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چکـیده
حس تعلق در فضاهای شهری یكی از مهمترین عوامل مؤثر بر حضورپذیری شهروندان و بهتبع آن رونق و پویایی محیط
شهری است .یكی از مهمترین گروههای سنی استفاده کننده از فضاهای شهری سالمندان هستند .توجه به نیازهای این
افراد با توجه به شرایط سالمندی و مشكالت جسمی حرکتی میتواند زمینهساز حضور پررنگتر آنها در فضاهای شهری
گردد .در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کالبدی مؤثر بر احساس امنیت سالمندان در میدان دوم نیرو
هوایی شهر تهران صورت گرفته است .این پژوهش از حیث هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی است و از روش پژوهش
پیمایشی و همبستگی استفاده شده است .روش تحقیق میدانی و بهصورت مشاهدهای است .روش تحقیق از نوع تحقیقات
تحلیلی -توصیفی میباشد ،بدین صورت که ابتدا کلیه مبانی نظری مربوط به ویژگیهای فضای میادین و عوامل اثرگذار
بر حس تعلق به مكان ،از منابع مختلف جمعآوری شده است و سپس از طریق برداشت میدانی ،پرسشنامه ( 002عدد)
اطالعات نمونه موردی جمعآوریشده و با تحلیل و بررسی آنها توسط نرمافزار  spssاست .بر این اساس مشخص شد
رابطه معناداری بین بازسازی فضا با کاهش حس تعلق افراد بهویژه سالمندان وجود دارد و روایی پایایی این مقاله بهواسطه
آزمون کرونباخ آلفا با ضریب  5600تائید شده است .میانگین مؤلفه اجتماعی قبل و بعد از بازسازی معادل  0600مؤلفه
کالبدی نیز  1650میباشد.

واژگـان کلـیدی :حس تعلق مكان ،سالمندان ،مولفه اجتماعی ،مولفه محیطی-کالبدی ،میدان

 -6استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشكده فنی و مهندسی ،واحد هشتگرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هشتگرد ،البرز ،ایران.
 -2دانشجوی ارشد معماری دانشگاه رجاء قزوین،تهران( .نویسنده مسئول) baran.gholamii1375@gmail.com
 -7مربی و عضو هیات علمی گروه عمران دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه رجاء،قزوین،قزوین،ایران.
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 -1مقدمه
سالمندی یكی از دوره های زندگی انسان است که به عنوان بخشی از سیر طبیعی گذر عمر آدمی تلقی میشود .این بازه زمانی
منجر به ایجاد تغییرات و دگرگونی های زیادی در توانایی های جسمی و روحی انسان میشود .همواره در قرن اخیر با پیشرفت های
متعدد در زمینه های صنعتی و فرهنگی احساس امید به زندگی افزایش یافته و به سبب این موضوع احساس نیاز به برخی فضاها با
شرایط خاص در سنین کهنسالی به وجود می آید .این فضاها باید پاسخگوی ابعادی از نیاز های روحی و جسمی این قشر از جامعه
باشد .این گروه از افراد جامعه دارای ارزش و احترام فراوانی از سوی سایر اقشار جامعه هستند .هدف ما از بررسی این موضوع است:
شناسایی و بررسی دو مولفه محیطی و کالبدی حس تعلق در جامعه آماری سالمندان در فضای شهری.
جدول زیر درصد سالخوردگان را از سال  0110تا  0130با توجه به سایت آمار ایران نشان میدهد:
جدول  -1ضریب کهنسالی ایران (منبع:سایت آمار ایران)
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با توجه به افزایش روز افزون سالخوردگان کشور طراحان
باید تمامی تالش خود را مبتنی بر طراحی فضایی جهت
ایجاد حس تعلق بیشتر به مكان برای کاهش صدمات
روحی و جسمی که سالمند با ورود به عرصه زمانی
سالخوردگی با آن رو به رو هستند را داشته باشند .در این
باره فرضیاتی وجود دارد که شامل  2بخش میباشد:
 .0احتماال در میان سالمندان احساس تعلق کالبدی
به میدان نیروهوایی در گذشته بیشتر از احساس
تعلق کالبدی بعد از بازسازی میدان می باشد.
 .2احتماال در میان سالمندان احساس تعلق اجتماعی شکل  -1نمودار هرم سنی سال ( 1931منبع:سایت آمار ایران)
به میدان نیروهوایی در گذشته بیشتر از احساس
تعلق اجتماعی بعد از بازسازی میدان می باشد.

 -2پیشینه پژوهش
نتایج حاصل از پژوهش مسعود 6حجت و ناسخیان در سال  0130در مورد زیبایی شناسی تطبیقی مؤلفه های حس مكان و
حس تعلق در فضای شهری نشان میدهد که زیبایی و مولفه های بر گرفته از آن را نمی توان هم چون سایر کیفیات یا عبارات و
جمالت تعریف کرد بلكه باید توسط ادراک حضوری و رفتاری دریافت شوند این مولفه ها به طور عمده از نوع نیاز های فطری
انسانی است که از جنس عواطف اند و در جان و روان انسان ها تاثیر می گذارند( .مسعود و دیگران.)0130 6
حبیبی و دیگران در سال  0130در کنكاشی پیر امون مولفه های اثر گذار ایجاد حس تعلق به مكان در فضاهای شهری (با
تاکید بر مولفه های کالبدی و محیطی نشان دادند که در واقع حس تعلق به مكان،نقش مثبتی در زندگی بشر و مراقبت آنها از
مكان بازی میكند .ویژگی های کالبدی و محیطی شامل:چیدمان فضایی تناسب فرم محصوریت و زیبایی های بصری و همچنین
عواملی نظیر:عوامل محیطی و زیباشناختی و موقعیت قرارگیری مكان است که خود عامل مهمی در ایجاد حس تعلق هستند و باید
به خوبی مورد توجه طراحان و برنامه ریزان قرار گیرد( .حبیبی و دیگران.)0130 6
منصور حسینی و جوان فروزنده در سال  0130در نقش مؤلفه های کالبدی -معنایی مكان های عمومی مجتمع های مسكونی
در حضور پذیری سالمندان مطالعه موردی  :شهرک اکباتان نشان دادند که کیفیت های کالبدی و معنایی فضا در حضور پذیری
گروه های سنی سالمندان مؤثر بوده و در میان مؤلف ههای مذکور آسایش محیطی ،ایمنی -امنیت فضایی از کیفی تهای کالبدی و
خوانایی از کیفی تهای معنایی محیط بیشترین تأثیر را دارا است( .منصور حسینی و جوان فروزنده.)0130 6
عطایی و قندهاری در سال  0130در ارزیابی شاخص های فضای شهری دوست دار سالمند میدان نقش جهان اصفهان نشان
دادند که یكی از نیازهای اساسی سالمندان نیاز به به تفریح است میدان نقش جهان نیز به عنوان یكی از میدان های قدیمی شهر
میتوان یاد آور خاطرات زیادی برای این قشر باشد ولی با توجه به مطالعاتی که انجام شده این میدان دارای نقاط ضعفی است که
برای استقبال بیشتر سالمندان نیاز به رفع آنها می باشد ( .عطایی و قندهاری.)01306
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صدریان 6حسینی و نوروزیان ملكی در سال  0131در ارتقاء حس تعلق به مكان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به
فضای واسط (نمونه موردی :محله باغ شاطر تهران) نشان دادند که یافته ها نشان میدهد نوسازی کالبد بافت فرسوده به ویژه در
فضاهای عمومی واسط بلوک های مسكونی از طریق اقداماتی نظیر کنترل محصوریت ،استفاده از عناصر هویت بخش ،حضور
عوامل طبیعی و ایجاد دید و منظر مناسب میتواند حس تعلق به مكان را به ساکنین محالت قدیمی بازگرداند( .صدریان و دیگران6
.)0131
جوان فروزنده و مطلبی در سال  0135در مفهوم حس تعلق به مكان و عوامل تشكیل دهنده آن نشان دادند که حس تعلق از
معیار های ارزیابی محیط های با کیفیت بوده و در معماری و رشته های طراحی محیطی ویژگی های کالبدی نظیر
فرم(زنگ،اندازه،شكل و مقیاس) و روابط اجزا کالبدی با تامین و تاکید بر فعالیت های اجتماعی محیط نقش مهم و موثر در شكل
گیری حس تعلق دارا می باشد( .فروزنده و مطلبی)0135 6
در تحقیقات انجام شده فوق احساس تعلق بر اساس مولفه های ان در یک مقطع زمانی برای فضای مورد نظر سنجیده شده
است اما میزان تغییرات احساس تعلق بر اساس تغییرات معماری فضا سنجیده نشده است و در هیچ یک از این تحقیقات به تحول
احساس تعلق بر حسب تغییر ساختار بنا و احداث بنای جدید نپرداخته اند  .در این تحقیق نو اوری در بررسی پدیده تغییرات احساس
تعلق نسبت به یک فضای معماری است .در واقع بر اساس تغییر نگرش مردم نسبت به احاس تعلق به معماری انجام گرفته در یک
محیط واندازه گیری تفاوت نگرش به احساس تعلق این پزوهش تدوین گردیده است.

روش گردآوری اطالعات در این تحقیق به صورت مطالعات کتابخانه ای و در برخی موارد به صورت برداشت میدانی صورت
گرفته است .روش تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش پس از شناسایی و بررسی شاخصه های موثر در حس تعلق به مكان
اطالعات و امار بدست آمده از شاخصه ها را بصورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

 -4قلمرو تحقیق
فلكه دوم نیروهوایی جزء یكی از بزرگترین میدان های منطقه  01تهران محسوب میشود قدمت آن به سال  0100بازمیگردد و
جزو میراث تاریخی و فرهنگی محله پیروزی محسوب میشود و بزرگترین آبنمای منطقه 01هم در این فلكه قرار دارد .این فلكه
فضای سبز  2هكتاری دارد که در این فلكه باعث سرسبزی محیط شده است که باعث شده محلی برای گردهم آوری قشر های
سنی مختلف شود .اهالی به این فلكه تعلقخاطر دارند و همواره محل تجمع آنهاست.
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 -3روش تحقیق

شکل  -2موقعیت تهران در ایران

شکل  -9نقشه موقعیت مکانی میدان در منطقه  19تهران
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 -5مبانی نظری پژوهش
 -1-5فضای شهری
راجر ترانسیک 0فضاهای شهری را به دو دسته عمده سخت فضا و نرم فضا تقسیم کرده است .منظور وی از اصطالح سخت
فضا ،فضاهایی است که کامالً با بدنه های معماری ،محصور شده ا ند .این فضاها محل گردهمایی و مكان فعالیت های اجتماعی
شهر است و اما نرم فضاها ،فضاهایی هستند که محیط و عناصر طبیعی در شكل دادن به آن ها غلبه دارند .مانند باغ ها و پارک ها
(توسلی،بنیادی .)3:0100سالمند احتیاج به امنیت روحی و جسمی دارد و باید در طراحی فضاهای مرتبط با سالمند این مسئله مورد
توجه قرار گیرد .سالمند باید مطمئن گردد که در موقع ضرورت به کمكش خواهند شتافت و یا در موقع بیماری سریع معالجه خواهد
شد و در فضایی که پا میگذارد آرامش دارد و مورد آزار قرار نخواهد گرفت( .ضابطیان و تقوایی )0133 :02،سه شاخص اصلی
فضاهای شهری در عرصه عمومی شهر عبارتند از عمومی بودن فضا ،باز بودن آن و برقراری تعامالت اجتماعی در فضا .به رغم
تیبالدز 2فضاهای شهری شامل خیابان ها ،میدان ها ،کوچه ها ،حاشیه آب و در کل همه مكان هایی است که مردم به آن دسترسی
فیزیكی و بصری دارند( .علی الحسابی و رفیعی)203:0130،

 -2-5میدان شهری
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میدان شهری فضایی است که مخاطبین آن را طیف وسیعی از اقشار اجتماعی ،گروه سنی و  ...تشكیل می دهند .این فضا هم
باید پذیرای این همه تنوع باشد و هم بتواند تجمع و کنش های بین شهروندان را بارور سازد .یعنی به نوعی شهروندان میدان را
بسازند و میدان شهروندان را .اهمیت هر میدان نسبت به شرایط میدان های دیگر ،نسبت به موقعیت در فضای شهر و امكان
فعالیتها در آنجا تعیین میشود .نحوه بهره برداری ها و عملكرد ها اگر متناسب با خواسته ها و انتظارهای گروه های متفاوت و
عالقه مند باشد ،به مرور زمان تغییر می کند .البته در این مورد میدان باید واکنش نشان داده و خود را با نیازهای جدید مطابقت
دهد و فهرست نیاز ها باید خواسته های زیر را پاسخگو باشد :رابطه با مكان تاریخی؛ محرک برای نحوه بهره برداری و مصرف،
عملكرد به عنوان فضای زندگی ،فضای عاری از ترس و واهمه،کیفیت مكث و توقف و فضا ،کیفیت نحوه استفاده از حاشیه میدان،
وظایف ویژه در شبكه میدان ها ،ویژگی تجهیزات خاص،کیفیت نحوه بهره برداری ،ارزش مصرف ،فضای باز و مكث و توقف،
عاری بودن از موانع ،وجود گیاهان ،محورهای بصری ،نقاط جهت یابی ،ورودی ها و گذرگاه هایی به سكونتگاه ها ،قابلیت
شناسایی ،صفه چند عملكردی فعالیت ها ،کارکرد اقتصادی،سرگرمی و تفریحی(نعمتی،کرامتی.)0130 :2،

 -3-5مکان
مكان عنصر اصلی هویت ساکنان آن است .انسان با شناخت
مكان میتواند به شناخت خود نایل شود .یكی از علل
سرگردانی انسان امروز نپرداختن به مفهوم مكان و هویت
مكانی است (حبیبی .)0130 :13،محیط عالوه بر عناصر کالبدی
شامل پیام ها ،معانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقش
ها ،توقعات ،انگیزه ها و دیگر عوامل آن را رمز گشایی و درک
می کنند و در مورد آن به قضاوت می پردازند .این حس کلی،
که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به
وجود میآید ،حس مكان نامیده می شود .حس مكان عامل
مهمی در هماهنگی فرد و محیط بوده و باعث بهره برداری بهتر
از محیط ،رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلق
آن ها با محیط و تداوم حضور در آن میشود (سرمست و
متوسلی.)0133 :010،

01

شکل  -6سطوح مختلف حس تعلق به مکان
(منبع:ضابطیان،خیرالدین)1931 :19،

جدول -2متغییرهای سطوح حس تعلق (منبع:ضابطیان،خیرالدین)1931 :15،
سطوح

متغیرها

مکان
6

 -احساس اضطراب در مكان

 -فعالیت اجباری (مثل عبور کردن خرید کردن محل کار)

2

 میزان آشنایی با مكان /نداشتن حس غربت خوانایی مكان/گم نشدن در محیط -دسترسی

 حفظ حریم خصوصی افراد -ایمنی

7

 راحتی خود را متعلق به فضا دانستن امنیت فعالیت انتخابی (مثل قدم زدن) همه مشمول بودن محیط برای زنان کودکان و سالمندان وجود خاطرات خوب از محیط احساس محبت و عشق به مكان -فعالیت اجتماعی (مثل معاشرت با مردم)

5

 تمایل به ماندن در مكان /وقت سپری کردن  -جاذبه فعالیت ها داشتن رفتار های مشارکت جویانه درمحیط  -تحارب و خاطرات خوب جمعی وجود مراسم و رخداد هایی جذاب در محیط چیرگی اجتماعی/پسندیدن جو اجتماعی انعطاف پذیری /قابلیت مكان برای انجام فعالیت های مختلفاکثریت مردم
 -تنوع فعالیت

1

 احساس غرور و تفاخر به مكان -اجتماع پذیری /تعامل با دوستان

 -زیبایی/بافت نور و رنگ تزئینات مكان

3

 -تحمل شرایط بد آسایی

 -انداختن زباله هایی که در محیط ببیند در سطل زباله

 -4-5حس تعلق به مکان
حس تعلق به مكان به معنای ادراک ذهنی مردم ار محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آن ها از محیط خود است که
شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد ،به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یكپارچه
می شود .از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم ،روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مكان مشخص حمایت کرده و باعث
یادآوری تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای افراد می شود( .فالحت .)0130 :00،تعلق به مكان که بر پایة حس مكان به
وجود می آید فراتر از آگاهی از استقرار در مكان است .این حس به پیوند فرد با مكان منجر می شود و در آن انسان خود را جزئی از
مكان می داند و براساس تجربه های خود از نشانه ها ،معانی ،عملكردها و شخصیت نقشی برای مكان در ذهن خود متصور می
سازد و مكان برای او قابل احترام می شود (steele,1981).تعلق مكان از جنبه های روان شناسی و هویتی تفسیرپذیر است .در
روان شناسی ،تعلق مكانی به رابطة شناختی فرد با محیط یا فضای خاص اطالق می شود و از لحاق هویتی ،تعلق مكان رابطة
تعلقی و هویتی فرد به محیط اجتماعی ای است که در آن زندگی می کند .در واقع ،دلبستگی به مكان رابطة نمادین ایجادشدۀ افراد
به مكان است که معانی احساسی ،عاطفی و فرهنگی مشترکی به فضایی خاص می دهد؛ بنابراین ،تعلق به مكان ،چیزی بیش از
تجربة عاطفی و شناختی است و عقاید فرهنگی مرتبط کنندۀ افراد به مكان را نیز شامل میشود  (Altman & Low, 1992) .در
این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مكان آگاه است ،بلكه به مكان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد .در این حالت
نمادهای مكان محترم و آن چه برای مكان رخ می دهد ،برای فرد نیز مهم است) Shamai,1991( .
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 تمایل به پول خرج کردن در محیط(به قصد تفریح)
 وجود عالعق مذهبی به مكان -جاذبه های تاریخی وفرهنگی محیط

 -5-5عوامل تشکیل دهنده حس تعلق به مکان
الف -عوامل اجتماعی :همه انسان ها دارای نیاز اجتماعی هستند و در هرم نیازهای انسانی در جستجوی تعلق به
خویشاوندان و دوستان می باشد .در این مرتبه از حس تعلق ،محیط به عنوان بستر فعالیات های اجتماعی و فرهنگی است که افراد،
عناصر کالبدی را براساس ادراک و نظام ساختار شناختی خود کشف ،تفسیر و تعبیر می کنند و در اصطالح انسان ها به صورت
جمعی از محیط رمزگشایی میكنندد .در این دسته از عوامل ،عناصر کالبدی نظیر فرم ها شامل اشكال ،بافت و رنگ منبعث از الیه

06
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های اجتماعی محیط نقش ارتباطی با استفاده کنندگان ایفاء می نماید که هر یک براساس داده های فرهنگی در طول تاریخ
معماری محیط ،به دست آمده و حاوی معنای خاص خود می باشند( .فروزنده،مطلبی)0135 :11،
ب -عوامل ادراکی-شناختی فردی :همان طور که اشاره شد حس تعلق ترکیبی پیچیده از معانی ،نمادها و کیفیت های
محیطی است که شخص یا گروه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از یک مكان خاص ادراک میكنند .این معنا که عمدتاً بر پایه
ارتباط عاطفی فرد با محیط قرار دارد ،در طراحی به صورت نمود کالبدی خود را نمایان می سازد .شناخت و ادراک فرد از یک مكان
از شروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مكان می باشد ،بدین منظور محیط های با خوانایی و تمایز کالبدی برای استفاده کنندگان
جزء محیط های مطلوب بوده و ادراک و شناخت بهتری از سوی افراد در آن صورت می گیرد( .فروزنده،مطلبی)0135 :11،
ج -عوامل محیطی-کالبدی :این دسته از عوامل براساس نظریه مكان رفتار در روانشناسی محیطی ،به دسته بندی محیط
به دو عامل مهم فعالیت و کالبد می پردازند .فعالیت های حاکم در یک -محیط را براساس عوامل اجتماعی ،کنش ها و تعامالت
عمومی انسان ها تعریف می کنند و کالبد را به همراه متغیرهای فرم و ساماندهی اجزاء ،به عنوان مهم ترین عوامل در شكل گیری
حس تعلق محیط ارزیابی می نماید .عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز محیطی ،ارتباط درون و بیرون در فضاها به ایجاد حس
تعلق می پردازند .از سوی دیگر عناصر کالبدی از طریق هم سازی و قابلیت تامین نیازهای انسان در مكان در ایجاد حس تعلق
موثر می باشند .عوامل کالبدی محیط در شكل گیری معنای حس تعلق نقش واسطه را ایفا نموده و در دو سطح در محیط موثر
واقع میگردند :در سطح اول ،عناصر کالبدی محیط با همسازی فعالیتها از طریق تامین و قابلیت انجام آن و با ارضای نیازهای
فردی در درجه اول و نیازهای اجتماعی ناشی از فعالیت های گروهی در درجه بعد امكان ایجاد حس در مكان را فراهم مینمایند .در
این سطح ،ویژگی های کالبدی محیط با تسهیل فعالیت ها ،منطبق بر الگوهای رفتاری افراد و با تامین نیازهای استفاده کنندگان از
مكان ،در برقراری تعلق اجتماعی محیط موثر واقع شده و امكان ایجاد و ارتقاء پیوندهای اجتماعی در محیط را فراهم مینمایند .در
سطح دوم عناصر کالبدی محیط به عنوان مولفه های فرهنگی و نمادها ،واسطه ذهنی در ایجاد ارتباط ذهنی بین استفاده کنندگان
از مكان را فراهم مینمایند .در این سطح ،عناصر کالبدی منبعث از خاطره ها و تصاویر ذهنی استفاده کنندگان بوده و به صورت
نماد گونه ،ناشی از فرهنگ و ارزش های اجتماعی ،نقش خود را ایفا مینمایند (حبیبی و همكاران.)0130 :0،
جدول  -9عوامل محیطی کالبدی در شکل گیری حس تعلق به مکان (منبع :حبیبی و همکاران)1931 :11،
 پیوند مكان با طبیعت ,آب,گیاه,آسمان و خورشید آسایش اقلیمی ناشی از فاکتورهای اقلیمی و کیفیتهای حرارتی شامل دما ،رطوبت ،باد و سایه و ...عوامل محیطی
 غنای حسی ,رایحه ها ,صدا ها و بوها و ... -قابلیت های محیطی و شخصیت کالبدی مكان

عوامل کالبدی محیطی موثر در شکل گیری حس تعلق به مکان

موقعیت مكان
و دسترسی

کیفیت فضایی

ایمنی و امنیت
مقیاس انسانی

زیبایی بصری

نفوذ پذیری

02

 موقعیت قرار گیری در زمینه و بستر دیدها چگونگی ارتباط مكان با محیط پیرامون-

روابط و چیدمان فضایی
انعطاف پذیری ,کاربری ها و عملكرد ها
تضاد و تنوع
کیفیت های بصری
مبلمان شهری
المانها و نشانه های شهری موجود در محیط
احساس امنیت در فضا
راحتی حرکت و ماندن در فضا
تناسبات افقش و عمودی
اندازه و فاصله
کیفیت جداره ها و بازشو ها از لحاظ بافت رنگ فرم مصالح تنوع بصری و...
خوانایی
جهت یابی
دید و منظر
نفوذ پذیری بصری و حرکتی
درجه محصوریت فضا
ارتباط درون و بیرون در مكان
تعریف محدوده و قلمرو
ورودی و خروجی

 -6-5سالمندی
ساده ترین راه برای تعریف پیری ،عبارت است از شمردن تعداد سال هایی که از بدو تولد طی شده است .به طور کلی آمار
مربوط به پیران  00سالگی را به صورت قراردادی آغاز پیری تعیین می کند .در مورد بعضی افراد انتقال به تدریج انجام میگیرد حال
آنكه در مورد افراد دیگر انتقال از دوره ای به دوره دیگر به سرعت و همراه با صدمات روحی به وقوع می پیوندد( .عیسی لو و
همكاران )0130 :3،سالمندان از جمله گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سنی و کاهش نسبی فعالیت های کاری،
عمدتاً از فضاهای شهری برای انجام فعالی تهای اختیاری و اجتماعی استفاده می کنند .فعالیت های انتخابی ،فعالیت هایی هستند
که در صورتی که زمان و مكان و بستر محیط اجازه دهد به شكل داوطلبانه صورت می گیرد) مانند قدم زدن برای استفاده از هوای
پاک و غیره (.فعالیت های اجتماعی فعالیت هایی هستند که دفعتا شكل و به دنبال حضور مردم در یک مكان ودر یک زمان
صورت می گیرند(مانند گفتگو با بقیه و غیره) ) Carmona, et al., 2009, p.215( .مطالعات نشان میدهد نیازهای سالمندان با
توجه به جنسیت ،وضعیت سالمتی ،فرهنگ و اقلیم متفاوت است .اما به طورکلی نیازهای سالمندان را می توان شامل  :احتیاجات
عاطفی ،احتیاجات معیشتی ،احتیاج به تفریح ،احتیاج به شرکت در مناسبات اجتماعی و نیاز به امنیت دانست.
(ضابطیان،تقوایی)0133،02،

جدول  0یافته های پژوهش را به صورت خالصه انجام میدهد:
جدول  -5تصاویر قبل و بعد از بازسازی میدان (منبع:نگارنده)
ردیف

توضیحات

6

این میدان از اوایل سال  6733در
حال بازسازی است و هنوز مراحل
اجرایی آن تمام نشده است و
تغییرات اساسی در میدان مشاهده
میشود.

2

بخشی از این تغییرات شامل
عوض کردن کفسازی ها میدان
میباشد.

3

تغییراتی زیادی در آب نمایی که
در وسط میدان واقع بود مشاهده
میشود شكل قبلی آبنمای فلكه
هویتبخش بود و با تغییر آن
هویت این بنا از بین رفته است.

4

سنگ فرشی که قبل از بازسازی
در کف محدوده قرار داشت به
گونهای بود که امكان نداشت
کسی سر بخورد ،اما اکنون لغزنده
است و با شروع فصل بارشی خطر
آفرین خواهد بود.

تصاویر قبل از بازسازی

تصاویر بعد از بازسازی
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 -6یافتهها
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 -1-6یافتههای کمی تحقیق
برای سنجش اعتبار پرسشها از ازمون الفای کرونباخ استفاده شد.
جدول  -1خالصه پردازش (منبع:نگارنده)
درصد
تعداد
موارد معتبر

162

33/0

موارد مستثنی

1

5/0

مجموع موارد

163

055/5

جدول  -6آمار قابل اطمینان(منبع:نگارنده)
تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

60

1/102

همان طور که در جدول دیده می شود مقدار الفای کرونباخ برای چهارده سوال مربوط به احساس تعلق قبل از باز سازی
میدان نیرو هوایی و بعد از باز سازی میدان  0/64شده است که مقدار مناسب برای اعتبار و روایی پرسش ها می باشد.

 -2-6آزمون فرضیات
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برای سنجش تفاوت میان مقادیر متغیر در دو مقطع از زمان از آزمون tنمونه های زوجی (وابسته) ( دو نمونه همبسته) استفاده
می گردد .در این آزمون تفاوت میانگین های صفت ارزیابی می شود .در آزمون  tبا نمونه های جفتی ،هر فرد دو بار در دو وضعیت
مختلف (معموال قبل و بعد) مورد مشاهده قرار می گیرد .لذا برای بررسی میزان احساس تعلق به میدان نیرو هوایی قبل از باز سازی
و بعد از ان از ازمون  tاستفاده گردید.
جدول  .1آمار توصیفی ابعاد احساس تعلق بر اساس مولفه های ان (منبع:نگارنده)
اشتباه معیار
متوسط

انحراف معیار

تعداد

متوسط

1/23333

7/57131

162

23/6115

احساس تعلق اجتماعی در قبل بازسازی

1/02107

5/02356

162

20/7356

احساس تعلق اجتماعی بعد باز سازی

1/26511

2/30061

162

21/5713

احساس تعلق کالبدی قبل بازسازی

1/20535

7/62365

162

27/5635

احساس تعلق کالبدی بعد باز سازی

زوج1
زوج2

در این جدول ستون چهارم نشان دهنده میزان میانگین برای هر طبقه می باشد .احساس تعلق به دو مولفه احساس تعلق
کالبدی واحساس تعلق اجتماعی دسته بندی گردید و برای هر مولفه طبق طیف لیكرت سوال طراحی شد  .سپس بعد از پرسش
گری سواالت متعلق به هر مولفه جمع بندی شده و در دو عامل احساس تعلق اجتماعی و احساس تعلق کالبدی قرار گرفت  .طبق
جدول فوق میزان میانگین احساس تعلق اجتماعی قبل بازسازی  005/23می باشد که بسیار بیشتر از میانگین احساس تعلق
اجماعی بعد از بازسازی است و نشان می دهد که به نظر مردم استفاده کننده در قبل باز سازی سطح باالتری از احساس تعلق
نسبت به میدان نیروی هوایی وجود داشته است.
همانطور که درجدول می بینید میانگین سطح احساس تعلق کالبدی نیز در قبل بازسازی  01/20بوده و پس از باز سازی این
میزان کاهش یافته و به  00/21رسیده است که سه واحد کاهش را نشان می دهد و معرف این است که میزان احساس تعلق
کالبدی نیز نسبت به میدان نیروی هوایی بعد از بازسازی کاهش یافته است  .بدین ترتیب در هر دو حالت احساس تعلق قبل و بعد
از بازسازی نمایش داده شده است .ستون سوم نشان دهنده تعداد افراد نمونه است .ستون دوم و اول و به ترتیب نشان دهنده
انحراف معیار و اشتباه معیار برای میانگین هستند که در هر دو حالت قبل و بعد از بازسازی نشان داده شده اند.
جدول  -8همبستگی میان دو مولفه احساس تعلق قبل و بعد باز سازی (منبع:نگارنده)
تعداد
سطح معنیداری همبستگی
 162احساس تعلق اجتماعی در قبل بازسازی و احساس تعلق اجتماعی بعد باز سازی
5/000
5/555
5/555

00

5/000

162

احساس تعلق کالبدی قبل بازسازی حساس تعلق کالبدی بعد باز سازی

زوج1
زوج2

در این جدول میزان همبستگی ) (Correlationبین دو متغیر نمایش داده شده است .عالمت  Sig.سطح اطمینان مورد نظر
را نشان می دهد که اگر از مقدار  0/05کمتر باشد آماره مورد نظر معنی دار است .در اینجا به دلیل اینكه این مقدار از  0/05کمتر
است پس میزان همبستگی بین دو متغیر معنی دار می باشد .طبق جدول بین احساس تعلق اجتماعی در قبل از بازسازی با بعد از
بازسازی همبستگی معنی دار و مثبتی دیده می شود که به این معنی است که چنانچه احساس تعلق اجتماعی قبل از بازسازی یک
واحد بیشتر می گردید میزان احساس تعلق اجتماعی بعد باز سازی نیز به مقدار  5 /00درصدافزایش می یابد و بیشتر می گردد .از
سویی احساس تعلق کالبدی نیز دارای رابطه قوی معنی دار و مثبت است .این نشان می دهد که اگر میزان احساس تعلق کالبدی
قبل از باز سازی یک واحد افزایش بیابد پس مقدار احساس تعلق کالبدی بعد بازسازی نیز به میزان  5/00درصد افزایش می یابد.
جدول  -3آزمون نمونه های زوجی(منبع:نگارنده)
سطح
معنی
داری

درجه
آزادی

تفاوتهای زوجین
T

 95%فاصله اطمینان
بیشینه

کمینه

اشتباه معیار
متوسط

انحراف
معیار

متوسط

1/111

62/121 161

7/51

2/56

1/25

7/63

7/16

احساس تعلق کالبدی
بعد و احساس تعلق
کالبدی قبل

زوج2

در این جدول در سه ستون اول ازمون تی نشان می دهد با سطح معنی داری باالیی اختالف معنی دار میان دو متغییر وجود
دارد .همانطور که مشاهده می شود مقدار  tبرابر با  026201بدست آمده است و مقدار  sig.برابر با  5655بدست آمده است .چون
میزان  sig.از مقدار  5650کوچک تر است پس می توان نتیجه گرفت که احساس تعلق اجتماعی و نیز احساس تعلق کالبدی در
قبل از بازسازی با پس از بازسازی از نظر آماری اختالف معنی دار دارند .در دو ستو ن بعد مقادیر حداقل و حد اکثر اختالف بین دو
مولفه دیده می شود در واقع مشاهده می شود که احساس تعلق اجتماعی در قبل بازسازی با بعد باز سازی حداقل  1/33واحد با هم
اختالف دارند و حداکثر  0/01واحد اختالف میانشان دیده می شود  .در مورد اختالف میان احساس تعلق کالبدی در قبل از باز
سازی و نیز بعد از ان هم مقادیر نشان می دهد که حداقل  2/00واحدو حداکثر  1/05واحد با هم اختالف دارند .طبق مقادیر جدول
احساس تعلق پس از بازسازی کمتر شده است و بنا بر این دو فرضیه تحقیق با سطح معنی داری باال تایید می گردد.
فرضیه شماره  0احتماال در میان سالمندان احساس تعلق کالبدی به میدان نیرو هوایی در گذشته بیشتر از احساس تعلق
کالبدی بعد از بازسازی میدان می باشد.
فرضیه شماره  2احتماال در میان سالمندان احساس تعلق اجتماعی به میدان نیرو هوایی در گذشته بیشتر از احساس تعلق
اجتماعی بعد از بازسازی میدان می باشد.
نتایج حاصل از این جدول با نتایج تحقیق حبیبی  0130و نیز منصور حسینی و دیگران 0130و فروزنده  0135هماهنگ
میباشد.
جهت بررسی نقش عوامل زمینه ای در احساس تعلق به میدان نیرو هوایی تاثیر عوامل شغل ،سن ،محل تولد ،سبک زندگی
بررسی گردید که هیچكدام با میزان احساس تعلق کالبدی و اجتماعی قبل از باز سازی و بعد از باز سازی رابطه ای نشان ندادند
فقط بین سن با احساس تعلق اجتماعی بعد از بازسازی رابطه معنی داری بدست امد که جدول ان را در زیر مالحظه می کنید.
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1/111

62/257 161

5/57

7/33

1/73

0/35

0/33

احساس تعلق اجتماعی
قبل و احساس تعلق
اجتماعی بعد

زوج1

جدول  -11مقدار همبستگی بین سن و مولفه های احساس تعلق ( احساس تعلق اجتماعی و احساس تعلق کالبدی
نام متغییر ها
سن
سن
سن
سن

و احساس تعلق اجتماعی قبل بازسازی
و احساس تعلق اجتماعی بعد بازسازی
و احساس تعلق کالبدی قبل بازسازی
و احساس تعلق کالبدی بعد بازسازی

مقدار ضریب همبستگی

سطح معنی داری

تعداد

-0/121
-0/581
0/040
-0/046

056/1
1/11
0/312
0/331

612
612
612
612

05

طبق داده های جدول بین سن و مولفه احساس تعلق اجتماعی بعد از بازسازی رابطه معنی دار وجود دارد به طوری که هر چه
سن افراد استفاده کننده ازفضای میدان دوم نیرو هوایی بیشتر می گردد میزان احساس تعلق انان کمتر می شود و این نشان می
دهد که در سالمندان با افزایش سن تعلق به پدیده ها بیشتر می شود به طوریكه دل بستگی و تعلق به مكان ها و اشیاء افزایش می
یابد . .سطح معنی داری  0/000نشان از معنی داری باالی این ازمون است و میزان ضریب همبستگی نشان از باال بودن اهمیت
وابستگی این مولفه یعنی احساس تعلق اجتماعی بعد از بازسازی بطور معكوس با سن می باشد.

منابع
.0
.2
.1
.0
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Abstract
The sense of belonging in urban spaces is one of the most important factors affecting the
presence of citizens and, consequently, the prosperity and dynamism of the urban environment.
One of the most important age groups using urban spaces are the elderly. Paying attention to the
needs of these people due to old age conditions and physical mobility problems can pave the way
for their more prominent presence in urban spaces. In this regard, the present study was
conducted to identify the physical factors affecting the sense of security of the elderly in the
second square niro havaii of Tehran. This research is one of the applied researches in terms of
purpose and the survey and correlation research method has been used. The research method is
field and observational. The research method is analytical-descriptive research, so that first all
the theoretical foundations related to the characteristics of the field space and the factors
affecting the sense of belonging to the place, have been collected from various sources and then
through a field survey, a questionnaire 162 items) Case sample information was collected and
analyzed by SPSS software. Based on this, it was found that there is a significant relationship
between space reconstruction and reducing the sense of belonging of people, especially the
elderly, and the reliability of this article is due to Cronbach's alpha test is approved with a
coefficient of 0.64. The average of the social component before and after reconstruction is 4.76
and the physical component is 3.01.
Keywords: sense of place, elderly, social component, environmental-physical component, field
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