عنوان مجتمع یاه
ع یاه
مسکونی اختصاصی ،تعیین میزان سرزندگی شهری به صورت مطالع نس تالحم نیب یقیبطت ه ت متجم و ی عععععع عععععع
مسکونی برای تقویت ابعاد مثبت و کاهش موانع سرزندگی ضروری اس ونک ات .ت ن علاطم  ا ج ت ا روظنم هب یعم       
شناخت و تفاوتهای احتمالی موجود بین محیطهای متفاوت از جهت

ش خا صصصهاای س تروص یرهش یگدنزر    

نگرفته است؛ و عدم توجه به این امر میتواند موجب نزول تد هب و طیحم تیفیک یجیر عبط

یگدنز تیفیک نآ

      

ل یاه
ساکنین شود .تداوم این معضل در نهایت به افول تعالی انسانی ،که از مهمممت  یارب یرادیاپ تامازلا نیر نننن نننننسل ل
کنونی و آتی است ،میانجامد.
مقاله حاضر با نشان دادن اهمیت پایداری و سرزندگی شهری به عنوان عامل مؤثر در بهبود کیفیت فض ها ا یرهش ی   
به ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در مجتمعهای مسکونی اختصاصی (محالت اختصاصی شده) و محالت س ،یتن
یرسددد می متجم رد یگدنزرس ناز ععع ععع
ع
میپردازد .با توجه به اهداف تحقیق ،فرضیات تحقیق عبارتند :الف :ب رظن ه    م مم 
یرسد فلوم نیب  ههه هههه یعامتجا یاه   
مسکونی اختصاصی آسمان بیشتر از محله سنتی چرنداب میباشد ب :به نظ م ر یی یی
وکالبدی و میزان سرزندگی ارتباط وجود دارد .ب نزرس نازیم شجنس یار د  یگ د یتنس تالحم ر

ع یاه
متجم و ععععععع ععععععع

مسکونی اختصاصی ،محله چرنداب (از محالت سنتی شهر تبریز ک ودحم لخاد رد ه د ق تفاب ه د رارق می اد ر )د و     
مجتمع مسکونی آسمان تبریز (از مجتمعهای مسکونی بزرگ مقیاس) انتخاب گردیده است .حجم جامعه آماری ()N
که شامل تمامی ساکنین محله چرنداب و مجتمع مسکونی آسمان میباشد ،به تعداد  19997نفر اس لومرف قبط .ت    

بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در172 ...

کوکران ،برآورد حجم نمونه آماری ( 18 3 )nنفر محاسبه گردید .در تکمیل پرسشنامهها از روش نمونهگیری احتم یلا
طبقهبندی شده استفاده گردیده است .بر اساس تناسب حجم جامعه آماری ،تعداد  268مورد از محله چرند و با 05
پرسشنامه نیز از مجتمع مسکونی آسمان تبریز تکمیل گردید .برای آزمون قابلیت اعتم یاپ ای دا ای یی ی ییی
ی پرسش مان ههههاا ،از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که این مقدار برابر با  0/ 864به دست آمد .بنابراین ،گویه زا همانشسرپ یاه   
ی -فیزیک ،ی
پایایی و اعتبار الزم برخودار میباشند .مولفههای اصلی و متغیرها سنجش سرزندگی در سه بعد دبلاک  یی یی
اقتصادی و اجتماعی بررسی میشود .برای طراحی پرسشنامه از مقیاس اندازه گیری طی هدیدرگ هدافتسا ترکیل ف     
یباشد:
است .امتیازبندی این طیف برای سؤاالت به صورت زیر م 

پیشینه
یرسد .جیکوبز (  ) 1961در کت و گرم با
تاریخچه مفهوم سرزندگی شهری به دهه  60میالدی م 
آمریکایی به شاخصهای سرزندگی شهری در قالب مولفه و یدبلاک یاه

یاهرهش یگدنز     

یکنددد .از س لا
دیکات یعامتجا      م مم 

1973

میالدی تحقیقات زیادی درباره سرزندگی شهری از منظر روانشناسی محیطی به رش رد هک تسا هدمآرد ریرحت هت      
برخی از آنها ،سرزندگی معادل «رضایت از زندگی»« ،رفاه» و «سالمت روانی» معنا گردیده است .باب یا ی و  همک نارا
(  ) 2013مولفههای تاثیرگذار در سرزندگی مجتمعهای مس هس رد ار ینوک    مؤلفههه؛ ابع و یدبلاک دا

طیحم ی حطس      ،

امکانات و خدمات و سالمت روانی دسته بندی نموده است آذر ( )4931در رساله دکترای دانشگاه تبریز تحت عنوان
«بررسی و تحلیل سرزندگی و پایداری در مجتمعهای مسکونی کالن شهر تبریز با تأکید بر محلههای اختصاصی» بههه
ی م ثؤ ررر در
ل اصلی ی
بررسی و تبیین مفهوم سرزندگی در مجتمعهای مسکونی بزرگ مقیاس و مشخ صصص نم دو ننن عوامل ل
ی
ع اه ی ی
ی در مجتمع ع
ق نشاننن داد کههه می از ننن س گدنزر ی ی
ن تحقیق ق
ج ا ین ن
سرزندگی مجتمعهای مسکونی پرداخته است .نت یا ج ج
اختصاصی در حد مطلوب قرار دارد .نتایج دیگر پژوهش میتوان به تأثیر مجتمعهای مسکونی اختصاصی در افزایش
میزان پایداری اجتماعی ساکنین و ارتقای میزان پایداری اجتماعی بعد از سکونت در مجتمعهای مسکونی اختصاصی
ی کالننن
ی مس نوک ی ی
ع اه ی ی
اشاره نمود .قربانی ( )3931در پایاننامهای تحت عنوان "بررسی تطبیقی سرزندگی درمجتمع ع
عهاای
شهر تبریز" با مطالعه در مورد محالت ویجویههه و رشد هب هی    مطالع رب و ه ر  یس مم مممؤلف رد یگدنزرس ه    مجتمع ع

مسکونی و پاسخ به این سؤال که کم و کیف مفهوم سرزندگی در مجتمعهای مسکونی محدوده مورد مطالعه چگونه
است و چرا؟ پرداخته و عالوه بر بررسیهای اسنادی از مطالعات پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه نیز استفاده کرده است.
مبانی نظری
سرزندگی شهری واژههای نشاط و سرزندگی در زبان فارسی به یک معنا به کار میروند ،لکن در ادبیات تخصصی

ی-
طراحی شهری تنها واژه سرزندگی استفاده میگردد که معادل واژههای  Livabilityو  Vitalityدر زبان انگلیسی می ی
باشد .نشاط و سرزندگی یکی از مؤلفههای اصلی یک مکان واجد کیفیت طراحی شهری میباشد .محیطهای ش یره
سرزنده ،زمینه ساز تعامالت اجتماعی بین افراد متفاوت و خلق و افزایش سرمایه اجتماعی میگردند (گلکار.)6831 ،
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ی انساننن هس نت ددد
نیاز به دوست داشته شدن ،نیاز به حمایت ،نیاز به کسب امنیت و نیاز به پیوندجویی از نیازهای اساسی ی
) .(Maslow,1943روشن است در یک سوی این نیازها فرد و در سوی دیگر آن اجتماع قرار دارد .ارضاء این نیازها در
ارتباط فرد با جامعه میسر خواهد بود .از طرف دیگر مسکن نیز به عنوان مکانی که افراد حدود  70درصد عم وخ ر د   
را در آن میگذرانند ،مکانی مناسب جهت ایجاد فضایی در جهت تعامل اجتماعی افراد است .بن ییاضف قلخ نیاربا    
که ساکنین بتوانند با آرامش و آسایش و امنیت با یکدیگر تعامل داش نشاب هت د رادروخرب یناوارف تیمها زا        است
(صمدی وهمکاران.)2931 ،
سرزندگی و کیفیت زندگی یکی از عواملی است که امروزه در مطالعات برنامهههری هاگیاج یرهش یز     وی ییژهای دارد.
کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی (واقعی) و وابستگی به شرایط عینی و ذهن و تاروصت هب تیاهن ردو ی   
یها است که توسط
ادراک فرد از واقعیتهای زندگی بستگی دارد .امروزه کیفیت زندگی هدف اصلی تمام برنامهریز 
اندیشمندان و برنامهریزان تهیه میشود .وجود مشکالتی مانند :ضعف من مح لیاسو نادقف ،یدمآرد عبا ل      و نقل
عمومی و خصوصی ،نبود فرصتها و موقعیتهای شغلی مناسب ،مسکن نامناسب ،مشکالت و آسیب زا یشان یاه   
ش ساه
نابرابریهای اجتماعی ،تغذیهی نامناسب و مسکن ناپایدار ،محلههای شهری و مجتمعهای مسکونی م لاچ ا شش شش
اساسی شهرنشینی جامعه معاصر میباشند (قالیباف و همکاران )0931 ،مفهوم کیفیت زندگی به عن همه باتزاب ناو    
جانبه احساس شخصی از سالمتی شامل همه عواملی که در رضایتمندی انسان نقش دارند ،فرض شده است و تا حد
زیادی تحت تأثیر کیفیت اجتماعی ،اقتصادی و محیطی شهر میباشد ( .)pol,1997lدر ساخت مسکن ،خیلی از منابع
طبیعی و انسانی کشور بکار گرفته میشوند ،لذا مجتمعهای مسکونی بایستی ازنظ و ناکم ر

یگرارق تیعقوم ر  ی در

  

سطح شهر ،در وضعیت مطلوبی قرار گرفته باشند تا جمعیت ت
تپ  و یریذ بب بببازدهی آنه راتخاس هعلاطم .دوش رتشیب ا      
فیزیکی-کالبدی حومه به طور اعم و محلههای اختصاصی شده و دروازه دار کردن محالت به طور اخص ،مهمترررین
مباحث شهرسازی در کشورهای غربی را به خود اختصاص داده است .بهطوری که ادبیات توسعه و گس هموح شرت   
مسکونی در غرب بر توسعه جوامع بسته دروازه دارتمرکز دارد.
سرزندگی یکی از مؤلفههای سازنده کیفیت کلی طراحی شهری یک محیط است .به عبارت دیگر سرزندگی به همراه
شانزده کیفیت دیگر ،یعنی کیفیتهای خوانایی ،شخصیت بصری ،حسن زمان ،غنای حسی ،رنگ تعل ،یگدنزومآ ،ق   
نفوذپذیری و حرکت ،اختالط کاربری و فرم ،همه شمول بودن ،کیفیت عرصهی همگانی ،آس و ینمیا ،یمیلقا شیا
امنیت ،انعطافپذیری ،همسازی با طبیعت ،انرژی کارآیی و پاکیزگی محیطی -پدیدهای بنام کیفی یرهش یحارط ت    
میآفریند (گلکار .) 1378 ،از این رو سرزندگی را میتوان در دو سطح خرد و کالن تعریف کرد .سرزندگی در س حط
خرد به مفهوم تنوع فعالیتها در عرصه عمومی و سازگاری آن با فضاهای شهری در چارچوب نظامی از قرارگاههای
رفتاری به حساب میآید ..قرارگ  هک يراتفر ها در نشناور رتسب ا  يس ا  کيژولوک و يپ رد 
همکارانش معرفي شد ،در حوزه روانشناسي اکولوژيک ،در پي تشريح ارتباط و راتفر تا

ش کراب ياه ر و 
هوژپ شششششششش شششششششش
رد طيحم

و نامز بلاق    

ط-
یت یحم ناو طط طط
مکان مشخص است (دژدار و همکاران .)1931 ،چنانچه از طبقهبندی فعالیتی یان ِگِگل استفاده شود می ی
هایی را سرزنده اطالق کرد که در آن فعالیتهای «اختیاری» و «اجتماعی» در دامنه نسبتًاًا گس درت ههای از زم نایرج نا   
دارد .در این حالت برخی از شاخصهای شناسایی محیطهای سرزنده شامل میزان تراکم افراد پیاده در مح ادعت ،ل د   ،

بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در372 ...

تنوع و ماهیت قرارگاههای رفتاری موجود و نیز وجود فعالیتهای موسمی ،آهنگ و سرعت شهری ،تن دافتسا عو هه ههه-
کنندگان (زن ،مرد ،پیر ،جوان ،کودک ،معلول و ،)...تنوع فرم و رنگ در منظر شهری میشود (.)Gehl,2011
توسعه پایدار شهری
پایداری شهری به معنای جذب ،حفظ و توس عیبط عبانم هع ی سنا و  ان رد ی

   شهرهاس  ت ( (بارگ ،یها

 )2931گرچه

صحبت از «پایداری» به سالهای قبل از دهه  ۱۹۸۰بر میگردد ،لیکن معمو ًالًال تحت عناوین مختلف ،زمانی با عن نیوا
منفی (مانند اثر مالتوس در اواخر قرن نوزدهم یا کتاب محدودیتهای رشد) و زمانی با یک تصویر مثب ای نآ زا ت د   

ٔ پایدار بود ،بررر روی
میشود .به طور واقعی توجه جهانی از زمان کمیسیون براتلند که آغازگر بحث بر روی توسعه ٔٔ
مبحث پایداری معطوف شد.

اگر مفهوم اصلی پایداری عبارت از پایدار کردن کیفیت زندگی مردم باشد ،اهداف اجتماعی و اقتص تلوهس اب یدا    
بیشتری قاب 
لشناسایی خواهد بود .اهداف اجتماعی شامل دستیابی به براب قترا ،یگنهرف عونت ظفح و یر ا شقن ی

    

خانواده ،افزایش حس شهروندی ،دستیابی به کیفیت مناسب زندگی است .اهداف اقتصادی مشتمل بر اهداف قبل و ی
هر نوع تغییری در فعالیتهای اقتصادی خواهد بود که موجب ارتقا و بهکرد کیفیت زندگی بشود .این م لماش دراو   
ایجاد اقتصاد محلی پایداری است که زندگی مردم را بهتر میکند و شرایط کاری را بهبود میبخشد .به همین ترتیب
اهداف زیستمحیطی نیازمند ارتقای ظرفیت بهمنظور بهبودبخشی به کیفیت زندگی اجتماع نتسه یناسنا تا د نیا      .
بدان معنی است که حتی اگر حفاظت از محیط مفهوم اصلی نباشد ،هدف زیستمحیط هم شقن ی م ار ی

رد دیاپ ار     

یشودد:
کردن محیطزیست و ارتقای کیفیت زندگی ایفا میکند .با چنین رویکردی توس ینچ رادیاپ هع ن م فیرعت  ییییی ییییی
لهای بعدی ،کیفیت زندگی م وبهب ار مدر د   
فرایندی از تغییر که ضمن حفاظت از منابع طبیعی و انسانی مورد نیاز نس 
م
یبخشد). (UNCHS, 1996: 43
یشودد .در
پایداری محله در ابعاد مختلف کالبدی-فیزیکی ،اجتماعی -اقتصادی و زیست محیطی بررسی و تحلیل م مم 
نمودار صفحه بعدی شاخصهاای پاید و یرا ارتب لحم یگدنزرس اب نآ طا هههه ههههه .تسا هدش هدروآ یصاصتخا یاه     
دانشمندان و برنامه ریزان شهری ،مولفهها و شاخصهای متفاوتی را برای سرزندگی فضاهای شهری ارائه دادهاند که
یباشد (جدول شماره .)1
متغیرهای کالبدی-فیزیکی ،اجتماعی –فرهنگی و اقتصادی نقطه عطف و مشترک آنها م 
صهای مؤثر سرزندگی شهری
جدول  :1عوامل ،مولفهها و شاخ 
عامل
اجتماعی  -فرهنگی

نظریه پردازان

راهبرد

مولفههای موثرسرزندگی

سی تیز پالس ( ) 2003

فضای شهری مطلوب

سالمت جسمی و روانی و اجتماعی ،غنای روحانی و فرهنگی؛ عدالت ،شأن و منزلت و مشارکت

پالج () 000 2

رابطه اجزاء شهر

رابطه بین مردم و رویدادها

هالوگ ( ) 1997

زندگی سالم

امکان حرکت و جابجایی ،طراحی برای تمام سنین جامعه ،شهری برای همه

لنارد ( ) 1997

اعتماد بین شهروندان

گفتگو و اعتمادساکنان نسبت به هم ،تبادل تجربیات

سالزانو ( ) 1997

اتصال بین گذشته و آینده

حفظ نشانههای تاریخی ،وجود فضاهای مشترک ،شهر پایدار ،حافظ محیط زیست

پایداری اقتصادی

ایونز ( ) 2002

تأمین معیشت شهروندان

نزدیکی محل کار به خانه ،دستمزد متناسب با اجاره خانه ،دسترسی به خدمات مورد نیاز خانواده

کالبدی

لنارد ( ) 1997

زیبایی شناسی

مالحظات زیباشناسانه ،اهمیت و معنای محیط کالبدی.

منبع :تلخیص و تدوین نویسندگان از لنارد ، 1997 ،ایونز 2002

شهر پايدار شهري است حافظ رفاه شهروندان چه در بلند مد رود رد هچ و ت هه هههی متوس جيا يرادياپ .تسا ط اب     
م
يكند كه تصميمگيري كي پارچه در نت اصتقا جيا د و ي

لوكا و بوخ يعامتجا و يژ

رجا هب ااا ا ااا اااااااا درآيددد .در ش هره ای
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مدرنیزم ،ورودی و خروجی زیاد انرژی باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی میشد .برای ایجاد ش رو ،رادیاپ ره و و د
خروج انرژی باید کاهش پیدا کند و عملیات باز یافت مواد در شهر انجام گیرد.
محلههای اختصاصی
محلههای مسکونی اختصاصی را میتوان از مهمترین فرمهای جدید اس اک ننن در ش هره ا ب هک تسناد  ه مرف بلاغ      
مسکن کالن شهرها در دوران معاصر شهرنشینی تبدیل شده است .امروزه مجموعههای مسکونی که زمانی قرار بود با
قرار گیری در میان فضای سبز وکم تراکم ،اجتماعات مناسبی را ایجاد کند ،به تدریج ب متجم ه عع عع
ع اب ینامتراپآ یاه    
تراکم بسیار باال تبدیل گردیدهاند .پیشرفتهای صنعتی ،ازدیاد جمعیت ،تولید شیوههای شهر سازی و معماری ن و نیو
مفهوم توسعه عمودی ،نیروهایی بودند که سیر تحول این مجتمعها به اشکال امروزی تحت تأثیر قرار دادند (قرب ،ینا
.)3931
ارزیابی الگوهای مختلف سکونت شهری و رضایتمندی ساکنان آن یکی از ابعاد مهم مطالعات شهری در دهههه یاه
اخیر به شمار میرود )Jelinkova, 1984( .از طریق ارزیابی الگو م تنوکس یاه

یت و صقاون هب ناو
ییی ییی

یدمآراکان     

ی و احس سا
ع نوکسم یاه یی یی
سیاستهای اعمال شده در برنامههای توسعه شهری واقف شد .بین طرح کالبدی مجتمع ع
ت ع یلما
ن رابطههه بههه ص رو ت ت
رضایت و حس دلبستگی به مکان (عالقه به محیط) ساکنین رابطه مثبت وجود د آرد .این ن
ادراکی با ایجاد عالقه برآورده شدن نیازها و انتظارات بر ساکنین تأثیر میگذارد .با توجه به تعریف مکان ،طرح کالبدی
عهای مسکونی با القاء تصاویر ذهنی و
یکی ازعوامل محیطی مؤثر در حس دلبستگی به مکان است .طرح کالبدی مجتم 
یکند
تها و ایجاد رضایتمندی ساکنین ،نهایتًاًا محیط زندگی را س م هدنزر یی یی
زیبایی و با تسهیل تعامالت اجتماعی ،فعالی 
(رویاصادقی و همکاران.) 254 :1931 ،
یت او ننن بههه نقش ش
ش
یکند که م مم 
مطالعات انجام شده د ر زمینه دلبستگی به مکان ،به عوامل مختلفی در این رابطه اشاره م 
عوامل فرهنگی ،اجتماعی و فردی ( )Low & Altman, 1992عوامل کالبدی ( )Marcus & Sakissian, 1986عوامل
ت در
ن است ت
ت كههه ممكن ن
زمینهای و موقعیتی ،عامل زمان و عوامل تعاملی و فعالیتی اشاره کرد .جداا از مقولههه س نوك ت ت
عهای سكونتي
چارچوب واحدهاي مسكوني تحليل شود ،برخي ديگر از عوامل تهديد كننده يك فيت سكونتي ،به مجتم 
ط همس گيا ييي و
برميگردد كه عوامل مختلفي نظير امنيت مجتمع ،بهداشت مجتمع ،مديريت و تسهيالت مجتمع ،روابط ط
كنشهاي اجتماعي موجود در آن را شامل میشود( .رفیعیان وهمکاران )6831 ،در شهرهای کشور ایران پس از رشد
و افزایش سریع جمعیت و به دنبال آن رشد سریع شهرنشینی ،بحران کیفیت زند رهش رد یگ ه  ا ا ش داجی د .تسا ه      
مهمترین مسئله در این زمینه این است که میان محالت مختلف شهری از نظر کیفی یریگمشچ توافت ،یگدنز ت     
وجود دارد .بخش قدیمی شهر با گسترش بافت جدید در اطراف آن از جمعیت پر شده و مراکز تج یتامدخ و یرا   
آن با کمبود تأسیسات زیربنایی و زیرساختهای مورد نیاز روبروشده و رشد کالبدی بهصورت سریع بافت س ار یتن
دچار تحول و تخریب کرده است (مهندسین مشاور تدبیر شهر .) 85 31 ،عدم توجه به مس الحم رد یگدنزرس هلئ تتت تتت
ت
مختلف میتواند موجب جداییگزینیهای اکولوژیکی ،حاشیهنشینی ،ش رد یعامتجا بونج و لام

رقف ،اهرهش و    

نابرابری ،انواع بزهکارها ،مشکالت زیستمحیطی ،ایجاد شکاف میان محالت مختلف شهر و جدایی آنها از یکد رگی
شود (احمدی و نادری.)2931 ،
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ن-
محالت اختصاصی ،فضاهای محصور هستند که متفاوت از سایر محالت شهر برنامه ریزی و طراحی میشوند .این ن
گونه محالت به نوعی استحکامات ایمنی فضایی ش لماش ار ره    م مم 
یشودد () .Hook&Vrdoljak,2002:195س نانکا
محالت اختصاصی در راستای ارتقای ایمنی ،کاهش تردد و ترافیک عبوری ب ودحم لخاد ه د و زیامتم ،یتنوکس ه    
ع-
متباین کردن محله خود از سایر محالت ،اقدام به گذاشتن موانع فیزیکی از جمله درب در ابتدای ورودیهای مجتمع ع
های مسکونی اختصاصی م 
ینمایند .لی گویس ) 2005 (1محالت اختصاص یمومع یاهاضف ندرک یصوصخ ار ی      
شهرها قلمداد م 
یکند .سابقه ايجاد محلههای اختصاصی شده (دروازه دار) به نخستين س اگتنوک ه ههاای س تخا ههه انساننن
ت از س  نانكا ووو مايمل ككك آنهاا داراي ب راب و جر وو ووو و دروازه بودند؛؛
برمي گردد .ش هره ا ييي قد مي ييي بههه منظوررر حفاظت ت
(حبیبی ) 83 31،شهرها تا اواخر قرن نوزدهم میالدی در داخل برج و بارو قرار داشتند ولی با گذر زمان و همزم اب نا   
افزایش مراودات شبکههای شهری (چه در سطح محلی -منطقهای و چه در سطح ملی  -بین المللی) نقش و عملکرد
یبخش ششید و ع وال هه بررر
باروهای شهر کم رنگ گردید .ديوار اطراف شهر قرون وسطي به شهر ظاهري جزيره ماننددد م مم 
كاركرد دفاعي ،از ارزش سمبيلك با ييال برخوردار بود .باروی شهر در واقع نمادي از تملك مكان و متعلقات آن تلقي
یکردنددد
یشد .چنين ديوارها يي  ،اهميت رواني بسياري داشته و احساس وحدت و امنيت در ساکنان شهرها ايجادد م مم 
م
( .)Mumford,1961مجتمعهای مسکونی بزرگ مقیاس با دارا ب و راوید ندو

ناکما نتشاد و یزاس هطوحم ا و ت     

خدمات اختصاصی در داخل قلمروی خود نیز به عنوان مجتمعهای مسکونی اختصاصی شناخته میشوند.

دیاگرام  :1مدل مفهومی ،مولفهها و متغیرهای سرزندگی و پایداری شهری
منبع :نگارندگان

یش وطب .دو رر ررر کلی ،،در
به منظور شناسایی معیارهای اجتماعی یک محله مطلوب ،از چارچوب محله پایدار استفاده می ی
تعریف محله پایدار آمده است که این محالت ،نیازهای موجود و آینده ساکنان ،فرزندان آنها و دیگر استفاده کنند اگ ننن
1

. Le Goix
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را برآورده میسازند .ضمن اینکه این محالت کیفیت باالیی از زندگی ،و همچنین فرصت و انتخابهای متعددی را برای
یو
این گروهها فراهم میسازد؛ این اهداف در اینگونه محالت با استفاده مؤثر از منابع طبیعی ،تقویت انسجام اجتم عا ی ی
مشمولیت و رونق اقتصادی حاصل میشود (محمدی و خلوصی) 15 :2931 ،
جدول  :2بررسي تطبیقي ویژگيهای یك محله پایدار و غیر پایدار

معرفی محدوده مورد مطالعه
ویژگی

محله پایدار

محله غیرپایدار

کیفیت محیطی

ی از زند اجیا ،یگ ددددد کشش ش
ش
ت ب یالا ی ی
ایجاد محیطهای جذاب ،کیفیت ت

کیفیت پایین زندگی ،نیروی دافعه قوی برای دامنهای از گروههای اجتماعی ،آشفتگی

مستحکمی برای دامنهههای از گروهه ناوخ ،یعامتجا یا ا یالاب یی     

محیطی ،نفوذناپذیری ،شیوه زندگی روستایی (شهرنشین)

ی
استفاده مجدد از اراضی داخل شهر ،بههه حد دناسر لقا ننننن س هرف ای ی

رشد پراکنده شهری ،به حداکثر رساندن سفرهای ماشینی وابستگی به وسیله شخصی

ماشینی ،حمل و نقل عمومی با کیفیت باال ،تقلیل رد پای اکولوژیکی

و کمبود حمل و نقل عمومی ،استفاده بیشتر از کربن

محیط ،دسترسی مطلوب ،شیوه متفاوت زندگی (شهرگرایی)
ابعاد زیست محیطی
ویژگیهای اجتماعی

ی و ق یتیمو ،،
دامنه وسیعی از مهارتها در نیروی کار ،تن عامتجا عو یی یی
اختالطی از گونههای اقتصادی اجتماعی ساکنان ،سطح باال فرهنگ،،

هویت ،تعلق و ایمنی

عدم مهارت نیروی کار ،جوامع محلی غیر متعادل ،سطوح باالیی از جدایی مکانی بین

گروهها ،نبود تنوع ،تراکم جمعیت باال ،تعامالت کم اجتماعی ،عدم اعتماد به همسایه-

تراکم متوسط ،تعامالت اجتماعی باال ،اعتماد باال.

ها .

حس مکان ،ادراک مکان ،تعلق مکان و تحقق هویت مکان ،تحمل،،

ی
ت فض ها ای ی
عدم حس مکان و تعلق به محیط ،نبود فرهنگ مشارکت محلی و مالکیت ت

ی غیررر
احترام و تعهد بین ساکنان ،سطوح پایینی از جرم و رفتار اه ی ی

عمومی ،سطوح باالیی از جرم ،بی نظمی و ترس.

ا ج تم ا ع ی

ت .ای زا هلحم ن   
محله چرنداب از محلههای قدیمی و تاریخی شهر تبریز است که در مرکز این شهر واق دش ع هه هههاست ت
سمت شمال به محله مهادمهین ،از سمت جنوب به تپههای یانیق ،از سمت شرق به محله نوبر و از س  برغ تم به    
محله لیلآباد محدود شدهاست .بافت کالبدی محله ارگانیک م 
یباشد که در طی سال و یزاسهب تامادقا ریخا یاه   
ساماندهی در جهت احیای محله صورت گرفته است .مساحت محله  322 06 71متر مربع (  17هکتار) میباشد .محله
ی در
یهاای خد نام یتام ن تشادهب ،یرادا ،یشزومآ د یییی یییی
چرنداب غیر از فضای سبز و فضای باز از لحاظ س ریا ک برا ررر 
وضعیت مطلوبی قرار دارد و از نظر کالبدی و حفظ ساکنین اصلی محله نسبت ب رد زیربت یمیدق تالحم ریاس ه   

  

وضعیت مناسبی قرار دارد .مجتمع مسکونی آسمان بعنوان یکی از بزرگترین مجتمعهای مسکونی کالنشهر تبری رد ز
قسمت شرق شهر (منطقه  1شهرداری) با  3152نفر جمعیت و با  928واحد مس هچخیرات .تسا هدش عقاو ینوک      
ساخت آن به پانزده سال اخیر میرسد .این مجتمع از نظ و سایقم ر

ع گرزب سایقم اب یاه     
متجم وزج ،هزادنا ععععع ععععع

محسوب میگردد و از نظر نحوه چیدمان بلوکها ،جزو مجتمعهای اختصاصی منفرد قرار میگیرد .قرارگی رد نآ یر
ت پ وزفا نآ تیقفوم و یریذ ده    
منطقه مطلوب شهر و نزدیکی آن به مجموعهی تفریحی ائل گولی بر می یعمج ناز تت تت
است (آذر.)4931،
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تصویر  :1مجتمع مسکونی آسمان تبریز (سمت راست) و محله چرنداب (سمت چپ) منبع :نگارنده بر اساس دادههای Google earth map

آمار توصيفي پاسخگويان
سن و جنس
طبق نتایج حاصل از اطالعات پرسشنامه 11 ،درصد پاسخگويان در رده سني زیر  25سال و  22درصد در رده س ين
 26تا  30سال و  18درصد در رده سنی  31تا  35سال و  15درصد در گروه سنی  36تا  40سال و  34درصد در رده
ن 53
سنی  30به باال هستند .این آمار نشان میدهد اکثر پاسخگویان در گروه سنی  14سال به باال قرار دارند .همچنین ن
درصد از كل پاسخگويان را مردان و  47درصد را زنان تش يك ل ميدهند .وضعیت کالبدی و فیزیکی

کیفیت کالبدی و فیزیکی محیط ،نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی و سرزدگی ساکنین دارد .به طوری ک اکم ه نن ننن-
هایی که از نظر شاخصههای کالبدی از جمله دسترسیها ،خدمات و امکانات ،نح ارق هو ر ریگ  ی و مکارت ،نکاسم     
ی مؤلفههه
ترافیک در وضعیت مناسبی قرار گرفتهاند؛ از کیفیت محیطی و مکانی مطل نتسه رادروخرب یبو د اهریغتم  .یییی یییی
ع-
محیط کالبدی-فیزیکی شامل ،کیفیت مصالح بکار رفته در ساختمان ،دسترسی سریع به فضای س کراپ و زب  ،،، ،،جمع ع
آوری به موقع و در فاصله زمانی مناسب زبالهها از طرف شهرداری ،دسترسی آسان به وسایل حم ومع لقنو ل م ،ی    
وضعیت مناسب دسترسی (معابر) محله /مجتمع مسکونی ،میزان سایهاندازی سایر ساختمانها ،تراکم ترافیک ،آرامش
یباشنددد .طب جیاتن و ینادیم تاعلاطم ق     
و سکون در محله /مجتمع ،دسترسی سریع و آسان به مرکز خرید روزانه م 
مستخرج از پرسشنامهها ،غیر از متغیر آرامش و سکون در محدودههای مورد مطالعه ،امتیاز بقیه متغیرهاا (گویههه )اه
کمتر از  3میباشد و در وضعیت مطلوبتری قرار گرفتهاند .همچنین در اکثر متغیر یوگ هب طوبرم یاه هههه ههههه دعب یاه   
کالبدی و فیزیکی ،مجتمع مسکونی آسمان تبریز نسبت به محله چرنداب در وضعیت مناسبی ق ب .دراد رار هه هههطوریکه
ع آس نام  2 .3 5و در چرند با
میانگین کل گویههای مؤلفه کالبدی و فیزیک متجم رد ی عع عع

 2.58می ی
یباشد ..قرارگی یر

مجتمع آسمان از نظر مکان مناسب و ماتریس مطلوبیت و سازگاری ،چیدمان مناسب بلوک کیفارت مکارت ،اه ی ،مک      
دسترسی مناسب ،مبلمان و محوطه سازی زیبا ،جمعآوری به موقع زبال کیزیف و یدبلاک یاقترا ثعاب ه ی عمتجم        
یباشد رگنایب    
مسکونی اختصاصی آسمان تبریز نسبت به محله چرنداب شده است .مقدار  sigک زا ه  .05 0کمت م ر یی یی
تفاوت معنادار بین عوامل کالبدی و فیزیکی است.
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جدول  :3توزیع میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به گویه های بعد کالبدی و فیزیکی
گویه

محدوده

کیفیت مصالح بکار رفته در ساختمان

محله چرنداب

دسترسی سریع به فضای سبز و پارک
جمعآوری به موقع زبالهها از طرف شهرداری
دسترسی آسان به وسایل حمل ونقل عمومی
وضعیت مناسب دسترسی محله /مجتمع مسکونی
میزان سایهاندازی سایر ساختمانها
تراکم ترافیک
آرامش و سکون در محله /مجتمع
دسترسی سریع و آسان به مرکز خرید روزانه

انحراف استاندارد

میانگین

آلفای کرونباخ

 Sigسطح معنی داری

t

2.14

6 .2 1

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

6 .5 1

0.78

0.819

0.44

0.000

محله چرنداب

2.52

1.05

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

2.14

0.88

0.819

0.44

0.000

محله چرنداب

2.22

1.09

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

.20 2

0.94

0.819

0.44

0.000

محله چرنداب

2.64

1.13

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

2.18

1.02

0.819

0.44

0.000

محله چرنداب

2.72

1.17

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

2.24

1.02

0.819

0.44

0.000

محله چرنداب

2.56

6 .1 1

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

2.56

0.99

0.819

0.44

0.000

محله چرنداب

2.98

1.18

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

2.88

1.23

0.819

0.44

0.000

محله چرنداب

3.06

1.15

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

3.12

1.09

0.819

0.44

0.000

محله چرنداب

2.38

0.98

0.886

0.64

0.000

مجتمع آسمان

2.34

1.08

0.819

0.44

0.000
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بعد اقتصادی
یکی دیگر از مولفههای تأثیر گذار در سرزندگی ،درآمد و وضعیت اقتصادی ساکنین است .متغیرهای شاخص ترکیبی
اقتصادی شامل هم خوانی میزان درآمد و هزینه مصرفی خانوارها ،فاصله طبقاتی ،رضایت از ش ناخ تمیق ،لغ ههه هههه ،اه
یباشند .جد لو
وجود فرصت شغلی مناسب و مطلوبیت میزان درآمد خانوارها م 

 4نش هدنهد نا    توزی و نیگنایم ع

انحراف معیار پاسخهای مربوط به بعد اقتصادی میباشد .همانطور که مشاهده میشود میانگین گویه نیب اه   

 2.22تا

 3.10در حال نوسان است .پایین بودن سطح معنی داری نشان از وجود رابطه معنادار مابین گویه های بعد اصتقا  دی   
دارد .در هر دو محدوده مورد مطالعه ،فاصله طبقاتی از سطح متوسط به پایین است ک یلد هب ه ل وافتم تحاسم  ت      
خانهها در این دو محدوده است .با توجه به قیمت باالی مسکن در مجتمع آسمان و درامد مکفی ساکنان آن ،میانگین
متغیرهای اقتصادی نسبت به محله چرنداب کمتر است و از وض روخرب یبسانم تیع دار ا گنایم .تس ی دعب لک ن        
اقتصادی در آسمان  2.62و در چرنداب برابر با  2.75میباشد.
جدول  :4توزیع میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به گویه های بعد اقتصادی
گویه

محدوده

هم خوانی میزان درآمد و هزینه مصرفی

محله چرنداب

میانگین

انحراف استاندارد

آلفای کرونباخ

 Sigسطح معنی داری

t

2.96

1.19

0.701

خانوارها

مجتمع آسمان

2.82

1.18

.595 0

0.59

فاصله طبقاتی زیاد

محله چرنداب

3.10

.24 1

0.701

0.64

مجتمع آسمان

3.10

6 .1 1

.595 0

0.59

محله چرنداب

2.46

.14 1

0.701

0.64

مجتمع آسمان

2.26

0.96

.595 0

محله چرنداب

.50 2

6 .5 1

0.701

مجتمع آسمان

.30 2

1.01

.595 0

محله چرنداب

2.86

6 .1 1

0.701

0.64

مجتمع آسمان

3.04

2.96

.595 0

0.59

محله چرنداب

2.66

1.09

0.701

0.64

0.000

مجتمع آسمان

2.22

1.11

.595 0

0.59

0.000

رضایت از شغل
قیمت مسکن
وجود فرصت شغلی مناسب
مطلوبیت میزان درآمد خانوار
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0.64

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.59

0.000

0.64

0.000

0.59

0.000
0.000
0.000
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بعد اجتماعی
متغیرهای شاخص ترکیبی اجتماعی شامل رابطه همسایهها نسبت به امتعا ،مه د سمه لباقتم  ای هههه ههههه رطاخ قلعت ،اه    
ساکنین نسبت به امور محله ،وضعیت سالمت اجتماعی محله ،امنیت محله ،رضایت از زندگی در محل رد تکرش ،ه   
فعالیتهای محله ،امید به آینده در محله ،رضایت از همسایگان ،شأن ،جایگاه و کالس اجتماعی محله نسبت ب ریاس ه   
محلهها را شامل میگردد .بررسی گویههای مؤلفه اجتماعی نشان میدهد مجتمع آسمان به غیر از متغیر رضایتمندی
از همسایگان در سایر گویهها نسبت به چرنداب از وضعیت مناسبی برخوردار است .باالترین امتیاز گویهها مربوط به
شأن و وجهه است .که این مقدار در محله چرنداب  2 .710و در مجتمع آسمان  2.62است .ای هک تسانعم نادب ن
ساکنین مجتمع آسمان شأن محل زندگی خود را بیشتر از سایر مناطق شهر تبری روصت ز    م ممیکننددد .جد لو

   

 4نش نا

دهنده توزیع میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به بعد اجتماعی میباشد .ب رادقم لودج هب هجوت ا        sigاز
مقدار نرمال ( ) .05 0کمتر بوده پس میتوان نتیجه گرفت تفاوت معناداری بین گویههای اجتماعی وجود دارد.
جدول  :5توزیع میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به بعد اجتماعی
گویه

محدوده

میانگین

رابطه همسایهها نسبت به هم

انح فار      

آلف یا       

استاندارد

کرونباخ

Sig
سطح معنی داری

t

محله چرنداب

.20 2

0.90

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

2.18

0.96

0.904

2 0.6

0.000

محله چرنداب

2.88

2.92

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

2.24

1.07

0.904

2 0.6

0.000

محله چرنداب

2.64

1.17

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

.40 2

6 .0 1

0.904

2 0.6

0.000

محله چرنداب

.50 2

1.01

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

2.16

0.99

0.904

2 0.6

0.000

محله چرنداب

2.42

1.12

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

.10 2

1.05

0.904

2 0.6

0.000

محله چرنداب

2.36

1.52

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

2.22

0.93

0.904

2 0.6

0.000

محله چرنداب

2.64

6 .0 1

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

2.44

.14 1

0.904

2 0.6

0.000

محله چرنداب

2.54

1.01

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

2.62

.14 1

0.904

2 0.6

0.000

محله چرنداب

2.08

.85 0

0.696

0.61

0.000

مجتمع آسمان

2.26

0.94

0.904

2 0.6

0.000

شأن ،جایگاه اجتماعی محله نسبت به سایر

محله چرنداب

.70 2

.14 1

0.696

0.61

0.000

محلهها

مجتمع آسمان

2.62

1.19

0.904

2 0.6

0.000

اعتماد متقابل همسایهها نسبت به هم
تعلق خاطر ساکنین نسبت به امور محله
وضعیت سالمت اجتماعی محله
امنیت محله
رضایت از زندگی در محله
شرکت در فعالیتهای محله
امید به آینده در محله
رضایت از همسایگان
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نمودار  :1میانگین شاخ 
صهای ترکیبی مؤلفههای سرزندگی در مجتمع مسکونی اختصاصی آسمان و محله سنتی چرنداب منبع :نگارندگان

بحث و بررسی
با توجه با شاخصهای انتخابی و نتایج حاصل از مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه یگدنزرس نازیم ،اه    
در مجتمع مسکونی اختصاصی آسمان تبریز بر اساس مولفهها و متغیرهای اندازه گیری شد یتنس هلحم زا رتشیب ه     
چرنداب میباشد .چیدمان مناسب بلوکها و محوطه سازی باعث حضورپذیری بیشتر ساکنین و در نتیج تکراشم ه   
یشودد .فرض قیقحت لوا هی   
و افزایش سرمایه اجتماعی را سبب شده است .در ادامه به آزمون فرض هتخادرپ تای    م مم 
عبارت است از :به نظر میرسد میزان سرزندگی در مجتمعهای مسکونی اختصاص زا رتشیب نامسآ ی یتنس هلحم      
چرنداب میباشد .از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزی داد ع هه اه مش صخ

گردید نیا قبط     .

آزمون ،مقدار( Sigسطح معنی داری)  . 821محاسبه شده است (بیشتر از  )./50طبق آزمون  tمس فلوم نیگنایم ،لقت ههه هههه
های سرزندگی در مجتمع مسکونی آسمان ،برابر با ( 2.46در حد متوسط با باال) و در محله چرند اب ربارب با     .50 2
م
یباشددد ،می عمتجم رد یگدنزرس ناز    
یباشد .با توجه به مقدار  )p value(sigکه در تمامی متغیرها کمتر از  ./50م مم 
یباشد.
مسکونی اختصاصی آسمان تبریز بیشتر از محله سنتی چرنداب م 
جدول  :6نتایج آمار توصیفی آزمون تی تک نمونهای مجتمع مسکونی آسمان تبریز ()t
Std. Error Mean

Mean

N

.2 0745

. 74520

2.4689

268

کا ل ب دی

. 12767

. 90276

2.6233

268

اقتصادی

. 77296

.3260 2

268

ا ج تم ا ع ی

10931 .

Std. Deviation

One-Sample Statistics
مت غی ر
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جدول  :7نتایج آزمون تی تک نمونه مجتمع مسکونی آسمان تبریز

95% Confidence Interval of the Difference
Lower
Upper
6790 -.
23 38 -.

One-Sample Test
Test Value = 3متغیر

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

53111 -.

000 .

762

127 .7-

کا ل ب دی

01 21-.

6332 -.

37667 -.

05 0.

762

950 .2-

اقتصادی

4543 -.

7398-.

67400 -.

000 .

762

661. 6-

ا ج تم ا ع ی
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جدول  :8نتایج آمار توصیفی آزمون تی تک نمونهای محله چرنداب ()t
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

One-Sample Statistics
مت غی ر

11622 .

82181 .

0 580 .2

05

کا ل ب دی

10242 .

72421 .

4960 .2

05

ا ج تم ا ع ی

06111.

78911 .

7567 .2

05

اقتصادی
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جدول  :9نتایج آزمون تی تک نمونه مجتمع مسکونی آسمان تبریز
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Lower
Upper
6536 -.
864 1-.

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

One-Sample Test
مت غی ر
کا ل ب دی

000 24-.

001 .

49

614 .3-

2982 -.

7098 -.

0 5040 -.

000 .

49

921 .4-

ا ج تم ا ع ی

0191 -.

4676 -.

24333 -.

034 .

49

180 .2-

اقتصادی

منبع :یافتههای تحقیق

همچنین طبق شاخصهای ترکیبی ،میانگین تمامی مولفه هلحم زا رتشیب نامسآ عمتجم رد یگدنزرس یاه یتنس

     

چرنداب هست (جدول زیر).
جدول  : 10جدول میانگین مؤلفههای ترکیبی

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج آماری تحقیق فرضیه «میزان سرزندگی در مجتمعهای مسکونی اختصاص زا رتشیب نامسآ ی هلحم     
سنتی چرنداب میباشد» اثبات میشود.
یرسد فلوم نیب  ههه هههه طابترا یگدنزرس نازیمو یدبلاکو یعامتجا یاه       
فرضیه دوم تحقیق عبارت بود از :به نظر می ی
وجوددارد.

برای تحلیل فرضیه باال از مدل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .نتایج بدس ریز حرش هب هدمآ ت
میباشد.
جدول  :11محاسبه همبستگی پیرسون
متغیر وابسته
سرزندگی شهری

مؤلفههای اجتماعی و کالبدی (متغیر مستقل)
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

0.488
.005 0

منبع :یافتههای تحقیق
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ی-
با توجه به جدول مقدار همبستگی مثبت بوده و میتوان گفت شدت این رابطه متوسط و جهت آن نیز مس م میقت یی یی
یباشد نتیجه کلی این است که فرضیه تحقی تباث ق   
باشد .و از آنجا که مقدار  Sigکمتر از آلفای تحقیق ( )α= .05 0م 
میشود یعنی «بین مؤلفههای اجتماعی وکالبدی و میزان سرزندگی ارتباط مستقیم وجوددارد» .همبستگی بین متغیر اه
 23درصد یغت  ی م یرهش یگدنزرس تار ر  طوب به   

یدهد هک    
برابر با  0.488میباشد .ضریب تعیین  0.23نشان می ی

   

گتررر
مؤلفههای اجتماعی و کالبدی است .با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین -واتسون از مقدار اس درادنات  5.1ب رز گ گ
است در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه م 
یگیریم .با توج هب ه    ش خا صصصهاایی ک م دش ناونع ه د تیافک زا ل      
برخوردار است.
در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون  Fمحاسبه شده است.
جدول  : 12جدول آزمون  Fمعنی دار بودن رگرسیون رابطه بین مولفههای اجتماعی وکالبدی ومیزان سر زندگی
مدل

 Fآماره

Sig.
2 0.00

رگرسیون

میانگین مجموع مربعات
0.814

7.351

0.111

باقیمانده
کل

مجموع مربعات

Df
2

1.628

316

5.205

18 3

6.834

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول فوق سطح معنی درای محاسبه شده برابر  2 0.00بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون دارد.
جدول  : 13نتیجه آزمون  tارتباط مؤلفههای اجتماعی وکالبدی و سرزندگی
a

مدل
1

ضریب غیر استاندارد

مقدار ثابت

B
- 0.103

مؤلفه سرزندگی شهری

.175 0

Std.Error
0.203

ضریب استاندارد

T

Coefficients
Sig

Beta

0.086

- 0.507

0.000

0.288
2.09

0.000

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون  Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقد ربارب را   
 0.000بوده و در نتیجه مؤلفههای اجتماعی و کالبدی و سرزندگی شهری با هم در ارتباط هستند.
جمع بندی
سرزندگی ،مفهومی اعم از فضای شهری بوده و در دو سطح خرد و کالن قابل تعریف میباشد؛ س حطس رد یگدنزر   
کالن ،عالوه بر سرزندگی فضاهای شهر ،مفاهیمی چون عدالت ،کارآمدی ،سازگاری ،انعطافپذیری ،کیفیت محیطی
را نیز در بر میگیرد که در نهایت سرزندگی شهر در صورت پایداری به زیستپ ش دهاوخ رجنم یریذ د ییاضف       .
سرزنده است که در دامنه وسیعی از روز ،انواع افراد به اختیار خود و نه از روی اجبار به آنجا آمد رد ار یتاظحل و ه   
فضا سپری نمایند؛ به عبارت دیگر یعنی فضا باید به گونهای باشد که مردم بیایند و بمانند .ب ،هدش ماجنا تاعلاطم ا     
این نتیجه گرفته میشود که برای فراهم بودن زمینه جذب افراد به فضا و سپس نگه داشتن آنها در فضا باید نخست
عناصر و عوامل جذب کننده موجود باشد و همچنین م دنام یارب مدر ن در چد اضف ا لکشم ر هدوبن

 و د ک ر ممممممم م مممممممممال

رضایت به سر برند .مجتمعهای مسکونی که امروزه شاهد سر به فلک کشیدن آنان در گوشه و کنار شهرها میباش ششیم
یدهددد و ب ناکما ندروآ مهارف ا ا یهافر ،یحیرفت ت      
روزانه مردم بسیاری را به زندگی در فضاهای جمعی سوق م مم 
وخدماتی مورد نیاز سعی بر برطرف کردن احتیاجات ساکنان و جلب رضایت آنان دارند .در مطالعات انجام گرفته در

بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در283 ...

بخش نمونه موردی به این نتیجه رسیدیم که تفاوت معنیداری از نظرسرزندگی بین محله سنتی چرند عمتجم و با   
اختصاصی آسمان تبریز وجود دارد ومیزان سرزندگی در مجتمعهای مسکونی اختصاصی آسمان بیشتر از محله سنتی
چرنداب میباشد.
کیفیت محیط شهری به عنوان یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی ،هم زمان با پدیدارشدن بحرانهای محیطی در اواسط
دهه  1960در مجامع رسمی بین المللی در اولین کنفرانس س .دش حرطم للم نامزاس هاگتنوک

،سنارفنک نیا رد        

کیفیت محیط را با برآورده کردن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی مت نتسناد فدار دد ددد .کیفی یرهش طیحم ت    
دربرگیرنده شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی -فضایی محیط شهری اس مدع ای تیاضر نازیم هک ت

    

رضایت شهروندان از محیط شهری را نمایان میسازد .محققان متعددی ط  دنچ ی د ،یزاسرهش هنیمز رد ریخا هه       
اقتصاد ،مسائل اجتماعی و غیره در زمینه مفهوم سرزندگی محیط ش هرایعم و هدرک قیقحت یره ا رب ار یفلتخم ی       
ی مح فرص طی ًاًا ک یموهفم  ّمّم و ی   
اساس جنبههای گوناگون ،برای یک محیط شهری مطلوب ارائه دادهانددد .س گدنزر ی ی
تکنیکی نبوده ،بلکه با مف نز تیفیک نوچ مه یفیک میها د عامتجا یاضف عونت ،یگ ی           ،فعالی ییتهاای اجتم ،یعا
وابستگ 
یهای مکانی و هویت شهری نیز در ارتباط است .مؤلفههای اثرگذار کیفیت محیط شهری هم چ تشادهب نو   
محیط ،امنیت ،تعامالت اجتماعی ،تنوع فعالیتهای فرهنگی ،حمایت از اقتصاد محلی ،دسترسیهای مناسب ،اف شیاز
کیفیت کالبدی محیط و غیره نقش قابل مالحظهای در رض ادنورهش یدنم تیا ن از رهش یمومع یاهاضف ی افیا

     

یباشد هک نیا نتسناد  .کدا ممممم ممممممی زا ک
ینمایند .رضایت مندی شهروندان یکی از متغیرهای س م یرهش یگدنزر ییی ییی
م
خصوصیات پاسخگویان تأثیر معناداری بر سرزندگی شهری دارد ،مهم است .ب  هب هجوت ا د صر د جیاتن و یناوارف        
آزمونها میتوان گفت که سرزندگی شهری با افزایش میزان تحصیالت ،درآمد خانوار ،مالکیت مسکن و شاغل بودن
در ارتباط است.
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