
  

  

  

  

  37- 65، صفحات 1398بهار، 12، شماره ، سال پنجم)علمی(اي  ه شهري و منطقهریزي توسع فصلنامه برنامه

  doi.org/10.22054/urdp.2021.58838.1294        پژوهشی: نوع مقاله

پذیري بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهري با زیست

شهري

  **سیدیعقوب موسوي،   *روح اهللا رستمی

  ****خلیل میرزایی،   ***بهرام قدیمی

  17/4/1400:تاریخ پذیرش  19/11/1399: تاریخ دریافت

  

چکیده

. باشد می» شهري پذیري زیستبررسی رابطه بین رویکرد منظر تاریخی شهري با «مقاله حاضر 

اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبناي نیازها و ظرفیت افراد  پذیري زیستاصطالح 

ت پرسشنامه روش تحقیق مورداستفاده، روش پیمایشی و ابزار گردآوري اطالعا. آن جامعه دارد

ساله و باالتر ساکن در  18جامعه آماري تحقیق، کلیه شهروندان . همراه با مصاحبه بوده است

عنوان حجم نمونه و با  نفر به 383اند و بر اساس فرمول کوکران تعداد  شده شهر ایالم تعریف

شنامه از اعتبار پرس. اند شده اي متناسب با حجم انتخاب اي چندمرحله استفاده از شیوه خوشه

و پایایی ابزار از طریق آلفاي کرونباخ به میزان ) 833/0(طریق اعتبار محتوا با میانگین کل 

براي متغیر رویکرد فرهنگی ) 824/0(شهري و  پذیري زیستبراي متغیر رضایت از ) 828/0(

ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و  در تحلیل داده. شهروندان محقق شده است

ن است آهاي تحقیق حاکی از  نتایج و یافته. لیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده استتح

 پذیري زیست، میانگین رضایت از )10/49(اقتصادي  پذیري زیستکه میانگین رضایت از 

  .بوده است) 66/32(محیطی  زیست پذیري زیستو میانگین رضایت از ) 00/55(اجتماعی 
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  طرح مسئله

ترین دستاورد و انقالب  عنوان بزرگ بعد از انقالب کشاورزي شاید بتوان از شهرنشینی به

اي استثنایی و  چندان دور، شهرها پدیده اگر در گذشته نه. تأثیرگذار در تاریخ بشریت نام برد

روزه بر تعداد  همه. اند شده نت انسان تبدیلکمیاب بودند، امروز به مکان اصلی کار و سکو

که امروزه  چنان. شده است ها نیز افزوده ها و بالطبع، بر مشکالت آن شهرها و جمعیت آن

هایی استثنائی  شود جهان ما یک جهان شهري شده است و شهرها که زمانی پدیده گفته می

بر تعداد و جمعیت ساکن در آنها نیز  ساله  اند و همه و کمیاب بودند، تبدیل به هنجار شده

 6/7از جمعیت نزدیک به  50%در حال حاضر بیش از ). 50: 1388کالرك،(شود  افزوده می

واسطه  این اساس قرن بیست و یکم به بر. کنند میلیارد نفري جهان در شهرها زندگی می

پیري و (ایم رود که قبًال همچون آن را تجربه نکرده اي پیش می گونه به ،زندگی شهري

در همین فرایند شهرهاي بزرگ جهان در معرض مسائل و ). 132: 1378همکاران، 

  .قرار گرفتند... محیطی و مشکالت گوناگونی در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، زیست

تبع مناطق مختلف کشور نیز از جریان رشد شهرنشینی جدید به دور  کشور ما و به

کم بیش از یک  سته اولیه آن با پیوستن چند عنصر دستشهر ایالم که در آغاز ه. ندانمانده

گرفته بود، پس از حذف  اند، شکل قلعه کشاورزي که در کنار یا نزدیکی یکدیگر قرار داشته

اي  حصار و بارو در مرز و محدوده آن مسجد جامع و میدان به وجود آورده و در رابطه

هاي  اسالمی که واجد صالحیت-متوازن و متعادل که داراي حیات یک شهر سنتی ایرانی

کرده است، در طول حیات خود دچار تحوالت  زیست و زندگی مناسب بوده را نمایندگی می

ایالم به علت قرار گرفتن در مرکز  شهر. )140: 1393مصدق ارزانی،(اي شده است  گسترده

هاي زاگرس و برخورداري از فضاهاي سبز طبیعی همچون  استان، قرار گرفتن در میان بلوط

تنگه ارغوان، تخت خان، منطقه ششدار در کنار فضاهاي سبز شهري، وجود امنیت اجتماعی 

هاي امن، وجود  هاي اجتماعی و خیابان پایدار در سایه ظرفیت باالي بزرگان و نبود آسیب

آثار تاریخی و فرهنگی با قدمت فراوان که باعث باال بودن حس تعلق به مکان، برخورداري 

نقطه عطف . بوده است پذیري زیستاز هویت محلی و اشتغال پایدار شهري قابل سکونت و 

تحول این شهر مقارن انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی به علت مرزي بودن استان ایالم 

هاي پرشتاب روستا به  گرایی، مهاجرت ر اثر بازسازي ناشی از خسارات جنگ، صنعتو د

ازپیش دولت و  شهر به شهر و از تمام مناطق استان به شهر ایالم، حاکمیت بیش شهر،

ریزي متمرکز براي مناطق و شهرهاي  تمرکز درآمدهاي نفتی در دست آن و آغاز برنامه
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رژیم بعث عراق و باز شدن مرز کشور براي عبور زائرین ویژه پس از سرنگونی  مختلف و به

که جمعیت شهر ایالم از  طوري به. عتبات عالیات از مسیر استان ایالم به وقوع پیوسته است

تعداد خانوارهاي ساکن . رسیده است 1395در سال  235144به  1355در سال  32476

 7/2االنه جمعیت شهري از رسیده و نرخ رشد س 1395در سال  54000در شهر ایالم به 

  ).مرکز آمار ایران(رسیده است  1395در سال  3/4به  1355در سال 

برخورداري از ظرفیت مناسب براي ایجاد صنایع تبدیلی و  باوجودشهر ایالم 

اندازهاي  هاي کشاورزي، نفت و نیروگاهی، برخورداري از چشم دستی مرتبط با بخش پایین

ترین مسیر  ود بسترهاي مناسب امنیتی در شهر، نزدیکمنظور گردشگري، وج زیبا به

دسترسی به عتبات عالیات، برخورداري از پویایی و تنوع اجتماعی، توازن شهري آن به 

محیطی  هاي زیست آلودگی. خورده است هم هاي اخیر به لحاظ اقتصادي و اجتماعی در سال

گیرد، سکونت  ر را فرامیروز در سال شه 50با منشأ خارجی بصورت گردوخاك که حداقل 

هاي اجتماعی را کاهش داده و  گرایی سرمایه با مشکل مواجه ساخته است، قومیترا در شهر 

امکان انتخاب مدیران کارآمد شهري را به تعویق انداخته است، کاهش حس تعلق به مکان و 

خته است هاي بیرونی زمینه مهاجرت نخبگان علمی، اقتصادي و اجتماعی را فراهم سا جاذبه

ها، سوداگري  گذاري اقتصادي وجود ندارد، محصور بودن در میان کوه و تمایلی براي سرمایه

ی از بافت شهري امکان توسعه بهینه و مطلوب یها و کمبود زمین و فرسوده بودن بخش

ونقل عمومی شهر را کاهش داده است و شهر بسیاري  فضاهاي شهري و توسعه ناوگان حمل

داده که از این میان کاهش  تدریج ازدست بت و سازنده خود را بههاي مث از ویژگی

پذیري محصول توازن، تعادل و عملکرد مطلوب  زیرا که زیست. پذیري یکی از آنهاست زیست

ها و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، محیطی، مدیریتی و  و مناسب سیستم

آورد و  ت ساکنان آن را فراهم میتاریخی یک شهر است که شرایط مطلوب و مناسب زیس

پذیري آن در  هر زمان شهر از این تعادل و توازن فاصله بگیرد، دچار آسیب شده و زیست

  .گیرد هاي گوناگون، در معرض خطر و تهدید قرار می ابعاد و زمینه

سالمت اجتماعی، اقتصادي،  به یک سیستم شهري که در آن به  "پذیري زیست"

این کیفیت درباره فضاهاي . شود ساکنانش توجه شده است اطالق می کالبدي و روانی همه

اصول کلیدي که به این . باشد دهند، می شهري مطلوب که غناي فرهنگی را انعکاس می

بخشند شامل برابري، عدالت، امنیت، مشارکت، تفرج و قدرت بخشیدن  مفهوم استحکام می

. نقطه اتصال بین گذشته و حال استشهر زیست پذیر ). cities plus, 2003(د نباش می
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گذارد و از سوي دیگر  هاي تاریخی احترام می سو به نشانه مدیریت پایدار در این شهر، از یک

ها و کرامت انسانی، امنیت،  حفظ ارزش«: رو ازاین. به آنچه تاکنون متولد نشده، توجه دارد

تعلق به مکانی که تبلوري  ها مشارکت و پویایی و تحرك، سرزندگی و نشاط و به دنبال آن

اش است، همیشه و در همه جوامع  هاي خاص انسان در شکل دادن به محل زندگی از آرمان

از اصول مهمی است که  پذیري زیستشهري مدنظر بوده و در نتیجه تقویت و ظرفیت 

کیانی، غالمی (» کند شرایط زندگی مناسب را براي همه ساکنان یک محله فراهم می

اي است که  رشته هاي بین سنتزي از دیدگاه پذیري زیست). 15: 1390وحدتی، فاردقی و 

هاي محیطی، اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی را  ارتباطات و روابط دیالکتیک بین حوزه

  ).49: 1397ردایی و همکاران،(دهد  ارائه می

شهري وضعیتی است  پذیري زیسترضایت از آن بع تو به  "پذیري شهري زیست"

عی، نسبی و برخاسته از عوامل، فرایندها و سازوکارهاي دنیاي واقعی، که در مراحل تب

ازجمله این . یابد گوناگون تحول نظام شهرها، به اشکال و درجات متفاوتی بروز و ظهور می

طورکلی شهر یک  به. توان به فرهنگ و رویکرد منظر تاریخی شهر اشاره کرد عوامل می

فراتر از یک واحد اجتماعی و نماد و فرم فضایی، یک واقعیت  پدیده فرهنگی و در واقع

ها، قواعد، روابط اجتماعی و منطق سازماندهی  فرهنگی است؛ یعنی سیستمی که ارزش

 پذیري زیستترین عوامل تأثیرگذار بر تحول و  فرهنگ یکی از بنیادي. خاص خود را دارد

ویکرد فرهنگی و منظر تاریخی شهر در بنابراین با توجه به نقش و جایگاه ر. باشد شهر می

  :شهري سؤال اساسی این است که پذیري زیست

  شهر ایالم چگونه است؟ پذیري زیستمیزان رضایت شهروندان از  –1

  شهري دارد؟ پذیري زیستحفظ اهمیت معناي شهر چه تأثیري در میزان  - 2

اي وجود  رابطه شهري چه پذیري زیستبین تداوم اصالت فرهنگی و تاریخی شهر و  - 3

  دارد؟

  شهري وجود دارد؟ پذیري زیستاي بین میزان یکپارچگی منظر شهري و  چه رابطه - 4

  

  پیشینه موضوع

هاي مختلف علمی،  در زمینه مفهوم و رویکرد منظر شهري تاریخی، آثار متعددي در حوزه

ن میراث سازما. اند هاي دکتري به چاپ رسیده هاي مرجع و رساله ها، کتاب شامل مقاله

را با موضوع مدیریت منظر شهري » یادداشت وین«م  2005جهانی یونسکو در سال 
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هاي شهري به  سازي توسعه جدید و حفاظت از ارزش منظور سازگاري و یکپارچه تاریخی به

بر اساس این سند، براي داشتن شهري ). 14: 1393تقوایی و مظهري راد، (تصویب رساند 

اقتصادي شهر و  - منظور رشد اجتماعی و پاسخ به پویایی توسعه بهس متعادل و سرزنده از یک

ن و حفاظت از آ زمان احترام به منظر شهري و زمینه و بستر طور هم از طرف دیگر به

عد ملموس و ناملموس آن از منشور توجه به بUnesco, 2005 .((گذشته ضروري است 

در حوزه مرور ادبیات، . وده استم تا امروز همواره موردتوجه ب 1987واشنگتن در سال 

اثري پیشگام است که مؤلفان » مدیریت میراث در قرن شهري: منظر شهري تاریخی«کتاب 

 2011نامه  ها و ابزارهاي پیشنهادي به توصیه آن، با پرداختن به تعاریف، اهداف، چالش

 2011(یخی نامه منظر شهري تار در توصیه). Bandarin et al, 2012(اند  یونسکو پرداخته

حفظ میراث شهري و حفاظت از منابع، راهبردي براي رسیدن به تعادل میان توسعه .) م

میراث شهري، شامل «در این سند . شده است شهري و کیفیت زندگی پایدار معرفی

مثابه منبعی اصلی در ارتقاي سرزندگی مناطق شهري و  هاي ملموس و ناملموس به مؤلفه

» آید نسجام اجتماعی در محیط جهانی در حال تغییر به شمار میترویج توسعه اقتصادي و ا

)Unesco, تجارب حاصل از اجراي رویکرد منظر شهري، طی یک دهه اخیر، در ). 2011

که شامل » رویکرد منظر شهري تاریخی در عمل: تغییر شکل حفاظت شهري«اثري با نام 

 & Pereira Roders(اند  شهر جهان است، موردبررسی قرار گرفته 28ی از یها گزارش

Bandarin, 2019 .( در این زمینه چندین رساله دکتري درباره تبیین چارچوبی براي

 ,Eshrati 2012; Kiani Dehkiani(اند  حفاظت از منظر شهري تاریخی به تألیف رسیده

2015.(  

  

  چارچوب نظري

مدیریت پایدار  ، توجه بهپذیري زیستهاي الزم براي توسعه پایدار و  شرط یکی از پیش

. پذیر است میراث شهري است که این مهم از طریق حفاظت و توسعه یکپارچه امکان

حفاظت شهري بر مبناي رویکرد منظر تاریخی شهري، حفاظت و توسعه توأمان را مدنظر 

رویکرد منظر شهري تاریخی رویکرد منعطف، جامع و یکپارچه نگر است که .دهد قرار می

رویکرد . م پیوندي و یکپارچگی بین شهر تاریخی و شهر جدید استهدف از آن ایجاد ه

ها در کنار توجه به پویایی توسعه  ها و تداوم آن منظر شهر تاریخی شناسایی و حفظ ارزش

سو، با حفظ منابع موجود و از سوي دیگر با  این رویکرد از یک. دهد شهر را مدنظر قرار می
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ها و  ختلف شهر و پایش مداوم آن به حفظ ارزشهاي م ایجاد مدیریت یکپارچه در الیه

  . شود اهمیت معناي شهر و بستر آن منجر می

هاي فرهنگی به حفظ  هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در کنار الیه توجه به الیه

شهري را موجب  پذیري زیسترساند و ارتقاي کیفیت محیط انسان و  هویت شهري یاري می

انسان ســاختی است که توسط فرایندهاي در جریان، هویت  منظر شهري قلمروي.شود می

مثابه گردآورنده  توان به را می«منظر شــهري تاریخی ) Jokilehto, 2010: 61(یابد  می

هاي جمعی هر جامعه در طول تاریخ در نظر گرفت که تغییراتی گسترده در آن،  خاطره

اي ناآشنا روز با چهره ـاکنان را روزبهها را مخدوش ســاخته و سـ تواند تــداوم بین نسل می

عنوان تشخیص کیفی  تواند به اصطالح منظر شهري تاریخی می» .از شهر مواجه سازد

دهد، شــناخته  ها، در جایی که تغییرات در بازة ایســتا تا پویا رخ می تاریخی یا محوطه

  ).Ibid:16(شــود 

هاي ســنّتی  ــاماندهی ارزشرویکــرد منظر شــهري تاریخــی موجب تقویت و س

هاي میراث  منظور حفظ ارزش تر به کارگیري چارچوبی گسترده میراث تاریخی و ایجاد و به

احساس . هاي شهر تاریخی است حس مکان از ویژگی. شود شهري دوران معاصر و آینده می

در  .اي عاطفی و پرمعنا بین شخص و مکان توصیف کرد توان رابطه تعلق به مکان را می

توان میزان متمایز بودن  حقیقت احساس تعلق به مکان، شاخصی است که از طریق آن می

شده بر  ساختار محلۀ طراحی بنابراین. ها سنجید آن مکان را براي مردم نسبت به دیگر مکان

خاکپور و همکاران، (پایه احساس تعلق، کمترین تأثیر را بر همبستگی اجتماعی دارد 

1388 :60.(  

شرط الزم براي حیات اجتماعی است، همچنان که حیات اجتماعی الزمه ایجاد ،هویت

شناسی، هویت را در واقع باید حاصل یک  از منظر جامعه. و تداوم هویت اجتماعی است

فرایند اجتماعی شدن قلمداد کرد که امکان برقراري ارتباط معنادار و مستمر را میان افراد 

واسطه آن  اي دانست که به توان شیوه هویت اجتماعی را میبه کالمی دیگر، . سازد مهیا می

شوند  هاي دیگر متمایز می ها در روابط اجتماعی خود از افراد و جماعت افراد و گروه

کننده نوعی اصالت و یگانگی  از همین رو هویت اجتماعی تداعی). 7: 1381جیکینز،(

گیري  مثابه بستر مکانی شکل بهتوان  شهر را می). 62: 1368ورجاوند،(شود  قلمداد می

عنوان یک بستر مکانی حاوي عناصر مهمی از هویت  در واقع شهر به. هویت اجتماعی دانست

بینی پذیري در  توان از نظم و پیش اجتماعی است و همین هویت اجتماعی است که می
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ده کنن تواند تداعی احساس تعلق به شهر و مناطق شهروندي می. سپهر اجتماعی سخن گفت

  .نوعی هویت اجتماعی براي شهروندان باشد

هویت  شهر بی. تواند به شمار آید شهر تبلور عینی فرهنگ یک جامعه در هر عصري می

آید و انسان سرگردان و وامانده نیز در بستر  حساب می هویت و سرگردان به آیینه انسان بی

دگی فرهنگی در قلمرو در شرایط واپس مان. کند گسیخته و نابهنجار رشد می شهري ازهم

 "شهر، واقعیت شهرنشینی جلوتر از فرهنگ ذهنی آن رشد خواهد کرد و بدین گونه پدیده 

اشاره به واقعیتی دارد که از  "شهر بدون شهروند ".شود متولد می "شهر بدون شهروند

در چنین شرایطی انسان . شود ناهمزمانی رشد شهرنشینی و رشد فرهنگ شهري ناشی می

گونه  هیچ. که فاقد پیوند ارگانیگ با حوزه زیستی خویش است شده به شهر درحالیمنتقل

اي خصمانه  اش ندارد و محیط شهري بدل به چهره پیوند زیستی با حوزه مکانی محل زندگی

  . شود و بیگانه در باور جمعی شهرنشینان می

ت که طورکلی برخورداري از حقوق شهروندي در شهر مالط و ابزار مهمی اس به

موجبات تحکیم جامعه شهري، دوام روابط و مناسبات انسانی، افزایش حس هویت و تعلق 

اجتماعی در محیط شهري و سرانجام موجبات رشد و تعالی اخالقی، اجتماعی و فرهنگی 

در مناطق شهري  پذیري زیستو ) 13: 1391موسوي، (گردد  ساکنان شهري را موجب می

تاریخی نقطه حرکتی را در مدیریت و توسعه شهري ایجاد  منظر شهري. دهد را افزایش می

یکپارچگی  "عنوان یک رویکرد، منظر شهري تاریخی بنیانی را براي در نتیجه، به. نماید می

توسعه درك افراد از محیط و "و  "حفاظت شهري در قالب یک چارچوب توسعه پایدار کلی

  .آورد فراهم می "منظر تاریخی

ي صورت گرفته و نظریات معاصر در زمینه منظر شهري تاریخی، ها با توجه به بررسی

حفظ اهمیت معنایی و همچنیــن حفظ تــداوم اصالت و یکپارچگی آن از طریق مدیریت 

عنوان مفاهیم پایه در رویکرد منظر شهري تاریخی موردتوجه قرار گرفته  تغییرات شهر به

، فرهنگی و اقتصادي محســوب میراث شهري براي بشــریت یک دارایی اجتماعی.است

هایی که  ارزش. شده اســت ها تعریف هاي تاریخی از ارزش بندي شود که به واسطۀ الیه می

اند و تنوعشان  ها و تجارب تولیدشده هاي متوالی و موجود و انباشــت سنت توسط فرهنگ

ســت ارزش مفهومی نســبی ا). Unesco, 2011, Annex(شده اسـت  به رسمیت شناخته

صورت متنوع تبیین و  تواند برحسب زمان، مکان و در بســترهاي فرهنگی متفاوت به که می

ها، منظرهاي شهري و طبیعی، اهمیت معنایی و ویژگی  ساختارها، محوطه. تفسیر گردد
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هاي شناخته شدة اجتماعی و معنوي، تاریخی، هنري،  متمایز خود را از ارزش

  .کنند هاي فرهنگی خود کســب می ا دیگر ارزششناختی، طبیعی، علمی ی زیبایی

هاي ملموس و ناملموس  در شهر تاریخی که بر اساس ارزش» ییاهمیت معنا«مفهوم 

بستر بخشی از مشخصه . یابد گیرد، در بستر و زمینه خاص آن شهر معنا می آن شکل می

اي بصري و ه بستر عالوه بر جنبه). Ibid(دهد  خاص و خصوصیت متمایز مکان را شکل می

فیزیکی هر چه را که ارتباط مستقیم اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی با این مناطق داشته 

مناطق شهري، اهمیت و مشخصه خود را از روابط پرمعنا با زمینه و . شود باشند، شامل می

ازجمله اعمال اجتماعی یا معنوي . گیرند بستر فرهنگی، کالبدي، بصري و معنوي خود می

هاي میراث فرهنگی ناملموس  ها و دیگر اشکال جنبه دانستنی، کاربري، فعالیت شامل رسوم،

کند و شکل  است که فضا و زمینه فعلی و پویایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي را ایجاد می

تغییر اهمیت  تواند منجر به تغییر تدریجی بستر شهرها در گذر زمان می). Ibid(دهد  می

هاي شهري  ید همواره مدنظر باشد این است که مداخله در بافتآنچه با. معناي مکان شود

ها و  رو انتخاب روش ازاین. امري کامًال اجتماعی است و با فرهنگ جامعه در ارتباط است

تواند خطر دگرگونی اجتماعی ناشی از جابجایی جمعیت  هاي مناسب براي مداخله می گزینه

هاي اجتماعی را در پی داشته  ، سودآوريهاي اقتصادي جاي سودآوري را کاهش دهد و به

  ).155: 1398سجادي، ژیال، (باشد 

، لوئیس ماممفورد )1972(، روالن بارت )1970(اندیشمندانی همچون جاناتان رابان 

کنند که در هر  هاي کالبدي فرهنگی یاد می هاي عمومی، بناها و یادمان از عرصه) 1990(

 –بر فضاي کالبدي تاریخی ) 1990(بنیامین . شوند دوره زمانی در کنار هم چیده می

  .نماید می تأکیداي از فضاهاي فرهنگی معنادار در شهر  مثابه الیه فرهنگی و به

هاي عرصه عمومی و البته فرهنگی بر  عالوه بر مؤلفه یادشدهدر حقیقت همه اندیشمندان 

ها و  ه معناي ارزشجو حاکم ب(و مؤلفه معنا ) فرهنگی -تعامالت اجتماعی(مؤلفه عملکرد 

طوري که رابان از مؤلفه  اند؛ به نموده تأکیدنیز ) مفاهیم غالب نهفته در فضاي فرهنگی شهر

ها، آرزوها و همه  عملکرد در فضاي فرهنگی به تجارب شهري روزمره و از معنا به اسطوره

اعی یاد لوئیس ماممفورد از عملکرد به روابط منسجم اجتم. نماید هاي مردم اشاره می قصه

ها و تشریفات فرهنگی که نشانگر مؤلفه معنا هستند  کند و معتقد است که در قالب آیین می

شهري مانند  ياین در حالی است که بسیاري از مفسران و اندیشمندان فضا.یابند نمود می

، )1975(، ادموند بیکن )1961(، جین جیکبز )1961(، پاتریک گدس )1903(کامیلوسیت 
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و بسیاري دیگر در تعریف فضاي شهري به ) 1980(، نوبربرگ شولتز )1977(لز مانوئل کاست

هاي نمادین کالبد، عملکرد، معنا در درون عرصه عمومی و نمادین اشاره  مؤلفه و یا مؤلفه

  .اند نموده

عنوان یک عامل مؤثر در رویکرد و تجربه زیسته شهروندان عبارتند از  فضاهاي فرهنگی به

هاي اجتماعی و در حالت کلی، هرعنصري که به طرز مطلوبی  رهنگی، عرصهبناها، فضاهاي ف

گیري رویدادهاي جمعی و ثبت خاطرات جمعی  شاخص باشد و بستر مناسبی را براي شکل

ي متفاوت اجتماعی اجتماعی به علت وجود کارکردها –فضاهاي فرهنگی . شهروندان فراهم آورد

عنوان بستري  به(، سیاسی و توسعه دموکراسی )دانعنوان بستر تعامالت اجتماعی شهرون به(

عنوان  و همچنین به) 22: 1383قاسمی،()براي تعامل و تفاهم میان حاکمان و شهروندان

عالوه بر این . گیرند هاي سالم براي گذران اوقات فراغت شهروندان موردتوجه قرار می مکان

ي اقتصادي، کمک وسیعی در ایجاد فضاهاي فرهنگی از طریق افزایش توریست و سرمایه گذار

این فضاها در تعین هویت شهر و ارتقا فرهنگ . نماید شهرها می پذیري زیستسالمتی و بهبود 

  ).1: 1385زهتابیان،  ؛جعفري(شهروندي نقش فراوانی دارد 

اي  از جایگاه ویژه» هانري لوفبر«هاي  اندیشه» فضا«در رویکرد انسان شناختی به مفهوم 

سو  وي فضا را یک تمامیت تاریخی و یک تولید اجتماعی دانسته که از یک. استبرخوردار 

دهد  ها را شکل می ها و از سوي دیگر تجربه زندگی روزمره آن تجربه حافظه تاریخی انسان

اصطالح حوزه » الگوي ارتباطی حوزه عمومی«هابرماس در نظریه ). 1383:236فکوهی،(

برد که در آن افراد از طریق مفاهمه و  ي اجتماعی به کار میا عمومی را براي اطالق بر عرصه

اي از رفتارها،  استدالل مبتنی بر تعقل و در شرایطی برابر و به دور از هرگونه فشار، مجموعه

  ). Habermas, 1991: 31(کند  هاي ارزشی و هنجاري را تولید می مواضع و جهت گیري

هاي زندگی  داند که شیوه تزاعی از قالبی میبوردیو فضاي اجتماعی را بازنمودي انپیر

اي دوسویه میان دو نوع  رابطه. گیرد در ارتباط با فضاي زندگی روزمره در آن شکل می

قابلیت تولید اعمال از یکسو و قابلیت ارزیابی : آید قابلیت تعیین کننده رفتار به وجود می

از به مفاهیمی دارند تا به افراد براي انجام کارهایشان نی. این اعمال از سوي دیگر

این مفاهیم و الگوها را نظام اجتماعی براي . ساختارهاي نظري و عملی جامعه نظم بخشند

عرصه فرهنگی فضایی مناسب براي بروز ). 62: 1391فکوهی و اوحدي،(سازد  مردم می

هاي میدان و عادت  ها و تبادل سرمایه بر حسب ویژگی ها، کنش ها، انتخاب خالقیت

  .برد ها نام می ی است که بوردیو از آنیهارهوا
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اي عمومی با مؤلفه  توان عرصه هاي فوق فضا و بستر شهري را می در تجمیع دیدگاه

باشد دانست که فرد از طریق  ها و تعامالت اجتماعی افراد می کالبد که در برگیرنده فعالیت

بستر فرهنگی (معناي آن فضا  هاي کالبدي به کشف اي از نمادها و نشانه ارتباط با مجموعه

آن چه تغییر را .گردد نائل می) تاریخی شهر - هاي فرهنگی و جامعه شناسانه حاصل از ارزش

دهد، میزان اصالت و  ها و اهمیت معنایی شهر را مورد ارزیابی قرار می مورد سنجش و ارزش

 ،با وجود تغییرچنانچه شهر، اصیل و یکپارچه باشد اهمیت معناي آن . یکپارچگی شهر است

  .محفوظ خواهد ماند

اي که نماینده  گونه به. اصالت، حصول اطمینان از طی روندي اصیل در خلق اثر است

اصالت ویژگی است که ). 20: 1388طالبیان و فالحت،(حقیقی فرهنگ در زمانه خود باشد 

اصالت . استهاي میراث فرهنگی هر مکان  طور راستین بازتاب دهنده و متضمن ارزش به

مرتبط است، بنابراین نیازمند توجه به  هاهاي آن بیش از مکان، به مردم و فرهنگ و سنت

مفهوم اصالت در قلمرو منظر فرهنگی با .و مفاهیم مرتبط با آن استبستر فرهنگی، عقاید

). Rossler, 2008(شود  هاي اصالت و یکپارچگی تبیین می بر نقش توأمان مؤلفه تأکید

تواند  معناي سالمت و تمامیت منبع میراثی است، منبع میراثی هنگامی مییکپارچگی به 

اند، دچار اختالل و یا  که براي آن تعیین شده ییها خود را داراي یکپارچگی بداند که ارزش

عنوان  تواند به یکپارچگی منظر شهري می). Unesco-2009(در معرض خطر نباشند 

تاریخی انسان و طبیعت که منظر فرهنگی را به  جایگاهی تعریف شود که طبق آن تعامالت

  .باشدوجود آورده همچنان باقی مانده 

هاي ملموس و ناملموس  همانند مؤلفه اصالت، در یکپارچگی شهر نیز باید به جنبه

 - تاریخی و بصري - اجتماعی، ساختاري -یکپارچگی از نظر عملکردي. توجه شود

اجتماعی هر مکان،  -کپارچگی عملکرديی. زیباشناختی در شهر اهمیت زیادي دارد

گذاري ها پایه شناسایی عملکردها و فرایندهایی است که در طول زمان، تکامل شهر بر آن

هویت فضایی عناصري که چنین عملکردها و فرایندهاي دارند به تعیین . شده است

روح  همچنین این عناصر به محیط،. کند تاریخی آن مکان کمک می–یکپارچگی ساختاري 

هاي زیبایی شناسانه  زیست شناختی به تبیین جنبه - بخشیده و با ایجاد یکپارچگی بصري

  ).Jokile-hto, 2010(د نکن محیط کمک می
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  مدل نظري تحقیق-1شکل 

رویکرد منظر تاریخی شهري

یکپارچگی منظر 

شهري

تداوم اصالت شهر اهمیت معناي شهر

زیست پذیري شهري

ابعاد زیست 

پذیري
زیست محیطیاجتماعی اقتصادي

  

 هاي شاخص

زیست 

پذیري

  فضاي باز و سبز-

بهداشت محیط - 

رآمد و اشتغال، د- 

  مصرف

  مسکن- 

  حمل و نقل- 

امکانات و - 

خدمات زیرساختی

  آموزش- 

  بهداشت- 

مشارکت و - 

  همبستگی

  تعلق مکانی- 

تفریحات و - 

اوقات فراغت
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عنوان  و زنده به پویا ،اجتماعی مناسب –بحث ارتقاء و توسعه کیفیت فضاهاي فرهنگی 

ریزان پذیري شهري موردتوجه برنامهیکی از اهداف راهبردي ارتقاي کیفیت محیط و زیست

اجتماعی شهر از کیفیت بیشتر و باالتري  –طورکلی هر چه فضاي فرهنگی  به. بوده است

 هاي جمعی از قبیل برخوردار باشد، زمینه براي انجام تعامالت اجتماعی در پی انجام فعالیت

هاي  در نتیجه فعالیت یادشدهدیدار، گپ و گفتگو، بازي، ورزش و غیره فراهم شده و فضاي 

  .شود پذیر میهاي شهر زیست فوق تبدیل به مکانی واجد ویژگی

  

  :بر این اساس فرضیات اصلی تحقیق عبارتند از

.شهري رابطه معنی داري وجود دارد پذیري زیستبین حفظ اهمیت معناي شهر و -

شهري رابطه معنی داري  پذیري زیستاوم اصالت فرهنگی و تاریخی شهر و بین تد-

.وجود دارد

.شهري رابطه معنی داري وجود دارد پذیري زیستبین یکپارچگی منظر شهري و -

  

  روش شناسی تحقیق

با توجه به ماهیت فرضیات، تحقیق حاضر به لحاظ هدف شناختی و با توجه به ماهیت و 

پذیري در شهر ایالم و بررسی رویکرد فرهنگی  ضعیت زیستهدف پژوهش که شناخت و

شهري است، از نوع تحقیقات پیمایشی  پذیري زیستشهروندان و تأثیر آن بر احساس 

 "سال ساکن در شهر ایالم  18کلیه شهروندان زن و مرد باالي  "جامعه آماري. باشد می

اند، تعریف شده  نفر بوده155289مرکز آمار ایالم  1395هستند که بر اساس آمار سال 

بنابراین و بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه مورد مطالعه در کل شهر ایالم با در . است

سال  18باشد که با در نظر گرفتن تعداد جمعیت افراد  نفر می 383خطا  05/0نظر گرفتن 

ن جامعه آماري و در تحقیق حاضر، با توجه به بزرگ بود. اند و باالتر در هر محله، توزیع شده

عدم دسترسی به چارچوب آماري و نیز وقت گیر و پرهزینه بودن تهیه چارچوب آماري 

شهر . اي متناسب با حجم استفاده شده است اي چندمرحله فوق، از روش نمونه گیري خوشه

محله  3از این رو از هر ناحیه . محله شهري تشکیل شده است 21ناحیه و  4ایالم از 

ها، تعدادي بلوك انتخاب  سپس از هر محله بعد از فهرست برداري بلوك. استشدهانتخاب

ساله و باالتر بصورت تصادفی براي مصاحبه انتخاب  18و در مرحله آخر تعدادي از افراد 

در خصوص روایی متغیر مستقل تحقیق باید گفت که ابزارهاي سنجش در اختیار . ندشد 
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قرار گرفت تا ضمن بررسی  PreTestمعه آماري در قالب اساتید، کارشناسان و افرادي از جا

ها از سؤاالت، از نظر جمله بندي و ترتیب و شکل نیز مورد بررسی قرار  برداشت و درك آن

  .به دست آمده است 833/0ابزار برابر با  CVRمیانگین کل . بگیرند
  

  شهري پذیري زیستهاي  ابعاد و شاخص - 1جدول 

  محققان  ها شاخص  ابعاد

  

  

  اقتصادي

درآمد مناسب  –داشتن شغل مناسب 

درآمد مناسب حاصل از  -خانوار

هاي  تعدد فرصت - هاي شغلی فرصت

هاي مسکن و  رضایت از هزینه –شغلی 

 - هاي روزمره رضایت از هزینه -زمین

ها  هاي دسترسی رضایت از میزان هزینه

تمایل به سرمایه  –ونقل  و حمل

  گذاري در شهر

Burden and Litman(2001),
Wheeler(2011), congress
for New Urbannism(2011)

  

  

  

  

  اجتماعی

 - مشارکت و همبستگی در امور محله

رضایت  - هاي عمومی رضایت از آموزش

میزان  –از کیفیت خدمات بهداشتی 

 –ارتباط با مدیران و مسئولین شهري 

میزان  –تراکم جمعیت در محالت 

ز رضایت ا - حضور در اماکن عمومی

امنیت فردي و  –ها  روابط اجتماعی محله

امنیت زنان و کودکان در  –اجتماعی 

پیوستگی و تعلق به  –طی شبانه روز 

  تمایل به زندگی و ماندگاري –مکان 

، فتحعلیان و )1390(رفیعیان و مولوي 

، روت وینهون )1390(پرتوي 

، ثاربی )1999(، تاونسند )1995(

، )2003(، ساورت ورث )2003(

، طرح )2010(لبی و همکاران لو

، )1390(، بندرآباد )2002(ونکوور 

  )2004(لیتمن 

National Reseaurch
NCSCCongress 
council(2002)
For New Urbanism(2011)

  

  

  

  محیطی زیست

 –برخورداري از دفع فاضالب بهداشتی 

هاي  کیفیت و جمع آوري و دفع آب

رضایت از فقدان آلودگی  -سظحی

 - ایت از کیفیت هوارض –صوتی 

رضایت از پاکیزگی محیط و چشم 

وسعت فضاهاي سبز و کیفیت  -انداز

چشم انداز مناسب  -ها مناسب آن

  ها و معماري بناها ساختمان

، )1390(رفیعیان و مولوي 

، ثاربی )1390(فتحعلیان و پرتوي 

، )2003(، ساورت ورث )2003(

، طرح )2010(لولبی و همکاران 

  )1390(بندرآباد ، )2002(ونکوور 
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  هاي رویکرد منظر تاریخی شهري ابعاد و شاخص -2جدول 

  ها شاخص  ابعاد  متغیر

  

  

  

رویکرد منظر 

  تاریخی شهري

نماهـاي   -هـاي شـهري   نمادها و نشـانه : ديببستر کال  اهمیت معناي شهر

  هاي شهري ها و گره راه -مبلمان شهري-شهري

  بستر معنوي -بستر فرهنگی -بستر بصري

  تداوم –تغییر  -ثبات  تاصال

  

  

  

  

  یکپارچگی

 -حفـظ سـاختارهاي گذشـته   : زیباشـناختی  –بصري 

 -تقـارن  -تناسب -ترکیب -هماهنگی -آگاهی به فضا

  سادگی

توسعه و  -نظم سازمند -پیوند فضا: تاریخی-ساختاري

ــد ــکل -رش ــز ش ــري مراک ــديپ-گی ــتگی کالب  -یوس

  .ارتباط -هاي انسانی فعالیت

حـس   -رگانیـک و زنـده بـودن   ا: اجتماعی-عملکردي

ــان ــتان -مک ــا داس ــایی -ه ــیزیب ــاطرات -شناس  -خ

  .معنویت -نمادهاي اعتقادي

  

در مورد پایایی و دستیابی به نتایج مشابه در صورت تکرار تحقیق، از روش اعتبار 

گیري با محاسبه آلفاي کرونباخدرونی وسیله اندازه
1

استفاده شده  Spssتوسط نرم افزار  

و براي رویکرد منظر تاریخی شهري برابر با  0,828پذیري زیستحاصله براي  نتایج. است

ها، ابتدا آمارهاي توصیفی مربوط به  منظور تجزیه و تحلیل داده به.بوده است 824/0

پذیري اقتصادي، زیست(پذیري شهري گیري زیستاستفاده براي اندازههاي مورد سنجه

در بخش . اند مورد بررسی قرار گرفته) محیطی یستز پذیري زیستپذیري اجتماعی و زیست

رویکرد منظر تاریخی (دوم فرضیات تحقیق یعنی رابطه بین ابعاد متغیر مستقل تحقیق 

منظور سنجش تفاوت  اسپیرمن و به rohشهري با استفاده از آزمون  پذیري زیستبا ) شهري

طرفه از آزمون تحلیل واریانس یک پذیري زیستمیانگین ابعاد مختلف 
2

. استفاده شده است 

سپس براي تعیین میزان اثرگذاري ابعاد متغیر مستقل بر متغیر وابسته و تحلیل مشارکت 

جمعی و فردي دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته و نیز ارزیابی مدل 

                                               
1. Cronbach Alpha
2. ANOVA
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تحلیلی، از رگرسیون چند متغیره استفاده و مدل تجربی تحقیق بر اساس نتایج حاصله 

هاي متفاوتی براي تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرهاي پیش  روش .رسیم شده استت

روش  :بین وجود دارد، روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است عبارت است از

  .دنخوان می Enterآن را روش  spssکه در  ،"هم زمان"

  

  هاي پژوهش یافته

  :حاکی از آن است کهشهري  پذیري زیستنتایج حاصله در خصوص ابعاد 

اقتصادي در بین پاسخگویان  پذیري زیست، میانگین 90تا  18بر مبناي یک مقیاس 

این میانگین برحسب . ها است پدیري متوسط آنباشد که حاکی از زیست می) 10/49(

در خصوص . متغیر مستقل تحقیق تقریباً ثابت است و دامنه انحراف از آن زیاد نیست

بوده ) 00/55(، میانگین پاسخگویان 95تا  19ی، بر مبناي یک مقیاس اجتماع پذیري زیست

بر اساس متغیر  پذیري زیستمیزان . کند ها حکایت می متوسط آن پذیري زیستاست که از 

پذیري عد از ابعاد سه گانه زیستآخرین ب. ید این میانگین استؤمستقل تحقیق نیز م

. دنده نشان می راهاي توصیفی آن همحیطی است که آمار پذیري زیستشهري، زیست

با . بوده است) 66/32(محیطی در بین پاسخگویان برابر با  پذیري زیستمیانگین زیست

پذیري باالي باشد حاکی از زیست می 55تا  11توجه به دامنه این مقیاس که بین 

  .محیطی است پذیري زیستزیست

طه بین متغیرها با توجه جهت سنجش راب: در خصوص فرضیات تحقیق نیز باید گفت

هاي مجدد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده  ها و پس از کدگذاري به سطح سنجش آن

دهد در خصوص رابطه بین حفظ  نشان می 3هاي جدول شماره  همانطور که داده. شده است

اسپیرمن  rohشهري از ابعاد مختلف آن، مقدار  پذیري زیستاهمیت معناي شهر با میزان 

پذیري ، براي زیست)293/0(اجتماعی  پذیري زیستبه شده براي متغیر مستقل با محاس

با توجه با . باشد می) 157/0(محیطی برابر با  پذیري زیستو براي زیست) 186/0(اقتصادي 

به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و نسبتًا متوسط ) sig=000/0(سطح معناداري 

احساس حفظ اهمیت معناي شهر در بین ساکنان با بارت دیگر به ع. بین این دو متغیر است

  .یابد شهر در ابعاد مختلف آن هم افزایش می پذیري زیستشهر میزان 

هاي جدول در خصوص رابطه بین میزان تداوم اصالت فرهنگی و تاریخی  همچنین داده

سپیرمن به ا roh، مقدار که دهد در ابعاد مختلف آن نشان می پذیري زیستشهر و میزان 
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 پذیري زیست، با )172/0(اجتماعی برابر با  پذیري زیستدست آمده براي متغیر مستقل با 

با . باشد می) 177/0(محیطی برابر با  زیست پذیري زیستو با ) 176/0(اقتصادي برابر با 

چون سطح معناداري کمتر از میزان قابل . باشد می )=001/0sig(توجه به میزان معناداري 

توان  است، پس رابطه موجود معنادار بوده و می) 05/0(در تحقیقات اجتماعی یعنی قبول 

شهر رابطه مثبت و  پذیري زیستگفت بین تداوم اصالت فرهنگی و تاریخی شهر و میزان 

  .دهد نتایح حاصل از آزمون همبستگی را نشان می) 3(جدول شماره . متوسطی وجود دارد

  

شهري پذیري زیستتقل با ابعاد سي مضریب همبستگی متغیرها - 3جدول 

متغیرهاي 

  مستقل
  متغیر وابسته

  نوع آزمون

  همبستگی

ضریب 

  همبستگی

ضریب 

  معناداري

نوع 

  رابطه

نتایج 

  آزمون

  حفظ

اهمیت 

  يمعنا

  شهر

  اجتماعی پذیري زیست
ضریب 

  اسپیرمن
  تأیید  مستقیم  000/0  293/0

  اقتصادي پذیري زیست
ضریب 

  اسپیرمن
  تأیید  یممستق  000/0  186/0

 پذیري زیست

  محیطی زیست

ضریب 

  اسپیرمن
  تأیید  مستقیم  002/0  157/0

  

  تداوم

  اصالت

  اجتماعی پذیري زیست
ضریب 

  اسپیرمن
  تأیید  مستقیم  001/0  172/0

  اقتصادي پذیري زیست
ضریب 

  اسپیرمن
  تأیید  مستقیم  001/0  176/0

 پذیري زیست

  محیطی زیست

ضریب 

  اسپیرمن
  تأیید  مستقیم  001/0  177/0

  

  یکپارچگی

  شهري

  اجتماعی پذیري زیست
ضریب 

  اسپیرمن
  تأیید  مستقیم  000/0  241/0

  اقتصادي پذیري زیست
ضریب 

  اسپیرمن
  تأیید  مستقیم  000/0  178/0

 پذیري زیست

  محیطی زیست

ضریب 

  اسپیرمن
  رد  مستقیم  662/0  022/0

  )2019،مأخذ نگارندگان(
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ین دو متغیر میزان یکپارچگی منظر شهري و در خصوص رابطه ب) 3(هاي جدول  یافته

اسپیرمن  rohمقدار که شهري در ابعاد مختلف آن حاکی از آن است  پذیري زیستمیزان 

 پذیري زیست، با )241/0(اجتماعی برابر با  پذیري زیستمحاسبه شده براي متغیر مستقل با 

بنابراین بین میزان . شدبا می) sig=000/0(و میزان معناداري ) 178/0(اقتصادي برابر با 

اجتماعی و اقتصادي شهر رابطه مثبت و  پذیري زیستیکپارچگی منظر شهري و میزان 

در خصوص رابطه بین میزان یکپارچگی منظر شهري و میزان . ضعیفی وجود دارد

و معناداري ) 084/0(اسپیرمن محاسبه شده  rohمحیطی شهر مقدار  زیست پذیري زیست

)662/0=sig (د، بنابراین با توجه به این که مقدار باش میp  بیشتر از)پسباشد،  می) 05/0 

باشد و فرضیه رابطه بین میزان یکپارچگی منظر شهري و  رابطه به دست آمده معنادار نمی

  .شود شهري رد می پذیري زیست

در ابعاد مختلف آن از آزمون  پذیري زیستمنظور سنجش تفاوت میانگین میزان  به

نس یک طرفهتحلیل واریا
1

با توجه به این که این آزمون، تفاوت . استفاده شده است 

کند، از این آزمون بهره برده شده  میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه را بررسی می

از طریق آزمون همگنی واریانس لون، برابر بودن واریانس  Fهمچنین قبل از آزمون . است

نتیجه آزمون مبنی بر معنی داري ) 4(ابق با جدول شماره مط.ها به تأیید رسیده است گروه

 Fداري مقدار آزمون ها معطوف به معنی تفاوت میانگین متغیر مورد بررسی در بین گروه

هاي جدول هویدا است تحلیل واریانس دو متغیر حفظ اهمیت  همان طور که از داده. است

محاسبه شده براي  Fار ، مقدکه دهد نشان می پذیري زیستمعناي شهر و ابعاد 

و ) 440/5(اقتصادي برابر با  پذیري زیست، براي )233/8(اجتماعی برابر با  پذیري زیست

) =000/0sig(و سطح معناداري ) 557/3(محیطی برابر با  زیست پذیري زیستبراي 

مبنی بر عدم تفاوت میانگین در بین افراد متعلق به گروهاي  H0فرض  پسباشد،  می

به . شود پذیرفته می H1ساس میزان درك حفظ اهمیت معناي شهر رد و فرض مختلف بر ا

پذیري در همه ابعاد آن در میان افراد داراي عبارت دیگر تفاوت میانگین موجود در زیست

  .احساس متفاوت از حفظ اهمیت معناي شهر معنادار است

ن تداوم همچنین در خصوص تحلیل واریانس دو متغیر میزا) 4(هاي جدول  یافته

محاسبه  Fدهد که مقدار  نشان می پذیري زیستاصالت فرهنگی و تاریخی شهر و میزان 

                                               
1. ANOVA
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و سطح معنی داري ) 293/4(اجتماعی برابر با  پذیري زیستشده بین متغیر مستقل با 

)002/0=sig ( اقتصادي برابر با  پذیري زیستبا)011/0(و سطح معنی داري ) 335/3=sig (

محاسبه شده بین میزان تداوم اصالت فرهنگی و تاریخی شهر با  Fار باشد، همچنین مقد می

 ، پسباشد می) 0,000(و سطح معنی داري ) 564/5(محیطی برابر با  زیست پذیري زیست

اجتماعی و اقتصادي و  پذیري زیستمبنی بر تفاوت بین میانگین  H1رد و فرض  H0فرض 

به . گردد گی و تاریخی شهر تأیید میمحیطی شهر بر حسب میزان تداوم اصالت فرهن زیست

هاي  محیطی شهر در گروه اجتماعی و اقتصادي و زیست پذیري زیستعبارت دیگر میانگین 

مختلف بر حسب میزان احساس تداوم اصالت فرهنگی و تاریخی شهر تفاوت معناداري با 

  .هم دارند

  

  شهري پذیري زیستبعاد ا) تحلیل واریانس یک طرفه(نتایج آزمون تفاوت میانگین  -4جدول 

  شماره

  فرضیه

  درجه  متغیر وابسته  متغیرهاي مستقل

  آزادي

  مقدار

F

  ضریب

  معناداري

  000/0  233/8  4  اجتماعی پذیري زیست  حفظ اهمیت معناي شهر  1

  000/0  440/5  4  اقتصادي پذیري زیست  حفظ اهمیت معناي شهر  2

  007/0  557/3  4  محیطی زیست پذیري زیست  حفظ اهمیت معناي شهر  3

  002/0  293/4  4  اجتماعی پذیري زیست  تداوم اصالت  4

  011/0  335/3  4  اقتصادي پذیري زیست  تداوم اصالت  5

  000/0  564/5  4  محیطی زیست پذیري زیست  تداوم اصالت  6

  000/0  618/7  4  اجتماعی پذیري زیست  یکپارچگی منظر شهري  7

  007/0  608/3  4  اقتصادي پذیري زیست  یکپارچگی منظر شهري  8

  429/0  961/0  4  محیطی زیست پذیري زیست  یکپارچگی منظر شهري  9

  )2019،مأخذ نگارندگان(

  

در خصوص تحلیل واریانس دو متغیر میزان یکپارچگی منظر  4هاي جدول  داده

محاسبه شده براي متغیر مستقل با  Fمقدار که دهد  نشان می پذیري زیستشهري با 

 پذیري زیستبا ) 0,000(و سطح معنی داري ) 618/7(ر با اجتماعی براب پذیري زیست
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رد و فرض  H0فرض  ، پسباشد می) 007/0(و سطح معنی داري ) 608/3(اقتصادي برابر با 

H1  محیطی شهر بر  اجتماعی، اقتصادي و زیست پذیري زیستمبنی بر تفاوت بین میانگین

به عبارت دیگر . گردد د میحسب احساس شهروندان از میزان یکپارچگی منظر شهري تأیی

هاي مختلف بر حسب میزان  عد اجتماعی و اقتصادي در گروهدر ب پذیري زیستمیانگین 

همچنین تحلیل واریانس دو متغیر . یکپارچگی منظر شهري تفاوت معناداري با هم دارند

 Fمحیطی حاکی از آن است که مقدار  زیست پذیري زیستمیزان یکپارچگی منظر شهري و 

 H0فرض  پسباشد،  می )=429/0sig(و سطح معنی داري ) 961/0(سبه شده برابر با محا

محیطی شهر بر حسب میزان  زیست پذیري زیستمبنی برعدم تفاوت بین میانگین 

  .گردد ابطال می H1یکپارچگی منظر شهري تأیید و فرض 

منظور تحلیل مشارکت جمعی و فردي دو یا چند متغیر مستقل در  همچنین به

با توجه به این که در .فاده شده استتتغییرات متغیر وابسته از رگرسیون چند متغیري اس

باشد  اي باید به گونه) مستقل(تحلیل رگرسیون چند متغیري انتخاب متغیرهاي پیش بین 

را داشته باشند ولی با سایر متغیرهاي پیش ) وابسته(که احتمال همبستگی با متغیر مالك 

داشته باشند، در این بخش به سنجش میزان همبستگی متغیرهاي بین ارتباط قوي ن

ضریب همبستگی محاسبه شده بین ) 5(جدول شماره . مستقل با همدیگر اقدام شده است

  .دهد متغیرهاي مستقل تحقیق را نشان می
  

  ضریب همبستگی محاسبه شده بین متغیرهاي مستقل تحقیق - 5جدول 

  منظر شهريیکپارچگی  تداوم اصالت  معناي شهرحفظ اهمیت  شهري پذیري زیست  متغیر

  معناداري  همبستگی  معناداري  همبستگی  معناداري  همبستگی  معناداري  همبستگی

 پذیري زیست

  شهري
-  -  -  -  -  -  -  -  

اهمیت حفظ

  معناي شهر
165/0  001/0  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  001/0  164/0  000/0  413/0  تداوم اصالت

یکپارچگی 

  شهريمنظر
242/0  000/0  083/0  052/0  150/0  002/0  -  -  

  )2019،مأخذ نگارندگان(
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شود مقدار همبستگی به دست آمده براي هر  مشاهده می 5طور که در جدول همان

بر  تأکیدبا توجه به این که در این بخش . جفت از متغیرهاي مستقل بسیار ضعیف است

، نتایج حاصل قابل قبول عدم ارتباط و همبستگی قوي بین متغیرها پیش بین است

است که نشان دهد با شناختن متغیرهاي پیش  دصداز آن جا که این مقیاس در.باشد می

بینی متغیر مالك اقدام کرد، باید ارزیابی از میزان  توان نسبت به پیش بین به چه میزان می

ماره جدول ش. موفقیت مدل انتخاب شده را هنگام کاربرد آن در محیط واقعی تخمین زد

  .دهد شهري را نشان می پذیري زیستارزیابی مدل تحلیلی ) 6(

  

  شهري پذیري زیستبینی  ارزیابی میزان موفقیت مدل تحلیلی در پیش - 6جدول 

  شده دهزانحراف تخمی   تنظیم شده Rمجذور RمجذورR  مدل

1  396/0  157/0  148/0  42785/10  

)2019،مأخذ نگارندگان(

  

، باشد می) 148/0(تنظیم شده برابر با  R، مقدار که دهد ان مینش) 6(هاي جدول  داده

 پذیري زیستتغییر در میزان % 8/14توان گفت مدل تحلیلی مورداستفاده  بنابراین می

شهري بر اساس  پذیري زیستتغییرات % 8/14به عبارت دیگر . شهري را محاسبه کرده است

نگی و تاریخی شهر و میزان متغیرهاي حفظ اهمیت معناي شهر، تداوم اصالت فره

دهد  نشان می 7هاي بتا در جدول شماره  داده. بینی است یکپارچگی منظر شهري قابل پیش

شهري برابر با حفظ  پذیري زیستمیزان اثرات مستقیم متغیرهاي مستقل بر میزان که 

و میزان ) 061/0(، تداوم اصالت فرهنگی و تاریخی شهر )200/0(اهمیت معناي شهر 

  .درصد بوده است) 227/0(رچگی منظر شهري یکپا
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  شهري پذیري زیستثاتیر متغیرهاي مستقل بر  Enterخروجی رگرسیون به روش  -7جدول 

  مدل
  هاي غیر استاندار ضریب

هاي  ضریب

T  استاندار
  سطح

  معنی داري
Bبتا  استاندارخطاي  

  مقدار ثابت

  حفظ اهمیت معناي شهر

  تداوم اصالت

  شهري یکپارچگی منظر

27,470  

4,289  

0,784  

2,526  

3,656  

1,038  

0,620  

0,540  

-  

0,200  

0,061  

0,227  

7,514  

4,133  

1,264  

4,678  

0,000  

0,000  

0,027  

0,000  

  )2019،مأخذ نگارندگان(

  

با توجه به این که در تحقیقات اجتماعی معموالً شناسایی کلیه عوامل تأثیرگذار بر 

یر نیست، بنابراین متغیرهاي تحلیل مسیر همواره پذ متغیر وابسته براي محقق امکان

به همین دلیل در تحلیل . توانند تنها بخشی از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند می

کمیت «که به » e«ماند به وسیله  عنوان اثر یا عوامل ناشناخته باقی می مسیر آن چه که به

گر میزان واریانس متغیري است که بیان  eمقدار . شود معروف است، نشان داده می» خطا

، واریانس eبا مجذور کردن . اند متغیرهاي مستقل قبلی در مدل قادر به تبیین آن نبوده

کم شود مقدار واریانس تبیین  1از عدد  چنان چه مقدار. آید تبیین نشده به دست می

  :به عبارت دیگر. آید به دست می) (شده 

  
  :باالساس فرمول بر ا

148/0 -1=  

  148/0و  =852/0               :پس

  

درصد از  8/14توان گفت  شده است، می 148/0برابر با  با توجه یه این که مقدار

از درصد  2/85شهري توسط مدل تبیین شده و  پذیري زیستواریانس میزان رضایت از 

  .شود شهر توسط مدل تبیین نمی پذیري زیستواریانس 

صفحه بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیري مدل تجربی تحقیق به شرح 

  :باشد می بعد
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Source: Research findings,2019

  

  شهر پذیري زیستمدل تجربی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان رضایت از  - 2  شکل

  

  جه گیرينتی

. در معناي اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی اسـت پذیري زیست

اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبناي نیازها و ظرفیت  پذیري زیستاصطالح 

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین رویکرد منظر تاریخی شهري . افراد آن جامعه دارد

هاي تحقیق در خصوص میزان  یافته.باشد شهر ایالم می پذیري زیستز بر میزان رضایت ا

شهروندان رضایت متوسطی از که دهد  نشان می پذیري زیسترضایت از ابعاد مختلف 

نتایج حاصله در خصوص . اند محیطی شهر داشته اقتصادي، اجتماعی و زیست پذیري زیست

، میانگین 90تا  18ناي یک مقیاس بر مب:شهري حاکی از آن است که پذیري زیستابعاد 

باشد که حاکی از رضایت  می) 1/49(اقتصادي در بین پاسخگویان  پذیري زیسترضایت از 

این میانگین رضایت بر حسب متغیرهاي مستقل تحقیق تقریباً ثابت . ها است متوسط آن

بر  اجتماعی، پذیري زیستدر خصوص رضایت از . است و دامنه انحراف از آن زیاد نیست

بوده است که از رضایت ) 00/55(، میانگین پاسخگویان 95تا  19مبناي یک مقیاس 

ید ؤمیزان رضایت بر اساس متغیرهاي مستقل تحقیق نیز م. کند ها حکایت می متوسط آن

 پذیري زیستشهري،  پذیري زیستعد از ابعاد سه گانه آخرین ب. این میانگین است

دهد، میانگین رضایت از  یفی آن نشان میهاي توص محیطی است که آماره زیست

دامنه این . بوده است) 66/32(محیطی در بین پاسخگویان برابر با  زیست پذیري زیست

 پذیري زیستباشد حاکی از رضایت باالي پاسخگویان از  می 55تا  11مقیاس که بین 

  .محیطی است زیست

  
٠٫٢٠٠  
٠٫٠٦١  

  
٠٫٢٢٧  

  
                                                                                                                                                    

                                                                                            

  

شهرحفظ اهمیت معناي 

  

تداوم اصالت

  

شهرزیست پذیري

یکپارچگی منظر شهري
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یر حفظ اهمیت معناي شهر دار بین دو متغهاي این پژوهش حاکی از رابطه معنی یافته

در خصوص تبیین مکانیسم این رابطه . شهري است پذیري زیستبا میزان رضایت از 

دهد در مجموع  هاي ملموس و ناملموس نشان می هاي مربوط به ارزش توان گفت یافته می

هاي  یعنی هم تفاوت ،بیشتر پاسخگویان از شهروندي فرهنگی باالي برخوردار هستند

فرهنگی خوبی دارند که از  هاي پذیرند و هم گرایش ک مجموعه شهري را میفرهنگی در ی

هاي  ها در زبان، مذهب و فرهنگ پذیراي حضور شهروندانی که با آن ،لحاظ ساختار ذهنی

 پذیري زیستتواند به پایداري و  بنابراین این سرمایه فرهنگی می. باشند قومی متفاوتند، می

 مکان، هویت محلی، سرمایه اجتماعی، همبستگی، عدالتشهري که غایت آن حس تعلق به 

در حالی که با توجه به نظریه یانگ و کیملیکا در شهروندي . جامدبینصمیمت است  و

فرهنگی، شهروندان باید براي حفظ فرهنگشان داراي حقوق خاص بوده و از همه مزایاي 

زان آگاهی شهروندان از هاي به دست آمده هر چه می طبق داده. شهروندي برخوردار باشند

حقوق شهروندي و تمایلشان براي اجراي تعهدات کمتر باشد، کمتر تنوعات فرهنگی مانند 

 هاي تر و گرایش پذیرند و ساختار ذهنی نامناسب را می... تنوع قومی، زبانی و مذهبی و

بخصوص میزان رضایت از  پذیري زیستتر دارند و بنابراین شرایط  فرهنگی پایین

  .اجتماعی را کاهش خواهد داد پذیريزیست

هاي پژوهش در خصوص رابطه بین میزان یکپارچگی شهر بخصوص از  همچنین یافته

شهر مثبت بوده است پذیري زیستتاریخی و میزان رضایت آنها از ابعاد  - عد ساختاريب .

د، که جیکوبز باور دار عنوان یکی از نمادهاي اجتماعی، آن چنان همبستگی اجتماعی به

هاي شهري در ارتباط با مسائلی که کیفیت  اي است که در محله هاي اجتماعی فشرده شبکه

. دهند کنند و واکنش نشان می دهد، تصمیم گیري می زندگی را تحت تأثیر قرار می

تغییراتی که در ساختارهاي اقتصادي و سیماي  باوجوددهد  هاي تحقیق نشان می یافته

ت، به لحاظ اجتماعی و بخصوص همبستگی اجتماعی، شهر عمومی شهر اتفاق افتاده اس

اي که به تعبیر دورکیم انسجام مکانیکی  جامعه. ایالم داراي خصوصیات جامعه سنتی است

به اهداف مقدس  و هاي مشترکی هستند اي که داراي ارزش جامعه. مشخصه اصلی آن است

گاهی درباره رویدادها که در در این جامعه نبود کنجکاوي و غیبت آ. واحدي اعتقاد دارند

هاي فردي  در این جامعه که وجدان. ها است هاي آن دهند، از ویژگی هاي دور روي می محل

یابد، نتیجه آن توافق ارزشی و همبستگی اجتماعی  منطبق با وجدان جمعی پرورش می

همچنان از ته  ،تجربه برخورد با دستاوردهاي دنیاي جدید باوجودشهر ایالم . است
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هاي فکري، ارزشی، عقیدتی و نیز عناصر هویت بخش به جا مانده از سنت و گذشته  شستن

  .کند ارتزاق می

بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما همبستگی اجتماعی را وابسته به کیفیت روابط 

شاید بتوان همبستگی موجود در بین . دانند محلی می هاجتماعی متقابل میان اعضاء جامع

بر اساس فرضیه اجتماعی . پرتو فرضیه اجتماعی شدن اینگلهارت تبیین کردساکنان را در 

اي مبتنی بر  هاي ارزشی رابطه اجتماعی و اولویت –شدن، مناسبات میان وضعیت اقتصادي 

ها و  طورکلی ارزش به. خیري محسوس در این میان وجود داردأتطابق نیست، بلکه ت

ساکنان . هاي قبل از بلوغ است اع حاکم بر سالمناسبات اجتماعی تا حد زیادي بازتاب اوض

که به درازاي تاریخ یک فضاي سنتی را تجربه کرده و بخصوص که میدان یک شهر ایالم 

جنگ خانمان سوز بوده است و بنا به نظر کوزر جامعه در چنین شرایطی نیازمند اتحاد، 

بیعی است که نوع وحدت، همدلی، پذیرش مسئولیت و توجه به منافع کالن بوده است، ط

هاي جامعه سنتی باشد و همبستگی اجتماعی اولویت  نگاه و مناسبات آنها مبتنی بر ویژگی

هرچند رویکردهاي . ها باشد و آماده مشارکت و پذیرش مسئولیت اجتماعی باشد اساسی آن

سنتی در عرصه مدیریت شهر، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی و جامعه مدنی را به 

شناسد و امکان بهره مندي از این ظرفیت عظیم اجتماعی جهت توسعه شهري رسمیت نمی

شهري را مساعد  پذیري زیستاز خود سلب کرده است اما این سرمایه اجتماعی شرایط را 

  .هاي جامعه شهري را کاهش داده است کرده و بسیاري از آسیب

ماعی شهروندان بین دو متغیر میزان تعلق اجتکه دهد  هاي پژوهش نشان می یافته

اجتماعی یکپارچگی شهري و میزان رضایت آنها از ابعاد  -عنوان یکی از ابعاد عملکردي به

حس تعلق اجتماعی . شهر رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد پذیري زیستمختلف 

یابد و به  فرایندي است که طی آن، مسئولیت پذیري و اعتماد اجتماعی افزایش می

همچنین با تنطیم روابط اجزاي هر نظام، به کاهش پیچیدگی روابط  .انجامد مشارکت می

این امر باعث افزایش اعتماد . کند بینی می اجتماعی منجر شده و رفتار دیگران را پیش

اجتماعی و به دنبال آن، افزایش احساس امنیت اعضاي جامعه و کاهش ناهماهنگی 

د و همبستگی و انسجام و حس شو شناختی و سرانجام، ثبات رفتار اعضاي جامعه می

توان حس تعلق  بنابراین، می). 1383پور، ناطق(دهد  وفاداري به جامعه را افزایش می

اجتماعی را یکی از مبانی مهم احساس مسئولیت اجتماعی فرد براي روابط مناسب و 

  .ثمربخش با جامعه دانست
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شته باشد، یک حس دورکیم وقتی حس تعلق به جامعه در افراد وجود دا نظربنا به 

ها و منافع  همانندي و قرابت به وجود خواهد آمد و پیوندهاي عاطفی و دل مشغولی

هاي آنان و  د که نتیجه آن افزایش و تشدید تماسنده افراد را به هم پیوند می ،مشترك

این مهم بخصوص در جوامع در حال گذار که . گسترش ارتباطات در سطح جامعه است

تبع آن الگوهاي همکاري در  شوند و به یجاد تعلق اجتماعی، دچار تغییر میبسترها و عوامل ا

  .تغییر خواهد یافت... امور مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و

بنابراین باال بودن حس تعلق به مکان در میان شهروندان زمینه مشارکت گسترده آنها 

تواند مسیر توسعه  این میکند و  فراهم میرا در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهر 

بخصوص در شهر . پذیر را هموار سازدعنوان یکی از پیش نیازهاي شهر زیست شهروندي به

تحوالت چند دهه اخیر، هنوز فرهنگ شهروندي در آن شکل نگرفته و  که باوجودایالم 

بنابراین . امکان مشارکت واقعی مردم خصوصًا در اداره محل زندگی خود فراهم نشده است

تواند زمینه مشارکت آنها را فراهم و  باال بودن حس تعلق اجتماعی در میان شهروندان می

  .شهري گردد پذیري زیستتبع دستاوردهاي آن منجر به افزایش  به

شهري بر  پذیري زیسترابطه بین رضایت از فضاهاي فرهنگی شهر با میزان رضایت از 

فرهنگی شهر، پاسخی مناسب به تمام فضاهاي . هاي پژوهش مثبت بوده است اساس یافته

. دهند نیازهاي جسمی، اجتماعی، معنوي و نیز پر کردن بخشی از اوقات فراغت انسان می

اجتماعی در معناي عام  پذیري زیستهاي  عنوان یکی از مؤلفه تفریحات و اوقات فراغت به

ه و آزادانه و فارغ از طور دلخوا د که بهنگیر هاي انسانی را در بر می خود، آن بخش از فعالیت

د و هدف نشو هاي فردي و اجتماعـی انجام می ها و آرمان اجبار، در جهت تحقق خواست

انسان در این . ، وصول بـه معنـاي حیات، احساس سعادت و بروز خالقیـت استهانهایی آن

بازي و  یابد تا عالوه بر برقراري ارتباط و تعامل با همنوعان، تأمین معاش، ها حضور می پهنه

اي به تعمق و تفکر در جهان بپردازد، تا از این رهگذر به کمال  ها، لحظه تفریح و مانند آن

گیري شخصیت ادراکی  فضاهاي فرهنگی نقشی اساسی در شکل. مطلوب خود دست یابد

اي از امکانات تجربه و یادگیري اکتشافی که در  ها زمینه بنابراین رضایت از آن. دنافراد دار

ارکت و تعامل افراد در محیطی پویا و تصمیم گیري و تجربه ادراك محیطی با اثر مش

  .اي در حس تعلق به مکان و اندیشه شهروندي دارد کیفیت که نقش تعیین کننده و سازنده

تواند رضایت شهروندان را به همراه داشته  از مهمترین فضاهاي فرهنگی شهر که می

عنوان یک معلم و یک وسیله آموزشی مؤثر و  سینما به. توان به سینما اشاره کرد باشد، می
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ی یگیرد، با کارکردها اي سمعی و بصري که همه حواس انسان را به کار می به منزله رسانه

چون گریزخواهی، جامعه پذیري، تبلیغ و اقناع، هم ذات پنداري و نشان دادن واقعیت نقش 

قدیمی  يها است که سینما یالم سالشهر ا. مهمی در پرکردن اوقات فراغت شهروندان دارد

هرچند با گسترش اینترنت، امکان . و امکان استفاده از آن وجود نداردشده آن تعطیل 

افزایش یافته است اما کمبود سینما ... دسترسی به خدمات سینمایی بصورت فیلم خانگی و

وص نسل هاي خاص آن موجی از نارضایتی را در بین شهروندان و بخص باتوجه به ویژگی

  .جوان ایجاد کرده است

محیطی، وجود فضاي سبز و  پیامدهاي توسعه شهري و پیچیدگی معضالت زیست

هاي  عنوان کانون شهرها به. گسترش آن را بیش از هر زمان دیگري ضروري ساخته است

ها براي آن که بتوانند پایداري خود را تضمین کنند،  تمرکز و فعالیت و زندگی انسان

هاي طبیعی ندارند، اما متاسفانه  پذیرش ساختار کارکردي متأثر از سیستم اي جز چاره

. میزان دسترسی به فضاي سبز و کیفیت آن، از سوي شهروندان مناسب ارزیابی نشده است

هرچند شهر ایالم از نظر کیفیت و دسترسی به فضاهاي مصنوعی وضعیت مناسبی ندارد، اما 

مانند جغاسبز، تخت خان، تنگه ارغوان و منطقه هاي طبیعی  به علت دسترسی به پارك

طورکلی تعامالت و فعالیت در این گونه  به.ششدار بخشی از نارضایتی را جبران کرده است

گردد که در راستاي حرکت  فضاها باعث تغییر الگوهاي فرهنگی و ادراکی شهروندان می

  .پذیري است شهر به سوي زیست
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