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فهیمه معتضدیان ؛ 1استادیارگروه معماری ،واحد پردیس ،دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران.
سید ارسالن الری؛ کارشناسی ارشد گروه معماری ،دانشکده معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران.

در منازل مسکونی سازمانی موجود در کشور ،به دلیل عدم توجه به نیازهای اقوام و گروههای گوناگون و مساعد

چکیده

نبودن شرایط ایجاد تعامل میان ساکنین ،دچار یک خالء بزرگ در ایجاد تعلق مکانی و پایداری اجتماعی شدهاند.
در راستای بهبود این شرایط مستلزم بهرهگیری از چارچوب نظری و تدوین شاخصها و مؤلفههای شهرسازانه
برای ارتقاء هویت مکانی و پایداری اجتماعی میباشیم .به این منظور ابتدا بر اساس مطالعات مبانی نظری ،به
ساختار یک مدل تجربی نائل شده و سپس با بهرهگیری از نقطه نظرات صاحبان اندیشه در رشتههای طراحی
شهری و معماری و همچنین  150خانوار پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که در منازل

واژههای کلیدی:
هویت مکانی،

سازمانی واقع در سواحل دریای عمان حضور دارند ،به دنبال اثبات مدل برآمده که به این منظور از روش تحلیل
عاملی ،شاخصهای ارزیابیشده در ساختار مدل را بررسی کرده و از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSبرای
تحلیل مسیر بهره گرفته و مدلی براساس روابط میان این عوامل و ضرایب همبستگی آنها تدوین و پایش شد .بر

پایداری اجتماعی،

این اساس شاخصها در  2گروه اصلی هویت مکانی و پایداری اجتماعی قرار گرفتند که بر اساس کیفیت و

حس مکان ،سرمایه

رضایت از زندگی در دستیابی به یک طراحی شهری مطلوب همبستگی آنها مورد تائید قرار گرفت .افزایش

اجتماعی ،رضایت

کیفیت فضاهای شهری و طرّاحی مناسب منظر شهری بتواند زمینۀ حضور ساکنان را در سطح شهر فراهم سازد.

از زندگی.

درنتیجه سرزندگی و نشاط ناشی از حضور شهروندان در رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه و احساس هویت
شهروندی و مکانی مؤثر خواهد بود.
fa.motazedian@pardisiau.ac.ir
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مقدمه

توسعه پایدار1در سه حیطه دارای مضامین عمیقی است :پایداری محیطی ،پایداری اقتصادی و پایداری
اجتماعی (سامانی و پورجعفر .)1391 ،هدف اصلی توسعه پایدار ،تأمین نیازهای اساسی ،بهبود ارتقاء سطح
زندگی برای همه در بلندمدت (گودینی ،)1398 ،حفظ و اداره بهتر اکوسیستمها و آیندهای امنتر و
سعادتمندتر میباشد .پایداری اجتماعی طیفی از مفاهیم ازجمله :عدالت و برابری ،مشارکت ،برآورده شدن
نیازهای انسانی ،رضایت و کیفیت زندگی و غیره را دربرمی گیرد که میتوان این مفاهیم را در سه گروه
عمدهی سرمایه اجتماعی ،تعامل اجتماعی و مشارکت و انسجام اجتماعی قرارداد.
عدم حضور مردم در فضاهای جمعی در شهرکهای مسکونی میتواند باعث ایجاد اتفاقات مهمی شود،
ازجمله کاهش حیات اجتماعی و حس تعلق ساکنان .که خود تبعات زیادی دارد ،ازجمله بیتفاوت شدن
نسبت به محیط و درنهایت افت رضایت از محیط زندگی .منازل سازمانی ارتش در کنارک نیز از این امر
مستثنی نمیباشد .با توجه به اینکه ساکنان منازل سازمانی تقریب ًا در یک رده فرهنگی و اجتماعی قرار دارند،
بررسی عوامل محیطی مؤثر در کیفیت و رضایت زندگی راحتتر قابل ارزیابی است .با توجه به اینکه
افزایش کیفیت فضاهای شهری و طرّاحی مناسب منظر شهری میتواند زمینۀ حضور ساکنان را در سطح
شهر فراهم سازد ،سرزندگی و نشاط ناشی از حضور شهروندان در رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه و
احساس هویت شهروندی و مکانی مؤثر خواهد بود .در مورد رضایتمندی و بحث کیفیت در فضاهای
مسکونی مطالعات زیادی انجامشده است (کوزهگر کالجی و سلیمی سبحان1399 ،؛ حبیبی و مرزبان،
1396؛ طبی مسرور و رضایی .)1394 ،همچنین پژوهشهای متعددی درزمینهٔ حس تعلق و هویت
مکانی(عابدی و عباسی1398 ،؛ مدنی و همکاران1395 ،؛ عنانهاد و همکاران1398 ،؛ معصومی و
میرخطیب )1396 ،یا پایداری اجتماعی (سجادی قاپم مقامی و همکاران1398 ،؛ جمعه پور و ابراهیمی،
1394؛ضرغامی1389 ،؛ زنگنه و همکاران )1399 ،در منازل مسکونی انجامشده است .اما تفاوت این
پژوهش در همهجانبه نگری و بررسی کلیه عوامل محیطی و انسانی مؤثر در بحث رضایت و کیفیت زندگی
میباشد .پیشینه این پژوهش در قالب بخشهای مختلف مبانی نظری گنجاندهشده و درنهایت چهارچوب
نظری تحقیق بهدستآمده است .در این مدل مفهومی پایداری اجتماعی به رضایت زندگی میانجامد و
هویت مکانی باعث کیفیت زندگی میشود و ترکیب این دو به ایجاد محیطی مطلوب میانجامد.
فرضیههایی که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته است و در انتها تأییدشدهاند:
فرضیه  :1به نظرمی رسد متغیر هویت مکانی بر خاطره جمعی تأثیر معنادار دارد.
فرضیه  :2به نظرمی رسد متغیر پایداری اجتماعی بر فضای انسانی تأثیر معنادار دارد.
فرضیه  :3به نظرمی رسد متغیر خاطره جمعی بر طراحی شهری تأثیر معنادار دارد.
فرضیه  :4به نظرمی رسد متغیر فضای انسانی بر طراحی شهری تأثیر معنادار دارد.
1
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پایداری اجتماعی مفاهیم گستردهای را شامل میشود ،مفهوم «عدالت و تساوی» ،در پایداری اجتماعی به
جامعهای گفته میشود که تساوی حقوق در آن رعایت گردد ،عاری از محرومیت اجتماعی باشد و از
کیفیت خوب زندگی و معیشت برای همگان برخوردار باشد ) .(Partridge, 2005مفهوم «مشارکت» و نیز
وجود نهادهای مدتی نیز مورد تأکید قرارگرفته است( Litting & Griblerبه نقل از ،دانشپور و همکاران ،
« .)1393برآورده شدن نیازهای انسانی» و کیفیت زندگی نیز از دیگر مفاهیم موردتوجه در تعریف پایداری
اجتماعی است) (Colantonio, 2007, p. 11چو1معتقد است پایداری اجتماعی ،حفظ و ارتقاء شرایطی
از زندگی بهتر برای نسل حاضر و آتی است)دانشپور وهمکاران .)1393 ،چارچوب و فرم محیط فیزیکی،
کیفیت زندگی اجتماعی را شکل داده و حتی آن را «تعیین» میکند .به چنین نگرشی بهطورکلی «جبرگرایی
فیزیکی» گفته میشود (تیلور،1393 ،ص .)44:طراحی پایدار نوعی از طراحی است که قصد دارد به
نیازهای امروز بدون آسیب رساندن به منابع نسلهای آینده پاسخ دهد .در طراحی پایدار باید به پایداری
اجتماعی و اقتصادی بهاندازه مصرف انرژی و تأثیر محیطی ساختمانها و شهرها اهمیت داد .در ادامه به سه
زیرمجموعه پایداری اجتماعی (سرمایه اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،مشارکت و انسجام اجتماعی) و در انتها
به بحث پایداری اجتماعی در مجتمعهای مسکونی پرداختهشده است.
سرمایه اجتماعی 2

اصطالح سرمایه اجتماعی برای اولین بار در سال  1916در مقالهای توسط هانی فان3در دانشگاه ویرجینیای
غربی مطرح شد 4.به بیان هانی فان میان سرمایه اجتماعی و رابطه اجتماعی پیوند درونی و تنگاتنگی نهفته
است و سرمایه اجتماعی در درون رابطه اجتماعی وجود دارد .ضعف سرمایه اجتماعی میتواند تبعات منفی
بسیاری در حوزههای مختلف فردی و اجتماعی به همراه داشته باشد (موسوی و همکاران .)1398 ،در دهه
 1930سیلورمن5در مقاله «جوهر اصلی اقتصادها» بعد از دو دهه وقفه مجدد به سرمایه اجتماعی اشاره شد.
در دهه  1950گروهی از جامعه شناسان شهری کانادا (سیلی ،6سیم7و لوزلی8در سال  )1956و در دهه
 1960جین جیکوبز مجدد آن را به کاربرد(حبیب ،نادری ،جهانشاهلو ،و فروزانگهر.)1391 ،مفهوم سرمایۀ
اجتماعی را میتوان با توجه به دیدگاه ارائهدهندگان بحثها به دودسته تقسیم کرد :نخست ،آنهایی
هستند که به بررسی کلیت مجموعههای انسانی کوچک یا بزرگ ،مانند مدرسه ،شهر و جامعه پرداخته
و در این بررسی همگرایی اجتماع9و انسجام اجتماعی را در کانون توجه خود قراردادند.و دوم ،آنهایی
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 4بعدها در کتاب مرگ وزندگی شهرهای آمریکایی جین جیکوبز اشاره شد.
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که با کندوکاو در رابطۀ فرد و جامعهاش ،بار دیگر مفهوم ساختار اجتماعی1و تأثیر آن بر فرد و
رفتارهایش را مطرح کرده و کوشیدهاند ،ابعاد کموبیش تازهتری از نقش انکارناپذیر این پدیده
اجتماعی را در جامعهاش کار سازند.
تعامل اجتماعی 2

میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب است .درواقع
معماری و شهرسازی باید بهجای افتراق و جدایی در پی افزایش تعامالت اجتماعی و همبستگی انسانها
باشد .اما آنچه امروزه در اغلب فضاهای شهری با آن روبرو هستیم کاهش روابط و مشارکت اجتماعی
ساکنان در این فضاهاست .شناخت کافی از انسان و نحوه ارتباطش با سایرین و چگونگی آن میتواند در
شکل دهی محیط برای برقراری بیشتر تعامل و ارتباط مؤثر باشد .افراد مختلف به سطوح مختلفی از تعاملی
اجتماعی تمایل دارند .تعریف سطح مطلوب تعامل ،بهطور ذهنی از گفتههای مردم و بهطور عینی از
موضعگیری هنجاری نسبت به زندگی خوب به دست میآید (لنگ.)1394 ،
مشارکت 3و انسجام اجتماعی 4

مشارکت اجتماعی ،عامل تقویت همبستگی در شبکههای اجتماعی است .حضور افراد در فعالیتها و
تصمیمگیریهای اجتماعی در بلندمدت ،موجب تعمیق روابط بین اعضای جامعه ،افزایش احساس
یگانگی ،سعۀ صدر و تسامح و تساهل گردیده و درنتیجه به توسعه نهادهای مدنی و دموکراتیک
خواهد انجامید(رهنما و رضوی .)1391 ،انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان یک جامعه دارد .
به عبارتی «انسجام در کل ناظر به میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران ،گروهها و
خردهفرهنگهای تمایزیافته است»(افروغ .)1378 ،انسجام اجتماعی در یک حوزه تعاملی معین شکل و
معنا پیدا میکند .دورکیم احساسی را که در میدان تعاملی به وجود میآید ،عاطفه جمعی5مینامد .
ازنظر دورکیم عاطفه جمعی عمیق ،بیشتر در مناسک جمعی (مثل اعیاد و مراسم ملّی و مذهبی و غیره)
به وجود میآید و بدین نحو موجبات افزایش و تحکیم انسجام اجتماعی را فراهم میکند(چلبی،
.)1372
پایداری اجتماعی در مجتمعهای مسکونی
پایداری اجتماعی در مجتمعهای مسکونی وضعیتی است که در آن ،ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع
خود رضایت دارند و از همسایگی با سایر ساکنان لذت میبرند .مجموعه شرایط زندگی به گونه ایست که
باگذشت زمان تعامالت اجتماعی6بیشتر میشود و بیشتر افراد نسبت به محل زندگی خویش تعلقخاطر و

1
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دلبستگی مییابند .بنابراین بهصورت ناخودآگاه در نگهداری و بهبود وضعیت موجود مشارک ت1و
هماهنگی دارند .درنتیجه عمر مفید و ارزش مادی واحدهای مسکونی این نوع مجتمعها در شرایط برابر
بیشتر از سایر مجتمعها است .اگر خانهسازی روندی پایدار نباشد هیچ جامعهای نخواهد توانست به توسعه
پایدار دست باید(سجادی قائم مقامی ،پوردیهیمی و ضرغامی.)1389 ،
هویت مکانی

تجربه مکان ،تجربه معنای مکان است و تجربه زیبایی در حقیقت تحسین معنای آن است ( Schulz,
)".1988آنچه یک فضا را به یک مکان ارتقا میدهد آمیخته شدن آن با معانی و مفاهیم عمیق است که در
طول زمان گسترش و ژرفا پیدا میکند پس مکان حاصل معانی است که در طول زمان و با ادراک انسانی
در بستر زمان  ،مسئلهای است که عمدتاً به بعد ناآگاهانه2و ادراکی در الیههای خاموش تجربهی افراد
داللت دارد و در روانشناسی از آن به وابستگی3و حس تعلق4تعبیر میشود که حسی توأم باعاطفه در
مکان است.مکان در این صورت ریشهدار تجربه میشود و الیههای مختلف اجتماعی-فرهنگی را نیز در
برمیگیرد(علی جوان فروزنده و قاسم مطلبی .)1390 ،مکان فضایی است که برای فرد یا گروهی از مردم
دارای معنی باشد .(Relph, 2008,. 29).فضای زیسته ،مکانی است با تنوعی از موقعیتها برای برقراری
تعامالت انسانی درحالی که امکان مداومی را برای بازنگری ،تفسیر و تأویل خود ارائه میدهد(.پرتوی،
،1394ص .) 218.در ادامه به مفاهیم مرتبط با هویت مکانی (حس مکان ،تعلق و دلبستگی به مکان و
حضورپذیری) پرداختهشده است.
حس

مکان 5

الزم است تفاوت این مفهوم با مفهوم روح مکان مشخص شود .روح مکان6خصوصیتی ذاتی و ظاهری
ال یک طراح ،روح مکان را باهدف ایجاد طرحهایی زیستمحیطی با صحنههایی قابل
است  .معمو ً
بسط و توسعه در نظرمیگیرد) .(Relph, 2008,. 18–19روح محله و حس سکونت وجه تمایز موفقیت
محله است و باعث احساس زندهبودن  ،شادی و نشاط در خلق محله اصیل و ماندگار میشوند (گوهری
نسب و همکاران.)1398 ،
تعلق و دلبستگی

تعلق به محیط ،یک احساس روانی است که باعث نزدیک شدن انسان و محیط میگردد .نمود فیزیکی
حس تعلق بهصورت قلمروهایی شکل یافته در محیط است ،که سه ویژگی برای فرد به ارمغان
میآورد :حس هویت فضایی ،حس انحصاری و کنترل ارتباط در فضا و زمان .باوجود حس تعلق انسان
1

Social Participation
Unconscious
3 Belonging
4 Place Attachment
5 Sense of Place
6 Genus Loci
2
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خود را جزئی از محیط دانسته و نسبت به آن حس مالکیت پیدا میکند (پرتوی .)1394 ،در سطحی باالتر
و در قالب دلبستگی مکانی فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دارد .تجارب جمعی و هویت فرد در
ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت میدهد ،در این حالت بر منحصربهفرد بودن مکان و تفاوت
آن با دیگر مکانها تأکید میشود) .(Shamai, 1991در نظریه تعلق مکانی مردم به ایجاد پیوندهای
احساسی و عاطفی با مکانها مبادرت میورزند .این پیوندها با میزان رضایت افراد ،ارزیابیشان نسبت به
محیط و برخی جنبههای هویتی آنها به همراه معیارهایی عینی مانند مدتزمان سکونت ،مشارکت در
محله و شبکههای اجتماعی در ارتباط است)(Giuliani & Feldman, 1993; Low & Altman, 1992
حضور پذیری

حضور نداشتن مردم در فضاهای جمعی از علل مهم کاهش حیات اجتماعی و احساس تعلّق ساکنان
است .به نظرمیرسد کاهش حضور شهروندان در این فضاها ناشی از نبود محیط مناسب و فقدان
کیفیت منظر شهری است .حضور مکرّر در هر محیط شهری ،در پیشزمینۀ ذهن ،رفتارهای محیطی
شهروندان را شکل میدهد .ازاینروست که رفتار شهروند به فضاهای شهری شکل میدهد و هم در
محیطهای شهری شکل میگیرد .زیرا خلق معنا فرایندی فعّال و خالق است .در این فرایند ،عین و ذهن
یک واحد را تشکیل میدهند و ذهن جهانی را ،که در فرایند ادراک حس میکند ،میآفریند .براین
اساس «موضوع منظر شهری مقولهای دوبعدی به شمار میرود :از یکسو به مؤلفههای محسوس (و
عمدتاً بصری) سازندۀ فضا میپردازد و از سوی دیگر به شرایط ذهنی فضا شامل؛ ابعاد تاریخی،
خاطرهای ،هویتی و امثال آنها نظرمیکند»(سیاف زاده ،میره ای ،و نوده فراهانی.)1392 ،
رضایت و کیفیت زندگی

بهرام پور و مدیری ( )1394در مطالعات انجامشده نشان میدهند که این موضوع که بین دو مفهوم حس
تعلق و کیفیت محیط زندگی ،مفهوم میانی دیگری قرار دارد که میتواند حلقه ارتباطی این دو موضوع
باشد (شکل  .)3مفهوم رضایتمندی که بهعنوان رویکرد منتخب این پژوهش تدقیق شد ،به معنای میزان
رضایت تجربهشده ساکنین از کیفیت محیط زندگیشان است و باالترین همپوشانی را با حس تعلق
داراست .زیرا میزان رضایت افراد از محیط زندگیشان ،احساس نزدیکی و پیوند با محیط را به وجود
میآورد و این ارتباط که بهصورت قویتر و پایدارتری شکل میگیرد ،احساس تعلق ساکنین را
افزایش میدهد .پروتئوس «کیفیت محیط» را موضوعی پیچیده میداند که دربرگیرنده ادراکات ذهنی،
نگرشها و ارزشهای گروهها و افراد مختلف است( بهرام پور و مدیری.)1394 ،
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شکل .3جایگاه رضایتمندی سکونتی در رابطه با حس تعلق
منبع :بهرام پور و مدیری1394 ،

در این پژوهش با استتتفاده از پرستتشتتنامه و تحلیل آماری توستتط نرمافزار  spssو ستتپس برای تبیین مدل
مفهومی با استفاده از نرمافزار آموس گراف به تحلیل دادهها پرداختهشده است .مدل مفهومی این پژوهش
بهصورت شکل  4است:

شکل  .4مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی

روش تحقیق پژوهش توصتتتیفی-تحلیلی با رویکرد کاربردی استتتت .دادهها با استتتتفاده از پرستتتشتتتنامه
گردآوریشتتتدهاند .با توجه به جمعیت منطقه برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکبان استتتتفاده شتتتد.
پر س شنامه  27گویهای با م شورت خبرگان معماری و روان شنا سی طراحی شد و تعداد  150خانوار پر سنل
نیروی دریایی ارتش جمهوری ا سالمی ایران که در منازل سازمانی واقع در سواحل دریای عمان ح ضور
دا شتند این پر س شنامهها را تکمیل کردند .الزم به ذکر ا ست یکبار پر س شنامه آزمای شی1با تعداد  30عدد
توزیع شد و م شکالت و نکات مبهم در پر س شنامه ا صلی رفع شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار
 Amosو  SPSSا ستفاده شده ا ست .بر ا ساس تحلیل عاملی و ساختار م سیر سعی بر آن بوده ا ست که
روابط مابین مدل چهارچوب نظری موردبررسی و تأیید قرار گیرد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
کنارک در استان سیستان و بلوچستان ،حاشیه چابهار (در  55کیلومتری شرق آن) و ساحل دریای عمان
واقعشده .در همجواری این شهرها ،منازل مسکونی سازمانی متعلق به ارتش جمهوری اسالمی ایران (نیروی
دریایی و هوایی) قرار دارد با طول جغرافیایی منطقه  25درجه و  19دقیقه و  57ثانیه و عرض جغرافیایی 60
درجه و  22دقیقه و  54ثانیه .شهرک نی رو دریایی در مجاورت این شهر در حدود  1500واحد مسکونی
ویالیی و آپارتمانی قرار دارد که در شکل شماره 1و 2مشاهده مینمایید.

شکل1و .2تصویر هوایی از شهرک و موقعیت آن

یافتههای تحقیق

در این پژوهش ،متغیرهای مکنون عبارتاند از متغیر (F1هویت مکانی) ،متغیر ( F2پایداری اجتماعی)،
متغیر ( F3خاطره جمعی) ،متغیر ( F4فضای انسانی) و ( F5متغیر طراحی شهری).

1

Pretest
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تمام متغیرهای مکنون به همراه نشانگرهایشان از طریق کوواریانس به یکدیگر متصل شده و مدل اجرا
میشود .چنانچه شاخصهای برازش در حد مطلوب باشند ،نیازی به اصالح مدل نیست ،اما چنانچه
شاخصها در رنج مطلوب حاصل نشوند باید اصالحات صورت گیرد.
بررسی پایایی و روایی سازهای

برای محاسبهی پایایی در معادالت ساختاری از شاخص ( CRپایایی سازهای )1استفاده میشود .چنانچه
مقدار  CRبرای هر یک از مؤلفهها بزرگتر از  0/7باشد ،پایایی برقرار است.
شاخص ( AVEمیانگین واریانس استخراجی )2از رابطهی زیر برای هر سازه حاصل میشود:
2
𝑛∑
𝑖𝜆 𝑖=1

𝑛

= AVE

برای برقراری روایی (روایی همگرایی )3باید  3شرط زیر برقرار باشد.
 بارهای عاملی معنادار بوده و بزرگتر از  0/5باشند. مقدار شاخص  CRباید بزرگتر از  AVEباشد. مقدار شاخص  AVEباید بزرگتر از  0/5باشد.جدول .1روایی همگرایی

شاخصAVE

شاخص CR

نام مؤلفه

0/63

0/88

( F1هویت مکانی)

0/71

0/87

( F2پایداری اجتماعی)

0/67

0/92

( F3خاطره جمعی)

0/63

0/79

( F4فضای انسانی)

0/57

0/87

( F5طراحی شهری)

با توجه به نتایج جدول فوق ،مالحظه میشود که پایایی در مورد تمام متغیرهای مکنون (سازه) برقرار است
و همچنین برای تمام متغیرهای مکنون (سازه یا مؤلفه) روایی همگرایی نیز برقرار و مورد تائید حاصلشده
است.

1

Composite Reliability

2

Avereage Variance Extracted

3

Convergent Validity
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یافته های مدل ساختاری (تحلیل مسیر)

شکل.5مدل معادالت ساختاری ( )SEMپژوهش ترسیمشده در محیط ایموس گرافیک

نتایج ارزیابی مدل معادالت ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی)
در جدول  2وزنهای رگرسیونی نتایج تخمین تماممسیرهای سازه گزارششده است .آنچه در این پژوهش مهم است و نتایج
فرضیههای  1تا  4را پوشش میدهد ،ضریب مسیر بین متغیرهای مکنون میباشد.
P
* * *
* * *
* * *
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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جدول .2وزنهای رگرسیونی (پژوهشگران)
Estimate S . E . C . R .
0/29۷
0/0۷3
۴/05۷
F 1
0/۴5۴
0/111
۴/082
F 2
0/330
0/053
۶/282
F 4
0/53۴
0/0۶9
۷/۷93
F3
1/00
F1
1/133
0/0۶8
1۶/۶۶3
F1
0/9۴8
0/0۶۷
1۴/0۷9
F1
1/00
F2
1/31۷
0/09۷
13/55۶
F2
1/21۷
0/090
13/۴۴9
F2
1/00
F3
0/99۷
0/103
9/۷1۶
F3
1/00
F4
1/058
0/128
8/285
F4
0/8۶5
0/05۶
15/50۷
F5
0/9۷2
0/092
10/583
F5
1
/
00
0
/
10۶
9/۴55
F5
1/00
F5
1/1۴5
0/102
11/203
F5

3 <--4 <--5 <--F5 <--hoviat3 <--hoviat2 <--hoviat1 <--paydari3 <--paydari2 <--paydari1 <--khatere1 <--khatere2 <--faza2 <--faza1 <--tarahi2 <--tarahi3 <--tarahi4 <--tarahi1 <--tarahi6 <---

F
F
F
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ضرایب رگرسیونی استاندارد متغیرهای پژوهش

معناداری هر یک از مسیرها با توجه به مقدار آماری نسبت بحرانی ( )C.R.مشخص میگردد .چنانچه قدر
مطلق این عدد بزرگتر از مقدار  1/96باشد ،آن مسیر معنادار بهدستآمده است.
جدول .3ضرایب رگرسیونی استاندارد (پژوهشگران)
Estimate
<--F1
0/2۷9
<--F2
0/288
<--F4
0/۴23
<--F3
0/5۷3
<--F1
0/83۶
<--F1
0/91۴
<--F1
0/۷3۷
<--F2
0/۶8۴
<--F2
0/9۴۶
<--F2
0/8۶0
<--F3
0/۷51
<--F3
0/8۷۶
<--F4
0/۷۶5
<--F4
0/8۶۶
<--F5
0/۶15
<--F5
0/۷1۷
<--F5
0/۶۶0
<--F5
0/۷25
<--F5
0/۷۶5

F3
F4
F5
F5
hoviat3
hoviat2
hoviat1
paydari3
paydari2
paydari1
khatere1
khatere2
faza2
faza1
tarahi2
tarahi3
tarahi4
tarahi1
tarahi6

بررسی فرضیه شماره  :1به نظرمی رسد متغیر هویت مکانی بر خاطره جمعی تأثیر معنادار دارد.
ضریب مسیر  0/2970برای مسیر از  F1به  F3نشان میدهد که هویت مکانی تأثیر معناداری بر خاطره
جمعی دارد ( T-Value>1.96و  )P<0.001لذا این فرضیه تائید میشود ،ضمناً به ازای هر واحد تغییر
در متغیر هویت مکانی (بهشرط ثابت فرض شدن سایر متغیرها) ،مقدار متغیر خاطره جمعی به میزان 0/297
واحد تغییر میکند.
بررسی فرضیه شماره  :2به نظرمی رسد متغیر پایداری اجتماعی بر فضای انسانی تأثیر معنادار دارد .ضریب
مسیر  0/454برای مسیر از  F2به  F4نشان میدهد که متغیر پایداری اجتماعی بر فضای انسانی تأثیر
معناداری دارد ،لذا این فرضیه تائید میشود .ضمناً به ازای هر واحد تغییر در متغیر پایداری اجتماعی (بهشرط
ثابت فرض شدن سایر متغیرها) ،مقدار متغیر فضای انسانی به میزان  0/454واحد تغییر میکند.
بررسی فرضیه شماره  :3به نظرمی رسد متغیر خاطره جمعی بر طراحی شهری تأثیر معنادار دارد.
ضریب مسیر  0/534برای مسیر از  F3به  F5نشان میدهد که متغیر خاطره جمعی تأثیر معناداری بر طراحی
شهری دارد ،لذا این فرضیه تائید میشود .ضمناً به ازای هر واحد تغییر در متغیر خاطره جمعی (بهشرط ثابت
فرض شدن سایر متغیرها) ،مقدار متغیر طراحی شهری به میزان  0/534واحد تغییر میکند.
بررسی فرضیه شماره  :4به نظرمی رسد متغیر فضای انسانی بر طراحی شهری تأثیر معنادار دارد.
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ضریب مسیر  0/330برای مسیر از  F4به  F5نشان می دهد که متغیر فضای انسانی بر طراحی شهری تأثیر
معناداری دارد ،لذا این فرضیه تائید میشود .ضمناً به ازای هر واحد تغییر در متغیر فضای انسانی (بهشرط
ثابت فرض شدن سایر متغیرها) ،مقدار متغیر طراحی شهری به میزان  0/330واحد تغییر میکند.
ضرایب توان دوم همبستگی چندگانه:
جدول .4ضرایب توان دوم همبستگی چندگانه (پژوهشگران)
Estimate
F4
0/0۸۳
F3
0/0۷۸
0/۵20
0/۵۸۵
0/۴۳۵
0/۵1۵
0/۳۷۸
0/۵2۶
0/۷۴9
0/۵۸۵

F5
tarahi6
tarahi4
tarahi3
tarahi2
tarahi1
faza1
faza2

0/۷۶۷
0/۵۶۴
0/۷۳9
0/۸9۶
0/۴۶۸
0/۵۴۳
0/۸۳۵
0/۷00

khatere2
khatere1
paydari1
paydari2
paydari3
hoviat1
hoviat2
hoviat3

با توجه به نتایج جدول شتتماره( 4جدول ضتترایب توان دوم همبستتتگی چندگانه) برای متغیرهای درونزا،
که معادل ضریب تعیین برای متغیرهای درونی میباشد ،تفسیر زیر ارائه میگردد:
 7/8درصد از واریانس متغیر ( F3خاطره جمعی) توسط مدل تبیین میشود.
 8/3درصد از واریانس متغیر ( F4فضای انسانی) توسط مدل تبیین میشود.
 52درصد از واریانس متغیر ( F5طراحی شهری) توسط مدل تبیین میشود.
بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم:

در جدول شتتماره  5خالصتته نتایج اثرات متغیرهای اصتتلی (ستتازهها) بر متغیر طراحی شتتهری مشتتاهده
میگردد.
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جدول  .5نتایج اثرات متغیرهای اصلی (سازهها) بر متغیر طراحی شهری (پژوهشگران)

اثر کل
0/159
0/150
0/534
0/330

اثر غیرمستقیم
0/159
0/150
__
__

اثر مستقیم
__
__
0/534
0/330

نام متغیر
( F1هویت مکانی)
( F2پایداری اجتماعی)
(F3خاطره جمعی)
(F4فضای انسانی)

نتیجهگیری

در این تحقیق میزان رضایت و کیفیت زندگی از پیامدهای مشارکت و سرمایههای اجتماعی در کنار
تعامل اجتماعی و حس ،تعلق و دلبستگی مکانی و حضور پذیری مطرحشده است .مفهوم حس تعلق
مکانی در میزان و نوع روابط بین افراد جامعه تأثیر میگذارد و این رابطه در گروههای اجتماعی که به
مکان خاصی اختصاص دارند ،باعث افزایش سرمایههای اجتماعی واعتماد آنان میگردد .همچنین به
نظرمیرسد ،سرمایه اجتماعی )اعتماد( ،نقشی مؤثر در مشارکت عمومی مردم داشته باشد.
با توجه به نتایج اثرات کل در جدول شماره ،5مشاهده میشود که متغیر خاطره جمعی بیشترین اثر را بر
متغیر طراحی شهری داشته و پسازآن متغیر فضای انسانی بر متغیر طراحی شهری اثر دارد (متغیر خاطره
جمعی و فضای انسانی بر طراحی شهری تأثیر معنادار دارد) .با توجه به نتایج بهدستآمده در بررسی مدل
مفهومی این پژوهش ،طراحی شهری مطلوب ماحصل ارتباط میان مؤلفهها و زیر مؤلفههای اصلی میباشد
و این مفهوم دربرگیرنده نظامی ساختارمند از مؤلفههاست که در راستای رضایت و کیفیت محیط
انسانساخت میباشد که موجب تقویت تصویر ذهنی و خاطرات جمعی از فضای انسانی وزندگی روزمره
میشود و شاهد نتایج مثبت و تناظر میان متغیر هویت مکانی بر خاطره جمعی ،متغیر پایداری اجتماعی بر
فضای انسانی و متغیر خاطره جمعی بر طراحی شهری باشیم .بنابراین به نظرمیرسد کاهش حضور
شهروندان در فضاهای منازل مسکونی سازمانی ناشی از نبود محیط مناسب و فقدان کیفیت منظر شهری
است و با طرّاحی مناسب منظر شهری و افزایش کیفیت فضاهای شهری شاید بتوان زمینۀ حضور ساکنان را
در سطح شهر فراهم ساخت و سرزندگی و نشاط را به این مجموعهها برگرداند .در طراحی فضاها باید به
عواملی چون خاطره جمعی به عناوین مؤثرترین عامل بر ایجاد حس رضایت توجه ویژه کرد و ارتباط
مناسبی بین کالبد فضاها و روح کاربران ایجاد کرد تا فضا را از خود جدا ندانند و حس تعلق باعث افزایش
حس مسئولیت و درنهایت سرزندگی در محیط شود.
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تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان "طراحی شهرک مسکونی نظامی با رویکرد
پایداری اجتماعی و هویت مکانی در اقلیم گرم و مرطوب کنارک-چابهار" در دانشگاه آزاد واحد پردیس به
راهنمایی نویسنده دوم است.
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