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 .یاز زندگ

گوناگون و مساعد  یهاروهاقوام و گ یازهایعدم توجه به ن لیموجود در کشور، به دل یسازمان یدر منازل مسکون

اند. شده یاجتماع یداریو پا یتعلق مکان جادیخالء بزرگ در ا کیدچار  ن،یساکن انیتعامل م جادیا طینبودن شرا

شهرسازانه  یهاها و مؤلفهشاخص نیو تدو یظراز چارچوب ن یریگبهرهمستلزم  طیشرا نیبهبود ا یدر راستا

به  ،ینظر یات مبانمنظور ابتدا بر اساس مطالع نی. به امیباشیم یجتماعا یداریو پا یمکان تیارتقاء هو یبرا

 یطراح یهادر رشته شهیاز نقطه نظرات صاحبان اند یریگبهرهنائل شده و سپس با  یمدل تجرب کیساختار 

نازل مکه در  رانیا یاسالم یارتش جمهور ییایدر یرویخانوار پرسنل ن 150 نینو همچ یو معمار یشهر

 لیور از روش تحلمنظ نیکه به ا برآمدهعمان حضور دارند، به دنبال اثبات مدل  یایواقع در سواحل در ینسازما

 یبرا AMOSو  SPSS یافزارهاکرده و از نرم یدر ساختار مدل را بررس شدهیابیارز یهاشاخص ،یعامل

شد. بر  شیو پا نیتدو هاآن یگهمبست بیعوامل و ضرا نیا انیبراساس روابط م یبهره گرفته و مدل ریمس لیتحل

و  تیفیفتند که بر اساس کقرار گر یاجتماع یداریو پا یمکان تیهو یگروه اصل 2ها در اساس شاخص نیا

 شی. افزاقرار گرفت دیها مورد تائآن یهمبستگمطلوب  یشهر یطراح کیبه  یابیدستدر  یاز زندگ تیرضا

راهم سازد. حضور ساکنان را در سطح شهر ف ۀنیبتواند زم یمناسب منظر شهر یو طرّاح یشهر یفضاها تیفیک

 تیوهجامعه و احساس  یو فرهنگ یاز حضور شهروندان در رشد اجتماع یو نشاط ناش یسرزندگ جهیدرنت

 مؤثر خواهد بود. یو مکان یشهروند
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 مقدمه

 یداریو پا یداقتصا یداریپا ،یطیمح یداریاست: پا یقیعم نیمضام یدارا طهیدر سه ح 1داریتوسعه پا

بهبود ارتقاء سطح  ،یاساس یازهاین نیتأم دار،یتوسعه پا ی(. هدف اصل1391و پورجعفر،  ی)سامان یاجتماع

تر و امن یاندهیآ و هاستمی(، حفظ و اداره بهتر اکوس1398 ،ینیهمه در بلندمدت )گود یبرا یزندگ

مشارکت، برآورده شدن  ،ی: عدالت و برابرازجمله میاز مفاه یفیط یاجتماع یداری. پاباشدیسعادتمندتر م

را در سه گروه  میمفاه نیا توانیکه م ردیگ یرا دربرم رهیو غ یزندگ تیفیو ک تیرضا ،یانسان یازهاین

 قرارداد. یو مشارکت و انسجام اجتماع یتعامل اجتماع ،یاجتماع هیسرما یعمده

شود،  یماتفاقات مه جادیباعث ا واندتیم یمسکون یهاشهرکدر  یجمع یحضور مردم در فضاها عدم

شدن  تفاوتیب ازجملهدارد،  یادیو حس تعلق ساکنان. که خود تبعات ز یاجتماع اتیکاهش ح ازجمله

امر  نیاز ا زیارتش در کنارک  ن ی. منازل سازمانیزندگ طیاز مح تیافت رضا تیو درنها طینسبت به مح

قرار دارند،  یاجتماع و یرده فرهنگ کیدر  باً یتقر ینازل سازمانساکنان م نکهی. با توجه به اباشدینم یمستثن

 نکهیجه به ااست.  با تو یابیقابل ارز ترراحت یزندگ تیو رضا تیفیدر ک مؤثر یطیعوامل مح یبررس

در سطح  حضور ساکنان را ۀنیزم تواندیم یمناسب منظر شهر یو طرّاح یشهر یفضاها تیفیک شیافزا

عه و جام یو فرهنگ یاز حضور شهروندان در رشد اجتماع یو نشاط ناش یندگشهر فراهم سازد، سرز

 یادر فضاه تیفیو بحث ک یتمندیرضا در موردمؤثر خواهد بود.  یو مکان یشهروند تیاحساس هو

و مرزبان،  یبی؛ حب1399سبحان،  یمیو سل یکالج گرکوزهاست ) شدهانجام یادیمطالعات ز یمسکون

 تیحس تعلق و هو ٔ  نهیدرزم یمتعدد یهاپژوهش نی(. همچن1394 ،ییامسرور و رض ی؛ طب1396

و  ی؛ معصوم1398؛ عنانهاد و همکاران، 1395و همکاران،  ی؛ مدن1398 ،یو عباس ی)عابدیمکان

 ،یمیابراه ؛ جمعه پور و1398 ،و همکاران یقاپم مقام ی)سجاد یاجتماع یداریپا ای( 1396 ب،یرخطیم

 نیتفاوت ا است.  اما شدهانجام ی( در منازل مسکون1399ه و همکاران، ؛ زنگن1389 ،ی؛ضرغام1394

 یزندگ تیفیو ک تیدر بحث رضا مؤثر یو انسان یطیعوامل مح هیکل یو بررس ینگر جانبههمهپژوهش در 

چهارچوب  تیدرنهاو  شدهگنجانده ینظر یبانمختلف م یهابخشپژوهش در قالب  نیا نهیشی. پباشدیم

و  انجامدیم یزندگ تیبه رضا یاجتماع یداریپا یمدل مفهوم نیاست. در ا آمدهدستهب قیتحق ینظر

 . انجامدیممطلوب  یطیمح جادیدو به ا نیا بیو ترک شودیم یزندگ تیفیباعث ک یمکان تیهو

 :انددشدهییتأاست و در انتها  قرارگرفته یموردبررسپژوهش  نیکه در ا ییهاهیفرض

 معنادار دارد. ریتأث یبر خاطره جمع یمکان تیهو رید متغرس ی: به نظرم1 هیفرض

 د.معنادار دار ریتأث یانسان یبر فضا یاجتماع یداریپا ریرسد متغ ی: به نظرم2 هیفرض

 معنادار دارد. ریتأث یشهر یبر طراح یخاطره جمع ریرسد متغ ی: به نظرم3 هیفرض

 معنادار دارد. ریتأث یرشه یبر طراح یانسان یفضا ریرسد متغ ی: به نظرم4 هیفرض

                                                           
1Sustainable development  
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، در پایداری اجتماعی به «عدالت و تساوی»مفهوم  شود،ای را شامل میپایداری اجتماعی مفاهیم گسترده

و از  باشد که تساوی حقوق در آن رعایت گردد، عاری از محرومیت اجتماعی شودیمی گفته اجامعه

یز نو « مشارکت»مفهوم  .(Partridge, 2005) کیفیت خوب زندگی و معیشت برای همگان برخوردار باشد

،  و همکاران دانشپوربه نقل از،  Litting & Gribler)است قرارگرفته وجود نهادهای مدتی نیز مورد تأکید

ی و کیفیت زندگی نیز از دیگر مفاهیم موردتوجه در تعریف پایدار« برآورده شدن نیازهای انسانی(. »1393

تقاء شرایطی معتقد است پایداری اجتماعی، حفظ و ار 1چو ) ,p. 2007Colantonio ,11(اجتماعی است

چارچوب و فرم محیط فیزیکی، . (1393، وهمکاران دانشپور(تی استآاز زندگی بهتر برای نسل حاضر و 

جبرگرایی »ی طورکلبه. به چنین نگرشی کندمی« تعیین»کیفیت زندگی اجتماعی را شکل داده و حتی آن را 

 به دارد قصد که است طراحی از نوعی پایدار . طراحی(44،ص:1393، لوریت) شودمیگفته « فیزیکی

 یداریپا به باید پایدار طراحی پاسخ دهد. در آینده یهانسل منابع رساندن به آسیب بدون امروز نیازهای

و شهرها اهمیت داد. در ادامه به سه  هاساختمانمصرف انرژی و تأثیر محیطی  اندازهبهی و اقتصادی اجتماع

جتماعی( و در انتها زیرمجموعه پایداری اجتماعی )سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت و انسجام ا

 است. شدهپرداختهمسکونی  یهامجتمعبه بحث پایداری اجتماعی در 
 2سرمایه اجتماعی

در دانشگاه ویرجینیای  3ای توسط هانی فاندر مقاله 1916اصطالح سرمایه اجتماعی برای اولین بار در سال 

ماعی پیوند درونی و تنگاتنگی نهفته هانی فان میان سرمایه اجتماعی و رابطه اجت بیان به .4غربی مطرح شد

تبعات منفی  تواندیماجتماعی  هیسرماضعف  است و سرمایه اجتماعی در درون رابطه اجتماعی وجود دارد.

در دهه  .(1398شد )موسوی و همکاران، مختلف فردی و اجتماعی به همراه داشته با یهاحوزهبسیاری در 

 بعد از دو دهه وقفه مجدد به سرمایه اجتماعی اشاره شد.« صادهاجوهر اصلی اقت»در مقاله  5سیلورمن 1930

( و در دهه 1956در سال   8و لوزلی  7میس ، 6سیلیکانادا )گروهی از جامعه شناسان شهری  1950دهه  در

 سرمایۀ .مفهوم(1391فروزانگهر،  و، جهانشاهلو، ی، نادربیحب)جین جیکوبز مجدد آن را به کاربرد 1960

 هاییآن نخست،  به دودسته تقسیم کرد: هابحث دهندگانارائه دیدگاه به توجه با تواناجتماعی را می

 اختهپرد جامعه و شهر مانند مدرسه، بزرگ، یا کوچک های انسانیمجموعه کلیت بررسی به که هستند

 هاییآن دوم، ورا در  کانون توجه خود قراردادند. انسجام اجتماعیو  9همگرایی اجتماعبررسی  این در و

                                                           
1rebecca chiu  
2 Social Capital 
3 L. J. Hanifan 

 اشاره شد. کوبزیج نیج ییکایآمر یشهرها یبعدها در کتاب مرگ وزندگ 4
5 Silverman, Herbert Albert 
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 و فرد برو تأثیر آن   1ساختار اجتماعیمفهوم  دیگر بار اش،جامعه و فرد رابطۀ کندوکاو در با که

 پدیده این ش انکارناپذیرنق از تریتازه  وبیشکم ابعاد اند،کوشیده و کرده مطرح را رفتارهایش

  سازند. اش کارجامعه در را اجتماعی
 2تعامل اجتماعی

ست. درواقع میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب ا

ها جای افتراق و جدایی در پی افزایش تعامالت اجتماعی و همبستگی انسانمعماری و شهرسازی باید به

اجتماعی  باشد. اما آنچه امروزه در اغلب فضاهای شهری با آن روبرو هستیم کاهش روابط و مشارکت

تواند در یمشناخت کافی از انسان و نحوه ارتباطش با سایرین و چگونگی آن  .ساکنان در این فضاهاست

عاملی تح مختلفی از دهی محیط برای برقراری بیشتر تعامل و ارتباط مؤثر باشد. افراد مختلف به سطوشکل

طور عینی از های مردم و بهطور ذهنی از گفتهاجتماعی تمایل دارند. تعریف سطح مطلوب تعامل، به

 (.1394لنگ، ) آیده دست میگیری هنجاری نسبت به زندگی خوب بموضع

 4و انسجام اجتماعی 3مشارکت

 و هافعالیت در افراد حضور است. های اجتماعیشبکه در همبستگی تقویت عامل اجتماعی، مشارکت

 احساس افزایشجامعه،  اعضای بین روابط تعمیق موجب بلندمدت، در های اجتماعیگیریتصمیم

 دموکراتیک و مدنی نهادهای توسعه به و درنتیجه گردیده تساهل و تسامح و صدر سعۀ یگانگی،

 .دارد جامعه یک میان جمعی توافق بر داللت اجتماعی امانسج (.1391، یرضو ورهنما )انجامید خواهد

و  هاگروه کنشگران، بین متقابل رابطه الگوی و میزان به ناظر کل انسجام در»عبارتی  به

 و معین شکل تعاملی حوزه یک در اجتماعی انسجام (.1378افروغ، )«است های تمایزیافتهفرهنگخرده

 .نامدمی 5جمعی آید، عاطفهمی وجود به تعاملی میدان در که را احساسی دورکیم .کندمی پیدا معنا

غیره(  و مذهبی و ملّی مراسم و اعیاد جمعی )مثل مناسک در بیشتر عمیق، جمعی عاطفه دورکیم ازنظر

، یچلب)کندمی فراهم را اجتماعی انسجام تحکیم و موجبات افزایش نحو بدین و آیدمی وجود به

1372.) 

 ی مسکونیهامجتمعپایداری اجتماعی در 

مسکونی وضعیتی است که در آن، ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع  یهامجتمعپایداری اجتماعی در 

شرایط زندگی به گونه ایست که  مجموعه .برندیمخود رضایت دارند و از همسایگی با سایر ساکنان لذت 

و  خاطرتعلقنسبت به محل زندگی خویش  افرادو بیشتر  شودمیبیشتر  6زمان تعامالت اجتماعی باگذشت
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تدارنگهناخودآگاه در  صورتبه نیبنابرا .ابندییم بستگیدل و   1ی و بهبود وضعیت موجود مشارک

در شرایط برابر  هامجتمععمر مفید و ارزش مادی واحدهای مسکونی این نوع  جهیدرنت هماهنگی دارند.

ه توسعه ی نخواهد توانست باجامعهی روندی پایدار نباشد هیچ سازخانه اگر است. هامجتمعبیشتر از سایر 

 .(1389 ،ضرغامی و پوردیهیمی ،ادی قائم مقامیسج)پایدار دست باید
 مکانی تیهو

 ,Schulz )معنای مکان است و تجربه زیبایی در حقیقت تحسین معنای آن است تجربه تجربه مکان،

و مفاهیم عمیق است که در  دهد آمیخته شدن آن با معانیآنچه یک فضا را به یک مکان ارتقا می".(1988

کند پس مکان حاصل معانی است که در طول زمان و با ادراک انسانی طول زمان گسترش و ژرفا پیدا می

ی افراد های خاموش تجربهو ادراکی در الیه 2ناآگاهانهای است که عمدتاً به بعد در بستر زمان ، مسئله

شود که حسی توأم باعاطفه در تعبیر می 4و حس تعلق 3شناسی از آن به وابستگیداللت دارد  و در روان

فرهنگی را نیز در -های مختلف اجتماعیشود و الیهدار تجربه میمکان است.مکان در این صورت ریشه

مکان فضایی است که برای فرد یا گروهی از مردم  (.1390قاسم مطلبی،  وعلی جوان فروزنده )گیردبرمی

ها برای برقراری . فضای زیسته ،مکانی است با تنوعی از موقعیت(Relph, 2008,. 29)دارای معنی باشد.

، یپرتو)دهد.که امکان مداومی را برای بازنگری ،تفسیر و تأویل خود ارائه میتعامالت انسانی درحالی

به مکان و  یبستگدل(. در ادامه به مفاهیم مرتبط با هویت مکانی )حس مکان، تعلق و 218،ص.1394

 است. شدهپرداخته( یریپذحضور

 5مکان حس

 ظاهری و ذاتی خصوصیتی 6روح مکان .شود مشخص مکان روح مفهوم با مفهوم تفاوت این است الزم

 هایی قابلصحنه با محیطیزیست هاییطرح ایجاد باهدف را روح مکان طراح، یک معموالً   .است

روح محله و حس سکونت وجه تمایز موفقیت  .(Relph, 2008,. 18–19)گیردنظرمی در توسعه و بسط

)گوهری  شوندیم، شادی و نشاط در خلق محله اصیل و ماندگار  بودنندهزمحله است و باعث احساس 

 (.1398نسب و همکاران، 
 بستگیتعلق و دل

 فیزیکی نمود .گرددمی محیط و انسان شدن نزدیک باعث که است روانی یک احساس محیط، به تعلق

 ارمغان به دفر برای ویژگی سه که محیط است، در یافته شکل قلمروهایی صورتبه حس تعلق

زمان. باوجود حس تعلق انسان  و فضا در ارتباط کنترل و انحصاری حس فضایی، هویت حس :آوردمی

                                                           
1 Social Participation 
2 Unconscious 
3 Belonging 
4 Place Attachment 
5 Sense of Place 
6 Genus Loci 
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 باالتر سطحی در (.1394، یپرتو)کند خود را جزئی از محیط دانسته و نسبت به آن حس مالکیت پیدا می

 در فرد هویت جمعی و دارد. تجارب مکان پیچیده با عاطفی ارتباط فرد مکانی بستگیدل قالب در و

 تفاوت و مکان نبود فردمنحصربه بر حالت در این دهد،می شخصیت مکان به نمادها و معانی با ترکیب

 پیوندهای ایجاد به مردم مکانی تعلق . در نظریه(Shamai, 1991)شودمی ها تأکیدمکان دیگر با آن

 به نسبت شانیابیارزافراد،  یترضا میزان با پیوندها این .ورزندیم مبادرت هامکان عاطفی با و احساسی

مشارکت در  سکونت، زمانمدت مانند عینی معیارهایی به همراه هاآن هویتی یهاجنبه برخی و محیط

 (Giuliani & Feldman, 1993; Low & Altman, 1992)ی اجتماعی در ارتباط استهاشبکهمحله و 

 حضور پذیری

 ساکنان تعلّق احساس و اجتماعی کاهش حیات مهم علل از جمعی ضاهایف در مردم نداشتن حضور

 فقدان مناسب و محیط نبود از ناشی فضاها این در شهروندان حضور رسد کاهشنظرمی به است.

 محیطی ذهن، رفتارهای زمینۀپیش در شهری، محیط هر در مکرّر حضور است. شهری منظر کیفیت

 در هم و دهدمی شکل شهری به فضاهای شهروند رفتار که وسترازاین دهد.می شکل را شهروندان

 ذهن و فرایند، عین این در است. خالق و فعّال فرایندی معنا خلق زیرا گیرد.شکل می شهری هایمحیط

 براین . آفریندمی کند،می حس ادراک فرایند که در را، جهانی ذهن و دهندمی تشکیل را واحد یک

 محسوس )و هایبه مؤلفه سویک از :رودمی شمار به دوبعدی ایمقوله شهری موضوع منظر»اساس 

 تاریخی، ابعاد شامل؛ فضا ذهنی شرایط به دیگر از سوی و پردازدمی فضا بصری( سازندۀ عمدتاً

 (.1392، ینوده فراهان و، یا رهیزاده، م افیس)«کندنظرمی هاآن امثال و ای، هویتیخاطره
 و کیفیت زندگی تیرضا

 حس مفهوم بین دو که موضوع این دهند کهنشان می شدهانجام در مطالعات (1394)بهرام پور و مدیری 

 موضوع دو این ارتباطی حلقه تواندمی که دارد دیگری قرار میانی مفهوم زندگی، محیط فیتکی و تعلق

 میزان معنای شد، به تدقیق پژوهش این منتخب رویکرد عنوانبه که (. مفهوم رضایتمندی3باشد )شکل 

 تعلق حس با همپوشانی را باالترین است و شانمحیط زندگی کیفیت از ساکنین شدهتجربه رضایت

وجود  به را محیط با پیوند و نزدیکی احساس شان،زندگی از محیط افراد رضایت میزان زیرا داراست.

 را ساکنین تعلق احساس گیرد،می شکل پایدارتری تر وقوی صورتبه که ارتباط این و آوردمی

 ذهنی، اتادراک که دربرگیرنده داندمی پیچیده موضوعی را «محیط کیفیت» پروتئوس دهد.می افزایش

 .(1394، یریمد وبهرام پور  )است و افراد مختلف هاگروه هایارزش و هانگرش
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  در رابطه با حس تعلق یسکونت یتمندیرضا گاهیجا .3شکل

 1394 ،یریبهرام پور و مدمنبع:  

 

و ستتپس برای تبیین مدل  spssافزار در این پژوهش با استتتفاده از پرستتشتتنامه و تحلیل آماری توستتط نرم

مفهومی این پژوهش  مدل شده است.ها پرداختهافزار آموس گراف به تحلیل دادهمفهومی با استفاده از نرم

 است: 4صورت شکل به

 

 . مدل مفهومی پژوهش 4شکل 
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 شناسیروش
با استتتتفاده از پرستتتشتتتنامه  هادادهتحلیلی با رویکرد کاربردی استتتت. -پژوهش توصتتتیفی روش تحقیق

استتتتفاده شتتتد.  کوکبان. با توجه به جمعیت منطقه برای تعیین حجم نمونه از فرمول اندشتتتدهیگردآور

شنامه  س شد و تعداد گویه 27پر سی طراحی  شنا شورت خبرگان معماری و روان سنل  150ای با م خانوار پر

ضور نیر سواحل دریای عمان ح سازمانی واقع در  سالمی ایران که در منازل  وی دریایی ارتش جمهوری ا

شتند این  شنامهدا س ست . را تکمیل کردند هاپر شی بارکیالزم به ذکر ا شنامه آزمای س عدد  30با تعداد  1پر

شد. برای  صلی رفع  شنامه ا س شکالت و نکات مبهم در پر شد و م  افزارنرماز  هادهدا لیوتحلهیتجزتوزیع 

Amos  وSPSS ستفاده ست.  شدها ست که ا سعی بر آن بوده ا سیر  ساختار م ساس تحلیل عاملی و  بر ا

 .شودیمقرار گیرد که در ادامه به آن پرداخته  دییتأو  یموردبررسروابط مابین مدل چهارچوب نظری 

یای عمان و ساحل در ی شرق آن(کیلومتر 55)در  حاشیه چابهاراستان سیستان و بلوچستان، کنارک در 

ری اسالمی ایران )نیروی این شهرها، منازل مسکونی سازمانی متعلق به ارتش جمهو یجوارهمدر . شدهواقع

 60عرض جغرافیایی  وثانیه  57دقیقه و  19درجه و  25دریایی و هوایی( قرار دارد با طول جغرافیایی منطقه 

د مسکونی واح 1500رو دریایی در مجاورت این شهر در حدود ثانیه. شهرک نی 54دقیقه و  22درجه و 

 .دیینمایممشاهده  2و1ویالیی و آپارتمانی قرار دارد که در شکل شماره 

 

 

  تصویر هوایی از شهرک و موقعیت آن .2و1شکل

 

  تحقیق هاییافته
، (پایداری اجتماعی) F2تغیر ، م(هویت مکانی)F1اند از متغیر  در این پژوهش، متغیرهای مکنون عبارت

 .()متغیر طراحی شهری F5و  (فضای انسانی) F4 ، متغیر(خاطره جمعی) F3 متغیر

                                                           
1Pretest  
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مدل اجرا  وتمام متغیرهای مکنون به همراه نشانگرهایشان از طریق کوواریانس به یکدیگر متصل شده 

ما چنانچه د مطلوب باشند، نیازی به اصالح مدل نیست، احهای برازش در شود. چنانچه شاخصمی

 ند باید اصالحات صورت گیرد.ها در رنج مطلوب حاصل نشوشاخص

 ایبررسی پایایی و روایی سازه

شود. چنانچه ( استفاده می 1ایپایایی سازه) CRی پایایی در معادالت ساختاری از شاخص برای محاسبه

 ست.باشد، پایایی برقرار ا 7/0تر از ها بزرگبرای هر یک از مؤلفه CRمقدار 

 شود:ی زیر برای هر سازه حاصل می( از رابطه2میانگین واریانس استخراجی) AVEشاخص 

AVE =
∑ 𝜆𝑖2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 شرط زیر برقرار باشد. 3( باید 3روایی همگرایی)برای برقراری روایی 

 باشند. 5/0تر از بزرگ بارهای عاملی معنادار بوده و -

 باشد. AVEاز تر باید بزرگ CRمقدار شاخص  -

 باشد. 5/0تر از باید بزرگ AVEمقدار شاخص  -

 یی همگرا ییروا .1جدول

 نام مؤلفه CRشاخص  AVE شاخص

63/0 88/0 F1 (هویت مکانی) 

71/0 87/0 F2 (پایداری اجتماعی) 
67/0 92/0 F3 (خاطره جمعی) 
63/0 79/0 F4 (فضای انسانی) 
57/0 87/0 F5 (طراحی شهری) 

 

برقرار است  (سازه)شود که پایایی در مورد تمام متغیرهای مکنون به نتایج جدول فوق، مالحظه میبا توجه 

شده رد تائید حاصلروایی همگرایی نیز برقرار و مو (سازه یا مؤلفه)و همچنین برای تمام متغیرهای مکنون 

 است.
 

 

                                                           
1 Composite Reliability 

2Avereage Variance Extracted  

3 Convergent Validity 
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 (تحلیل مسیر)های مدل ساختاری یافته

 

 کیگراف موسیا طیشده در مح( پژوهش ترسیمSEM) یمدل معادالت ساختار.5شکل

 (تحلیل مسیر تأییدی)نتایج ارزیابی مدل معادالت ساختاری 

شده است. آنچه در این پژوهش مهم است و نتایج مسیرهای سازه گزارشرگرسیونی نتایج تخمین تمام یهاوزن 2در جدول 

 باشد.ی مکنون میدهد، ضریب مسیر بین متغیرهارا پوشش می 4تا  1های فرضیه

 های رگرسیونی )پژوهشگران(وزن .2جدول

   E s t i m a t e S . E . C . R . P  
F 3 < - - - F 1 29۷/0 0۷3/0 05۷/۴ * * *  
F 4 < - - - F 2 ۴5۴/0 111/0 082/۴ * * *  
F 5 < - - - F 4 330/0 053/0 282/۶ * * *  

F5 <--- F3 53۴/0 0۶9/0 ۷93/۷ ***  
hoviat3 <--- F1 00/1     
hoviat2 <--- F1 133/1 0۶8/0 ۶۶3/1۶ ***  
hoviat1 <--- F1 9۴8/0 0۶۷/0 0۷9/1۴ ***  

paydari3 <--- F2 00/1     
paydari2 <--- F2 31۷/1 09۷/0 55۶/13 ***  
paydari1 <--- F2 21۷/1 090/0 ۴۴9/13 ***  
khatere1 <--- F3 00/1     
khatere2 <--- F3 99۷/0 103/0 ۷1۶/9 ***  

faza2 <--- F4 00/1     
faza1 <--- F4 058/1 128/0 285/8 ***  

tarahi2 <--- F5 8۶5/0 05۶/0 50۷/15 ***  
tarahi3 <--- F5 9۷2/0 092/0 583/10 ***  
tarahi4 <--- F5 00/1 10۶/0 ۴55/9 ***  
tarahi1 <--- F5 00/1     
tarahi6 <--- F5 1۴5/1 102/0 203/11 ***  
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 ونی استاندارد متغیرهای پژوهشضرایب رگرسی

گردد. چنانچه قدر مشخص می (.C.Rمعناداری هر یک از مسیرها با توجه به مقدار آماری نسبت بحرانی )

 آمده است.دستباشد، آن مسیر معنادار به 96/1تر از مقدار مطلق این عدد بزرگ

 د )پژوهشگران(استاندار یونیرگرس بیضرا .3جدول

    Estimate 
F3  <--- F1 2۷9/0 
F4  <--- F2 288/0 
F5  <--- F4 ۴23/0 
F5  <--- F3 5۷3/0 

hoviat3  <--- F1 83۶/0 
hoviat2  <--- F1 91۴/0 
hoviat1  <--- F1 ۷3۷/0 

paydari3  <--- F2 ۶8۴/0 
paydari2  <--- F2 9۴۶/0 
paydari1  <--- F2 8۶0/0 
khatere1  <--- F3 ۷51/0 
khatere2  <--- F3 8۷۶/0 

faza2  <--- F4 ۷۶5/0 
faza1  <--- F4 8۶۶/0 

tarahi2  <--- F5 ۶15/0 
tarahi3  <--- F5 ۷1۷/0 
tarahi4  <--- F5 ۶۶0/0 
tarahi1  <--- F5 ۷25/0 
tarahi6  <--- F5 ۷۶5/0 

 

 ر دارد.به نظرمی رسد متغیر هویت مکانی بر خاطره جمعی تأثیر معنادا :1بررسی فرضیه شماره 

معناداری بر خاطره  ریتأثدهد که هویت مکانی نشان می F3به  F1 برای مسیر از 2970/0ضریب مسیر 

شود، ضمناً به ازای هر واحد تغییر لذا این فرضیه تائید می( P<0.001و  T-Value>1.96) جمعی دارد

 297/0خاطره جمعی به میزان  متغیر ، مقدار(شرط ثابت فرض شدن سایر متغیرهاهویت مکانی )به در متغیر

 کند.واحد تغییر می

 بیضر به نظرمی رسد متغیر پایداری اجتماعی بر فضای انسانی تأثیر معنادار دارد. :2 بررسی فرضیه شماره

 ریتأثدهد که متغیر پایداری اجتماعی بر فضای انسانی نشان می F4 به F2 برای مسیر از 454/0مسیر 

شرط )به پایداری اجتماعی شود. ضمناً به ازای هر واحد تغییر در متغیررضیه تائید میمعناداری دارد، لذا این ف

 کند.واحد تغییر می 454/0فضای انسانی به میزان  متغیر ، مقدار(ثابت فرض شدن سایر متغیرها

 به نظرمی رسد متغیر خاطره جمعی بر طراحی شهری تأثیر معنادار دارد.: 3بررسی فرضیه شماره 

معناداری بر طراحی  ریتأثدهد که متغیر خاطره جمعی نشان می F5به  F3برای مسیر از  534/0مسیر ضریب 

شرط ثابت )به خاطره جمعی شود. ضمناً به ازای هر واحد تغییر در متغیرشهری دارد، لذا این فرضیه تائید می

 کند.غییر میواحد ت 534/0 زانیمطراحی شهری به  متغیر ، مقدار(فرض شدن سایر متغیرها

 به نظرمی رسد متغیر فضای انسانی بر طراحی شهری تأثیر معنادار دارد. :4بررسی فرضیه شماره 
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 ریتأثدهد که متغیر فضای انسانی بر طراحی شهری نشان می F5 به F4 برای مسیر از 330/0ضریب مسیر 

شرط فضای انسانی )به غییر در متغیرشود. ضمناً به ازای هر واحد تاین فرضیه تائید می لذامعناداری دارد، 

 کند.واحد تغییر می 330/0طراحی شهری به میزان  متغیر ، مقدار(ثابت فرض شدن سایر متغیرها

 

 ضرایب توان دوم همبستگی چندگانه:

 )پژوهشگران( چندگانه یتوان دوم همبستگ بیضرا.4جدول 
   Estimate 

F4   0۸۳/0 

F3   0۷۸/0 

F5   ۵20/0 

tarahi6   ۵۸۵/0 

tarahi4   ۴۳۵/0 

tarahi3   ۵1۵/0 

tarahi2   ۳۷۸/0 

tarahi1   ۵2۶/0 

faza1   ۷۴9/0 

faza2   ۵۸۵/0 

khatere2   ۷۶۷/0 

khatere1   ۵۶۴/0 

paydari1   ۷۳9/0 

paydari2   ۸9۶/0 

paydari3   ۴۶۸/0 

hoviat1   ۵۴۳/0 

hoviat2   ۸۳۵/0 

hoviat3   ۷00/0 

 

زا، برای متغیرهای درون (جدول ضتترایب توان دوم همبستتتگی چندگانه) 4وجه به نتایج جدول شتتمارهبا ت

 گردد:باشد، تفسیر زیر ارائه میکه معادل ضریب تعیین برای متغیرهای درونی می

 شود.توسط مدل تبیین می (خاطره جمعی) F3درصد از واریانس متغیر  8/7

 شود.توسط مدل تبیین می (ضای انسانیف) F4درصد از واریانس متغیر  3/8

 شود.توسط مدل تبیین می (طراحی شهری) F5درصد از واریانس متغیر   52

 

 بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم:

بر متغیر طراحی شتتهری مشتتاهده  (هاستتازه)خالصتته نتایج اثرات متغیرهای اصتتلی  5در جدول شتتماره 

 گردد.می
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 ی )پژوهشگران(شهر یطراح ریها( بر متغ)سازه یاصل یرهایاثرات متغ جینتا .5جدول 
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم نام متغیر

F1 )159/0 159/0 __ )هویت مکانی 

F2 ()150/0 150/0 __ پایداری اجتماعی 

F3534/0 __ 534/0 ()خاطره جمعی 

F4(فضای انسانی) 330/0 __ 330/0 

 

 گیرینتیجه 

در کنار  اجتماعی هایسرمایه و مشارکت ضایت و کیفیت زندگی از پیامدهایمیزان ر تحقیق این در

 تعلق مفهوم حس است. شدهمطرح مکانی و حضور پذیری بستگیو دلتعلق  حس، تعامل اجتماعی و

 به که اجتماعی هایدر گروه رابطه این و گذاردتأثیر می جامعه افراد بین روابط نوع و میزان در مکانی

به  همچنین گردد.می آنان واعتماد اجتماعی هایسرمایه افزایش باعث دارند، اختصاصخاصی  مکان

 .باشد داشته مردم مشارکت عمومی در مؤثر نقشی ،)اعتماد (اجتماعی سرمایه رسد،نظرمی

شود که متغیر خاطره جمعی بیشترین اثر را بر مشاهده می ،5با توجه به نتایج اثرات کل در جدول شماره

ازآن متغیر فضای انسانی بر متغیر طراحی شهری اثر دارد )متغیر خاطره طراحی شهری داشته و پسمتغیر 

آمده در بررسی مدل دستتوجه به نتایج به با دارد(. معنادار ریتأثجمعی و فضای انسانی بر طراحی شهری 

باشد های اصلی میها و زیر مؤلفهمفهومی این پژوهش، طراحی شهری مطلوب ماحصل ارتباط میان مؤلفه

هاست که در راستای رضایت و کیفیت محیط و این مفهوم دربرگیرنده نظامی ساختارمند از مؤلفه

باشد که موجب تقویت تصویر ذهنی و خاطرات جمعی از فضای انسانی وزندگی روزمره ساخت میانسان

پایداری اجتماعی بر  ریمتغ عی،شود و شاهد نتایج مثبت و تناظر میان متغیر هویت مکانی بر خاطره جممی

 حضور رسد کاهشنظرمی فضای انسانی و متغیر خاطره جمعی بر طراحی شهری باشیم. بنابراین به

 شهری منظر کیفیت فقدان مناسب و محیط نبود از ناشی فضاهای منازل مسکونی سازمانی در شهروندان

را  ساکنان حضور زمینۀ بتوان هری شایدش فضاهای کیفیت افزایش شهری و منظر مناسب طرّاحی است و با

برگرداند. در طراحی فضاها باید به  هامجموعهساخت و سرزندگی و نشاط را به این  فراهم شهر سطح در

عامل بر ایجاد حس رضایت توجه ویژه کرد و ارتباط  نیمؤثرتر نیعناوعواملی چون خاطره جمعی به 

د کرد تا فضا را از خود جدا ندانند و حس تعلق باعث افزایش مناسبی بین کالبد فضاها و روح کاربران ایجا

 و درنهایت سرزندگی در محیط شود. تیمسئولحس 
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 تشکر و قدردانی

طراحی شهرک مسکونی نظامی با رویکرد "این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان 

در دانشگاه آزاد واحد پردیس به  "چابهار-و مرطوب کنارکپایداری اجتماعی و هویت مکانی در اقلیم گرم 

 راهنمایی نویسنده دوم است.

 

 منابع
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 1-14. صص 3، نامه علوم اجتماعی. وفاق اجتماعی(. 1372. )سعودچلبی، م -
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 منظوربهیفی فضای شهری رشد ک(. 1394. )لیعه، و افهمی، طنیالدجمال.، مهدی نژاد، سعودعلیمردانی، م -

. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی، مشهد( احمدآباد)نمونه موردی خیابان  یارتقاء تعامالت اجتماع
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 497-519(. صص 4)6. مدیریت سرمایه اجتماعی. در ایران

ید . دانشگاه شهتهران 22مسکونی منطقه  یهاتحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع(. 1394یارمرادی، ک. ) -
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