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زمان پذیرش نهایي: 1391/2/24زمان د ریافت مقاله: 1390/7/25

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
معنا  آن  به  خود   زند گی  طول  د ر  انسان  که  ايست  پد يد ه  مکان 
از کيفيت  به مکان  وابستگی  وابسته می شود .  به آن  و  بخشيد ه 
زمانی خاص  د وره  افراد  طی  و  است  متأثر  طراحی  نحوه  و  فضا 
شناخت  و  اد راک  و  مکان  به  د لبستگی  ميان  آفرينند .  می  را  آن 
مکان از سوی فرد  رابطه مثبت وجود  د ارد  تا آنجا که خود  را با آن 
بازمی شناسد . اين پژوهش به بررسی رابطه طرح کالبد ی و حس 
می  مسکونی  های  مجتمع  ساکنين  بين  د ر  مکان  به  د لبستگی 
پرد ازد . پس ازپرد اختن به نظريه های موجود  د ر زمينه د لبستگی 
به مکان بارويکرد ی استنتاجی و با استفاد ه از تحقيق پيمايشی به 
د ست  به  برای  پرد ازد ،  می  ها  فرضيه  آزمون  به  تحليلی  صورت 
که  مورد ی  مطالعه  قالب  د ر  ترکيبی  روشی  نهايی  نتايج  آورد ن 
عمد ه آن راروش همبستگی تشکيل می د هد . برای بررسی مجتمع 
های مسکونی مورد  مطالعه، پرسشنامه سنجش شاخص ها تهيه و 
توزيع شد ه  بين ساکنين مجتمع هاي مسکوني  د ر  و  تنظيم شد ه 
شد ند .  تحليل   SPSS نرم افزار  با  شد ه  جمع آوري  اطالعات  و 
يعني  آمد ه  بد ست  بين شش شاخص  از  که  نشان مي د هد   نتايج 
تسهيالت و امکانات رفاهي، سازماند هي، کيفيت فضاهاي د اخلي، 
تعامالت اجتماعي، نوع د سترسي و د يد  و منظر تنها د و شاخص 
د ر  تأثيرگذار  بعنوان عوامل  ومنظر مي تواند   د يد   و  د سترسي  نوع 

افزايش حس د لبستگي به مکان باشد .
طرح  مسکوني،  مجتمع  مکان،  به  د لبستگي  کلید ي:  واژگان 

کالبد ي، تعامالت اجتماعی.

sadeghi2210@gmail.com :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09183168743، رايانامه*

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

Space is a phenomenon which human give meaning to 
it during his life and is dependent on it. Dependence on lo-
cation is influenced by space quality and design and it is 
created by individuals during specific time of their life. Be-
tween attachment to place and perception and understand-
ing a place, there is a positive relationship, insofar as he rec-
ognizes 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 ap-
proach 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 assess-
ment of indicators was prepared and distributed among resi-
dents 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 in-
teractions
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مقد مه 
د ر  تنزل  معمواًل  انبوه  بصورت  مسکن  طراحی 
کيفيت را به همراه د ارد . با توجه به تحوالتی که د ر 
که  نيست  مشخص  است،  د اد ه  رخ  مسکن  طراحی 
اين تحوالت توانسته باشد  حس د لبستگی به مکان 
نشان  تحقيقات  نمايد .  را محقق  به محيط مسکونی 
د اد ه اند  که کيفيت و ويژگی های محيط کالبد ی می 
تواند  پاسخ گوی توقعات و نيازهای مرد م نيز باشند . با 
توجه به تفاوت هايی 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 
به  نسبت  بر حس مرد م  کالبد ی  طرح های مختلف 
محل سکونت خود  را تأمين نمايد .  بين طرح کالبد ی 
مجتمع مسکونی و حس د لبستگی به مکان ساکنين 
رابطه مثبت وجود  د ارد . اين رابطه به صورت عاملی 
اد ارکی با ايجاد  عالقه برآورد ه شد ن نيازها و انتظارات 
تعريف مکان  به  باتوجه  تأثير می گذارد .  بر ساکنين 
موثرد رحس  محيطی  ازعوامل  يکی  کالبد ی  طرح 
د لبستگی به مکان است. طرح کالبد ی مجتمع های 
مسکونی با القاء تصاوير ذهنی و زيبايی و با تسهيل 
د ر  رضايتمند ی  ايجاد   و  فعاليتها  اجتماعی،  تعامالت 
ساکنين بر شکل گيری نسبی د لبستگی به مکان مؤثر 

است. 
چهارچوب  تبيين  و  مبانی  بررسی  با  تحقيق  اين 
موجود   منابع  از  استفاد ه  با  تحليلی  روشی  با  نظری 
د ر پژوهش انجام شد ه است. قسمت اول پژوهش با 
رويکرد ی استنتاجی به نظريه های موجود  د ر زمينه 
حس د لبستگی به مکان و چگونگی د رک آن توسط 
مرد م پرد اخته و عوامل مؤثر بر اين حس رابررسی می 
آزمون مطرح  را جهت  هايی  فرضيه  انتها  د ر  و  کند  
تحقيق  از  استفاد ه  با  مطالعه  د وم  مبحث  سازد .  می 
پيمايشی و به صورت تحليلی به آزمون فرضيه ها می 
برای سنجش  نظر گرفته شد ه  د ر  استراتژی  پرد ازد . 
عملی، تحقيق و استنباط از نتايج آن برای ارتباط با 
چهارچوب نظری و به د ست آورد ن نتايج نهايی روشی 
ترکيبی د ر قالب مطالعه مورد ی است که عمد ه آن را 

تحقيق  تاکتيک  د هد .  می  تشکيل  همبستگی  روش 
د ر  اتکا  خود   نامه  پرسش  همبستگی،  استراتژی  د ر 

نظر گرفته شد ه است. 
د ر اين پژوهش الزم بود  اطالعات زياد ی از نيازها، 
توقعات، اد راکات و نگرش های ساکنين مجتمع های 
مسکونی اخذ شود . تحليل د اد ه های از نوع تحقيق 
سنجش  اطالعات،  تحليل  برای  و  است  همبستگی 
افزار  نرم  از  نتايج  تحليل  و  متغيرها  ميان  رابطه 
رويکرد   با  فرضيه  آزمون  و  شد ه  استفاد ه   (SPSS)
گرفته  صورت  کمی  ها  تحليل  از  استنتاج  و  کيفی 

است. 

اد بیات تحقیق
معنای د لبستگی به مکان 

د لبستگی به مکان رابطه عاطفی فرد  با مکان است 
که ريشه د ر خصوصيات و تجارب گذشته فرد  د ارد  
که مکان بايد  بتواند  پاسخگو نيازها و انتظارات انسان 
باشد  و همينطور مکان بايد  ظرفيت های پاسخگويی 
به اين نيازها و انتظارات را د اشته باشد . د لبستگی به 
تعامل شناختی، عاطفی و عملکرد ی  براساس  مکان 
د ر  اجتماعی  کالبد ی-  مکان  و  ها  گروه  افراد ،  بين 

طول زمان شکل می گيرد  )چرخچيان، 1388(. 
ارتباط عاطفی بين فرد  و مکان برپايه نحوه قضاوت، 
شود .  می  برقرار  مکان  از  شناخت  و  ترجيحات 
با مکان منجر می  پيوند  فرد   به  به مکان  د لبستگی 
شود  که انسان خود  را جزئی از مکان می د اند  و بر 
اساس تجربه های خود  از نشانه ها، معانی، عملکرد ها 
و شخصيت نقشی برای مکان د ر ذهن خود  متصور 
می  احترام  قابل  و  مهم  او  برای  مکان  و  سازد   می 
شود  )فالحت، 1384(. د ر شکل گيری د لبستگی به 
مکان، انسان، مکان، زمان و تعامل انسان و مکان به 
لحاظ شناختی، عاطفی و عملکرد ی قابل طرح است. 
د لبستگی، اشتياق به زند گی با د يگران و رفتار هد فمند  
را پايد ار نگاه می د ارد  (Marris , 1996). عالوه بر 
و  رفتاری  های  سيستم  بستر  د ر  گاه  د لبستگی  اين 
اجتماعی هم چون فرآيند  جامعه پذيری فرد  نيز ايجاد  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاييز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

255

 Goldberg ,)  شد ه و با تهد يد  امنيت، فعال می شود
2000(. د ر واقع د لبستگی به مکان، ارتباط نماد ين با 
مکان است که با د اد ن معانی عاطفی وحس مشترک 
فرهنگی، توسط افراد  به مکان خاص شکل می گيرد  
مکان  به  د لبستگی   .(Low & Altman , 1992)
برخاسته از فعاليت ها و تعامالت بين انسان- مکان و 
 Altman)  انسان-  انسان د ر يک مکان خاص است

  .)& Low , 1992
  

ابعاد  مختلف د لبستگی به مکان 
د و  به مکان  د لبستگی  ابعاد   تعريف  د ر  به طور کلی 

د يگاه غالب زير وجود  د ارد : 
الف – د ید گاه اول:

د ر اين د يد گاه زمانی به يک موضوع د لبستگی پيد ا 
می کند  که از يک طرف بتواند  نيازها و انتظارات خود  
را پاسخ د هد  که شامل بعد  عملکرد ی د لبستگی به 
مکان است. اين بعد  به برآورد ن نيازها و اهد اف فرد ی 
(Shumaker , 1981) اشاره د ارد  و از طرف د يگر 
با الگوهای ذهنی ساخته شد ه خود  هماهنگ باشد  که 
به بعد  عاطفی اشاره د ارد  که اين بعد  با تعامل حسی 
انسان و مکان و نقش آن د ر هويت فرد ی د ر رابطه 
ضمن  عاطفی  بعد    (Willimams , 1981) بود ه 
ايجاد  حس د لبستگی و معنا بخشيد ن به زند گی فرد  
(Turan , 1977)، سبب بروز رفتارهای پاسخگو د ر 

قبال مکان می گرد د .  
ب – د ید گاه د وم: 

اين د يد گاه د لبستگی به مکان را با د و بعد  وابستگی 
به مکان و هويت مکان تعريف   می کند  که وابستگی 

به مکان نيز شامل سه بعد  است:
فرد   نيازهای  مکان  به  پاسخگويی  توانايی   -  1  
(Schumak , 1981)؛ 2 - تأثيرات حسی د ر رابطه 
با مکان(Rosenburg , 1960) ؛ 3 - ميزان تجارب 

قبلی فرد  از مکان. 

عوامل مؤثر د ر شکل گیری د لبستگی به مکان 
مکان  به  د لبستگی  زمينه  د ر  شد ه  انجام  مطالعات 

کند   می  اشاره  رابطه  اين  د ر  مختلفی  عوامل  به 
و  اجتماعی  فرهنگی،  عوامل  نقش  به  توان  می  که 
فرد ی (Low & Altman, 1992)، عوامل کالبد ی 
زمينه  عوامل   ،)Marcus & Sakissian , 1986)
ای عامل زمان و عوامل فعاليتی و تعاملی اشاره کرد . 

1. عوامل فرهنگی، اجتماعی و فرد ی  
بر اين اساس د لبستگی به مکان با چند  عامل بيان می شود : 
الف( د ر تبيين ويژگی های فرد ی و نقش آن د ر نحوه 

تعامل با مکان به عوامل مختلفی چون: 
1. جمعيت شناسی )سن، جنسيت، سواد (؛ 

2. نوع رابطه فرد  با مکان؛ 
3. نحوه گزينش مکان؛ 

4. مد ت اقامت؛ و 
5. سبک زند گی اشاره کرد . 

ب( د ر مورد  ويژگی های فرهنگی می توان به ميزان 
اشتغال به شبکه های اجتماعی و تعامالت فرهنگی 
اشاره کرد  که مبتنی بر مشارکت مرد م د ر مکان اشاره 

کرد . 
د ر  فرد   حضور  نحوه  به  اجتماعی  های  ويژگی  ج( 
مکان به همراه سايرين. عاملی قوی د ر تصميم فرد  
برای ماند ن د ر آن مکان است حس مثبت از ارتباطات 
د ل  که  نمايد   می  خلق  فرد   برای  د نيايی  اجتماعی، 
 fried) کند   تشويش می  د چار  را  آن، وی  از  کند ن 

 .), 1963
2. عوامل کالبد ی 

مکان  به  د لبستگی  بر  مکان  کالبد ی  بعد   نقش 
خد مات،  و  تسهيالت  وجود   به  د ارد   مستقيم  اشاره 
و  هند سی  ترکيب  د سترسی،  نحوه  سازماند هی،  نوع 
منجر  مکان  از  رضايتمند ی  به  نهايتًا  که  و  تزئينات 

می شود . 
3. عوامل زمینه ای 

نحوه  و  شهری  زمينه  د ر  مکان  قرارگيری  موقعيت 
که  عواملی هستند   بستر  و  زمينه  پيرامون،  با  ارتباط 

تأثير فراوانی د ر د لبستگی به مکان د ارد . 
4. عامل زمان

د ر روند  شکل گيری د لبستگی به مکان عامل زمان 
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يک  با  افراد   آشنايی  مد ت  طول  د ارد .  د خالت  نيز 
مکان، ميزان استفاد ه از آن و طول مد ت سکونت د ر 
آن عاملی است که گاه بد ون توجه به ساير ابعاد  سبب 
بروز د لبستگی به مکان د ر افراد  و گروه ها می گرد د . 

5. عوامل فعالیتی و تعاملی 
يکی از عوامل تأثير گذار فعاليت ها و تعامالت بين 
است  مکان  آن  د ر  انسان  انسان-  و  مکان  انسان- 
که  ترتيب  اين  به   .(Low & Altman , 1992)
نوع فعاليت های مکان سبب برآورد ه شد ن نيازها و 
انتظارات فرد  از مکان می گرد د  و مکان بايد  ظرفيت 
را  مکان  از  فرد   انتظارات  و  نيازها  ساختن  برآورد ه 
عوامل  گروه  د ر  نيز خود   عامل  اين  که  باشد   د اشته 

کالبد ی قابل بررسی است. 
وعوامل  مکان  به  د لبستگی  حس  بررسی  از  پس 
تاثيرگذار بر اين حس و ارائه مد ل پيشنهاد ی، هد ف 
مجتمع  کالبد ی  طرح  رابطه  بررسی  پژوهش  اين 
مسکونی و حس د لبستگی به مکان د ر ساکنين می 
بر  موثر  عوامل  بررسی  از  پس  راستا  اين  د ر  باشد . 
اين حس نهايتا چند  عامل مهم د راين حس تاثيرمی 

گذارد .
زمينه  عوامل  کالبد ی،  طرح  کلی  عامل  چهار  پس 
ای، عوامل فرد ی، اجتماعی، فرهنگی و عامل زمان 
تاثيرگذار هستند . د ر اين پژوهش عامل طرح کالبد ی 
تا  را  د يگر  عوامل  و  گيرد   می  قرار  بررسی  مورد  
حد ود ی کنترل کرد يم و يا با بررسی و آزمون سطح 

معناد اری آن را سنجيد يم.
و  مرد م  ميان  عاطفی  حسی  مکان،  به  د لبستگی 
که    (Gerson,1977) باشد   می  کالبد ی  فضای 
نحوی طراحی فضا، تعيين محل سکونت و بسياری 
از  کنند گان  استفاد ه  اجتماعی  و  فرد ی  های  ويژگی 
محيط د ر تعيين ميزان د لبستگی به مکان موثراست 
شد ه  انجام  اند کی  مطالعات   .(Michelson,1977)
است که ويژگی های کالبد ی مکان و ويژگی های 
ساکنان را د ر يک مد ل واحد  گرد آوره باشد  )عينی فر، 
1388(، مطالعات مربوط به د لبستگی به مکان بيشتر 
به وابستگی های روحی و عاطفی به مکان می پرد ازد  

.(Hummom,1992)
مد ل مربوط به تيلور و شوميکر )1983( که د لبستگی 

5

  
 .گاننگارند :ماخذ، برحس دلبستگي به مكان عوامل تاثيرگذار. 1نمودار 

 عامل زمان تاثيرگذار فرهنگي و اجتماعي، عوامل فردي، عوامل زمينه اي، ،عامل كلي طرح كالبدي پس چهار
حدودي كنترل  تا را عوامل ديگر مي گيرد و بررسي قرار طرح كالبدي مورد اين پژوهش عامل در .هستند

 .سنجيديم آزمون سطح معناداري آن را بررسي و با يا كرديم و
كه نحوي طراحي  )Gerson,1977( فضاي كالبدي مي باشد حسي عاطفي ميان مردم و ،دلبستگي به مكان

تعيين ميزان  محيط در ازاجتماعي استفاده كنندگان  بسياري ويژگي هاي فردي و تعيين محل سكونت و فضا،
مطالعات اندكي انجام شده است كه ويژگي هاي كالبدي  ).Michelson,1977( دلبستگي به مكان موثراست

مطالعات مربوط به  ،)1388 عيني فر،( يك مدل واحد گردآوره باشد در ويژگي هاي ساكنان را مكان و
). Hummom,1992( عاطفي به مكان مي پردازد تگي هاي روحي وبه وابس دلبستگي به مكان بيشتر

منحصر به فرد بودن « كان رابررسي مي كند،كه دلبستگي به م )1983( شوميكر و مدل مربوط به تيلور
ويژگي هاي  سازگاري ميان تعامالت اجتماعي و ،محدودهاي كالبدي يك مكان، كالبد

مل تعيين كننده دلبستگي به محيط مسكوني عوا »همبستگي گروهي ،همگوني گروهي ،كالبدي
اندازه  ،شيوه طراحي و گونه شناسي ،هدايت شده واحدهاي مسكوني ماهنگ وطراحي ه .شمرده شده اند
اين ويژگي ها كه به  ).1388 عيني فر،( غيره قابل تشخيص است و فضاي سبز، طراحي خيابان قطعات زمين،

 در ).Shumaker,1981( محيط موثر باشد اجتماعي مثبت از ويرايجاد تص ممكن است در طراحي ربط دارند،
 محدوده هاي طراحي شده، شوميكراست، و مدل تيلور مورد محدوده جغرافيايي كه ويژگي كالبدي دوم در

شامل مي  خانه ها رانماي عمومي  لبه هاي طراحي شده يا عناصري چون دسترسي هاي قابل تشخيص،

عوامل  
فردي 

اجتماعي 
فرهنگي

زمان 
 
و 

تجارب گذشته

 
 

عوامل زمينه ايي 
 

 
 

طرح كالبدي

 
حس دلبستگي  

به 
مكان

نمود ار 1. عوامل تاثیرگذار برحس د لبستگی به مکان، ماخذ: نگارند گان.
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فرد   به  »منحصر  کند ،  می  رابررسی  مکان  به 
بود ن کالبد  یک مکان، محد ود های کالبد ی، 
اجتماعی و ویژگی  سازگاری میان تعامالت 
همبستگی  گروهی،  همگونی  کالبد ی،  های 
محيط  به  د لبستگی  کنند ه  تعيين  عوامل  گروهی« 
مسکونی شمرد ه شد ه اند . طراحی هماهنگ و هد ايت 
شيوه  و  شناسی  گونه  مسکونی،  واحد های  شد ه 
طراحی، اند ازه قطعات زمين، طراحی خيابان، فضای 
سبز و غيره قابل تشخيص است )عينی فر، 1388(. 
اين ويژگی ها که به طراحی ربط د ارند ، ممکن است 
د ر ايجاد  تصوير اجتماعی مثبت از محيط موثر باشد  
جغرافيايی  محد ود ه  مورد   د ر   .(Shumaker,1981)
که ويژگی کالبد ی د وم د ر مد ل تيلور و شوميکراست، 
محد ود ه های طراحی شد ه، عناصری چون د سترسی 
های قابل تشخيص، لبه های طراحی شد ه يا نمای 
عمومی خانه ها را شامل می شود . عامل بعد ی اين 
پيوند  می د هد   را بيشتر به محيط  مد ل که ساکنين 
و به اجتماع محلی به ميزان يک کارکرد  ارزش می 
د ر  مذهبی  و  فرهنگی  های  مراسم  ها،  آيين  د هد ، 

ايجاد  حس د لبستگی به مکان موثر هستند ، و عوامل 
ميزان  چون  ای  ساد ه  متغيرهای  بيشتر  که  بعد ی 
تحصيالت، د رآمد  تا باورهای مذهبی و غيره را شامل 

می شود .
سپس بر اساس اين مد ل عوامل کالبد ی چون کيفيت 
و  اجتماعی  تعامالت  ها،  د سترسی  د اخلی،  فضاهای 
مکان  به  د لبستگی  برد ن  باال  د ر  سازماند هی  نوع 
موثرند . با استفاد ه از امکانات عمومی و رفاهی زمينه 
الزم برای فعاليت ساکنان فراهم می شود  )عينی فر، 
را  مکان  به  د لبستگی  منظر خوب  و  د يد   و  1388(؛ 
تشويق می کند . نتايج نشان می د هد  که کيفيت های 
کالبد ی و زيبا شناختی محيط د ر ميزان د لبستگی به 

 . (shumaker&Taylor ,1983)  مکان موثرند

شناخت محد ود ه و مطالعات مید انی
اين  مورد ی  نمونه های  انتخاب  و  ميد انی  مطالعه  با 
حس و عوامل تاثيرگذار آن مورد  بررسی قرار گرفت.                                                                                
د و نمونه برای پژوهش انتخاب شد . مجتمع امام رضا 
مد نی  شهرک  د ر  د و  هر  که  خمينی  امام  مجتمع  و 

6

به اجتماع محلي به ميزان يك  به محيط پيوند مي دهد و بيشتر ساكنين راعامل بعدي اين مدل كه  .شود
 حس دلبستگي به مكان موثر ايجاد مذهبي در مراسم هاي فرهنگي و آيين ها، ارزش مي دهد، كاركرد
غيره  باورهاي مذهبي و تا درآمد متغيرهاي ساده اي چون ميزان تحصيالت، عوامل بعدي كه بيشتر و هستند،

. مي شودشامل  را
نوع  تعامالت اجتماعي و دسترسي ها، ،ل كالبدي چون كيفيت فضاهاي داخلياساس اين مدل عوام سپس بر

رفاهي زمينه الزم براي  امكانات عمومي و استفاده از با .بردن دلبستگي به مكان موثرند باال سازماندهي در
 .ب دلبستگي به مكان را تشويق مي كندخو منظر و ديد و ؛)1388 عيني فر،( فعاليت ساكنان فراهم مي شود

 ميزان دلبستگي به مكان موثرند زيبا شناختي محيط در تايج نشان مي دهد كه كيفيت هاي كالبدي ون
)shumaker&Taylor ,1983.(  
 

مطالعات ميداني شناخت محدوده و 
.                                                                                گرفت بررسي قرار آن مورد عوامل تاثيرگذار انتخاب نمونه هاي موردي اين حس و مطالعه ميداني و با

   همدان شهرك مدني در دو مجتمع امام خميني كه هر و مجتمع امام رضا .نمونه براي پژوهش انتخاب شد دو
 دفمند شانس عامل زمينه اي راانتخاب ه با، چون هدف اصلي اين تحقيق بررسي طرح كالبدي بود .مي باشد

يك بستر  بررسي در يعني انتخاب مجتمع هاي مورد كم كرديم، را مي باشد بستر و شهر كه شامل مجاورت با
.    واقع شده كه توسط يك خيابان از هم جدا شده اند

 

 
 .نگارندگان :منبععكس قرارگيري نمونه هاي مورد مطالعه، . 1نقشه 

 
                                                                 م رضا                            مجتمع مسكوني اما

مجتمع امام 
خميني

نقشه 1. عکس قرارگیري نمونه هاي مورد  مطالعه، منبع: نگارند گان.
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تحقيق  اين  اصلی  هد ف  چون  باشد .  می  همد ان   
بررسی طرح کالبد ی بود ، با انتخاب هد فمند  شانس 
عامل زمينه ای را که شامل مجاورت با شهر و بستر 
های  مجتمع  انتخاب  يعنی  کرد يم،  کم  را  باشد   می 
مورد  بررسی د ر يک بستر واقع شد ه که توسط يک 

خيابان از هم جد ا شد ه اند .   

مجتمع مسکونی امام رضا                                                                                            
است  ميانی  باز  فضای  بصورت  کالبد ی  طرح  نوع 
اکباتان  اميد   شرکت  توسط   1364 سال  د ر  که 
ها  ساختمان  طراحی  الگوی  است.  گرد يد ه  احد اث 
متعارف است و جمعيت ساکن آن 2288 نفر و تعد اد  
بلوک های ساختمانی آن 68 بلوک و تعد اد  طبقات 
واحد    572 د ارای  و  باشد   می  طبقه   4.5 بلوک  هر 
مسکونی است، متراژهای واحد ها 64،54،94 متر می 
باشد . اين مجتمع د ارای نانوايی، سوپرمارکت، مسجد ، 
پارکينگ، بنگاه معامالت ملکی، ميوه فروشی، فضای 
بازی کود کان است. به علت ايجاد  تعامالت اجتماعی 

مکان های جذابی وجود  ند ارد .
                                                                             

مجتمع مسکونی امام خمینی                                                                             
نوع طرح کالبد ی بصورت خرد گانی می باشد  که د ر 
سال1381 توسط مسکن و شهرسازی احد اث گرد يد ه 
است. الگوی طراحی ساختمان ها متعارف می باشد  
های  بلوک  تعد اد   و  1995نفر  آن  ساکن  جمعيت  و 
 4 بصورت  بلوک  هر  باشد .  می  بلوک   40 ساختمان 
طبقه و اين مجتمع د ارای 570 واحد  مسکونی است. 
متراژهای واحد ها 84،54،44،34 متری است. خد مات 
و  کتابخانه  سوپرمارکت،  نانوايی،  محوطه  د ر  موجود  
ملکی  معامالت  بنگاه  پارکينگ،  اجتماعات،  سالن 
ها  ساختمان  مجتمع  اين  د ر  است.  فروشی  ميوه  و 
يکسان همراه با نماهای بی روح و خشک، وضعيت 
به  رنگ  از  استفاد ه  نامطلوب،  و  نامناسب  آسفالت 
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 بين 2 تا 4 نفر می باشد .               
د ر  نشد ه  طراحی  باقيماند ه  فضاهای  وجود   د ليل  به 
مجتمع امام خمينی و بيکرانی فضا د ر کوی امام رضا 
زمين های باير د ر اطراف و د ور بود ن از فضای فعال 
و سرزند ه شهری اين مکان را برای کاربری مسکونی 
موجود   های  مجتمع  ساکنان  به  و  ساخته  نامناسب 
نوعی احساس ترد  شد گی و انزوا د اد ه است. وضعيت 
د سترسی به مرکز شهر به صورتی است که فواصل 
زمانی سرويس د هی حمل ونقل عمومی طوالنيست.

فرهنگی  و  اجتماعی  فرد ی،  عوامل  بررسی  برای 
را  زير  موارد   تمامی  که  است  شد ه  مطرح  سواالتی 
که همه از زير مجموعه های اين عوامل می باشد ، 

د ر بر گيرد :                                                             
- جمعيت شناختی )سن، جنسيت، سواد (؛                                                                                 
- نوع رابطه فرد  با مکان )مالک- مستاجر(؛                                                                            
- نحوه گزينش مکان؛ و                                                                                                   
- سبک زند گی.                                                                                                          

اين  نامه ها توسط ساکنين  از پر شد ن پرسش  پس 
سواالت مورد  بررسی قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد :                                                                                        
شرکت  فراوانی  توزيع  بررسی  به   1 شماره  جد ول 
نوع  تحصيالت،  ميزان  جنسيت،  براساس  کنند گان 

مالکيت و نوع مجتمع مسکوني می پرد ازد . 
با توجه به جد ول 1 می توان نتيجه گرفت که مرد ان 
شرکت  تعد اد   بيشترين   %52/1 فراوانی  د رصد   با 
کنند گان و مابقی زنان می باشند . همچنين بيشترين 
تعد اد  شرکت کنند گان د ارای مد رک تحصيلی د يپلم 
  %14/6 فراوانی  د رصد   با  آنها  کمترين  و   )  %68/8(
د ارای مد رک تحصيلی ليسانس می باشند . از طرفی 
85/4%  شرکت کنند گان مد رکشان د يپلم و کمتر از 
د يپلم می باشد . از طرفي می توان نتيجه گرفت که 
بيشتر شرکت کنند گان با د رصد  فراوانی 75%  صاحب 
باشند . شرکت  تنها 25%  مستاجر می  و  بود ه  ملک 
تعد اد   به  حاضر  پژوهش  د ر  آزمون  مورد   کنند گان 
د و مجتمع  د ر هر  بطور مساوی  و همچنين  نفر   48
مسکونی امام رضا و امام خمينی مورد  سنجش قرار 
گرفته اند . جد ول شماره 2 شاخص های آماری مربوط 
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به مد ت اقامت د ر مجتمع و سن شرکت کنند گان را 
مورد  سنجش قرار می د هد .

با توجه به جد ول 2 می توان گفت که ميانگين مد ت 
اقامت ساکنين د ر هر د و مجتمع 4/12 سال و انحراف 
استاند ار آن نيز 2/32 سال می باشد . همچنين کمترين 
سابقه برابر يک سال و بيشترين سابقه 10 ساله می 
باشد . از طرفي ميانگين سن سرپرست خانوار د ر هر 
و  سال   39/33 خمينی  امام  و  رضا  امام  مجتمع  د و 
انحراف استاند ار آن نيز 5/23 سال می باشد . همچنين 

محد ود  سنی شرکت کنند گان 30 سال می باشد .
نوع  جنسيت،  بين  معناد اری  تفاوت  اول:  فرضیه 
مالکيت و نوع مجتمع مسکوني شرکت کنند گان د ر 

رابطه با حس د لبستگی به مکان وجود  د ارد .

نوع  جنسيت،  بين  معناد اری  تفاوت  صفر:  فرضیه 
مالکيت و نوع مجتمع مسکوني شرکت کنند گان د ر 

رابطه با حس د لبستگی به مکان وجود  ند ارد .
برای اثبات فرضيه فوق از آزمون غيرپارامتری تفاوت 
ويتنی  من  آزمون  نام  د وگروه (T) با  ميانگينهای 
استفاد ه شد ه است. جد ول شماره 3 به بررسی تفاوت 
برحسب  مکان  به  د لبستگی  حس  بين  معناد اری 

جنسيت شرکت کنند گان می پرد ازد .
با توجه به سطوح معناد اری و اينکه اين مقد ار بيشتر 
از 0/05 می باشد ، لذا تفاوت معناد اری بين جنسيت، 
نوع ماکيت و نوع مجتمع مسکوني شرکت کنند گان 
ند ارد .  وجود   مکان  به  د لبستگی  حس  با  رابطه  د ر 

بنابراين فرضيه صفر تائيد  می گرد د . 

8

ع مالكيت و نوع مجتمع توزيع فراواني شركت كنندگان برحسب جنسيت، ميزان تحصيالت، نو. 1جدول 
  .نگارندگان :منبع؛ مسكوني

  درصد تجمعي  درصد صحيح درصد فراواني زيرگروه  گروه
  1/52 1/52 1/52 25  مرد  جنسيت

  100 9/47 9/47 23  زن
  7/16 7/16 7/16 8 بي سواد  تحصيالت

  4/85 8/68 8/68 33  ديپلم
  100 6/14 6/14 7 ليسانس

  75  75 75 36  مالك  مالكيت
  100  25 25 12 مستاجر

  50  50 50 24 امام رضا  مجتمع
  100  50 50 24 امام خميني

  
بيشترين تعداد شركت % 1/52با توجه به جدول فوق مي توان نتيجه گرفت كه مردان با درصد فراواني 

همچنين بيشترين تعداد شركت كنندگان داراي مدرك تحصيلي ديپلم  .كنندگان و مابقي زنان مي باشند
% 4/85از طرفي . داراي مدرك تحصيلي ليسانس مي باشند% 6/14و كمترين آنها با درصد فراواني %) 8/68(

از طرفي مي توان نتيجه گرفت كه بيشتر شركت  .شركت كنندگان مدركشان ديپلم و كمتر از ديپلم مي باشد
كت كنندگان مورد آزمون شر .مستاجر مي باشند% 25صاحب ملك بوده و تنها % 75كنندگان با درصد فراواني 

نفر و همچنين بطور مساوي در هر دو مجتمع مسكوني امام رضا و امام خميني  48در پژوهش حاضر به تعداد 
شاخص هاي آماري مربوط به مدت اقامت در مجتمع و سن  2جدول شماره  .مورد سنجش قرار گرفته اند

 .شركت كنندگان را مورد سنجش قرار مي دهد
  

  .نگارندگان :منبع؛ فراواني شركت كنندگان برحسب مدت اقامت در مجتمع و سن توزيع. 2جدول 
  حداكثر  حداقل  واريانس  انحراف استاندارد  نما  ميانه  ميانگين  متغير

  10  1  38/5  32/2  3  3  12/4  مدت اقامت
  55  25  37/27  23/5  38  5/39  33/39  سن

  
سال و انحراف  12/4ساكنين در هر دو مجتمع  با توجه به جدول فوق مي توان گفت كه ميانگين مدت اقامت

ساله مي  10همچنين كمترين سابقه برابر يك سال و بيشترين سابقه . سال مي باشد 32/2استاندار آن نيز 
سال و انحراف  33/39از طرفي ميانگين سن سرپرست خانوار در هر دو مجتمع امام رضا و امام خميني  .باشد

  .سال مي باشد 30همچنين محدود سني شركت كنندگان . ي باشدسال م 23/5استاندار آن نيز 
تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع مالكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان در رابطه با  :فرضيه اول

  .حس دلبستگي به مكان وجود دارد
در رابطه با تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع مالكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان : فرضيه صفر

  .حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

8

ع مالكيت و نوع مجتمع توزيع فراواني شركت كنندگان برحسب جنسيت، ميزان تحصيالت، نو. 1جدول 
  .نگارندگان :منبع؛ مسكوني

  درصد تجمعي  درصد صحيح درصد فراواني زيرگروه  گروه
  1/52 1/52 1/52 25  مرد  جنسيت

  100 9/47 9/47 23  زن
  7/16 7/16 7/16 8 بي سواد  تحصيالت

  4/85 8/68 8/68 33  ديپلم
  100 6/14 6/14 7 ليسانس

  75  75 75 36  مالك  مالكيت
  100  25 25 12 مستاجر

  50  50 50 24 امام رضا  مجتمع
  100  50 50 24 امام خميني

  
بيشترين تعداد شركت % 1/52با توجه به جدول فوق مي توان نتيجه گرفت كه مردان با درصد فراواني 

همچنين بيشترين تعداد شركت كنندگان داراي مدرك تحصيلي ديپلم  .كنندگان و مابقي زنان مي باشند
% 4/85از طرفي . داراي مدرك تحصيلي ليسانس مي باشند% 6/14و كمترين آنها با درصد فراواني %) 8/68(

از طرفي مي توان نتيجه گرفت كه بيشتر شركت  .شركت كنندگان مدركشان ديپلم و كمتر از ديپلم مي باشد
كت كنندگان مورد آزمون شر .مستاجر مي باشند% 25صاحب ملك بوده و تنها % 75كنندگان با درصد فراواني 

نفر و همچنين بطور مساوي در هر دو مجتمع مسكوني امام رضا و امام خميني  48در پژوهش حاضر به تعداد 
شاخص هاي آماري مربوط به مدت اقامت در مجتمع و سن  2جدول شماره  .مورد سنجش قرار گرفته اند

 .شركت كنندگان را مورد سنجش قرار مي دهد
  

  .نگارندگان :منبع؛ فراواني شركت كنندگان برحسب مدت اقامت در مجتمع و سن توزيع. 2جدول 
  حداكثر  حداقل  واريانس  انحراف استاندارد  نما  ميانه  ميانگين  متغير

  10  1  38/5  32/2  3  3  12/4  مدت اقامت
  55  25  37/27  23/5  38  5/39  33/39  سن

  
سال و انحراف  12/4ساكنين در هر دو مجتمع  با توجه به جدول فوق مي توان گفت كه ميانگين مدت اقامت

ساله مي  10همچنين كمترين سابقه برابر يك سال و بيشترين سابقه . سال مي باشد 32/2استاندار آن نيز 
سال و انحراف  33/39از طرفي ميانگين سن سرپرست خانوار در هر دو مجتمع امام رضا و امام خميني  .باشد

  .سال مي باشد 30همچنين محدود سني شركت كنندگان . ي باشدسال م 23/5استاندار آن نيز 
تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع مالكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان در رابطه با  :فرضيه اول

  .حس دلبستگي به مكان وجود دارد
در رابطه با تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع مالكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان : فرضيه صفر

  .حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

9

با نام آزمون من ويتني استفاده  (T)براي اثبات فرضيه فوق از آزمون غيرپارامتري تفاوت ميانگينهاي دوگروه 
به بررسي تفاوت معناداري بين حس دلبستگي به مكان برحسب جنسيت شركت  3جدول شماره  .شده است

 .كنندگان مي پردازد
  

  .نگارندگان :اخذم؛ اثبات تفاوت معناداري بين متغير وابسته با جنسيت .3جدول 
 شاخص هاي استنباطي                     

  متغيرها
  يو من ويتني

Mann-Whitney U 
  آماره
Z  

  سطح معناداري
Asymp. Sig. (2-tailed) 

  372/0  -894/0  246  جنسيت

  559/0  -584/0  5/192  نوع مالكيت

  189/0  -312/1  227  نوع مجتمع مسكوني

  
مي باشد، لذا تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع  05/0با توجه به سطوح معناداري و اينكه اين مقدار بيشتر از 

بنابراين . ماكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان وجود ندارد
  . گردد فرضيه صفر تائيد مي

حصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان تفاوت معناداري بين نوع مدرك ت :فرضيه دوم
  .وجود دارد

تفاوت معناداري بين نوع مدرك تحصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان : فرضيه صفر
  .وجود ندارد

استفاده شده  ANOVAبراي اثبات فرضيه فوق از آزمون تحليل واريانس يطرفه بين آزمودني با نام آزمون 
به بررسي تفاوت معناداري بين حس دلبستگي به مكان برحسب ميزان تحصيالت  4جدول شماره  .است

  .مسكوني شركت كنندگان مي پردازد
  .نگارندگان :اخذم؛ اثبات تفاوت معناداري بين متغير وابسته با ميزان تحصيالت .4جدول 

  درجه آزادي
df  

  آماره
F  

  سطح معناداري
Asymp. Sig. (2-tailed)  

  تيجهن

  رد فرضيه  539/0  627/0  2
  

مي باشد، لذا تفاوت معناداري بين نوع مدرك   05/0با توجه به سطح معناداري و اينكه اين مقدار بيشتر از 
 بنابراين فرضيه صفر اثبات مي. تحصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

فرهنگي و  اجتماعي، كه هيچ رابطه معناداري بين عوامل فردي، نتايج حاصل ازبررسي ها نشان داد. گردد
بنابراين سواالت مطرح شده در پرسش نامه ها به بررسي رابطه طرح .حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

 گرفتيم و نظر شاخص تاثيرگذار در 6براي طرح كالبدي . كالبدي و حس دلبستگي به مكان مي پردازد
:                                                        كه در زير به آن ها اشاره مي كنيم شاخصه ها مطرح كرديم، سواالت را بر اساس اين

  

جد ول 3. اثبات تفاوت معناد اری بین متغیر وابسته با جنسیت؛ ماخذ: نگارند گان.

جد ول 2. توزیع فراوانی شرکت کنند گان برحسب مد ت اقامت د ر مجتمع و سن؛ منبع: نگارند گان.

جد ول 1. توزیع فراوانی شرکت کنند گان برحسب جنسیت، میزان تحصیالت، نوع مالکیت و نوع مجتمع مسکوني؛ منبع: نگارند گان.
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مد رک  نوع  بين  معناد اری  تفاوت  د وم:  فرضیه 
تحصيلی شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی 

به مکان وجود  د ارد .
مد رک  نوع  بين  معناد اری  تفاوت  صفر:  فرضیه 
تحصيلی شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی 

به مکان وجود  ند ارد .
واريانس  تحليل  آزمون  از  فوق  فرضيه  اثبات  برای 
 ANOVA آزمون  نام  با  آزمود نی  بين  يطرفه 
استفاد ه شد ه است. جد ول شماره 4 به بررسی تفاوت 
معناد اری بين حس د لبستگی به مکان برحسب ميزان 

تحصيالت مسکونی شرکت کنند گان می پرد ازد .
با توجه به سطح معناد اری و اينکه اين مقد ار بيشتر از 
0/05 می باشد ، لذا تفاوت معناد اری بين نوع مد رک  
تحصيلی شرکت کنند گان د ر رابطه با حس د لبستگی 
اثبات  صفر  فرضيه  بنابراين  ند ارد .  وجود   مکان  به 
که  د اد   نشان  ها  ازبررسی  حاصل  نتايج  گرد د .  می 

اجتماعی،  فرد ی،  عوامل  بين  معناد اری  رابطه  هيچ 
ند ارد . وجود   مکان  به  د لبستگی  حس  و  فرهنگی 
به  ها  نامه  پرسش  د ر  شد ه  مطرح  سواالت  بنابراين 
بررسی رابطه طرح کالبد ی و حس د لبستگی به مکان 
تاثيرگذار  6 شاخص  کالبد ی  برای طرح  پرد ازد .  می 
د ر نظر گرفتيم و سواالت را بر اساس اين شاخصه ها 
مطرح کرد يم، که د ر زير به آن ها اشاره می کنيم:                                                                  
برای بررسی رابطه بين حس د لبستگی به مکان وشش 
شاخص معرفی شد ه طرح کالبد ی 50 پرسشنامه با20 
نمايد ،  تعيين  را  ما  اهد اف  مجموع  که  متنوع  سوال 
ميزان  کرد ن  مطرح  با  منظور  بد ين  گرد يد .  طراحی 
عالقه آزمون شوند گان به محل سکونت خود  و ميزان 
رضايت آنها از محل و همچنين تمايل به نقل مکان 
از محل سکونت فعلی خود  متغير حس د لبستگی به 

مکان را مورد  سنجش قرار د اد يم.
آشنايی  ميزان  از  اجتماعی  تعامالت  شاخص  برای 

10

 گرفتيم و نظر شاخص تاثيرگذار در 6براي طرح كالبدي . كالبدي و حس دلبستگي به مكان مي پردازد
:                                                                   كه در زير به آن ها اشاره مي كنيم شاخصه ها مطرح كرديم، سواالت را بر اساس اين

 

  
 .گاننگارند :ماخذ، عوامل طرح كالبدي. 2نمودار 

 20پرسشنامه با 50طرح كالبدي  براي بررسي رابطه بين حس دلبستگي به مكان وشش شاخص معرفي شده
مطرح كردن ميزان عالقه  بدين منظور با .طراحي گرديد تعيين نمايد، را سوال متنوع كه مجموع اهداف ما

محل  همچنين تمايل به نقل مكان از محل و از ميزان رضايت آنها آزمون شوندگان به محل سكونت خود و
. داديم مورد سنجش قرار سكونت فعلي خود متغير حس دلبستگي به مكان را

يكديگر سواالتي مطرح  نحوه ارتباط آنها با هم و ميزان آشنايي ساكنين با ت اجتماعي ازبراي شاخص تعامال
 مشاهداتي انجام شد و فضاهاي اجتماع پذير نحوه مبلمان فضاهاي اطراف مجتمع ها و از همينطور و شد

كيفيت فضاهاي داخلي نيز ميزان رضايت  هيالت وبراي متغيرهاي نوع تس .گرفت سپس مورد سنجش قرار
سايت مورد  در خدمات موجود امكانات رفاهي و چيدمان و نورگيري واحدها، اندازه واحدهاي آپارتماني، آنها از

 ورودي اصلي و پياده، قرارگيري دسترسي هاي سواره و نحوه دسترسي به مجتمع ها، .گرفت بررسي قرار
مطرح  نيز براي شاخصه هاي ديگر نوع مصالح بلوك ها رنگ و قرارگيري بلوك ها،نحوه  و چشم انداز فرعي،

. رسيديم مشاهدات به نتايج زير پرسشنامه ها وبررسي  نهايتا پس از گرفت، مورد سنجش قرار و شد
بين حس دلبستگي به مكان و متغيرهاي تعامالت اجتماعي، تسهيالت و امكانات رفاهي، نوع  :فرضيه سوم

. رابطه معناداري وجود دارد) متغيرهاي كالبدي(منظر  و ، سازماندهي، كيفيت فضاي داخلي و ديددسترسي
بين حس دلبستگي به مكان و متغيرهاي تعامالت اجتماعي، تسهيالت و امكانات رفاهي، نوع : فرضيه صفر

. اري وجود نداردرابطه معناد) متغيرهاي كالبدي(منظر  و دسترسي، سازماندهي، كيفيت فضاي داخلي و ديد
به  5جدول شماره  .براي اثبات فرضيه فوق از آزمون همبستگي غير پارامتري اسپيرمن استفاده شده است

بررسي ارتباط معناداري بين حس دلبستگي به مكان با متغيرهاي تعامالت اجتماعي، تسهيالت و امكانات 
 .نظر مي پردازدم و رفاهي، نوع دسترسي، سازماندهي، كيفيت فضاي داخلي و ديد

تسهيال ت و 
امكانات رفاهي                                                                          

كيفيت فضاهاي 
                            داخلي                                                    

 
نوع دسترسي 

                                                                                           

                                                                               تعامالت اجتماعي       

نوع سازماندهي 
عملكرديفضايي-

 
ديدومنظر

شاخصه هاي 
طرح كالبدي

جد ول 4. اثبات تفاوت معناد اری بین متغیر وابسته با میزان تحصیالت؛ ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 2. عوامل طرح کالبد ی، ماخذ: نگارند گان.

9

با نام آزمون من ويتني استفاده  (T)براي اثبات فرضيه فوق از آزمون غيرپارامتري تفاوت ميانگينهاي دوگروه 
به بررسي تفاوت معناداري بين حس دلبستگي به مكان برحسب جنسيت شركت  3جدول شماره  .شده است

 .كنندگان مي پردازد
  

  .نگارندگان :اخذم؛ اثبات تفاوت معناداري بين متغير وابسته با جنسيت .3جدول 
 شاخص هاي استنباطي                     

  متغيرها
  يو من ويتني

Mann-Whitney U 
  آماره
Z  

  سطح معناداري
Asymp. Sig. (2-tailed) 

  372/0  -894/0  246  جنسيت

  559/0  -584/0  5/192  نوع مالكيت

  189/0  -312/1  227  نوع مجتمع مسكوني

  
مي باشد، لذا تفاوت معناداري بين جنسيت، نوع  05/0با توجه به سطوح معناداري و اينكه اين مقدار بيشتر از 

بنابراين . ماكيت و نوع مجتمع مسكوني شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان وجود ندارد
  . گردد فرضيه صفر تائيد مي

حصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان تفاوت معناداري بين نوع مدرك ت :فرضيه دوم
  .وجود دارد

تفاوت معناداري بين نوع مدرك تحصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان : فرضيه صفر
  .وجود ندارد

استفاده شده  ANOVAبراي اثبات فرضيه فوق از آزمون تحليل واريانس يطرفه بين آزمودني با نام آزمون 
به بررسي تفاوت معناداري بين حس دلبستگي به مكان برحسب ميزان تحصيالت  4جدول شماره  .است

  .مسكوني شركت كنندگان مي پردازد
  .نگارندگان :اخذم؛ اثبات تفاوت معناداري بين متغير وابسته با ميزان تحصيالت .4جدول 

  درجه آزادي
df  

  آماره
F  

  سطح معناداري
Asymp. Sig. (2-tailed)  

  تيجهن

  رد فرضيه  539/0  627/0  2
  

مي باشد، لذا تفاوت معناداري بين نوع مدرك   05/0با توجه به سطح معناداري و اينكه اين مقدار بيشتر از 
 بنابراين فرضيه صفر اثبات مي. تحصيلي شركت كنندگان در رابطه با حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

فرهنگي و  اجتماعي، كه هيچ رابطه معناداري بين عوامل فردي، نتايج حاصل ازبررسي ها نشان داد. گردد
بنابراين سواالت مطرح شده در پرسش نامه ها به بررسي رابطه طرح .حس دلبستگي به مكان وجود ندارد

 گرفتيم و نظر شاخص تاثيرگذار در 6براي طرح كالبدي . كالبدي و حس دلبستگي به مكان مي پردازد
:                                                        كه در زير به آن ها اشاره مي كنيم شاخصه ها مطرح كرديم، سواالت را بر اساس اين
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ساکنين با هم و نحوه ارتباط آنها با يکد يگر سواالتی 
مطرح شد  و همينطور از نحوه مبلمان فضاهای اطراف 
مجتمع ها و فضاهای اجتماع پذير مشاهد اتی انجام 

شد  و سپس مورد  سنجش قرار گرفت. 
فضاهای  کيفيت  و  تسهيالت  نوع  متغيرهای  برای 
واحد های  اند ازه  از  آنها  رضايت  ميزان  نيز  د اخلی 
امکانات  و  چيد مان  واحد ها،  نورگيری  آپارتمانی، 
بررسی  مورد   سايت  د ر  موجود   خد مات  و  رفاهی 
قرار گرفت. نحوه د سترسی به مجتمع ها، قرارگيری 
د سترسی های سواره و پياد ه، ورود ی اصلی و فرعی، 
بلوک ها، رنگ و نوع  اند از و نحوه قرارگيری  چشم 
مصالح بلوک ها نيز برای شاخصه های د يگر مطرح 
شد  و مورد  سنجش قرار گرفت، نهايتا پس از بررسی 

پرسشنامه ها و مشاهد ات به نتايج زير رسيد يم.
و  مکان  به  د لبستگی  حس  بين  سوم:  فرضیه 
امکانات  و  تسهيالت  اجتماعی،  تعامالت  متغيرهای 
فضای  کيفيت  سازماند هی،  د سترسی،  نوع  رفاهی، 
رابطه  کالبد ی(  )متغيرهای  منظر  و  د يد   و  د اخلی 

معناد اری وجود  د ارد .
و  مکان  به  د لبستگی  حس  بين  صفر:  فرضیه 
امکانات  و  تسهيالت  اجتماعی،  تعامالت  متغيرهای 
فضای  کيفيت  سازماند هی،  د سترسی،  نوع  رفاهی، 
رابطه  کالبد ی(  )متغيرهای  منظر  و  د يد   و  د اخلی 

معناد اری وجود  ند ارد .
غير  همبستگی  آزمون  از  فوق  فرضيه  اثبات  برای 
پارامتری اسپيرمن استفاد ه شد ه است. جد ول شماره 
5 به بررسی ارتباط معناد اری بين حس د لبستگی به 
و  تسهيالت  اجتماعی،  تعامالت  متغيرهای  با  مکان 
کيفيت  سازماند هی،  د سترسی،  نوع  رفاهی،  امکانات 

فضای د اخلی و د يد  و منظر می پرد ازد .

نتیجه گیري و جمعبند ي
متغيرهای  با  وابسته  متغير  بين  همبستگی  ضريب 
مستقل به غير از متغير کيفيت فضای د اخلی مقد اری 
مثبت می باشد  که نشان می د هد  د ر صورت وجود  
رابطه معناد اری، با افزايش متغير وابسته متغير مستقل 
نيز افزايش می يابد . تنها متغيرهای نوع د سترسی و 
و   0/022 ترتيب  به  معناد اری  با سطح  منظر  و  د يد  
0/024 که کمتر از 0/05 می باشند  با متغير وابسته 
)حس د لبستگی به مکان( رابطه معناد اری د ارند . لذا 
با متغير حس  رابطه معناد اری  ساير متغيرهای د يگر 
د لبستگی به مکان ند اشته و نشان می هند  که نوع 
د سترسی و د يد  و منظر می تواند  عاملی تاثيرگذار د ر 
د اشته  را  مربوطه  مکان  به  د لبستگی  حس  افزايش 
باشد . برای تعامالت اجتماعی د ر اين پژوهش، فاصله 
فضاهای تعامل و ارتباط يا نشستن مورد  نظر، د ر حد  
همجواری  نظريه  مشورتی  اجتماعی-  های  فاصله 
ارتباط  د ر  که  نظرياتی  طبق  است.  ت.هال  اد وارد  
تاثير  رفتارها  اين  د ارد ،  وجود   اجتماعی  تعامالت  با 
فراوانی د ر حس د لبستگی به مکان د ارد ، اما مجتمع 
های مورد  مطالعه ما د ر يک محد ود ه فرهنگی خاصی 
د ر  اجتماعی  تعامالت  که  شد   مشاهد ه  و  شد ه  واقع 
تاثيرگذار  عامل  عنوان  به  بتوان  که  نيست  سطحی 
نتايج ما  فقط د يد  و منظر و  مطرح شود ، لذا اعتبار 

نوع د سترسی را د ر بر می گيرد .
به  نسبت  متفاوتی  های  ارزيابی  و  ها  حس  مرد م 
مجتمع های مسکونی خود  د ارند ، د اد ه های حاصل 
می  نشان  را  معناد اری  روابط  ميزان  پژوهش  اين  از 
می  د يد ه   5 شماره  جد ول  د ر  که  همانگونه  د هد ، 
منظرعناصری  و  د يد   و  د سترسی  نوع  عامل  و  شود  

11

 متغيرهاي مستقل                 
 منظر و ديد  كيفيت فضاي داخلي سازماندهي  نوع دسترسي تسهيالت و امكانات رفاهي  تعامالت اجتماعي  شاخص هاي آماري

  326/0  -101/0  108/0  329/0 214/0 001/0 ضريب همبستگي
  024/0  493/0  465/0  022/0 143/0 992/0 سطح معناداري

  
  

  نتيجه گيري و جمعبندي
ضريب همبستگي بين متغير وابسته با متغيرهاي مستقل به غير از متغير كيفيت فضاي داخلي مقداري مثبت 

وابسته متغير مستقل نيز افزايش  مي باشد كه نشان مي دهد در صورت وجود رابطه معناداري، با افزايش متغير
كه كمتر از  024/0و  022/0منظر با سطح معناداري به ترتيب  و تنها متغيرهاي نوع دسترسي و ديد .مي يابد

لذا ساير متغيرهاي ديگر  .رابطه معناداري دارند) حس دلبستگي به مكان(مي باشند با متغير وابسته  05/0
منظر مي  و گي به مكان نداشته و نشان مي هند كه نوع دسترسي و ديدرابطه معناداري با متغير حس دلبست

 براي تعامالت اجتماعي در .تواند عاملي تاثيرگذار در افزايش حس دلبستگي به مكان مربوطه را داشته باشد
مشورتي  -فاصله هاي اجتماعي حد در نشستن مورد نظر، ارتباط يا فاصله فضاهاي تعامل و ،اين پژوهش

 اين رفتارها تعامالت اجتماعي وجود دارد، ارتباط با طبق نظرياتي كه در .هال است.تد مجواري ادوارنظريه ه
يك محدوده فرهنگي  در مطالعه ما اما مجتمع هاي مورد حس دلبستگي به مكان دارد، فراواني در تاثير

 ان عامل تاثيرگذارسطحي نيست كه بتوان به عنو مشاهده شد كه تعامالت اجتماعي در خاصي واقع شده و
  .نوع دسترسي را در بر مي گيرد و منظر و فقط ديد نتايج ما  لذا اعتبار مطرح شود،

اين  داده هاي حاصل از دارند، ارزيابي هاي متفاوتي نسبت به مجتمع هاي مسكوني خود مردم حس ها و
عامل نوع  و دديده مي شو 5جدول شماره  همانگونه كه در نشان مي دهد، پژوهش ميزان روابط معناداري را

 و عالقه زيبا .ساكنين اين مجتمع ها دارند در هستند كه بيشترين تاثير رامنظرعناصري  و دسترسي و ديد
معمولي ترين جلوه هاي طبيعت مثل يك درخت يا يك  .قوي است مردم بسيار اكثر چشم انداز طبيعي در

نشان مي دهند كه تماشاي مناظر طبيعي فشار  پژوهش ها ،فضاي باز كوچك نيز مي تواند لذت بخش باشد
بسيار مورد توجه قرار مي  حيط وجود داشته باشد،م وقتي پوشش گياهي مناسبي در .كاهش مي دهد رواني را

 پيداكردن مسيرها در عدم سردرگمي در نحوه رسيدن به بلوك ها، پياده، تسهيل دردسترسي سواره و .گيرد
 .افزايش ميزان حس دلبستگي به مكان اثرگذار مي باشد در و دارد ميت قرارمجتمع هاي مسكوني نيز مورد اه

نتايج چنين پژوهش هايي ضمن افزودن به دانش برنامه ريزي و طراحي مجتمع هاي مسكوني به تدوين 
  .فراهم مي كند را امكان طراحي مسكن باكيفيت بهتر ضوابط طراحي مناسب تر كمك مي كند و

  
 منابع و ماخذ 

هنرهاي زيبا، تابستان  تبيين مدل دلبستگي به مكان و بررسي عناصر و ابعاد مختلف آن،) 1389( مريم ان،چرخچي
38،1388،37-48  

زمستان  هنرهاي زيبا، طراحي مجموعه هاي مسكوني، در محيطي موثر -عوامل انساني) 1379( عليرضا عيني فر،
8،1379،109-118  

جد ول 5. ارتباط بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش، منبع: نگارند گان.
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هستند  که بيشترين تاثير را د ر ساکنين اين مجتمع ها 
د ارند . عالقه زيبا و چشم اند از طبيعی د ر اکثر مرد م 
طبيعت  های  جلوه  ترين  معمولی  است.  قوی  بسيار 
می  نيز  کوچک  باز  فضای  يک  يا  د رخت  يک  مثل 
تواند  لذت بخش باشد ، پژوهش ها نشان می د هند  
که تماشای مناظر طبيعی فشار روانی را کاهش می 
د ر محيط وجود   مناسبی  گياهی  پوشش  وقتی  د هد . 
د اشته باشد ، بسيار مورد  توجه قرار می گيرد . تسهيل 
د رد سترسی سواره و پياد ه، نحوه رسيد ن به بلوک ها، 
عد م سرد رگمی د ر پيد اکرد ن مسيرها د ر مجتمع های 
مسکونی نيز مورد  اهميت قرار د ارد  و د ر افزايش ميزان 
حس د لبستگی به مکان اثرگذار می باشد . نتايج چنين 
برنامه ريزی  د انش  به  افزود ن  پژوهش هايی ضمن 
ضوابط  تد وين  به  مسکونی  های  مجتمع  طراحی  و 
طراحی  امکان  و  کند   می  تر کمک  مناسب  طراحی 

مسکن باکيفيت بهتر را فراهم می کند .
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