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مقدمه
مکانی است. با بُعد زمانی،  -ای اجتماعی  شهر پدیده  (.۱: ۱96۱)جیکوبز،  توان ارگانیسمی زنده دانست مفهوم شهر را می

باشند که، عالوه بر ایجاد محیطی برای تعامالت اجتماعی،  ها می شهرها مراکز اصلی فعالیت انسان)(. اما مرئی است 

(. عملکرد اصلی فضاهای 4۳ : ۱۳86یابد )گلکار،  گیرد که سرزندگی در بستر آن ارتقا می فضاهایی نیز در آن شکل می

(. از این رو، افزایش سرزندگی در این 94: ۱۳94سازی و بسترسازی حضور مردم است )شجاعی و پرتوی،  عمومی فراهم

عمومی سرزندگی است که   های فضاهای آورد. یکی از ویژگی گونه فضاها موجبات پویایی فضاهای شهری را فراهم می

های مهم بررسی میزان برخورداری فضا از  از شاخص (.1116 :۱998شود )مونتگومری،  ن میموجب جذب بیشتر شهروندا

عملکرد مطلوب شناسایی میزان سرزندگی است. زیرا افزایش سرزندگی قابلیت مکان را برای ارائة تنوعی از عملکردها 

رید اقتباس قرن بیستمی از بازار است که (. مرکز خ148: 2004دهد )لی و مودان،  کنندگان افزایش می برای همة استفاده

(. مراکز خرید اولین بار در 332 : 2007شود )احمد،  همة فضای آن توسط یک شرکت مدیریتی طراحی و مدیریت می

(. امروز مراکز خرید در 6۳: ۱995آغاز و بعد از آن در شهرهای اروپا نیز رواج یافت )بابین،  ۱950امریکا در سال 

(. در این مطالعه سعی بر آن شد تا، 48۳: 200۱ری دیگر فقط مکانی برای اهداف معامالت نیست )آبازا، تجا های  مجتمع

ها در مجتمع تجاری کوروش  ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر سرزندگی شهری، از دیدگاه چارلز الندری، به سنجش آن

روندان است، پرداخته شود. در ایران، با وجود روزه میزبان جمعیت کثیری از شه جدید، که همه عمومی   عنوان فضای به

های  رسد ابعاد معیارهای تأثیرگذاری آن بر شاخص نظر می های تجاری و تفریحی، به روند فراینده و رو به رشد مجتمع

 -شهر تهران تالش برای ارتقای سرزندگی در قالب ایجاد مراکز تجاری سرزندگی شهری شناسایی نشده است. در کالن

توانند در ایجاد و ارتقای سرزندگی  شده، می نماد عینی پیدا کرده است. این فضاها، عالوه بر کارکردهای مشخص تفریحی

 5تجاری کوروش واقع در اتوبان شهید ستاری، در منطقة   ای داشته باشند. برای این منظور، مجتمع شهروندان نقش عمده

ای تجاری در سطح شهر تهران با معیارهای جذب مشتریان ه شهر تهران، یکی از جدیدترین مجتمع شهرداری کالن

نظری در ارتباط با دو  ای انتخاب شده است. در راستای پاسخ به سؤال پژوهش، نخست مبانی  ای و فرامنطقه منطقه

پژوهش بر اساس نظریة چارلز   های شهری شناسایی و سپس شاخص تجاری و مفهوم سرزندگی  های  موضوع مجتمع

نامه به بررسی  آمده از پرسش دست تخراج و مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. و بر اساس تحلیل اطالعات بهالندری اس

شهری پرداخته شده است. ضرورت این پژوهش از آن جهت است که در مطالعاتی که در  فضای  مؤثر در سرزندگی   عوامل

ندانی چون چارلز الندری پرداخته شده است و به های اندیشم شهری انجام شده کمتر به انطباق شاخص زمینة سرزندگی 

شهری،  تهران بر سرزندگی فضاهای  خرید در شهر  ویژه مراکز  تجاری به های  های مجتمع دلیل اهمیت کیفیت محیط

ضرورت مطالعة چنین پژوهشی وجود دارد. با توجه به اهمیت این بحث و لزوم سنجش سرزندگی در مجتمع تجاری 

های سرزندگی  این پژوهش بررسی عملکرد مجتمع تجاری کوروش و میزان اثرگذاری آن بر شاخصکوروش، هدف از 

 گویی به این سؤاالت متمرکز است:  است. پژوهش حاضر بر پاسخ

 آیا مجتمع تجاری کوروش توانسته است باعث افزایش سرزندگی در فضاهای شهری شود؟

ز معیارهای سرزندگی شهری )بر طبق نظر چارلز الندری( ترین تأثیر مجتمع تجاری کوروش در کدام یک ا مهم

 است؟ 

رسد بین عملکرد مجتمع تجاری کوروش و  نظر می همچنین، پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که به

 سرزندگی شهری رابطة معناداری وجود دارد. 

 ت است.ها در مجتمع تجاری کوروش متفاو رسد میزان تأثیر هر کدام از شاخص نظر می به
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های اخیر، تعاریف متداول در زمینة تعاریف فضاهای شهری به دلیل بروز عقاید و نظریات مختلف در حوزة  در طی سال

 (.10: 20۱7) است شده تحول و رییتغ دچار یشهر ی زیر برنامه

 و ،(ها کتابخانه مثل) داخلی عمومی فضاهای  میادین، شامل خارجی عمومی فضاهای همکاران، و کارمونا عقیدة به بنا

 توسط که است شهری محیط  از بخشی شهری فضاهای  (. ۳78: 20۱5همکاران،  و کارمونا) است عمومی بستة فضاهای

 ای صحنه مفهوم به شهری عمومی   فضاهای(. 63 : 2002تامپسون، )است  تأثیرگذار منظر شهری بر رفاهی تسهیالت 

سرزندگی به معنای تجربة  (.۳۱۳: ۱۳77ی، نی)بحر پیوندد می وقوع  به آن در شهری  زندگی عمومی های  فعالیت که است

های استاندارد  های انسانی و اجتماعی است در آن شاخص شهری که متعلق به همة گروه عنوان است. زندگی در شهر به

است.  Vitalityمعادل مفهوم سرزندگی واژة (. ۱: 20۱2،  زندگی و مطلوبیت همگانی برای شهروندان مالک عمل است

های مختلف است )خستو و سعیدی رضوانی،  سرزندگی شهر بازتاب سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در بخش

شهری که در آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد و  شهری سرزنده عبارت است از یک فضای  (. یک فضای 66 : ۱۳89

هایشان عمدتاً به شکل انتخابی یا اجتماعی  ها )به لحاظ سن و جنس( در گسترة زمانی وسیعی از روز که فعالیت ع آنتنو

(. سرزندگی در مفهوم کلی اشاره دارد بر پایداری، سازگاری، 42: ۱۳89خورد )پاکزاد،  چشم می یابد به بروز می

سرزندگی به معنای داشتن  دادن به نیازهای اساسی انسانی.  اسخپذیری، ظرفیت برای تغییر، و ظرفیت شهر برای پ انعطاف

کنند  انرژی جسمی و روحی تعریف شده است که افراد احساس شور و شوق، سالمتی و انرژی را در وجود خود حس می

 (. دربارة حالت وجودی سرزندگی شهری سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: اساسا5۳6ً: ۱997)رایان و فردریک، 

ای ذهنی  شهری مقدمه سرزندگی شهری صفت و کیفیتی است که در ذات محیط شهر وجود داد؛ دیدگاه دوم: سرزندگی 

شناختی است که در جریان  -ای ادراکی سازند؛ دیدگاه سوم: سرزندگی شهری پدیده ای است که ناظر آن را می و سلیقه

 از ناظر اهدافشهر از یک سو و الگوها و رمزهای فرهنگی و   پذیر های کالبدی و ادراک فرایند داد و ستد میان ویژگی

 شایاری،) است شهری سرزندگی معیار ترین مهم سرزندگی لینچ، منظر از(. 72: ۱۳86)گلکار،  ردیگ یم شکل گرید یسو

 سرزندگی مفهوم الندری چارلز تعریف روشنفکران، یبرا مختلف جوامع در یسرزندگ فیتعار تفاوت با ن،یبنابرا(. 6: 20۱7

 به عمده کردیرو چهارکرده و با  فیرا مجزا تعر یریپذ ستیو ز ی. او سرزندگاست کرده یبررس متفاوت یا گونه به را

مفید،  شمارد: تراکم  وعی به مسئله پرداخته است. او هشت معیار مؤثر را برای شناسایی یک شهر سرزنده برمیموض شکل

یت و تمایز، خالقیت، ارتباطات، ظرفیت سازمانی و رقابت. او نسبت به افراد دیگر با تنوع، دسترسی، ایمنی و امنیت، هو

ها اشاره کرده است  شهر را به شکل موضوعی بررسی و به عمده عوامل مؤثر بر آن  تری سرزندگی دید جامع

اند که باعث تمرکز د (. چارلز الندری سرزندگی را قدرت خام و انرژی شهر می۱06: ۱۳96نسب و رشیدیان،  )رخشانی

کند که محرکی برای سرزندگی است و در آن  ماندن و خالقیت هدایت می شود و شهر را به سمت هدفی برای زنده می

 (. 86: ۱۳92فعالیت خالق تمرکز دارد )خنیفر و همکاران، 
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پذیریازدیدگاهچالرزالندری.انواعسرزندگیوزیست1جدول

 پذیری: زیست

بلندمدت، پایداری،  خوداکتفایی 

پذیر، و  سازگاری، انطباق

 خوداحیایی

 سرزندگی:

سطوح فعالیت، استفاده و 

مشارکت، تعامالت، ارتباطات، 

مبادالت و معامالت و سطوح 

ها  نمایش )چگونگی تظاهر فعالیت

 و تعامالت در جهان بیرونی(

 

انواع سرزندگی 

 و زیست پذیری

در  مردم   زندگی  و استانداردهای اشتغال، درآمد خالص  سطوح  اقتصادی: توسط  . سرزندگی ۱

ها، ارزش زمین و  فروشی گردشگران، عملکرد خرده  سالیانة شمار  بررسی،  تحت  منطقة  یک  

 شود. دارایی ارزیابی می

عالوه ماهیت  به اجتماعی  ها و تعامالت  فعالیت سطوح  وسیلة  اجتماعی: به  . سرزندگی 2

  به لحاظ اجتماعی  پذیر سرزنده و زیست  شود. یک شهر اجتماعی سنجیده می ارتباطات 

قوی، ارتباطات خوب و پویایی   اجتماعی  محرومیت، پیوستگی پایین  سطوح  ة واسط به  تواند می

های زندگی، روابط  اجتماعی، روحیة جمعی و غرور مدنی، دامنة وسیعی از شیوه های  میان الیه

 شهری باطراوت توصیف شود. ة موزون، و یک جامع

اکولوژیکی که  گیرد: اول: پایداری  جنبه را دربر می   محیطی: دو  پذیری . سرزندگی و زیست۳

در رابطه با متغیرهایی نظیر آلودگی هوا و صوت، دفع مواد زائد و فاضالب، انبوهی ترافیک و 

مکان،   مانند خوانایی، حس دوم طراحی است که متغیرهایی فضاهای سبز قرار دارد و جنبة 

های مختلف شهر، کیفیت روشنایی و اینکه محیط  تمایز معمارانه، اتصال و ارتباط بخش

 گیرد. شدنی است را دربر می شناسی نزدیک شهری تا چه حد دوستانه، امن و به لحاظ روان

بقا، احترام و تحلیل از شهر و مردمانش،  ةفرهنگی: دربرگیرند پذیری  . سرزندگی و زیست4

دست بشر و   محصوالت اجتماعی، تولید، توزیع و مصرف  های  هویت، خاطرات، سنت، جشن

 شهر است. هایی است که بیانگر ماهیت متمایز  نشانه

1389:66خستووهمکاران،منبع:

 

ـ  بر آن است که سرزندگی به همراه پنج عامل، با بررسی سرزندگی در سطح کالن، شهر شکل تئوریلینچ در کتاب 

نیوتن، ) دهند ـ محورهای عملکرد شکل خوب شهر را تشکیل می معنی، تناسب، دسترسی، نظارت، کارایی، و عدالت

کاوان، ) شود های شهری پایدار تلقی می های مکان من، تنوع و سرزندگی از جمله ویژگی (. بنا به عقیدة چپ88: 20۱2

(. گلکار با بررسی مفهوم کیفیت سرزندگی شهری در طراحی شهری، بررسی حالت وجودی و معیارهای مربوط 48: 2005

(. جین جیکوبز نیز چهار اصل را 68  :2006)داند  به آن را از عوامل مؤثر در خلق حس تعلق خاطر در فضاهای شهری می

ها باید در مقیاس خرد باشند؛  بندی دربرداشتن بیش از دو فعالیت؛ بیشتر دستهداند:  برای ایجاد سرزندگی در شهر الزم می

 (. 48: 20۱8 همکاران، و کاکالوزکاس)   .های سنی مختلف را دربر گیرد؛ از لحاظ کاکردی دارای تنوع باشد گروه

 

مرکزخریدوسرزندگیفضایشهری

ها، با توجه به کارکرد و اهمیتی که در  ارزترین شکل این مجموعهعنوان ب های تجاری و مراکز خرید به امروزه، مجموعه

اند. این مراکز به  های فعال تجاری شهرهای بزرگ تبدیل شده زندگی روزمرة شهروندان دارند، به یکی از هسته

و  ها و فضاهای تجاری است فروشی همراه با گذرگاه شود که مشتمل بر واحدهای متعدد خرده ای اطالق می مجموعه

ای  بخشد. تشکیل این گونه مراکز به عوامل متعددی وابسته است و عده حرکت و بازدید مشتریان را در محیط تسهیل می

 ریزی برنامه رویکرد (.68: ۱985 زاززا،اند )کا از پژوهشگران سابقة تشکیل این مراکز را بعد از جنگ جهانی دوم ذکر کرده

 است توأم خرید همراه به گردشو  تفریحی مراکز از بردن لذت همچون یمیبا مفاه یدمراکز خر پدیدة از شهری

 هیچ مردم از برخی که دهد می نشان زمینه این در مطالعات (.4۳: 2000فیسک،  ؛200۱؛ اسمیت، ۱2 :200۳ین، )بنجام

 اننش منابع بررسی (.356 : 2009تپو،  و هوسسی) ببرند لذت مکان از که اند  آمده کنند و نمی خرج مرکز خرید در پولی

بزرگ  بازار ه،یدیالحم بازار انهیخاورم در که یطور به ؛دارند ۱950 سال از تر یطوالن یخیتار دیخر مراکز که دهد یم
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گردد  پترزبورگ، و بازار آکسفورد تاریخ قدمتشان به اوایل قرن هجدهم برمی اصفهان، مراکز خرید گوسیتی دیور در سن

اند و معماری یکپارچه و مدیریت واحد از جمله  تجاری مدرن عمدتاً در قرن بیستم شکل گرفته(. مراکز ۳۳: 20۱5)چانگ، 

بیستم تأثیر  قرن  نیمة   های (. به عبارتی دیگر، پیشرفت12 : 20۱6های این گونه فضاهای شهری است )آلن،  ویژگی

طوری که در سال  (؛ به43: 20۱6، شگرفی در کارکرد و حتی تصور شکل کالبدی این گونه فضاها داشته است )وانگ

 انیمشتر یبرا متیق داشتن نگه نییپا منظور به ۱970 دهة در وریزی شکل گرفت  های کوچک بدون برنامه مال ۱950

 شدن یمتنوع عموم یگسترده از کاالها فیط ارائة هدف با ۱990 و ۱980 یها سال در و آمد وجود به یا کارخانه مال

ست که در طی آن به فضاهای تجاری مانند ا یعموم یفضا یساز یوابسته به خصوص یاز روندها یکی یتجار یفضاها

آورند )ایزدپناه و حبیبی،  مراکز خرید، با ایجاد کارکردهای چندمنظوره، امکان دسترسی بیشتری برای عموم فراهم می

توانند از مقیاس محله تا منطقه بررسی  های تجاری در شهرها می بندی مجتمع های دسته (. معیارها و شاخص۳7: ۱۳97

ای همراه بوده است. )عزیزی و  های تجاری با تغییرات گسترده شناسی مجتمع های اخیر معیارهای ریخت شوند. در دهه

رسانی  گیری، با هدف خدمات ترین مقیاس شکل عنوان پایین تجاری و محلی، به های  (. مجتمع56 : ۱۳96 اسدی، 

دهد  وجود آمده و جمعیت یک محلة دوهزار و پانصدنفری را تحت پوشش قرار می ( به شهروندان به45: ۱98۳)داوسون، 

است.  همراه مکان حس با که گیرد می شکل جمعی قلمروهای از نوعی تجاری مراکز از بسیاری (. در45: ۱98۳)داوسون، 

و اهمیت  (5: ۱985،  )تری هستند  تجاری با مقیاس اجتماع دارای محوطة فیزیکی و عملکرد در مقیاس وسیع های  مجتمع

هزار نفر است  ۱50تا  40تر بوده و جمعیت تحت پوشش آن  اقتصادی این گونه مراکز نسبت به مقیاس محلی وسیع

تجاری  های  شود مجتمع که در آن کاالهای عمومی متنوع عرضه می (. گروه سوم از مراکز تجاری۱90: ۱98۳)کورتیس، 

شود.  شوند که مساحت آن تا چهار هکتار را نیز شامل می ای تقسیم می ای و فرامنطقه اند که به دو بخش منطقه ای منطقه 

به  2000 های . در سال(1993های تجاری است )رینولدز،  گونه مجتمع های برتر این تفاوت در اندازه و عملکرد از ویژگی

ها و باورها در فضای  ها و نگرش بعد نیز مراکز خرید همراه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی جمعیت شامل تغییر در ارزش

طوری که در  نگر وجود دارد؛ به در ارتباط با مراکز خرید دو دیدگاه انتقادی و مثبت (.6۳: 200۳)،  شهری تبلور یافتند

گرایی، حذف تعامالت اجتماعی، و تخریب فرهنگ عمومی  این گونه مراکز به دلیل ترویج فرهنگ مصرف دیدگاه انتقادی

محیطی و ایجاد امنیت  نگر، با تأکید بر افزایش کیفیت  (. اما در دیدگاه مثبت270: 2006اند )وویس،  مورد نقد قرار گرفته

  وانملیک و همکاران،؛ 56-55: 2004، اند  را تمجید کرده گونه مراکز اندیشمندانی همچون وان ملیک و کوهن آن در این

اند از: سهولت دسترسی، پارکینگ، ترکیب تنوع  (. مجموعه عواملی که در جذابیت مراکز خرید مؤثرند عبارت204 :2009

ه و عبقری، فروشی، رفتار مدیریت مجموعه و کارکنان، جو محیطی، سهولت گردش و تسهیالت زیرساختی )حیدرزاد خرده

۱۳9۱ :8-۱0.) 

( در ارتباط با نقش فضاهای عمومی در سرزندگی شهری نشان داد که شاخص ۱۳97نژاد و همکاران ) پژوهش حاتمی

زیباشناسی دارای وضعیت بسیار مناسبی است و در مقابل شاخص روشنایی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. مطالعات 

سنتر اصفهان(  ارزیابی عمومیت مراکز خرید معاصر )مورد مطالعاتی مجموعة سیتی( تحت عنوان ۱۳97زمانی و همکاران )

مدنیت،  ـ مالکیت، کنترل،  پنج مؤلفه    ای نشان داد که در ارزیابی میزان عمومیت مجموعه با استفاده از مدل ستاره

توان در  ت که دلیل آن را میـ میانگین عمومیت در این مرکز خرید پایین اس بندی فضایی، و پویایی و تحرک پیکره

وجو کرد. نتایج مطالعات رحیمی  رویکردهای مدیریتی در مجموعه و کنترل بیش از اندازه و دوری آن از مرکز شهر جست

تجاری نشان داد که سرزندگی مستلزم ایجاد   ( با رویکرد بررسی تطبیقی سرزندگی در فضاهای۱۳96و جعفری )

 یخی تبریز با مجموعة چندعملکردی از سرزندگی بیشتری برخوردار است.های امن است و بازار تار محیط
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شهری در الله پارک تبریز به این   تجاری در پویایی فضای  های ( در مطالعة نقش کاربری۱۳96سرور و همکاران )

ر مجتمع تجاری تعلق از فاکتورها و متغیرهای اصلی سرزندگی د  نتیجه رسیدند که ایمنی، سازگاری، قلمروپذیری، و حس

ارزیابی رضایت مشتریان از تجربة خرید در مراکز »( در پژوهشی تحت عنوان ۱۳9۳الله پارک تبریز است. قوجالی )

اند  رفاهی، و کاربری ترکیبی به این نتیجه رسیده  با بررسی متغیر پارکینگ، دسترسی، مدیریت مناسب، خدمات« تجاری

مناسب رضایت دارند، ولی از خدمات رفاهی، کاربری ترکیبی رضایت کافی  یریت که مشتریان از پارکینگ، دسترسی، و مد

فروشی و جو محیطی بیشترین تأثیر را  ( نشان داد که ترکیب تنوع خرده۱۳9۱ندارند. نتایج پژوهش حیدرزاده و عبقری )

ترین نماد سلطة مدرنیته و اقتصاد  ها مهم نشان داد توسعة مال( 20۱6) در رضایتمندی کاربران داشته است. مطالعات جاگر

قزاقستان است که دارای پیامدهایی همچون تعطیلی مراکز خرید کوچک، تضاد با فرهنگ « آکتوبه»بازار آزاد در شهر 

گیری فضاهای جنسیتی، امنیت باال، تسهیالت و روابط اجتماعی بین جوانان و بهبود دسترسی زنان به  بومی منطقه، شکل

ها به محل مصرف و گذران اوقات فراغت  نشان داد که مال (2016)  کاتیراولو های وده است. پژوهشفضاهای عمومی ب

های  شود. پژوهش های فرودست به این مرکز ممانعت می تبدیل شده است و به همین دلیل از ورود مهاجران و گروه

داد که احداث یک مرکز خرید با ایجاد فضای عمومی در مورد فضای عمومی در شهر بورسا ترکیه نشان  (2011)پوالت 

در مطالعات خود نشان داد که  (2007) شده در استفاده از سایر فضاهای عمومی مجاور تأثیر منفی داشته است. پامیر کنترل

مراکز  عالوه، در نزدیکی ای باشد که پذیرای جمع کثیری از افراد باشد، به گونه موقعیت مکان فضاهای عمومی باید به

درمورد ظهور مرکز خرید  ارکیپ2003 ای که جاذب و تولیدکنندة فعالیت پیاده شود. مطالعات  گونه فروشی باشد؛ به خرده

ها در ترکیه نوعی فضای عمومی همگن و  در ترکیه: استفاده و جذابیت یک مال در آنکارا حاکی از آن است که مال

کردن یک محیط امن و راحت برای نیازهای طبقة متوسط شهری  فراهماند. بدین ترتیب، برای  دست تولید کرده یک

 شوند. اند حذف می های اجتماعی که در تضاد با این هدف برخی از گروه

روشپژوهش
پیمایشی است. در  -های توصیفی تحقیق حاضر از نوع پژوهشی کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات در ردیف پژوهش

نظری و پیشینة مطالعات و نیز   ای بهره گرفته شده است. با استفاده از مبانی و کتابخانه این پژوهش از روش میدانی

ساخته طراحی و در بین جامعة نمونة آماری  نامة محقق شده از مجتمع تجاری کوروش، پرسش بازدیدهای میدانی انجام

 78/0خ سنجش شد. مقدار آلفای کرونباخ نامه با استفاده از آلفای کرونبا توزیع شد. پایایی سؤاالت مربوط به پرسش

اند. چون جامعة  شهرداری تهران 5دست آمد. جامعة آماری پژوهش، بازدیدکنندگان مرکز تجاری کوروش در منطقة  به

گیری از روش تصادفی استفاده  آماری نامحدود بود و شهروندان از مناطق مختلف در این پژوهش قرار گرفتند برای نمونه

واحد  500شهر تهران واقع شده است و با داشتن بیش از  کالن 5جاری کوروش در اتوبان ستاری در منطقة شد. مجتمع ت

ترین مراکز تفریحی و سرگرمی در  های متعدد، یکی از بزرگ شاپ ترین پردیس سینمایی کشور، کافی تجاری و بزرگ

، در مرکز تجاری کوروش انجام شده است و ۱۳98شود. این پژوهش در بازة زمانی مهر، لغایت بهمن  کشور محسوب می

نبودن حجم جامعة نمونة آماری در  دهند. با توجه به مشخص کنندگان این مرکز خرید تشکیل می جامعة آماری را مراجعه

 دست آمده است.  نفر به ۳85درصد حجم نمونه  5و با میزان خطای  P=5/0درصد و با  95سطح اطمینان 

N=Z
2
 P (1-P)/d

2
=(1.96)0/5 (1-0.5)/0.05

2
=384.1=385 

چارلز »منظور سنجش تأثیر مرکز تجاری کوروش بر سرزندگی شهری از هشت شاخص اصلی  در این پژوهش به

استفاده شده « اسمیرنوف -کولموگروف»ها از آزمون  منظور تعیین وضعیت توزیع داده استفاده شده است. به« الندری
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و در بررسی رابطة متغیرهای  spssافزار  روش آمار پارامتری و ناپارامتریک و نرمها از  است. برای تجزیه و تحلیل داده

 پژوهش از روش آمار پارامتری و ناپارامتریک استفاده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.چارچوبمفهومپژوهش1شکل

 

هابحثویافته
شود. نامه پرداخته می در این بخش از پژوهش به تحلیل آماری مستخرج از پرسش

دهندگاناجتماعیپاسخ–هایدموگرافیکی.ویژگی1جدول

درصدتعدادتحصیالتدرصدسندرصدتعدادجنس

 52/68 246 مرد
 98/8 ۳2 دیپلم و زیردیپلم 5/۱7 ۱8 – ۳0

 ۳/22 84 دیپلم و لیسانس فوق 8/5۱ ۳0 – 40

 4/۳۱ ۱۱۳ زن
 92/52 ۱90 لیسانس لیسانس و فوق 4/25 40- 50

 8/۱4 5۳ دکتری ۳/5 و باالتر 50
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ظرفیت

 سازمانی

وایمنی

 آسایش

 تراکم

دسترسیو

 نفوذپذیری

 

 ارتباطات

وهویت

 تمایز

 خالقیت

 تنوع

 مجتمعتجاریکوروش

سرزندگیمعیارهای

 چارلزالندری

معیارسنجشسرزندگی

شهری
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درصد در گروه  8/5۱درصد زن و  4/۳۱شوندگان مرد و  درصد پرسش 52/68دهد که  نشان می ۱اطالعات جدول 

 درصد لیسانس و فوق لیسانس بوده است.  92/52سال و تحصیالت  40 -۳0سنی 

شهری از آزمون ضریب همبستگی  منظور ارتباط بین نقش مرکز تجاری کوروش و افزایش سرزندگی در فضاهای به

درصد  99دهد در سطح اطمینان  آورده شده است، نشان می 2پیرسون استفاده شده است. نتایج این آزمون، که در جدول 

درصد ارتباط معناداری بین متغیر مستقل پژوهش )مرکز تجاری کوروش( و متغیر مستقل )سرزندگی(  0۱/0و خطای 

 مرکز تجاری سبب افزایش سرزندگی در فضاهای شهری مورد مطالعه شده است. طوری که این  وجود دارد؛ به

اسمیرنوف استفاده  -شده از آزمون کولموگروف آوری های جمع منظور تشخیص توزیع داده در این بخش از پژوهش به

 آورده شده است.  2شده که نتایج آن در جدول 

پژوهشبودنمتغیرهایموردبررسیدر.بررسینرمال2جدول

وضعیتتوزیعداریسطحمعنیمتغیر

 نرمال نیست 000/0 ایمنی و آسایش
 نرمال نیست 000/0 تراکم

 نرمال نیست 000/0 دسترسی و نفوذپذیری
 نرمال نیست 000/0 سازی و رقابت ظرفیت

 نرمال نیست 000/0 ارتباطات
 نرمال نیست 000/0 خالقیت

 نرمال نیست 000/0 هویت و تمایز
 نرمال نیست 000/0 تنوع
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بر  یمبن H=۱ درصد 95 نانیاطم احتمال با جهینت در و است کمتر 05/0 از رهایمتغ یدار یمعن سطح 2 جدولدر 

های آماری ناپارامتریک  توان از آزمون ها نرمال نیستند می و به دلیل آنکه نمونه شود ینم رفتهیپذ ها نمونه بودن نرمال

 استفاده کرد. 

Kmo.آزمونمعناداریوکفایتحجمنمونة3جدول

 Kanser.Mayer کفایت آمار نمونه گیری ۳85

22۱/88 Approx.Chisquire 
آزمون کرویت 

 بارتلت
62 df 

000/0 sig 
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.ضریبهمبستگیبینمتغیرمستقلووابستةپژوهش4جدول
ضریبهمبستگیپیرسونمؤلفه

 7۳8/0 ایمنی و آسایش 

 645/0 تراکم 

 552/0 دسترسی و نفوذپذیری 

 5۱8/0 ظرفیت سازمانی و رقابت 

 4۱8/0 ارتباطات 

 5۱2/0 خالقیت

 428/0 هویت و تمایز

 5۳۳/0 تنوع

1398هایپژوهش،مآخذ:یافته
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های  دهد که بیشترین همبستگی بین مرکز خرید محدودة مورد مطالعه با شاخص نشان می 4اطالعات جدول 

چشم  هایی همچون ایمنی و آسایش، تراکم، دسترسی و نفوذپذیری تنوع به ترتیب اهمیت در مؤلفه سرزندگی شهری به

 های بعدی قرار دارند. چون ظرفیت سازمانی، ارتباطات، و هویت و تمایز در رتبههای سرزندگی هم خورد و سایر مؤلفه می

داری در خطای  دهد. با توجه به مقادیر آزمون و سطح معنی این جدول میزان همبستگی سرزندگی شهری را نشان می

د مؤلفة ایمنی و دار است. در مور درصد متغیر نقش مرکز خرید کوروش با سرزندگی فضاهای شهری مثبت و معنی 5

گذار است  آسایش بیانگر آن است که تناسب بین رعایت مسائل ایمنی و آسایش بر سطح سرزندگی در فضای شهری تأثیر

نیز در تأیید این نکته است که تنوع  552/0و  645/0ترتیب با ضرایب  و متغیرهای تراکم و دسترسی و نفوذپذیری نیز به

های مختلف در کنار سهولت دسترسی به بزرگراه اصلی )ستاری( و نیز  اکم کاربریمناسب واحدهای فروش و تنوع و تر

شاپ و رستوران بر سطح سرزندگی فضاهای شهری  دسترسی به فضاهای جمعی در مرکز خرید کوروش مثل کافی

 تأثیرگذار است.

 

ترینآثارمرکزخریدبرسرزندگیفضاهایشهریارزیابیتأثیرگذاریمهم

وپنج شاخص فرعی  ای این ارزیابی بر روی هشت شاخص اصلی و بیست نمونه تک  با استفاده از آزمون تی 5در جدول 

 سنجش شده است. 

ایتأثیرمرکزکوروشبرسرزندگیفضاهایشهریتکنمونه.نتایجآزمونتی5جدول
داریسطحمعنیTآمارۀمیانگینشاخصهایفرعیشاخصاصلی

 ایمنی و آسایش

 000/0 8/۱5 ۳0/4 روانی و احساس امنیتآرامش 

 000/0 6/۱5 2۳/4 هشدارهای ایمنی

 000/0 4/۱5 ۱5/4 های مخفی فضاها نورپردازی مناسب در گوشه

 000/0 2/۱5 ۱0/4 مجهز به گرمایش و سرمایش

 تراکم

 000/0 4/۱۳ 4/4 تنوع مناسب واحدهای جذاب

 000/0 8/۱۳ 9/4 ها چیدمان مناسب فروشگاه

 000/0 5/۱۳ 6/۳ ها تنوع کاربری

 دسترسی و نفوذپذیری

 000/0 6/۱2 5/4 سهولت دسترسی به بزرگراه اصلی

 000/0 5/۱2 ۳/4 های متعدد دسترسی به ورودی و خروجی

 000/0 4/۱2 2/4 پارکینگ مناسب

 000/0 ۳/۱2 ۱/4 شاپ و... دسترسی به فضاهای جمعی، کافی

 000/0 2/۱2 4 ها جانمایی درست ورودی

 ظرفیت سازمانی

 000/0 -5/۱ ۳/2 رفتار مناسب فروشندگان

 000/0 8/۱ 2/2 مدیریت مناسب مجموعه

 000/0 2/۳ ۱/2 نکردن انتظارات مشتریان برآورده بالقوه جهت  توان 

 ارتباطات

 000/0 2/۳ 2/2 ها جهت معرفی گیری از عالیم و نشانه بهره

 000/0 -2/۱ 2/۱ حمل و نقل عمومی مناسب

 000/0 -۱/۱ ۱/۱ ضوابط برای افراد با نیازهای خاص

 خالقیت
 000/0 ۳/۱0 6/۳ جذابیت طراحی و معماری مناسب

 000/0 5/9 4/۳ شده به فضا تنوع رنگ و بافت داده

 هویت و تمایز
 000/0 6/8 8/۳ بخشی به فضا هویت

 000/0 5/8 5/۳ بخشی در فضاهای شهری تشخص

 تنوع

 000/0 2/7 9/۳ ها و شرایط محیطی فروشگاه تنوع

 000/0 ۱/6 5/۳ راحتی گردش در مرکز خرید

 000/0 2/4 ۱/۳ تنوع عملکردی

1398هایپژوهش،مآخذ:یافته
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شاخص فرعی استفاده شده  25های سرزندگی شهری از هشت شاخص اصلی و  منظور بررسی شاخص به 5در جدول 

این جدول بیانگر آن است که در بین هشت شاخص اصلی سرزندگی، بیشترین تأثیرگذاری است. نتایج تحلیل اطالعات 

و شاخص دسترسی و  ۳/4و تراکم با مجموع میانگین  ۱8/4های ایمنی و آسایش با مجموع میانگین  بر روی شاخص

احساس امنیت با مشاهده شده است و در بین سه شاخص یادشده آرامش روانی و  2/4نفوذپذیری با مجموع میانگین 

ترتیب  به T=6/۱2و سهولت دسترسی به بزرگراه اصلی با آمارة  T=8/۱۳ها با  و چیدمان مناسب فروشگاه T=8/۱5آمارة 

دهد که  های سرزندگی شهری در فضاهای شهری دارند. نتایج این آزمون نشان می نشان از بیشترین تأثیر در شاخص

معیار از سرزندگی فضاهای شهری شود. ذکر این نکته الزم است که  22مرکز خرید کوروش توانسته باعث افزایش در 

و ضوابط برای افراد با نیازهای خاص  T= -2/۱و نقل عمومی با و حمل  T= -5/۱رفتار مناسب فروشندگان با آمارة 

۱/۱=T اند. کمترین تأثیرپذیری از سرزندگی را داشته 

 

تحلیلرگرسیون

درصد است، متغیر مستقل  82۱/0با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و سرزندگی فضای شهری برابر با 

حاکی  82/۱واتسون  -نس سرزندگی فضای شهری را تبیین کند و مقدار آزمون دوربیندرصد از واریا 80تواند بیش از  می

از آن است که امکان استفاده از رگرسیون در این پژوهش وجود دارد.
دهد که همة هشت شاخص اصلی با سرزندگی ارتباط مستقیم دارند. و از  نشان می 6اطالعات موجود در جدول 

شاخص برای سنجش سرزندگی فضاهای شهری  22ین پژوهش سنجش شده است، شاخص فرعی، که در ا 25مجموع 

دهد که تغییر  شوندگان نشان می متغیر آرامش روانی و احساس امنیت در بین پرسش 84۱/0مناسب است. ضریب بتای 

د در انحراف استاندار 84۱/0یک انحراف استاندارد در متغیر آرامش روانی و احساس امنیت شهروندان باعث تغیر 

شود. از طرف دیگر، متغیرهای دیگر در این جدول شامل هشدارهای ایمنی، نورپردازی  سرزندگی فضاهای شهری می

، 78۳/0ترتیب با ضریب بتای  ـ هرکدام به مناسب و تجهیزبودن مرکز خرید کوروش به گرمایش و سرمایش مناسب

دارند. این نکته بیانگر آن است که متغیرهای مستقل در  بیشترین تأثیر را در سرزندگی فضاهای شهری 0ـ /6۱2، و 654/0

کنندة میزان تغییرات واریانس سرزندگی فضاهای  بینی باالیی برخوردارند و تبیین این پژوهش از قدرت تبینی و پیش

 کند.  شهری را در این پژوهش تأیید می

.خالصةنتایجآماریمربوطبهبرازشمدلرگرسیون6جدول

 Beta B sigشاخصفرعیشاخصاصلی

 ایمنی و آسایش

 000/0 64۱/0 84۱/0 آرامش روانی و احساس امنیت

 000/0 6۳8/0 78۳/0 هشدارهای ایمنی

 000/0 522/0 654/0 های مخفی فضاها نورپردازی مناسب در گوشه

 000/0 5۱2/0 6۱2/0 مجهز به گرمایش و سرمایش

 تراکم

 000/0 482/0 57۳/0 تنوع مناسب واحدهای جذاب

 000/0 499/0 592/0 ها چیدمان مناسب فروشگاه

 000/0 492/0 560/0 ها تنوع کاربری

 دسترسی و نفوذپذیری

 000/0 ۳8۳/0 4۱2/0 سهولت دسترسی به بزرگراه اصلی

 000/0 ۳72/0 4۱0/0 های متعدد دسترسی به ورودی و خروجی

 000/0 ۳52/0 ۳9۳/0 پارکینگ مناسب

 000/0 ۳68/0 ۳82/0 شاپ و... به فضاهای جمعی، کافیدسترسی 

 000/0 ۳50/0 ۳70/0 ها جانمایی درست ورودی
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.خالصةنتایجآماریمربوطبهبرازشمدلرگرسیون6جدولادامه

 Beta B sigشاخصفرعیشاخصاصلی

 ظرفیت سازمانی

 000/0 ۱72/0 2۱8/0 رفتار مناسب فروشندگان

 000/0 ۱62/0 202/0 مجموعهمدیریت مناسب 

 000/0 ۱69/0 22۱/0 کردن انتظارات مشتریان توان بالقوه جهت برآورده

 ارتباطات

 000/0 ۱86/0 250/0 گیری از عالیم و نشانه جهت معرفی بهره

 000/0 ۱78/0 242/0 حمل و نقل عمومی مناسب

 000/0 75/0 2۳9/0 ضوابط برای افراد با نیازهای خاص

 خالقیت
 000/0 ۱99/0 28۳/0 جذابیت طراحی و معماری مناسب

 000/0 ۱96/0 27۳/0 شده به فضا تنوع رنگ و بافت داده

 تمایز هویت و
 000/0 27۳/0 ۳۱2/0 بخشی به فضا هویت

 000/0 269/0 ۳۱0/0 بخشی در فضای شهری تشخص

 تنوع

 000/0 292/0 ۳52/0 ها و شرایط محیطی تنوع فروشگاه

 000/0 288/0 ۳4۱/0 گردش در مرکز خریدراحتی 

 000/0 27۳/0 ۳۳0/0 تنوع عملکرد

1398هایپژوهش،مآخذ:یافته

 

مدلرگرسیونیتأثیرمتغیرمستقلبرمتغیروابستةپژوهش

فرض در تحلیل رگرسیون استفاده شده است.  عنوان یک پیش واتسون به -در این بخش از پژوهش از آزمون دوربین

 است.  2است و مقدار قابل قبول نزدیک به عدد  -4/0تغییرات این آزمون  بین دامنة 

آورده شده »« 7جدول است که در 0۳/2شده در این پژوهش برابر با  واتسون، ضریب محاسبه -در آزمون دوربین

 است. 

.نتایجآزمونرگرسیونچندمتغیره7جدول

واتسون-ضریبدوربین R2نشدهواریانستعیینضریبهمبستگیچندگانه

5۱8/0 ۱8۳/0 ۱72/0 0۳/2 

1398هایپژوهش،مآخذ:یافته

 

دهد و بیانگر آن  را نشان می 48/۳ضریب تبیین متغیرهای واردشده در معادلة رگرسیونی نیز در عرض از مبدأ رقم 

سازمانی تقویت شوند، میزان  های پژوهش مثل تنوع، هویت، خالقیت، ارتباطات، و ظرفیت  است که اگر سایر شاخص

ـ که  ویژه در مؤلفة ظرفیت سازمانی ها به رضایتمندی شهروندان از سرزندگی نیز افزایش خواهد یافت. در سایر شاخص

ـ و نیز در شاخص ارتباطات با  است  های فرعی رفتار مناسب فروشندگان و مدیریت مناسب مجموعه شامل شاخص

است. بنابراین،  ۱2/۱۳۳و  78/۱2۱ترتیب  اد با نیازهای خاص مقدار کای اسکوئر بههای ضوابط برای افر زیرمجموعه

توان افزود که مجتمع تجاری کوروش بر طبق شاخص های مورد بررسی در سه شاخص ایمنی و آسایش، تراکم و  می

ثیر مدل نهایی منظور بررسی تأ دسترسی و نفوذپذیری در سرزندگی شهری بیشترین تأثیرگذاری را داشته است. به

 تدوین شده است.  8کنندة سرزندگی شهری در مجتمع تجاری کوروش جدول  رگرسیون متغیرهای تبیین
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کنندۀسرزندگیشهری.ضرایبتأثیرمدلنهاییرگرسیونمتغیرهایتبیین8جدول

ضریبتولرانس B TSigمتغیرها

 - 000/0 8۳/۱2 - مقدار ثابت

 98/0 000/0 82/4 ۳8۳/0 ایمنی و آسایش

 94/0 000/0 9۱/۳ ۳62/0 تراکم

 9۱/0 000/0 8۱/۳ ۳59/0 دسترسی و نفوذپذیری

 ۱8/0 000/0 ۱۱5/2 22۱/0 ظرفیت سازمانی

 22/0 000/0 ۱28/2 24۱/0 ارتباطات

 ۳۳/0 000/0 ۱۳2/2 252/0 خالقیت

 4۱/0 000/0 ۱72/2 26۱/0 هویت

 52/0 000/0 ۱9۳/2 28۱/0 تنوع

1398هایپژوهش،یافتهمآخذ:

 

، 98/0ترتیب با  دهد که متغیرهای ایمنی و آسایش، تراکم، و دسترسی به ضریب تولرانس در این جدول نشان می

تری است و ضریب تولرانس  کنندة قوی بینی باالترین ضرایب را دارند که نسبت به دیگر متغیرها پیش 9۱/0، و 94/0

 ترین سطح تأثیرگذاری بر سرزندگی قرار دارد. پاییندر  ۱8/0شاخص ظرفیت سازمانی با 

.اثررگرسیونیمتغیرمستقلبرمتغیروابستهبااستفادهازآزمونآنوا9جدول
ANOVA 

Sumof squars df Mean square F Sig
۳59/۱56 6 5۳۱/۱ 42/۱6 000/0 

42/2 248 52/۱   

779/۱58 2۱5    

1398هایپژوهش،مآخذ:یافته

 

حاکی از اثر رگرسیون متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. رقم  006/0داری  در سطح معنی F=42/۱6آمار  9در جدول 

کند. چون در این پژوهش  است. در نتیجه مدل رگرسیون را تأیید می 779/۱58مجموع مجذورات در این جدول برابر با 

است، حاکی از آن است که مرکز خرید کوروش بر  05/0داری مربوط به متغیر مستقل کمتر از  مقادیر سطح معنی

توان گفت که مرکز خرید کوروش  درصد می 95سرزندگی فضای شهری تأثیرگذار بوده است. بنا بر این اطمینان 

 های سرزندگی را از نظر کاربران داراست.  ویژگی

 

سنجشسطوحمتفاوترضایتمندیشهروندانازسرزندگیدرمرکزخریدکوروش

منظور شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از سرزندگی در مرکز خرید کوروش از  ر این بخش از پژوهش بهد

تکنیک تحلیل عاملی بهره گرفته شده. نتایج گویای آن است که هر هشت شاخص بر رضایت شهروندان مؤثرند. اما 

دهد  رسیونی که در جدول زیر آورده شده است نشان میطوری که نتایج مدل رگ ها متفاوت است؛ به طیف تأثیرگذاری آن

 sig <05/0داری ) که سه متغیر ایمنی و آسایش، تراکم، و دسترسی و نفوذپذیری با رضایت شهروندان همبستگی معنی

5۱8/0=R تبیین  شده نیز توانسته است به مقدار قابل توجهی از واریانس متغیر وابسته را ( دارند. مقدار ضریب تعیین تعدیل

دهندة قابلیت مدل رگرسیونی در  دار است و نشان در سطح کمتر از پنج درصد معنی ۱0نیز در جدول  Fکند و مقدار 

(، چون مقدار این آزمون در سطح کمتر sig  ،4/28=F<5/0توضیح واریانس یعنی رضایت شهروندان از سرزندگی است )
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دهد که  مقدار بتا است. به عبارتی دیگر، مقدار بتای سه متغیر نشان میداری  دار است، بنابراین بیانگر معنی % معنی5از 

انحراف استاندارد در متغیر رضایت شهروندان خواهد شد. و درواقع این  48/0یک تغییر در انحراف استاندارد باعث تغییر در 

ز سرزندگی تأثیرگذار است. داری بر رضایت شهروندان ا طور مثبت و معنی دهند که این سه متغیر به نتایج نشان می

.نتایجتأثیرگذاریمتغیرهایایمنیوآسایش،تراکم،ودسترسیونفوذپذیریبررضایتشهروندانازسرزندگی10جدول

شهری
Std Ad/usted R2 R 

Model 2۳/۱ ۱8۳/0 5۱8/0 

sig - F ANOVA 

000/0  4/28 - 

sigt Beta متغیر 

Coeffi cients 
 ایمنی و آسایش ۱8۳/0 8/4 000/0

 تراکم ۱6۱/0 2/۳ 000/0

 دسترسی ۱52/0 ۱/۳ 000/0

 1398های پژوهش، سال  مآخذ: یافته

 

بردن به ارتباط سیستماتیک بین متغیرهای پژوهش از آزمون کای اسکوئر  منظور پی در این بخش از پژوهش به

 استفاده شده است.

اسکوئر.آمارتوصیفیونتایجآزمونکای11جدول

هاشاخص
خیلی

خوب
ضعیفمتوسطخوب

خیلی

ضعیف

درجة

آزادی

کایمقداری

اسکوئر

سطح

معناداری
 000/0 248/4۳2 ۳ 0 ۱ ۱۱ ۱4۱ 242 ایمنی و آسایش

 000/0 42۱/۳9۳ ۳ 0 6 9 ۱52 228 تراکم
 000/0 2۱/۳74 ۳ 0 8 20 ۱49 2۱8 دسترسی و نفوذپذیری

 000/0 78/۱2۱ 4 ۱59 94 ۳9 82 2۱ ظرفیت سازمانی
 000/0 ۱2/۱۳۳ 4 8۳ ۱0 ۱4۱ ۱۱0 5۱ ارتباطات
 000/0 4۱8/۱7۳ 4 66 8 ۱28 ۱۱9 74 خالقیت
 000/0 4۱7/2۱2 4 50 2۱ 9۳ ۱2۱ ۱۱0 هویت
 000/0 48/22۱ 4 45 40 8۱ 88 ۱4۱ تنوع

 1398های پژوهش،  مآخذ: یافته

 

آمده برای هشت شاخص اصلی پژوهش به  دست اسکوئر بهشود، مقدار کای  مالحظه می ۱2گونه که در جدول  همان

(، دسترسی و نفوذپذیری 42۱/۳9۳(، تراکم )248/4۳2ـ ایمنی و آسایش ) شرح زیر است. درجة آزادی در سه شاخص اول

شود؛ به طوری که  بوده و بیشترین رضایتمندی شهروندان از سرزندگی در این سه شاخص دیده می ۳ـ برابر با  (2۱/۳74)

نفر، و شاخص دسترسی و  228نفر، در شاخص تراکم  242خوب در ایمنی و آسایش  ها با گزینة خیلی یف فراوانی دادهط

 نفر بوده است.  2۱8نفوذپذیری 

گیرینتیجه
های سرزندگی شهری براساس نظر چارلز الندری از مبانی نظری استخراج شد و برای  در این پژوهش نخست شاخص

ها نیز با روش  ریزی شهری( استفاده شد و داده خبرگان و کارشناس )استادان دانشگاه در حوزة برنامهتأیید شاخص از نظر 
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های  آمار ناپارامتری تجزیه و تحلیل شد. هشت شاخص اصلی چارلز الندری برای بررسی مشخص شد. برای شاخص

فیت سازمانی، ارتباطات، خالقیت، سرزندگی، معیارهایی همچون ایمنی و آسایش، تراکم، دسترسی و نفوذپذیری، ظر

 هویت و تمایز و تنوع انتخاب شد.

آماری   نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. در تجزیه و تحلیل های پرسش روایی و پایایی شاخص

یج پژوهش های سرزندگی بررسی شد. نتا تأثیرگذاری مجتمع تجاری کوروش )در اتوبان شهید ستاری تهران( بر شاخص

درصد از واریانس سرزندگی فضای شهری را تبیین کند و از  80تواند بیش از  حاکی از آن است که متغیر مستقل می

شاخص برای بیان سنجش سرزندگی فضاهای شهری مناسب است.  22فرعی در این پژوهش   شاخص 25مجموع 

کوروش به گرمایش و سرمایش  تجاری  تمع روانی، نورپردازی مناسب، و تجهیزبودن مج  هایی چون آرامش شاخص

بیشترین تأثیر را در سرزندگی فضاهای شهری دارد.  6۱2/0، و 654/0، 78۳/0ترتیب با ضریب بتای  مناسب هر کدام به

همسویی دارد. ضریب تبیین در معادلة رگرسیون نیز   (2016)( و جاگر۱۳96ها با مطالعات رحیمی و جعفری ) این یافته

های پژوهش مثل تنوع، هویت، خالقیت، ارتباطات، و ظرفیت سازمانی تقویت شوند،  آن است که اگر سایر شاخصبیانگر 

یابد. با توجه به میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر روی متغیر  میزان رضایتمندی شهروندان از سرزندگی نیز افزایش می

سایش، تراکم، دسترسی و نفوذپذیری نقش مؤثری در های ایمنی و آ وابسته نتایج زیر قابل بررسی است: شاخص

ها به  ها و چیدمان مناسب فروشگاه سرزندگی فضاهای شهری دارند. توزیع مناسب واحدهای جذاب به همراه تنوع کاربری

های یادشده احساس رضایت بیشتری داشته باشند.  همراه نورپردازی مناسب سبب شده است تا شهروندان از شاخص

 کردن محیط امن تأکید دارد.  نیز بر فراهمارکیپ  (2003)مطالعات 

های ایمنی و آسایش، تراکم، دسترسی و نفوذپذیری نقش مؤثری  گانة مورد بررسی، شاخص از میان متغیرهای هشت

ظرفیت ها نظیر  ( همخوانی دارد. حتی برخی از شاخص۱۳96در سرزندگی دارند. این نتایج با مطالعات سرور و همکاران )

شهروندان از  ـ تأثیر منفی در میزان رضایت  ـ شامل رفتار مناسب فروشندگان و مدیریت مجموعه سازمانی و رقابت

اند. ضرایب تولرانس نیز در این پژوهش نشان داد که متغیرهای ایمنی و آسایش، تراکم، و  شهری داشته سرزندگی فضای 

اند و نسبت به دیگر متغیرها  ترین ضرایب را به خود اختصاص دادهباال 9۱/0، و 94/0، 98/0ترتیب با  دسترسی به

شهری متعلق به سه شاخص   اند. عمده رضایت شهروندان از سرزندگی در فضای تر در این پژوهش کنندة قوی بینی پیش

جبات یادشده است. استقرار این مجموعه مرکز خرید کوروش در بزرگراه اصلی )شهید ستاری( و پارکینگ مناسب مو

شاپ و رستوران و  سهولت دسترسی را فراهم آورده است. این در حالی است که دسترسی به فضاهای جمعی مثل کافی

( انطباق دارد. رابطة ۱۳9۳های قوجالی ) سینما نیز بر میزان سرزندگی در فضای شهری افزوده است. این نتایج با پژوهش

گی فضای شهری وجود دارد. سنجش سطوح متفاوت رضایتمندی معناداری میان عملکرد مرکز خرید کوروش و سرزند

شهروندان از سرزندگی در مجتمع تجاری کوروش نیز بیانگر آن است که هر هشت شاخص بر رضایت شهروندان 

طوری که مقدار بتای سه متغیر ایمنی و آسایش، تراکم، و  ها متفاوت است؛ به اند، اما طیف تأثیرگذاری آن تأثیرگذار بوده

درصد انحراف استاندارد در  48دهد که یک متغیر در انحراف استاندارد باعث تغییر در  سترسی و نفوذپذیری نشان مید

 228نفر( و در شاخص تراکم  242ها نیز با گزینة خیلی خوب ) متغیر رضایت شهروندان خواهد شد و طیف فراوانی داده

د این مطلب است. متغیرهای دیگر این پژوهش همچون ظرفیت نفر در تأیی 8/2نفر و شاخص دسترسی و نفوذپذیری با 

و متغیر ارتباطات با شاخص حمل و نقل عمومی آماری  =T -5/۱سازمانی با شاخص رفتار مناسب فروشندگان با آمارة 

2/۱- T= ۱/۱و شاخص ضوابط برای افراد با نیازهایی خاص با آماریT=  کمترین تأثیرگذاری را از منظر شهروندان بر

تفریحی کوروش داشته است. بنابراین، رفتار نامناسب فروشندگان، حمل و نقل عمومی  -سرزندگی در مجتمع تجاری
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نامناسب، و ضوابط برای افراد با نیازهای خاص از دیدگاه مشتریان تأثیر منفی در میزان سرزندگی فضای شهری دارد و 

چون ظرفیت سازمانی و ارتباطات نتوانسته است موجبات سرزندگی فضاهای شهری را فراهم آورد. به  هایی شاخص

عبارتی دیگر، شهروندان از میزان سرزندگی در فضای شهری مورد مطالعه رضایت دارند، اما مسائلی همچون ظرفیت 

اندازی خط مترو(، خالقیت و  سب با تأکید بر راهسازمانی )با تأکید بر رفتار فروشندگان(، ارتباطات )حمل و نقل عمومی منا

ترین  ها و شرایط محیطی و راحتی گردش در مرکز خرید به همراه تنوع عملکردی از جمله مهم هویت و تنوع در فروشگاه

شود افراد بیشتری حضور یابند و میزان سرزندگی  ها شود. این نکته سبب می مواردی است که باید توجه بیشتری به آن

 تفریحی کوروش افزایش یابد.  –جتمع تجاریم
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