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چكیده
هر شهر در راستای نیل به شكوفایی ،دستخوش فراز و نشیبهایی میشود؛ گاهی بروز عواملی به شكوفایی آن کمک میکند و در مواقعی نیز
برخی مشكالت ،این شكوفایی را در معرض خطر قرار میدهد .درک روشن و استفاده از این عوامل در برنامهریزی و اصالح سیاستها و حمایت از
برخی ساختارها و مكانیسمهای تأثیرگذار بر شكوفایی اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل ،شناخت عوامل تشویقکننده و بازدارنده شكوفایی در هر
شهر ضروری است  .هدف از تدوین این پژوهش ،بررسی و ارزیابی اثرات شكوفایی شهری بر زیستپذیری شهری در شهر سراوان بوده است .این
پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس ماهیت و روش ،جزو پژوهشهای توصیفی-تحلیلی است .گردآوری دادهها از طریق منابع کتابخانهای
و پیمایشی انجام شده است .ابزار اصلی تحقیق ،پرسشنامه است .حجم جامعه آماری 60014 ،نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران  384نفر تعیین
شد .نتایج حاصل از آزمون  Tتک نمونهای نشان میدهد ،شهر سراوان از نظر وضعیت شاخصهای شكوفایی شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
شاخص کیفیت زندگی با مقدار بتای  0/314بیشترین و شاخص توانایی تولید با ضریب بتای  0/126کمترین تاثیر را بر زیستپذیری شهر سراوان
داشته است .شاخص زیرساختها با ضریب بتای  ،0/254شاخص برابری و عدالت اجتماعی با ضریب بتای  0/212و شاخص پایداری زیستمحیطی
با ضریب بتای  0/158به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم تاثیرگذارترین شاخصهای شكوفایی شهری بر زیستپذیری شهر سراوان قرار دارند.

همچنین ،در میان شاخصهای شكوفایی شهری در شهر سراوان ،شاخص زیرساختها با میانگین  3/235باالترین میانگین و شاخص پایداری زیست-
محیطی با میانگین  2/277کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است.
واژگان کلیدی :شكوفایی شهری ،زیستپذیری ،عدالت اجتماعی ،زیست محیطی ،شهر سراوان.
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مقدمه
از سالهای انتهایی قرن بیستم و اکنون در اوایل قرن بیست و یكم ،بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق
شهری زندگی میکنند (شریفزادگان و رمضانی .)91 :1399 ،مطـابق بررسـیهـای صـورت گرفتــه 54 ،درصــد
جمعیــت جهــان در ســال  ،2014شهرنشین بوده و پیشبینیها حاکی از رشد ایـن رقـم تا  66درصد جمعیت جهان
یعنی حدود  6میلیارد نفـر تا سال  2050است ( .)UN, 2014: 2هر شهر در راستای نیل به شكوفایی ،دستخوش
فراز و نشیبهایی میشود؛ گاهی بروز عواملی به شكوفایی آن کمک میکند و در مواقعی نیز برخی مشكالت ،این
شكوفایی را در معرض خطر قرار میدهد .درک روشن و استفاده از این عوامل در برنامهریزی و اصالح سیاستها
و حمایت از برخی ساختارها و مكانیسمهای تأثیرگذار بر شكوفایی اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل ،شناخت
عوامل تشویقکننده و بازدارنده شكوفایی در هر شهر ضروری است؛ زیرا از این طریق راهكارها ،راهبردها و
سیاستهای مناسب برای دستیابی به شكوفایی تدوین میشود .شكوفایی شهری مفهومی است که نخستینبار به
صورتی جامع در سازمان اسكان بشر ملل متحد برای سنجش میزان رشد و توسعه انسانی و اقتصادی عنوان شد؛
بنابراین ،بررسی پیشنهادها و کلیدواژههای گزارش این سازمان اهمیت بسیار زیادی دارد (شرفی و همكاران:1397 ،
 .)20حمایت از ابتكار شكوفایی شهری و تالش برای تقویت معرفههای فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف سبب
می گردد تا تبادل تجربیات خوب شهرهای موفق در هر یک از محورهای شكوفایی شهری ،مورد توجه قرار گیرد
و درک وضعیت بحرانهای شهرهای معاصر با یک ارزیابی جدی امكانپذیر گردد (دانشپور و همكاران:1397 ،
 .)18این مفهوم بررسی میکند که شهرها چگونه میتوانند تولید داشته باشند و از چه طریق مزایای این تولید
میتواند به شیوهای عادالنه بین شهروندانش تقسیم شود .این تفكر ،متضمن رشد اقتصادی ،حاکم بودن روابط
اجتماعی ،پایداری محیطی و کیفیت زندگی بهتر میباشد (محمدیارزاده و شمساللهی .)112 :1397 ،بنابراین ،به
نظر میرسد مفهوم شكوفایی شهری پیوندی ناگسستنی با رویكرد زیستپذیری داشته باشد .رویكرد زیستپذیری
به معنای توان و قابلیت یک مكان برای تامین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقای
کیفیت زندگی و ایجاد بستر شكوفایی توانمندیهای عموم شهروندان میباشد (محلوجی و همكاران.)7 :1400 ،
این پژوهش به دنبال ،بررسی و ارزیابی اثرات شكوفایی شهری بر زیستپذیری در شهر سراوان است .شهر سراوان
به دالیلی از قبیل مشكالت معیشتی روستاییان ،خشكسالی و  ...دچار شرایط بحرانی و با مسائل و مشكالت اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی بسیاری روبهروست .همچنین ،مشكالتی از قبیل ناکافی بودن تآسیسات و خدمات،
پراکنش جمعیتی نامتناسب ،عدم دسترسی به کاربریهای خدماتی ،فضاهای سبز و گذران اوقات فراغت و نبود
گزینههای مختلف حمل ونقلی نمود پیدا کرده و زیستپذیری را در برخی نقاط شهر سراوان کاهش داده است.
شكوفایی شهری و تحقق شاخصهای آن می تواند بر این مشكالت تا حدودی غلبه کرده و بستر مناسبی به منظور
رسیدن به شرایط مطلوب و ایدهآل فراهم نماید .در این راستا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤال زیر
میباشد :تاثیرات مفهوم شكوفایی شهری بر زیستپذیری در شهر سراوان چگونه است؟
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پیشینه پژوهش
شكوفایی شهری مبحثی بسیار جدید در برنامهریزی شهری میباشد و مطالعات محدودی در این حوزه صورت
گرفته است (احدنژاد و همكاران .)17 :1397 ،جونز1و همكارانش ( )2015در مقاله خود ،مشارکت ذینفعان در
انتخاب پروژههای حمل و نقل گامی به سوی شكوفایی شهری در کشورهای در حال توسعه ،به بررسی حمل ونقل
به عنوان یک جزء اساسی از زیرساختهای شهری و عنصری ضروری برای شكوفایی شهری پرداختهاند .آنها از
طریق مطالعه موردی در آکرا ،غنا چارچوبی با نام ،امتیاز پایداری موضعی ( ،)LSSبرای غربالگری پروژه حمل
ونقل شهری پیشنهادی دادند .وانگ )2014( 2در مقالهای با عنوان «یک چارچوب برای شاخصهای شكوفایی
شهری ارتباط شاخصها تحلیل و سیاستها» دریافت که تأکید بر شاخصهای شكوفایی شهری مفاهیم ،و روش-
شناسی ،چالشهای سیاسی پیشرو را برجسته میکند .محمدیدهچشمه و حاجیپور ( )1400در مقالهای ،به تحلیل
تطبیقی شكوفایی شهری در مدل ادغامی کپلند (مطالعه موردی :مناطق شهری کرمانشاه) پرداختند .نتایج نهایی
پژوهش نشان داد که براساس تحلیل مدلهای بكارگرفته شده چند معیاره و مدل ادغامی کپلند ( )POSETترتیب
درجه برخورداری و تناسب هر کدام از مناطق هشتگانه شهر کرمانشاه در مجموع تلفیقی شاخصهای شكوفایی
شهری به ترتیب شامل مناطق یک ،شش ،هشت ،سه ،هفت ،پنج ،چهار و در نهایت منطقه دو میباشد .محمدخانی
و همكاران ( )1400در مقالهای ،به سنجش و ارزیابی مناطق کالن شهر تهران از نظر شاخصهای شكوفایی شهری
پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که الگوی توزیع فضایی شاخصهای شكوفایی شهری در سطح
مناطق  22گانه شهر تهران به صورت خوشه ای است .دانشپور و همكاران ( )1399در مطالعهای ،به ارزیابی امكان
قرارگیری شاخص دسترسی در میان شاخصهای اصلی شكوفایی شهری (مطالعه موردی :شهر شیراز) پرداختند.
بررسی ارتباط بین شاخصهای دسترسی با شكوفایی شهری حاکی از آن بود که اغلب شاخصهای دسترسی رابطه-
ای قوی با شكوفایی شهری دارند و میتوان شاخص دسترسی را بخشی از سازه شكوفایی مد نظر قرار داد.
رهسپارطلوعی و همكاران ( )1398در پژوهشی به سنجش کیفیت زندگی در محله نارمک تهران با بر اساس مدل
توسعه یافته شاخص شكوفایی شهری  ))PI-QLCپرداختند .با توجه به ازدیاد شاخص ها در این پژوهش به منظور
خالصه سازی و دستیابی به اصلیترین عوامل از روش تحلیل عاملی در راستای تجزیه و تحلیل اطالعات دادهها
بهره گرفته شده است .احدنژاد و همكاران ( )1397در مطالعه خود به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر شكوفایی
شهری با رویكرد آیندهنگاری (مطالعه موردی :کالنشهر تبریز) پرداخته اند .نتایج تحقیق حاکی از این است که
کالنشهر تبریز سیستمی ناپایدار میباشد و در صفحه پراکندگی پنج دسته (عوامل تاثیرگذار ،عوامل دووجهی،
عوامل تنظیمی ،عوامل تاثیرپذیر و عوامل مستقل) قابلشناسایی هستند .محمدیارزاده و شمساللهی ( )1397در
مطالعهای به نقش فضاهای عمومی در تحقق شكوفایی شهری و توسعه پایدار پرداختند .نتایج پژوهش نشان دادند
که توسعه و توجه به فضاهای عمومی ،سبب توسعه اقتصادی شهر ،ارتقای سالمت شهروندان ،بهبود وضعیت آموزش
شهروندان و باززنده سازی هویتهای محلی شهر میشود .با توجه به اینكه ،در مطالعات انجام شده ،به سنجش و
-Jones
-Wang
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ارزیابی شاخص های شكوفایی و زیست پذیری به صورت جداگانه در یک شهر توجه شده است؛ تاکنون چنین
پژوهشی برای محدوده مورد مطالعه صورت نگرفته است ،در پژوهش حاضر نخستینبار مطالعهای منسجم و کامل
در زمینه شكوفایی شهری و زیستپذیری شهر سراوان صورت گرفت که نوآوری این مطالعه را شامل میشود.
مبانی نظری پژوهش
پرداختن به تئوریهای جدید برنامهریزی شهری که هر یک با هدف حل مشكالت شهری ،بهبود وضعیت کیفی
و کمی زندگی شهروندان در شهرها ،ارتقاء کیفیت محیط شهر ،مدیریت شهر ،پیشبرد شهر به سوی مطلوبتر شدن
و ....مطرح شدهاند ،یكی از نیازهای مهم علمی جهت رسیدن به نتایج کاربردی در توسعه کالبدی-فضایی شهری
است (احدنژادروشتی و همكاران .)94 :1397 ،شكی در این نیست که هر یک از این تئوریهای نوین شهرسازی
به نوبه خود ،ما را به سوی داشتن محیطی مطلوبتر برای زندگی و توسعه شهری پایدار رهنمون میسازند؛ لیكن
هر یک از منظری خاص ،و زاویهای متفاوت به تقویت توسعه پایدار در شهر می پردازند و از توجه همهجانبه به
توسعه شهری باز ماندهاند .در این میان رویكرد شكوفایی شهری همه ارکان توسعه را مورد توجه قرار داده و از
توجه به هیچ یک از ابعاد توسعه مغفول نمانده است (حاضری و همكاران .)64 :1400 ،در همین زمینه ،یكی از
مفاهیم جدیدی که برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد1در سال  2012مطرح کرد ،شاخص شكوفایی شهری
( )CPI2بود (علوی و همكاران .)79 :1399 ،برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد گزارشی تحتعنوان "وضعیت
شهرهای جهان  ،2013-2012شكوفایی شهری" منتشر کرد .این گزارش مفهومی از شكوفایی را مطرح میکند که
نگاهی ورای تفكر رشد اقتصادی شهرها و تصمیمگیریهای مبنی بر آن را که سالها مرجع سیاستگذاریها بودند،
به دنبال دارد (محمدخانی و همكاران .)81 :1400 ،براساس نظرات این کمیته ،شكوفایی شهری ،چرخی است که
در مرکزیت آن ،نهادهای دولتی ،قوانین و مقررات برنامهریزی شهری قرار دارد و اضالع و دندانههای آن را تولید،
زیرساختها ،پایداری زیستمحیطی ،کیفیتزندگی ،عدالت و برابری شهری تشكیل میدهد ( UN- Habitat,
 .)2013: 34به عبارت دیگر ،مفهوم شكوفایی شهری ،پیوندی ناگسستنی با کیفیت زندگی شهری و توسعه پایدار
دارد؛ توسعهای که براساس مشارکتهای مدنی ،پاسخ به معضالت عصر حاضر ،بهینهسازی منابع و نیز فراهمسازی
ظرفیت ها و پتانسیلهای الزم برای آینده تحقق مییابد (محمدیدهچشمه و حاجیپور .)6 :1400 ،مفهوم شكوفایی
با توصیف موفقیت ،سالمت ،پیشرفت و خوب زیستن مطرح شد .از نظر اتحادیه اسكان بشر سازمان ملل متحد،
مفهوم شكوفایی ،یک ساخت اجتماعی است که به حوزه اعمال بشر جامه عمل میپوشاند و سنجش مكرر وضعیت-
های قابلمشاهده در شهر اطالق میشود (مدانلوجویباری و همكاران .)36 :1396 ،اولین عامل در میان ابعاد پنجگانه
شكوفایی شهری ،رشد اقتصادی بر پایه تولید ،ایجاد سرمایه و اشتغال است که در نتیجه آن ،همه مردم باید توانایی
پرداخت امكانات استاندارد زندگی را در حد کافی داشته باشند .در مرحله دوم ،یک شهر شكوفا ،زیرساختها و
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- United Nations Human Settlements Programme
- City Prosperity Initiative
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امكانات عمومی نظیر آب آشامیدنی کافی ،خدمات درمانی و بهداشتی ،منابع تامین برق ،شبكهها ،تكنولوژی راه-
های برقراری ارتباطات و اطالعات و ...را فراهم میکند .سوم آنكه شهرهای شكوفا ،خدمات اجتماعی گوناگونی
را فراهم میکنند .خدماتی از قبیل آموزش و پرورش ،سالمت ،تفریح ،آرامش و امنیت که برای ارتقای
استانداردهای زندگی و بالفعل ساختن استعدادهای بالقوه ضروری هستند .چهارم آنكه یک شهر تنها در حدی
شكوفا میشود که فقر و نابرابری در آن به حداقل برسد .مطابق این مطلب ،کاهش زاغهنشینی ،انسجام اجتماعی
باال ،برابری جنسیتی ،دفاع از حقوق گروههای اقلیت و آسیبپذیر ،فراهم آوردن امكان مشارکت مدنی توسط همه
نهادهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و توزیع عادالنه منافع و فرصتهای حاصل از شكوفایی از جمله مواردی است
که یک شهر شكوفا بایستی برای ساکنان خود فراهم کند .در نهایت در بعد پنجم ،نحوه توزیع فرصتها و منافع در
یک شهر شكوفا به گونهای است که سبب تخریب یا تنزل کیفیت محیطزیست نشود .به عبارت دیگر ،منابع طبیعی
یک شهر ،بایستی در راستای توسعه پایدار آن شهر استفاده و محافظت شوند (فیروزی و شنبهپور.)23 :1399 ،
امروزه ،رویكردها و مفاهیم گوناگونی برای رفع مشكل شهرها مطرح شده است که زیستپذیری یكی از مفاهیم
مرتبط با برنامهریزی شهری به شمار میآید .این مقوله به درجه تامین ملزومات جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیتهای
افراد آن جامعه اشاره دارد (مهرهکش و همكاران .)411 :1398 ،نظریه زیستپذیری بر مبنای نیازهای انسانی شكل
گرفته است .نظریه هرم احتیاجات بشر که توسط روانشناس آمریكایی ،آبراهام مازلو مطرح شد ،نیازهای انسان را
در چهار الیه قابل بررسی میداند که عبارتند از :الیه اول ،نیازهای اساسی انسان ،الیه دوم ،امنیت که تامینکننده
نیازهای مهمی چون مسكن ،شغل ،امنیت و غیره است و الیه سوم و چهارم به نیازهایی چون تعلقات روحی ،ارتباط
با دیگران ،اعتقادات ،فقدان تبعیض و غیره توجه کرده است (خراسانی .)31 :1391 ،زیستپذیری کیفیتی به شمار
میآید که تنها به ویژگیهای محیطزیست منحصر نیست ،بلكه به عملكردهای مبتنی بر رفتار و تعامل میان مشخصه-
های زیستمحیطی و شخصی مرتبط میشود ( .)Saitluanga, 2014: 541داگالس و همكارانش مفهوم شهر
زیستپذیر را شهر انسان محور تلقی میکنند که در آن بر سالمتی ،شادی ،خوشبختی انسانها بوسیله شرایط محیط
طبیعی انسانی برنامهریزی میشود .با ایجاد یک شهر زیستپذیر ،فضای شهری صرفاً یک مكان تصنعی نیست،
بلكه آن مآمن ساکنانی خواهد بود که به شغل ،محل سكونت ،فرهنگ؛ و زیستن خود مباهات می کنند
( .)Douglass, 2006: 41ویلر نشان میدهد سه عنصر محیطی ،اقتصادی و عدالت اجتماعی اساس زیستپذیری
را شكل میدهند ( .)Song, 2011: 5اصول کلیدی که به این مفهوم استحكام میبخشد شامل برابری ،عدالت،
امنیت ،مشارکت ،تفریح و قدرت بخشیدن هست (روحیپور و همكاران.)136 :1398 ،
روش پژوهش
روش انجام تحقیق تحلیلی -توصیفی و شیوه جمعآوری اطالعات اسنادی ،کتابخانهای ،میدانی و تكمیل
پرسشنامه بوده است .حجم جامعه آماری 60014 ،نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران  384نفر تعیین شد.
همچنین ،تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSآزمونTتک نمونه ای و رگرسیون چندمتغیره)
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صورت گرفته است .ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده 0/843 ،است و پایایی مناسبی دارد .شاخصهای پژوهش
در جدول ( )1نشان داده شد.
جدول ( :)1شاخصهای پژوهش
مولفه

شاخص

گویه

توانایی تولید

تولید شهری به ازای هر نفر ،نسبت وابستگی به افراد مسن ،میانگین درامد خانوار ،تراکم
وضعیت اقتصادی ،تفاوت وضعیت اقتصادی ،نرخ بیكاری ،نسبت اشتعال به جمعیت،
اشتغال غیررسمی

کیفیت زندگی

امید به زندگی در زمان تولد ،نرخ مرگ ومیر زیر پنج سالگی ،پوشش و همگانی بودن
واکسیناسیون ،مرگ ومیر مادر حامله ،نرخ سواد ،متوسط تحصیالت ،آموزش کودکان
خردسال ،میزان تحصیل در دانشگاهها ،نرخ قتل ،نرخ سرقت ،دسترسی به فضای باز
عمومی ،میزان فضای سبز برای هر نفر،

شكوفایی

زیرساخت ها

شهری

مسكن مناسب ،دسترسی به آب مناسب ،دسترسی به بهداشت و درمان مناسب ،دسترسی
به برق ،فضای زندگی مناسب ،دسترسی به پزشک ،تعداد کتابخانه های عمومی،
دسترسی به اینترنت ،دسترسی به کامپیوتر شخصی ،سرعت متوسط اینترنت ،استفاده از
حمل ونقل عمومی ،میانگین زمان سفر روزانه ،طول شبكه حمل ونقل ،مرگ ومیر ناشی
از تصادفات ،توانایی مالی استفاده از حمل ونقل ،تراکم تقاطعات خیابانی ،تراکم خیابان،
زمین اختصاص داده شده به خیابانها

برابری و عدالت

ضریب جینی ،نرخ فقر ،خانوارهای حاشیه نشین ،بیكاری جوانان ،توازن در ثبتنام

اجتماعی

مدارس متوسطه ،وضعیت مشارکت زنان در حكومت محلی ،وضعیت مشارکت زنان در
کار محلی ،اختالط کاربری ها

پایداری زیست محیطی

تعداد ایستگاههای کنترل هوا ،غلظت ذرات معلق زیر  2 /5میكرون ،میزان انتشار گاز
دی اکسید کربن ،جمع آوری زبالههای جامد ،تصفیه فاضالب ،چرخه بازیافت زباله
جامد ،توزیع انرژی تجدید پذیر

زیست

اجتماعی

پذیری
شهری

آموزش عمومی ،تفریحات و اوقات فراغت ،مراقبتهای پزشكی و بهداشتی ،امنیت
فردی و اجتماعی ،پیوستگی و تعلق مكانی ،مشارکت و همبستگی

اقتصادی

کاالهای مصرفی ،اشتغال و درآمد ،مسكن ،امكانات و خدمات زیربنایی ،حمل و نقل

زیست محیطی

آلودگی ،کیفیت بصری (چشم انداز) ،کیفیت فضای سبز

ماخذ :علوی و همكاران1399،؛ فنی و همكاران1399،؛ شرفی و همكاران1397،؛ دانشپور و همكاران1399،؛ احدنژاد و
همكاران1397،؛ جهانی و همكاران1400،؛ زیاری و همكاران1397،

سراوان از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و مرکز شهرستان سراوان است .بر اساس آمار سال  ،1395جمعیت
این شهر  60014نفربوده است .سراوان شرقیترین محدوده کشور است و  23هزار و  880کیلومتر مربع مساحت
دارد (شكل  .)1این شهر که دارای مرزی  384کیلومتری با پاکستان است از شمالغرب به خاش ،از غرب به
ایرانشهر ،از شرق و شمال شرق به کشور پاکستان و قسمتی از جنوب به شهرستان سرباز محدود میشود (برهانی و
همكاران.)108 :1399 ،
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شكل ( :)1موقعیت شهر سراوان در تقسیمات کشوری

یافته های پژوهش
یافته های تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در ابتدا
یافتههای توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی یافتههای استنباطی پرداخته شده است.
یافتههای توصیفی
نتایج یافتههای توصیفی نشان داد که تعداد  131نفر از پاسخگویان برابر با  34درصد از فراوانی را زنها تشكیل
دادهاند و تعداد  253نفر برابر با  66درصد از فراوانی را مردها به خود اختصاص دادهاند .تعداد  161نفر از پاسخگویان
معادل با  42درصد از فراوانی مجرد و تعداد  223نفر از پاسخگویان معادل با  58درصد از فراوانی نیز متاهل میباشند.
از نظر شرایط سنی تعداد  66نفر از پاسخگویان معادل با  17درصد از فراوانی در گروه سنی  18تا  30سال ،تعداد
 83نفر برابر با  22درصد از فراوانی در گروه سنی  31تا 40سال ،تعداد  108نفر برابر با  28درصد از فراوانی در گروه
سنی  41تا  50سال ،تعداد  60نفر از پاسخگویان برابر با  16درصد از فراوانی در گروه سنی  51تا  60سال و تعداد
 67نفر برابر با  17درصد نیز در گروه سنی باالتر از  60سال قرار دارند .از نظر سطح تحصیالت پاسخگویان تعداد
 98نفر برابر با  25درصد از فراوانی زیر دیپلم ،تعداد  73نفر معادل با  19درصد از فراوانی در سطح دیپلم ،تعداد 64
نفر برابر با  17درصد در سطح فوق دیپلم ،تعداد  98نفر برابر با  25درصد درسطح کارشناسی و تعداد  51نفر برابر
با  13درصد از فراوانی نیز در سطح کارشناسی ارشد و باالتر قرار دارند.
یافتههای استنباطی
در این بخش ابتدا با استفاده از آزمون تی تک نمونهای به بررسی وضعیت شاخصهای شكوفایی شهری در
شهر سراوان پرداخته شده است و سپس به بررسی وضعیت شاخصهای زیستپذیری پرداخته میشود .همچنین در
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ادامه با استفاده تحلیل رگرسیون چند متغیره به بررسی اثرات شكوفایی شهری بر زیستپذیری شهری پرداخته
خواهد شد.
بررسی وضعیت شاخصهای شکوفایی شهری
جهت بررسی وضعیت شاخصهای شكوفایی شهری در شهر سراوان از از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده
است .با توجه به این که در این پژوهش از پرسشنامه پنج گزینهای طیف لیكرت استفاده شده است بنابراین عدد 3
را به عنوان میانگین مطلوب درنظر گرفته شده است و وضعیت مطلوب یا نامطلوب بودن شاخصها در شهر سراوان
نسبت به این عدد سنجیده میشود .چنانکه میانگین به دست آمده پایینتر از میانگین مطلوب ( )3باشد وضعیت
شاخص مورد نظر در شهر سراوان نامطلوب است و چنانکه میانگین به دست آمده از ( )3کوچکتر باشد وضعیت
شاخص مورد نظر مطلوب است .نتایج آزمون نشان داد که سطح معناداری همه شاخصها از سطح معناداری 0/05
کمتر است به همین خاطر نتایج آزمون قابل قبول است .نتایج نشان داد که از  5شاخص مورد بررسی میانگین 4
شاخص کمتر از میانگین مطلوب است و تنها میانگین  1شاخص باالتر از میانگین مطلوب ( )3است .شاخص
زیرساختها با میانگین  3/235باالترین میانگین را به خود اختصاص داده است و شاخص پایداری زیست محیطی
با میانگین  2/277کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است .در مجموع شكوفایی شهری با میانگین 2/770
پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده است .نتایج بیانگر این واقعیت است که شهر سراوان از نظر وضعیت
شاخص های شكوفایی شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد و پاسخگویان معتقدند که توانایی تولید ،کیفیت
زندگی ،برابری و عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی در این شهر در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و تنها
زیرساختها در وضعیت مطلوبی است (جدول.)2
جدول ( :)2بررسی وضعیت شاخصهای شکوفایی شهری در شهر سراوان با آزمون تی تک نمونهای
مطلوبیت عدد مورد آزمون=3
فاصله اطمینان

مقدار

میانگین

سطح معنی اختالف

شاخص

آماره()t

عددی

داری

میانگین

حدباال

حدپایین

توانایی تولید

-3/568

2/880

0/000

-0/054 -0/120

-0/185

کیفیت زندگی

-3/250

2/883

0/001

-0/046 -0/117

-0/188

زیرساختها

8/651

3/235

0/000

0/235

0/289

0/182

برابری و عدالت اجتماعی

-8/116

2/575

0/000

-0/322 -0/424

-0/527

پایداری زیست محیطی

-10/869

2/277

0/000

-0/592 -0/723

-0/854

مجموع شكوفایی شهری

-4/465

2/770

0/000

-0/108 -0/230

-0/317

95درصد

ماخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

بررسی وضعیت شاخصهای زیستپذیری شهری
جهت بررسی وضعیت شاخصهای زیستپذیری شهری در شهر سراوان از آزمون تی تک نمونهای استفاده
شده است .نتایج آزمون نشان داد که سطح معناداری همه شاخصها کمتر از  0/05است بنابراین نتایج آزمون قابل
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قبول است .نتایج نشان داد که از میان  14شاخص مورد بررسی میانگین  13شاخص باالتر از میانگین مطلوب و تنها
میانگین  1شاخص از میانگین مطلوب کمتر است .از میان شاخصهای مورد بررسی باالترین میانگین مربوط به
شاخص حمل و نقل با میانگین  3/989است و کمترین میانگین با میانگین  2/685مربوط به شاخص کاالهای مصرفی
است .نتایج بیانگر این است که وضعیت زیست پذیری در شهر سراوان مناسب است و پاسخگویان از شاخصهای
آموزش عمومی ،تفریحات و اوقات فراغت ،مراقبتهای پزشكی و بهداشتی ،امنیت فردی و اجتماعی ،پیوستگی و
تعلق مكانی ،مشارکت و همبستگی ،اشتغال و درآمد ،مسكن ،امكانات و خدمات زیربنایی ،حمل و نقل ،آلودگی،
کیفیت بصری(چشمانداز) و کیفیت فضای سبز رضایت دارند و تنها از شاخص کاالهای مصرف ناراضی میباشند.
در مجموع وضعیت زیستپذیری در شهر سراوان با میانگین  3/428باالتر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده است
(جدول.)3
جدول ( :)3بررسی وضعیت شاخصهای زیستپذیری در شهر سراوان با آزمون تی تک نمونهای
مطلوبیت عدد مورد آزمون=3
مقدار

میانگین سطح معنی اختالف

شاخص

آماره()t

عددی

داری

میانگین

فاصله اطمینان
95درصد
حدباال حدپایین

آموزش عمومی

5/434

3/344

0/000

0/344

0/468

0/219

تفریحات و اوقات فراغت

4/296

3/250

0/000

0/250

0/364

0/136

مراقبتهای پزشکی و بهداشتی

4/238

3/263

0/000

0/263

0/385

0/141

امنیت فردی و اجتماعی

16/646

3/747

0/000

0/747

0/836

0/659

پیوستگی و تعلق مکانی

9/193

3/646

0/000

0/646

0/784

0/508

مشارکت و همبستگی

7/903

3/364

0/000

0/364

0/455

0/274

کاالهای مصرفی

-5/808

2/685

0/000

-0/422 -0/208 -0/315

اشتغال و درآمد

6/807

3/307

0/000

0/307

0/396

0/218

مسکن

15/818

3/555

0/000

0/555

0/624

0/486

امکانات و خدمات زیربنایی

18/909

3/805

0/000

0/805

0/888

0/721

حمل و نقل

23/359

3/989

0/000

0/989

1/073

0/906

آلودگی

10/398

3/466

0/000

0/466

0/554

0/378

کیفیت بصری(چشمانداز)

2/928

3/242

0/004

0/242

0/404

0/079

کیفیت فضای سبز

3/889

3/336

0/000

0/336

0/506

0/166

مجموع زیستپذیری شهری

5/698

3/428

0/000

0/428

0/533

0/215
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بررسی اثرات شکوفایی شهری بر زیستپذیری شهری
جهت بررسی اثرات شكوفایی شهری بر زیستپذیری شهری از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر
استفاده شده است .همان طور که مشاهده میشود (جدول )4مقدار ضریب تعیین برابر است با  0/672که نشان
میدهد که متغیر مستقل  0/67درصد از متغیر وابسته را تبیین میکند که این نشان میدهد بین اثرات شكوفایی
شهری و زیستپذیری با توجه به سطح معنادری بدست آمده که برابر با  0/000است رابطه کامال معنی داری برقرار
است .به بیان دیگر اثرات شكوفایی شهری بر زیستپذیری در شهر سراوان چشمگیر بوده است (جدول  4و .)5
جدول ( :)4تحلیل واریانس اثرات شکوفایی شهری بر زیستپذیری
خطای معیار ضریب تعیین تصحیح شده ضرب تعیین ضریب همبستگی چندگانه
0/652

0/056

0/683

0/672
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جدول ( :)5تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی اثرات شکوفایی شهری بر زیستپذیری
مولفه

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آمار F

سطح معنادار

اثر رگرسیون

8/445

5

6/617

22/338

0/000

باقیمانده

2/447

379

0/001

جمع

10/892

384
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نتایج نشان میدهد که سطح معناداری برای تمام متغیرها کمتر از سطح  0/01است که این نشان دهنده این است
که میتوان نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم داد .مقدار بتای بدست آمده نشان دهنده میزان تاثیر گذاری هریک
از شاخصهای شكوفایی شهری بر زیست پذیری شهری است که هرچه مقداربیشتر باشد نشان دهنده تاثیرگذاری
بیشتر آن شاخص برزیستپذیری است .بنابراین با این توصیف شاخص کیفیت زندگی با مقدار بتای  0/314بیشترین
تاثیر را بر زیستپذیری شهر سراوان داشته است؛ و شاخص توانایی تولید با ضریب بتای 0/126کمترین تاثیر را
برزیستپذیری شهر سراوان داشته است .همچنین شاخص زیرساختها با ضریب بتای  ،0/254شاخص برابری و
عدالت اجتماعی با ضریب بتای  0/212و شاخص پایداری زیست محیطی با ضریب بتای  0/158به ترتیب در رتبه-
های دوم تا چهارم تاثیرگذارترین شاخصهای شكوفایی شهری بر زیستپذیری شهر سراوان قرار دارند (جدول.)6
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جدول ( :)6ضریب رگرسیون متغیرهای مستقل( شاخصهای شکوفایی شهری) و متغیر وابسته (زیستپذیری)
متغیرها

ضریب غیر استاندارد

ضریب استاندارد
BETA

خطای استاندارد

B

T

سطح معناداری

مقدار ثابت

-

0/022

0/423

2/332

0/039

توانایی تولید

0/126

0/008

0/093

5/131

0/000

کیفیت زندگی

0/314

0/005

0/273

8/232

0/000

زیرساختها

0/254

0/003

0/215

7/115

0/000

برابری و عدالت اجتماعی

0/212

0/003

0/185

6/832

0/000

پایداری زیست محیطی

0/158

0/005

0/122

5/773

0/000
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بحث و نتیجه گیری
مفهوم شكوفایی شهری ،پیوندی ناگسستنی با کیفیت زندگی شهری و توسعه پایدار دارد؛ توسعهای که براساس
مشارکتهای مدنی ،پاسخ به معضالت عصر حاضر ،بهینهسازی منابع و نیز فراهمسازی ظرفیتها و پتانسیلهای الزم
برای آینده تحقق مییابد .مفهوم شكوفایی با توصیف موفقیت ،سالمت ،پیشرفت و خوب زیستن مطرح شد .از نظر
اتحادیه اسكان بشر سازمان ملل متحد ،مفهوم شكوفایی ،یک ساخت اجتماعی است که به حوزه اعمال بشر جامه
عمل میپوشاند و سنجش مكرر وضعیتهای قابلمشاهده در شهر اطالق میشود .با توجه به یافتهها ،شهر سراوان
از نظر وضعیت شاخصهای شكوفایی شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد .شاخص کیفیت زندگی با مقدار بتای
 0/314بیشترین و شاخص توانایی تولید با ضریب بتای 0/126کمترین تاثیر را بر زیستپذیری شهر سراوان داشته
است .همچنین ،شاخص زیرساختها با ضریب بتای  ،0/254شاخص برابری و عدالت اجتماعی با ضریب بتای
 0/212و شاخص پایداری زیستمحیطی با ضریب بتای  0/158به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم تاثیرگذارترین
شاخصهای شكوفایی شهری بر زیستپذیری شهر سراوان قرار دارند .همچنین ،در میان شاخصهای شكوفایی
شهری در شهر سراوان ،شاخص زیرساختها با میانگین  3/235باالترین میانگین و شاخص پایداری زیستمحیطی
با میانگین  2/277کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است .برای رسیدن به اهداف مطلوب توسعه شهر
سراوان ،الزم است متولیان امر و مسئوالن طرحهای توسعه شهری با برنامهریزی اصولی در مسیر ارتقای شكوفایی
شهر سراوان داشته و طرحها و برنامه ریزی مناسبی و کاربردی داشته باشند .با این اقدام ،شهر سراوان در زمینه های
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی در ابعاد مختلف رونق پیدا کرده و به سمت توسعه پایدار
شهری گام برداشته و زمینه را برای پیشرفت و رشد بیشتر این شهر فراهم می شود .نبود یک برنامهریزی درست و
منطقی ،این شهر را در آیندهای نه چندان دور به شهری تبدیل خواهد کرد که حتی زیستن در آن دچار مشكل
خواهد بود.
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Abstract
Every city goes through ups and downs in order to achieve prosperity; Sometimes
factors contribute to its flourishing, and sometimes some problems put this
flourishing at risk. A clear understanding and use of these factors is important in
planning and reforming policies and supporting some of the structures and
mechanisms that influence prosperity; For this reason, it is necessary to know the
factors that encourage and hinder prosperity in any city. The purpose of this study
was to investigate and evaluate the effects of urban flourishing on urban viability in
Saravan. This research is applied based on purpose and descriptive-analytical
research based on its nature and method. Data collection was done through library
resources and survey. The main research tool is a questionnaire. The statistical
population size was 60014 people and the sample size was 384 people based on
Cochran's formula. The results of one-sample t-test show that Saravan city is not in a
good position in terms of urban prosperity indicators. Quality of life index with beta
value of 0.314 had the highest and production ability index with beta coefficient of
0.126 had the least impact on the viability of Saravan city. Infrastructure index with
beta coefficient of 0.254, equality and social justice index with beta coefficient of
0.212 and environmental sustainability index with beta coefficient of 0.158,
respectively, in the second to fourth ranks of the most influential urban prosperity
indices on They are located in the city of Saravan. Also, among the indicators of urban
prosperity in Saravan, the infrastructure index with an average of 3.235 has the
highest average and the environmental sustainability index with an average of 2.277
has the lowest average.
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