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چکيده

کيفيت محيط زندگي يکي از عوامل مؤثر بر دلبستگي انسان به محيط است .محيطهاي بیکيفيت ،خالي از جمعيت
گشته و بهتبع آن ،سرزندگي و زيستپذيري آنها دستخوش تغيراتي خواهد شد .شهرگرايي جديد درتالش است
تعادلی مناسب بين جنبههای اجتماعي ،محيطي و مکاني برقرار کند و از این دیدگاه ،يکي از عناصر مهمي که بهعنوان
یک واحد زندگی شهری ایفای نقش میکند ،محله است .در سالهاي اخير براثر حاکميت تفکر بازاري بر محيط
مسکوني بافتهاي قديم بهراحتي در مسیر سوداگري قرارگرفته اند .مداخالت کالبدي نامناسب از
شهرها ،فضاهاي
ِ
حاصل چنین حالتی ،ايجاد محالتي ناامن و ناسالماند که کيفيتی
سرزندگي و زيستپذيري بافتهاي قديمي کاسته و
ِ
مناسب برای زندگي ندارند و از انسجا ِم اندکي برخوردارند .بنابر آنچه بیان شد ،هدف اين پژوهش بررسي ويژگيهاي
کالبدي محله سنبلستان ،شناخت وضعيت سرزندگي و زيستپذيريِ اقتصادي ،اجتماعي ،زيستمحيطي و فرهنگي
در اين محله و درنهايت ،ميزان اثرگذاريِ شاخصهاي کالبدي بر سرزندگي و زيستپذيري آن است .مهم ترين سؤالي
که مطرح است ،چگونگی ميزان تناسب ويژگيهاي کالبدي و اثرگذارياش بر سرزندگي ،زيستپذيري و احساس
تعلق محلهاي است .باتوجهبه مؤلفههايی که در این پژوهش بررسي میشوند ،رويکرد حاکم بر آن توصيفي -تحليلي
روش کمی ،جامعه آماري پژوهش ،ساکنان محله سنبلستان در سال  1392است که
است .همچنین با بهکارگيری
ّ
ازطريق پرسشنامه نظرات آنها سنجش شده است .از مدل معادالت ساختاري براي درک ارتباط بين شاخصها بهره
گرفته شده است .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد ،شاخص هاي کالبدي روي سرزندگي اقتصادي و فرهنگي اثرگذار
بوده ولي ارتباط معناداري بين شاخصهاي کالبدي با سرزندگي اجتماعي و زيستمحيطي در محله یادشده وجود
ندارد .سرزندگي اقتصادي ،مهمترين عامل تأثيرگذار بر دلبستگي ساکنان و دليل اقامت آنها در اين محله است.
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ازنظر ونسا تيمر 1و همکاران ( ،)2006سرزندگي بهمعناي
تجربه زندگي در شهر بهعنوان يک انسان واقعي است؛ شهري
که در آن همه افراد ميتوانند زندگي سالمي داشته باشند .در
دیدگاه اکولیز 2شهر سرزنده ،شهري است متعلق به تمامی
گروههاي اجتماعي موجود در شهر .از طرفي زيستپذيري
کيفيت زندگي ،استاندارد زندگي و مطلوبيت کلي زندگي
مردم دريک محدوده مانند شهر است (.)Okulicz, 2012: 11
طبق مطالب نشريه اکونوميست ( 3،)2011زيستپذيري
بهمعناي فرصت شغلي است .سرزندگي و زيستپذيري ازلحاظ
روح و معنا درکنار کالبد شهر ،ارتباط بسيار نزديکي با کيفيت
زندگي دارند .کيفيت زندگي مفهومي گسترده است که مواردي
چون زندگي خوب ،زندگي باارزش ،زندگي رضايتبخش و زندگي
شاد را دربر ميگيرد( .)McCrea et al., 2006دلبستگي به
محله مسکوني ،مبين احساس ذهني (دروني) مثبت افراد
نسبت به آن است که از پيوندهاي عاطفي ،شناختي و رفتاري
با مکان مسکوني ناشي ميشود و موجب تعهد ساکنان به
محل سکونت و تمايلشان به حفظ رابطه با آن درطول زمان و
مراحل مختلف زندگي ميشود (اميرکافي و فتحي.)5 :13901،
از مهمترين شاخصها و مؤلفههاي اثرگذار بر کيفيت زندگي،
شاخصهاي کالبدي است .مطابق با فرايند مباني نظري پژوهش،
اين شاخصها شامل تأسيسات زيربنايي ،مبلمان ،روشنايي،
طراحي معابر ،خوانايي ،دسترسي و سيما و منظر هستند.
بهطورکلي سرزندگي ،ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و زيستمحيطي را دربرميگيرد .در بعد اقتصادي،
اقتصاد و جامعه بيآنکه بتوانند جلوي آن را بگیرند ،به سمت
جهانيسازي درحرکت هستند؛ شهرهاي واقع در کليه مناطق
بايد با يکديگر رقابت کنند تا سرمايه و شغل بيشتري را جذب
کنند .کيفيت زندگي يا قابليت زندگي که شهر به شهروندانش
ارائه ميدهد ،در تضمين عملکرد اقتصادي آينده مهم است
(عباسزاده و حسينپور.)23 :1391 ،
5
مارانز ،)2003( 4مطالعهاي در ناحيه مادر شهر دترويت
امريکا انجام داده و در آن ،پارامترهاي اقتصادي مرتبط با
سرزندگي را در يک نظم سلسله مراتبي نمايش داده است .نتايج
پژوهشهايی با موضوع مذکور نشان ميدهد ،شهر زيستپذير
و پايدار اقتصادي شهري است که داراي آنچنان پايه اقتصادي
باشد که نهتنها کمترين اثر نامطلوبي را بر محيطزيست نداشته
باشد بلکه در احيا و ارتقای کيفيت آن نيز مؤثر باشد .صنعت
و تجارتي که بر پايه اصول پايداري و زيستپذيري متکي
باشد ،بايد اساس اشتغال و پايه اقتصادي شهر را تشکيل دهد.
شهرداريها و ساير نهادهاي شهري ميتوانند با اتخاذ تدابير

گوناگون مانند بخشودگي مالياتي براي فعاليتهاي هماهنگ
با محيط زيست ،سرمايهگذاري و حمايت مالي از فعاليتهاي
منطبق با اصول پايداري ،وضع قوانين و مقررات دقيقتر و
محکمتر و برنامههاي آموزشي براي صاحبان فعاليتها و نيز
مسئوالن ،به تشويق و ترغيب فعاليتهاي اقتصادي پايدار
کمک کنند (بحريني .)6 :1376 ،توجه به بُعد اجتماعي
محله ،قلمروهاي اجتماعي و غيركالبدي ،يكي از ضروريات
محيط شهري مناسب برای زندگی است .فضاي شهري و
روابط جاري در آن ،باهم در ارتباط متقابل هستند و ازهم
تأثير ميپذيرند .انسان ازطريق روابط اجتماعي -فرهنگي به
فضا ،فرم و عملکرد اهميت ميبخشد و ساماندهي فضا بهنوبه
خود به تغيير شکل اين روابط ميانجامد .بنا براين ،ساخت
و طراحي فضاهاي شهري بر فرايند زندگي اجتماعي تأثير
گذاشته و ميبايست ازنظر جسمي و رواني براي شهروندان
کارايي داشته باشند (اديبي و عظيمي .)7 :1390 ،از عوامل
مؤثر بر زمينههاي مشارکت در بافتها و محلههاي شهري،
ميتوان به فراهمنمودن زيرساختهاي اجتماعي ،تقويت
اجتماعات خرد ،گسترش بينش اجتماعي مشترک و توجه
و پاسخگويي به نيازهاي رواني ساکنين و گروههاي اجتماعي
ِ
مختلف سني ،جنسي ،نژادي و قومي ،اشاره نمود.
فرهنگ و بازنمودهاي فرهنگي بهعنوان يکي از مهمترين
ابعاد سرزندگي همواره جزئي جداييناپذير از مناسبات شهری
محسوب شده آنچنانکه هر شهري ،با فرهنگ و بارزههاي
فرهنگي مختص به خود شناخته ميشده است .شهرها درگذر
زمان ،عرصههاي توليد فرهنگ و بسترهاي نوآوري فرهنگي
بودهاند آنگونه که ،فرهنگ يکي از سرمايههاي شهري شناخته
شده است ) .(Sacco et al., 2007: 4حضور هنر در شهر و
برپايي انواع جشنوارههاي هنري ،راهبردي فراتر از انديشيدن
راهحلهاي کوتاهمدت براي رکود اقتصادي و مشکالت اجتماعي
شهرهاست ) .(Quinn, 2005درحال حاضر براي بازآفريني شهرها
و توسعه شهري ،فرهنگ بهعنوان عاملی محوري مطرح است.
چراکه برنامهريزي شهري با هدف مهم ساماندهي امور شهري
و يافتن راهحلهاي مناسب براي مسائل زيستشهري و حتي
برنامهريزي فيزيکي -کالبدي شهر ،بدون توجه به ساختارهاي
اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي شهر و شهروندان نميتواند مؤثر
و بنيادي باشد .هرگاه در برنامهريزيها ،به زمينهها و شرايط
توسعه اجتماعي و فرهنگي توجه شود ،روند توسعه سريعتر و
پايدارتر خواهد بود (شماعي و پوراحمد.)8 :1384 ،
درکنار ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بيشک کالبد
محله مسکوني تأثيري انکارناپذیر بر سرزندگي و زيستپذيري
آنها دارد .معيارهاي ک البدي و طراحي ،مهمترين عوامل

جيکوبز )1961( 6در اثر خود "مرگ و زندگي شهرهاي
بزرگ آمريکا" 5 ،معيار را براي محيطي با کيفيت مطلوب و
سرزنده تعيين مينمايد :درنظرگرفتن فعاليتهاي مناسب
پيش از توجه به نظم بصري محيط ،اختالط کاربري چه
ازنظر نوع استفاده و چه حضور ابنيه با سنهاي مختلف
کنارهم ،توجه به خيابان ،نفوذپذيري بافت ،اختالط اجتماعي
و انعطافپذيري فضاها .بااینهمه ،عناصر قدرتمند ديگري
نظير عوامل اجتماعي ،فرهنگي و محيطي که از برون بر فضا
تأثير ميگذارند ،در پژوهش وی ناديده گرفته شده است.
پانتر و کرمونا ،)1991( 7پس از تحليل هفتاد و سه طرح
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اثرگذار بر کيفيت فضاهاي شهري و ارتقاي کیفیاتی ازجمله
سرزندگي ،ايمني ،امنيت ،تنوع ،اجتماعپذيري ،نفوذپذيري،
خوانايي و انعطافپذيري هستند .شهر اصفهان بهعنوان يکي از
کالنشهرهاي ايران ،از سابقهاي بسيار طوالني در تاريخ کشور
و تنوع محلهاي برخوردار است .بهطوري که محالت تاريخي،
قديمي ،مياني و جديد بهوفور در اين شهر ديده ميشود .در
سالهاي اخير با شکلگيري بافتهاي جديد شهري ،بسياري
از بافتهاي قديمي رها شده و قطعات زيادي در محالت ديده
ميشود که سکونت در آنها امکانپذیر نیست .عالوهبراين،
روزانه شاهد رفتوآمدهاي بسیاری از ساکنین محالت مختلف
شهر به سمت مکانهای داراي جاذبه و فضاهاي مناسب
شهري هستیم .مهمترين شاخصهاي اثرگذار بر شکلگيري
اين وضعيت ،ميتواند ناشي از عواملی مانند مناسبنبودن
ويژگيهاي کالبدي محله ،نبود سرزندگي اقتصادي ،اجتماعي،
نبود سرزندگي و زيستپذيري محيطي و فرهنگي باشد.
هدف اين پژوهش ،بررسي ويژگيهاي کالبدي ،در محله
سنبلستان و ميزان اثرگذاري اين شاخصها بر سرزندگي،
زيستپذيري و وابستگي محلهاي است .دراينراستا ،ويژگيهاي
کالبدي و کيفيت سرزندگي و زيستپذيري محله شهري ازطريق
شاخصهاي عيني و ذهني بررسي و تحليل ميشوند .مهمترين
سؤال پژوهش اين است که ويژگيهاي کالبدي محله به چه
ميزان ميتوانند در سرزندگي ،زيستپذيري و احساس تعلق
محلهاي اثرگذار باشند .ابزار سنجش هم ،پرسشنامه است.
پرسشهاي مربوط به شاخصهاي ذهني ،بهنحوي طراحي
شدهاند که پرسششونده باتوجهبه ابعاد عيني محيط ،به آنها
پاسخ گويد .بهعبارتي اين شاخصها ،برايند ذهني فرد را از
محيط زندگيشان نشان ميدهد .باتوجهبه مفاهيم نظري،
شاخصهايی که در جدول  1بیان شده ،بهعنوان شاخصهاي
مورد سنجش در سرزندگي و زيستپذيري مطالعه شدهاند.

شهري و بررسي کيفيتهاي محيطي مطرحشده ،سرانجام
کيفيتهايي را که بهلحاظ فراواني درصد بیشتری داشتند،
باعنوان مهمترين کيفيتهاي محيطي در اثر خود" ،ابعاد
طراحانه برنامهريزي شهري" ،منتشر نمودند .اين کيفيتها
عبارتند از :پايداري زيستمحيطي ،منظر شهري ،کيفيت
ديدها ،کيفيت فرم شهر ،کيفيت فرم ساختمان و کيفيت
فضاهاي جمعي.
8
مجموعه معيارهاي گرين ،يکي ديگر از مجموعه معيارهاي
ارائهشده درخصوص کيفيتهاي محيطي است .وی در مقاله
“شکل شهر” براي سنجش کيفيات محيطي ،چهار مؤلفه
(خوشه) اصلي تعيين مينمايد که هريک از آنها ،خود متشکل
از عوامل متعددي هستند:
	-عملکرد؛ دربردارنده ارتباط ،امنيت ،آسايش اقليمي و تنوع،
	-نظم؛ دربردارنده انسجام ،وضوح ،پيوستگي و تعادل،
	-هويت؛ دربردارنده شکلدادن به کانونها ،وحدت،
شخصيت و خاصبودن،
	-جذابيت؛ دربردارنده مقياس ،تناوب بصري و عملکردي،
سرزندگي و هارموني است.
گلکار ( ،)1379ضمن تعريف مفهوم کيفيت ازمنظر طراحي
شهري ،با بهرهگيري از ديدگاه نظريهپردازاني همچون لينچ،9
به ارائه کيفيتهاي طراحي شهري خوب از ديدگاه نظري
ميپردازد .وی به اين نتيجه ميرسد که کيفيت طراحي
شهري ،برايند سه عامل :کيفيت عملکردي ،کيفيت تجربي-
زيباشناختي و کيفيت زيستمحيطي شهرها است.
عزيزي ( ،)1385در مقاله "محله مسکوني پايدار (مطالعه
موردي نارمک)" ،اصول و معيارهاي پايداري محله ازجمله
هويت و سرزندگي ،پويايي ،سازگاري و تنوع را بررسی میکند.
باتوجهبه مطالعه صورتگرفته ،چنین بهدست میآید که طرح
شهرسازي نارمک طرحی موفق در پويايي و پايداري محله است
بهگونهايکه ،بسیاری از ساکنين از وضعيت طراحي اين محله
رضايت دارند و بهعبارت ديگر ،اين محله یک محله پايدار است.
بحريني ( )1390در کتاب "فرايند طراحي شهري ،معتقد
ازطريق نظم ،کالبد و محيط سکونت خود را
است که انسان
ِ
شکل ميدهد .درحقيقت ميتوان گفت که نظم وجهمشترک 
نظامهاست .ليکن نوع ،شکل و ماهيت اين نظم از نظامي به
نظام ديگر ميتواند کام ً
ال متفاوت باشد .بديهي است بين نظم
کالبدي و نظم عملکردي هر نظام ميتوان رابطهاي مشخص
پيدا نمود .دراينميان ،وي اهميت رشته طراحي شهري و
فرايندهاي آن را براي ايجاد اين نظم يادآوري کرده و بيان
ميکند که مسائل و نيازهاي عديده جوامع امروز در همهجا،
آنچنان طراحي شهري را ميطلبد که بتواند تبلورکالبدي–

15
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کالبدي

تأسيسات
زيربنايي

مبلمان

روشنايي

شاخص

کيفيت تأسيسات آبرساني ،فاضالب،
برقرساني ،تلفن ،گازرساني و دسترسي
مناسب به اينترنت.
وجود نيمکت براي رفع خستگي در
فضاهاي جمعي،
وجود سطل زباله در فواصل مناسب
در مسيرهاي درونمحلهاي،
وجود کيوسک  تلفن در فضاهاي
درونمحلهای.

روشنايي در روز و شب،
ميزان سايهاندازي در معابر فرعي-
مسکوني،
ميزان سايهاندازي در فضاهاي جمعي.

کيفيت سنگفرش معابر،
مناسببودن شيب معبر براي گذر پياده
و افراد معلول و سالمند،
طراحي معابر
مسير مجزاي پياده و دوچرخه،
دسترسي به چراغ راهنمايي و خطکشي
عابر پياده.

خوانايي

وجود تابلوهاي هدايت مسير در معابر
محلهاي،
خوانايي تابلوهاي هدايت مسير،
وجود ورودي تعريفشده و منحصربهفرد
براي محله،
وجود مجسمههاي خاص در محدوده
براي هدايت مسير.

دسترسي

کيفيت دسترسي به فضاهاي جمعي برای
گذران اوقات فراغت،
کيفيت دسترسي به مقاصد خريد و بازار
محلهاي،
کيفيت دسترسي به شبکه حملونقل
عمومي،
سهولت دسترسي به بازار مرکز محله،
دسترسي به پارکينگ،
دسترسي مناسب به خدمات الکترونيکي
(عابربانکها ،پستبانکها ،پليس  10+و .) ...

وجود ساختمانهاي داراي معماري
خاص و نشانه،
سيما و منظر
دیدهشدن فضاهاي سبز در مسيرهاي
اصلي.

سرزندگي
اقتصادي

درآمدزايي ناشي از
حضور گردشگران
در اين محله،
رونق کسبوکار
محلهاي،
وجود کاربريهاي
تجاري جديد و بروز
اشتغال خالص
ايجادشده،
تعداد فعاليتهاي
تجاري جديد،
ميزان مقاصد خريد،
ميزان متوسط درآمد
خانوار،
نرخ رشد بهاي
زمين ،مسکن و
اجاره،
وجود کاربريهاي
شبانه (فروشگاهها
و نگهباني).

سرزندگي اجتماعي

سرزندگي فرهنگي

روابط افراد در محله با
يکديگر،
ميزان مقبوليت محله
براي افراد ساکن در آن،
آرامش و آسايش در
محله،
وجود مراکز حمايتي براي
ساکنين محله (صندوقهاي
قرضالحسنه در مساجد
و ،)...
ميزان مشارکت در
فعاليتهاي داوطلبانه
در محله،
رفتوآمد محلهايها باهم،
ميزان اعتماد محلهايها
بههم،
احساس امنيت در
فضاهاي جمعي محله،
احساس امنيت در معابر
پياده و سواره در روز،
احساس امنيت در معابر
پياده و سواره در شب،
وجود کاربريهای متناسب
با نياز زندگي معاصر،
نظارت پليس در شب،
وجود تعاونيهاي محلي،
وجود مراکز درماني و
بهداشتي،
وجود مراکز آموزشي
کودک ،نوجوان ،جوان
و بزرگسال،
وجود مراکز آموزش
فنيوحرفهاي.

وجود مجسمهها
و آثار هنري در
فضاهاي همگاني،
وجود فرهنگسرا،
وجود کتابخانه عمومي،
وجود گالريهاي
هنري،
انجام فعاليتها و مراسم
ديني و فرهنگي در
فضاهاي همگاني محله،
ميزان مشارکت در
فعاليتهاي داوطلبانه
در محله،
برگزاري جشنها و
مناسبات فرهنگي در
محله،
وجود عناصر هويتساز،
ميزان شرکت در
فعاليتهاي هنري،
وجود باور به بهبود
کيفيت محيط و شرايط
زندگي در محدوده،
وجود باور به نقش
مديريتي نهادها و
شوراهاي محلي به
بهبود شرايط،
ميزان باور به عدالت
اجتماعي.

زيستپذيري
محيطي

ميزان سايهاندازي در
فضاهاي جمعي،
ميزان سايهاندازي در
فضاهاي جمعي،
وضعيت سيستم جمعآوري
زباله،
کيفيت دفع مواد زائد
محيط،
اهميتدادن هممحلهايها
به بازيافت مواد زائد،
ميزان کارايي تأسيسات
زيربنايي،
تعداد ساختمانهاي واجد
ارزشي حفاظتشده (ساختمان
داراي قدمتی بيش از 50
سال و کليت آن حفظ
شده باشد ،بهطوري که
بهعنوان يک اثر معماري
درخور توجه باشد)،
وجود فضاهاي سبز برای
گذران اوقات فراغت،
وجود مسيرهاي سبز
پياده،
دیدهشدن فضاهاي سبز
در مسيرهاي اصلي،
وجود درختان و پوشش
گياهي کنار پيادهرو براي
تأمين آسايش اقليمي،
توجه به معيارهاي اقليمي
در ساختوساز،
رعايت الگوي بهينه مصرف
آب ،برق ،گاز و  ...و توجه
به اصل توسعه پايدار.

(نگارندگان)1392 ،

توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماري ،افراد ساکن در محله
سنبلستان اصفهان است که براساس برداشتهاي ميداني در
سال  ،1392برابر با  2502نفر بودهاند .براي انتخاب نمونه
آماري اين جامعه ،از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده
شده است .تعداد نمونه آماري ،براساس فرمول کوکران108 ،
نفر برآورد شده که براي اطمينان بيشتر  10درصد به آن
اضافه شده است .بنابراين ،تعداد نهايي نمونه آماري  120نفر
است .اين تعداد به نسبت تعداد جمعيت ساکن در بخشهاي
مختلف محله سنبلستان ،توزيع شده است.
11
براي محاسبه پايايي گويهها ،از ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شده است .به اين روش ،بهعنوان يکي از ضرايب
آلفاي کرونباخ هريک از
ضريب
پايايي میتوان اعتماد کرد.
ِ
ِ

تجزيه و تحليل نهايي دادهها ،از مدل معادالت ساختاري در
محيط نرمافزار آموس گرافیک 12استفاده شده است.
جدول  .2ضريب آلفاي کرونباخ شاخصها
شاخصها

تعداد گويه

ميزان آلفا

شاخصهاي کالبدي

32

0.868

سرزندگي اجتماعي

18

0.876

سرزندگي فرهنگي

12

0.779

سرزندگي اقتصادي

9

0.741

زيستپذيري محيطي

13

0.788

احساس تعلق و دلبستگي

14

0.808

(برگرفته از پرسشنامه و محاسبات نگارندگان)1392 ،

تجزيه و تحليل
 -يافتههاي توصيفي

پس از سنجش متغيرهاي مؤثر بر سرزندگي و زيستپذيري
محله سنبلستان ،ميانگين و انحراف معيار هريک از اين
متغيرها ارائه شده است .باتوجهبه مطالب جدول 31و تصویر 1
مشخص شد که وضعيت شاخصهای یادشده در اين محله
مناسب نيست .بهطوريکه ميانگين همه آنها کمتر از  3است.
بهعبارت ديگر ،از حد متوسط پائينتر است .بين شاخصها،
وضعيت تأسيسات شهري و دسترسي ،مناسبتر از ساير
شاخصهاست .همچنین ،از بين چهار شاخص سرزندگي،
وضعيت سرزندگی اقتصادی مناسبتر از سايرين است .باوجود
شرايط نامساعد اکثر شاخصها ،احساس تعلق محله نيز ضعيف
است ولي وضعيت مساعدتري نسبت به شاخصهاي اثرگذار
به احساس تعلق محلهاي دارد.
تحليل استنباطي دادهها
در مدلسازي معادالت ساختاري ،دو نوع متغير اصلي
وجود دارد :متغيرهاي بيروني که همواره بهصورت متغيرهايی
مستقلاند و در معادالت ساختاري ،با نماد  Xنمايش داده
ميشوند .متغيرهاي دروني ،عنصري از مدل ساختارياند
که حداقل يک پيکان يکسويه به سمت آنها نشانه رفته و
نمادشان در معادالت ساختاري Y ،است.
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فضائي راهحلها و نيازهاي جوامع امروز را در همه سطوح
و همه زمينهها ،خصوصاً زمينههاي فرهنگي و اجتماعي
تحقق بخشيده و فضا و کالبد معنيدار و هدفمندي را براي
شهرها پديد آورد.
لي ،)2008( 10هشت متغير کيفيت زندگي را شناسايي
ميکند؛ مسکن ،محيط ساختهشده ،ايمني محله ،شرايط
بهداشتي محله ،کيفيت خدمات عمومي ،دسترسي به خدمات
عمومي ،روابط اجتماعي و درآمد خانوار .درادامه اين مطالعه،
هشت متغير یادشده در رابطه با سنجش کيفيت زندگي ،به
شاخصهاي متعددي تقسيم شده است که به طرق مختلفي
در سطح محالت سنجش میشوند.
بنابر پیشينه مطالعاتی پژوهش حاضر ،هرکدام از اين
مطالعات جنبههاي خاصي از سرزندگي را بررسي کردهاند.
منابع خارجي بیشتر شاخصهاي سرزندگي و رتبهبندي
شهرهاي سرزنده دنيا را تعریف و مطالعات داخلي بيشتر
جنبههاي نظري سرزندگي و هويت اجتماعي را بررسی
کردهاند .در اين پژوهش ضمن مطالعه مجدد ساير منابع ،به
بررسي شاخصهاي کالبدي در سرزندگي و زيستپذيري
محالت مختلف شهر اصفهان نیز اقدام ميشود .بنابراين بهنظر
ميرسد اين موضوع با حجم کار مدنظر ،موضوعی کاربردي
و نو محسوب ميگردد.
برحسب مطالعات انجامشده ،هفت شاخص کالبدي مشخص
شد که تقريباً تمامي موارد کالبدي مدنظ ِر نظريهپردازان و
طراحان محيطي را دربرمیگیرد :تأسيسات زيربنايي ،مبلمان
ِ
شهري ،روشنايي ،خوانايي ،طراحي معابر ،سيما و منظر و
دسترسي .اين شاخصها به کمک پرسشنامه محقق ساخته
و سنجيده شدهاند.

شاخصها (جدول  ،)2بیشتر از  70درصد است و بيانگر آن
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در مدل مفروض ارائهشده ،تنها متغير بيروني ،متغير
شاخص کالبدي است و متغيرهاي دروني شامل  5متغير
اصلي هستند :سرزندگي اجتماعي ،Y1سرزندگي اقتصادي
 ،Y2سرزندگي فرهنگي ،Y3زيستپذیریي محيطي Y4و
احساس تعلق و دلبستگي.Y5
معيارهاي کمي ،تحليل
آنچه در اين مدل قبل از بررسي
ّ
میشود ،اثرگذاري  4معيار سرزندگي اجتماعي ،سرزندگي
اقتصادي ،سرزندگي فرهنگي و سرزندگي زيستمحيطي بر
شاخص احساس تعلق و وابستگي نسبت به محله است .همچنين
ارتباط و نحوه اثرگذاري دروني  4معيار یادشده ،درخور تأمل
است .بنابراين ،درمجموع اين مدل داراي  1پارامتر في5 ،
پارامتر گاما 8 ،پارامتر بتا و  5پارامتر ساي است (تصویر .)2
براي انجام معادالت ساختاري ،الزم است جدول واريانس-
کوواريانس تشکیل شود (جدول  .)5در قطر اصلي اين جدول،
واريانس و در قسمت بااليي و پائيني ،کوواريانس قرار دارد که
قسمت بااليي تکرار قسمت پائيني است .بنابراين ،فقط يک 
قسمت از آن درنظر گرفته ميشود .باتوجه به تصویر  ،3پس
از واردنمودن دادههاي واريانس -کوواريانس به کمک نرمافزار
آموس گرافیک ،ميزان اثرگذاري متغير بيروني (شاخص کالبدي)
روي متغيرهاي دروني (سرزندگي اجتماعي ،سرزندگي اقتصادي،
سرزندگي فرهنگي ،زيستپذيری محيطي و احساس تعلق و
وابستگي) ،نمايش داده شده است .مقادير نمايشدادهشده،
وزن رگرسيوني هريک از شاخصها است .عالوهبر آن مقادير،
واريانس خطاي شاخصهاي مذکور نیز با عالمت  Zنمايش

داده شده است .همچنين ،ضريب تأثير متغيرهاي دروني که
برابر با  1است و حاصل وزن رگرسيوني اثر متغيرهاي خطا
روي هريک از متغيرهاي دروني نیز ،به نمايش درآمده است.
پس از کسر ميزان خطا و براساس ميزان بتاي استاندارد،
نتايجی بدینشرح بهدست آمد .باتوجهبه مطالب جدول و
تصویر  ،4رابطه شاخصهاي کالبدي با سرزندگي اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي ،زيستپذیری محيطي و احساس تعلق
و وابستگي که با  X1نمايش داده شدهاند ،بدینقرار است:
مسير 1؛ اولين مسير مربوط به ميزان اثرگذاري شاخصهاي
کالبدي روي سرزندگي اقتصادي است .باتوجهبه مقدار بتا
) ،0.311 (Estimateبتاي استاندارد  ،0.39نسبت بحراني
( )C.Rو سطح معنادار آن ( ،)Pنتيجه ميشود رابطه معناداري
ميان شاخصهاي کالبدي محله سنبلستان و سرزندگي اقتصادي
وجود دارد.
مسير 2؛ رابطه ميان شاخصهاي کالبدي و سرزندگي
اجتماعي است .مقادير بتا  ،0.15نسبت بحران  -1.88و سطح
معناداري آن  0.060نشان ميدهد ،شاخصهاي کالبدي محله
سنبلستان نقش مؤثري بر سرزندگي اجتماعي محلهاي نداشته و
بهعبارت ديگر ،رابطه معناداري ميان اين دو شاخص وجود ندارد.
مسير 3؛ سنجش ميزان ارتباط سرزندگي اقتصادي و
سرزندگي اجتماعي بررسی شده است .بهبیان ديگر ،اين
مسئله بررسي ميشود که رونق اقتصادي محله سنبلستان
به چه ميزان روي سرزندگي اجتماعي اثرگذار است .باتوجهبه
مقدار بتاي  0.913و بتاي استاندارد  0.67و فاصلهاي که از

جدول  .3ميانگين و انحراف معيارهاي شاخصهاي موردِپژوهش
شاخص

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

تأسيسات شهري

120

2.49

0/5

مبلمان

120

1.49

0/44

طراحي معابر

120

1.69

0/50

خوانايي

120

1.93

0/46

دسترسي

120

2.01

0/50

سيما و منظر

120

1.72

0/67

سرزندگي اقتصادي

120

2.2

0/53

سرزندگي اجتماعي

120

1.89

0/39

زيستپذيري محيطي

120

1.94

0/48

سرزندگي فرهنگي

120

1.81

0/36

احساس تعلق به محله

120

2.4

0/38
(نگارندگان)
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تصویر  .1وضعيت شاخصهاي سرزندگي و احساس تعلق در محله سنبلستان (نگارندگان)
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تصویر .2مدل مسير تدوينشده براساس ماتريس واريانس -کواريانس (نگارندگان)

تصویر .31مدل مفروض ترسيمشده پس از واردنمودن دادههاي واريانس -کوواريانس؛ مقادير عددي و ميزان خطا
(نگارندگان)

بررسي ويژگيهاي کالبدي و اثرگذاري آن بر سرزندگي
و زيستپذيري محلههاي قديم شهري
نمونهموردي محله سنبلستان اصفهان

نسبت بحراني  8.695دارد و با اطمينان  99درصد ميتوان
گفت ،رابطه معناداري ميان سرزندگي اقتصادي و سرزندگي
اجتماعي در محله سنبلستان وجود دارد .همچنین 67 ،درصد
از سرزندگي اجتماعي در اين محله ،به کمک شاخصهاي
سرزندگي اقتصادي تبيين ميشود.
مسير 4؛ بررسی ميزان اثرگذاري شاخصهاي کالبدي روي
سرزندگي فرهنگي است .بنابر مقدار بتا  ،0.211نسبت بحراني
 2.66و سطح معناداري آن  ،0.008با  99درصد اطمينان

میتوان گفت ،ميان شاخصهاي کالبدي و سرزندگي فرهنگي
محله سنبلستان رابطه معناداري وجود دارد .درمجموع ميتوان
گفت 20 ،درصد از سرزندگي فرهنگي در محله سنبلستان
مربوط به ويژگيهاي کالبدي محله است.
مسير 5؛ به بررسي رابطه ميان ويژگيهاي کالبدي و
زيستپذیری محيطي پرداخته و بيانگر آن است که رابطه
ميان اين دو پارامتر ،معنادار نیست .بهعبارت ديگر ،ويژگيهاي
کالبدي محله سنبلستان تأثيري بر زيستپذیری محيطي
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تصویر  .4مدل مفروض ترسيمشده براساس مقادير واريانس -کوواريانس و پس از کسر مقادير خطا  (نگارندگان)
جدول  .4وزنهاي رگرسيوني شاخصها
P

C.R.

S.E.

Estimate

مسير

***

4.670

.067

.311

X1

<---

Y2

.060

-1.883

.083

-.156

X1

<---

Y1

***

8.695

.105

.913

Y2

<---

Y1

.008

2.660

.079

.211

X1

<---

Y3

.545

-.606

.051

-.031

X1

<---

Y4

.044

2.019

.087

.175

Y1

<---

Y3

***

3.742

.127

.474

Y2

<---

Y3

***

10.577

.065

.684

Y2

<---

Y4

.846

-.195

.349

-.068

X1

<---

Y5

.535

-.620

.376

-.233

Y1

<---

Y5

.005

2.831

.704

1.994

Y2

<---

Y5

.363

.910

.391

.356

Y3

<---

Y5

.923

.097

.600

.058

Y4

<---

Y5

 :X1شاخصهاي کالبدي  :Y1سرزندگي اجتماعي  :Y2سرزندگي اقتصادي  :Y3سرزندگي فرهنگي
 :Y4زيستپذیری محيطي  :Y5احساس تعلق و وابستگي (نگارندگان)

در توضيح مقدار کاي اسکوئر مدل ( )Cminو سطح
معناداري آن ،هرچه مقدار کاي اسکوئر کوچکتر باشد ،برازش
مدل تدوينشده ازسوی پژوهشگر رضايتبخشتر و بهتر است.
چنانچه  Sig› 0.05باشد ،ميتوان نتيجه گرفت که ساختار
کوواريانس مدل بهصورت معناداري از ساختار کوواريانس
مشاهدهشده ،متفاوت نبوده و با تأثير فرضيه صفر که بيان
ميکند H0 δ= Σ :مدل تدوينشده را پژوهشگر بهطور کلي
تأييد ميکند .هرچند ممکن است برخي از بخشهاي جزئي
مدل بهلحاظ آماري پذیرفتهشده نباشد (قاسمي.)145 :13891،
باتوجهبه مقدار کاي اسکوئر ( )1.39و سطح معناداري آن

جدول  .5واريانس -کوواريانس اوليه

جدول  .6کوواريانس بازتوليدشده

Y5

3.447

Y3

Y4

Y1

Y2

X1

Sig=1δ-Σ=0

بنابر مطالب جدول  ،7ماتريس کوواريانس باقيمانده،
نشانگر برازش مناسب مدل است.
سنجش برازش مدل مفهومي
مطالب جدول  5که باقيمانده استاندارد کوواريانس را
نشان داده ،يکي از معيارهايي است که براي ارزيابي برازش
دادهها به مدل ،از آن استفاده میشود .درمجموع ،اگر مدل
از برازش مناسبي برخوردار باشد ،انتظار ميرود قدرمطلق
باقيمانده استاندارد از مقدار  1.96کوچکتر باشد .وجود
مقادير بزرگتر ،از برازش مدل خواهد کاست .برايناساس،
مدل یادشده از برازش مناسبي برخوردار است .براي سنجش
برازش مدل از روشهايی بدینشرح استفاده شده است:
 -مدل Cmin

Y5

.247

X1

.154

.077

Y2

.283

.128

.031

Y1

.134

.087

.103

.045

Y4

.245

.073

.117

.111

.094

Y3

.280

.215

.235

.317

.165

Y5

(نگارندگان)

X2=0

3.447

Y3

Y4

Y1

Y2

X1
.247

X1

.154

.077

Y2

.283

.128

.031

Y1

.134

.087

.103

.045

Y4

.245

.073

.117

.111

.094

Y3

.280

.215

.235

.317

.165

Y5

(نگارندگان)
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آن ندارد .مقدار بتا ،فاصله بحراني و سطح معناداري آن نيز،
گوياي اين مسئله است.
مسير 6؛ سنجش ميزان اثرگذاري سرزندگي اجتماعي
روي سرزندگي فرهنگي محله سنبلستان بررسی شده است.
باتوجهبه مقادير بتا ،بتاي استاندارد ،نسبت بحراني ( )C.Rو
سطح معناداري آن ( ،)0.04رابطه معناداري ميان سرزندگي
اجتماعي و سرزندگي فرهنگي در محله سنبلستان وجود دارد
و حدود  19درصد از سرزندگي فرهنگي ،مربوط به سرزندگي
اجتماعي در محله است.
مسير 7؛ ارتباط سرزندگي اقتصادي و سرزندگي فرهنگي
سنجيده شده است .باتوجهبه مقادير بتا ( ،)Estimateبتاي
استاندارد  ،0.40نسبت بحراني ( )C.Rو سطح معناداري آن
( ،)Pنتيجه ميشود رابطه معناداري ميان سرزندگي اقتصادي و
سرزندگي فرهنگي در محله سنبلستان وجود دارد و حدود 40
درصد از سرزندگي فرهنگي مربوط به رونق اقتصادي محله است.
مسير 8؛ ارتباط ميان سرزندگي اقتصادي و سرزندگي
زيستمحيطي بهصورت معنادار است .مقادير بتا ،بتاي استاندارد،
نسبت بحراني و سطح معناداري آن نشان ميدهد ،بيش از 60
درصد زيستپذیری محيطي به کمک سرزندگي اقتصادي،
در محله مذکور تبيين ميشود.
مسيرهاي 9-13؛ اثر ويژگيهاي کالبدي و پارامترهاي
چهارگانه سرزندگي را روي احساس تعلق و وابستگي محلهاي،
بررسی کرده است .برايناساس ،از ميان شاخصهای یادشده،
تنها رابطه ميان سرزندگي اقتصادي و احساس تعلق و وابستگي
محلهاي ،معنادارند .مقادير مربوط به بتاي استاندارد  ،0.42نسبت
بحراني  2.88و سطح معناداري آن  0.004بيانگر آن است
که بيش از  40درصد از احساس تعلق و وابستگي مردم محله
سنبلستان ،مربوط به سرزندگي و رونق اقتصادي در محله است.
در جدول  ،6کوواريانس براي مقايسه با کوواريانس اوليه
بازتوليدشده است .اين نوع ماتريس ،براي ارزيابي برازش مدل

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

استفاده ميشود .هرچه تفاوت ميان کوواريانس بازتوليدشده
و ماتريس اوليه کمتر باشد ،نشان دهنده برازش مناسب مدل
است .هرچه اين تفاضل به صفر نزديکتر شود ،مقدار کاي
اسکوئر نيز کاهش خواهد يافت .بهعبارتي ،اگر ماتريس اوليهδ1
و ماتريس بازتوليدشده  Σباشد ،آنگاه ميتوان چنین رابطهای
را براي آن متصور شد:
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( ،)P=0.498نتيجه ميشود مدل مفروض مناسب بوده و
نياز به اصالحات چنداني ندارد (جدول .)8
بررسي ويژگيهاي کالبدي و اثرگذاري آن بر سرزندگي
و زيستپذيري محلههاي قديم شهري
نمونهموردي محله سنبلستان اصفهان

مقدار پذیرفتهشده براي اين شاخص حداقل  0.90است .بنابر
مقدار  ،0.994مدل مذکور پذیرفتنی است و نيازي به اصالح ندارد.
ساير شاخصهاي موجود در جدول  9مانند شاخص برازش
نسبي ( ،)RFIبرازش افزايشي ( ،)IFIتوکر -لوييس ()TLI
و برازش تطبيقي ( ،)CFIنشانگر پذیرفتهشدن مدل مذکور
است .هرچه اين شاخصها به  1نزديکتر باشند ،گوياي
مناسببودن برازش مدل است.

 -مدل بنتلر ،بوتت يا NFI

ازطريق این فرمول محاسبه ميشود:
�� ∗ ��� � �� ∗��� � �� ∗���� � ∗ ��

جدول  .7کوواريانس باقيمانده استاندارد
Y5

Y3

Y1

Y4

.000

X1

.000

.000

Y2

.000

.000

.000

Y1

.000

.539

.000

.000

Y4

.000

-.121

.000

.000

.000

Y3

-.001

-.049

.007

.000

.000

Y5
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-.001

Y2

X1

(نگارندگان)
جدول  .8محاسبه مقادير کاياسکوئر و سطح معناداري آنها
CMIN/DF

P

DF

CMIN

NPAR

Model

.698

.498

2

1.396

19

Default model

0

.000

21

Saturated model

16.732

.000

15

250.985

6

Independence model

(نگارندگان)
جدول  .9مدلهاي بنتلر ،بونت و ...
CFI

1.000

TLI

IFI

RFI

NFI

rho2

Delta2

rho1

Delta1

1.019

1.002

.958

.994

Default model

1.000

Saturated model

.000

Independence model

1.000
.000

1.000
.000

.000

.000

Model

(نگارندگان)

نتيجهگيري
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باتوجهبه ميزان اثرگذاري متغير مستقل بيروني و دروني روي متغيرهاي وابسته ،نتايجی بدینشرح بهدست آمده است:
شاخصهاي کالبدي نقش مؤثري بر سرزندگي اقتصادي محله دارند .وجود بازارهاي محلهاي واقعشده درکنار
خيابانهاي تجاري و حضور گردشگران در اين مسيرها ،موجبات ارتقای سرزندگي اقتصادي را فراهم نموده است.
شاخصهاي کالبدي قادر به تأثيرگذاري بر سرزندگي اجتماعي نبوده است .برايناساس ،ميتوان اينطور نتيجه
گرفت که ويژگیهاي کالبدي ،موجب نزول سرزندگي اجتماعي ،چه ازنظر تعداد خدمات و چه نحوه ارتباط افراد
محله با يکديگر ،گرديده است.
سرزندگي اقتصادي که شامل متغيرهايي مانند :رونق اقتصادي ،اشتغال ،فعاليتهاي تجاري و حضور گردشگران
است ،نقش مؤثري بر سرزندگي اجتماعي محله دارند .همچنین ،فضاهايي که بهعنوان بازار و مرکز محله براي خريد
منظور شدهاند ،توانستهاند نقش موثري در تعامالت اجتماعي محله داشته باشند .ميتوان گفت  67درصد از سرزندگي
اجتماعي محله سنبلستان ،نتيجه سرزندگي اقتصادي آن است .استقرار اين محله در مجاورت مسيرهاي بازار اصلي
شهر مانند خيابانهاي چهارباغ و عبدالرزاق ،موجبات رونق اقتصادي آن شده است.
شاخصهاي کالبدي رابطه معناداري با سرزندگي فرهنگي محله سنبلستان دارند .بهعبارتي ،وجود برخي عناصر
کالبدي در محله مانند مسجد و حسينيهها موجبات سرزندگي فرهنگي محله را تاحدودي فراهم نموده است.
البته ميزان اثرگذاري اين شاخصها بهدليل ضعف ساير ويژگيهاي کالبدي کم است .درمجموع ،تنها  20درصد از
سرزندگي فرهنگي محله با عناصر کالبدي تأمين شده است.
رابطه معناداري ميان سرزندگي اجتماعي و فرهنگي در محله سنبلستان وجود دارد .درواقع ،تشابهات فرهنگي
موجود در محله همانند مذهب و قوميت ،به حيات روزمره ،انديشهها و فعاليتهاي ساکنين نظم بخشيده و موجبات
ازنظر کمي ،مانند
شکلگيري روابط اجتماعي چهرهبهچهره گردیده است .وجود برخي از شاخصهاي اجتماعي
ّ
تعداد کتابخانهها ،مراکز آموزشي ،بهداشتي -درماني و نيز شاخصهاي کيفي اجتماعي مانند :امنيت ،اعتماد ،آرامش
محلهاي و روابط افراد در محله موجبات تأمين سرزندگي فرهنگي را فراهم نموده است .مطابق با مدل مفروض،
درمجموع ميزان اثرگذاري سرزندگي اجتماعي بر سرزندگي فرهنگي 19 ،درصد برآورد شده است.
سرزندگي اقتصادي محله ،نقش بسيار مؤثري بر سرزندگي فرهنگي آن دارد .ميتوان گفت مهمترين عاملی که
تأثير اساسي بر سرزندگي فرهنگي دارد ،سرزندگي اقتصادي است .درمجموع 40 ،درصد از سرزندگي فرهنگي محله،
مربوط به رونق اقتصادي محله سنبلستان است.
ازميان متغيرهاي چهارگانه :شاخص کالبدي ،سرزندگي فرهنگي ،سرزندگي اجتماعي و سرزندگي اقتصادي،
تنها سرزندگي اقتصادي نقش مؤثري بر زيستپذیری محيطي دارد .وضعيت شاخصهاي زيستمحيطي در محله
حداقل ميزان پوشش گياهي و درخت
سنبلستان ضعيف است .بهگونهاي که برخي معابر و گذرگاههاي محلهاي
ِ
را ندارند .دراينميان ،برخي از خانوارها که حياط بزرگ در محدوده سکونتگاهي خود دارند ،فضايي را به کاشت
گياهان و درختان اختصاص دادهاند.
درنهایت ،نتايج گوياي آن است که ازميان  5شاخص اصلي ،تنها سرزندگي اقتصادي است که موجب وابستگي،
ماندگاري و احساس تعلق به محله سنبلستان شده است .همچنین ،ساير شاخصها نقش موثري بر احساس تعلق
مردم نسبت به محله ندارند .حتي برخي از شاخصها نظير شاخصهاي کالبدي و سرزندگي اجتماعي تأثيری منفي
بر احساس تعلق و وابستگي به محله سنبلستان دارند .بنابراين ،تنها عاملي که موجبات وابستگي ساکنان را نسبت
به اين محله و تداوم آن موجب شده ،سرزندگي اقتصادي است .بهعبارتي ،در محله سنبلستان اشتراکات فرهنگي
و اجتماعي ميان افراد تاحدود زيادي اهميت خود را از دست داده و اشتراک در توان مالي ،منجربه همجواري و نه
همسايگي ساکنين گردیده است .ازاینرو ،انسجام اجتماعي ميان افراد بسيار ضعيف بوده و تضميني براي سکونت
طوالني مدت ساکنان در محله وجود ندارد .درواقع ،تعلق محلهاي ميان ساکنان محله که قب ً
ال تابعي از فاکتورهاي
فرهنگي و اجتماعي همچون قوميت ،نژاد و مذهب بوده ،اکنون تابعي از فاکتورهاي مادي و اقتصادي است.
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 پيشنهاداتبررسي ويژگيهاي کالبدي و اثرگذاري آن بر سرزندگي
و زيستپذيري محلههاي قديم شهري
نمونهموردي محله سنبلستان اصفهان
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براساس نتايج تحليل مدل مفهومي ،درراستاي تأمين سرزندگي و زيستپذيري در تمام ابعاد مطالعهشده در
اين پژوهش (ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،زيستمحيطي تعلق و وابستگي به محله مسکوني) ،پيشنهاداتی
بدینشرح ارائه ميشود:
تزريق کاربريهاي اجتماعي و فرهنگي مورد نياز در راستاي تأمين سرزندگي اجتماعي و پیرو آن ،سرزندگي
فرهنگي ضروري است.
ارتقای کالبد و توجه به انتظارات ساکنین ،گامي مؤثر درجهت تأمين سرزندگي اجتماعي الزم ،در اين محله
خواهد بود و ممکن است در درازمدت موجبات وابستگي و تعلق خاطر افراد به محله خواهد شد.
طراحي فضاهاي جمعي مناسب و تجهيز و تقويت مسيرهاي بازار درون و برون محلهاي ،ضمن تقويت و ارتقای
سرزندگي اقتصادي ،تأثيري بسزا بر سرزندگي اجتماعي خواهد داشت.
بهبود فضاهاي جمعي ،استفاده از پتانسيل موجود در محله براي ايجاد فضاهاي فرهنگي نظير مراکز آموزش
صورت کمي ،تقويت
هنري ،تزريق و تقويت کاربريهاي اجتماعي ،همچون :مراکز بهداشتي و کاربريهاي آموزشي به
ّ
و ارتقای امنيت ،اعتماد ،آرامش و بسترسازی تعامالت اجتماعي افراد بهصورت کيفي ،اقدامهايي مؤثر برای تأمين
سرزندگي فرهنگي در محله سنبلستان خواهد شد.
تأمين پوشش گياهي مورد نياز و کاشت درختان و گياهان در فضاهاي جمعي و نيز معابر و گذرگاههاي محلهاي،
در صدر قرار دارد .ايجاد فضاي سبز مردم را تشويق به پيادهروي کرده ،ارزش اراضي را افزايش داده و لذا موجبات
ارتقای سرزندگي اقتصادي و اجتماعي را فراهم مينمايد.
در رابطه با امر بازيافت و نيز جمعآوري زبالهها که درحال حاضر موجب افت بهداشت گذرگاههاي محلهاي شده
است ،توجه و اقدام جدي و موثر شهرداري ضروري است.
توجه به نيازهاي روحي و رواني ناشي از خالء هويتي مهاجران و مستاجران ،تشکيل شوراها و گروههاي مردمي
برای پرکردن کمبود مديريت شهري ازطريق نهادهاي غيررسمي و مردمي بهمنظور رفع مشکالت موجود در محله،
اقدامهایی مؤثر است که درراستاي افزايش مشارکت و حضور مردم در فضاهاي محله سنبلستان و درنتيجه ،تقويت
سرزندگي اجتماعي پيشنهاد ميگردد.
بهجاي ادامه روند فعلي ،مبنيبر خيابانکشيهاي مستقيم و طراحي مرکز محله در تقاطع معابر ماشينرو ،پيشنهاد
ميگردد فضايی جمعي با محوريت پياده و همراه با محدودنمودن حرکت سواره طراحي شود  .
در پروژههاي بهسازي و نوسازي آتي در محله ،نگاه ترکيبي توأم با رويکرد فرهنگگرا و کارکردگرا جايگزين نگاه
صرفاً اقتصادمحور گردد .چراکه اهدافي نظير استفاده بهينه از زمين و باالبردن ارزش اقتصادي آن ،درصورتي موفق
خواهد بود که مسائل اجتماعي و فرهنگي بافت نيز درنظر گرفته شوند .ايجاد تسهيلگري ميان سازندگان و ساکنان
از يکطرف و ايجاد تعامل ميان الگوهاي نوسازي مدرن با الگوهاي سنتي موجود در بافت از طرف ديگر ،ميتواند
شيوههاي نوسازي مدرن را با علقههاي فرهنگي بافت هماهنگ سازد .نتيجه اين امر ،رسيدن به الگويي است که در
آن زيستپذيري کالبد ارتقا يافته و منجربه سرزندگي اقتصادي و اجتماعي ميشود.
در طراحي سازمان فضايي پيشنهاد ميگردد ،به ساختار هويتي محله سنبلستان نظير مساجد قديمي و ابنيه
تاريخي موجود در آن توجه گردد .تأکيد و توجه به عناصر نشانهاي و هويتبخش در ساختار اصلي محله ،به ارتقای
کيفيت کالبد انجاميده و تأثيري بسزا بر سرزندگي زيستمحيطي خواهد داشت.
بهمنظور تقويت سرزندگي اجتماعي و اقتصاديِ محورهاي درون محلهاي و جلوگيري از ايجاد بدنههاي پوسيده
و بدون فعاليت ،ميتوان در بدنه اين محورها خدمات مورد نياز و قابل عرضه جايگذاري کرد.
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Abstract
Quality of life is one of the influential factors in the sense of attachment to the
environment. Low-quality environments are susceptible to lose their liveliness and
viability and, consequently, their users and residents. New urbanism seeks equilibrium
between social, environmental and local aspects of life and, from this perspective, one
of the important factors which plays a role as a unit of urban life is neighborhood. In
recent years, due to the dominance of market-driven approaches in cities, old urban
areas have become the object of speculation. Inefficient physical interventions have
reduced the liveliness and viability of old urban fabrics. This leads to the generation of
low-quality environments in which lack of safety, loss of health and cohesion are the
main characteristics. The aim of this research is to investigate the physical features of
Sonbolestan neighborhood in Isfahan as well as gain knowledge about the condition of
economic, social, cultural and environmental liveliness and viability in this neighborhood
and, finally, evaluate how much these physical features influence the liveliness and
viability of Sonbolestan. In this research, descriptive-analytical and quantitative methods
have been used. Statistic community includes residents of Sonbolestan neighborhood and
“structural equations” model is used for the analysis of the connected factors. Research
findings demonstrate that economic liveliness is the most important physical factor in
Sonbolestan whereas there was no significant relationship between physical indicators
and social and environmental viability. Economic liveliness was the most important factor
influencing residents’ attachment in Sonbolestan neighborhood.
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neighborhood, Sonbolestan
* Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan
** Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan
*** MA, Art University of Isfahan

2

