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  چکیده

کند اثر  شناسی شهري کمک می ، رویکرد جامعهاند سرزندگی گشتهباالخصهاي محیطی  هاي تاریخی دچار افول کیفیت امروزه بافت

هاي تاریخی مشخص گردد و از ایـن نظـر مهـم     ی بر سرزندگی بافتشامل ناهمگونی و تحرك اجتماعمورفولوژي شهري دو ویژگی

 دوایر متحدالمرکز، ناهمگونیي  هاي میانی شهر، طبق نظریهو حلقههاي تاریخی در مراکز  اکثریت بافت نماید که به دلیل استقرار می

ـ  به عالوه یکی از دالیل اضمحالل بافت. استاجتماعی بیشتر از بافت نوین و تحرك اریخی، متـروك شـدن اسـت و افـزایش     هاي ت

باور بنیادین نوشتار حاضر بر این . شود بافت تاریخی می ترك و رکودبررسی این مهم سبب عدم و  انجامد آن میبه کنترل سرزندگی 

ـ  ي بافـت  حوزه. سازد هاي تاریخی را آشکار می موفولوژي شهري و سرزندگی بافت ي بین است که رویکرد ارنست برگس، رابطه اي ه

برگس تا کنون براي یافتن اثرات موفولوژي شهري بر سرزندگی به کار نرفتـه و ایـن   شناسی شهري ارنست تاریخی با رویکرد جامعه

مورفولوژي شهري بـا سـرزندگی   ي بین  هدف درك رابطه. پژوهش براي نخستین بار روش علی را براي این منظور به کار بسته است

اي و روش تحقیق کـاربردي و از نـوع تحقیـق همبسـتگی اسـت و در       اندوزي مطالعات کتابخانه هروش داد. است هاي تاریخی بافت

  .دهد اثرپذیري سرزندگی از مورفولوژي شهري را نشان میي این جستار  نتیجه. گنجد میبندي تحقیقات علی  دسته

  کلمات کلیدي

  هاي تاریخیلوژي شهري، ناهمگونی اجتماعی، تحرك اجتماعی، سرزندگی، بافترموفو
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مقدمه-1

تواند تـأثیر بنیـادینی بـر     میمورفولوژي شهري :بیان مسأله- 1- 1

از . ]7[داشته باشـد سرزندگیو  محیطی هاي کیفیتایجاد و نگهداري 

گونی مشـهري دو ویژگـی تحـرك و نـاه     فولـوژي رموهاي  میان ویژگی

انتخـاب  در این بحث برگس اتبه علت قرابت موضوع با نظریاجتماعی 

تحرك و نـاهمگونی  ، ويي دوایر متحدالمرکز  بر اساس نظریه. یدندگرد

دوایر میـانی  هاي دائمی از  به دلیل مهاجرت(تاریخی  اجتماعی در بافت

و  شهروارد به به دوایر بیرونی و جایگزینی آنان با اقشار فرودست و تازه

شـهر   هـاي نـو  از بخـش  بیش) درآمد مهاجرین روستایی یا کارگران کم

  . داشته است تأثیر بسزاتاریخی  بر افول سرزندگی در بافت کهبوده

ــرورت-2- 1 اي  ســاخت ســامانه محــیط انســان:اهمیــت و ض

سـاخت   ي آنچه طراحان بر محیط انسان همهواستسیاسی -اجتماعی

در . ]1[اجتماعی و فرهنگی اسـت  -دارند، داراي اهمیت سیاسی روا می

به این مسائل کمتـر  ،تاریخیهاي حالی که در بازآفرینی و مرمت بافت

که یکی از سرزندگی استافول ، سائل اجتماعییکی از م. شود توجه می

جیکـوبز  نقـل از  هـا بـه    بافت هاي گسترده از این دالیل اصلی مهاجرت

ي  را رمزگـان هشـداردهنده  » متروك شدن«و » رکود«وي.[18]است

ترین امکان رگبزدانست و  دار می تبدیل یک بافت عادي به بافت مسأله

موفقیت در مرمت و بهسازي بافت را ماندن ساکنان در محلـه و روابـط   

ي تضـمین زنـدگی   تـا انـدازه   و سرزندگی خیابان آنانانسانی همبسته 

بـه دلیـل   از طرفـی   .[18]دانسـت  روهـا مـی  عمومی و امنیت در پیـاده 

دوایـر  ي  تـاریخی در مراکـز شـهري، طبـق نظریـه     بافـت  استقرار اکثر

از  و تحـرك اجتمـاعی بـیش   ، نـاهمگونی  1سالمرکز ارنست بـرگ حدمت

 بررسی اثـر ایـن دو پدیـده بـر سـرزندگی بافـت      لذا. استشهر  ي بقیه

ي  نماید که در صورت اثبات وجـود رابطـه   تاریخی از آن جهت مهم می

رکـود و افـت    و ، رونـد متـروك شـدن    آن، با کنتـرل  ها آنمعنادار بین 

رسیدگی به ایـن مهـم   عدم . شود میمعکوس  کند، کنترل یاسرزندگی 

هـاي وارد بـر    تنشافزایشتاریخی به علت  ساکنان بافتشود  سبب می

در اولین  ، درصدد ترك آنباالاجتماعیو تحرك  در اثر ناهمگونیها آن

محیطـی و   کیفیـت متروك شدن سبب افـول  .فرصت اقتصادي برآیند

  .گرددمی افزونل رکود و اضمحال سرعتو  شدهبافتسرزندگی 

:هدف-3- 1

بـرآنیم تـا از طریـق ارتقـاي      جسـتار در این : هدف اصلی -1-3-1

  . بکاهیم آنو رکود ، از متروك شدنهاي تاریخی سرزندگی بافت

تحـرك  ي بین معنادار دستیابی به رابطه:عملیاتی هدف -1-3-2

  تاریخی  و ناهمگونی اجتماعی و سرزندگی بافت

سرزندگی، برخی محققان بـه  بحثدر :ي پژوهشپیشینه- 4- 1

گونـاگون ابعـاد  بـه  برخـی  ، کیفیـت محیطـی  ي باالدست یعنـی   حوزه

مانند آثـار آرنهـایم، طبیبیـان، کـالن،     (برخی و ... فیزیکی، اجتماعی و 

در خصــوص . انــد دســت پرداختــهي پــایین بــه حــوزه )نیــومن و وایــت

ــراوان هــاي رك اجتمــاعی تحقیــقحــنــاهمگونی و ت ، امــا بیشــتر در ف

 ،در مسائلی از قبیل اختالف طبقـاتی و  موجودندهاي اجتماعی  ژوهشپ

تحمـل   ،گزینی اجتماعیجدایی ،تحقیقات سیاسی، نسبت جنسی فعال

هـایی کـه ایـن دو     اند، در پـژوهش و مسائل تربیتی طرح شدهاجتماعی 

انـد، بیشـتر در    رفتـه مقوله در ارتباط با  علوم طراحی محیطی بـه کـار   

ــه ــر (شناســی اجتمــاعی شــهري و آســیبي  ي توســعه زمین ــد اث مانن

هـا اسـتفاده شـده اسـت و در مـوارد       از آن) 1383در سال اکبري علی

مـورد   ا روابـط همسـایگی  در ارتباط با مبحث امنیـت شـهري یـ    نادري

شناسی  تاریخی با رویکرد جامعه ي بافت حوزهاند، اما  تحقیق قرار گرفته

تحـرك و  لـوژي شـهري و   مورفوشهري تـا کنـون بـراي یـافتن اثـرات      

این پـژوهش بـراي   . ناهمگونی اجتماعی بر سرزندگی به کار نرفته است

  .به کار بسته است حوزهاین نخستین بار روش علی را در 

:هاپرسش- 5- 1

  تاریخی چیست؟ تحرك اجتماعی و سرزندگی بافتي بین  رابطه-1

  تاریخی چیست؟ ناهمگونی اجتماعی و سرزندگی بافتي بین  رابطه-2

  :هافرضیه- 6- 1

هـاي تـاریخی   تحرك اجتماعی و سرزندگی بافـت  بین :H1ي فرضیه

  .و معناداري وجود دارد معکوسي  رابطه

هاي تـاریخی  ناهمگونی اجتماعی و سرزندگی بافت بین:H2ي فرضیه

  .و معناداري وجود دارد معکوسي  رابطه

:روش پژوهش-7- 1

استاد 12ي اول  مهدر پرسشنا.اي بوده است کتابخانهاندوزي  روش داده

کارشناسی ارشد علوم دانشجویان ي دوم  در پرسشنامهو علوم اجتماعی 

 .شـدند انتخـاب  ي آمـاري   به عنـوان جامعـه  نفر  32به تعداد اجتماعی 

 نفـري  12ي آمـاري   از جامعـه  برابر فرمول کـوکران گیري، جهت نمونه

نفـري  32آمـاري از جامعـه و  عـدد  6به تعـداد   1ي  شمارهپرسشنامه

روش .شـد  32تقریبـاً معـادل    ، حجـم نمونـه  2ي  ي شـماره  پرسشنامه

و از نوع  از نظر ماهیت تحقیق همبستگی،تحقیق از نظر هدف کاربردي

  . استپرسشنامه نیز و ابزار پژوهش  است نگر ، از نظر زمان حالعلی

فولـوژي  رموو  سـرزندگی متغیـر وابسـته   :معرفی متغیرها- 8- 1

ناهمگونی اجتماعی و تحرك اجتماعی به عنـوان  شهري با دو زیر معیار
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، حـوزه و شناسـی شـهري    ، جامعـه رویکـرد . دنباشـ  متغیر مسـتقل مـی  

.ی شهري ارنست برگس استشناس جامعهو دیدگاه هاي تاریخی  بافت

مراکــز تــاریخی  بافــت: محــدوده و قلمــرو پــژوهش-9- 1

اثبـات  ریخی ایـران تـا  افول سرزندگی بافتچون . استشهرهاي ایران 

مراکـز  فزونی ناهمگونی و تحرك اجتماعی بافت تـاریخی  ،]12[گردیده

مـورد پـژوهش قـرار    نیـز  واقع در آن نسبت به سایر نقاط شهرشهري 

مراکز شـهري   از تاریخی غیر نتیجه قابل تعمیم به بافتلذا  ؛]4[گرفته

.دباش نمی ]10[اي  ي قطاعی یا چندهسته سیستم توسعه باشهرهایی  و

هاانی نظري و دیدگاهمفاهیم، مب- 2

:مفاهیم نظري -2-1

ــرزندگی-2-1-1 ــاي:س ، Vitality،Viabilityســرزندگیبرابره

livability ،livelinessکه بـه جـز    است»vitality «   ،لغـات دیگـر

.[16]پذیري و قابلیت زندگی هستند بیشتر به مفهوم زیست

ــاهمگونی اجتمــاعی -2-1-2 ــأثیر عوامــل صــنعتی، : 2ن تحــت ت

مختلفـی   قهلیو س ، انتظارافراد از دیدگاه ،دي، اجتماعی و فرهنگیتصااق

بـین دو قشـر فقیـر و     هاي مادي فاوتتناهمگونی اجتماعی  .ندبرخوردار

سـواد، آمـوزش، تخصـص،     انواع ناهمگونی در زمینه. کند غنی ایجاد می

، نـاهمگونی وسـیعی   ، آداب و سنن، هنجارهاي اجتماعی، فرهنگارزش

ناهمگونی بافت تاریخی به علـت حضـور   . کند زرگ ایجاد میدر جوامع ب

زمـانی   و اسـت شـدید هاي پناهنده، مهاجر، کـارگران مهمـان    جمعیت

تـاریخی   شود که این اقشار در مجاورت ساکنان بومی بافـت  شدیدتر می

منـد بـه    و عالقـه  فرهنـگ پایبند به جمعیت متخصص، گاهی متمول،(

.]5[گزینند سکنی می )ا و آداب فراوانبا هنجارهو اقشار سنتی  تاریخ

 در پـی تـالش  ،  موقعیتاحرازدر شهر :تحرك اجتماعی -2-1-3

برداري  رهبهو بیشتر شکوفا هااستعداد. اکتسابی است نه انتسابیو افراد

زنـدگی  .استپویا و پرتحرك  ینقاط ،، از همین رو نقاط شهريشود می

زنـدگی   ینـوع گرایـی  تخصص .با تحرك اجتماعی در ارتباط است3پویا

 بافـت اجتمـاعی  متوسـط تحـرك    ،پویا و باتحرك در شهر ایجاد کـرده 

  .]5[نظریه برگس بیش از سایر نقاط شهر استتاریخی پیرو 

مـاعی، اقتصـادي و   روابـط اجت  :شناسی شـهري جامعه -2-1-4

شناسـی  اي از جامعـه زمینـه  و کنـد  مـی را مطالعـه   فرهنگی درون شهر

عصـر   زنـدگی بشـر  ي شـیوه جایگاه مهمی در بررسـی  و  بودهکاربردي 

آمـوزش   و ، صـنعتی شـدن  اشتغال، اسکان، محیط زیست، رفـاه حاضر، 

زندگی  سطحبهبودپاسخگویی به نیاز انسان در جامعه و  آنهدف .دارد

. ]5[استاجتماعی  ،هاي اقتصاديو اصالح شاخص کنش متقابلو 

ماقبـل معاصـر کـه بـه      وارادشـهري   بافت:تاریخی بافت  -2-1-5

  .]9[گردند  پهلوي اول منتهی مییا ي قاجار لحاظ تاریخی به دوره

  : مرور ادبیات تحقیق -2-2

  :مبانی نظري -2-2-1

  : دهد نشان می سرزندگی را حوزهمبانی نظري 1جدول: سرزندگی

  سرزندگی پردازان حوزه معیارهاي سرزندگی از دید نظریه: )1(جدول

  [18]وبز جین جیک

، تکیه بر سه نو و  قدیمی هاي آمیزه ساختمانردم، مازدحام وحضور  ها، اختالط کاربري

  ي همسایگی مجموعهو  پاركرو،  عنصر خیابان و پیاده

]2[ساي پامیر 

  ، تنوع و تراکم کاربريدسترسیقابلیت قلمرو همگانی باکیفیت، بازار متنوع،

  ]8[کوین لینچ 

  ي موجودات بقاء همه عملکردهاي حیاتی و امکانشکل شهر حامی 

  ]3[من دیوید چپ

مخـتلط،   کـاربري  تنوع کالبدي، کیفیت مناظر،ساعته تمام ایام هفته،  24تنوع فعالیت 

  تاریخی گاهخرید، جذابیت محیطی، تکیهپیاده و تحرك، مراکز  محل اجتماع و تفریح و

  ]6[گوردون کالن

    یزانگ همنشینی مناظر دل

  :شناسی شهري مبانی نظري جامعه

سـاکن، هـاي  گـروه ي هـا تعـارض بـه علـت   شـیکاگو  : مکتب شیکاگو

متشکل  شناسان ساختار؛ در نتیجه جامعهاستشناسی آزمایشگاه جامعه

در  ،مکتباین گذار انیبن4لوئیس ورث. کردندتحلیل آن را هاي محلهاز 

 در مجلـه » زنـدگی  يشهرگرایی به عنوان یـک شـیوه  «يمقاله 1938

شناسی آمریکا به چاپ رساند که در آن از دیدگاه وي، شهر یـک  جامعه

ص هـاي خـا  ی بـا ارزش که هر قسمت آن توسـط گروهـ   استموزائیک 

همزیستی . هاي خاصی حکمفرماستآداب و سنن و روش واشغال شده 

نیـز   5وایت. شناسان اهمیت زیادي داردو سایر جامعه وياز دید هاگروه

ــ ــرد . ه بررســی شــیکاگو پرداخــتب ــه را تقســیم ک ــراد منطق  -1: او اف

از هـا   خـروج نهـایی آن  و  تحرك اجتماعی بادانشجویان و اهل تحصیل 

.در محـل نـدن باقی ماسواد و تخصص و  توجه به بیي دسته -2منطقه 

  .]5[.کردمتابعت می یخاص یهر گروه از مجموعه ارزش

ارنسـت  :مکتـب شـیکاگو   در قالـب  ي دوایر متحد المرکزنظریه

 بافـت شـهري مبتنـی بـر دوایـر      کند که میمطرح  رااین نظریه  برگس
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هر یک داراي ،ي فرضیند دایرهچشهر به . استو مرتبط درون یکدیگر 

  )1تصویر(.]10[گردد میبندي طبقه،خصوصیات مختص به خود

  

  ]5[:مأخذ، ي دوایر متحدالمرکز یهطرح شماتیک نظر: )1(ریتصو

شـرایط  و  هاي مختلف شـهر در بخشافراد  با این نمودار، تمایل برگس

بررسـی  هـا را آني  متمایز کنندهفرهنگی، اجتماعی، موقعیت اقتصادي 

توزیع و اسـتقرار   اًبهتر مجدد افراد به دنبال موقعیتکرده و متوجه شد 

  .]5[استي دوم مستمر ر منطقهدجایی باالخص  و جابهتحرك  یافته،

تحت تأثیر عوامـل   اًدائم شهرنشینان :برگسنظریه تحرك اجتماعی

آمـوزش بهتـر،   و دسـتیابی بـه کـار     واقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی    

سیکل «این فرآیند . شوند جا می جابهو گذران فراغت نیازهاي اقتصادي

مسائل  ،اجتماعی به دنبال تحرکات. دارد نام[17]» 6جایگزینی تجاوزي

اقشـار مهـاجر  و نظارت بر رفتـار افـراد   کاهش به علت يداحاجتماعی 

بـه طـور کـل     .گـردد پدیدار می، فقر، واندالیسم بزهکاري، انحرافمانند 

ــه ــده ،ي تحــرك اجتمــاعی نظری ي ســیکل جــایگزینی تجــاوزي و  پدی

 هاي درونی و فزونی ناهمگونی اجتماعی در هاي متوالی از حلقه مهاجرت

هاي فرضی یا دوایـر  جایی از حلقهجابه.دهد مراکز شهري را توضیح می

بـه محـض   و مداوم است ي فقیرنشین منطقهبه خصوص در 7کارکردي

.]5[کندتغییر می ويسکونت ، محل فرد پایگاه اقتصادي تغییر

هاي تاریخی مراکز شـهري بافت: هاي تاریخی در مراکز شهريبافت

در نتیجـه شهرنشـینی شـتابان و گسـترش     «: شودچنین توصیف میاین

اي در زمینـه سـازمان فضـایی و کالبـدي     افقی شهرها مشکالت عدیـده 

افت منزلت مکانی و اجتمـاعی خصوصـاً در نـواحی    : حاصل شدهشهرها 

جایی جمعیت و تبـدیل  مرکزي، خروج مالکان و ساکنان قدیمی و جابه

درآمـد،  ینان کـم نشمراکز شهري به مقصد مهاجرت درون شهري اجاره

فرسودگی کالبدي اجتماعی زیرساختی و افت شدید اقتصادي، از دست 

از بین رفتن نقـش  هاي تاریخی مراکز شهري،  ارزش بافتدادن میراث با

هویـت تـاریخی   و اصـلی شـهرها   ي مراکز به عنوان قلب تپنده و هسته

لذا .]4[» جایی جمعیتفقر شهري در نتیجه جابه ي ، پدیدهآنفرهنگی 

 اجتمـاعی در بافـت  و تحـرك  نـاهمگونی  شـود کـه    اینگونه استنتاج می

در مراکز متأثر از سیکل جایگزینی تجاوزي و اختالف طبقاتی و تاریخی 

  .استهاي نوین شهر  از بخش بیشي تحرك اجتماعی،  نظریه

  :ي تحقیق پیشینه -2-2-2

  :است آمدهسرزندگی محققان سایر معیارهاي 2جدول در 

  ي پژوهش معیارهاي سرزندگی بر اساس پیشینه: )2(جدول

  ]15[مدیري و بهبودیان باجگیران

، خوانایی، امنیت، حس تعلـق (، عوامل ذهنی )شناسی، تنوع فضایی زیبایی(عوامل عینی 

  )روزي شبانه فعالیتمشارکت مردم، آسایش و نشاط، بهداشت، 

  ]13[خستو و سعیدي رضوانی 

، اجتمـاعی عوامـل  ، اقتصـادي عوامل ،فرهنگیعوامل فضایی،  لعوام: جذابیت و رضایت

  ) جمعی یا فردي، بعد شب و روز، نوعزمان (فعالیت غیر کالبديعوامل ،کالبديعوامل 

  ]11[زادگان حمیدي و اسماعیل

، تنـوع   کیفیت، دسترسی، یبخش هویت، تحرك، راحتی، تمیزي، امنیت، جذابیت مناظر

  تداوم حضور، تنوع کالبدي، اجتماعی فعالیت، فعالیت، امکان گزینشسنیگروه

  ]14[محمدي  و دیگران

  همگانی بودن، دیدارگاه بودن، مشارکتی بودن

  چهارچوب نظري  -2-2-3

،مورفولوژي شهري، نظریات ارنست برگس اسـت چارچوب نظري 

پـردازان و   چارچوب نظري سـرزندگی، ترکیـب نظـر کلیـه نظریـه     

  :معیار مشترك به شکل ذیل انتخاب گردید 10و  ستامحققان

  معیارهاي سرزندگی بر اساس چارچوب نظري: )3(جدول 

  )تراکم و ازدحام جمعیت و جنب و جوش مردم(حرکت پیاده -1

  )گردش، خرید، گفتگو، کارفعالیت تنوع  (ها  کاربرياختالط -2

  )ارکرد در تمام ایام هفته، کها ها و رستورانشاپمانند کافی(روزي هاي شبانه کاربري-3

انـدازهاي کـافی،    پاکیزگی، مبلمان مناسب، سایه،کیفیت محیطی(کیفیت و آسایش -4

  )نورپردازي مناسب، تأسیسات زیربنایی مناسب

فروشی، فعالیت خرید، درآمدزایی، رونق کسب و کار، مراکـز   وجود خرده(بازار متنوع -5

  )روزيخرید شبانه

انگیـز، جـذابیت    همنشینی مناظر دلع بصري، سازگاري بصري، تنو(بصري جذابیت  -6

  )بصري تابلوها و عالئم مناسب، فقدان نازیباییتنوع رنگ و بافت،  ،ها ساختمان

  )سواري، اتومبیل شخصی دوچرخه ،روي حمل و نقل عمومی، پیاده(دسترسی مناسب-7

  )بخش ت، نظارت عمومی، کالبد امنیکالبدي و اجتماعی امنیت(امنیت -8

روابط افراد محله، میزان مقبولیت محله بـراي افـراد   ارتباطات و (تعامالت اجتماعی  -9

  ..)الحسنه و  هاي قرض ساکن، وجود مراکز حمایتی مانند صندوق

گانه، احساس تعلق، خاطرات جمعی، غرور اجتمـاعی،  5اغناي حواس (غناي حسی -10

  )تخوانایی محیط، تصویر ذهنی مطلوب، احساس هوی

براي حذف نقـش محقـق و   :معرفی معیارهاي سنجش -2-3

بـه  گانـه  10معیارهـاي  1پرسشنامه، در شناسان بررسی از دید جامعه
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 هـا  آنمشخص گردید معیارهـا بـه نظـر    و گذاشته شد آناننظرسنجی 

امـا  . پذیرفته شدندبه عنوان معیارهاي سنجش سرزندگی  ،بودهنزدیک 

عدم سنخیت افراد  ،عی معادل تعریف آنمعیار سنجش ناهمگونی اجتما

زیـاد اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي      تاریخی و تفـاوت  ساکن در بافت

ي تحـرك   نظریـه معیار سنجش تحرك اجتمـاعی معـادل   . شدانتخاب 

  .میزان مهاجرت باال با مقصد و مبدأ بافت تاریخی انتخاب شد ،اجتماعی

هاي پژوهشیافته- 3

جهت آزمون :ها حلیل دادهآزمون آماري و تجزیه ت -3-3

سـرزندگی از  ي  گانه10اثرپذیري معیارهاي که 2ي  پرسشنامه ،فرضیه

تحرك و ناهمگونی اجتماعی را طی بیسـت پرسـش در طیـف لیکـرت     

شناسـی توزیـع    جامعـه متخصصـان  بـین  مورد نظرسنجی قرار داده بود

 و دهندگان پاسخ، ضرایب وزنی هاتحلیل آماري پرسشنامهبراي . گردید

جمـع امتیـاز هـر پرسـش     اعمال شده، سازينرمالاز میانگین آن پس 

میانگین نمونه  ي مقایسهاستودنت جهت  Tآزمون سپس . حاصل گردید

میـانگین مفـروض    بـا  ، )که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شـده (

میانگین اسـتاندارد  مشخص نبودن با توجه به .کار رفته استبه جامعه 

ف استاندارد جامعه براي مشخص شـدن میـزان خطـاي    انحراجامعه و

 19ي آزادي  رده شده، درجهباي به کار  تک نمونه T، آزمون گیري نمونه

کـه تقریبـاً معـادل انحـراف اسـتاندارد       است 05/1و انحراف استاندارد 

ــر .اســت zدر روش ) δ(جامعــه  ــروض جامعــه ب ــانگین مف اســاس می

تحلیـل سـنجش وضـعیت    5و  4جـدول  . اسـت  7هاي مشابه پژوهش

  .اند  اثرگذاري متغیرها را نشان داده

تعیین وضعیت اثرگذاري بر اساس امتیاز پرسش): 4(جدول

جمع امتیاز با اعمال ضرایب 

  وزنی نرمال

µ >7  5/95< µ <7  µ <5/95  

  اثر نامطلوب  ثرابی  اثر مطلوب  وضعیت اثرگذاري

  

  بر وابسته متغیرهاي مستقلزیروضعیت اثرگذاري : )5(جدول

زیرمعیار 

  سرزندگی

  اثرپذیري از ناهمگونی اجتماعی  اثرپذیري از تحرك اجتماعی

  وضعیت  )A(امتیاز  وضعیت  )A(امتیاز

  )H2(نامطلوب   86/0  )H1(نامطلوب   08/1  حرکت پیاده

  )H0(تأثیر بی  08/7  )H1(نامطلوب   13/1  اختالط کاربري

 کاربري

  روزي شبانه
  )H1(نامطلوب   73/1

  )H2(نامطلوب   95/0

  )H2(نامطلوب   76/2  )H0(تأثیربی  43/5  کیفیت و آسایش 

  )H2(مطلوب   19/11  )H0(مطلوب   62/8  بازار متنوع

  )H2(نامطلوب   5/1  )H0(تأثیر بی  61/5  بصريجذابیت 

  )H0(تأثیر بی  12/6  )H1(نامطلوب    11/3  دسترسی

  )H2(نامطلوب    62/0  )H1(نامطلوب    06/1  امنیت 

تعامالت 

  اجتماعی
  )H0(مطلوب   6/7

75/0  
  )H2(نامطلوب 

  )H2(نامطلوب   42/4  )H1(نامطلوب    93/4  غناي حسی

  )H2(نامطلوب   6/3  )H1(نامطلوب    4  جمع نهایی

گیري بندي و نتیجهجمع-4

زیرمعیار سرزندگی داراي  6در تحرك اجتماعی:بندي جمع -4-1

. داردمطلوب زیرمعیار اثر دوأثیر و در ت نامطلوب، در دو زیرمعیار بی اثر

سبب کاهش سـرزندگی  ، تحرك اجتماعی )4عدد (با توجه به میانگین 

زیرمعیار سرزندگی  7ر ناهمگونی اجتماعی نیز د.باشد تاریخی می بافت

زیرمعیار بـازار متنـوع   تأثیر و در  نامطلوب، در دو زیرمعیار بی داراي اثر

 بـوده و نشـان از اثـر    6/3همگونی اجتماعی میانگین نا. داردمطلوب  اثر

بـا  آن نـامطلوب   تـأثیر  که بر سرزندگی بافت تاریخی دارد آننامطلوب 

به طور کل . استاختالف کمی بیش از اثرات نامطلوب تحرك اجتماعی 

نـامطلوب داشـته و    تـاریخی اثـر   فولوژي شهري بر سرزندگی بافـت رمو

  .استتاریخی شده  سبب افول سرزندگی در بافت

و   شـده ي نخسـت تأییـد    فرضیه:ي نخست پاسخ فرضیه-4-1-1

هاي تاریخی تحرك اجتماعی و سرزندگی بافت بین«: توان ادعا نمود می

هاي  به این معنی که در بافت» .و معناداري وجود دارد معکوسي  رابطه

  .یابد تحرك اجتماعی، سرزندگی کاهش می افزایشاز طریقتاریخی 

توان  و می شدهي دوم تأیید  فرضیه:ي دوم یهپاسخ فرض -4-1-2

هـاي تـاریخی   ناهمگونی اجتمـاعی و سـرزندگی بافـت    بین«: ادعا نمود

 به ایـن معنـی کـه در بافـت    » .و معناداري وجود دارد معکوسي  رابطه

  .یابد کاهش میتاریخی با افزایش ناهمگونی اجتماعی، سرزندگی 

  : گیري، بحث، پیشنهاد نتیجه -4-2

هاي تاریخی تأثیرگذار بـوده و بـا آن    اجتماعی بر سرزندگی بافتتحرك 

تحــرك اجتمــاعی،  افــزایشو معنــادار داشــته و بــا  معکــوسي  رابطــه

بیشترین تأثیرات تحرك اجتمـاعی بـر افـول     .یابد سرزندگی کاهش می

ترتیب از طریق ایجاد کـاهش زیرمعیارهـاي    بهتاریخی  سرزندگی بافت

، روزي هــاي شــبانه ، کــاربريکــاربريالط ، حرکــت پیــاده، اخــتامنیــت

کمترین تأثیر منفی تحرك اجتمـاعی   .باشد دسترسی و غناي حسی می
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تحرك اجتماعی چندین برابر افـت غنـاي   . بر کاهش غناي حسی است

یـت  اجتماعی بر دو عامل کیفرك حت. گردد حسی، سبب افت امنیت می

متنـوع و  یجاد بـازار  تأثیر بوده، اما بر ا جذابیت بصري بیو آسایش و نیز 

تواند این  افزایش تعامالت اجتماعی، اثرات بسیار مطلوبی دارد؛ البته می

بافت تاریخی باشد و این طور قلمداد شود که نتیجه منتج از بازار باقوام 

بازار بافت تاریخی به طور مجزایـی از کلیـات بافـت، سـرزنده      ،نفسه فی

در خصــوص . اشــداجتمــاعی نباثــر مثبــت تحــرك حــاکی از و اســت 

هاي تـاریخی تأثیرگـذار    اهمگونی اجتماعی نیز بر افول سرزندگی بافتن

ي معکوس و معنادار داشـته و بـا فزونـی نـاهمگونی      بوده و با آن رابطه

بیشـترین  . یابـد  هاي تاریخی، سـرزندگی کـاهش مـی   اجتماعی در بافت

 بـه  هـاي تـاریخی   تأثیرات ناهمگونی اجتماعی بر افول سـرزندگی بافـت  

، تعـامالت اجتمـاعی،   از طریق ایجاد کاهش زیرمعیارهاي امنیتترتیب

بصري، کیفیت و آسـایش و  جذابیت  روزي، حرکت پیاده، کاربري شبانه

، بـر  گـردد  کمترین اثرات نامطلوب بر کاهش غناي حسی مشـاهده مـی  

مطلوب داشـته   و بر بازار متنوع اثرتأثیر  بیاختالط کاربريدسترسی و 
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