شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter
253-264
زمان پذيرش نهايي1391/2/24 :

زمان د ريافت مقاله1390/7/25 :

بررسی رابطه طرح کالبد ی د ر مجتمع های مسکونی و حس د لبستگی به
مکان د ر بین ساکنین
(مطالعه مورد ی :مجتمع های مسکونی امام خمینی و امام رضا د ر همد ان)
رویا صاد قی فرشته* -هيات علمي د انشگاه آزاد اسالمي واحد همد ان ،همد ان ،ايران.
گلرخ د انشگر مقد م – استاد يار گروه معماری د انشگاه آزاد اسالمي واحد همد ان ،همد ان ،ايران.
امید د ژد ار  -هيات علمي د انشگاه آزاد اسالمي واحد همد ان ،همد ان ،ايران.

چکید ه
مکان پد ید ه ایست که انسان د ر طول زند گی خود به آن معنا
بخشید ه و به آن وابسته می شود  .وابستگی به مکان از کیفیت
فضا و نحوه طراحی متأثر است و افراد طی د وره زمانی خاص
آن را می آفرینند  .میان د لبستگی به مکان و اد راک و شناخت
مکان از سوی فرد رابطه مثبت وجود د ارد تا آنجا که خود را با آن
بازمی شناسد  .این پژوهش به بررسی رابطه طرح کالبد ی و حس
د لبستگی به مکان د ر بین ساکنین مجتمع های مسکونی می
پرد ازد  .پس ازپرد اختن به نظریه های موجود د ر زمینه د لبستگی
به مکان بارویکرد ی استنتاجی و با استفاد ه از تحقیق پیمایشی به
صورت تحلیلی به آزمون فرضیه ها می پرد ازد  ،برای به د ست
آورد ن نتایج نهایی روشی ترکیبی د ر قالب مطالعه مورد ی که
عمد ه آن راروش همبستگی تشکیل می د هد  .برای بررسی مجتمع
های مسکونی مورد مطالعه ،پرسشنامه سنجش شاخصها تهيه و
تنظيم شد ه و د ر بين ساكنين مجتمعهاي مسكوني توزيع شد ه
و اطالعات جمعآوري شد ه با نرمافزار  SPSSتحليل شد ند .
نتايج نشان ميد هد كه از بين شش شاخص بد ست آمد ه يعني
تسهيالت و امكانات رفاهي ،سازماند هي ،كيفيت فضاهاي د اخلي،
تعامالت اجتماعي ،نوع د سترسي و د يد و منظر تنها د و شاخص
نوع د سترسي و د يد ومنظر ميتواند بعنوان عوامل تأثيرگذار د ر
افزايش حس د لبستگي به مكان باشد .
واژگان كليد ي :د لبستگي به مكان ،مجتمع مسكوني ،طرح
كالبد ي ،تعامالت اجتماعی.

Studying the relationship between skeletal scheme of
residential complexes and sense of interest to the place
among the residents

S

pace is a phenomenon which human give meaning to
it during his life and is dependent on it. Dependence on location is influenced by space quality and design and it is
created by individuals during specific time of their life. Between attachment to place and perception and understanding a place, there is a positive relationship, insofar as he recognizes himself by it. This study examines the relationship
between physical design and sense of attachment to a place
among residents of residential complexes. After addressing
the existing theories on sense of space, using inductive approach and survey was tested hypothesis analytically. To
obtain final results is applied a combined method in the form
of a case study which correlation method is the main part of
it. To study residential complexes, questionnaire for assessment of indicators was prepared and distributed among residents of the residential complexes. Then collected data was
analyzed using SPSS software. Results show that among
the six obtained indicators that are facilities and amenities,
organization, quality of interior spaces, social interactions,
type of access, view and visibility only two indices type of
access and view can be considered as significant factors to
increase sense of attachment to a place.
Keywords: residential complex, physical design, social interactions
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مقد مه
طراحی مسکن بصورت انبوه معمو ًال تنزل د ر
کیفیت را به همراه د ارد  .با توجه به تحوالتی که د ر
طراحی مسکن رخ د اد ه است ،مشخص نیست که
این تحوالت توانسته باشد حس د لبستگی به مکان
به محیط مسکونی را محقق نماید  .تحقیقات نشان
د اد ه اند که کیفیت و ویژگی های محیط کالبد ی می
تواند پاسخ گوی توقعات و نیازهای مرد م نیز باشند  .با
توجه به تفاوت هایی که د ر طراحی مجتمع مسکونی
وجود د ارد به نظر می رسد که تمرکز بر طرح کالبد ی
مجتمع مسکونی سنجش د لبستگی به مکان و نقش
طرح های مختلف کالبد ی بر حس مرد م نسبت به
محل سکونت خود را تأمین نماید  .بین طرح کالبد ی
مجتمع مسکونی و حس د لبستگی به مکان ساکنین
رابطه مثبت وجود د ارد  .این رابطه به صورت عاملی
اد ارکی با ایجاد عالقه برآورد ه شد ن نیازها و انتظارات
بر ساکنین تأثیر می گذارد  .باتوجه به تعریف مکان
طرح کالبد ی یکی ازعوامل محیطی موثرد رحس
د لبستگی به مکان است .طرح کالبد ی مجتمع های
مسکونی با القاء تصاویر ذهنی و زیبایی و با تسهیل
تعامالت اجتماعی ،فعالیتها و ایجاد رضایتمند ی د ر
ساکنین بر شکل گیری نسبی د لبستگی به مکان مؤثر
است.
این تحقیق با بررسی مبانی و تبیین چهارچوب
نظری با روشی تحلیلی با استفاد ه از منابع موجود
د ر پژوهش انجام شد ه است .قسمت اول پژوهش با
رویکرد ی استنتاجی به نظریه های موجود د ر زمینه
حس د لبستگی به مکان و چگونگی د رک آن توسط
مرد م پرد اخته و عوامل مؤثر بر این حس رابررسی می
کند و د ر انتها فرضیه هایی را جهت آزمون مطرح
می سازد  .مبحث د وم مطالعه با استفاد ه از تحقیق
پیمایشی و به صورت تحلیلی به آزمون فرضیه ها می
پرد ازد  .استراتژی د ر نظر گرفته شد ه برای سنجش
عملی ،تحقیق و استنباط از نتایج آن برای ارتباط با
چهارچوب نظری و به د ست آورد ن نتایج نهایی روشی
ترکیبی د ر قالب مطالعه مورد ی است که عمد ه آن را

روش همبستگی تشکیل می د هد  .تاکتیک تحقیق
د ر استراتژی همبستگی ،پرسش نامه خود اتکا د ر
نظر گرفته شد ه است.
د ر این پژوهش الزم بود اطالعات زیاد ی از نیازها،
توقعات ،اد راکات و نگرش های ساکنین مجتمع های
مسکونی اخذ شود  .تحلیل د اد ه های از نوع تحقیق
همبستگی است و برای تحلیل اطالعات ،سنجش
رابطه میان متغیرها و تحلیل نتایج از نرم افزار
) (SPSSاستفاد ه شد ه و آزمون فرضیه با رویکرد
کیفی و استنتاج از تحلیل ها کمی صورت گرفته
است.
اد بيات تحقيق
معنای د لبستگی به مکان
د لبستگی به مکان رابطه عاطفی فرد با مکان است
که ریشه د ر خصوصیات و تجارب گذشته فرد د ارد
که مکان باید بتواند پاسخگو نیازها و انتظارات انسان
باشد و همینطور مکان باید ظرفیت های پاسخگویی
به این نیازها و انتظارات را د اشته باشد  .د لبستگی به
مکان براساس تعامل شناختی ،عاطفی و عملکرد ی
بین افراد  ،گروه ها و مکان کالبد ی -اجتماعی د ر
طول زمان شکل می گیرد (چرخچیان.)1388 ،
ارتباط عاطفی بین فرد و مکان برپایه نحوه قضاوت،
ترجیحات و شناخت از مکان برقرار می شود .
د لبستگی به مکان به پیوند فرد با مکان منجر می
شود که انسان خود را جزئی از مکان می د اند و بر
اساس تجربه های خود از نشانه ها ،معانی ،عملکرد ها
و شخصیت نقشی برای مکان د ر ذهن خود متصور
می سازد و مکان برای او مهم و قابل احترام می
شود (فالحت .)1384 ،د ر شکل گیری د لبستگی به
مکان ،انسان ،مکان ،زمان و تعامل انسان و مکان به
لحاظ شناختی ،عاطفی و عملکرد ی قابل طرح است.
د لبستگی ،اشتیاق به زند گی با د یگران و رفتار هد فمند
را پاید ار نگاه می د ارد ) .(Marris , 1996عالوه بر
این د لبستگی گاه د ر بستر سیستم های رفتاری و
اجتماعی هم چون فرآیند جامعه پذیری فرد نیز ایجاد

شد ه و با تهد ید امنیت ،فعال می شود (Goldberg ,
 .)2000د ر واقع د لبستگی به مکان ،ارتباط نماد ین با

مکان است که با د اد ن معانی عاطفی وحس مشترک
فرهنگی ،توسط افراد به مکان خاص شکل می گیرد
) .(Low & Altman , 1992د لبستگی به مکان
برخاسته از فعالیت ها و تعامالت بین انسان -مکان و
انسان -انسان د ر یک مکان خاص است (Altman
.)& Low , 1992

ابعاد مختلف د لبستگی به مکان
به طور کلی د ر تعریف ابعاد د لبستگی به مکان د و
د یگاه غالب زیر وجود د ارد :
الف – د ید گاه اول:
د ر این د ید گاه زمانی به یک موضوع د لبستگی پید ا
می کند که از یک طرف بتواند نیازها و انتظارات خود
را پاسخ د هد که شامل بعد عملکرد ی د لبستگی به
مکان است .این بعد به برآورد ن نیازها و اهد اف فرد ی
) (Shumaker , 1981اشاره د ارد و از طرف د یگر
با الگوهای ذهنی ساخته شد ه خود هماهنگ باشد که
به بعد عاطفی اشاره د ارد که این بعد با تعامل حسی
انسان و مکان و نقش آن د ر هویت فرد ی د ر رابطه
بود ه ) (Willimams , 1981بعد عاطفی ضمن
ایجاد حس د لبستگی و معنا بخشید ن به زند گی فرد
) ،(Turan , 1977سبب بروز رفتارهای پاسخگو د ر
قبال مکان می گرد د .
ب – د ید گاه د وم:
این د ید گاه د لبستگی به مکان را با د و بعد وابستگی
به مکان و هویت مکان تعریف می کند که وابستگی
به مکان نیز شامل سه بعد است:
 - 1توانایی پاسخگویی به مکان نیازهای فرد
)(Schumak , 1981؛  - 2تأثیرات حسی د ر رابطه
با مکان) (Rosenburg , 1960؛  - 3میزان تجارب
قبلی فرد از مکان.
عوامل مؤثر در شکل گیری دلبستگی به مکان
مطالعات انجام شد ه د ر زمینه د لبستگی به مکان

به عوامل مختلفی د ر این رابطه اشاره می کند
که می توان به نقش عوامل فرهنگی ،اجتماعی و
فرد ی ) ،(Low & Altman, 1992عوامل کالبد ی
( ،)Marcus & Sakissian , 1986عوامل زمینه
ای عامل زمان و عوامل فعالیتی و تعاملی اشاره کرد .
 .1عوامل فرهنگی ،اجتماعی و فرد ی
بر این اساس دلبستگی به مکان با چند عامل بیان می شود:
الف) د ر تبیین ویژگی های فرد ی و نقش آن د ر نحوه
تعامل با مکان به عوامل مختلفی چون:
 .1جمعیت شناسی (سن ،جنسیت ،سواد )؛
 .2نوع رابطه فرد با مکان؛
 .3نحوه گزینش مکان؛
 .4مد ت اقامت؛ و
 .5سبک زند گی اشاره کرد .
ب) د ر مورد ویژگی های فرهنگی می توان به میزان
اشتغال به شبکه های اجتماعی و تعامالت فرهنگی
اشاره کرد که مبتنی بر مشارکت مرد م د ر مکان اشاره
کرد .
ج) ویژگی های اجتماعی به نحوه حضور فرد د ر
مکان به همراه سایرین .عاملی قوی د ر تصمیم فرد
برای ماند ن د ر آن مکان است حس مثبت از ارتباطات
اجتماعی ،د نیایی برای فرد خلق می نماید که د ل
کند ن از آن ،وی را د چار تشویش می کند (fried
.), 1963
 .2عوامل کالبد ی
نقش بعد کالبد ی مکان بر د لبستگی به مکان
اشاره مستقیم د ارد به وجود تسهیالت و خد مات،
نوع سازماند هی ،نحوه د سترسی ،ترکیب هند سی و
تزئینات و که نهایت ًا به رضایتمند ی از مکان منجر
می شود .
 .3عوامل زمینه ای
موقعیت قرارگیری مکان د ر زمینه شهری و نحوه
ارتباط با پیرامون ،زمینه و بستر عواملی هستند که
تأثیر فراوانی د ر د لبستگی به مکان د ارد .
 .4عامل زمان
د ر روند شکل گیری د لبستگی به مکان عامل زمان
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نیز د خالت د ارد  .طول مد ت آشنایی افراد با یک
مکان ،میزان استفاد ه از آن و طول مد ت سکونت د ر
آن عاملی است که گاه بد ون توجه به سایر ابعاد سبب
بروز د لبستگی به مکان د ر افراد و گروه ها می گرد د .
 .5عوامل فعالیتی و تعاملی
یکی از عوامل تأثیر گذار فعالیت ها و تعامالت بین
انسان -مکان و انسان -انسان د ر آن مکان است
) .(Low & Altman , 1992به این ترتیب که
نوع فعالیت های مکان سبب برآورد ه شد ن نیازها و
انتظارات فرد از مکان می گرد د و مکان باید ظرفیت
برآورد ه ساختن نیازها و انتظارات فرد از مکان را
د اشته باشد که این عامل نیز خود د ر گروه عوامل
کالبد ی قابل بررسی است.
پس از بررسی حس د لبستگی به مکان وعوامل
تاثیرگذار بر این حس و ارائه مد ل پیشنهاد ی ،هد ف
این پژوهش بررسی رابطه طرح کالبد ی مجتمع
مسکونی و حس د لبستگی به مکان د ر ساکنین می
باشد  .د ر این راستا پس از بررسی عوامل موثر بر
این حس نهایتا چند عامل مهم د راین حس تاثیرمی

گذارد .
پس چهار عامل کلی طرح کالبد ی ،عوامل زمینه
ای ،عوامل فرد ی ،اجتماعی ،فرهنگی و عامل زمان
تاثیرگذار هستند  .د ر این پژوهش عامل طرح کالبد ی
مورد بررسی قرار می گیرد و عوامل د یگر را تا
حد ود ی کنترل کرد یم و یا با بررسی و آزمون سطح
معناد اری آن را سنجید یم.
د لبستگی به مکان ،حسی عاطفی میان مرد م و
فضای کالبد ی می باشد ) (Gerson,1977که
نحوی طراحی فضا ،تعیین محل سکونت و بسیاری
ویژگی های فرد ی و اجتماعی استفاد ه کنند گان از
محیط د ر تعیین میزان د لبستگی به مکان موثراست
) .(Michelson,1977مطالعات اند کی انجام شد ه
است که ویژگی های کالبد ی مکان و ویژگی های
ساکنان را د ر یک مد ل واحد گرد آوره باشد (عینی فر،
 ،)1388مطالعات مربوط به د لبستگی به مکان بیشتر
به وابستگی های روحی و عاطفی به مکان می پرد ازد
).(Hummom,1992
مد ل مربوط به تیلور و شومیکر ( )1983که د لبستگی
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ﭘﺲ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻲ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ  ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻱ ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻨﺠﻴﺪﻳﻢ.
ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ  ،ﺣﺴﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) (Gerson,1977ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ
ﻓﻀﺎ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ

به مکان رابررسی می کند « ،منحصر به فرد ایجاد حس د لبستگی به مکان موثر هستند  ،و عوامل
بود ن کالبد یک مکان ،محد ود های کالبد ی ،بعد ی که بیشتر متغیرهای ساد ه ای چون میزان
تعامالت
شامل
مذهبی وﺑﻪ غیره
رآمدﻭ تا ﺑﻪباورهای
تحصیالت،
ﻣﻴﺰﺍﻥراﻳﻚ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﻠﻲ
ﻣﻲ دﺩﻫﺪ
ویژگیﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪ
اجتماعیﺭﺍ وﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
میانﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ
سازگاری ﺑﻌﺪﻱ
ﺷﻮﺩ .ﻋﺎﻣﻞ
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩکالبد
های
همبستگی
گروهی،
همگونی
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭمی شود .
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﺎﻱ
ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎ،
ﺍﺭﺯﺵی،ﻣﻲ ﺩﻫﺪ،
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ به
ﺑﻴﺸﺘﺮ د لبستگی
تعیینﻛﻪکنند ه
کیفیت
کالبد ی
عوامل
این مد ل
ﻣﻴﺰﺍﻥبر اساس
محیطﭼﻮﻥسپس
چونﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺗﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ،
ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ
عواملﺑﻌﺪﻱ
گروهی» ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻭ
شمرد ه
مسکونی
ﺷﻮﺩ.شد ه اند  .طراحی هماهنگ و هد ایت فضاهای د اخلی ،د سترسی ها ،تعامالت اجتماعی و
ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
شد ه واحد های مسکونی ،گونه شناسی و شیوه نوع سازماند هی د ر باال برد ن د لبستگی به مکان
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻋﻮﺍﻡ ﻝ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﭼﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ،ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎ ،ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻧﻮﻉ
طراحی ،اند ازه قطعات زمین ،طراحی خیابان ،فضای موثرند  .با استفاد ه از امکانات عمومی و رفاهی زمینه
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  .ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ
سبز و غیره قابل تشخیص است (عینی فر .)1388 ،الزم برای فعالیت ساکنان فراهم می شود (عینی فر،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ )ﻋﻴﻨﻲ ﻓﺮ(1388 ،؛ ﻭ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
این ویژگی ها که به طراحی ربط د ارند  ،ممکن است )1388؛ و د ید و منظر خوب د لبستگی به مکان را
ﻥﺗﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
د ر ایجاد تصویر اجتماعی مثبت از محیط موثر باشد تشویق می کند  .نتایج نشان می د هد که کیفیت های
).(shumaker&Taylor ,1983
) .(Shumaker,1981د ر مورد محد ود ه جغرافیایی کالبد ی و زیبا شناختی محیط د ر میزان د لبستگی به
که ویژگی کالبد ی د وم د ر مد ل تیلور و شومیکراست ،مکان موثرند ). (shumaker&Taylor ,1983
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
چون د سترسی
عناصری
طراحیﻭ شد ه،
ﺷﻨﺎﺧﺖهای
محد ود ه
مطالعاتﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ و ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻮﺭﺩﻱیا ﺍﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
قابل ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭ
هایﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
مید انی
ﻋﻮﺍﻣﻞمحد ود ه
نمایﺣﺲ ﻭشناخت
ﻫﺎﻱ شد ه
طراحی
های
تشخیص ،لبه
ﻫﻤﺪﺍﻥ
هایﻣﺪﻧﻲ
ﺷﻬﺮﻙ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ
ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻣﺎﻡیﺭﺿﺎ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ
ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺩﻭ
مورد ی
انتخاب ﺩﺭنمونه
انی و
ﺍﻣﺎﻡ مید
مطالعه
اینﻭ با
این
ﻣﺠﺘﻤﻊ بعد
شود ..عامل
شامل می
ﺑﺮﺍﻱها را
ﻧﻤﻮﻧﻪخانه
عمومی
گرفت.
ﺩﻓﻤﻨﺪآن مورد
تاثیرگذار
عوامل
ﺑﺮﺭﺳﻲمی د
ﺗﺤﻘﻴﻖپیوند
ﺍﺻﻠﻲ بهﺍﻳﻦمحیط
ﻫﺪﻑبیشتر
ساکنین را
ﻣﻲل که
مد
قرارﺍﻱ ﺭﺍ
بررسیﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺷﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻞ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻩ
حسﺑﻮﺩو  ،ﺑﺎ
ﻃﺮﺡهدﻛﺎﻟﺒﺪﻱ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮﻥ
رضا
انتخاب شد .
نمونه
ﻛﺮﺩﻳﻢ ،د و
کارکرد
ارزش می
مجتمعﻳﻚامامﺑﺴﺘﺮ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ
پژوهشﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ
برایﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﻛﻢ
یک ﻣﻲ
میزانﺑﺴﺘﺮ
محلی ﺑﺎبهﺷﻬﺮ ﻭ
اجتماعﻣﺠﺎﻭﺭﺕ
وﻛﻪبهﺷﺎﻣﻞ
ﺍﻧﺪ  .د ر و مجتمع امام خمینی که هر د و د ر شهرک مد نی
مذهبی
فرهنگی و
ﻳﻚ های
مراسم
د هد
ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ
آیینﻛﻪها،ﺗﻮﺳﻂ
ﻭﺍﻗﻊ ،ﺷﺪﻩ
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﺎﻡ
ﺧﻤﻴﻨﻲ

نگارند گان.
ﻣﻮﺭﺩمطالعه،
هاي مورد
قرارگيري
ﻋﻜﺲعكس
ﻧﻘﺸﻪ .1نقشه .1
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،منبع:ﻣﻨﺒﻊ:
نمونهﻫﺎﻱ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ

همد ان می باشد  .چون هد ف اصلی این تحقیق
بررسی طرح کالبد ی بود  ،با انتخاب هد فمند شانس
عامل زمینه ای را که شامل مجاورت با شهر و بستر
می باشد را کم کرد یم ،یعنی انتخاب مجتمع های
مورد بررسی د ر یک بستر واقع شد ه که توسط یک
خیابان از هم جد ا شد ه اند .
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مجتمع مسکونی امام رضا
نوع طرح کالبد ی بصورت فضای باز میانی است
که د ر سال  1364توسط شرکت امید اکباتان
احد اث گرد ید ه است .الگوی طراحی ساختمان ها
متعارف است و جمعیت ساکن آن  2288نفر و تعد اد
بلوک های ساختمانی آن  68بلوک و تعد اد طبقات
هر بلوک  4.5طبقه می باشد و د ارای  572واحد
مسکونی است ،متراژهای واحد ها  64،54،94متر می
باشد  .این مجتمع د ارای نانوایی ،سوپرمارکت ،مسجد ،
پارکینگ ،بنگاه معامالت ملکی ،میوه فروشی ،فضای
بازی کود کان است .به علت ایجاد تعامالت اجتماعی
مکان های جذابی وجود ند ارد .
مجتمع مسکونی امام خمینی
نوع طرح کالبد ی بصورت خرد گانی می باشد که د ر
سال 1381توسط مسکن و شهرسازی احد اث گرد ید ه
است .الگوی طراحی ساختمان ها متعارف می باشد
و جمعیت ساکن آن 1995نفر و تعد اد بلوک های
ساختمان  40بلوک می باشد  .هر بلوک بصورت 4
طبقه و این مجتمع د ارای  570واحد مسکونی است.
متراژهای واحد ها  84،54،44،34متری است .خد مات
موجود د ر محوطه نانوایی ،سوپرمارکت ،کتابخانه و
سالن اجتماعات ،پارکینگ ،بنگاه معامالت ملکی
و میوه فروشی است .د ر این مجتمع ساختمان ها
یکسان همراه با نماهای بی روح و خشک ،وضعیت
آسفالت نامناسب و نامطلوب ،استفاد ه از رنگ به
صورت حد اقل و به طور کلی د ر مجموع رنگ های
به کار رفته د ر فضا با نگاه اول آرامش بخش و مطبوع
به نظر نمی رسد  .تراکم خانوار د ر واحد های مسکونی

مطلوب و بین  2تا  4نفر می باشد .
به د لیل وجود فضاهای باقیماند ه طراحی نشد ه د ر
مجتمع امام خمینی و بیکرانی فضا د ر کوی امام رضا
زمین های بایر د ر اطراف و د ور بود ن از فضای فعال
و سرزند ه شهری این مکان را برای کاربری مسکونی
نامناسب ساخته و به ساکنان مجتمع های موجود
نوعی احساس ترد شد گی و انزوا د اد ه است .وضعیت
د سترسی به مرکز شهر به صورتی است که فواصل
زمانی سرویس د هی حمل ونقل عمومی طوالنیست.
برای بررسی عوامل فرد ی ،اجتماعی و فرهنگی
سواالتی مطرح شد ه است که تمامی موارد زیر را
که همه از زیر مجموعه های این عوامل می باشد ،
د ر بر گیرد :
 جمعیت شناختی (سن ،جنسیت ،سواد)؛ نوع رابطه فرد با مکان (مالک -مستاجر)؛ نحوه گزینش مکان؛ و سبک زندگی.پس از پر شد ن پرسش نامه ها توسط ساکنین این
سواالت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد :
جد ول شماره  1به بررسی توزیع فراوانی شرکت
کنند گان براساس جنسیت ،ميزان تحصيالت ،نوع
مالكيت و نوع مجتمع مسكوني می پرد ازد .
با توجه به جد ول  1می توان نتیجه گرفت که مرد ان
با د رصد فراوانی  %52/1بیشترین تعد اد شرکت
کنند گان و مابقی زنان می باشند  .همچنين بیشترین
تعد اد شرکت کنند گان د ارای مد رک تحصیلی د یپلم
( ) %68/8و کمترین آنها با د رصد فراوانی %14/6
د ارای مد رک تحصیلی لیسانس می باشند  .از طرفی
 %85/4شرکت کنند گان مد رکشان د یپلم و کمتر از
د یپلم می باشد  .از طرفي می توان نتیجه گرفت که
بیشتر شرکت کنند گان با د رصد فراوانی  %75صاحب
ملک بود ه و تنها  %25مستاجر می باشند  .شرکت
کنند گان مورد آزمون د ر پژوهش حاضر به تعد اد
 48نفر و همچنین بطور مساوی د ر هر د و مجتمع
مسکونی امام رضا و امام خمینی مورد سنجش قرار
گرفته اند  .جد ول شماره  2شاخص های آماری مربوط

به مد ت اقامت د ر مجتمع و سن شركت كنند گان را فرضیه صفر :تفاوت معناد اری بین جنسیت ،نوع
مورد سنجش قرار می د هد .
مالكيت و نوع مجتمع مسكوني شرکت کنند گان د ر
با توجه به جد ول  2می توان گفت که میانگین مد ت رابطه با حس د لبستگی به مکان وجود ند ارد .
اقامت ساکنین د ر هر د و مجتمع  4/12سال و انحراف
ﻣﺠﺘﻤﻊتفاوت
غیرپارامتری
فوقﻧﻮعاز آزمون
اثبات فرضیه
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻮع
ﺗﺤﺼﻴﻼت،
برای ﻣﻴﺰان
ﺟﺪول  .1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ،
استاند ار آن نیز  2/32سال می باشد  .همچنین کمترین
میانگینهای د وگروه ) (Tبا نام آزمون من ویتنی
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
سابقه برابر یک سال و بیشترین سابقه  10ساله می
ﺗﺠﻤﻌﻲتفاوت
درﺻﺪبررسی
ﺻﺤﻴﺢشماره  3به
درﺻﺪجد ول
استفاد ه شد ه است.
درﺻﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ
زﻳﺮﮔﺮوه
ﮔﺮوه
د
هر
ر
خانوار
سرپرست
سن
میانگین
طرفي
از
باشد .
د
معناد
مکان 52برحسب
به
لبستگی
حس
بین
اری
52/1
52/1
25
/1
ﻣﺮد
ﺟﻨﺴﻴﺖ
 39/33سال و
رضا و امام خمینی
د و مجتمع امام
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گان
جنسیت شرکت کنند/9
47/9
23
100
زن
انحراف استاند ار آن نیز
16ار بیشتر
معناد16اری و اینکه این/7مقد
توجه به سطوح /7
باشد  .همچنین با 16/7
 5/23سال می 8
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻲ ﺳﻮاد
می باشد .
محد ود سنی شرکت
85جنسیت،
تفاوت معناد اری /4بین
 0/05می باشد  ،لذا68/8
از 68/8
دﻳﭙﻠﻢکنند گان  30سال 33
جنسیت ،نوع
فرضیه اول :تفاوت
100کنند گان
مجتمع مسكوني شرکت
ماكيت و نوع 14/6
نوع14/
6
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲمعناد اری بین 7
مالكيت و
وجود ند ارد .
رابطه با حس د 75
کنند گان د ر د ر 75
مجتمع مسكوني شرکت 36
لبستگی به مکان 75
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ نوع ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮبه مکان وجود د12ارد .
رابطه با حس د لبستگی
بنابراین فرضیه صفر 25
25
تائيد می گرد د 100 .
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ،
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﺪول  .1ﺗﻮزﻳﻊ
24
 50ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت50،ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻮع 50
اﻣﺎم رﺿﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
.
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
:
ﻣﻨﺒﻊ
؛
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
مجتمع
نوع
و
مالكيت
نوع
تحصيالت،
ميزان
جنسیت،
برحسب
گان
.1
جد ول
نگارند گان.
منبع:
مسكوني؛
کنند
شرکت
فراوانی
توزیع
100
50
50
24
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﮔﺮوه

زﻳﺮﮔﺮوه

ﻓﺮاواﻧﻲ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ

درﺻﺪ ﺻﺤﻴﺢ

ﻣﺮد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ25ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان/1ﺑﺎ52درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 52//11
 %52ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ /1
ﺗﻌﺪاد52ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﺪول
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
47/9
47/9
23
100
زن
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺎﺑﻘﻲ زﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ
16/7
16/7
8
16/7
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻲ ﺳﻮاد
) (%68/8و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  %14/6داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ %85/4
33
68/8
68/8
دﻳﭙﻠﻢ
85/4
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪرﻛﺸﺎن دﻳﭙﻠﻢ و ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ
14/6
14/6
7
100
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  %75ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﻚ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  %25ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد آزﻣﻮن
36
75
75
ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
75
100ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻣﺎم رﺿﺎ و اﻣﺎم
ﻣﺠﺘﻤﻊ
دو
ﻫﺮ
در
ﻣﺴﺎوي
ﺑﻄﻮر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
و
ﻧﻔﺮ
48
ﺗﻌﺪاد
ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ
در
25
25
12
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ
 50و ﺳﻦ
ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار
ﻣﻮرد
ﺷﻤﺎره  2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي50آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 50
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﺪول 24
اﻣﺎم رﺿﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ24دﻫﺪ.
اﻣﺎمﻣﻮرد
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را
100
50
50
ﺧﻤﻴﻨﻲ

ﺳﻦ
ﺗﻮزﻳﻊ
ﺟﺪول .2
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
نگارند:
منبع:؛ %ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
درﺻﺪدر
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮاواﻧﻲ
اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎم
)(T
دوﮔﺮوه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي
ﺗﻔﺎوت
ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮي
آزﻣﻮن
ﻓﻮقاز
ﻓﻮق
آزﻣﻮنگان.
مجتمع و
اﻗﺎﻣﺖر
اقامت د
ﺑﺮﺣﺴﺐ مد ت
برحسب
گان
شرکت کنند
فراوانی
ﻓﺮﺿﻴﻪول .2
جد
وﻳﺘﻨﻲﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
سن؛و1ﺑﺎ52/
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﺪت ﺑﺎ
ﻣﺮدان
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺖﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان
توزیعﻣﻲ
ﺟﺪول
اﺛﺒﺎتﺑﻪ
ﺑﺮايﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
وارﻳﺎﻧﺲﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺣﺪاﻗﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﻔﺎوت اﻧﺤﺮاف
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎ
ﺷﻤﺎره  3ﺑﻪﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ .ﺟﺪولﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺑﺮﺣﺴﺐ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺣﺲ
ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎداري
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺎﺑﻘﻲ زﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ
1
5/38
2/32
3
3
اﻗﺎﻣﺖ ﭘﺮدازد4/12.
10
ﻣﺪت
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  %14/6داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ %85/4
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن(%ﻣﻲو
)68/8
ﺳﻦ

39/33

39/5

38

5/23

27/37

25

55

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪرﻛﺸﺎن دﻳﭙﻠﻢ و ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺎﺧﺬ:
ماخذ :ﻣ
ﺟﻨﺴﻴﺖ؛
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎداري
ﺗﻔﺎوت
ﺟﺪول .3
ﺷﺮگان.
نگارند
وابسته با
متغیر
اری
معناد
اثبات
ول .3
جد
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد آزﻣﻮن
ﻛﺖ
جنسیت؛ﻣﻲ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ
ﻣﺘﻐﻴﺮ%25
بین ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮده و
تفاوتﻣﻠﻚ
ﺻﺎﺣﺐ
اﺛﺒﺎت%
75
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﻣﺠﺘﻤﻊ  4/12ﺳﺎل و اﻧﺤﺮاف
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺳﻄﺢرﺿﺎ و
ﺑﻄﻮرﻣﻦﻣﺴﺎوي در ﻫﺮ دو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻣﺎم
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻌﺪاد  48ﻧﻔﺮ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻌﻨﺎداري
ﺑﻪ ﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
وﻳﺘﻨﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚآﻣﺎرهﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ  10ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪار آن ﻧﻴﺰ  2/32ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻮﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
)(2-tailedدرSig.
Mann-Whitneyآﻣﺎري Z
Asymp.ﺳﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2 Uﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
ﻣﻮرد
ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﻫﺮ دو ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﺎم رﺿﺎ و اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ  39/33ﺳﺎل و اﻧﺤﺮاف
0/372
-0/894
246
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آن ﻧﻴﺰ  5/23ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  30ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
0/559
-0/584
192/5
ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻓﺮﺿﻴﻪ اول :ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻮع ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ .2ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻮع ﻣﺠﺘﻤﻊﺟﺪول
ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺳﻦ؛ ﻣﻨﺒﻊ0/189 :
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در-1/312
227
ﺣﺲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ
وارﻳﺎﻧﺲ
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻤﺎ
ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
در
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻧﻮع
و
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﻮع
ﺟﻨﺴﻴﺖ،
ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎداري
ﺗﻔﺎوت
:
ﺻﻔﺮ
ﻓﺮﺿﻴﻪ
1
5/38
2/32
3
3
4/12
10
اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺪت
ﻧﺪارد.اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/05ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻧﻮع
وﺟﻮداﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎداري و
ﺳﻄﻮح
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ
ﻣﻜﺎن
ﺑﻪ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
55
25
27/37
5/23
38
39/5
39/33
ﺣﺲﺳﻦ
ﻣﺎﻛﻴﺖ و ﻧﻮع ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺟﺪولﻣﻲﻓﻮقﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ
ﺗﻮﺟﻪﺻﻔﺮ
ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﻣﺠﺘﻤﻊ  4/12ﺳﺎل و اﻧﺤﺮاف
ﺑﺎ
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ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺣﺲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازد.
ﺟﺪول  .3اﺛﺒﺎت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
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ﻳﻮ ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ

آﻣﺎره

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

اجتماعی،
معناد اری بین عوامل فرد ی،
Mann-Whitneyرابطه
 Uمد رک هیچ
فرضیه د وم :تفاوت معناد اری بین نوع
)Asymp. Sig. (2-tailed
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
Z
تحصیلی شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی فرهنگی و حس د لبستگی به مکان وجود ند ارد .
0/372
-0/894
246
ﺟﻨﺴﻴﺖ
بنابراین سواالت مطرح شد ه د ر پرسش نامه ها به
به مکان وجود د ارد .
0/559
-0/584
192/5
ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
فرضیه صفر :تفاوت معناد اری بین نوع مد رک بررسی رابطه طرح کالبد ی و حس د لبستگی به مکان
0/189
/312
ﻧﻮع ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
شاخص تاثیرگذار
برای-1طرح کالبد ی 6
شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی 227می پرد ازد .
تحصیلی
د ر نظر گرفتیم و سواالت را بر اساس این شاخصه ها
به مکان وجود ند ارد .
ﺑﻴﻦ می
ﻣﻌﻨﺎدارياشاره
ﺗﻔﺎوتبه آن ها
ﺑﺎﺷﺪ،کهﻟﺬاد ر زیر
کرد یم،
کنیم :ﻧﻮع
ﺟﻨﺴﻴﺖ،
مطرح ﻣﻲ
واریانس از 0/05
ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ
آزمون اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎداريازو اﻳﻨﻜﻪ
اثباتﺳﻄﻮح
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
تحلیل
فرضیه فوق
ﺑﺎبرای
مکان وشش
لبستگی
حس د
بررسی رابطه بین
ﻣﺠﺘﻤﻊنی با نام
ﻧﻮع آزمود
یطرفه و بین
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
وﺟﻮدبهﻧﺪارد.
ﻣﻜﺎن
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
برایﺑﺎ ﺣﺲ
 ANOVAراﺑﻄﻪ
آزمون ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺎﻛﻴﺖ
ﮔﺮدد.شماره  4به بررسی تفاوت شاخص معرفی شد ه طرح کالبد ی  50پرسشنامه با20
است.ﻣﻲجد ول
شد هﺗﺎﺋﻴﺪ
استفاد هﺻﻔﺮ
ﻓﺮﺿﻴﻪ
تعیینﺑﻪنماید ،
ﺣﺲما را
اهد اف
مجموع
ﺷﺮﻛﺖمتنوع که
ﺤﺼﻴﻠﻲسوال
بین:حس د
معناد
ﻣﺪرك ﺗمیزان
مکانﻧﻮعبرحسب
ﺗﻔﺎوتلبستگی
ﻣﻜﺎن
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﻌﻨﺎداريبهﺑﻴﻦ
اریدوم
ﻓﺮﺿﻴﻪ
طراحی گرد ید  .بد ین منظور با مطرح کرد ن میزان
تحصیالت مسکونی شرکت کنند گان می پرد ازد .
وﺟﻮد دارد.
با توجه به سطح معناد اری و اینکه این مقد ار بیشتر از عالقه آزمون شوند گان به محل سکونت خود و میزان
ﻣﻜﺎن
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺣﺲ
محلدر وراﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ :ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرك
نقلﺑﻪمکان
تمایل به
همچنین
ﺷﺮﻛﺖآنها از
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲرضایت
 0/05می باشد  ،لذا تفاوت معناد اری بین نوع مد رک
وﺟﻮد
ﻧﺪارد.شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی از محل سکونت فعلی خود متغیر حس د لبستگی به
تحصیلی
 ANOVAاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
سنجشآزﻣﻮن
آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻳﻄﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ
مکان را مورد
قرار د اد یم.
ﻓﺮﺿﻴﻪند ارد
اﺛﺒﺎت وجود
وارﻳﺎﻧﺲاثبات
فرضیه صفر
ﻓﻮق .ازبنابراین
ﺑﺮايمکان
به
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
حاصلﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺑﺮﺣﺴﺐازﻣﻴﺰان
ﺷﻤﺎره 4
میزان آشنایی
ﻣﻜﺎناجتماعی
تعامالت
ﺣﺲ شاخص
ﻣﻌﻨﺎداريکهﺑﻴﻦ برای
ﺗﻔﺎوتنشان د اد
ازبررسی ها
ﺟﺪولنتایج
اﺳﺖ.گرد د .
می
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازد.
ﺎﺧﺬ:گان.ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﺗﺤﺼﻴﻼت؛ ﻣ
ﻣﻴﺰان
ﺑﻴﻦبینﻣﺘﻐﻴﺮ
نگارند
تحصیالت؛ ماخذ:
واﺑﺴﺘﻪباﺑﺎمیزان
متغیر وابسته
ﻣﻌﻨﺎدارياری
ﺗﻔﺎوتتفاوت معناد
اﺛﺒﺎت .4اثبات
ﺟﺪول  .4جد ول
ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

آﻣﺎره
درﺟﻪ آزادي
F
df
)(2-tailed
Asymp.ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ  6ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭ
Sig.ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻭ ﺣﺲ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻲ
ﺍﻳﻦ 0ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺮﺡ 0/539
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ/627
2
ﻓﺮﺿﻴﻪﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ :
ﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎرد ﺍﺷﺎﺭﻩ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/05ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرك
ﺩﻳﺪﻭﻣﻨﻈﺮﺑﻪ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺑﻴﻦﺕ ﻭﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري
ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ
ﺗﺴﻬﻴﻼ
ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﺮح
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
ﻓﻀﺎﻳﻲ-ﻧﺪارد.
ﺣﺲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد
ﻛﺎﻟﺒﺪي و ﺣﺲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻛﺎﻟﺒﺪي  6ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﻱ
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱزﻳﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
ﻛﻪ در
ﺳﻮاﻻت را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻃﺮﺡ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﺩﺍﺧﻠﻲ

ﻧﻮﻉ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ

9

ﻃﺮﺡگان.
ﻋﻮﺍﻣﻞنگارند
ی ،ماخذ:
نمود ار  .2عوامل طرح
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
کالبد.2
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺲ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺷﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ  50ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ 20
ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ
ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺲ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﻮﺍﻻﺗﻲ ﻣﻄﺮﺡ

ساکنین با هم و نحوه ارتباط آنها با یکد یگر سواالتی
مطرح شد و همینطور از نحوه مبلمان فضاهای اطراف
مجتمع ها و فضاهای اجتماع پذیر مشاهد اتی انجام
شد و سپس مورد سنجش قرار گرفت.
برای متغیرهای نوع تسهیالت و کیفیت فضاهای
د اخلی نیز میزان رضایت آنها از اند ازه واحد های
آپارتمانی ،نورگیری واحد ها ،چید مان و امکانات
رفاهی و خد مات موجود د ر سایت مورد بررسی
قرار گرفت .نحوه د سترسی به مجتمع ها ،قرارگیری
د سترسی های سواره و پیاد ه ،ورود ی اصلی و فرعی،
چشم اند از و نحوه قرارگیری بلوک ها ،رنگ و نوع
مصالح بلوک ها نیز برای شاخصه های د یگر مطرح
شد و مورد سنجش قرار گرفت ،نهایتا پس از بررسی
پرسشنامه ها و مشاهد ات به نتایج زیر رسید یم.
فرضیه سوم :بین حس د لبستگی به مکان و
متغیرهای تعامالت اجتماعی ،تسهیالت و امکانات
رفاهی ،نوع د سترسی ،سازماند هی ،کیفیت فضای
د اخلی و د ید و منظر (متغیرهای کالبد ی) رابطه
معناد اری وجود د ارد .
فرضیه صفر :بین حس د لبستگی به مکان و
متغیرهای تعامالت اجتماعی ،تسهیالت و امکانات
رفاهی ،نوع د سترسی ،سازماند هی ،کیفیت فضای
د اخلی و د ید و منظر (متغیرهای کالبد ی) رابطه
معناد اری وجود ند ارد .
برای اثبات فرضیه فوق از آزمون همبستگی غیر
پارامتری اسپیرمن استفاد ه شد ه است .جد ول شماره
 5به بررسی ارتباط معناد اری بین حس د لبستگی به
مکان با متغیرهای تعامالت اجتماعی ،تسهیالت و
امکانات رفاهی ،نوع د سترسی ،سازماند هی ،کیفیت
فضای د اخلی و د ید و منظر می پرد ازد .

نتيجه گيري و جمعبند ي
ضریب همبستگی بین متغیر وابسته با متغیرهای
مستقل به غیر از متغیر کیفیت فضای د اخلی مقد اری
مثبت می باشد که نشان می د هد د ر صورت وجود
رابطه معناد اری ،با افزایش متغیر وابسته متغیر مستقل
نیز افزایش می یابد  .تنها متغیرهای نوع د سترسی و
د ید و منظر با سطح معناد اری به ترتیب  0/022و
 0/024که کمتر از  0/05می باشند با متغیر وابسته
(حس د لبستگی به مکان) رابطه معناد اری د ارند  .لذا
سایر متغیرهای د یگر رابطه معناد اری با متغیر حس
د لبستگی به مکان ند اشته و نشان می هند که نوع
د سترسی و د ید و منظر می تواند عاملی تاثیرگذار د ر
افزایش حس د لبستگی به مکان مربوطه را د اشته
باشد  .برای تعامالت اجتماعی د ر این پژوهش ،فاصله
فضاهای تعامل و ارتباط یا نشستن مورد نظر ،د ر حد
فاصله های اجتماعی -مشورتی نظریه همجواری
اد وارد ت.هال است .طبق نظریاتی که د ر ارتباط
با تعامالت اجتماعی وجود د ارد  ،این رفتارها تاثیر
فراوانی د ر حس د لبستگی به مکان د ارد  ،اما مجتمع
های مورد مطالعه ما د ر یک محد ود ه فرهنگی خاصی
واقع شد ه و مشاهد ه شد که تعامالت اجتماعی د ر
سطحی نیست که بتوان به عنوان عامل تاثیرگذار
مطرح شود  ،لذا اعتبار نتایج ما فقط د ید و منظر و
نوع د سترسی را د ر بر می گیرد .
مرد م حس ها و ارزیابی های متفاوتی نسبت به
مجتمع های مسکونی خود د ارند  ،د اد ه های حاصل
از این پژوهش میزان روابط معناد اری را نشان می
د هد  ،همانگونه که د ر جد ول شماره  5د ید ه می
شود و عامل نوع د سترسی و د ید و منظرعناصری

جد ول  .5ارتباط بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش ،منبع :نگارند گان.

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎري

ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ

ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ

دﻳﺪ و ﻣﻨﻈﺮ

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

0/001

0/214

0/329

0/108

-0/101

0/326

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

0/992

0/143

0/022

0/465

0/493

0/024

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻘﺪاري ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ و دﻳﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/022و  0/024ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از
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هستند که بیشترین تاثیر را د ر ساکنین این مجتمع ها
 عالقه زیبا و چشم اند از طبیعی د ر اکثر مرد م. د ارند
 معمولی ترین جلوه های طبیعت.بسیار قوی است
مثل یک د رخت یا یک فضای باز کوچک نیز می
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