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Extended Abstract
Introduction
The collected statistics by the United Nations in 1991 shows that in the mid-1990 about 45% or
5.4 billion people of the world population lived in the cities or towns. It has been predicted that
in 2025 this population reaches 65%. The growth of population along with the increasing
proportion of urbanization and its continued growth lead to the detrimental consequences and
create problems for the cities. Various studies show that the necessity to deal with the urban
livability in relation to the new duties of planning to response the needs of the post-industrial
society, which is seriously seeking facilities and quality of life, has significantly increased on the
one hand and the livability has gained a twofold importance, due to the threats facing urban life,
on the other hand. According to the livability of the cities is different based on the local and
indigenous conditions and characteristics of each city, it is necessary to evaluate and explain the
livability of cities, which is the result of the plans and policies, etc. in them. In the meanwhile,
Ilam, apart from its appropriate capacities for livability, is far from its parameters due to problems
such as environmental pollutions, ethnocentrism, the decrease of the feeling of belonging to the
place, being surrounded by the mountains, bourgeoisie, shortage of the land, weariness of the
urban texture, unplanned immigration from the villages and suburbs to Ilam and so on. Due to the
convergence of the problems and the difficulties, attempts to revive the sustainability and
livability of Ilam seem necessary that the scientific recognition of this phenomenon is
prerequisite.
Methodology
The present study, with the consideration of its nature and goal, is an applied research and a
descriptive-analytical one by its methodology. The statistical society of the research includes all
over 18 male and female citizens living in Ilam. Based on Cochran formula the number of the
subjects of the sample to be studied in entire Ilam, with an error of 0.05, was 383 who are
distributed with the consideration of the population of the subjects of 18 or higher in each
neighborhood. Ilam has been composed of four districts. Three neighborhoods have been selected
randomly from each district. The research measurement instrument was the questionnaire along
with interview. For this purpose, the livability inventory, containing 48 items, has been evaluated
whose reliability has been confirmed based on researches were done. The indices of livability
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with three main economic, social, and environmental dimensions in Likert level have been
measured by the standardized livability inventory. In this research, the effect of these indices (as
the dependent variable) on independent variables (views on the cultural atmosphere, the feeling
of urban well-being, view on the city’s management, and the feeling of security) have been taken
into consideration.
Results and discussion
Based on an 18-90 scale, the average of satisfaction with economic livability among the
respondents was 49.10 which implies their moderate satisfaction. On the satisfaction with social
livability, the average was 55.00 of 19 to 95 which shows their moderate satisfaction. The last
dimension was the environmental livability. The average satisfaction with environmental
livability was 32.66. as the range of this scale was between 11 to 55, the statistical findings show
that the respondents are highly satisfied with environmental livability. The data of regression test
show that the value of adjusted R equals 0.211. So, it can be said that the analytical model used
has calculated 21.9% change in social livability. In other words, 21.9% of the changes in social
livability is predictable based on the variables of views on urban management performance, the
feeling of urban well-being, feeling of security, and approaches to the cultural atmosphere. The
data od Beta in table 7 shows that the level of the direct effects of independent variables on the
feeling of social livability in assessment of well-being feeling was 0.092%, approach to cultural
atmosphere was 0.342%, the feeling of urban security was 0.168%, and view on the performance
of urban management was 0.092%.
Conclusion
The findings of the research on the satisfaction level with the different aspects of livability
indicate that the citizens are moderately satisfied with the city’s economic livability. A review of
the indices of economic livability shows that habitation and its quality have the worst quality from
among other variables to which the main reason of dissatisfaction refers. The weaknesses of urban
transportation infrastructures and inappropriate conditions of employment and low income are
the other sources of low satisfaction with economic livability. The average satisfaction with social
livability by Ilam citizens has been reported moderate. Satisfaction with social livability can be
evaluated in the shadow of its elements. Social cohesiveness as one of the elements of social
livability is in a good position under the influence of intellectual backgrounds, beliefs, and the
identity elements remained from the traditions and the past. Of the other elements of social
livability is the city’s hygienic conditions. Regarding environmental livability as the last aspect
of the urban livability, with which the citizens are relatively satisfied, it can be said that during
the past years Ilam has been confronting several problems resulting from population growth and
the spread of the area of the city, the low per capita of the green space and its unequal distribution,
negligence of the indices of environmental sustainability. In the explanatory findings section, the
relationship and direct effect of independent research variables on urban livability in all its
dimensions were confirmed, that is, the higher the feeling of urban security and the feeling of
urban well-being, the higher the positive approach to the cultural atmosphere and to the
performance of the urban management.
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روح اهلل رستمی -دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
سید یعقوب موسوی -1دانشیار علوم اجتماعی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
بهرام قدیمی  -دانشیار علوم اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
خلیل میرزایی  -دانشیار علوم اجتماعی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
تاریخ دریافت1400/01/06 :

تاریخ پذیرش1400/05/06 :

چکیده
زیست پذیری همان دستیابی به کیفیت برنامهریزی شهری خوب ی ـا مکان پایدار اس ـت .اصطالح زیست پذیری
اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت افراد آن جامعه دارد .هدف مقاله حاضر شناخت
عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهر ایالم میباشد .روش آلودگیهای زیستمحیطی با منشأ خارجی ،قومیتگرایی،
کاهش سرمایههای اجتماعی ،کاهش حس تعلق به مکان ،محصور بودن در میان کوهها ،سوداگری و کمبود زمین
زی ست پذیری شهر ایالم را با چالش مواجه ساخته ا ست .تحقیق موردا ستفاده ،روش تو صیفی  -تحلیلی ،شیوه
نمونهگیری ،چندمرحلهای تصادفی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است .جامعه آماری
تحقیق ،کلیه شهروندان  18سال و باالتر ساکن در شهر ایالم تعریف شده ا ست و بر ا ساس فرمول کوکران تعداد
 383نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .نتایج و یافتههای تحقیق حاکی از این ا ست که میانگین ر ضایت از
زیست پذیری اقتصادی ( ،)49/10میانگین رضایت از زیست پذیری اجتماعی ( )55/00و میانگین رضایت از زیست
پذیری زی ستمحیطی ( )32/66بوده ا ست .همچنین در یافتههای کاربرد روش تحلیل م سیر نتایج ن شان میدهد
که در بی شترین و قویترین اثرات بر زی ست پذیری ،میتوان به اثر م ستقیم رویکرد به ف ضای فرهنگی بر زی ست
پذیری اجتماعی ( ،)0/342رویکرد به عملکرد مدیریت شهر بر زیست پذیری اقتصادی ( )0/356و احساس امنیت
شهری بر زیست پذیری زیستمحیطی ( )0/237اشاره کرد.
واژگان کلیدی :زیست پذیری ،زیست پذیری شهری ،شهر ایالم.

 . این مقاله برگرفته از ر ساله دکتری آقای روح اهلل ر ستمی در ر شته جامعه شنا سی به راهنمایی نوی سندههای دوم و سوم و م شاوره نوی سنده چهارم در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران میباشد.
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مقدمه
آمار گردآوری شده تو سط سازمان ملل در سال  1991ن شان میدهد که در اوا سط سال  1990حدود  %45یا بالغبر 2/4
میلیارد نفر از جمعیت جهان ساکن شهرها و شهركها بودهاند ،این رقم در سال  2000به  %51رسید و پیشبینی گردیده
که در سال  2025به  %65بر سد ( .)Chicago Metropolitan Agency for Planning,2009شهرها بهوا سطه
ر شد روزافزون جمعیت تحوالت و دگرگونیهای ب سیاری را از سر گذراندهاند .افزایش جمعیت به همراه ن سبت روزافزون
شهرنشینی و تداوم این رشد ،پیامدهای زیانبار و مشکالتی را برای شهرها دارد.
مطالعات مختلف ن شان میدهد که از یک سو ضرورت و اهمیت پرداختن به زی ست پذیری شهری در ارتباط با وظایف
جدید برنامهریزی در پا سخ به نیازهای جامعه پس از صنعتی شدن که شدیداً در ج ستجوی امکانات ت سهیالت و کیفیت
زندگی اســت بهشــدت افزایشیافته اســت و از ســوی دیگر ریســت پذیری به جهت تهدیدات پیش روی زندگی شــهری
امروزی نیز اهمیت دوچندانی یافته ا ست .از سوی دیگر تحقیقات جدید پز شکی ن شان میدهد که شیوع در حال فزونی
مشکالت بهداشتی ناشی از آلودگی ،همزمان شده است با پذیرش این موضوع که شهرها نقاط مهم ایجاد آلودگی در آب،
خاك و هوا هستند که این موضوع از پیشینه طوالنی صنعتی سازی سنگین و تکیهبر اتومبیل نشاءت میگیرد .مضاف بر
اینکه شهرهای بزرگ مصرفکننده سهم مهمی از منابع اکوسیستم مانند آب ،جنگلها و منابع اکوسیستم آبی هستند.
امروزه م سائل شهری ،شهر سازی ،شهروندی مهمترین م سائل مؤثر بر ابعاد کمی و کیفی زندگی ان سان ا ست .از سوی
دیگر مردم نیز استانداردها و توقعات و انتظارات باالتری از محیط و شهر خود دارند .به همین دلیل ،توجه به زیست پذیری
کلید حل ب سیاری از مع ضالت ب سیار مهم شهرها ا ست (مهره کش و همکاران .)412 :1398 ،و ضعیت زی ست پذیری
شهرها با توجه به شرایط ویژگیهای بومی و محلی هر شهری متفاوت است .اما بررسی و تبیین وضعیت زی ست پذیری
که نا شی از سیا ستگذاریها و برنامهریزیها و  ...در شهرها میبا شد الزم و ضروری ا ست .این معنا اگرچه ناظر به
بردا شتها و تف سیرهای گوناگون ا ست اما درمجموع بر پایداری و ا ستمرار تو سعه برای همگان و ن سلهای آینده طی
زمان و بر همهجانبه گری ابعاد پیچیده اقت صادی ،اجتماعی ،کالبدی و زی ستمحیطی فرایند تو سعه در سط یک شهر
تأکید دارد ( ساسانپور و همکاران 29:1394،به نقل از رهنمایی و پور موسوی .)178:1385 ،بنابراین میتوان گفت زیست
پذیری یک شهر میتواند بیانگر پایداری آن شهر باشد .این پایداری نشاءت گرفته از عوامل و ابعاد مختلف شهری ازجمله
اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی ،نهادی ،زیستمحیطی و  ...است.
ک شور ما نیز از جریان ر شد شهرن شینی جدید به دور نمانده ا ست .شهرن شینی معا صر ایرآنهمانند ب سیاری از ک شورهای
توســعهنیافته بازتاب فضــایی تحول در ســازمانیابی تولید و بهطور مشــخص بازتاب بســط ســرمایهداری پیرامونی اســت
(کرمی .)241 :1390،در این میان شـــهر ایالم علیرغم برخورداری از ظرفیت مناســـب برای ایجاد صـــنایع تبدیلی و
پاییندستی مرتبط با بخشهای کشاورزی ،نفت و نیروگاهی ،برخورداری از چشماندازهای زیبا بهمنظور گردشگری ،وجود
ب سترهای منا سب امنیتی در شهر ،نزدیکترین م سیر د ستر سی به عتبات عالیات ،برخورداری از پویایی و تنوع اجتماعی،
توازن شهری آن ازلحاظ اقت صادی و اجتماعی در سالهای اخیر بههمخورده ا ست .آلودگیهای زی ستمحیطی با من شأ
خارجی به صورت گردوخاك که حداقل  50روز در سال شهر را فرامیگیرد ،سکونت در شهر با مشکل مواجه ساخته است،
قومیتگرایی ،ســـرمایه های اجتماعی را کاهش داده ،کاهش حس تعلق به مکان و جاذبه های بیرونی زمینه مهاجرت
نخبگان علمی ،اقت صادی و اجتماعی را فراهم ساخته ا ست و تمایلی برای سرمایهگذاری اقت صادی وجود ندارد ،مح صور
بودن در میان کوهها ،سوداگری و کمبود زمین و فر سوده بودن بخشهای از بافت شهری امکان تو سعه بهینه و مطلوب
فضاهای شهری و توسعه ناوگان حملونقل عمومی شهر را کاهش داده است و مهاجرت بیرویه شهرستانها و مراکز تابع
به دلیل بیکاری و فقر به شهر ایالم موجب شکلگیری سکونتگاههای غیرر سمی در پیرامون شهر شده ا ست .ازاینرو
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وجود همگرایی این م سائل موجب گ شته شهر ب سیاری از ویژگیهای مثبت و سازنده خود را بهتدریج ازد ستداده که در
این میان کاهش زیســت پذیری یکی از آنهاســت .زیرا که زیســت پذیری محصــول توازن ،تعادل و عملکرد مطلوب و
منا سب سی ستمها و ابعاد مختلف اجتماعی ،اقت صادی ،کالبدی ،محیطی ،مدیریتی و تاریخی یک شهر ا ست که شرایط
مطلوب و مناسب زیست ساکنان آن را فراهم میآورد و هر زمان شهر از این تعادل و توازن فاصله بگیرد ،دچار آسیب شده
و زی ست پذیری آن در ابعاد و زمینههای گوناگون ذکر شده ،در معرض خطر و تهدید قرار میگیرد .محدود بودن مطالعاتی
که بهطور خاص به درك مردم درباره شـــرایط محل زندگی و اینکه چه چیزی محل زندگی آنها را مکانی خوب یا بد
میکند و بهطور خاص شاخصهای زیست پذیری در شهر ضرورت این پژوهش و بررسی و شناخت اصول و شاخصهای
زیســت پذیری شــهری برای بهبود وضــعیت زیســتپذیری ش ـهر را آشــکار میکند .ازاینرو ،تالش برای احیا ،پایداری،
سرزندگی و زیستپذیری شهر ایالم الزم و مفید به نظر میرسد که مقدمه آن شناخت علمی این پدیده است .با توجه به
مطالب ذکرشده و اهمیت مو ضوع هدف ا صلی پژوهش حا ضر دستیابی به پاسخ این سؤال است ،که وضعیت "زی ست
پذیری " شهر ایالم چگونه ا ست؟ بین رویکرد فرهنگی ،اح ساس بهزی ستی و اح ساس امنیت و ر ضایت از زی ست پذیری
شهری در شهر ایالم رابطه وجود دارد؟
جایگاه اولیه شکلگیری مطالعات زیست پذیری ،موسسه تکنولوژی ماساچوست و پسازآن دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود
که در دهه  ،1970هر دو برای مدتهای طوالنی از مراکز مهم تمرکز بر مطالعات زیست پذیری به شمار میآمدند .دونالد
اپلیارد ( )1981در تحقیق خیابانهای زیست پذیر در سانفرانسیسکو نیز ایده زیست پذیری مکانها و شکلگیری جوامع را
با تکیهبر نقش نظام حرکت و دســترســی و ســنجش نقش ترافیک موردمطالعه قرارداد .در تحقیق او این نتیجه اســتخراج
گردید که میزان تعامالت اجتماعی ســـاکنین در خیابانها با حجم ترافیک ســـواره باال کمتر از یکســـوم ســـاکنین در
خیابانهای کم ترافیک ا ست .این نتیجه میزان تأثیر ترافیک بر زندگی ان سان شهرن شین را ن شان میدهد .نیوتن ()2012
در مطالعهای تحت عنوان رابطه میان زی ستپذیری و پایداری در شهرهای ا سترالیا به این نتیجه ر سیده ا ست که ،الزاماً
رابطه م ستقیمی میان بهبود زی ست پذیری و ضعیت زیر ساختها وجود ندارد .ماتیاس و فرانکلین ( )2014در پژوه شی با
عنوان «زی ست پذیری برای همه؟ محدودههای مفهومی و مفاهیم کاربردی» دریافتهاند که زی ست پذیری در کنار مفهوم
پایداری ارتقاء پیداکرده و زیســت پذیری را درك عموم از زیســت پذیری ،ســرمایهگذاریهای زیرســاختی در شــهرها و
بهعالوه حس رقابت مابین شهرها برای جلبتوجه مردم دان ستهاند .در این پژوهش در رابطه با ا صول ا سا سی و ابزارهای
زی ست پذیری و سیا ستهای ارتقاء زی ست پذیری بحث شده ا ست .محمد کا شف ( )2016در پژوهش «زی ست پذیری
شهری در سراسر مرزهای انتظامی و حرفهای» به بررسی ادبیات و تئوریهای مختلف که به مفهوم زیست پذیری کمک
میکنند پرداخته است و سپس شهرها را با توجه به ساختارهای اکادمیک معماری و برنامهریزی شهری به همراه فرهنگ
شهرها و بر اساس استانداردهای زندگی و خدمات و تعامالت بینالمللی رتبهبندی میکند .هدف این پژوهش روشنسازی
شــرایط و فرایندهای اســت که ســط زیســت پذیری محیطهای شــهرها را باال میبرند .بخش عمده مقاله در رابطه با
شهرهای استرالیایی و اروپایی و شمال امریکا میباشد .خراسانی و ضرغام فرد ( )2017در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل
اثرات عوامل فضایی بر زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری» با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل
به تجزیهوتحلیل فاکتورهای ف ضایی در مقیاس محلی و منطقهای بر زی ست پذیری رو ستاهای اطراف شهر ستان ورامین
در ا ستان تهران پرداختهاند و دریافتهاند که بین عوامل ف ضایی و شاخص رفاه در رو ستاهای انتخاب شده رابطه معناداری
وجود دارد .رهنما و همکاران ( )1398در پژوهشــی به ارزیابی و ســنجش زیســت پذیری شــهری در کالنشــهر اهواز
پرداختهاند .نتایج نشان داده است منطقه سه شهر اهواز دارای بیشترین میزان زیست پذیری و منطقه پنج دارای کمترین
میزان زیست پذیری میباشد .تردست و همکاران ( )1398به تبیین الگوی سازمانیابی فضایی زیست پذیری شهری در
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شهر ایالم پرداختهاند .نتایج این پژوهش ن شان داده ا ست که از میان شاخصهای سازمانیابی ف ضایی عوامل طبیعی
بیشــترین تأثیر بر زیســت پذیری شــهر ایالم داشــته و در مراتب بعدی عوامل تاریخی ،اجتماعی ،کالبدی و فعالیتها و
درنهایت ساختار اقتصادی با میزان ضرایب همبستگی متفاوت قرار دارد .سلیمانی و همکاران ( )1395در پژوهشی زیست
پذیری شهری ،مفهوم ،اصول ،ابعاد و شاخصها ضمن معرفی زیست پذیری بهعنوان رویکرد غالب در برنامهریزی شهری
جهان معاصــر؛ خاســتگاه نظری ،دیدگاههای تأثیرگذار و ادبیات نظری -تجربی ،ابعاد و شــاخصهای آن را بررســی کرده
اســـت .این تحقیق به لحاظ هدف بنیادی -نظری و دادههای آن ،به روش کتابخانهای -اســـنادی فراهم آمده اســـت.
یافتههای مقاله بیانگر این موضوع است که با توجه به شرایط امروز ،در بیشتر شهرهای جهان توافق کلی درباره اهمیت و
ضرورت شناخت ،تحلیل و تبیین زی ست پذیری شهری در ابعاد گوناگون وجود دارد؛ اما اجماع نظر درباره تعریف ،ا صول،
معیارها و شــاخصهای آن وجود ندارد .مهمترین علت این امر را میتوان در وابســتگی مســتقیم این مفهوم به شــرایط
مکانی ،زمانی و مهمتر از همه ،بستر اجتماعی -اقتصادی و مدیریتی جامعه هدف دانست .ساسان پور و همکاران ()1394
در پژوه شی با عنوان " سنجش و ارزیابی زی ست پذیری در مناطق بی ست دوگانه کالن شهر تهران" ،زی ست پذیری را
بهطورکلی به سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تقسیم میکند .نتایج پژوهش نشان میدهد که در میان مناطق
 22گانه ،مناطق یک و سه شهر تهران به ترتیب با میانگین رتبهای  75/353و  65/301برای بعد زیستمحیطی 75/287
و  88/292برای بعد اجتماعی و  25/338و  76/294برای بعد اقت صادی از بی شترین زی ست پذیری ن سبت به دیگر مناطق
برخوردار است .در مقابل منطقه بیست با میانگین رتبهای  90/29برای بعد زیستمحیطی  90/34برای بعد اجتماعی و 35
برای بعد اقتصادی دارای کمترین میزان زیست پذیری در بین مناطق  22گانه میباشد .علیزاده ( )1393با عنوان سنجش
عوامل زیست پذیری با تأکید بر رویکرد مشارکت (مطالعه موردی محله بریانک منطقه  10شهرداری تهران) با استفاده از
فاکتورهای فضاهای عمومی ،انسجام اجتماعی ،احساس تعلق به محله ،مسکن با کیفیت به سنجش عوامل زیستپذیری
با تأکید بر رویکرد مشــارکت در محله بریانک میپردازد .نتایج حاکی از تأثیر مســتقیم همه عوامل زیســت پذیری روی
مشــارکت بوده و ازنظر ســاکنین بریانک مکانهای عمومی و انســجام اجتماعی بیشــترین اولویت را میان متغیرها دارا
میباشند .بندرآباد ( )1390در رساله خود تحت عنوان «تدوین اصول الگوی توسعه فضا و شکل شهر زیستپذیر مطالعه
موردی منطقه  1،15،22شهر تهران» مؤلفههای سیاستهای مدیریت شهری ،سبز طبیعی ،الگوی تاریخی ،فعالیت اقتصاد
شهری ،و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بهعنوان شاخصهای برای شکل یک شهر زیستپذیر شناسایی نموده است .در
ارتباط با ابعاد زیســت پذیری برخی مطالعات در شــهرهای مختلف انجامشــده اســت که این مهم در شــهر ایالم تا کنون
انجامنشده است بهویژه اینکه نیاز است مجموع شاخصهای تأثیرگذار در زیست پذیری با هم بررسی و نتایج آن مشخص
گردد .در این پژوهش تالش شده است با توجه به اهمیت بسیار باالی شاخصهای جامع و کلی در زیست پذیری شهری
این شاخصها شهر ایالم برر سی گردد .بحث دیگری که در این مطالعه به آن پرداخته شده ا ست ،بحث زی ست پذیری از
منظر جامعه شناسی میباشد .جامعه شناسی زیستی ازجمله گرایشهای نوینی است که محور عمده خود را پیرامون اجزاء و
عناصـــر زیســـتمحیطی قرار میدهد  .این تحقیق با اســـتفاده از تجارب داخلی و خارجی در حوزه مطالعات شـــهری و
جامعه شناسی شهری تالش دارد شرایط زیست پذیری شهر ایالم را از منظر جامعه شناسی زیستی و شهری مورد بررسی
قرار دهد.
مبانی نظری
در فرهنگ لغات شهری ،شهر زیستپذیر معادل عبارت" "liveable cityآورده شده است .در برخی متون فارسی معادل
عبارت فوق را ســرزندگی شــهری ذکر کردهاند (گلکار .)24:1385،نظریه زیســت پذیری برای اولین بار بر مبنای بررس ـی
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آبراهام مازلو ( )1945درباره نیازهای ان سانی شکل گرفت .بر اساس هرم مازلو ،ان سانها در درجه اول برای رفع احتیاجات
پایهای خود و سپس برای رفع نیازهای الیههای باالتر تالش میکنند .اما واژه شهرهای قابل زیست یا همان زیست پذیر
در ادبیات و مفهوم عمومی در طول دهه  1980در رابطه با رشـــد نگرانیهای محیطی و افزایش رقابت میان شـــهرهای
جهان برای جذب سرمایهگذاران خارجی و پی شرفتهای اقت صادی آنان پدیدار شد ( ،)EIU,2004:4ا صطالح زی ست
پذیری نیز از زمانی که " شهرهای زی ست پذیر" توسط لوزان هنری لفاردی در سال  1987منت شر شد ،رسماً وارد ادبیات
شهرسازی گردید .عالوه بر حیطه برنامهریزی شهری این اصطالح در رقابتهای سیاسی بین شهرها نیز از طریق تعیین
ساالنه زیست پذیرترین شهرهای جهان واژهای شناختهشده است ( ;seskin & Vanzeir,2011:4بندرآباد.)2 :1390،
مطالعه و برر سی مفهوم زی ست پذیری ن شان میدهد که این مفهوم بهعنوان پا سخی انتقادی به سیا ستهای نامطلوب
شهری و اثرات جانبی منفی آن ،توسعهیافته است .ازاینرو برخی مفاهیم و رویکردها در شکلگیری و پیدایش این مفهوم
تأثیرگذار بودهاند و هریک بر ا ساس اخت صا صات ر شته علمی خود به تحلیل و ارزیابی این مفهوم پرداخته ا ست .زی ست
پذیری بر پایه مرور ادبیات بهعنوان یکراه برای توص ـیف راهحلهای دولتهای محلی و ســازمانهای برنامهریزی محلی
برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار مندرج در کمسیون برانتلند میباشد (بندرآباد و احمدینژاد .)6 :1392 ،زیست پذیری
در معنای ا صلی و کلی خود به مفهوم د ستیابی به قابلیت زندگی ا ست و در واقع همان د ستیابی به کیفیت برنامهریزی
شــهری خوب یا مکان پایدار اســت .پیرامون زیســت پذیری بحثهای گســتردهای در مورد پایداری ،حملونقل ،محیط
سرزنده ،ابعاد مختلف جامعه و  ...می شود (ساسانپور و همکاران .)30:1394،رابرت کوان در فرهنگ شهرسازی در مقابل
واژه زیســــت پذیر ،ع بارت" م ناســــب برای ز ندگی"و"فراهم آوردن کیف یت ز ندگی خوب"را تعریف مین ما ید
( .)Cowan,2005:44آژانس برنامهریزی کالنشــهر شــیکاگو ،جوامع زیســتپذیر را جوامع ســالم ،ایمن و پیاده مداری
میداند که گزینههای مختلف حملونقل را جهت دســترســی بهموقع به مدارس ،مراکز کار ،خدمات شــهری و نیازهای
ا سا سی فراهم میآورند .به عبارتی ،یک اجتماع زی ستپذیر ،اجتماعی امن ،قابلاطمینان با گزینههای مختلف حملونقل،
عدالت محوری ،دارای م سکن قابل ا ستطاعت و اقت صاد رقابتی ا ست ( .)ISOCARP,2010:27-28شهر زی ستپذیر
دارای دو ویژگی ا ست ویژگی اول آن معی شت ویژگی دوم آن پایداری بوم شناختی ا ست .معی شت به معنای شغلی که
به اندازه کافی به مســکن مناســب و آبرومند نزدیک بوده و درآمد مناســب و دســترســی به خدماتی که یک ســکونتگاه را
سالمت بخش مینماید ( .)Eckert & Schinkel,2010:5شهرهای زی ست پذیر مکانهایی برای زندگی اجتماعی،
خلق زیبایی ،حضور همه ساکنان در قلمرو عمومی و بهدوراز آلودگی و ترافیک هستند .اصول اجتماعی و ارزشهای آن در
شهر زیست پذیر جایگاه ویژهای دارد .در شهر زیست پذیر آستانههای رضایت اجتماعی و ارزشهای هویتی دارای اهمیت
زیادی ه ستند (بندر آباد .)104 :1390 ،مفهوم زی ست پذیری به دلیل اهمیت تهدیدهای موجود در حوزه و ضعیت کیفیت
زندگی ر شد یافته ا ست .عواملی مانند ر شد سریع ،فقدان ارا ضی زراعی و ف ضاهای باز ،کمبود م سکن ،ر شد نابرابری
اجتماعی ،ضــعف فزاینده هویت محلی ،مکانی و زندگی اجتماعی ،تهدیدات جدی برای زیســت پذیری و اجتماع به شــمار
میآیند (قنبری .)29 :1396 ،زیسـت پذیری طیف وسـیعی از نیازهای انسـانی ،از غذا و امنیت گرفته تا زیبایی و نمادهای
فرهنگی و اح ساس تعلق به اجتماع یا مکان را شامل می شود ( )National Research Council,2002:4در واقع
شهر زیستپذیر بهعنوان یک اتصال بین گذشته و آینده مطرح است .که از یک سو به نشانههای تاریخی احترام میگذارد
و از سوی دیگر به آنچه تاکنون متولد شده ا ست ،ارج مینهد .شهر زی ستپذیر شهری ا ست که از ن شانههای تاریخی
محافظت میکند .این شــهر همچنین شــهری اســت که علیه هرگونه هدر دادن منابع طبیعی و آنچه ما باید بهصــورت
د ستنخورده برای آیندگان نگاهداریم مبارزه میکند (حبیبی و همکاران .)5:1392،در نهایت میتوان گفت زی ست پذیری
بهعنوان یک مفهوم با توجه به بســتر و زمینهای که در آن تعریف میشــود ،میتواند گســترده یا محدود باشــد .بااینوجود

112

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،2تابستان 1400

کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه این مفهوم قرار دا شته و شامل نماگرهای قابلاندازهگیری ب سیار متنوعی ا ست
که معموالً تراکم ،حملونقل ،امنیت و پایداری ،اجزای ثابت آن را تشــکیل میدهند (خراســانی3:1392،؛ Perogordo

 .)Madrid,2007:40توســعه پایدار فرایندی هدایت یافته و درعینحال قابل انتخاب و برنامهریزیشــده اســت و که به
زیرســاختهای توســعهای و پویایی یا دینامیک اجتماعی نیاز دارد .با توجه به اینکه توســعه پایدار بیش از هر معیاری بر
معیارهای کیفی و انســانی تأکید میکند ،و افزایش درآمد و گســترش اشــتغال و رفاه عمومی را در راســتای بهبود کیفیت
زندگی و اســتفاده مناســب و بهینه از منابع طبیعی را پیشنیاز رشــد اقتصــادی و تأمین عدالت اجتماعی میداند ،ارتباط
نزدیکی با مفهوم زیست پذیری اقتصادی دارد و یکی از دیدگاههای زمینه ساز شکلگیری آن بوده است (خراسانی:1393،
 .)91از یک دیدگاه شــباهتهای بســیاری بین مفاهیم زیســتپذیری و پایداری وجود دارد .بهعنوانمثال هر دو به تأمین
نیازها ،عدالت و برابری و کیفیت محیط زندگی توجه نشــان میدهند .درعینحال تفاوتهای متعددی نیز بین آنها وجود
دارد ازجمله اینکه زیســتپذیری بر روی دوره زمانی کوتاهمدت و پایداری بر روی دورههای زمانی بلندمدت تمرکز دارند
( .)Van Dorst,2010:345تمایزی بین شاخصهای زیست پذیری با شاخصهای پایداری وجود دارد .مثالً پایداری بر
پایه ســه فاکتور زیســتمحیطی ،اقتصــادی و برابری در مقیاس کالن و با تأکید بر نســل آینده اســت ،درحالیکه زیســت
پذیری بر کیفیت مطلوب زندگی ،زمان و مکان حال تأکید دارد .همچنین برخالف توســعه پایدار ،زیســت پذیری عوامل و
فرایندهای ناظر بر جامعه را نه در الیههای گذشــته ،بلکه در وضــع موجود آن جســتجو میکند و از این منظر ،با پایداری
تفاوت ا سا سی دارد ( .)Larice,2005:73در را ستای مفهوم زی ست پذیری با کیفیت زندگی نیز میتوان گفت ،کیفیت
زندگی موضوعی ذهنی است که با رفاه کلی و عمومی افراد در ارتباط است و زیست پذیری شرایط عینی است که در آن
ملزومات اجتماعی ،اقتصــادی ،کالبدی و زیســتمحیطی بهمنظور آســایش و رفاه درازمدت آحاد جامعه فراهم میگردد.
بنابراین ،این دو مفهوم در طول یکدیگر قرار دارند .بهعبارتدیگر ،کیفیت مطلوب زندگی تنها در ســایه زیســت پذیری در
یک مکان محقق می شود (عی سی لو همکاران .)111 :1393،در حال حا ضر ،دو سازمان مهم در سط بینالمللی وجود
دارند که هرســاله گزارش جهانی شــهرهای زیســتپذیر را منتشــر میکنند :واحد هوش اکونومیســت ( Economist

 )Intelligence Unitو مو س سه مر سر ( .)Mercerشاخصهای واحد هوش اکونومی ست شامل ثبات ،مراقبتهای
بهدا شتی ،فرهنگ و محیطزی ست ،آموزش و زیر ساخت میبا شند .در نهایت پس از ارزیابی و ضعیت شهرها آنها در پنج
طبقه قابلقبول ،متوســـط ،نامناســـب ،کامالً نامناســـب و غیر قابلقبول ،ردهبندی میشـــوند ( The Economist

 .)Intelligence Unit,2015: 8-9مو س سه مر سر ،هر سال یکبار مطالعهای درباره کیفیت زی ست بیش از  380شهر
جهان بر اسـاس ارزیابیهایی از  10طبقهبندی اصـلی و  39معیار و شـاخص انجام میدهد .شـاخصهای کیفیت زیسـت
مرسر به این شرح میباشد :محیط سیاسی و اجتماعی ،محیط فرهنگی اجتماعی ،مالحظات پزشکی و سالمت ،مدارس و
آموزش ،تفری و ســـرگرمی ،کــاالهــای مصـــرفی ،مســـکن ،خــدمــات عمومی و حمــلونقــل و محیط طبی عی
( .)www.mercer.comدر یک تحقیق دیگری که تو سط محققین دان شگاه ملبورن ا سترالیا انجام شده ا ست ،پس از
مطالعه مآخذ ب سیار زیاد مرتبط با مو ضوع زی ستپذیری  11معیار ا صلی برای زی ستپذیری در نظر گرفتهاند که شامل
زیرمعیارهای ذهنی و عینی زیادی میباشـــد که این معیارها جرم و امنیت ،مســـکن ،آموزش ،اشـــتغال و درآمد ،خدمات
اجتماعی و سالمت ،حملونقل ،ف ضای باز عمومی ،دموکرا سی محلی و پایداری اجتماعی ،اوقات فراغت و فرهنگ ،غذا و
کاالهای محلی و محیطزی ست میباشند ( .)Lowe & others,2013:20-51در این تحقیق شاخصهای موردمطالعه
بر مبنای زیست پذیری با مفهوم توسعه پایدار انتخاب و موردمطالعه قرارگرفته شده است.
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روش پژوهش
پژوهش حاضـــر با توجه به ماهیت و هدف پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روششـــناختی از نوع تحقیقات
تو صیفی -تحلیلی میبا شد .جامعه آماری آن کلیه شهروندان زن و مرد باالی  18سال ساکن در شهر ایالم ت شکیل
میدهند که بر ا ساس مرکز آمار در سال  1395ایالم  155289نفر بودهاند ،تعریف شده ا ست .بنابراین و بر ا ساس فرمول
کوکران تعداد نمونه موردمطالعه در کل شــهر ایالم با در نظر گرفتن  0/05خطا  383نفر اســت که با در نظر گرفتن تعداد
جمعیت افراد  18سال و باالتر در هر محله ،توزیع شدهاند .در تحقیق حا ضر ،با توجه به بزرگ بودن جامعه آماری و عدم
دســـترســـی به اطالعات آماری تمام و نیز وقتگیر و پرهزینه بودن تهیه چارچوب آماری فوق ،از روش نمونهگیری
چندمرحلهای ت صادفی ا ستفاده شده ا ست .شهر ایالم از  4ناحیه ت شکیل شده ا ست ،که به صورت ت صادفی از هر ناحیه 3
محله انتخابشده است.
جدول شماره  .1شیوه توزیع نمونهها در سطح نواحی شهر ایالم
تعداد پرسشنامه
درصد
جمعیت
ناحیه
126
0/33
52094
1
88
0/23
35793
2
77
0/20
31624
3
92
0/24
34932
4

سپس تعداد نمونه در هر محله تعیینشده است .بر این اساس تعداد نمونه در هر محله به نسبت سهم تعداد افراد  18ساله
و باالتر هر محله و بر اساس رابطه زیر تعیینشده است:
𝑖𝑛
𝑠𝑖 = ×s
𝑁
 : siتعداد نمونه در هر محله
 :nتعداد افراد  18ساله و باالتر هر محله
 :Nتعداد کل جمعیت  18سال و باالتر ناحیه
 :Sتعداد کل نمونه
بدینســان تعداد افراد نمونه در محالت مرکزی ( ،)42اســتانداری ( ،)39هانیوان ( ،)45شــهرك هجرت ( ،)31ســبزی آباد
( ،)28بانبرز ( ،)29شـــادآباد ( ،)26فرودگاه قدیم ( ،)34نامدنانان ( ،)17آزادگان ( ،)32رزمندگان ( )33و جانبازان ( )27نفر
بودهاند .سپس از هر محله بعد از فهرست برداری بلوكها ،تعدادی بلوك انتخاب و در مرحله آخر تعدادی از افراد  18ساله
و باالتر به صورت ت صادفی برای م صاحبه انتخاب می شوند .ابزار اندازهگیری تحقیق ،پر س شنامه همراه با م صاحبه بوده
ا ست .بدین منظور پر س شنامه سنجش زی ست پذیری با  48سؤال که روایی آن بر ا ساس تحقیقات انجامگرفته در بین
پژوهشگران تائید شده است مورد ارزیابی قرارگرفته است.
ابعاد
اقتصادی

اجتماعی

جدول شماره  .2ابعاد و شاخصهای زیست پذیری
شاخصها
داشتن شغل مناسب – درآمد مناسب خانوار -درآمد مناسب حاصل از
Burden and Litman(2001),
فر صتهای شغلی -تعدد فر صتهای شغلی – ر ضایت از هزینههای
Wheeler(2011), congress
مســکن و زمین -رضــایت از هزینههای روزمره -رضــایت از میزان
)for New Urbannism(2011
هزینههای دسترسیها و حملونقل – تمایل به سرمایهگذاری در شهر
مشارکت و همبستگی در امور محله -رضایت از آموزشهای عمومی -رفیعیان و مولوی ( ،)1390فتحعلیان و پرتوی (،)1390
رضـــایت از کیفیت خدمات بهداشـــتی – میزان ارتباط با مدیران و روت وینهون ( ،)1995تاونسند ( ،)1999ثاربی (،)2003
مســئولین شــهری – تراکم جمعیت در محالت – میزان حضــور در ساورت ورث ( ،)2003لولبی و همکاران ( ،)2010طرح
اماکن عمومی -رضــایت از روابط اجتماعی محلهها – امنیت فردی و ونکوور ( ،)2002بندرآباد ( ،)1390لیتمن ()2004
National Reseaurch
اجتماعی – امنیت زنان و کودکان در طی شـــبانهروز – پیوســـتگی و
)NCSCCongress council(2002
تعلق به مکان – تمایل به زندگی و ماندگاری
)For New Urbanism(2011
محققان
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برخورداری از دفع فاضــالب بهداشــتی – کیفیت و جمعآوری و دفع
آبهای سطحی -رضایت از فقدان آلودگی صوتی – رضایت از کیفیت
هوا -ر ضایت از پاکیزگی محیط و چشمانداز -وسعت فضاهای سبز و
کیفیت مناسب آنها -چشمانداز مناسب ساختمانها و معماری بناها

رفیعیان و مولوی ( ،)1390فتحعلیان و پرتوی (،)1390
ثاربی ( ،)2003ساورت ورث ( ،)2003لولبی و همکاران
( ،)2010طرح ونکوور ( ،)2002بندرآباد ()1390

شاخصهای زیست پذیری با سه بعد اصلی اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در سط لیکرت با استفاده از پرسشنامه
استانداردشده زیست پذیری موردسنجش قرارگرفته است .در این پژوهش تأثیر این شاخصها (بهعنوان متغیر وابسته) بر
متغیرهای م ستقل ( رویکرد به ف ضای فرهنگی ،اح ساس بهزی ستی شهری ،رویکرد به عملکرد مدیریت شهر و اح ساس
امنیت شهری) مدنظر میباشد .در خصوص روایی دیگر متغیرهای تحقیق باید گفت که ابزارهای سنجش در اختیار اساتید،
کار شنا سان و افرادی از جامعه آماری در قالب  PreTestقرار گرفت تا ضمن برر سی بردا شت و درك آنها از سؤاالت،
ازنظر جملهبندی و ترتیب و شــکل نیز مورد بررســی قرار بگیرند .میانگین کل  CVRابزار برابر با  0/833بهدســتآمده
اســت .در مورد پایایی و دســتیابی به نتایج مشــابه در صــورت تکرار تحقیق ،از روش اعتبار درونی وســیله اندازهگیری با
محا سبه آلفای کرونباخ تو سط نرمافزار  Spssا ستفاده شده ا ست .نتایج حا صله حاکی از ضریب پایایی زی ست پذیری
 ،0/828درصـــد میباشـــد .همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا ویژگیهای اقتصـــادی و اجتماعی نمونه آماری
پا سخگویان ازجمله سن ،جنس ،تح صیالت ،محله ،شغل و ضعیت تأهل و سپس آمارهای تو صیفی مربوط به سنجههای
موردا ستفاده برای اندازهگیری زی ست پذیری شهری (زی ست پذیری اقت صادی ،زی ست پذیری اجتماعی و زی ست پذیری
زیســتمحیطی) مورد بررســی قرارگرفتهاند .در بخش دوم فرضــیات تحقیق یعنی رابطه بین متغیرهای مســتقل تحقیق
(رویکرد به فضای فرهنگی ،بهز یستی شهری ،رویکرد به عملکرد مدیریت شهری و احساس امنیت شهری) با ابعاد زیست
پذیری شهری با استفاده از آزمون  rohاسپیرمن موردسنجش قرارگرفتهاند .سپس برای تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای
م ستقل بر متغیر واب سته و ارزیابی مدل تحلیلی ،رگر سیون چند متغیره مورد برر سی و مدل تجربی تحقیق بر ا ساس نتایج
حاصله ترسیمشده است.
محدوده موردمطالعه
قلمرو جغرافیایی موردمطالعه این پژوهش ،شــهر ایالم اســت .شــهر ایالم بهعنوان مرکز اســتان ایالم بین  33درجه و 21
دقیقه و  30ثانیه تا  33درجه و  51دقیقه و  48ثانیه عرض شـــمالی و  45درجه و  41دقیقه و  07ثانیه تا  46درجه و 51
دقیقه و  19ثانیه طول شرقی در شمال غربی ا ستان ایالم قرارگرفته ا ست .شهر ایالم با م ساحت  212804/67هکتار
شامل  10.62درصد مساحت استان در شمال غربی استان قرارگرفته و با شهرستانهای ایوان ،سیروان ،چرداول ،دره شهر،
مهران و ک شور عراق هم سایه ا ست .بر ا ساس آمار سال  1395مرکز آمار ایالم ،شهر ایالم دارای  235144نفر جمعیت
بوده است .بیش از  27درصد از کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده که این نشانگر اهمیت آن بهعنوان مهمترین
نقطه شهری ا ستان بوده ا ست .) .ازنظر نظام تق سیمات کالبدی ،شهر دارای  4منطقه  15ناحیه میبا شد (مطالعات طرح
تفصیلی شهر ایالم.)1394 ،
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهر ایالم

بحث و یافتهها
از تعداد  383نفر جمعیت نمونه تعداد  142معادل ( )37/1در صد را زنان و  241نفر معادل ( )62/9در صد را مردان ت شکیل
میدهند .تعداد  118نفر معادل ( )30/8درصد بین  18تا  30سال ،تعداد  159نفر معادل ( )41/5درصد بین  31تا  40سال،
تعداد  82نفر معادل ( )21/4درصد بین  41تا  50سال ،تعداد  20نفر معادل ( )5/2درصد بین  51تا  60سال و  4نفر معادل
( )1/0درصد بیشتر از  60سال سن داشتهاند .بیشترین فراوانی مشاهده شده مربوط به گروه سنی  31تا  40سال میباشد.
از مجموع افراد مورد بررســی تعداد  109نفر معادل ( )28/5درصــد مجرد و تعداد  274نفر معادل ( )71/5درصــد متأهل
بودهاند .تعداد  31نفر معادل ( )8/1درصـــد بیکار ،تعداد  27نفر معادل ( )7/0درصـــد خانهدار ،تعداد  48نفر معادل ()12/5
در صد دان شجو ،تعداد  187نفر معادل ( )48/8در صد دارای شغل آزاد و تعداد  90نفر معادل ( )23/5در صد دارای شغل
دولتی بودهاند .تعداد  14نفر معادل ( )3/7در صد بی سواد ،تعداد  115نفر معادل ( )30/0در صد دیپلم و زیر دیپلم 192 ،نفر
معادل ( )50/1در صد فوقدیپلم و لی سانس و  62نفر معادل ( )16/2در صد دارای تح صیالت عالیه یعنی فوقلی سانس و
دکتری داشتهاند.
بر مبنای یک مقیاس  18تا  ،90میانگین ر ضایت از زی ست پذیری اقت صادی در بین پا سخگویان ( )49/10میبا شد که
حاکی از ر ضایت متو سط آنها ا ست .این میانگین ر ضایت برح سب متغیرهای م ستقل تحقیق تقریباً ثابت ا ست و دامنه
انحراف از آن زیاد نیســت .در خصــوص رضــایت از زیســت پذیری اجتماعی ،بر مبنای یک مقیاس  19تا  ،95میانگین
پا سخگویان ( )55/00بوده ا ست که از ر ضایت متو سط آنها حکایت میکند .میزان ر ضایت بر ا ساس متغیرهای م ستقل
تحقیق نیز مؤید این میانگین است .آخرین بعد از ابعاد سهگانه زیست پذیری شهری ،زیست پذیری زیستمحیطی است.
میانگین ر ضایت از زی ست پذیری زی ستمحیطی در بین پا سخگویان برابر با ( )32/66بوده ا ست .با توجه به دامنه این
مقیاس که بین  11تا  55میباشـــد .یافتههای آماری نشـــان میدهد پاســـخگویان رضـــایت زیادی از زیســـت پذیری
زیستمحیطی دارند.
جهت سنجش رابطه بین متغیرهای م ستقل (رویکرد به ف ضای فرهنگی ،اح ساس بهزی ستی شهری ،رویکرد به عملکرد
مدیریت شهر و احساس امنیت شهری) با زیست پذیری (زیست پذیری اقتصادی ،زیست پذیری اجتماعی و زیست پذیری
زی ستمحیطی) برح سب سط سنجش آنها و پس از کدگذاریهای مجدد از ضریب همب ستگی ا سپیرمن ا ستفاده شده
است .جدول ( )3نتایج حاصل از آزمون همبستگی را نشان میدهد.
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جدول شماره  .3ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با ابعاد زیست پذیری شهری
متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

نوع آزمون همبستگی

ضریب همبستگی

ضریب معنادار

نوع رابطه

نتایج آزمون

زیست پذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/290

0/000

مستقیم

تائید

زیست پذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/265

0/000

مستقیم

تائید

زیست پذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/178

0/000

مستقیم

تائید

زیست پذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/353

0/000

مستقیم

تائید

زیست پذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/265

0/000

مستقیم

تائید

زیست پذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/084

0/103

مستقیم

رد

رویکرد به

زیست پذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/239

0/000

مستقیم

تائید

عملکرد مدیریت

زیست پذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/391

0/000

مستقیم

تائید

زیست پذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/170

0/001

مستقیم

تائید

زیست پذیری اجتماعی

ضریب اسپیرمن

0/172

0/001

مستقیم

تائید

زیست پذیری اقتصادی

ضریب اسپیرمن

0/118

0/002

مستقیم

تائید

زیست پذیری زیستمحیطی

ضریب اسپیرمن

0/204

0/000

مستقیم

تائید

رویکرد به فضای
فرهنگی
احساس
بهزیستی شهری

شهری
احساس امنیت
شهری

همانطور که دادههای جدول ( )3ن شان میدهد در خ صوص رابطه بین رویکرد به و ضعیت فرهنگی شهروندان با میزان
ر ضایت آنها از ابعاد مختلف زی ست پذیری شهر ،مقدار  rohا سپیرمن محا سبه شده برای متغیر م ستقل با زی ست پذیری
اجتماعی ( ،)0/290برای زیست پذیری اقتصادی ( )0/265و برای زیست پذیری زیستمحیطی برابر با ( )0/178میباشد.
با توجه با سط معناداری ( )sig =0/000بهدستآمده حاکی از وجود رابطه مثبت و نسبتاً متوسط بین این دو متغیر است.
بهعبارتدیگر با افزایش رویکرد مثبت به و ضعیت فرهنگی شهر ر ضایت از زی ست پذیری شهر در ابعاد مختلف آنهم
افزایش مییابد .همچنین دادهها ی جدول در خصوص رابطه بین احساس بهزیستی افراد ساکن در شهر و میزان رضایت
آنها از ابعاد زی ست پذیری شهر ن شان میدهد ،مقدار  rohا سپیرمن بهد ستآمده برای متغیر م ستقل با زی ست پذیری
اجتماعی برابر با ( ،)0/353با زیسـت پذیری اقتصـادی برابر با ( )0/265و میزان معناداری ( )sig =0/000میباشـد .چون
ســـط معناداری کمتر از میزان ( )0/05قابلقبول اســـت ،پس رابطه موجود معنادار بوده و میتوان گفت بین احســـاس
بهزی ستی شهری و ر ضایت از زی ست پذیری اجتماعی و اقت صادی شهر رابطه مثبت و متو سطی وجود دارد .در خ صوص
رابطه بین احساس بهزیستی افراد ساکن در شهر و میزان رضایت آنها از زیست پذیری زیستمحیطی شهر مقدار roh

ا سپیرمن محا سبه شده ( )0/084و معناداری ( )sig =0/103میبا شد ،بنابراین همب ستگی مثبت و ضعیفی بین اح ساس
بهزیستی شهری و رضایت از زیست پذیری زیستمحیطی شهر وجود دارد اما با توجه به اینکه مقدار  pبیشتر از ()0/05
میباشد ،لذا رابطه بهدستآمده معنادار نمی باشد و فرضیه رابطه بین احساس بهزیستی شهری و رضایت از زیست پذیری
شهری رد می شود .یافتههای جدول ( ) 3در خصوص رابطه بین دو متغیر رویکرد شهروندان به عملکرد مدیریت شهری و
میزان ر ضایت آنها از ابعاد مختلف زی ست پذیری شهر حاکی از آن ا ست مقدار  rohا سپیرمن محا سبه شده برای متغیر
مســـتقل با زیســـت پذیری اجتماعی برابر با ( ،)0/239با زیســـت پذیری اقتصـــادی برابر با ( )0/391و میزان معناداری
( )sig =0/000و همچنین با زی ست پذیری زی ستمحیطی برابر با ( )0/170و میزان معناداری ( )sig= 0/001میبا شد.
بنابراین رابطه بین رویکرد به عملکرد مدیریت شهری و ر ضایت از زی ست پذیری اجتماعی ،اقت صادی و زی ستمحیطی
معنادار بود و میتوان گفت بین آنها رابطهای مثبت و متوسطی وجود دارد .بهعبارتدیگر افزایش رویکرد مثبت و رضایت
از عملکرد مدیریت شــهر ،افزایش رضــایت از زیســت پذیری در همه ابعاد آن را به همراه دارد .در خصــوص رابطه بین
احساس امنیت شهروندان و میزان رضایت آنها از ابعاد زیست پذیری شهری ،مقدار  rohاسپیرمن محاسبهشده بین متغیر
م ستقل با زی ست پذیری اجتماعی برابر با ( )0/172و میزان معناداری ( ،)sig= 0/001با زی ست پذیری اقت صادی برابر با
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( )0/118و میزان معناداری ( )sig= 0/002و با زی ست پذیری زی ستمحیطی برابر با ( )0/204و میزان معناداری (0/000
= )sigاست .با توجه به نتایج فوق میتوان گفت یک رابطه مثبت و ضعیف بین احساس امنیت شهری و رضایت از زیست
پذیری در همه ابعاد آن وجود دارد .بهعبارت دیگر با افزایش اح ساس امنیت شهری ،میزان ر ضایت از زی ست پذیری هم
افزایش مییابد.
رگر سیون چند متغیره رو شی آماری ا ست که اجازه میدهد نمره یک متغیر را بر ا ساس نمرههای آن در متغیرهای دیگر
پیش بینی کنیم .ازآنجاکه این مقیاس در صدد ا ست که ن شان دهد با شناختن متغیرهای پیشبینی به چه میزان میتوان
ن سبت به پیشبینی متغیر مالك اقدام کرد ،باید ارزیابی از میزان موفقیت مدل انتخاب شده را هنگام کاربرد آن در محیط
واقعی تخمین زد .جدول ( )4ارزیابی مدل تحلیلی زیست پذیری اجتماعی را نشان میدهد.
جدول شماره  .4ارزیابی میزان موفقیت مدل تحلیلی در پیشبینی زیست پذیری اجتماعی
مدل

R

مجذورR

مجذور  Rتنظیمشده

انحراف تخمین دادهشده

1

0/468

0/219

0/211

10/03684

دادههای جدول ( )4نشــان میدهد مقدار  Rتنظیمشــده برابر با ( )0/211میباشــد .بنابراین میتوان گفت مدل تحلیلی
مورداستفاده  %21.9تغییر در زی ست پذیری اجتماعی را محاسبه کرده است .بهعبارتدیگر  %21.9تغییرات زی ست پذیری
اجتماعی بر ا ساس متغیرهای رویکرد به عملکرد مدیریت شهری ،اح ساس بهزی ستی شهری ،اح ساس امنیت شهری و
رویکرد به فضــای فرهنگی قابل پیشبینی اســت .دادههای بتا در جدول شــماره  7نشــان میدهد میزان اثرات مســتقیم
متغیرهای م ستقل بر اح ساس بر زی ست پذیری اجتماعی در برر سی از اح ساس بهزی ستی ( ،)0/092رویکرد به ف ضای
فرهنگی ( ،)0/342احساس امنیت شهری ( )0/168و رویکرد به عملکرد مدیریت شهری ( )0/092درصد بوده است.
جدول شماره  .5خروجی رگرسیون به روش  Enterثاتیر متغیرهای مستقل بر زیست پذیری اجتماعی
ضریبهای غیر استاندار

سط

ضریبهای استاندار
T

معنیداری

19/25

3/554

5/417

0/000

4

0/014

0/092

1/993

0/047

فضای فرهنگی

0/027

0/053

0/342

6/956

0/000

امنیت شهری

0/366

0/063

0/168

3/6161

0/000

عملکرد مدیریت شهر

0/229

0/064

0/092

1/887

0/060

مدل
مقدار ثابت
احساس بهزیستی

B

بتا

خطای استاندار

با توجه به اینکه در تحقیقات اجتماعی معموالً شــناســایی کلیه عوامل تأثیرگذار بر متغیر وابســته برای محقق امکانپذیر
نیســت ،بنابراین متغیرهای تحلیل مســیر همواره میتوانند تنها بخشــی از واریانس متغیر وابســته را تبیین کنند .به همین
دلیل در تحلیل مسیر آنچه بهعنوان اثر یا عوامل ناشناخته باقی میماند بهوسیله « »eکه به «کمیت خطا» معروف است،
ن شان داده می شود .مقدار  eبیان گر میزان واریانس متغیری ا ست که متغیرهای م ستقل قبلی در مدل قادر به تبیین آن
نبودهاند .با مجذور کردن  ،eواریانس تبیین نشــده به دســت میآید .چنانچه مقدار  e2از عدد  1کم شــود مقدار واریانس
تبیین شده (  )R2به دست میآید .بهعبارتدیگر:
R2 = 1 − e2
بر اساس فرمول فوق:
e2 = 1 - 0/211
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پس e2 = 0/789 :و R2 =/211
با توجه به اینکه مقدار  R2برابر با  0/211شــده اســت ،میتوان گفت  21/1درصــد از واریانس زیســت پذیری اجتماعی
توسط مدل تبیین شده و  78/9درصد از واریانس زیست پذیری اجتماعی توسط مدل تبیین نمیشود.

شکل شماره  .2نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری مدل تجربی تحقیق

همچنین تحلیل رگر سیون چند متغیری زی ست پذیری اقت صادی در صدد ا ست تا با شناختن متغیرهای پیشبین میزان
پیشبینی متغیر مالك را بررســی کند ،بنابراین به ارزیابی از میزان موفقیت مدل انتخابشــده هنگام کاربرد آن در محیط
واقعی پرداختهشده است.
جدول شماره  .6ارزیابی میزان موفقیت مدل تحلیلی در پیشبینی زیست پذیری اقتصادی
R
0/515

مدل
1

مجذورR
0/266

مجذور  Rتنظیمشده
0/258

انحراف تخمین دادهشده
10/61698

دادههای  6ن شان میدهد مقدار  Rتنظیم شده برابر با ( )0/258میبا شد .بنابراین میتوان گفت مدل تحلیلی موردا ستفاده
 25.8%تغییر در زیست پذیری اقتصادی را محاسبه کرده است .بهعبارتدیگر  %25.8تغییرات زیست پذیری اقتصادی بر
ا ساس متغیرهای رویکرد به عملکرد مدیریت شه ری ،اح ساس بهزی ستی شهری ،اح ساس امنیت شهری و رویکرد به
ف ضای فرهنگی قابل پیشبینی ا ست .دادههای بتا در جدول  7ن شان میدهد میزان اثرات م ستقیم متغیرهای م ستقل بر
اح ساس بر زی ست پذیری اقت صادی برابر بااح ساس بهزی ستی ( ،)0/108رویکرد به ف ضای فرهنگی ( ،)0/213اح ساس
امنیت شهری ( )0/115و رویکرد به عملکرد مدیریت شهری ( )0/356درصد بوده است.
جدول شماره  .7خروجی رگرسیون به روش  Enterثاتیر متغیرهای مستقل بر زیست پذیری اقتصادی
مدل

ضریبهای غیر استاندار

ضریبهای
استاندار

B

خطای استاندار

مقدار ثابت

12/009

3/763

سط
T

معنیداری

بتا
3/191

0/002

احساس بهزیستی

0/034

0/014

0/108

2/402

0/017

فضای فرهنگی

0/249

0/056

0/213

4/457

0/000

امنیت شهری

0/164

0/068

0/115

2/430

0/016

عملکرد مدیریت شهر

0/530

0/067

0/356

7/890

0/000
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با توجه به اینکه مقدار  R2برابر با  0/266شــده اســت ،میتوان گفت  26/6درصــد از واریانس زیســت پذیری اقتصــادی
توسط مدل تبیین شده است.
واریانس تبیین نشده برابر است با:
e2 = 1 − R2
بر اساس فرمول فوق  73/4درصد از واریانس زیست پذیری اقتصادی توسط مدل تبیین نمیشود.

شکل شماره  .3مدل تجربی عوامل مؤثر بر زیست اقتصادی

جدول  8میزان موفقیت مدل تبیین زیست پذیری زیستمحیطی را هنگام کاربرد آن در محیط واقعی تخمین زده است.
جدول شماره  .8ارزیابی میزان موفقیت مدل تحلیلی در پیشبینی زیست پذیری زیستمحیطی
مدل

R

مجذورR

مجذور  Rتنظیمشده

انحراف تخمین دادهشده

1

0/384

0/147

0/138

6/44686

دادههای جدول  8نشـــان میدهد مقدار  Rتنظیمشـــده برابر با ( )0/138میباشـــد .بنابراین میتوان گفت مدل تحلیلی
موردا ستفاده  %13.8تغییر در زی ست پذیری زی ستمحیطی را محا سبه کرده ا ست .بهعبارتدیگر  %13.8تغییرات زی ست
پذیری زیستمحیطی بر اساس متغیرهای رویکرد به عملکرد مدیریت شهری ،احساس بهزیستی شهری ،احساس امنیت
شهری و رویکرد به ف ضای فرهنگی قابل پیشبینی ا ست .دادههای بتا در جدول  9ن شان میدهد میزان اثرات م ستقیم
متغیرهای م ستقل بر اح ساس بر زی ست پذیری زی ستمحیطی برابر بااح ساس بهزی ستی ( ،)0/044رویکرد به ف ضای
فرهنگی ( ،)0/155احساس امنیت شهری ( )0/237و رویکرد به عملکرد مدیریت شهری ( )0/139درصد بوده است.
جدول شماره  .9خروجی رگرسیون به روش  Enterثاتیر متغیرهای مستقل بر زیست پذیری زیستمحیطی
ضریبهای غیر استاندار
مدل
B
مقدار ثابت
احساس بهزیستی
فضای فرهنگی
امنیت شهری
عملکرد مدیریت شهر

16/889
0/008
0/102
0/191
0/116

خطای
استاندار
2/283
0/009
0/034
0/041
0/041

ضریبهای
استاندار
بتا

0/044
0/155
0/0237
0/139

T

7/398
0/910
3/016
4/652
2/859

سط
معنیداری

0/000
0/363
0/003
0/000
0/004
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با توجه به اینکه مقدار  R2برابر با  0/138شده است ،میتوان گفت  13/8درصد از واریانس زیست پذیری زیستمحیطی
توسط مدل تبیین شده است.
واریانس تبیین نشده برابر است با:
e2 = 1 − R2
بر اساس فرمول فوق  86/2درصد از واریانس زیست پذیری زیستمحیطی توسط مدل تبیین نمیشود.
بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری مدل تجربی تحقیق به شرح ذیل میباشد:

شکل شماره  .4مدل تجربی عوامل مؤثر بر زیست پذیری زیستمحیطی

نتیجهگیری
زیستپذیری که مفهوم تحت بررسی این پژوهش است ،در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی
است و در واقع زیستپذیری همان دستیابی به کیفیت برنامهریزی شهری خوب یا مکان پایدار است .یافتههای تحقیق در
خصوص میزان رضایت از ابعاد مختلف زیستپذیری نشان میدهد شهروندان رضایت متوسطی از زیستپذیری اقتصادی
شهر دا شتهاند .مروری بر شاخصهای زی ستپذیری اقت صادی ن شان میدهد ،م سکن و کیفیت آن بدترین و ضعیت را در
بین دیگر متغیرها دارد و بخش عمدهای از رضـــایت پایین زیســـتپذیری اقتصـــادی به آن برمیگردد .ضـــعف امکانات
زیر ساختی حمل و نقل شهری و و ضعیت نامنا سب ا شتغال و درآمد پایین از دیگر عوامل ر ضایت کم از زی ستپذیری
اقتصادی شهر است .میانگین رضایت از زیستپذیری اجتماعی شهر ایالم توسط پاسخگویان بطور متوسط ارزیابی شده
ا ست .ر ضایت از زی ستپذیری اجتماعی در پرتو مولفه های ت شکیلدهنده آن قابل ارزیابی ا ست .همب ستگی اجتماعی به
عنوان یکی از عنا صر زی ست پذیری اجتماعی ،تحت تاثیر ته ن ش ستهای فکری ،ارز شی ،عقیدتی و نیز عنا صر هویت
بخش به جا مانده از سنت و گذشته از وضعیت مناسبی برخوردار است .از دیگر مولفههای زیستپذیری اجتماعی وضعیت
بهدا شت شهر میبا شد که با تکیه بر ا صل  29قانون ا سا سی مبنی بر برخورداری همه آحاد جامعه از تامین اجتماعی از
نظر بازن ش ستگی ،بیکاری  ...و نیز نیاز به خدمات بهدا شتی و درمانی و مراقبتهای پز شکی به صورت بیمه و همچنین
طرح تحول سالمت در سال های اخیر با رویکرد حفاظت مالی از مردم ،ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و نیز
ارتقاء کیفیت خدمات اجرایی رضایت از زیستپذیری اجتماعی شهر را افزایش داده است.
در خ صوص زی ستپذیری زی ستمحیطی به عنوان آخرین بعد زی ستپذیری شهری ،که شهروندان از آن ر ضایت ن سبتاً
خوبی دا شته اند ،طی سال های گذ شته به علت افزایش جمعیت و گ سترش حوزه شهر ،پایین بودن سرانه ف ضای سبز
وتوزیع نامتعادل آن ،همچنین بی توجهی به شاخص های پایداری زی ست محیطی ،شهر ایالم با م شکالتی روبرو شده
است .هرچند شهر ایالم به از نظر سرانه دسترسی به فضاهای مصنوعی وضعیت مناسبی ندارد  ،اما به علت دسترسی به
پارك های طبیعی مانند جغا سبز ،تختخان ،تنگه ارغوان و منطقه ش شدار بخ شی از نار ضایتی را جبران کرده ا ست .شهر
ایالم در خ صوص شاخص بهدا شت عمومی موفقیتهای گ ستردهای در زمینه کنترل بیماریهای واگیر محیطی دا شته
است .احداث سد ایالم دسترسی به آب آشامیدنی سالم را بیشتر کرده است ،هرچند در فصول بارانی سال ،مشکالتی را
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برای تامین آب شرب سالم ایجاد می کند .در زمینه آلودگی هوا  ،وجود تعداد زیاد ما شین های شخ صی باعث باالرفتن
ذرات معلق در هوا شده و غلظت آالینده ها را در شهر افزایش می دهد .باید ا شاره کرد منبع ا صلی آلودگی هوای شهر
ایالم در سال های گدشته ،گرد و خاك با منشاء بیرونی و از سوی کشور عراق با میانگین  45روز در سال بوده است که
گاهی میزان دید را به کمتر از  5متر کاهش داده و موجبات تعطیلی ادارات و مغازه ها شـــده وموجب اختالل در زندگی
عادی شهر می شود .
در بخش یافته های تبیینی ارتباط و تاثیر م ستقیم متغیرهای م ستقل تحقیق بر روی زی ست پذیری شهری در کلیه ابعاد
آن مورد تایید قرار گرفت .یعنی هر چه اح ساس امنیت شهری و نیز اح ساس بهزی ستی شهری افزایش یابد و نیز رویکرد
مثبتی به فضای فرهنگی و عملکرد مدیریت شهر وجود داشته باشد ،به تبع آن میزان رضایت از زیست پذیری شهری در
همه ابعاد آن نیز افزایش می یابد که این نتیجه ،یافتههای تحقیقات ساواسدیسارا ( ،)1988بالساس ( ،)2004ماریانز و ونزر
( ،)2011سایتلونگا ( ،)2013بدلند ( ،)2014خرا سانی ( ،)1391شبانی ( ،)1392فالح من شادی ( ،)1392بندرآباد (،)1393
علیزاده ( )1393و نیز عی سیلو و همکاران ( )1393را تایید می کند و با آن ها هم سو ا ست .هم چنین نتایج این تحقیق با
تحقیق نیوتن ( ) 2012در خ صوص عدم رابطه بین و ضعیت زیر ساخت های شهری با زی ست پذیری شهر ناهم سو ا ست.
بهعبارت دیگر بر خالف تحقیق نیوتن بین زیرســاختهای شــهر (کیفیت آب ،برق ،گاز ،دســترســی به فروشــگاههای
زنجیره ای ،حمل نقل مناســـب و با کیفیت و  )...و زیســـت پذیری رابطه وجود دارد .نتایج تحقیق همچنین تاییدکنندهی
چارچوب نظری تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اجتماعی بر روی زی ست پذیری شهری ا ست که خود منبعث از نظریات
جین جیکوبز ،بوزان و ویور ،بدلند ،جیکنز ،بولینگ ،گیدنز ،بوردیو ،پاتنام و  .....بوده اســـت .مطابق با نظریات فوق ،بهبود
فضای کسب و کا ر و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد ،دسترسی به مسکن ارزان و باکیفیت و نیز دسترسی به امکانات
حمل و نقل و خدمات زیر ساختی شهر ،زی ست پذیری اقت صادی شهر را نیز افزایش خواهد داد .همچنین شبکه های
مشارکت مدنی قوی ،تعامالت انسجام بخش و اعتماد بخش ،دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب و باکیفیت
زمینهساز زیستپذیری اجتماعی خواهد شد .بنابراین برنامهریزیهای شهری زمانی منجر به ایجاد شهر زیست پذیر خواهد
شـــد که رویکردهای برنامه ریزی «از باال به پایین ،متمرکز ،با مردم» به رویکرد «از پایین به باال ،غیرمتمرکز و برای
مردم» تغییر کند و موجب جلب مشارکت ،اعتماد اجتماعی ،افزایش پیوستگی و تعلق اجتماعی گردد که یافته های تحقیق
نیز آن را تایید میکند .بنابراین بر مبنای یافتههای این تحقیق و بر ح سب  R2به د ست آمده ،باال بردن اح ساس امنیت
شهری ،افزایش بهزیستی شهری ،بهبود فضای فرهنگی شهر بخصوص افزایش انسجام و مشارکت اجتماعی شهروندان،
اعتماد اجتماعی آنان و نیز توجه به شـــهروندی فرهنگی در کنار تغییر رویکرد مدیریت شـــهر می تواند منجر به بهبود
شاخص زیست پذیری شهر در هر سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی گردد.
در پایان با توجه به نتایج پژوهش و مبانی نظری تحقیق پیشنهادات اجرایی زیر برای کارآمدسازی و افزایش زیستپذیری
شهری بیان میگردد:
 تشکیل مدیریت یکپارچه واحد شهری(الزامات قانونی و کارکردی)؛
 ارتقای ظرفیت های اجرایی شهرداری ،بهبود کیفیت سیاست ها و عملکردهای مدیریت شهری؛
 برخورد و دیدگاه جامع و سیستماتیک به مدیریت شهری؛
 همزمان شدن مدیریت شهری با فنآوری و مدیریت جدید و ارائه و توزیع خدمات اجتماعی – رفاهی و فرهنگی؛
 تشویق و جلب مشارکت فعال شهروندان بر اساس اصول شهروندمداری و دموکراسی مشارکتی با ارتقاء دادن آگاهی
مردم از حقوق شهروندی خود ،ترویج فرهنگ شهرنشینی ،ارتقای آگاهی مردم در زمینه حقوق و فرهنگ شهروندی،
مدیریت و برنامه ریزی شهری؛
 جذب مشــارکت نهادهای غیردولتی ،مردمی و بخش خصــوصــی از طریق اقدامات قانونی برای ایجاد تشــکل ها و
تقویت نهادهای غیر دولتی؛
 تمرکززدایی در سطوح تصمیمگیری ،اجرا و نظام تخصیص منابع؛
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جذب مشارکت عمومی و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای فعالیت های « مشارکت شهری»؛
تقویت روابط متقابل بخش خصوصی و شهرداری؛
ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و احساس تعلق به جامعه ( اعتماد متقابل)؛
تخصص گرایی در مدیریت شهری و افزایش توانایی نیروی کارکنان شهرداری ها؛
کارآمد سازی و توانمندسازی مدیریت یکپارچه و واحد شهری از طریق هماهنگ سازی روابط میان عناصر شهری؛
شناسایی محدویت ها ،منابع و اولویت نیازها در گروه های مختلف و اقلیت در جامعه؛
اولویت قرار دادن آگاهی از پدیده شهروندی در نظام آموزشی؛
با توجه به تنوع قومی شــهر ایالم و با نظر به این که شــهروندی یک ســازه اجتماعی و فرهنگی اســت ،باید بســتر
اجتماعی و فرهنگی این پدیده را با رویکرد های ارزشی ،بومی و محلی آن خرده فرهنگ متناسب کرد.
بنیانهای فرهنگ شهروندی اعم از "م ساوات طلبی ،آزادی ،فردگرایی ،مردم ساالری ،م سئولیت پذیری مدنی و
مشــارکت عمومی" را در شــهر مورد حمایت از ســوی مدیریت شــهری قرار گیرد .عالوه بر تامین و رســیدگی به
نیازهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شهروندان ،توجه عمیق به " نیازهای فرهنگی " آنها نیز داشته باشند .این
نیازها همان خالقیت ،خودشکوفایی ،نیازهای فراغت و لذت و  ...و نمونههای از این نیازها است.
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