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چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی ارتباط فضاهای سکونتی با ابعاد سبکِ زندگی ساکنان است .از بعد نظری ،یکیی از ویوارد
تأثیرگذار بر سبک زندگی در ویان ساکنان فضاهای سکونتی ،قابلیتهایی اسیت کیم وحییر در ااتییار انقیان قیرار
وی دهد .با واکاویِ ابعاد وختلف سبک زندگی و قابلیتهای وکانی تأثیرگذار ،ارتباط ویان وؤلفم هیای وکیان و ابعیاد
سبک زندگی در وحلم های سنتی و وعاصر در راستای اعتبارسنجی الگوی نظری تحقیق در شهر تبریز بررسیی شید.
تعداد جاوعۀ آواری 211 ،نفر از ساکنان هر وحلم است کم بم روش تحلیی عاوی تأیییدی بیم بررسیی تأثیرگیذاری
فضاهای سکونتی بر ابعاد سبک زندگی پردااتم شد .وهمترین یافتمهای تحقیق این است کم قابلییتهیای فضیاهای
سکونتی وی توانند بر ابعاد وختلف سبک زندگی تأثیرگذار باشیند .آزویون ولالعیاظ نظیری در وحلیمهیای سینتی و
وعاصر حاکی از این است کم در وحلۀ سنتی ،قابلیت فیزیکیی در سیلم وحلیم و قابلییت ننیادین در سیلم اانیم،
بیشترین تأثیر را بر رشد ابعاد سبک زندگی داشتماند .در اصوص ابعاد سبک زندگی در سیلم وحلیم ،بدعید تعاوی ،
تحت تأثیر قابلیت فیزیکی و در سلم اانم ،بدعد تعاو  ،تحت تأثیر قابلیت ننادین ،تأثیرپذیری بیشتری داشتمانید .در
وحلۀ وعاصر ،قابلیت اجتناعی در سلم وحلم و قابلیت ننادین در سلم اانم ،حداکثر تأثیر را بر تقویت ابعاد سیبک
زندگی داشتم اند .در اصوص ابعاد سبک زندگی در سلم وحلم ،بدعد وحدظ ،تحیت تیأثیر قابلییت اجتنیاعی و در
سلم اانم ،بدعد وحدظ ،تحت تأثیر قابلیت ننادین ،تأثیرپذیری بیشتری داشتماند.
واژگان کلیدی :سبک زندگی ،شهر تبریز ،فضاهای سکونتی ،وحلمهای سنتی ،وحلمهای وعاصر.

 وقالم علنی ی پژوهشی ،وقتخرج از طرح پژوهشی با عنوان «قابلیتهای فضاهای سکونتی در راستای تحقق
سبک زندگی ااالقی (اعتبارسنجی در فضاهای سکونتی سنتی و وعاصر شهر تبریز)» ،با حنایت صندوق حنایت
از پژوهشگران و فناوران کشور ،وعاونت علنی و فناوری ریاست جنهوری
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Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between residential
environments and the residents’ lifestyle dimensions. Theoretical studies suggest that
the capabilities of residential environments can affect different aspects of lifestyle. To
validate the theoretical model of the study, a traditional and a contemporary
neighborhood in Tabriz were selected. The statistical population for each
neighborhood was determined to be 200 residents. A confirmatory factor analysis was
used to evaluate the impact of residential environments on lifestyle dimensions. The
results of our theoretical tests on a traditional and a contemporary neighborhood
suggested that in the traditional neighborhood, the physical capability at the
neighborhood level and the symbolic capability at the home level had the highest
impact on the development of lifestyle dimensions. In terms of lifestyle dimensions,
at the neighborhood level, the interaction dimension was affected the most by the
physical capability, whereas at the home level, the interaction dimension was affected
the most by the symbolic capability. In contrast, in the contemporary neighborhood,
the social capability at the neighborhood and the symbolic capability at the home
level had the highest impact on the improvement of lifestyle dimensions. In terms of
lifestyle dimensions, at the neighborhood level, the unity dimension was affected the
most by the social capability, whereas at the home level, the unity dimension was
affected the most by the symbolic capability.
Keywords: Residential environments,
contemporary neighborhoods, Tabriz.
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مقدمه و طرح مسئله
انقان در طول زندگی ،هنواره در ارتباط وقتقیم بیا فضیای سیکونت ایود بیوده و ایین کین
وتقاب  ،بر تنام ابعاد وجودی انقان و سبک و شیوۀ زندگی وی تأثیرگذار بوده است .دستیابی بیم
سبک و شیوۀ زندگی ،وقئلمای بقیار پیچیده است کم یکی از ریشم های آن ،در تعاو و ارتبیاط
ویان فضاهای سکونتی و ابعاد سبک زندگی ،قاب تحلی است .دوران ویدرن و پقیتویدرن بیا
تنام ویژگی های وثبت و ونفی ،تنام جوانب و ابعاد زندگی انقان را تحت شعاع قرار داده اسیت
کم در این ویان ،وعناری و شهرسازی نیز دستخوش تغییراظ زیادی در کالبد و وعنا بوده اسیت.
در این دوران ،رشد شهرنشینی و ساات شهرکها و وحلمهای وعاصر ،درنتیجۀ زندگی ودرنیتیم
با کالبدی وتفاوظ ،اواهنااواه بر سبک زندگی انقانها تأثیر گذاشتم و آنها را بمسینتِ داشیتن
شیوۀ زندگی وتفاوظ سوق داده است ،اوا در وقاب هنوز هم برای وحلمها و بافیتهیای سینتی
هقتند کم توانقتماند سال های سال با حفظ کالبد وعناری و شهرسیازی سینتی ایود در وحلیم،
هنچنان اصالت و سنت زندگی اود را حفظ کنند .بنابراین وحققان با ولرح کردن این وقئلم کم
کدام قابلیتهای وحیر در وحلم های وعاصر و سنتی تأثیرگذاری بیشتری بر ابعاد سیبک زنیدگی
ساکنان دارد ،وارد فرایند تحقیق شدند .در این راستا ،با انتخاب وحلۀ نوبر تبریز بیمعنیوان وحلیۀ
سنتی کم باوجود نوسازیهای اایر هنوز هم توانقتم است اصالت و شیوۀ زندگی سنتی سیاکنان
اود را حفظ کند و هنچنین وحلۀ گلشهر و پرواز بمعنوان یکی از وحلمهای وعاصر شهر تبرییز،
کم در وعناری و شهرسازی این وحلم از اصول وعناری ودرن استفاده شده است ،تالش شید تیا
ویزان و چگونگی تأثیر وحیر (قابلیت های وحیر) را بر ابعاد سبک زندگی در دو وحیر وتفاوظ
(سنتی و وعاصر) ووردِبررسی قرار داده و درنهایت تأثیرگذارترین قابلییت هیر وحییر (سینتی و
وعاصر) بر ابعاد سبک زندگی شناسایی شود ،تا بتوان با شناسایی این پتانقیی هیای وحیلیی ،در
جهت تأثیرگذاری بر ابعاد سبک زندگی گام برداشت.
هدف تحقیق ،ولالعۀ تأثیر قابلیتهای فضاهای سکونتی بر ابعاد سبکِ زندگی ساکنان اسیت
و این تحقیق در پی پاسخگویی بم این سؤال است کم فضاهای سکونتی چگونم و بر چیم بدعیدی
از سبک زندگی ساکنان آن ،تأثیرگذار هقتند؟ در این راستا ،در بخ

نظری پژوه

تالش شید

تا ابتدا ،ابعاد وختلف سبک زندگی وورد واکاوی قرار گیرد و سپس تأثیر وؤلفمهای وکانی بر این
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ابعاد ،سنج

شود .در گام نهایی پژوه  ،ارتباط ویان وؤلفمهای وکان و ابعاد سبک زنیدگی در

وحلۀ وعاصر تدقیق شد.

مبانی و چارچوب نظری
برای ونابع بم تأثیر وعناری بر سبک و شیوۀ زندگی انقانها اشاره کیردهانید کیم در ایین وییان،
حائری وازندرانی ( )1311در کتاب «اانم ،فرهنی ،،طبیعیت» بیم تعیدادی از اانیمهیای سینتی
شهرهای هندان ،رشت ،کاشان ،شیراز و بوشهر پردااتم و درنهایت بم این نتیجم رسیده است کم
اانمهای اوروز رابلۀ اود را از فرهن ،و طبیعت گققتماند.
نتایج تحقیق ابراهینی ،سللانزاده و کراوتی ( )1311کم بیا هیدف بررسیی وییزان اثربخشیی
فرهن ،غرب در سبک زندگی ویردم شیهر هنیدان در اواایر دورۀ قاجیار و بیمتبیع آن وییزان
تأثیرگذاری آن در عرصم وعناری اانمها بوده اسیت ،نشیاندهنیدۀ تغیییراظ سیبک زنیدگی در
عرصم های اجتناعی ،فرهنگی و اقتصادی بوده کم این تغییراظ ،وعناری اانمها را تحیت شیعاع
قرار داده است .این تغییراظ در ورحلۀ اول در وعناری اانمهای طبقیۀ اعییانی تجریار بیم ونصیم
ظهور رسیده است .در عرصۀ کالن فضا ،سادگی فرم و حذف حیاطهای چندگانم قابی ِوالحظیم
است .در عرصۀ تحوالظ ویانی ،تحول در سازواندهی فضای داالیی و توسیعم و بقیر فضیای
داالی ولرح بوده و در عرصۀ ارد فضا ،اهنیت ننادین برای از عناصر وعناری شاو سیتون،
پلم و تزئیناظ ووردِتوجم بوده است.
پژوه

فرنقنن 1و تینیرین ،)2115( 2بر روی عواوی روانشینااتی ،اجتنیاعی و فضیایی

ساکنان اانمهای بازسازیشده تنرکز دارد .نتایج این پژوه

اکتشافی نشان داد کم رفتار وحیلی

شهروندان وی تواند از طریق کنترل رفتاری ،هنجارهای رفتاری و هویت وکانی پی بینی شیود و
 01درصد از واریانس ک رفتار وحیلی را تبیین کند .نکتم قاب تأو این است کم وداالمها برای
ارتقای رفتار وحیلی باید با گروههای ااص اجتناعی سازگاری داشتم باشند.
وحنود ،)2111( 3بم ولالعۀ رابلم بین وحیر فیزیکی و رفتار ساکنان آن در شیهرهای سینتی
ویپردازد و اثراظ یک وحیر فیزیکی ااص را در جنبمهای وختلف زندگی افراد آن و هنچنیین
1. Fransman
2. Timmeren
3. Mahmoud
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تأثیر وتقاب آن ها و تغییر ویژگیهای وحیلی کم در آن زندگی ویکنند ،تحلی ویکند .این کار با
تجزیم وتحلی سبک وعناری ااص وقکن و شک گیری عناصر و اصوصیاظ آن و تأثیر آن هیا
بر سنتها ،ارزشها و روابر اجتناعی وردم انجام شد .نتیایج ایین ولالعیم نشیان وییدهید کیم
وضعیت ووجود وحیر وقکونی در شهر قدینی ،بخ

اعظیم ارزشهیای فرهنگیی ایود را از

دست داده است ،کم پیوند بین هویت فرهنگی و اجتناعی ساکنان و سبک وعناری بافت فیزیکی
وقکن را تشکی ویدهد .هنچنین نشان ویدهد کم واقعیت وضعیت ووجود آن تیأثیر ونفیی بیر
ویژگیهای ساکنین و ارزشهای زندگی آنها دارد.
ورور تحقیقاظ انجامشده نشان وی دهد کم هرکدام از پژوه های پیشین بمنوبۀ اود سیعی
داشتم اند تا تأثیراظ وحیر و وعناری بر سبک زندگی ساکنان را ووردِسنج

قرار دهند ،اوا ایین

تحقیقاظ بمصورظ کلی بم وقولۀ سبک زندگی توجم کردهاند و بیم نظیر وییرسید جیای ایالی
تحقیقاتی کم تأثیراظ وحیر و وعناری را بر هر یک از ابعیاد سیبک زنیدگی ووردِسینج
دهند ،احقاس ویشود .لذا در این پژوه

قیرار

تالش شده تا با شناسایی ابعاد وختلف سبک زندگی،

ارتباط ویان ابعاد سبک زندگی با قابلیتهای فضاهای سکونتی ووردِسنج

قرار داده شود.

سبک زندگی در ارتباط با محیط
فرهن ،عبارظ است از :ارزش هایی کم اعضای یک گیروه وعیین دارنید ،هنجارهیایی کیم از آن
پیروی ویکنند و کاالهای وادی کم تولید ویکنند .ارزشها ،آروانهای انتزاعی هقتند ،حالآنکیم
هنجارها اصول و قواعد وعینی هقتند کم از وردم انتظار ویرود آنها را رعایت کنند .فرهن ،بیم
وجنوعۀ شیوه زندگی اعضای یک جاوعیم اطیالق وییشیود چگیونگی لبیاس پوشییدن آنهیا،
الگوهای کارشان ،وراسم وذهبی و سرگرویهای اوقاظ فراغت ،هنم را دربر وییگییرد (گییدنز،1
 .)51-55 :1315اصلالح «شیوه زندگی» یکی از جالبِتوجمترین ننونمهای بازتابندگی فرهنی،
است .ویلیام سافایر ،)1115( 2وعتقد بود کم این اصیلالح از نوشیتم هیای آلفیرد آدلیر)1121( 3
سرچشنم گرفتم است و پس از او در طی دهیۀ  ،1111ریشیمگراییان و تقریبیاد در هنیان زویان،
نویقندگان و طراحان آگهیهای تجاری اصیلالح شییوه زنیدگی را دسیتواییۀ ایود سیااتند.
1. Giddens
(سروقالمنویس نیویورک تاینز) 2. William Safire
3. Alfred Adler
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بااینحال ،دنیسران )1301( 1،براین اعتقاد است کم ریشۀ این اصلالح را باید در آثیار ویاکس
وبر ( )1315جقت وجو کرد« :اسلوب زندگی ،»2کیم در ارتبیاط بیا  standeآلنیانی (بیم وعنیای
ووقعیت ،وقام ،حال ییا وضیعیت) بیم وفهیووی کیم وبیر آن را بیمکیار وییگرفیت ،احتنیاالد در
وحاورههای جاری بمصورظ «شیوه زندگی »3درآوده است .شیوه زندگی اصلالحی است کیم در
فرهن ،سنتی چندان کاربردی ندارد ،چون ویالزم بیا نیوعی انتخیاب از وییان تعیداد زییادی از
اوکانهای ووجود است و در عن نمفقیر از نقی گذشیتم «تحویی گرفتیم ننییشیود» ،بلکیم
«پذیرفتم» ویشود .شیوههای زندگی بمصورظ عنلکردهای روزوره درویآیند ،عنلکردهیایی کیم
در نوع پوش  ،اوراک ،طرز کار و وحیر های وللوب برای والقاظ با دیگران تجقم وییابنید،
ولی این اوور روزوره ،در پرتو واهیت وتحرک هویت شخصی ،بمطرزی بازتابی در برابر تغییراظ
احتنالی باز و پذیرا هقتند .هنۀ انتخابها (و هنچنین انتخیابهیای وهیم و سرنوشیتسیازتر)
تصنیمگیریهایی هقتند کم وا نمفقر دربارۀ چگونم عن کردن ،بلکم دربارۀ چگونمبودن اوی
بم ورحلۀ اجرا ویگذاریم .هرچم وضع و حال جاوعم و وحیلی کم فرد در آن بمسر ویبرد بیشیتر
بم دنیای وابَعد سنتی تعلق داشتم باشید ،شییوه زنیدگی او نییز بیشیتر بیا هقیتۀ واقعیی هوییت
شخصی اش و ساات و هنچنین با تجدید ساات آن ،سروکار اواهید داشیت (گییدنز:1311 ،
 .)121-121بم دالی عنلی ،قشربندی بر اساس ونزلیت چنیان بیا انحصیاری کیردن کاالهیا ییا
فرصت های وادی یا آروانی هنگام پی
ویکنیم .نق

ویرود کم وا الزم بیودن آنهیا را اویری عیادی تصیور

تعیینکنندۀ «سبک زندگی» در «حیثیت» ونزلتی بیم ایین وعناسیت کیم گیروههیای

ونزلتی حاوالن ویژۀ «ویثاقها» هقتند .هرگونم «سبک بخشیدن »0بم زندگی ،بیم هیر شیکلی کیم
وتجلی شود ،یا از درون گروههای ونزلتی ونشأ ویگیرد و یا بموسیلۀ آنها تداوم ویییابید .حتیی
اگر از اصول ویثاقهای ناظر بر ونزلت بمشدظ تفاوظ کند ،بازهم نشیانمهیای نیوعیِ ااصیی را
وتجلی ویسازند ،بماصوص در ویان قشرهایی کم ونتازترند .بیمطیورکلی ،در وییان گیروههیای
ونزلتی ونتاز ،نوعی ارزش سلبی صالحیت وجود دارد کم وانع از انجام کیار وعنیولی وییشیود
وثالد براالف کار وجقنمسازی و سن،تراشی در کارگاه پر گردوااک ،نقاشی در «اسیتودیویی»
1. Denis Ring
2. Style of life
3. life-style
4. Stylization
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تنیز یا نوااتن ووسیقی ازنظر این گروههیا قابی ِقبیول اسیت (وبیر .)211-211 :1315 ،1تعیداد
الگوهای کلی شیوه زندگی البتم بقیار کنتر از تعداد انتخابهای ووجود در تصینیمگییریهیای
استراتژیک روزوره یا حتی درازودظ است .هر شیوۀ زندگی وقتلزم وجنوعیمای از عیادظهیا و
جهتگیری ها و بنابراین براوردار از نوعی وحدظ است کم عالوهبر اهنیت ااص اود ازنظیر
تداوم اونیت وجودی ،پیوند بین گزین های فرعی ووجود در یک الگوی کموبی

وینظم را نییز

تأوین ویکند .شخصی کم اود را وتعهد بم شیوه زندگی وعینی ویدانید ،انتخیابهیای دیگیر را
لزوواد «اارج از ووازین و وعیارهای اوی » ویبیند .هنانطورکم ،آنهایی هم کم با او در کین
وتقاب قرار ویگیرند ،عین هنین عقیده را دارند .افزون بر این ،گزین

یا ایجاد شیوههای زندگی

تحت تأثیر فشارهای گروه و ودلهای رفتاری آنها ،و هنچنین زیر نفوذ اوضاعواحوال اجتناعی
و اقتصادی ،صورظ ویگیرد (هنان.)122-121 :
ویی  ،)1113( 2سبک زندگی را یک الگوی وتنایز رفتار فردی و اجتناعی ییک فیرد ییا گیروه
ویداند .سبک زندگی بازتاب داونۀ کاو ارزشهای اجتناعی ،طرز براورد و فعالیتهاست .سبک
زندگی ترکیبی از الگوهای رفتااری و عیادظ هیای فیردی در سراسیر زنیدگی اسیت کیم طیی آن
فرایندهای اجتناعیشدن بم وجود آوده است (اینانی و سبزیان .)1310 ،بوردیو 3سیبک زنیدگی را
فعالیتهای نظاموندی کم از ذوق و سلیقۀ فرد ناشی ویشوند ،بیشتر جنبۀ عینی و اارجی دارنید و
درعینِحال بمصورظ ننادین بم فرد هویت ویبخشند و وییان قشیرهای گونیاگون اجتنیاع تماای
ایجاد ویکنند ،ویانگارد .سبک زندگی وجنوعمای نقبتاد منسجم از کلیم اوور عینی و ذهنی زنیدگی
فرد یا گروه هنچون داراییها ،الگوهای رفتاری ،روابر اجتناعی ،وصرف ،فعالییتهیای فراغیت و
سرگروی ،پوش

و ودیریت بیدن ،نحیوۀ غیذا ایوردن و چییدوان ونیزل و ...اسیت کیم وقیتلزم
0

وجنوعمای از عادظها و جهتگیریهاست (گیدنز  .)121 :1312 ،سبکهای زنیدگی وییتواننید
تشخیصپذیر باشند یا اساساد بمقصد ایجاد تشخیص ساوان داده شیوند .لیذا سیبک زنیدگی زائییدۀ
انتخابهای وردم در ویان وحدودیتهای سااتاری است کم آنها فراگرفتم است .برایناساس ،اوالد
تحلی سبک زندگی تنها بم بررسی الگوهای وصرف وادی وحدود ننیشود .تحلی سیبک زنیدگی
1. Weber
2. Veal
3. Bourdieu
4. Giddens
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پژوهشی است دربارۀ زندگی اجتناعی آنچنانکم در عن تحقق وییابد و زندگی عناصیری بیی
از وصرف را نیز دربر دارد ثانیاد پژوه

دربارۀ سبک زندگی عرصمای برای دنبیال کیردن وباحی

دیرینم دربارۀ سااتار و عاولیت و راهی بیرای تحلیی چگیونگی تحقیق ییافتن زنیدگی واقعیی و
پیاودهای آنچم تحقق یافتم است (برونقو 1و گرونیت .)2110 ،2سیبک زنیدگی وجنوعیم عقایید،
رفتار ،هوی و هوس ها و شیوه های تبیین شرایر اجتناعی یا شخصی است کم نوع ایاص واکین
فرد را تعیین ویکند (فاچینو 3و هنکاران .)2113 ،جنبمهای سبک زندگی ازنظر وییی عبارتنید از:
فعالیت ،رفتار ،ارزش ،نگرش و تعاو شخصی و گروهی کم وی تواند توسر اشخاص انتخاب شود
(ویی  .)1113،0سبک زندگی هنانگونمکم شاو الگوهای رفتارهیای عینیی و ایارجی (فعالییت و
رفتار) است ،الگوهای رفتارهای درونی و ذهنی (ارزشها و نگرشها) را نیز دربر ویگیرد .بنیابراین
سبک زندگی ،هم عینی و هم ذهنی است .سبک زندگی تنها نوعی بیان ییا ننیاد نیقیت بلکیم راه
دستیابی بم هدف و دارای اصالت است .بمبیانِدیگر ،کارکرد سبک زندگی واقعی بوده و راهی بیرای
رفع وشکالظ و پیگیری اهداف است (جباران .)1310،از دیدگاه آدلر ،5سبک زندگی ،یعنیی کلییت
بیهنتا و فردی زندگی کم هنۀ فرایندهای عنووی زندگی ذی آن قرار دارند .سبک زنیدگی وتکیی
بر آگاهی ،گزینشگری و االقیت فرد با پذیرش تأثیر وحیر فیزیکی و اجتناعی بمعنوان بقتر بیروز
است (وهدوی کنی .)1351 ،هنچنین سبک زندگی ،شیوۀ ثابتی است کم انقان با کنک آن ،اهیداف
زندگی را بیان ویکند و وشکالظ آن را از ویان ویبرد .در وقاب وجم تحنی شوندۀ سیبک زنیدگی
در علوم اجتناعی ،سبک زندگی در نظر روان شناسان دارای وجم اودبیانگری و تنایزآفرینی است
چون هر فرد ،چیزهایی از نظامهای گوناگون رفتاری را کم ویپقندد ،کنار هم ویچینید تیا یکتیایی
گزین

اود و درنتیجم فردیت اود را بم ننای

بگذارد و درنهایت ،سبک زندگی ،الگویی برآویده

از ارزش ها و باورهای وشترک یک جاوعم یا گروه است کم بمصورظ رفتارهای وشترک (تعاوی ) و
انقجام بخ  ،ظاهر ویشود (کاویانی .)11 :1311 ،ابعاد سیبک زنیدگی در جیدول  ،1بیمصیورظ
االصم آورده شده است.

1. Brunso
2. Grunert
3. Fuchino
4. Veal
5. Adler
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جدول  .1ابعاد سبک زندگی
ابعاد سبک زندگی
فعالیتها و
رفتارها
ارزشها و
نگرشها
تعامل

منابع

سبک زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادظهای فردی هقتند
کم باع

(باینگانی و هنکاران،

شک گیری فرایندهای اجتناعی ویشوند.

انواع پدیدههای ذهنی شاو بین ها ،ادراکاظ ،اعتقاداظ ،جهانبینی،
گرای ها ،ارزشها ،ترجیحاظ ،اراده و اواستمها ،عالقموندیها،

.)10 :1312
(ایونس 1و جکقون،2
)2115

دین ،سلیقم ،احقاساظ و هوی و هوس هقتند.
تعاو فردی یا گروهی در سبک زندگی ،راهی برای رسیدن بم
اهداف فردی یا گروهی است.

(شریفی.)53 :1311 ،
3

(گیدنز .)251 :1315 ،

سبک زندگی دارای انقجام و وحدظ (وجنوعمای از عادظها وانسجامبخشی
(وحدظ)

4

(ویی )0-203 :1113 ،

رفتارها) است.
ذائقمهای وشابم ،سبکهای زندگی وشابم ایجاد ویکنند کم باعوحدظ ویان گروهی ویشود.
سبک زندگی پدیدهای وتکی بر آگاهی و انتخابگری کم وحدود بم

انتخابی و
گ ینشی بودن

برای ویژگیهای وحیلی است و ازیکطرف ،ووجب تفاوظ بین
گروهی ویشود و بم برتریهای ونزلتی و طبقاتی وشروعیت
ویبخشد و ازسویِدیگر ،ووجب انقجام بخشیدن درونگروهی

(فاضلی.)11 :1312،
(پیترسون)021 :1113 ،5
6

(زبلوکی و کنتر ،
)1151

ویشود.
هدفمندی

سبک زندگی راهی برای رسیدن بم هدفها است.

7

(کاویانی.)11 :1311 ،

 وجم اودبیانگری و تنایزآفرینی و درنهایت جنبۀ ننادین و9

8

ننایشی داشتن سبک زندگی (بیانگر نناد و ننایشگر وحتوا بودن).

(لوو و ویگ :1111 ،
)21

نمادینبودن

-گاهی ننادها حاو وعانی هقتند ،وثالد بوردیو سبک زندگی را نناد

(تنایزآفرینی)

نظام قشربندی اجتناعی یا طبقم ویداند.

10

-گاهی ننادها عالئنی هقتند کم در حالت ایدئال باید واقعیتی

11

فراتر از اود را بازتاب

(استیبنز )351 :1115 ،
(بوردیو )111 :1110 ،

کنند.

1. Evanse
2. Jackson
3. Giddens
4. Veal
5. Peterson
6. Zablocki
7. Kanter
8. Loov
9. Miegel
10. Stebbins
11. Bourdieu
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از عواو تأثیرگذار بر سبک و شیوه زندگی انقان ،وحیلی است کم فرد در آن حضیور دارد.
انقان در هر وحیلی بم دنبال بهرهگیریِ حداکثری از پتانقی هیای ووجیود آن وحییر بیمونظیور
پاسخ بم انواع وتعدد نیازهای فردی و اجتناعی اود بوده و سعی ویکند وحیر اطیراف ایود را
همراستا با ساحتهای وجودی اوی

بمونظور وللوبتر کردن زندگی ،تغییر دهد .بیرای درک

سبک زندگی ،نیاز است تا ارتباط ویان انقان و فضاهای سکونتی تحلیی شیود .در ایین راسیتا،
وحیر قابلیتها و پتانقی هایی را در ااتیار انقان قرار ویدهد کم در سیم دسیتم هقیتند :الیف)
قابلیت فی یکی وحیر (قابلیتهایی کم وردم نیاز دارند تا بمگونمای فیزیکی با وحیر تعاوی پییدا
کنند) ب) قابلیت اجتماعی وحیر (قابلیتهایی کم وردم بمونظور ارتباطاظ و تعاوالظ اجتناعی
و ارتباط ویان فردی بدان نیازوندند) ج) قابلیت نمادین وحییر (قابلییتهیایی کیم ویردم بیرای
ارضای اواه

ها و تعاوالظ ننادین ،سنبولیک و روزگونم بم هنیراه ویژگییهیای فرهنگیی و

روحانی از وحیر انتظار دارنید) (وللبیی .)111 :1111 ، 1ایین قابلییتهیای فضیاهای سیکونتی
وی توانند بر ابعاد سبک زندگی (جدول )1تأثیرگذار باشند کم در ننودار  1وؤلفمهیای تأثیرگیذار
بر سبک زندگی بمصورظ االصم آورده شده است.

نمودار  .1الگوی مفهومی تحقیق (مؤلفههای تأثیرگذار بر سبک زندگی).
مأخذ :نگارندگان

با استناد بم ودل وفهووی تحقیق (ننودار ،)1بمعنوان فرضیمهای تحقیق ،فضاهای سکونتی بیم
کنک انواع قابلیتها و پتانقی ها شاو  :قابلییت فیزیکیی ،قابلییت اجتنیاعی و قابلییت ننیادینِ
فضاهای سکونتی ،وی توانند بر سبک و شیوۀ زندگی ساکنان اود کم شاو ابعادِ فعالیت و رفتار،
وحدظ ،هدفنندی ،انتخاب ،تعاوالظ اجتناعی ،ارزش و نگرش و تنایز است ،تأثیرگذار باشند.
1. Motalebi
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روششناسی
الف) نمونه موردمطالعه
در راستای هدف وورد پژوهی تحقیق کم ارزییابی وؤلفیمهیای وحیلیی (قابلییتهیای فضیاهای
سکونتی) تأثیرگذار بر سبک و شیوه زندگی انقانی است از ویان وحلمهیای شیهر تبرییز ،وحلیۀ
نوبر بمعنوان وحلۀ سنتی و وحلۀ گلشهر و پرواز  ،بمعنوان وحلۀ وعاصیر انتخیاب شیدند .بیرای
انتخاب این وورد پژوهیها ،وعیارهایی در نظر گرفتم شد کم عبارتند از :الف) انتخاب یک وحلیم
(وحلۀ نوبر) از بین وحلم های سنتی شهر تبریز و وحلۀ (گلشهر و پرواز) از بین وحلمهای وعاصر
شهر تبریز بمعنوان ووردپژوهی برای بم حداق رساندن وتغیرهای فرهنگی و اجتنیاعی ویؤثر بیر
سبک و شیوه زندگی انقانی .ب) وحلۀ نوبر جزء نادر وحلمهایی است کم هنواره اصیالت ایود
را حفظ کرده است و بم نظر وی رسد ساکنین قدینی وحلم بیاوجود نوسیازیهیا و تغیییر بافیت
وحلم ،هنچنان سبک و شیوه زندگی اود را حفظ کردهاند .ج) وحلۀ گلشیهر و پیرواز ،ازجنلیم
وحلمهای وعاصر است کم پتانقی های زیادی ازنظر زندگی شهرنشیینی را در ایود دارد .وجیود
وقجد وحلم ،پارک وحلم ،ورکز وحلم و  ...قابلیت های وحیلی وناسب زیقیتن را بیرای سیاکنان
وح وهیرا سااتم است.
ب) فرایند مطالعه
بمونظور تعیین حجم جاوعۀ آواری ،ابتدا پی آزوون بمعنوان پایلوظ بین  01نفر از ساکنان هر دو
وحلم ،انجام گرفت و با برآورد واریانس ننونۀ اولیم در سلم اطنینان  15درصید ،حجیم ننونیم
برابر با  211نفر برای هر وحلم بمدست آود .بماینترتیب 211 ،عدد پرسشناوم در هیر وحلیم ،در
دو بخ

(بخی

اول ،شیاو وشخصیاظ آویاری پرسی شیوندگان و بخی

چکلیقتی وتشک از  5سؤال ،بر اساس طیف لیکرظ در  5سیلم ،ووردِسینج

دوم ،بیمصیورظ
قیرار گرفیت.

سؤاالظ بم ارتباط ویان ابعاد سبک زنیدگی بیا قابلییت هیای فضیاهای سیکونتی اشیاره داشیت.
بماینصورظ کم ویزان ارتباط هرکدام از ابعاد هفتگانیم (فعالییت ،وحیدظ ،هدفننیدی ،انتخیاب،
تعاو  ،ارزش و تنایز) در هرکدام از قابلییتهیای فیزیکیی (ویژگیی هیای ظیاهری نظییرِ فیرم،
تناسباظ ،توجم بم حدر هنقایم ،حفظ وحرویت ،کنترل دیدها و حریمها) ،قابلیتهیای اجتنیاعی
(توجم بم تعاوالظ و ارتباطاظ انقانی نظیرِ برگزاری گ ریزان و اوور ایرییم ،برگیزاری وراسیم
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اجتناعی) و قابلیت های ننادین (داشتن وعانی ذهنی نظیرِ دسترسی و دید بم یادوانها و فضاهای
یادآور آووزههای ااالقی) بم صیورظ جداگانیم در دو سیلم وحلیم و اانیم ووردِسینج

قیرار

گرفت .الگوی عنلیاتی تحقیق در جدول  ،2آورده شده است.
جدول  .6تعاریف عملیاتی مفاهیم الگوی مفهومی تحقیق
متغیرها

گویهها
قابلیت فیزیکی

قابلیتهای
فضاهای
سکونتی

قابلیت
اجتناعی
قابلیت ننادین
فعالیت و رفتار
وحدظ
هدفنندی

ابعاد سبک
زندگی

ارزش و
نگرش
انتخاب
تعاوالظ
اجتناعی
تنایز یا نناد

تعریف عملیاتی
ویژگی های ظاهری نظیرِ فرم ،تناسباظ ،رن ،،حفیظ وحروییت ،حیدر هنقیایم،
کنترل دیدها ،حریمها و هرآنچم کم وربوط بم ظاهر وحیر است.
تعاوالظ اجتناعی و ارتباطاظ انقانی نظیرِ برگزاری وولودیها ،گی رییزانهیا،
وراسم دینی و آئینی در فضاهای سکونتی.
ویژگیهای ننادین و وعانی ذهنی نظیرِ دسترسی و دید بم یادوانها و فضیاهای
یادآور وعانی ااص در ذهن ساکنان.
هرگونم فعالیتهای فردی و اجتناعی ساکنان فضاهای سکونتی.
وحدظ و هنبقتگی ساکنان فضاهای سکونتی در انجام فعالیتهای وشترک.
اهداف وشترک نظیرِ برگزاری وولیودیهیا و عیزاداریهیا ،برقیراری تعیاوالظ
اجتناعی ،حفظ حریم های شخصی ساکنان فضاهای سکونتی بمونظیور تقیهی
شرایر زندگی.
اهنیت و توجم بم ارزشها و نگرشهای فردی و گروهی ساکنان.
ویزان آزادی عن و انتخاب در وقائ فردی و اجتناعی در زندگی ساکنان.
سلم تعاوالظ و روابر اجتناعی در فضاهای سکونتی.
ویزان توجم و عن بم وقائ فردی و گروهی وتنایز از عاوم جاوعم.

مأخذ :نگارندگان

ج) نحوۀ تج یهوتحلیل اطالعات
در ورحلۀ تجزیم وتحلی پرسشناوم ها ،بم ونظور ارزیابی نهایی الگوی عنلیاتی تحقییق از روش
چندوتغیره «الگوسازی وعادلم های سااتاری» استفاده شده اسیت ،کیم بیم صیورتی ترکیبیی ،از
تحلی عاو و تحلی وقیر بهره ویگیرد .نرم افزار ویورد اسیتفاده بیرای وحاسیبم «الگوسیازی
وعادلم های سااتاری» در این تحقیق نرم افزار ای.کیو.اس 1است کم ترکیبیی از تحلیی وقییر،
الگوسازی علّی با وتغیرهای پنهان و رگرسیون های چندگانم را وورد استفاده قرار ویدهد .برای
1. EQS 6.1
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ارزیابی با نرم افزار ابتدا آوادهسازی داده ها بم کنک برناوم اس.پی.اس.اس انجام شد و تدوین،
تشخیص ،برآورد ،آزوون ،اصالح و اعتبارسنجی نهایی الگوهای نظری بم وسیلم آویوس انجیام
گرفت .اولین آزوون روایی تحلی ع اولی ،آزوون کی.ام.او یا سیلم وعنیاداری بارتلیت اسیت.
زوانی کم وقدار کی.ام.او بزرگ تر از  1.1باشد بم راحتی وی توان تحلیی عیاولی را اجیرا کیرد.
هرچم این وقدار بیشتر باشد وناسبت و کفایت ننونم برداری بیشتر اواهد بود .در این پژوه
این ضریب  1.101است .بم ونظور تأیید اعتبار نتایج از شااص های برازش وناسب الگو شاو :
نیکویی برازش ،نیکویی برازش اصالح شده ،شااص برازش تلبیقی ،ریشم وییانگین وربعیاظ
الای برآورد و وجذور ای استفاده شده اسیت .بیرای تأییید اعتبیار نتیایج از شیااصهیای
ورتب شده در جدول  ،3استفاده شده است.

آزوون

شاخصها

سلم وعناداری بارتلت

جدول  .9شاخصهای مدل نظری قبل از غربالگری
نیکویی

)(CFI

)(RMSEA

اانم

1.11

1.155

1.131

1.151

1.122

1.111

1.152

2.13

وحلم

1.115

1.111

1.101

1.113

1.111

1.131

1.155

2.13

گلشهر

اانم

1.113

1.101

1.105

1.151

1.131

1.101

1.115

1.1

و پرواز

وحلم

1.112

1.155

1.121

1.105

1.511

1.551

1.111

2.01

محله/سطح
نوبر

آلفای کرونباخ پی

ه)(AGFI

تلبیقی

برآورد

آلفای کرونباخ

برازش

وربعاظ الای

(کی.ام.او)

نیکویی

ریشم ویانگین

نیکویی
برازش
)(GFI

برازش
اصالحشد

وجذور ای بر
درجم آزادی
)(CHI/DF

باتوجمبم نتایج تحلی عاولی تأییدی و شااصهای ارزیابی ،الگوهای اندازهگیری از بیرازش
قاب ِقبولی براورداراست .پس از انجام تحلی های کنری ،این اطالعاظ وقتخرج از پرسشناومهیا
بمصورظ کیفی نیز واکاوی شد.

یافتههای تحقیق
پس از استخراج دادههای کنری حاص از پرسشناوم ،در این بخ  ،بم گزارشِ این اطالعیاظ ،بیم
دو صورظ توصیفی و استنباطی در دو سلم وحلم و اانم بمصورظ وجزا ،پردااتم شده است.
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فراوانی ساکنان پاسخ دهنده ازنظر جنقیت در دو وحلۀ سینتی و وعاصیر ،ولیابق یافتیمهیای
جدول 0است.
جدول .5فراوانی ساکنان پاسخدهنده به پرسشنامهها در محلههای سنتی و معاصر ازنظر جنسیت
محلۀ معاصر

محلۀ سنتی
جنسیت

تعداد

درصد از کل

جنسیت

تعداد

درصد از کل

ورد

 121نفر

% 10.5

ورد

 135نفر

% 11.5

زن

 51نفر

% 35.5

زن

 11نفر

% 31.5

ناوشخص

____

____

ناوشخص

 2نفر

%1

کل

 666نفر

% 166

کل

 666نفر

% 166

مأخذ :نگارندگان

فراوانی ساکنان پاسخ دهنده ازنظر وییزان تحصییالظ در دو وحلیۀ سینتی و وعاصیر ،ولیابق
یافتمهای جدول  5است.
جدول  .3فراوانی ساکنان پاسخدهنده به پرسشنامهها در محلههای سنتی و معاصر ازنظر می ان تحصیالت
محلۀ معاصر

محلۀ سنتی
می ان تحصیالت

تعداد

درصد از کل

می ان تحصیالت

تعداد

درصد از کل

زیر دیپلم

 21نفر

% 11.5

زیر دیپلم

 23نفر

% 11.5

دیپلم

 53نفر

% 31.5

دیپلم

 110نفر

% 52

لیقانس

 12نفر

% 31

لیقانس

 01نفر

% 20.5

فوقلیقانس

 10نفر

% 12

فوقلیقانس

 15نفر

% 1.5

دکتری و باالتر

 2نفر

%1

دکتری و باالتر

 2نفر

%1

ناوشخص

 11نفر

%1

ناوشخص

 5نفر

%5

کل

 666نفر

% 166

کل

 666نفر

% 166

مأخذ :نگارندگان

 سطح محله
ولابقِ یافتمهای جدول  ،1در سطح محله در حالت کلیی ،تأثیرگیذاری قابلییتهیای فضیاهای
سکونتی بر ابعاد سبک زندگی در وحلۀ وعاصر ( )1.10و بیشتر از وحلۀ سنتی ( )1.51است.
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در وحلۀ سنتی ولابق ننودار ،2ویزان تأثیر قابلیتهای وحیر بر رشد و تقویت ابعیاد سیبک
زندگی ( )1.51است .دراین بِین ،تأثیرگذارترین قابلیت وحیر بیر ابعیاد سیبک زنیدگی ،قابلییت
فیزیکی وحیر ( )1.51است و پسازآن قابلیت ننادین وحیر ( )1.51است ،و درنهاییت قابلییت
اجتناعی وحیر ( ،)1.50کنترین تأثیر را بر ابعاد سبک زندگی دارد .در قابلیت فیزیکی وحیر ،از
ویان ابعاد سبک زندگی ،بدعد تعاو ( )1.51دارای بیشترین تأثیر بوده است و در قابلییت ننیادین
وحیر ،ابعاد تعاو ( )1.52و ارزش و نگرش ( ،)1.52بیشترین تیأثیر را داشیتمانید و در قابلییت
اجتناعی وحیر ،بدعد ارزش و نگرش ( ،)1.55بیشترین تأثیر را داشتم است ،کم بم نظر وییرسید
دلی آن این است کم قابلیتهای فیزیکی هنچون وجود فضاهای جنعی ،ورکز وحلم ،وقیاجد و
حقینیم ها در وحلۀ نوبر زوینۀ برقراری تعاوالظ اجتناعی را برای ساکنان وهیرا سااتم است .ایین
یافتم ولابق با یافتمهای پارسی ( )1311است کم وعتقد است تعاو اجتناعی و وشارکت وردویی
را ویتوان عنصر اصلی و اساسی وحتوای فضای شهری برشنرد کم روابر انقانی و فعالیتهیای
شهری را تحت تأثیر اود قرار ویدهد .و یافتمهای سیفالهیفخر و هنکیاران )1312( ،در ایین
زوینم حکایت از این دارد کم پیادهوحوری از جنلم راههایی است کم ویتواند در تجدیید حییاظ
ودنی وراکز شهری وؤثر باشد و از طریق افزای

زوینۀ حضور شهروندان در وکانهیای جنعیی،

تعاوالظ و هنبقتگی اجتناعی را بیشتر ویکند .یافتمهای تحقیق حبیبیی ( )1311حیاکی از ایین
است کم الق نشانمها و ننادهای شهری در سلم وحلم ،در نقیاط وکی  ،ورکیز اصیلی ،وراکیز
فرعی ،ویدان ها و یا اوتداد وحورهای پیاده و سواره بم کن

وتقاب بین ساکنان ویانجاود .تحقیق

سیافزاده و هنکاران ( )1311این وللب را بیان ویکند کم افزای

کیفییت فضیاهای شیهری و

طراحی وناسب ونظر شهری شاید بتواند زوینۀ حضور سیاکنان را در سیلم شیهر فیراهم کنید و
شهروندان در این فضاها حضور یابند کم درنتیجم سرزندگی و نشاط ناشی از حضور شیهروندان
در رشد اجتناعی و فرهنگی جاوعم و احقاس هویت شیهروندی و وکیانی ویؤثر اواهید بیود.
بنابراین ونظر شهری ویتواند بمعنوان عاو وهم در حیاظ اجتناعی شهرها بررسی شیود .نتیایج
تحقیق آزاد و پرتوی ( )1312نشان وی دهد کم هرچم تعیرن فضایی بیشیتر باشید ،تصیویر ذهنیی
قوی تر از فضا در ذهن نق

بقتم و یادآوری ااطره بیشتر بم وکان وتکی اواهد بود کیم نتیجیۀ

آن ایجاد تعاوالظ اجتناعی است.
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در وحلۀ معاصر ولابق ننودار ،2ویزان تأثیر قابلیتهای وحیر بر رشد و تقوییت ابعیاد سیبک
زندگی ( )1.10است .دراین بِین ،تأثیرگیذارترین قابلییت وحییر بیر ابعیاد سیبک زنیدگی ،قابلییت
اجتناعی وحیر ( )1.11و پسازآن قابلیت ننادین وحیر ( )1.51است .درنهاییت قابلییت فیزیکیی
وحیر ( ،)1.13کنترین تأثیر را بر ابعاد سبک زندگی دارد .در قابلیت اجتناعی وحیر ،از ویان ابعیاد
سبک زندگی ،بدعد وحدظ ( ،)1.50دارای بیشترین تأثیر بوده است .در قابلیت ننادین وحییر ،بدعید
وحدظ ( )1.52بیشترین تأثیر و در قابلیت فیزیکی وحیر ،بدعدِ وحیدظ ( ،)1.53بیشیترین تیأثیر را
داشتم است کم دلی آن این است کم در وحلۀ وعاصر (گلشهر و پرواز) قابلیتهای اجتنیاعی نظییر
وجودِ پارک پلیس و فضاهای جنعی باع

حضور افراد وحلم و وحدظ جنعی سیاکنان ،در انجیام

فعالیتها شده است .این یافتم با یافتمهای اصغرزادهیزدی ( )1311ونلبق است کم وعتقید اسیت در
نوشهرگرایی ،با تأکید بر تأثیر وللوبیت کیفیتهای وحیلی بر افزای
و درنتیجم افزای

تنای بم پییادهروی در وحلیم

ویزان ارتباطاظ چهرهبمچهره ،انتظار ویرود کم هنبقتگی اجتناعی تقویت شود.

هنچنین تأیید کنندۀ یافتمهای نواداد ( )1313است کم نبود فضاهای جنعی وتناسب بیا نییاز اویروز
ساکنان را عاو ِ کاه

تعاوالظ اجتناعی و ارتباطاظ چهرهبمچهره در ویان آنها ویداند .تیا جیایی

کم ساکنان را نقبت بم یکدیگر بیگانم ویسازد .در یافتمهای قنبران و جعفیری ( ،)1313ایین نتیجیم
حاص شده است کم بهبود کیفیت وحیلی و فضای کالبدی وحلم ،بیمگونیمایکیم شیرایر را بیرای
افزای

تعاوالظ اجتناعی در آن فراهم آورد ،ویتواند رن ،تعلق ،حیس هوییت ،حیس اعتنیاد و

درنتیجییۀ آن ،هنبقییتگی اجتنییاعی را در ویییان سییاکنان تقویییت کننیید و ونلبییق بییا یافتییمهییای
ربانیاوراسگانی و هنکاران ( )1311است کم هنبقتگی اجتنیاعی را دارای وؤلفیمهیای وتعیددی
ویداند کم وؤثرترین آنها ،وحدظ اجتناعی ،وشارکت و احقاس تعلیق هقیتند .هیر ییک از ایین
وؤلفمها بم نیوعی بیر روابیر افیراد ییک وحلیم ویؤثر و عیاولی بیرای ارتقیای تعیاوالظ و روابیر
چهرهبمچهره هقتند .بوردیو ،1کولنن ،2پاتنام 3و فوکویاوا 0نیز هنبقتگی اجتناعی (وحیدظ) را بیم
کیفیت روابر اجتناعی وتقاب ویان اعضای جاوعۀ وحلی وابقیتم وییداننید و درواقیع ایین نیوع از
هنبقتگی یکی از ونابعی است کم از طریق روابر اجتناعی شنااتم ویشود (عبداللهی و هنکیاران،
1. Bourdieu
2. Coleman
3. Putnam
4. Fukuyama
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 )1311کم همسو با یافتمهای ااتروحققی ( )1315است کم وحلم ،بقتر وناسبی برای شیک گییری
روابر اجتناعی و هنچنین ایجاد ارتباط با اودِ وکان است کیم هیردوی ایین روابیر بیرای ایجیاد
هنبقتگی اجتناعی وهم هقتند.
جدول  .5تأثیر قابلیتهای فضاهای سکونتی بر ابعاد سبک زندگی در محلههای سنتی و معاصر در سطح محله
محلۀ سنتی در سطح محله
قابلیتهای

بار
عاملی

فضای
سکونتی

قابلیت
فیزیکی

1.51

قابلیت
اجتناعی

قابلیت
ننادین

مأخذ :نگارندگان

بار
عاملی

1.51

1.50

1.51

ابعاد
سبک
زندگی

محلۀ معاصر در سطح محله
بار

بار

عاملی

عاملی

قابلیتهای
فضای
سکونتی

بار
عاملی

ابعاد
سبک
زندگی

بار
عاملی

فعالیت

1.55

فعالیت

1.52

وحدظ

1.10

وحدظ

1.53

هدف

1.11

هدف

1.15

انتخاب

1.51

انتخاب

1.05

تعاو

1.51

تعاو

1.55

ارزش

1.55

ارزش

1.01

تنایز

1.50

تنایز

1.30

فعالیت

1.51

فعالیت

1.51

وحدظ

1.11

وحدظ

1.50

هدف

1.11

هدف

1.11

انتخاب

1.51

انتخاب

1.01

تعاو

1.50

تعاو

1.51

ارزش

1.55

ارزش

1.01

تنایز

1.55

تنایز

1.30

فعالیت

1.51

فعالیت

1.51

وحدظ

1.11

وحدظ

1.52

هدف

1.13

هدف

1.11

انتخاب

1.01

انتخاب

1.05

تعاو

1.52

تعاو

1.51

ارزش

1.52

ارزش

1.01

تنایز

1.50

تنایز

1.30

قابلیت
فیزیکی

1.10

قابلیت
اجتناعی

قابلیت
ننادین

1.13

0.88

1.51
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نمودار  .6ارتباط میان قابلیتهای فضاهای سکونتی و ابعاد سبک زندگی در دو محلۀ سنتی (نوبر) و
معاصر (گلشهر و پرواز) – سطح محله.
مأخذ :نگارندگان

 سطح خانه
ولابقِ یافتمهای جدول  ،5در سطح خانه در حالیت کلیی ،تأثیرگیذاری قابلییتهیای فضیاهای
سکونتی بر ابعاد سبک زندگی در وحلۀ وعاصر ( )1.11و بیشتر از وحلۀ سنتی ( )1.11است.
در وحلۀ سنتی ولابق ننودار ،3ویزان تأثیر قابلیتهای وحیر بر رشد و تقویت ابعیاد سیبک
زندگی ( )1.11است .دراین بِین ،تأثیرگذارترین قابلیت وحیر بیر ابعیاد سیبک زنیدگی ،قابلییت
ننادین وحیر ( )1.12و پسازآن قابلیت فیزیکی وحیر ( )1.53است .درنهایت قابلیت اجتنیاعی
وحیر ( ،)1.01کنترین تأثیر را بر ابعاد سبک زندگی دارد .در قابلیت ننادین وحیر ،از ویان ابعاد
سبک زندگی ،بدعد تعاو ( ،)1.53دارای بیشترین تأثیر بوده است و در قابلییت فیزیکیی وحییر،
ابعاد تعاو ( )1.51و ارزش و نگرش ( ،)1.51بیشترین تأثیر را داشتمانید .در قابلییت اجتنیاعی
وحیر ،بدعدِ ارزش و نگرش ( ،)1.55بیشترین تأثیر را داشتم است کم بم نظر وییرسید ،دلیی آن
این است کم اکثر اانوادههای وحلۀ سنتی (نوبر) را ساکنینی تشکی دادهاند کم سالهای سیال در
آن وحلم زندگی کرده اند و اکثراد افرادی با ویانگین سنی باال و وشغلۀ کنتر هقتند .درنتیجم ،وقت
بیشتری را در اانم و در کنیار اعضیای ایانواده ایود سیپری وییکننید و ایانواده و تعیاوالظ

قرهبگلو ،هاشمی آقاجری ،بیتی  /ارتباط فضاهای سکونتی با ابعاد سبک زندگی ...

51

اجتناعی با یکدیگر ،تبدی بم یک ارزش برای تکتک اعضای اانواده شده است .این یافتیم در
وورد بدعدِ تعاو  ،ولابق با تحقیق راپاپورظ )1111( 1است کم وعتقد است شک اانم ،سازوان و
تققیناظ فضایی آن ،قب از آنکم توسر اقلیم و وصالم و فنّاوری تعیین شود ،بیا درک انقیان از
جهان و فرهن ،وی شاو اعتقاداظ وذهبی ،سااتار قبیلم و ایانواده ،سیازوان اجتنیاعی ،روش
زندگی و شیوۀ ارتباطاظ اجتناعی افراد نقبت دارد .ازنظر چروایف 2و الکقاندر ،)1313( 3اانم
باید ورزی وحکم و استوار ویان فرد و دنیای بیرون او ایجاد کنید و طراحیی داالیی آن طیوری
باشد کم هم رابلۀ وتعادل اعضای اانواده با طبیعت بیرون ویقر باشد و هم تعاو افراد در داا
اانم تأوین شود.
در وحلۀ معاصر ولابق ننودار ، 3ویزان تأثیر قابلیت های وحیر بر رشد و تقویت ابعیاد
سبک زندگی ( ) 1.11است .دراین بِین ،تأثیرگذارترین قابلیت وحیر بر ابعاد سیبک زنیدگی،
قابلیت ننادین وحیر ( )1.51و پس ازآن قابلی ت اجتنیاعی وحییر ( ) 1.11اسیت .درنهاییت
قابلیت فیزیکی وحیر ( ،) 1.55کنترین تأثیر را بر ابعاد سبک زندگی دارد .در قابلیت ننادین
وحیر ،از ویان ابعاد سبک زندگی ،بدعد وحدظ ( ،) 1.51دارای بیشترین تأثیر بوده است .در
قابلیت اجتناعی وحیر ،بدعد وحیدظ ( ) 1.52و در قابلییت فیز یکیی وحییر ،بدعیدِ وحیدظ
( ،) 1.11بیشترین تأثیر را داشتم است ،کم با استناد بم نظراظ سیاکنان ایین وحلیم ،بیم نظیر
وی رسد وحدظ و هنبقتگیِ اعضای اانواده در انجام فعالیت ها بقیار زیاد است کم ولابق
با تحقیق کروی و وحندحقینی ( ) 1315ایجاد فضاهای دعیوظ کننیده وتناسیب بیا اقلییم و
قابلیت های سایت و با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگیی و بافیت اجتنیاعی و اقتصیادی
ووجب ایجاد وشارکت وردوی فعال و غیرفعال و تقویت حیاظ جنعی وی شود و در تحقیق
دانشپور 0و چراچیان ) 2115( 5یکی از وراح ِ فراینید اجتنیاع پیذیری در درون فضیاها را
« تداوم حضور اجتناعی فعال در فضا» وی داند.

1. Rapoport
2. Chermayef
3. Alexander
4. Daneshpour
5. Charkhchian
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جدول  .5تأثیر قابلیتهای فضاهای سکونتی بر ابعاد سبک زندگی در محلههای سنتی و معاصر در سطح خانه
محلۀ سنتی در سطح خانه
قابلیتهای

بار
عاولی

فضای
سکونتی

قابلیت
فیزیکی

1.11

قابلیت
اجتناعی

قابلیت
ننادین

مأخذ :نگارندگان

محلۀ معاصر در سطح خانه
قابلیتهای

بار

ابعاد سبک

بار

بار

عاولی

زندگی

عاولی

عاولی

فعالیت

1.55

فعالیت

وحدظ

1.10

وحدظ

1.11

هدف

1.11

هدف

1.13

انتخاب

1.51

انتخاب

1.05

تعاو

1.51

تعاو

1.55

ارزش

1.51

ارزش

1.01

تنایز

1.51

تنایز

1.31

فعالیت

1.55

فعالیت

1.55

وحدظ

1.11

وحدظ

1.52

هدف

1.12

هدف

1.13

انتخاب

1.01

انتخاب

1.00

تعاو

1.50

تعاو

1.50

ارزش

1.55

ارزش

1.01

تنایز

1.51

تنایز

1.31

فعالیت

1.51

فعالیت

1.55

وحدظ

1.11

وحدظ

1.51

هدف

1.15

هدف

1.11

انتخاب

1.01

انتخاب

1.05

تعاو

1.53

تعاو

1.50

ارزش

1.52

ارزش

1.01

تنایز

1.51

تنایز

1.35

1.53

1.01

1.12

فضای
سکونتی

قابلیت
فیزیکی

1.11

قابلیت
اجتناعی

قابلیت
ننادین

بار

ابعاد سبک

بار

عاولی

زندگی

عاولی
1.50

1.55

1.11

1.51
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نمودار  .9ارتباط میان قابلیتهای فضاهای سکونتی و ابعاد سبک زندگی در دو محلۀ سنتی (نوبر) و
معاصر (گلشهر و پرواز) – سطح خانه.
مأخذ :نگارندگان

بحث و نتیجهگیری
فضاهای سکونتی بمواسلۀ قابلیتها و پتانقی های وحیلی برای تأوین بعضی از رفتارها قابلییت
بیشیتری دارنید و بییرای برایی ،از قابلییت کنتییری برایوردار هقیتند .درحییالیکیم بخشییی از
قابلیت های فضاهای سکونتی جنبۀ فیزیکی و فیزیولوژیکی دارند ،بخشی دیگر از قابلیتها تحت
تأثیر عاو های فرهنگی و اجتناعی هقتند ،کم ویتواند بر سبک و شییوه زنیدگی سیاکنان ایود
تأثیر زیادی داشتم باشد .در پاسخ بم سؤال تحقیق ،ویتوان اینچنیین بییان کیرد کیم هیر فضیای
سکونتی باتوجمبم قابلیت های وحیلی کم در سم دستۀ قابلیت فیزیکی ،قابلیت اجتناعی و قابلیت
ننادین وحیلی االصم ویشوند ،ویتوانند با ابعاد وختلف انقانها ارتباط برقرار کننید و باعی
تقویتِ ابعاد وختلف سبک زندگی شوند کم شاو  :فعالیت ،وحدظ ،هدفنندی ،انتخاب ،تعاوی ،
ارزش ،نگرش و تنایز هقتند .یافتمهای تحقیق هر دو وحلۀ سنتی و وعاصر در وهلیۀ اول ،گیواهِ
تأثیرگذاری قابلیت های وحیلی فضاهای سکونتی ،بر ابعاد وختلف سبک زندگی انقان است ،اوا
با تحلی نتایج آواری ،بم نظر وی رسد ،سبک زندگی در وحلۀ وعاصر در هیر دو سیلمِ وحلیم و
اانم ،تأثیرپذیری بیشتری از قابلیتهای وحیر داشتماند و بمبییانِدیگیر ،سیبک زنیدگی سیاکنانِ
وحلۀ وعاصر نقبت بم وحلۀ سنتی ،بیشتر تحت تأثیر قابلیتهای وحیر قرار گرفتم است .دلی آن
ویتواند این باشد کم ساکنان وحلمهای سنتی فضای فکری وتفاوظتری نقبت بم تنرکز بر عوالم
درونی و بایدها و نبایدهای سبک زندگی وللوب دارند ،ولی در وقاب  ،تغییراظ صیورظگرفتیم
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در فرهن ،و کیفیت زندگی جاوعۀ وعاصر باع

شده است تیا اویروزه وفیاهینی چیون اانیم و

شیوه زندگی ،وعانی وتفاوتی نقبت بم قب  ،بمایود بگیرنید کیم عیالوهبیر تغیییراظ کالبیدی در
فضاهای سکونتی ،باع

تغییر در تفکر و ذهنیت سیاکنان شیده اسیت .لیذا ایین فضیای فکیری

وتفاوظ جاوعۀ ودرن کم بیشتر در وحلمهای وعاصر دیده ویشود باع

شیده کیم تأثیرپیذیری از

عوالم بیرونی نقبت بم عوالم درونی بیشتر باشد و ساکنان فضیاهای سیکونتی وعاصیر بیشیتر از
قابلیتهای وحیلی بر ابعاد سبک زندگی اود وتأثر شوند.
با پذیرش این نکتم کم وحیر بمواسلۀ قابلیتهای اود ،ویتواند اثراظ قاب ِتوجهی بر سبک
و شیوه زندگی انقانها داشتم باشد ،اوید است در تحقیقاظ آتی دراصیوص ارائیمِ راهکارهیای
طراحی وعناری و شهرسازی ،بمونظور بهرهگیری حیداکثری از انیواع پتانقیی هیای وحییر ،در
راستای تحقق ابعاد وختلف سبک زندگی گام برداشت.
پیشنهادهای وقالۀ حاضر برای تحقیقاظ آتی بم شرح زیر است:
 شناسایی انواع وختلف قابلیتهای وحیر تأثیرگذار بر سبک زندگی انقان. شناسایی تفاوظها و شباهتهای ساکنان وحلمهیای سینتی و وعاصیر در برقیراری ارتبیاط بیاقابلیتهای وکانی در راستای تقویت ابعاد سبک زندگی.
 شناسایی گونمهای وکانی و وحیلی تأثیرگذار بر ساکنان فضاهای سکونتی. شناسایی انتظاراظ ،اواستمها و نیازهای ساکنان فضاهای سیکونتی از وحی سیکونت (در دوسلم اانم و وحلم).

منابع
ابراهینی ،غالورضا سللان زاده ،حقین و کراوتی ،غزال ( .)1311بازتاب فرهن ،غرب در تحیول سیبک
زندگی و وعناری اانمهای اواار قاجار شهر هندان .باغ نظر .دوره  ،10شناره .21-31 :05
ااتروحققی ،وهدی ( .)1315سروایم اجتناعی .وهدی ااتروحققی ،تهران :چاپ اول.
آزاد ،زهرا و پرتوی ،پروین ( .)1312بررسی تلبیقی جایگاه وییادین تهیران در حفیظ و ارتقیای ایاطرۀ
جنعی شهروندان (ننونم ووردی :ویدان تجری
شناره چهارم.12-1 :

و ویدان بهارستان) ،فصلناوم ولالعیاظ شیهری،
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اصغرزادهیزدی ،سارا ( .)1311اصول پیشنهادی نوشهرگرایی در برناومریزی وحلمهای شیهری .وقیکن و
وحیر روستا ،دوره  ،21شناره .13-51 :131
الکقاندر ،کریقتوفر و چروایف ،سرج ( .)1313عرصمهای زندگی اصوصی و زنیدگی جنعیی .تهیران:
دانشگاه تهران.
اینانی ،وحقن و سبزیان ،وهتاب ( .)1310بررسی وقایقمای سبک زندگی اانوادههای شاهد و ایثارگر و
اانوادههای عادی استان لرستان .دوفصلناوم علنی-پژوهشی تربیت اسالوی .سال دهیم ،شیناره
.25 – 5 :21
باینگانی ،بهنن ایراندوست ،فهیم و احندی ،سینا ( .)1312سبک زندگی از ونظر جاوعمشناسی وقدومای
بر شناات و واکاوی وفهوم سبک زندگی .وهندسی فرهنگی .شناره.51-50 : 55
پارسی ،حنیدرضا ( .)1311شناات وحتوای فضای شهری .هنرهای زیبا .شناره .01-01 :11
جباران ،وحندرضا ( )1310تحلی وفهووی سبک زندگی .قبقاظ .دوره  ،21شناره .115-153 :55
حائریوازندرانی ،وحندرضا ( .)1311اانم ،فرهن ،،طبیعت :بررسی وعناری اانمهای تاریخی و وعاصر.
تهران :ورکز ولالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و وعناری .چاپ اول.
حبیبی ،سیدوحقن ( .)1311چگونگی الگوپذیری و تجدد سازوان استخوانبنیدی وحلیم .هنرهیای زیبیا.
شناره .31-32 :13
ران ،،دنیس ( .)1301جنعیت و جاوعم .ترجنم اسداهلل وعزی .تهران :انتشاراظ دانشگاه تهران.
ربانیاوراسگانی ،علی صدیقاورعی ،غالورضا و اندهرو ،وهدی ( .)1311بررسی هنبقتگی اجتناعی و

عواو وؤثر بر شک گیری آن در سلم وحلم .علوم اجتناعی (دانشکده ادبییاظ و علیوم انقیانی
دانشگاه فردوسی وشهد) .دوره ،1شناره .101-111 :2
سیافزاده ،علیرضا ویرهای ،وحند و نودهفراهانی ،ورتضی ( .)1311نق

کیفیت ونظر شیهری در ایجیاد

حیاظ اجتناعی و هویت وکانی شهروندان (ولالعم ووردی :بزرگراه نواب) .ولالعاظ شهر ایرانی
اسالوی .شناره .31-21: 11
سیفالهی فخر ،سپیده الرینیان ،تایناز و وعززی ،وهرطهران ( .)1312تعیین شااصهای ویؤثر در الیق
وکانهای اون پیادهودار جهت ارتقای تعاوالظ اجتناعی (ننونم ووردی :ایابان بهار آزادی وحلم
ااکسفید تهران) .انجنن علنی وعناری و شهرسازی ایران .شناره .15-15 :5

شریفی ،احندحقین ( .)1311سبک زندگی بیمعنیوان شااصیی بیرای سیلم اینیان .وعرفیت فرهنگیی
اجتناعی .سال سوم ،شناره.01-12 :3
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عبداللهی ،وجید صرافی ،وظفر و توکلینیا ،جنیلم ( .)1311بررسی نظری وفهوم وحلم و بازتعریف آن با
تأکید بر شرایر وحلمهای شهری ایران .پژوه های جغرافیای انقانی .شناره.112-13 : 52
فاضلی ،وحند ( .)1312وصرف و سبک زندگی .قم :صبم صادق ،چاپ اول.
قنبران ،عبدالحنید و جعفری ،ورضیم ( .)1313بررسی عواو وؤثر در ارتقای تعاوالظ اجتناعی در وییان
ساکنان وحلۀ وقکونی ،ننونم ووردی :وحلۀ درکم -تهران .وعناری و شهرسازی ایران .شناره: 5
.10-55

کاویانی ،وحند ( .)1311سبک زندگی اسالوی و ابزار سنج

آن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

کروی ،اسالم و وحندحقینی ،پریقا ( .)1315بررسی تأثیر اجتناعپذیری فضاهای عنیووی بیر پاییداری
اجتناعی وجتنعهای وقکونی (ولالعم ووردی :وجتنعهای وقکن وهر اردبی ) .ولالعاظ شهری.
شناره .51-03 :21
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