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 چکیده
یتمندی ساکنین از فضای زیستی، این پژوهش درصدد کشف عوامل منظور ارتقاء حس رضا به

های آن است. با توجه به مطالعات  مؤثر بر خاطرات محیطی و اجتماعی و تحلیل ریز شاخه

صورت آشنایی ساکنین با محله و روابط همسایگی و  ای، خاطرات جمعی شهر، به کتابخانه

صورت خصوصیات مرکز محله،  ضایی، بهگیری خاطرات کالبدی و ف معیارهای مربوط به شکل

گرایی استخراج گردید. جامعه آماری شامل ساکنین شهر شیراز بوده و جهت  ها و درون نشانه

شهر، آبیاری، زرهی، مدرس و میانرود شیراز در آباد، فرهنگ محله عفیف 2ارزیابی الگوی نظری، 

عنوان نمونه  نفر به 829کران سه سطح از نظر اقتصادی انتخاب گردید که بر اساس فرمول کو

گیری سیستماتیک مورد آزمون قرار گرفتند. نوع تحقیق  صورت نمونه توسط پرسشنامه و به

صورت  آوری اطالعات به باشد. جمع ای و از نظر روش انجام همبستگی می ازنظر هدف توسعه

و با  SPSSلیلی افزار تح میدانی و شیوه پیمایشی انجام پذیرفته است که با استفاده از نرم

و ضریب همبستگی پیرسون، ابعاد  Tukeyو  ANOVAو  Samples Testتحلیل آزمون 

عنوان  عنوان متغیر مستقل و حس رضایت ساکنین به مختلف خاطرات محیطی و اجتماعی به

متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش بر تأثیرگذاری بیشتر خاطرات اجتماعی 

طرات محیطی بر میزان حس رضایتمندی ساکنین محالت شهر شیراز داللت دارد. نسبت به خا

چنانچه عامل عناصر خاطره ساز محله از خاطرات محیطی و عامل آشنایی افراد با محله از 

خاطرات اجتماعی تأثیرگذارترین عامل درافزایش حس رضایتمندی ساکنین از محل سکونتشان 

 هستند.
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 مقدمه

حس رضایتمندی بیانگر ابعاد عاطفی، روحانی و نمادین میان انسان و محیط است که 

دربرگیرنده نظامی پیچیده از ارتباطات درونی بین این دو بعد است و شاید به علت همین 

و همچنین شیوه ارزیابی آن در  پیچیدگی است که توافقی بر مفهوم و معنای کلی حس آن

توان به نقش  خورد. با بررسی ادبیات در این خصوص می ادبیات این دانش به چشم نمی

توان به عوامل  گیری این حس دست یافت که از آن جمله می عوامل مختلفی بر شکل

زمان  های اجتماعی ساکنین، روابط میان فرد و محیط و نیز مدت کالبدی محیط، ویژگی

ترین  زمان سکونت، یکی از مهم نت اشاره نمود در این خصوص پارامتر مدتسکو

ویژه در  گیری احساس رضایتمندی به مکان، به هایی است که در ارتباط با شکل شاخص

شده در میان ساکنین محالت  حال مشاهدات انجام محالت مسکونی حائز اهمیت است. بااین

یانگر این موضوع است که باوجود افزایش ویژه محالت جدید شهری، ب مختلف شهری به

ها تا  زمان سکونت افراد در بعضی از این محالت، احساس رضایتمندی ساکنین در آن مدت

تر از سایر محالت است. با این مقدمات اجمالی، تحقیق حاضر درصدد است  حدودی پایین

وص این تأثیر شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایت را موردبررسی قرار دهد. در خص

مناطق و نقش شاخص خاطره بایستی اذعان داشت محالت موردمطالعه با درجه اقتصادی 

دو برابر و درجه تراکم متفاوت جمعیت و تعداد کاربری متفاوت در هر سطح  متفاوت و دوبه

شده تا به لحاظ تفاوت فرهنگی و طبقه اجتماعی و تأثیر آن بر رضایتمندی  اقتصادی انتخاب

رسد  تاً برابری قرار داشته باشند و با توجه به مطالعات میدانی، به نظر میدر شرایط نسب

شاخص خاطرات اجتماعی و کالبدی در وضعیت تقریباً همگنی قرار دارد. مطالعات اولیه 

توسط نویسندگان در راستای انتخاب محالت همراه با مصاحبه عمیق با ساکنین صورت 

شده در هر گروه است،  ندی ساکنین محالت انتخابپذیرفته و گویای تفاوت میزان رضایتم

یابی و  عنوان نمونه موردی درصدد ریشه رو نویسندگان با انتخاب محالت مذکور به ازاین

مقایسه تأثیر شناختی نقش شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایت در ساکنین محالت شهر 

زمان  ستقیمی با مدتانگیزی که ارتباط م باشند. در این خصوص، عامل خاطره شیراز می

عنوان متغیر  عنوان متغیر مستقل و حس رضایتمندی به سکونت افراد در یک محله دارد، به

وابسته مدنظر قرار گیرد، با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر در پی ارائه پاسخی 

زمان  باشد که چرا در بعضی محالت مسکونی، با وجود مدت مستدل و متقن به این سؤال می

باشد؟ و  ها، احساس رضایت باالتر از بعضی محالت دیگر می االی سکونت افراد ساکن در آنب
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انگیزی تأثیر بیشتری بر  گردد که کدام عامل خاطره در ادامه این سؤال مطرح می

 گیری احساس رضایتمندی ساکنین دارد؟ شکل

 پیشینه پژوهش

ی نقش خاطره بر ارتقاء حس با توجه به اینکه پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر شناخت

باشد، به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته  رضایتمندی ساکنین محالت شهر شیراز می

 شود. می

 مطالعات داخلی

گیری، تقویت و مانایی خاطره  شکل»( در پژوهشی با عنوان 4806علی سلطانی و دیگران )

به این سؤال  سعی کردند« در فضاهای شهری نمونه موردی محور شهید چمران شیراز

محوری پاسخ دهند که اصوالً چه ارتباطی میان انباشت خاطره و فرهنگ بر کیفیت ادراک، 

تصویر ذهنی و سرزندگی شهروندان وجود دارد تا از این گذر، بتوان مدیران، برنامه ریزان، 

گذاران شهری را در جهت بهبود ارتباط شهروندان با محیط سکونتی  طراحان و سیاست

های شهری از طریق مشارکت دادن کاربران فضا در  نیز افزایش سرزندگی محیط ها و آن

های آتی یاری نمود. نویسندگان در این رابطه محور  اندازهای توسعه جهت تدوین چشم

عنوان محدوده مطالعاتی برگزیدند و نظرات کاربران در  شهید چمران را در شهر شیراز به

آوری و تحلیل  انگیزی در قالب پرسشنامه جمع خصوص عوامل محیطی مؤثر بر خاطره

های فعالیت و معنا از نظر کاربران واجد  گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که حوزه

ریزی در جهت ارتقای  اهمیت بیشتری از عناصر کالبدی بوده و همین امر، اهمیت برنامه

ریزی برای بهبود عامل  مهکند. درواقع برنا های تفریحی و اجتماعی را دوچندان می فعالیت

های متنوع و نیز بهبود  گیری فعالیت کالبدی نیز بایستی در جهت افزایش امکان شکل

تصویر و سیمای محیط در ذهن کاربران فضا باشد تا موجب ارتقای میراث هویت و خاطرات 

های شهری گردد. داود  جمعی و تجمع میراث ناشی از زندگی هرروزه شهروندان در محیط

تبیین حس تعلق به مکان و هویت در »( در پژوهشی با عنوان 4800یبی و همکاران )حب

هدف اصلی خود را معطوف به شناخت و تبیین « فضاهای شهری با تأکید بر بازارهای سنتی

های آن در فضاهای شهری و بازارهای  مفهوم حس تعلق به مکان، ابعاد مختلف و مؤلفه

های سازنده حس تعلق به مکان  فهومی در چارچوب مؤلفهسنتی و درنهایت ارائه یک مدل م

 -ای اند. روش و نگرش حاکم بر این مقاله مبتنی بر مطالعات کتابخانه در بازارها کرده
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اسنادی و تحلیلی است. پس از بررسی مطالب فوق این نتیجه حاصل شد که حس تعلق به 

باشد،  کنندگان و محیط می ههای ارتباطی استفاد گیری پایه مکان که عامل مهم در شکل

بین عواملی نظیر: عوامل کالبدی،  گردد. دراین های با کیفیت می نهایتاً منجر به ایجاد محیط

های  ترین مؤلفه کارکردی، اجتماعی و ادراکی که خود دارای ریز معیارهایی نیز هستند، مهم

( در 4802) باشد. سحر صفری و سید یعقوب موسوی دهنده حس تعلق به مکان می شکل

درصدد بررسی تأثیر رشد « ای رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله»ای با عنوان  مقاله

اند؛ و در این راستا مفهوم شهرگرایی با تأکید بر  ای بوده شهرگرایی بر احساس تعلق محله

ای با استفاده از  های مکتب شیکاگو و مفهوم احساس تعلق محله نظریه لوئیس ورث و نظریه

ای مک میالن و چاویس، هویت مکان رلف و رائولز و  های حس تعلق به اجتماع محله نظریه

آمده  دست ترین نتایج به اند. مهم نظریه سیستمیک کاساردا و جانویتز موردمطالعه قرار گرفته

دهنده این مسئله است که همبستگی میان متغیرها حاکی از آن است  از این تحقیق نشان

ری، گرایش به روابط گسترده در شهر و دلبستگی به مکان شهری که بین سبک زندگی شه

دهد  ای همبستگی منفی و معنادار، وجود دارد. بعالوه نتایج نشان می با احساس تعلق محله

ای همبستگی  بین طول مدت اقامت، نوع مالکیت منزل مسکونی با احساس تعلق محله

ای سن و میزان  ی میان متغیرهای زمینهمثبت و معناداری وجود دارد. ضمناً رابطه معنادار

آمده است. مهدی  دست شان به درآمد افراد موردمطالعه با احساس تعلق آنان به محل زندگی

های  بررسی تأثیر آئین»ای تحت عنوان  ( در مقاله4801خاک زند و سعیده تیموری گرده )

ا این مسئله اصلی را ابتد« عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان

شود که این  ایام محرم، باعث ایجاد تغییرات اساسی در منظر شهر می»کنند که  مطرح می

تغییرات در عین بصری بودن )ظاهری و کالبدی( دارای تأثیرات ذهنی فراوانی در خاطر 

تحلیلی است و برای دستیابی به هدف  -روش این مقاله از نوع توصیفی«. مردم شهر است

شده است. محدوده  ای استفاده یق از دو روش پیمایش و مراجعه به اسناد کتابخانهتحق

های موردتوجه مردم و برگزارکنندگان  موردبررسی چهار منطقه از تهران است که از محله

آیین مذهبی ایام محرم در شهر تهران است. نتیجه تحقیق نشان داد که اکثریت 

تغییرات حاصل از آیین مذهبی محرم در منظر شهر،  پاسخگویان عالوه بر تأکید بر ایجاد

این تغییرات را در عین کالبدی و بصری بودن دارای تأثیرات ذهنی و غیر عینی ماندگار در 

( در 4801دانند. نتایج پژوهش جمیله توکلی نیا و همکاران ) یاد و خاطره خود از شهر می

مکانی آن در  -کانی و تأثیرات فضاییخاطر م سنجش میزان احساس تعلق»ای با عنوان  مقاله

عواملی چون وجهه محله، « آباد شیراز( های فرسوده شهری )مطالعه موردی: محله سهل بافت
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دسترسی به خدمات، پوشش گیاهی، نمای خیابان و نوع بافت محله با میزان احساس تعلق 

رفته در مورد تأثیرات های صورت گ اند. با بررسی مکانی افراد به مکان رابطه معناداری داشته

های تعلق  های حس تعلق به مکان باید گفت که شاخصه فضایی مکانی هرکدام از شاخصه

مراتب تأثیرات فضایی مکانی بیشتری نسبت به تعلق مفهومی  احساسی و نیز تعلق مکانی به

توان به  مکانی حس تعلق به مکان می -اند. از تأثیرات فضایی در محله موردتحقیق داشته

افزایش میزان مشارکت شهروندان در امور شهری، پرداخت مالیات، نگهداری از تجهیزات و 

 نیز حفظ نظافت محله توسط شهروندان اشاره نمود.

 مطالعات خارجی

با هدف مطالعه بر روی « 6تصویر ارزشیابی شهر»( در کتابی با عنوان 6942) 4جک ناسار

ورت پیشرفته است، نویسنده معتقد است دو انگیزی و تأثیر آن بر احساس رضایت ص خاطره

ترین ابعاد خاطره  عامل نقش انگیزی و تأثیر عامل عاطفی و حسی افراد بر یک مکان از مهم

جای این کتاب با  گردد. درواقع نویسنده در جای تأثیرگذار بر حس رضایت محسوب می

اصلی دارد که روش های تاریخی و تحلیلی عقیده راسخ به این مسئله  گیری از روش بهره

گردد و رضایتمندی متغیری  زندگی سبب تفاوت در نوع نگرش و عواطف ساکنین می

و با « 1حافظه جمعی»( در کتابی با عنوان 6941) 8وابسته به آن است. موریس هالبواچ

هدف اصلی بررسی میان خاطرات جمعی و فردی و تأثیر بر رضایت از محل زندگی، معتقد 

گیری تصوری که یک گروه از خود دارد و رضایتمندی  عی برای شکلاست که خاطرات جم

طور پیوسته باید با وضعیت تاریخی تغییر یابد. در واقع به تعبیر  آن ضروری است و به

ورسوم هر ملت در هر برهه زمانی  نویسنده خاطرات جمعی با توجه به فرهنگ و آداب

ابتدا این « 2های یادآوری اجتماعی نظریه» در کتابی با عنوان 1متفاوت است. باربارا میزتال

کند که اصوالً چه ارتباطی میان خاطرات جمعی و رابطه آن با  مسئله اصلی را مطرح می

ها و تأثیر آن بر حس رضایت وجود دارد. نکته مهمی که نویسنده درجای جای این  سنت

احساس رضایت و  کند، اهمیت ارتباط با گذشته و نقش آن دردرک هویت و کتاب تأکید می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jack Nasar 
2. The evaluative image of the city 

3. Maurice Halbwacks 

4. The Collectire Memory 
5. Barbara Misztal 

6. Theories of social remembering 
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شود.  اهمیت احساس هویت جمعی که توسط پیوند با گذشته در محالت تقویت می

نویسنده درنهایت نیز معتقد است روش زندگی، تربیت و گذشته هر انسان در نگاه فرد به 

( درکتابی با عنوان 6940و دیگران ) 4خاطرات جمعی و کالبدی نقش اساسی دارد. داریو پاز

تماعی و حافظه جمعی: رویکردی متقابل برای به خاطر سپردن رویدادهای فرایندهای اج»

زمان  وتحلیل ارتباط میان عامل مدت تالش خود را معطوف به بررسی و تجزیه« سیاسی

اند. نویسندگان معتقدند که خاطره دارای محتوای  سکونت و خاطرات جمعی ساکنین نموده

گردد و  پذیرد و سبب احساس رضایت می اجتماعی است چون در حضور دیگران صورت می

گذارند  آورند؛ و در نهایت بر این مسئله صحه می ها خاطرات جمعی را بیشتر به یاد می انسان

گرفته درگذر زمان تأثیر بیشتری نسبت به خاطرات کالبدی بر  که خاطرات اجتماعی شکل

پیوست مکان، هویت »ای تحت عنوان  ( در مقاله6943) 6احساس تعلق دارد. ماریا لویکا

ابتدا سعی کرده است مطالعه بر روی « 8شده مکان و حافظه مکان: بازیابی شهر فراموش

زمان سکونت و رابطه آن با خاطرات جمعی را مورد تجزیه و تدقیق قرار دهد. مسئله  مدت

مهمی که نویسنده بر روی آن تأکید دارد، این است که سابقه سکونت در شهر عامل تقویت 

ات جمعی و حس رضایت است و شهرهای مهاجرپذیر دارای خاطرات جمعی کمتری خاطر

نسبت به شهرهای قدیمی هستند. در نهایت نویسنده با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به 

گیری خاطره است با  ترین عامل شکل زمان سکونت مهم رسد که مدت گیری می این نتیجه

گفت تاکنون پژوهشی در حیطه تأثیر شناختی نقش توان  شده می توجه به مطالعات انجام

شاخص خاطرات کالبدی و اجتماعی بر ارتقای حس رضایت ساکنین محالت در شهر شیراز 

های مورد ارزیابی در این تحقیق تاکنون مورد آزمون قرار  صورت نپذیرفته است و شاخص

 نگرفته است.

 مبانی نظری تحقیق

بت افراد نسبت به محل سکونتشان است. ادامه پیوند رضایتمندی نمایانگر احساس ذهنی مث

ها به حفظ رابطه با  ای نوعی تعهد برای ساکنان نسبت به محیط سکونت و تمایل آن محله

شود. رضایت از محل سکونت و  آن در طول زمان و در مراحل مختلف زندگی را موجب می

ات مهم در حوزه مطالعات های اخیر تبدیل به یکی از موضوع پیامدهای فقدان آن در دهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( پژوهش حاضر درصدد است تأثیر شاخص خاطره Shills, 2016:189)اجتماعی شده است 

بر ارتقای میزان رضایتمندی ساکنین را موردبررسی قرار دهد. در این راستا رضایتمندی 

 باشد. عنوان متغیر وابسته و خاطره متغیر مستقل می به

 رضایتمندی

عنوان یک مسئله جهانی مطرح است و برنامه ریزان  مربوط به آن بهامروزه مسکن و مسائل 

هایی برای حل مسائل مربوط به آن  حل گذاران در کشورهای مختلف به دنبال راه و سیاست

های اجتماعی و اقتصادی، مشکالت  باشند. افزایش جمعیت و تقاضای مسکن و بحران می

( 4803بزرگ در پی داشته است. )چیبایی،  ویژه در شهرهای ها به ای را برای دولت عدیده

ها جهت اسکان مردم ریشه واحدی دارند، بدین معنا که  گاه بیشتر مشکالت سکونت

جای رشد ارگانیک و تحت تأثیر مسائل فرهنگی اجتماعی از طریق  شهرهای قرن بیستم به

دی، که در های تک کارکر های مختلف فرا بسط های مستقل، از صورت تکثیر و ازدیاد محله

عالوه، فرا  ها اغتشاش پدید آورد، آسیب دید، به ساختار هویتی و کاربری و ظاهر آن

 ,Walton et al)های جدی میان اجتماع شد،  تعادلی های تک کارکردی موجب بی بسط

تواند به حالتی اطالق گردد که در آن انتظارات  طورکلی می آنکه رضایتمندی به . حال(2012

رضایتمندی  (.Dekker et al, 2019:4)رد در حد مطلوبی برآورده شود و توقعات یک ف

های رفتاری، ادراکی و عاطفی افراد و محیط بر  باشد که جنبه نوعی طرز برخورد )رفتار( می

عنوان یکی  . رضایتمندی از محل سکونت به(Francescato et al, 2020)گذارد  آن تأثیر می

گردد که  باشد و زمانی حاصل می ی زندگی افراد میاز اجزای مهم در فهم کیفیت عموم

محل سکونت انسان، موجبات خشنودی او را از بودن و زیستن در آن مکان فراهم آورد 

(Mohit & Raja, 2014:49.)  رضایتمندی و تندرستی یک جامعه درگرو احساس

دی سکونتی رو رضایتمن رضایتمندی مردم آن از یک زندگی استاندارد و واقعی است. ازاین

 ,Wei et al)آید  منظور بررسی کیفیت مسکن به شمار می عنوان شاخصی مهم به به

های عینی محیطی  متغیرهای تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی شامل ویژگی(. 2019:269

مشاهده در محیط( و مشخصات فردی )خصوصیات فردی که بر رضایت  های قابل )ویژگی

ها، انتظارات، مقایسه با سایر  جمعیتی، شخصیتی، ارزش گذارند شامل عوامل تأثیر می

ها و امید به آینده و باورها و اعتقادات و ادراک و احساست و نیات رفتاری است  سکونتگاه

(Bahi et al, 2018: 660 .) از بعد روانشناسی عامل مهم تأثیرگذار بر ایجاد تنش و یا
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تمام جامعه است. از طرفی دیگر )در  ها، موضوع رضایتمندی سکونتی در راحتی خانواده

جهت مقابل عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی(، خود رضایتمندی از سکونت و 

شود؛ یعنی  گیری خاطره می های اجتماعی آن باعث ارتقا هویت محیط اطراف و شکل جنبه

رتقا خاطر به محیط داشته و این امر به ا در صورت وجود رضایتمندی، فرد احساس تعلق

انجامد، به عبارتی بین رضایتمندی سکونت و خاطره نوعی رابطه دو طرفه  هویت محیط می

توان چنین  مرور مطالب فوق می با توجه به(. Debucquet et al, 2020: 442)برقرار است 

برداشت نمود که، حس رضایتمندی به مکان دارای دو بعدکالبدی و اجتماعی است. 

ها و نیازهای اجتماعی در محیط  اً بر پایه تعامالت و کنشرضایتمندی اجتماعی عمدت

گرفته، نیازهای انسانی به دو گروه  گیرد، بر اساس نظریه محیط اجتماعی شکل صورت می

شود که نیازهای اولیه انسان شامل نیاز جسمانی و  بندی می نیازهای اولیه و عالیه دسته

امل: نیاز به شکوفایی و شناخت و زیبایی است و امنیت و نیاز به تعلق و ... و نیازهای برتر ش

ای از رضایتمندی،  حس رضایت از مسکن جز نیازهای اولیه است و محیط از این منظر گونه

صورت غریزی و ناآگاهانه به  باشد که فرد در آن به ترکیبی از عناصر اجتماعی را دارا می

ان بخشی از فرایند شناخت عنو به پردازد و رضایتمندی کالبدی جستجوی حس رضایت می

باشد که برگرفته از عناصر و اجزا محیطی است و در ضمیر ناخودآگاه  و هویت انسانی می

 (.Eghbali, 2016; Kashanijoo, 2017)کند  انسان ایجاد خاطره سازی می

 خاطره مکانی گیری رویکرد اجتماعی به شکل

ها و...  ها و تجربه اطر آوردن اشیا و مکاننامه النگمن توانایی فرد در به خ واژه خاطره در لغت

نامه و بستر توانایی و یا روند یادآوری یا باز  ( و در لغتLongmen, 2010: 1093)باشد  می

شده خصوصاً از طریق سازوکارهای تداعی معانی  شده و یا به خاطر سپرده تولید آنچه آموخته

گیری خاطره مستلزم حدوث  شکل (.Merriam – Webster, 2003:726)تعریف شده است 

زمان سکونت انسان در یک مکان  یک واقعه و یا کسب یک تجربه است که هرچه مدت

یابد )حبیبی و  بیشتر شود میزان خاطرات فرد و رضایتمندی آن به مکان افزایش می

ها تأثیرگذاری معنادار مستقیمی از مدت اقامت  (. برخی پژوهش03: 4803صمدی کافی، 

برتمایل به ایجاد و بسط روابط اجتماعی و کالبدی گزارش کرده است. ادراک در محیط را 

شود که شامل خاطرات تحت تأثیر  فضا از طریق خاطره به دو صورت به فرد منتقل می

در حیطه مفهوم خاطرات  (.Gustafson. 2018:65)عوامل اجتماعی و عوامل کالبدی است 

عنوان یک  لوم بیولوژیک و شناختی، بیشتر بهکه مفهوم خاطره در ع توان گفت درحالی می
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عنوان یک  شود، علوم اجتماعی معموالً از خاطره به محیطی شناخته می -ظرفیت فردی

های مختلف ناسیونالیسم در حیطه تاریخ و علوم انسانی  کند. از گونه پدیدار جمعی تعبیر می

شناسی و  در حیطه انسانهای یادبود  ورسوم و جشن های مختلفی از آداب گرفته تا حالت

شناسی، همه این رویکردها در این نقطه مشترک هستند که خاطره جمعی، خاطره  جامعه

ای اجتماعی است.  گیرد. شناخت یک مکان، پدیده فرافردی است و در مکان شکل می

 شوند و هر فرد با توجه به گویند معرفی می ها می ها، با توجه به آنچه دیگران درباره آن مکان

های اجتماعی مانند طبقه اجتماعی، سن، جنس، قومیت، ملیت، تخصص و مانند آن،  ویژگی

 ,Hauge)کند  اطالعات دریافت شده خود را پاالیش کرده و تصویری از مکان ایجاد می

های فردی  ای از حکایات و روایت ایجاد خاطرات ناشی از تعلق اجتماعی مجموعه(. 2019:7

دهند و در ایجاد تعلقات اجتماعی به مکان مؤثرند.  مکان رخ میو جمعی است که توأم با 

شود که انسان خود را جزئی از مکان  ای به پیوند فرد و مکان منجر می گونه این حس به

ها، معانی و عملکردها، نقشی را برای مکان در  داند و بر اساس تجربیات خود از نشانه می

باشد و درنتیجه مکان برای او  فرد می منحصربه سازد. این نقش نزد او ذهن خود متصور می

شود. یک مکان به دلیل امکان رخداد یک رابطه اجتماعی و تجربه  احترام می مهم و قابل

(. 840: 4800دهد )پاکزاد،  مشترک میان افراد، احساس تعلق و دلبستگی را شکل می

ی، یا حتی قبل از خاطرات اجتماعی ممکن است به وقایعی مربوط شوند که در طول زندگ

های قومی، منطقه تعلق دارند. در مورد دوم، آنچه به یاد  اند و به وقایع گروه داده تولد فرد رخ

ها و انگیزه  های شفاهی نقل روایت آید، به تجارب شخصی فرد بستگی ندارد بلکه به سنت می

فهوم در حیطه م (.Lewicka, 2018: 21-23)شود  شخصی کشف وقایع گذشته مربوط می

توان گفت محیط عالوه بر عناصر کالبدی، شامل رمزهایی است که  خاطرات کالبدی می

کنند. تعلق به مکان، عامل مهمی در  ها و توقعات آن را درک می مردم بر اساس نقش

باشد.  کنندگان و درنهایت تداوم حضور در آن می هماهنگی فرد و محیط، رضایت استفاده

گردد، از جنس  ات روحی روانی نسبت به محیط ایجاد میفرآیندی که در ایجاد تعلق

(. 4800آشنایی، احساس، هیجان و خاطره است. )ولی زاده اوغانی و وفایی پورسرخابی، 

ها با معنی و احساسات بیشتری  مکان مفهومی بیش از موفقیت یا خاستگاه دارد. مکان

 (.Hauge, 2019: 5)کند  می اند و همین مفهوم، تفاوت میان مکان و فضا را مشخص آمیخته

ها انسانی اشاره داشته و آنچه یک  ناپذیر مفهوم حس مکان به جنبه ارتباط اساسی و جدایی

کند آغشته شدن آن با معانی و مفهومی عمیق است که این  فضا را به یک مکان تبدیل می
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خاطرات  (. معیارهای4801سازد )حبیبی و سید برنجی،  معانی در طول زمان خاطره را می

گیری  جمعی که نقش مؤثری در ایجاد تعلق جمعی به مکان دارد، به دودسته اصلی شکل

شود که هریک از این دو  رویدادها و تعامالت اجتماعی و ثبت و انتقال خاطره تفکیک می

شوند. معیارهای فردی  گروه به دو بخش ساختار اجتماعی و ساختار کالبدی تقسیم می

گیری رویدادها و تعامالت اجتماعی مربوط به ساختار اجتماعی و  شکلتأثیرگذار در امکان 

سیاسی شهر، شامل امنیت اجتماعی و محیطی، تنوع قومی، طبقات اجتماعی، وقوع 

رویدادهای تاریخی، برگزاری مراسم و معیارهای فرعی مربوط به ساختار کالبدی و فضایی، 

قیاس محله هستند. معیارهای فرعی ها در م شامل وجود انواع فضاهای عمومی و پاتوق

تأثیرگذار در ثبت و انتقال خاطره و تاریخ محله مربوط به ساختار اجتماعی و سیاسی محله 

ها و معیارهای فرعی مربوط به ساختار فضایی و کالبدی، شامل  شامل ثبات و تداوم سکونت

رو  باشد. ازاین و اسامی میها  ها و حفظ نام ها، نشانه حفظ ابنیه تاریخی و محله، وجود یادمان

شده در ارتباط با مفاهیم مرتبط با حس رضایت ساکنین و نیز ابعاد  با توجه به مبانی مطرح

قابل تبیین و  4صورت نمودار شکل  اجتماعی و کالبدی خاطره، چارچوب نظری تحقیق به

 باشد. ارائه می

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 روش پژوهش

این نیز اشاره شد هدف از انجام این پژوهش تحلیل و سنجش شاخص از همچنان که از پیش

خاطره با هدف ارتقای میزان رضایتمندی ساکنین محالت نسبت به فضای زیستی است. 

انگیز تأثیرگذار بر احساس تعلق ساکنین است. در  گام اول شامل استخراج عوامل خاطره

های موردی پرداخته و  و معرفی نمونهها و دالیل انتخاب  بخش روش پژوهش ابتدا به ویژگی

ها خواهیم  در ادامه به معرفی جامعه آماری و ابزار گرداوری اطالعات و شیوه تحلیل داده

یابی شد و  تحلیلی ریشه -های خاطره با روش اسنادی  پرداخت. به همین منظور شاخص

بدی و های کال دهنده آن است که شاخص نتایج مطالعات در بخش مبانی نظری نشان

ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی ساکنین محالت شهر  فرهنگی مهم -اجتماعی 

شده در ارتباط با مفاهیم مرتبط با میزان  رو با توجه به مبانی مطرح شیراز هستند، ازاین

 4 شکلرضایتمندی و نیز ابعاد اجتماعی و کالبدی خاطره، چارچوب نظری تحقیق در قالب 

ای و از نظر روش انجام همبستگی  ه است. نوع تحقیق حاضر از نظر هدف توسعهارائه گردید

صورت میدانی و شیوه پیمایشی انجام پذیرفته است، علیرغم  آوری اطالعات به باشد، جمع می

اینکه ماهیت این تحقیق کیفی است اما به دلیل استخراج معیارها و مفاهیم خاص 

های  ی از راهبردهای کمی و کیفی است. ویژگیگیری و کمی شدن، تلفیق اندازه قابل

خاطرات کالبدی و اجتماعی متغیر مستقل و حس رضایت از محله متغیر وابسته است. ابزار 

های موردی انتخاب  های خاطره، مطالعات میدانی و نمونه تناسب شاخص ها به استخراج داده

هستند که با استفاده از گردیده است. جامعه آماری تحقیق ساکنین شش محله شهر شیراز 

شده است که  کنندگان در پژوهش انتخاب عنوان مشارکت ها به نفر از آن 829فرمول کوکران 

سهم هر محله با توجه به تراکم واحد مسکونی انتخاب گردیده است. شیراز یکی از 

موردی با توجه به است. نمونه  جنوب کشوردر  استان فارسو مرکز  ایران شهرهای کالن

دو برابر و درجه تراکم متفاوت  معیارهای همچون محالت با درجه اقتصادی متفاوت و دوبه

شده است. دامنه این پژوهش  جمعیت و تعداد کاربری متفاوت در هر سطح اقتصادی انتخاب

شده  طبقه بوده و محدوده انتخاب 2واقع در شهر شیراز است که دارای ارتفاع کمتر از 

آباد و  محله عفیف 2واحد مسکونی است. بر این مبنا  6999تا  4999ت حدوداً بین محال

 شده است. شهر و آبیاری و زرهی و مدرس و میانرود انتخابفرهنگ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شهر شیراز( 4و  1ماخذ: )شهرداری منطقه  -نقشه محدوده محالت . 2شکل 

 رازیمحالت شهر ش نیساکن یدتمنیعناصر خاطره ساز بر حس رضا یرگذاریتاث زانیم .1جدول

 میانرود مدرس زرهی آبیاری شهرفرهنگ آباد عفیف عوامل خاطره

 کم متوسط متوسط زیاد زیاد زیاد عناصر خاطره ساز محله

 کم متوسط متوسط زیاد کم زیاد ها نشانه

 کم زیاد کم متوسط زیاد متوسط مرکز محله

 کم متوسط متوسط زیاد کم زیاد ها و اسامی نام

 متوسط متوسط کم متوسط متوسط متوسط گرایی محله درون

 کم کم کم کم کم زیاد ابنیه تاریخی

 زیاد زیاد متوسط زیاد کم زیاد آشنایی افراد با محله

 زیاد متوسط متوسط زیاد متوسط زیاد های جمعی وجود آیین

 زیاد زیاد متوسط متوسط کم کم وجود روابط همسایگی

 کم زیاد کم زیاد کم ادزی حوادث در طول سال

 کم کم کم زیاد زیاد زیاد سطح طبقه اجتماع هم

 کم کم کم زیاد کم زیاد نهاد های مردم سازمان

اند که حداقل بیش از  سال انتخاب گردیده 81تا  43های سنی بین  شوندگان از رده مصاحبه

درصد زن  10شوندگان مرد و  درصد مصاحبه 18سال در محله موردنظر ساکن بوده و  1

نامه  نامه است. این پرسش اند. ابزار گردآوری اطالعات تحقیق صورت گرفته پرسش بوده

نفر از شهروندان ساکن در محالت موردنظر شهر شیراز  89صورت شش آزمون در بین  به

 محدوده جغرافيايي مورد مطالعه
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صورت اتفاقی مورد آزمون قرارگرفته و در تحقیق حاضر جهت بهبود نتیجه از اعتبار  به

نامه بعد از تدوین از نظر روایی و پایایی توسط  ده است. بدین منظور پرسشش محتوا استفاده

شده است و پس از اصالحات، پایایی آن از  اساتید معماری و آمار موردبررسی قرار گرفته

محاسبه گردیده و تأییدشده است. این  366/9طریق فرمول آلفای کرونباخ در حدود 

گویه مربوط  49نامه شامل  های پرسش وای دادهسؤال است که محت 69نامه دارای  پرسش

گویه مربوط به تأثیر خاطرات اجتماعی بر حس رضایت است و  0به تاثیرخاطرات کالبدی و 

شده  صورت تأثیر عامل خاطره بر حس رضایت تدوین با توجه به اینکه سؤاالت پرسشنامه به

بت به محل سکونت گویه مربوط به ارزیابی کلی حس رضایت ساکنین نس 4است تنها 

 SPSSافزار  های این پژوهش نرم افزار مورداستفاده برای تحلیل داده شده است. نرم طراحی

ها را  نامه نامه، اطالعات پرسش های پرسش باشد. در گام دوم پس از تأیید داده می 61ورژن 

ر رابطه میانگین رضایت مردم د ANOVAافزار وارد کرده و با استفاده از تست  در فضای نرم

با خاطرات کالبدی و اجتماعی را در مناطق مختلف و معنادار بودن تفاوت آن موردبررسی 

تأثیر خاطرات محیطی و  Sample Testگیرند سپس در گام سوم با استفاده از  قرار می

اجتماعی بر رضایت ساکنین از محالت و معنادار بودن تفاوت آن را تحلیل کرده و در گام 

به مقایسه میزان تأثیر خاطرات محیطی و  Tukeyاده از تست تلفیقی چهارم با استف

اجتماعی بر میزان رضایت ساکنین در محالت مختلف )مقایسه محالت مختلف با یکدیگر( 

صورت جداول مدون ارائه خواهد شد. درنهایت در گام  ها به گردند و نتایج تحلیل پرداخته می

دهنده مؤلفه خاطرات  صر مختلف تشکیلمنظور بررسی همبستگی میان عنا آخر به

اجتماعی، کالبدی تأثیرگذار بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین نسبت به محل سکونتشان 

صورت جداول مدون ارائه خواهد  ها به شده است و نتایج تحلیل از ضریب پیرسون استفاده

 شد.

 تحقیق های یافته

یزان تأثیرگذاری آن بر ارتقاء حس هدف این پژوهش، کشف عوامل خاطره ساز و ارزیابی م

باشد. در این خصوص، عامل خاطره  شان می رضایت ساکنین محالت نسبت به فضای زیستی

عنوان متغیر مستقل و  زمان سکونت افراد در یک محله دارد، به که ارتباط مستقیمی با مدت

 شده است. عنوان متغیر وابسته مطرح حس رضایتمندی به



 

 

 

 

 

 
 

 4911،پايیز41سالپنجم،شماره(،یاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 61
 

 مندی متأثر از شاخص خاطره در محالت شهر شیراز تحلیل میزان رضایت

های مختلف  برای ارزیابی تفاوت تأثیر عامل خاطره بر میزان رضایتمندی ساکنین گروه

صورت  های پژوهش به شده است که یافته استفاده ANOWAنمونه موردی از آزمون 

یر خاطرات شده است. تفاوت میانگین رضایت افراد نمونه در متغ جدول زیر استخراج

های مختلف از نظر آماری معنادار است به لحاظ اینکه  محیطی و اجتماعی در گروه

(994/9> P.value.است ) 

های مختلف ناشی خاطرات اجتماعی و  . ارزیابی تفاوت معنادار رضایت میان گروه2جدول 

 ANOWAمحیطی با استفاده از آزمون 

 تحلیل تأثیرات شاخص خاطره بر میزان رضایتمندی ساکنین از محالت

جهت سنجش میزان رضایت مردم از محالت، ناشی از تأثیرات خاطرات محیطی و  

مورد ارزیابی قرار  SPSSافزار  ی با استفاده از نرماجتماعی، اطالعات مستخرج از نمونه مورد

تک  گیری میزان تأثیرات خاطرات اجتماعی و محیطی در تک منظور اندازه گرفت که به

های پژوهش  استفاده شده که بر اساس این ارزیابی یافته Samples Testمحالت از آزمون 

میانگین رضایت  6ها در جدول تهها و یاف شده است. بر اساس داده صورت جدول زیر ارائه به

مردم در رابطه با خاطرات محیطی و اجتماعی در محالت مختلف، در سه سطح از نظر 

صورت زیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. میانگین رضایت افراد نمونه ساکن در  اقتصادی به

با خاطرات  ها در رابطه آباد در رابطه با خاطرات محیطی از میانگین رضایت آن محله عفیف

که میانگین رضایت افراد نمونه ساکن در محله  باشد درصورتی اجتماعی کمتر می

ها در رابطه با خاطرات  شهر در رابطه با خاطرات محیطی از میانگین رضایت آنفرهنگ

باشد. میانگین رضایت افراد نمونه ساکن در محله آبیاری در رابطه با  اجتماعی بیشتر می

باشد  ها در رابطه با خاطرات اجتماعی کمتر می میانگین رضایت آنخاطرات محیطی از 

 نتیجه P.V میانگین DF نرخ خاطره محدوده

 ها ن گروهبی

 ها درون گروه

 مجموع

 

خاطرات 

 محیطی

101/61 

113/81 

416/10 

1 

811 

810 

040/1 

903/9 
999/9 

میزان تأثیر خاطرات محیطی بر 

رضایتمندی ساکنین در محالت 

 شده تفاوت دارد انتخاب

 ها بین گروه

 ها درون گروه

 مجموع

 

خاطرات 

 اجتماعی

846/421 

013/84 

629/400 

1 

811 

810 

926/88 

909/9 
999/9 

میزان تأثیر خاطرات اجتماعی بر 

رضایتمندی ساکنین در محالت 

 شده تفاوت دارد انتخاب
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که میانگین رضایت افراد نمونه ساکن در محله زرهی در رابطه با خاطرات محیطی  درصورتی

باشد. میانگین رضایت  ها در رابطه با خاطرات اجتماعی با بیشتر می از میانگین رضایت آن

ها در رابطه  ا خاطرات محیطی از میانگین رضایت آنافراد ساکن در محله مدرس در رابطه ب

باشد و میانگین رضایت افراد در نمونه ساکن در محله  با خاطرات اجتماعی بیشتر می

ها در رابطه با خاطرات اجتماعی  میانرود در رابطه با خاطرات محیطی از میانگین رضایت آن

 باشد. بیشتر می

اجتماعی بر حس رضایت ساکنین بر اساس آزمون . میزان تأثیر خاطرات محیطی و 3جدول 
SAMPLES TEST 

 خاطره محالت
بلوک 

 ساختمانی

درصد حجم 

 نمونه
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
P.V 

 محله

 عفیف آباد

 محیطی

 اجتماعی
4039 68% 

38 

38 

8916/8 

8014/1 

66106/9 

86330/9 
999/9 

محله 

 شهرفرهنگ

 محیطی

 اجتماعی
4319 64% 

02 

02 

1830/8 

6318/8 

81416/9 

14912/9 
999/9 

 محله

 آبیاری

 محیطی

 اجتماعی
4469 48% 

10 

10 

1163/8 

4140/1 

88602/9 

64900/9 
999/9 

 محله

 زرهی

 محیطی

 اجتماعی
4839 42% 

10 

10 

6388/8 

9106/8 

48980/9 

89633/9 
999/9 

 محله

 مدرس

 محیطی

 اجتماعی
4934 48% 

10 

10 

0999/8 

6190/8 

44091/9 

41610/9 
999/9 

 محله

 میانرود

 محیطی

 اجتماعی
4646 41% 

19 

19 

3218/6 

8163/6 

16101/9 

86119/9 
999/9 

های تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی ساکنین محالت شهر شیراز  در ادامه شاخص

ها و  موردسنجش قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است که عناصر خاطره ساز محله و نشانه

های  طه خاطرات محیطی و آشنایی افراد با محله و وجود آیینوجود مرکز محله در حی

جمعی و روابط همسایگی در حیطه خاطرات اجتماعی، بیشترین تأثیر را بر میزان رضایت 

 مردم از فضای زیستی دارند.
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های خاطره تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی بر اساس  بندی شاخص . سنجش و اولویت4جدول 

 نظر ساکنین محالت

عامل 

 اصلی
 ها شاخص

میانگین 

 درصد

عامل 

 اصلی
 ها شاخص

میانگین 

 درصد

خاطرات 

 محیطی

 1/84 عناصر خاطره ساز محله

خاطرات 

 اجتماعی

 11 آشنایی افراد با محله

 64 های جمعی وجود آیین 61 ها نشانه

 43 وجود روابط همسایگی 64 مرکز محله

 46 حوادث در طول سال 41 ها و اسامی نام

 1/8 سطح طبقه اجتماع هم 0 گرایی محله درون

 9/1 نهاد های مردم سازمان 2/9 ابنیه تاریخی

دهنده سهم تأثیرگذاری عامل خاطره )خاطرات اجتماعی و کالبدی( بر میزان رضایتمندی در  میانگین درصد نشان

 باشد پرسشنامه می

 ها سنجش و مقایسه خاطرات محیطی و اجتماعی در محله

این تست جهت سنجش و مقایسه خاطرات محیطی و اجتماعی در محالت مختلف  

باشد تفاوت  (P.value < 001/0)صورت است که اگر  شده است و روش کار بدین طراحی

معناداری در آن محله از نظر خاطرات محیطی و اجتماعی با محله مقایسه شده دارد. 

میانگین محله موردنظر عددی مثبت باشد دار است؛ و اگر اختالف  اختالف میانگین ستاره

اجتماعی نسبت به محله مورد مقایسه دارای تأثیر خاطرات  -یعنی از نظر خاطرات محیطی

بیشتری است و اگر این عدد منفی بود یعنی دارای خاطره محیطی و اجتماعی کمتری 

 نسبت به محله مقایسه شده است.

 TUKEYبا آزمون تست تلفیقی  . مقایسه محالت از نظر خاطرات محیطی1جدول 
مقایسه محالت از نظر تأثیر خاطرات 

 محیطی
 P.V انحراف معیار تفاوت میانگین

 آباد عفیف

 شهرفرهنگ

 آبیاری

 زرهی

 مدرس

 میانرود

68106/9- * 
41324/9- 
96938/9 

80138/9- * 
18330/9 * 

91091/9 
91091/9 
91091/9 
91091/9 
91091/9 

994/9 
900/9 
000/9 
999/9 
999/9 

 شهرفرهنگ

 آبیاری

 زرهی

 مدرس

 میانرود

93244/9 
61112/9* 
42444/9- 
20824/9* 

91091/9 
91091/9 
91091/9 
91091/9 

213/9 
999/9 
912/9 
999/9 



  

 

 

 
 74وهمکارانپورمحمد؛...يشاخصخاطرهبرارتقایشناختریکاربستتأث

 

 

مقایسه محالت از نظر تأثیر خاطرات 
 محیطی

 P.V انحراف معیار تفاوت میانگین

 آبیاری
 زرهی

 مدرس

 میانرود

42011/9 
61066/9- 
13019/9 

91091/9 
91091/9 
91091/9 

980/9 
999/9 
999/9 

 زرهی
 مدرس

 میانرود
14220/9- * 
14392 /9 * 

91091/9 
91091/9 

999/9 
999/9 

 999/9 91091/9 * 38106/9 میانرود مدرس

 TUKEY. مقایسه محالت از نظر خاطرات اجتماعی با آزمون تست تلفیقی 6جدول 

 P.V انحراف معیار تفاوت میانگین مقایسه محالت از نظر تأثیر خاطرات اجتماعی

 آباد عفیف

 شهرفرهنگ

 آبیاری

 زرهی

 مدرس

 میانرود

93034/4 * 

68614/9 * 

86231/4 * 

46841/4 * 

96489/6 * 

91131/9 

91131/9 

91131/9 

91131/9 

91131/9 

999/9 

999/9 

999/9 

999/9 

999/9 

 شهرفرهنگ

 آبیاری

 زرهی

 مدرس

 میانرود

31014/9- * 

68091/9 * 

98888/9 

08413 /9* 

91131/9 

91131/9 

91131/9 

91131/9 

999/9 

999/9 

009 /9 

999/9 

 آبیاری

 زرهی

 مدرس

 میانرود

90111/4 * 

30901/9 * 

03330/9 * 

91131/9 

91131/9 

91131/9 

999/9 

999/9 

999/9 

 زرهی
 مدرس

 میانرود

69809/9- * 

20111/9 * 

91131/9 

91131/9 

998/9 

999/9 

 999/9 91131/9 * 30341/9 میانرود مدرس

ترین تأثیر و در  و محله میانرود پاییندر حیطه خاطرات محیطی محله مدرس باالترین تأثیر 

ترین تأثیر را  آباد باالترین تأثیر و محله میانرود پایین حیطه خاطرات اجتماعی محله عفیف

بر میزان رضایتمندی ساکنین از فضای زیستی داشته است. با توجه به نتایج منتج از جدول 

صر خاطره ساز محله از شاخص در محالت با میزان تردد و تنوع کاربری باال، عامل عنا 3

خاطرات کالبدی و آشنایی افراد با محله از خاطرات اجتماعی بیشترین تأثیر و عامل ابنیه 

نهاد از خاطرات اجتماعی کمترین تأثیر  های مردم تاریخی از خاطره سازی کالبدی و سازمان

ت با میزان را بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین نسبت به فضای زیستی دارند و در محال
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تردد و تنوع کاربری پایین، شاخص عناصر خاطره ساز محله از خاطره سازی کالبدی و 

روابط همسایگی از خاطره سازی اجتماعی بیشترین تأثیر و ابنیه تاریخی از خاطره سازی 

سطح از خاطرات اجتماعی کمترین تأثیر را در ارتقای حس  کالبدی و طبقه اجتماعی هم

 سبت به فضای زیستی دارند.رضایت ساکنین ن

میزان تأثیر شناختی عامل خاطره بر احساس رضایت ساکنین محالت بر اساس . 7جدول 

 ضریب همبستگی پیرسون

 تأثیر عامل خاطره بر حس رضایت ساکنین محالت 

های خاطره  شاخص

 ساز

 کالبدی و اجتماعی

محالت با میزان تردد و تنوع کاربری 

 باال

د و تنوع کاربری محالت با میزان ترد

 پایین

ضریب 

 پیرسون

ضریب 

 معناداری
 تعداد

ضریب 

 پیرسون

ضریب 

 معناداری
 تعداد

عناصر خاطره ساز 

 محله
314/9 999/9 899 166/9 946/9 816 

 816 914/9 604/9 899 946/9 084/9 آشنایی افراد با محله

های  بررسی آیین

 جمعی
094/9 968/9 899 614/9 999/9 816 

 816 964/9 806/9 899 999/9 204/9 همسایگیروابط 

 816 910/9 410/9 899 984/9 214/9 حوادث در طول سال

 816 938/9 890/9 899 914/9 194/9 ها نشانه

 816 999/9 140/9 899 999/9 164/9 مرکز محله

 816 946/9 800/9 899 999/9 196/9 ها و اسامی نام

طبقه اجتماعی 

 سطح هم
814/9 941/9 899 446/9 999/9 816 

 816 914/9 486/9 899 998/9 846/9 نهاد های مردم سازمان

 816 942/9 439/9 899 994/9 891/9 گرایی محله درون

 816 999/9 946/9 899 984/9 680/9 ابنیه تاریخی

 گیری نتیجه

ها از  ارتقای حس تعلق ساکنین نسبت به محل سکونتشان سبب کاهش مهاجرت آن

جلوگیری از تخریب بافت و مشارکت ساکنین در آباد کردن محالت شهری  محالت و

رو امری ضروری است. خاطره با یک رویداد یا واقعه فردی یا جمعی در  گردد و ازاین می

نگار جمعی از ساکنان آن است و  ای یک زیست گیرد. هر شهر و محله مکان شکل می
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های مختلف اتفاق افتاده است،  که از زمانجای آن یادآور خاطرات و رویدادهایی است  جای

شک یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان احساس تعلق ساکنین نسبت به محل سکونتشان،  بی

زمان اقامت در آن محله است، اما مطالعات صورت پذیرفته در میان ساکنین  خاطره و مدت

زمان سکونت  محالت بافت جدید شهری مبین این مطلب است که باوجود افزایش مدت

تر از بافت قدیم شهری  افراد در این محالت احساس تعلق ساکنین به فضای زیستی پایین

است لذا شاید بتوان یکی از دالیل تفاوت میزان حس تعلق در بافت قدیم و جدید شهری را 

خاطره معرفی کرد. شاخص خاطره به دو بخش خاطرات کالبدی و اجتماعی تقسیم 

درصدد ارزیابی و تحلیل رابطه بین حس تعلق و خاطره در ساکنین گردد. این پژوهش  می

محالت بافت قدیم و جدید شهر شیراز است. جهت آزمون الگوی نظری شش محله در شهر 

میانرود( و  -مدرس -زرهی -آبیاری -شهرفرهنگ -آباد شیراز انتخاب گردیده )عفیف

محالت ساکن در آن استخراج شد و ها از  نامه طبق ساختار فوق، رضایت آن وسیله پرسش به

 Sample Testو آزمون  SPSSافزار  تحلیل اطالعات حاصل از مطالعات میدانی به کمک نرم

صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تأثیر عامل  ANOWAو  Tukeyو 

ه شد خاطرات محیطی و اجتماعی بر میزان رضایتمندی ساکنین در محالت مختلف انتخاب

آباد و آبیاری تأثیر خاطرات اجتماعی بر ارتقاء  تفاوت معناداری دارد و در محالت عفیف

شهر و میزان رضایتمندی ساکنین بیشتر از خاطرات محیطی است، اما در محالت فرهنگ

زرهی و مدرس و میانرود تأثیر خاطرات محیطی بر ارتقاء میزان رضایتمندی ساکنین از 

 اطرات اجتماعی بوده است.فضای زیستی بیشتر از خ

های پرسشنامه در حیطه خاطرات محیطی محله مدرس باالترین و میانرود  بر اساس یافته 

ترین تأثیر و در حیطه خاطرات اجتماعی محله عفیف آباد باالترین و محله میانرود  پایین

توان  ا میترین تأثیر را بر میزان رضایتمندی ساکنین از فضای زیستی داشته است. لذ پایین

گفت نتایج این پژوهش بر اهمیت مفهوم خاطره بر ارزیابی حس رضایت ساکنین از محالت 

نماید. بر این اساس ابعاد مختلف خاطرات محیطی و اجتماعی بر حس رضایت  تأکید می

ترین عامل تأثیرگذار بر میزان  دهد که مهم های پژوهش نشان می ساکنین مؤثر است. یافته

نین محالت از فضای زیستی، خاطرات اجتماعی بوده و خاطرات اجتماعی رضایتمندی ساک

تأثیر بیشتری نسبت به خاطرات محیطی بر میزان رضایت ساکنین از محالت دارد. نتایج 

دهنده خاطره بر  های تشکیل این پژوهش به تحلیل و ارزیابی میزان تاثیرگذاری شاخص

 پردازد. ارتقاء حس تعلق ساکنین می
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بندی میزان تأثیرگذاری عناصر خاطره بر ارتقای رضایتمندی  ارزیابی و اولویت .8جدول 

 ساکنین محالت

عناصر 

 خاطره

کد 

 شاخص

های  شاخص

 خاطره ساز

اولویت 

محالت با 

میزان تردد 

و تنوع 

 کاربری باال

اولویت 

محالت با 

میزان تردد و 

تنوع کاربری 

 پایین

مقایسه تاثیرخاطره بر ارتقای حس 

 مندیرضایت

 

 

عناصر 

خاطره ساز 

 کالبدی

1 
عناصر خاطره 

 ساز محله
4 4 

0

0.5

1

      
 

 1 2 ها نشانه 2

 6 0 مرکز محله 3

 8 3 ها و اسامی نام 4

1 
گرایی  درون

 محله
44 3 

 46 46 ابنیه تاریخی 6

عناصر 

خاطره ساز 

 اجتماعی

1 
آشنایی افراد 

 با محله
6 2 

 

2 

بررسی 

های  آیین

 جمعی

8 0 

3 
روابط 

 همسایگی
1 1 

4 
حوادث در 

 طول سال
1 0 

1 
طبقه اجتماع 

 سطح هم
0 44 

6 
های  سازمان

 نهاد مردم
49 49 

 تردد باال                 تردد پایین
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درنهایت به طراحی مدل عملکرد بهینه تأثیر شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایت 

ترین  ، نویسندگان برخی از مهم1شده شکل  دد در مدل طراحیگر ساکنین پرداخته می

ساز برای طراحی مدل پارادایمی تأثیر عملکرد بهینه شاخص خاطره بر  متغیرهای زمینه

ارتقای حس رضایت ساکنین محالت شهر شیراز را مشخص نمودند. منظور از متغیرهای 

تحقق عملکرد بهینه عامل خاطره  ساز، متغیرهایی است که بسترها و شرایط الزم برای زمینه

های فرهنگ، روش زندگی، نیازهای انسانی،  آورند. در این راستا، شاخص را فراهم می

ساز هستند. از  های شخصیتی، اقتصاد و ارتباط انسان با محیط، متغیرهای زمینه مؤلفه

خاطره واره مدل پارادایمی عملکرد شاخص  سویی دیگر، متغیرهای راهبردی در تدوین طرح

هایی است که  مورداستفاده قرار گرفته است. مقصود از متغیرهای راهبردی آن دسته شاخص

ابزارهای الزم برای تحقق عملکرد بهینه تأثیر شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایت 

نماید. این متغیرها شامل شاخص خاطرات  ساکنین محالت شهر شیراز را مشخص می

صورت مستقیم بر تعیین و شناسایی  غیرهای مذکور، بهباشد. مت اجتماعی و کالبدی می

های  گذارند. مؤلفه عوامل مؤثر در تحقق هرچه بهتر احساس رضایت ساکنین تأثیر می

گیری  هایی هستند که بیشترین تأثیرات را بر روند تحقق و شکل اجتماعی مجموعه شاخص

هایی  ندگان، شاخصالگوی عملکرد بهینه شاخص خاطره خواهند داشت. به تعبیر نویس

زمان اقامت در مکان  های اجتماعی و کالبدی بسیار تحت تأثیر مدت همچون مؤلفه

باشند. پایداری اجتماعی، ارتقاء حس تعلق به فضا، بهبود کیفیت زندگی، مشارکت  می

 های شهری خواهد بود. عمومی، نتایج مهم تحقق چنین الگویی در سیاست

ه آغازین مطالعه در راستای ارزیابی و تأثیر شناختی تواند نقط نتایج این پژوهش می

نقش خاطرات اجتماعی و محیطی بر ارتقاء حس تعلق ساکنین نسبت به فضای زیستی 

 محالت تلقی گردد.

 گیری نتیجه

با توجه به کمبود و نقصان حس رضایتمندی در بین ساکنین محالت جدید شهری و نتایج 

موجود در این پژوهش، راهبردهایی جهت ارتقای  حاصل از مطالعات میدانی و مستندات

 گردد. این عامل در محالت جدید شهری به شرح زیر مطرح می

جهت ارتقای حس رضایت و ماندگاری خاطرات کالبدی در  مدت: های کوتاه پیشنهاد

 –ها با توجه به فرهنگ و خاطرات ذهنی  ها و کوچه ذهن ساکنین بهتر است اسامی خیابان
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نین محالت شهر شیراز انتخاب گردد و ساختار کالبدی محالت با عواملی فرهنگی ساک

ها و نقشه محالت  گذاری شود و تاریخچه و ارزش همچون رنگ، تناسب، بافت و ... نشانه

صورت کتیبه در مراکز محالت قرار گیرد. جهت بهبود کیفیت  جهت آشنایی افراد با محله به

دهای فرهنگی در محالت تشکیل شود تا ضمن گردد نها روابط همسایگی پیشنهاد می

مذهبی و مشارکت ساکنین در امور محله سبب ارتقای روابط و  –های ملی  برگزاری جشن

 تعامالت اجتماعی گردد.
گردد که  لزوم توجه به مؤلفه عناصر خاطره ساز محله باعث می های بلندمدت: پیشنهاد

ز و خاطرات متأثر از فرهنگ و ضمن مطالعه ساختار کالبدی بافت قدیم شهر شیرا

های تأثیرگذار آن تالش گردد تا عناصر  ورسوم مردم و استخراج مفاهیم و شاخص آداب

ها،  ها، کتیبه ها و عناصر معماری نظیر )ساباط صورت نشانه خاطره ساز محالت بافت قدیم به

قرار گیرد و ها و ...( در کالبد محالت جدید  ها، کوردرها و روزن ها، رواق گوشه سازی

شود در طرح محالت شهری، فضایی جهت قرارگیری مرکز محله و فضای سبز  پیشنهاد می

گرایی، مکانی  با رویکرد ارتقای تعامالت اجتماعی در نظر گرفته شود تا ضمن تقویت درون

های محلی ایجاد گردد که این امر سبب بهبود روابط همسایگی و درنهایت  برای گردهمایی

 سکونتی خواهد شد.رضایتمندی 
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 ، تهران: نشر شهیدی.راهنمای طراحی فضاهای شهری(، 4800پاکزاد، جهانشاه. )

سنجش میزان »(، 4801توکلی نیا، جملیه؛ افراسیابی، محمدصادق و بوچانی، محمدحسین. )

های فرسوده شهری  مکانی آن در بافت -خاطر مکانی و تأثیرات فضایی احساس تعلق

-4: 61، شماره 0، دوره انداز زاگرس چشم، «آباد شیراز( ی: محله سهل)مطالعه مورد

64. 

شهر  1راهبردهای فرهنگی مؤثر بر هویت بخشی محالت منطقه »(، 4803چیبایی، مریم. )

 .80-61: 49، شماره 1، دوره مطالعات فرهنگ و هنر ،«تهران

؛ ابزاری برای «نگاری الیه»پالیمپسـست »(، 4803حبیبی، سیدمحسن و صمدی کافی، نگین. )

 .09-04: 6، 89، دوره صفه، «تبیین کیستیِ شهر تاریخی

(، 4800حبیبی، داود؛ حبیبی، دیانا؛ کساالیی، افسانه؛ گرجی پور، فاطمه و توکلی، مهرداد. )

 ،«تبیین حس تعلق به مکان و هویت در فضاهای شهری با تأکید بر بازارهای سنتی»
 .60-41: 8، شماره 4دوره  معماری شهری،

انگیزی و  رابطه بین خاطره»(، 4801حبیبی، سید محسن و سید برنجی، سیده کهربا. )

، «مشارکت اجتماعی در بازآفرینی هویت شهری، نمونه موردی: میدان شهرداری رشت

 .816-860: 40، شماره 1، دوره شهر معماری و شهرسازی آرمان

های عاشورایی بر منظر  بررسی تأثیر آئین» (،4801خاک زند، مهدی و تیموری گرده، سعیده. ) 

، شماره 1دوره  اسالمی، -شهر ایرانی ،«شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان

40 :11-28. 

گیری، تقویت و  شکل»(، 4806سلطانی، علی؛ زرندی مرندی، ابراهیم و نامداریان، احمدعلی. ) 

مسکن و  ،«ید چمران شیرازمانایی خاطره در فضاهای شهری نمونه موردی محور شه
 .03-30: 414، شماره 86دوره  محیط روستا،

 ،«ای رشد شهر گرایی و احساس تعلق محله»(، 4802صفری، سحر و موسوی، سید یعقوب. )
 .86-4: 8، شماره 6، دوره ای ریزی توسعه شهری و منطقه برنامه

سنجی ساکنان روستایی  رضایت» (،4800زاده اوغانی، محمدباقر و وفایی پورسرخابی، الناز. ) ولی

های بهسازی مسکن روستایی با استفاده از مدل سروکوال؛ مطالعه موردی:  از طرح

، 8، دوره پژوهش در هنر و علوم انسانی، «روستای اوغان واقع در شهرستان سراب

 .06 - 00: 0شماره 
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