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بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی
(نمونه موردی :شهر اراك)
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چکیده
پایداری یکی از مباحث مطرح در عرصه فضاهای شهری بوده که به منظور زیباسازی بصری و افزایش مسئولیت
مدیران به محیط پیرامونی خود ،از دهه  1960مورد توجه قرار گرفته است .شهرهای کوچک ،تصویر بزرگی از فرآیند
توسعه جامعه ایی است که به منظور تقویت اقدامات خالقانه ،پویا و منسجم با تمرکز بر توسعه شاخص های اجتماعی،
محیطی و اقتصادی پایدار طراحی می شود .این پروژه عظیم با همکاری هنرمندان ،معماران ،محققان و جوامع محلی
منجر به ایجاد درکی پایدار و مشترک از مسائل و فرصت های تحقق امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی می
گردد .در این راستا ،این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی ،این فرضیه را مطرح می کند که به نظر می رسد در شهر
اراک ،عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری در توسعه پایدار اجتماعی داشته است .لذا در این
پژوهش ،ابتدا به جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه پرداخته شده و با روش فن دلفی ،نظرات  50خبره
در تعیین وزن هر یک از شاخص ها در جهت تبیین پایداری اجتماعی شهر اراک استفاده شده است .سپس ،از روش
تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAو همچنین ،با استفاده از نرم افزار  ،SPSSداده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با
آزمون میانگین یک جامعه ،وضعیت شاخص ها در ایجاد توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک بررسی شده است .با توجه
به نتایچ بارهای عاملی ،از  25سوال  17سوال که بیش از  0/7بار عاملی دارند ،بیان گر کیفیت باال می باشد .همچنین،
تمامی ضرایب محاسبه شده با بررسی معناداری فرضیه ها در سطح اطمینان  99درصدی متغیرها صورت گرفته است
که نشان دهنده مشکالت ترافیک زیاد در روز ،وجود بافت های فرسوده و مخروبه در بافت تاریخی بازار اراک است.

 .1دانش آموخته دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد مالیر ،مالیر ،ایرانmailto:mghohye@gmail.com ،
 . 2دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد مالیر ،مالیر ،ایرانmailto:malekhoseini@yahoo.com ،
 . 3دانشیار دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی تهران  ،تهران  ،ایرانmailto:B-Rahmani@sbu.ac.ir ،
 .4کارشناسی ارشد ،عمران سازه ،دانشگاه آزاد اراک ،اراک ،ایرانmailto:mehdi.ghohye@iran.ir ،
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اهداف پژوهش:
 .1شناسایی شاخص های تاثیرگذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک.
 .2بررسییی کتیبه های بناهای سیینتی که به تبیین مفهوم امنیت و عدالت در تاریخ پیشییین در مقایسییه با عصییر
حاضر می پردازد.
سواالت پژوهش:
 .1توسعه پایدار شهر اراک با عوامل موثر خود چون امنیت و عدالت اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارد ؟
 .2کتیبه های بناهای سنتی چگونه به تبیین مفهوم امنیت و عدالت در تاریخ پیشین در مقایسه با عصر حاضر می
پردازد ؟
واژگان کلیدی:
پایداری اجتماعی ،توسعه پایدار شهری ،امنیت اجتماعی شهری ،عدالت اجتماعی شهری ،شهر اراک.

مقدمه
شهر جایی است که تعامالت شهری توسط مهم ترین عنصر و اصلی ترین جز و عامل پدید آورنده شهر یعنی انسان،
به آن روح و معنا می بخشد .از این رو توجه به انسان و تامین نیاز های امروزی ،بدون آن که توانایی نسل های آینده
در تامین امنیت اجتماعی به مخاطره بیافتد از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.
مقوله امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر دارد .از نظر تبارشناسی ،مفهوم امنیت ،دارای قدمتی طوالنی تر از مفهوم
اجتماع و جامعه است .امنیت نیازی بنیادین و پایدار است که برآورده شدن سایر نیازهای جمعی به وجود آن بستگی
دارد .از موارد مهم در جهت دستیابی به پایداری اجتماعی ،مقوله امنیت است .اهمیت وجود امنیت در زندگی تا حدی
است که برخی متفکران اجتماعی در تعاریف خود ،کلمه امنیت را مترادف با مفهوم سالمتی به کار گرفته و وجود آن را
ضامن بقاء و پایداری جامعه سالم پنداشته اند .ساختن برای بشر یک ضرورت است ،مجموع تالش های آفرینندگی بشر،
هیچ کجا آشکارتر از سکونتگاه های او بیان نشده است .مسکن از جمله مسایل اجتماعی است که ابعاد گوناگون دارد .با
توجه به گستردگی طرح شهرسازی در سطح کشور و نیز ،اهمیت سکونتگاه و محیط زندگی در ایجاد امنیت و پایداری
اجتماعی ،به بررسی این مهم ،پرداخته خواهد شد (هادی پور.)2 :1395 ،
در این بین ،واضح است که یکی از مسائل اصلی برای شهرهای کوچک :تصویر بزرگ نیاز به درگیر شدن مردم در توسعه
این شاخص ها است .این هنر است که تجربه انسان را در بر میگیرد و با ماهیت خود ،گفت و گو ،ارتباطات و تعامل
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اجتماعی را تقویت می کند .هنر زمینه رشد مثبت در شیوه های جدید تفکر را ایجاد می کند و بر طبق گفته های
اسپوکس" )2003( 5مؤلفه حیاتی در هر تالش برای الهام بخشیدن و انگیزش مردم است " ،زیرا این بعد فرهنگی است
که جهان ارزش ها ،انگیزه ها ،آرزوها ،نگرش ها و خالقیت را در قلب خود جای می دهد (راجرز.)115 :2005 ،
مفهوم پایداری به دنبال حرکت ها و جنبش های اوایل دهه  1970میالدی مورد انتقاد قرار گرفت و زمینه برای شمول
بیشتر شاخص های پایداری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و اخالقی فراهم گردید ( .)Bohanan, 2005: 8پایداری
اجتماعی تحت عنوان زندگی سالم و بارور و هماهنگ با طبیعت معرفی شده در این تعریف بقا و حیات انسان توام با
نیازهای انسانی و همگام با حفظ کیفیت محیطی و مرتبط با نظام های اقتصادی در جهت حصول به باالترین سطح
رضایت از زندگی تعریف شده است ( .)Moffat, 2001: 35به طور کلی پایداری اجتماعی عبارت است از تامین شرایط
بهتر زندگی که در آن توازن ،هماهنگی ،برابری عادالنه و زمینه های زندگی با آسایش ،سالمت ،امنیت ،آرامش و نشاط
پدید آید (.)Pourtaheri, 2009: 8
حرکت های جهانی از کنفرانس استکهلم آغاز شد و در آن مسائلی چون شهر سالم ،توسعه کالبدی سریع ،تخریب
سرزمین ،گسترش و افزایش شهر ها و  ...به میان آمد .در چین ،بایرن و همکاران با مطالعه بر روی پنج شهر آن و از
جمله پکن  ،به این نتیجه رسیده اند که با تغییر نگرش به توسعه با هدف پایداری در راهبرد های سنتی که رشد صنعتی
را تعقیب می کنند  ،می توان کیفیت زیست محیطی شهر ها را بهتر کرد ( .)Byren et al,1993: 36طی تحقیقی دیگر
که در دانشگاه کیوتو و لندن صورت گرفت 13 ،سری شاخص برای ارزیابی پایداری شهر ها توسعه داده شده است
( .)Mori and christodulou, 2012: 44در ایران نیز ،محققان مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری را تهیه کردند
).)Bahraini and Tabibian, 1998: 47
در طی صد سال اخیر شهرها جمعیت زیادی را به سوی خود جلب کرده اند و با وجود اینکه شهرها تنها  2درصد سطح
زمین را اشغال نموده اند ،ساکنان آن در حدود  75درصد منابع طبیعی سیاره زمین را مصرف می کنند ( Cities

 .)alliance, 2006: 8مقیاس شهرنشینی و مشکالت آن بیانگر این است که پیامدهای آن در حال حاضر جهانی است
( .)Hall, 2005: 1این امر یکی از مسائل مهم روز دنیاست .به همین دلیل ظهور شهری پاسخگو به تمام نیاز های بشری
و نیاز های اجتماعی وی از نیاز های اولیه وی همچون غذا و سرپناه مناسب ،مسکن ،آموزش گرفته تا ارتقای فرهنگ،
دستیابی به برابری و حفظ تنوع فرهنگی و ایجاد سازگاری بین اقشار مختلف فرهنگی ،حفظ و تقویت هویت ،افزایش
حس جمعی و شهروندی ،ارتقای کیفیت زندگی و غیره که معنای پایداری اجتماعی را به ارمغان می آورند؛ از اهمیت

Spokes

5
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بسیاری برخوردار است .بر این اساس ،دستیابی به پایداری توسعه شهرها در جهان معاصر شرط ضروری توسعه پایدار
می باشد.
این تحقیق ،پژوهشییی کاربردی می باشیید .چرا که در مورد مسییائل روزمره زندگی فردی و جمعی ،شییغلی و اجتماعی
انجام میگیرد .هدف این پژوهشها ،آزمون مفاهیم نظری در موقعیتها و مسائل واقعی جهت بهبود فرآیند یا محصول
ا ست ( .)Delavar, 2005: 49شناسایی عوامل موثر بر تو سعه پایدار اجتماعی ،از نظر ماهیت و روش این پژوهش را در
دسته تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار می دهد ،روش های گردآوری داده های کتابخانه ای و میدانی می باشد و ابزار
گردآوری داده ها پرسشنامه است .پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است ،دارای  25سوال در
رابطه با شنا سایی عوامل موثر بر تو سعه پایدار اجتماعی می با شد که در جدول ترکیب سواالت مربوط به متغیر های
تحقیق بیان گردیده است .معیار ارزش گذاری برای سواالت پرسشنامه حاضر مقیاس پنجگانه طیف لیکرت بوده است
و به هر یک از مقیاس ها به ترتیب وزنی معادل ( 1تا  )5اخت صاص داده شده ا ست .در ابتدای پر س شنامه نیز سواالتی
در مورد شناسایی ویژگی های توصیفی جامعه آماری ارائه شده است ،این سواالت شامل مولفه هایی چون (جنسیت،
مالکیت م سکن ،سن ،تاهل ،تعداد اع ضای خانواده ،و ضعیت شغلی ،تح صیالت ،درآمد) می با شد .جامعه آماری این
تحقیق شامل شهروندان شهر اراک می با شد .حجم جامعه  384نفر تخمین زده شده ا ست و از فرمول کوکران برای
تعیین نمونه ا ستفاده شده ا ست و در مرحله بعد همین تعداد پر س شنامه با ا ستفاده از روش نمونه گیری خو شه ای از
جامعه مورد بررسی جمع آوری شده است.
در این پژوهش ،به بررسییی مشییارکت هنر معماری در امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی شییهر اراک پرداخته
شده ا ست .البته قابل ذکر ا ست که به دلیل محدودیت در شنا سایی کتیبه های سنتی در بناهای تاریخی این شهر،
همچنین ،به بررسی بناها ی مجاور این شهر ،از جمله مسجد جامع ساوه ،از آن جا که این بنا متاثر از پیشینه و هویت
فرهنگی -تاریخی اراک بوده ،پرداخته شده است.
به طور کلی ،می توان این مقاله را به دو بخش تقسیم کرد .بخشی که به مقوله موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری
اجتماعی در بناهای سنتی اراک می پردازد ،و بخش دیگر که به شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار اجتماعی شهر
اراک در عصر حاضر پرداخته و شاخص های موثر در توسعه پایدار اجتماعی این شهر را منظور شده است .به این جهت،
پرسشنامه هایی برای یافتن عوامل موثر بر توسعه پایدار اجتماعی در شهر اراک مطرح گردیده و همچنین ،چگونگی
وضعیت عوامل موثر در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک بررسی شده است .سپس اولویت هر یک از این عوامل پایداری
مورد بررسی قرار گرفته است .در نهایت ،مقایسه ایی در باب امنیت و عدالت اجتماعی در عصر پیشین و حاضر اراک
صورت گرفته است.
تعاریف و مفاهیم
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پایداری اجتماعی
مفهوم پایداری اجتماعی در تقابل و انتقاد برخی نظریه پردازان و صاحب نظران نسبت به رویکرد مدرنیسم شکل گرفت،
این نظریات ابتدا از حوزه فلسفه شروع به شکل گیری کرد و سپس در سیری مروری به شهرسازی و معماری وارد شد.
راجرز 6طراحی پایدار را نوعی از طراحی می داند که به نیازهای امروز بدون آسیب رساندن به منابع نسلهای آینده پاسخ
میدهد« .در طراحی پایدار باید به پایداری اجتماعی و اقتصادی به اندازه مصرف انرژی و تأثیر محیطی ساختمانها و
شهرها اهمیت داده شود» (راجرز .)42 :1384 ،جان لنگ 7در تعریف پایداری اجتماعی بر خواست مردم برای زندگی
در یک مکان معین اشاره داشته و بر توانایی در جهت استمرار چنین روندی هم در حال و هم در آینده ،تأکید می کند
(لنگ .)128 :1383 ،پایداری اجتماعی اصول سیاسی و اجتماعی را با مسائل مربوط به مشارکت ،شادی ،رفاه و کیفیت
زندگی ترکیب می کند ،پس مفهوم پایداری نیازمند یک شبکه کالبدی -اجتماعی است (ضرغامی.)53 :1387 ،
توسعه پایدار شهری
ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی -اقتصادی در شهرها از منظر بوم شناختی
(اکولوژی) بر می گردد (کریمی و توکلی نیا .)81 :1388 ،در دهه های  1960و  1970میالدی افزون بر اهمیت یافتن
آلودگی های محیطی ،این نکته نیز روشن شد که مشکالت محیطی به وجود آمده ،ارتباط تنگاتنگی با نوع رابطه انسان
و نوع پیرامون او دارد؛ بنابراین ،پذیرفتن مدل های سنتی رشد و توسعه به زیر سئوال رفت (فرهودی ،رهنمائی و
تیموری .) 90 :1390 ،تحقق توسعه پایدار در ارتباط با فراگیری آن است .به عبارت دیگر ،توسعه به شیوه ایی صورت
پذیرد که بتواند بخش های وسیعی از یک جامعه را بهره مند سازد .بنابراین ،قبل از آنکه هر تصمیمی اتخاذ شود ،نیاز
است تا آثار آن جامعه ،محیط و اقت صاد بررسی شود .همچنین ،توجه به این نکته ضروری است که برنامه ها و کارهای
اجرائی صورت گرفته در یک نقطه ،عالوه بر آثار محلی خود ،آثاری فرا ملی نیز خواهند داشت که بر روی سایر مناطق
تاثیرگذار خواهد بود .عالوه بر این ،تصمیماتی که در زمان حال صورت می گیرد بر نسل های آتی نیز اثر گذار خواهد
بود (.)Briedlid, 2009: 142
با این وصف ،تعریفی از توسعه پایدار که به نحوی مورد توافق اکثریت باشد ،سه حوزه اصلی اقتصادی ،اجتماعی و زیست-
محیطی را در بر می گیرد؛ و در هر یک از این بخش ها ،جامعه مشخصاتی دارد .از نظر اجتماعی :یک نظام اجتماعی
پایدار باید بتواند به توزیع برابر منابع و تساوی تسهیالت و خدمات اجتماعی ،از قبیل بهداشت ،آموزش ،برابری جنسی،
پاسخ گویی سیاسی و مشارکت دست یابد (مرصوصی.)20 :1381 ،

Richard George Rogers
John Long
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امنیت اجتماعی شهری
یکی از مهمترین مباحثی که طی سیالهای گذشیته به دالیل گونیاگونی نظییر تیراکم جمعییت و کیاهش روابط چهره
به چهره انسانی ،مد نظر برنامیه رییزان و مییدیران شییهری قییرار گرفتییه اسییت ،مقولییه امنیییت شهروندان است.
وجود امنیت در محیط هیای شیهری یکیی از الزامیات اساسیی کیفییت زنیدگی محسیوب میی شیود (صالحی:1383 ،
 .)56ایده اصلی رویکرد امنییت از طرییق طراحیی در این است که محیط فیزیکی نقشی مهم در وقوع جرم بازی میی
کنید ( .)Armitage, 2004: 14بیر ایین اسیاس رویکرد حاضیر را میی تیوان طراحیی مناسیب و بیه کارگیری بهینه
محیط مصنوع در کاهش جرایم شهری دانسییت کییه در بهبییود کیفیییت زنییدگی و افییزایش رضایتمندی شهروندی
تاثیر بسزایی دارد (.)Cozens, 2002: 74
عدالت اجتماعی شهری
عدالت در لغت به معنای اسییتقامت چیزی ،مستقیم بودن ،مساوات ،داد ،انصاف ،حکم حق ،میزان و امر متعادل
آمدهاست و در اصطالح حد واسط میان افراط و تفریط اسییت (نقییی زاده .)136 :1385 ،عدالت اجتماعی به طور کلی
به ایجاد یک جامعه عادالنه یا نهادی که متکی بر اصول برابری و همبستگی و درک ارزش های حقوق بشر تالش می
کند و شان و منزلت هر انسان را به رسمیت می شناسد ،تعریف می شود ( .)Zajda, et. Al, 2006: 571مفهوم عدالت
اجتماعی از دهه  1960وارد ادبیات جغرافیایی شده ،اما ریشه این نوع جغرافیای مردمی که در رسیدن به عدالت
اجتماعی تالش می کند ،به پیشنهادات پیتر کروپتکین 8در زمینه پیکار علیه فقر ،ناسیونالیسم اروپایی نژاد پرستی به
یک قرن پیش بر می گردد (شکوهی .)189 :1382 ،در اواخر دهه  ،1960به علت افزایش تنازعات و تنش های شهری
در جوامع غربی ،برنامه ریزی شهری به سمت عدالت اجتماعی گرایش یافت؛ به طوری که به شدت در کاهش نزاع های
شهری و کنترل اجتماعی و ایجاد تعادل در جامعه سرمایه داری غرب موفق بود (.)Harvey, 1996: 195
پایایی پرسشنامه
در این پژ وهش به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .آلفای کرونباخ برای کل
سواالت پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  SPSSبرای  30پرسشنامه محاسبه شده و مقدار آن به دست آمد .نظر به اینکه
پایایی باالی ( )0/7مناسب است بدین ترتیب پایایی ابزار تحقیق نیز مورد تأیید قرار گرفت.
روایی پرسشنامه

Peter Kropotkin
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روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده است و روا به معنی صحیح و درست بودن است .مقصود از روایی
آن است که وسیله اندازهگیری ،بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد ( .)Khaki, 2008: 288به منظور بررسی
روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده شده است ،در این مرحله به منظور نیل به روایی محتوایی از نظر
خبرگان بهره برداری گردیده است .در این راستا کیفیت و کمیت سواالت توسط استاتید مربوطه و خبرگان و متخصصان
مورد بررسی و تایید قرار گرفته است پس از این مرحله و اعمال اصالحات مورد نیاز  ،پرسشنامه نهایی تدوین شده است.
الزم به ذکر است که در مرحله دوم به منظور اطمینان بیشتر از روایی از روش تحلیل اکتشافی و همچنین ،آزمون های
روایی همگرا و واگرا استفاده شده است.
شناخت پیشینه تاریخی منطقهی مورد مطالعه
یکی از شهرهایی که در دوره قاجار ساخته شد ،شهر سلطان آباد (اراک) بررسی شده است .این شهر در ابتدا به «سلطان
آباد» و سپس به «عراق» موسوم گردید .سلطان آباد از جمله شهرهایی است که در ناحیه جنوبی تهران و براساس
ویژگیهای یک شهر ایرانی -اسالمی بنا شد؛ بنیابراین ،از نظر تاریخی نسبت به سایر شهرهای استان از قدمت چندانی
برخوردار نیست .زیرا زمان احداث شهر از دوره قاجار و سلطنت فتحعلیشاه قاجار فراتر نمی رود .سلطان آباد در طول
دوره قاجاریه تحوالت شهری زیادی را تجربه کرده است (فرمهینی و دیگران ،)114 :1395 ،که این پژوهش درصدد
بررسی تحوالت شهرنشینی آن است.
در اوایل سلطنت قاجار در بلوک عراق قسمت زیادی از محدودهی عراق عجم به علت وسعت زیاد و جمعیت فراوان کوچ
نشینان ،همواره ناامن بود .لذا در زمان فتحعلیشیاه کیه قشونی به نام عراق تشکیل گردید ،یوسفخان گرجی فرمانده
قشون از فتحعلیشاه تقاضیا کرد تا برای تمرکز قشون عراق عجم ،قلعه ای نظامی در این منطقه احداث کند .این قلعه
که در سال 1231ش .به پایان رسید ،به تأسی از نام فتحعلی شیاه «سیلطان آبیاد» نامییده شید .بنابراین ،شهر اراک
اولین شهر طراحی شده به سبک جدید است ،کیه نمونیه ای از فرهنیگ شهرسازی گذشته ایران را نمایان می کند
(فرمهینی و همکاران.)114 :1395 ،
معرفی کتیبه های بناهای شهر اراك
مسجد جامع ساوه
بنای مسجد جامع ساوه در جنوب غربی و خارج از محدودە شهر فعلی قرار دارد .این بنا در حال حاضر دارای گنبدخانه
و ایوان جلوی آن در بخش جنوبی ،ایوان رفیع غربی ،شب ستان های جنوبی ،غربی و شرقی و منارهای درگو شه شمال
شرقی و خارج از محدودە م سجد ا ست .از شب ستان شمالی م سجد فقط پایه ها و کف سازی هایی باقیمانده و دلیل
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انحراف آن نسبت به سه ضلع دیگر حیاط مسجد و شبستان های دیگر هنوز به روشنی مشخص نشده ا ست .ورودی
ا صلی آن در ضلع غربی و دارای ورودی دیگری در ضلع شمالی ا ست .تزئینات م سجد ب سیار متنوع بوده و شامل
گچبری هایی مربوط به دوره های مختلف از جمله محراب ها و محراب نماهای ایلخانی ،کاشیییی کاری روی گنبد،
گچبری تخمه گذاری محراب صییفوی گنبدخانه ،که از نمونه های منحصییر به فرد در ایران اسییت ،تزئینات آجر مهری
دورە ایلخانی و صفوی در ایوان جنوبی و غربی و گنبدخانه دیده می شود (موذن( )37-36 :1396 ،شکل .)1
« قدیمیترین کتیبه تاری خدار بنا که بر مناره جای دارد؛ مربوط به سیییال  504هجری قمری و حاوی نام محمد بن
ملک شاه ا ست ... .محراب گچبری شده گنبدخانه دارای کتیبه های به تاریخ  705هجری قمری ا ست .در انتهای کتیبه
گچبری گنبدخانه نیز تاریخ  922هجری قمری نقر شده است» (فراهانی 34: 1380 ،و « .)37با اینکه تناسبات در نگاه
نخ ست شاید به چ شم بیننده نیاید ،ولی آن ساماندهی دیدگانی پدید آمده ،در یک ر شته تجربیات پیو سته ،می تواند
پدید آورندە حس زیبایی شود» (نقرهکار( )189: 1389 ،شکل .)2

شکل . 1مسجد جامع ساوه  .شکل  .2کتیبه های کاشی کاری مسجد جامع ساوه (سازمان میراث فرهنگی اراک.)1391 ،

بقعه پیرمراد اراك
بقعه پیرمرادآباد بقعهای در بخش مرکزی شهرستان اراک ،روستای مرادآباد در  14کیلومتری شمال شرقی شهر اراک
واقع شده ا ست .دیرینگی ساخت این بقعه به قرن پنجم و ش شم هجری قمری بازمیگردد (طالبی و دیگران:1383 ،
 .)45طرح بیرونی بنا به شکل کثیراالضالع منتظم است( شکل  )3که بر هر ضلع آن طاقنمایی و بر فراز آن ها گنبدی
از نوع دوپوش وجود دارد .زمینه طاق نماها با خط بنایی به شیوه گرهچینی با آجر تزیین شده است (شکل  4و  .)5این
بنا که در دوره سلجوقیان ساخته شده از یک پایه  12ضلعی به ارتفاع حدود  14متر و گنبدی آجری به ارتفاع حدود
 5متر که بر روی آن قرار گرفته ،تشکیل شده است( .سازمن میراث فرهنگی استان مرکزی.)1391 ،
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شکل  .3نمای بیرونی بقعه پیرمراد اراک .شکل  .4نمای داخلی از بقه پیرمراد .شکل  .5نمای نزدیک از کتیبه های آجری بقه پیرمراد (سازمان میراث
فرهنگی اراک.)1391 ،

حمام چهار فصل اراك
یکی از حمام های تاریخی معروف ایرانی که به موزه انسان شناسی تبدیل شده است ،حمام چهار طبقه در اراک است
که بزرگترین حمام در ایران می باشیید .این حمام توسییط حاجی محمد ابراهیم خانیری در اواخر دوره قاجاریه (احمد
شاه) ساخته شده است .کاشی های متنوعی را می توان به عنوان دکوراسیون مورد استفاده در ساختمان معرفی کرد
که بر روی آن طراحی از ان سان ،حیوان و گیاه دیده می شود ( شکل  .)6نقا شی ها و نقا شی های چهار ف صل سال در
چهار گو شه حمام دلیلی برای گماردن نام چهار ف صل بر این حمام ا ست .این حمام ب سیار منح صر به فرد ،تنها بنایی
ا ست که در آن ،بخش جداگانه ای برای اقلیت های مذهبی اخت صاص داده شده ا ست .چهار ف صل حمام در فهر ست
میراث ملی ثبت شده است ( .)Saremi & Gorji, 2015: 54بخش عمده تزیینات را کاشی هفت رنگی ،کاشی معرق و
کا شی معقلی تشکیل می دهد که دارای نقوش بسیار زیبای انسانی ،حیوانی و گیاهی با کا شی های خشتی و قالبی و
کا شی های فتیله ایی پاپیچ می با شد که با ترکیب طرح های ا سلیمی و ختایی و نقوش هند سی پو شیده شده ا ست
(شکل  .)7از آنجا که در این بنای سنتی ،محتمال کتیبه بنا در اثر مرور زمان مفقود یا دزدیده شده است ،تاریخ نگاری
این بنا را مربوط به کتیبه های کا شی کاری این بنا دان سته اند که با نقو شی از سربازانی با پو شاک دوره قاجاریه که
قابل مقای سه با نقوش ان سانی کا شی کاری کاخ گل ستان در تهران و نقوش گچبری رنگی خانه بروجردی های کا شان
می باشد ،مزین شده است (همزه لو و فرهانی( )123 :1382 ،شکل .)8
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شکل  .6حمام چهار فصل اراک (سازمان میراث فرهنگی اراک .)1378 ،شکل  7و  .8کاشی کاری حمام چهار فصل اراک (سازمان میراث فرهنگی اراک،
.)1378

موضوعات و تم های مورد استفاده در کاشی های حمام شامل انواع گل ها و گیاهان ،گیاهان آبی و انگور ،کاج و صنوبر
و همچنین ،رودخانه ها ،چشمه ها ،گیاهان وحشی و پرندگان در شاخه ها ،مبارزه با شیر و با سر اژدها ،شیر و گاو می
باشد که منعکس کننده نوعی از مفهوم امنیت و عدالت در ایجاد پایداری نقوش در کتیبه ها بوده است .لذا به نظر می
رسد که هنرمند زمان قاجاریه سعی در نشان دادن آرامش خیال در به تصویر کشیدن طرح ها به صورت نظامند داشته
است.
قلعه حاج وکیل
قلعه حاج وکیل مربوط به اواخر دوره قاجار ا ست و بانی این بنا در ا صل یک شرکت تجاری انگلی سی به نام زیگلر بود
که پس از انحالل ،ق سمتی از آن تو سط یکی از متمولین شهر اراک به نام حاج محمد ح سین میثمی وکیل خریداری
شد و از آن پس به نام قلعه حاج وکیل شهرت یافت .کتیبه های آجری و کاشی کاری این بنا سرشار از نقوش هندسی
است که بیان کننده نظم ویژه ایی در طرح ها می باشد .خصوصا در انتخاب عناصر رنگی کتیبه های کاشی کاری این
بنا که توازن رنگی خاصییی از رنگ های الجوردی ،گلبه ایی ،سییفید ،زرد و مشییکی دیده می شییود (سییازمان میراث
فرهنگی اراک( )1378 ،شکل  9و .)10
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شکل  .9نمای کلی از قلعه حاج وکیل .شکل  .10کتیبه کاشی کاری در قلعه حاج وکیل

تحقق مفاهیم امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی در کتیبه ها
جین جیکوبز ، 9در تبیین امنیت شهری بر فعال بودن فضا به عنوان عاملی در ایجاد یک محیط امن و موفق تأکید کرده
است .او معتقد است استفاده بیش تر مردم از خیابان ها ،فرصت های بیش تری را برای نظارت های غیر رسمی ایجاد
می کند ،که این به خودی خود ،موجب جلوگیری از فعالیت های مجرمانه خواهد شد ) . (Newman, 1996: 113لذا
وجود بناهای سنتی متناسب با فرهنگ جامعه در معماری شهرها می تواند القاء کننده مفهوم امنیت و عدالت باشد .بر
طبق گفته راجرز" ،اگر بخواهیم مردم را با ایده های جدید درگیر کنیم ،نیازمند ایجاد فرآیندهای اجتماعی پویایی
هستیم و این امکان را به وجود می آورد که منعکس کننده ارزش ها و ایده ها و بیان اینکه چگونه می تواند چیزی
تحقق یابد ،می باشد" (راجرز .)115 :2005 ،استمرار روند توسعه و پایداری مستلزم توجه هم زمان به کلیه ابعاد و
عرصه های حیات اجتماعی است .لذا ،استمرار روند پایداری معماری سنتی نیز ریشه در همین توجه به کلیه ابعاد بنا
دارد .با توجه به کاربرد مفاهیم فرهنگی و سنتی که طی گذر زمان با حفظ تعادل میان عدالت و امنیت به وجود آمده
است ،به کارگیری این مفاهیم کمک بسیاری در بقاء پایداری اجتماعی شهر می کند.
از طرفی دیگر ،رویکردی که تاکنون جامعه شناسی برای شناخت هنر در پیش گرفته ،ارجاع هنر به زیربنای اقتصادی و
تولیدی اثر هنری ،یا ارجاع آن به جهان بینی و ایدئولوژی هنرمند و یا ارجاع هنر به ساخت طبقاتی مخاطبان و مصرف
کنندگان آن بوده است؛ شبکه پیچیده روابط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است که دنیای هنر را می سازد (مریدی و
تقی زادگان .)163 :1384 ،لذا ،مفاهیم اجتماعی در شکل گیری هنر تاثیرگذار است.
بقای عنصر پایداری وابسته به حفظ تعادل و تداوم است .شرط اساسی در نیل به پایداری محیطی ،برقراری تعادل پویا
میان نظام های مختلف محیط است .این شرط از دیدگاه عملی دستیابی همزمان به پایداری کالبدی (محیطی و
اقتصادی) و غیرکالبدی (اجتماعی و فرهنگی) را ایجاب می کند .فرهنگ و روابط اجتماعی رایج در یک جامعه ،معماری
Jane Jacobs

9
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آن جامعه را متاثر می سازد ،به بیان دیگر می توان گفت ارزش های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در معماری آن
جامعه مستتر است و فارغ از مباحث محیطی در ساخت و ساز معماری اثر مطلوب داشته و آن را برای بسترش خاص
تر می کند و در بحث ماندگاری و پایداری غیرکالبدی فضا نیز این عامل نقش مهمی دارد (مهدویان و نبوتی فومنی،
.)4 :1394
با نگاهی در کتیبه های بناهای ذکر شده می توان به خوبی مفهوم پایداری را در ساختار این بنا مشاهده کرد .وارد کردن
این مفاهیم در کتیبه ها با ایجاد توازن ،استفاده از تناسبات طالئی ،ساختار هندسی و تکثر نقوش در کتیبه ها حاکی از
مفهوم پایداری و توزیع عادالنه در ساختار اجتماعی زمان خود بوده است (شکل  .)11هنرمند جلوه گر شرایط اجتماعی
زمان خود می باشد .از طرف دیگر ،همان طور که ذکر شد ،مفهوم پایداری اجتماعی به معنای تامین شرایط بهتر زندگی
است که در آن توازن ،هماهنگی ،برابری عادالنه و زمینه های زندگی با آسایش ،سالمت ،امنیت ،آرامش و نشاط همراه
باشد که در طراحی ساختار بناهای سنتی این امنیت و آرامش به خوبی دیده می شود .همان طور که مشخص است،
هنر و ساخته های دست بشری نمودی از شرایط اجتماعی و پایداری عدالت و امنیت زمان خود می باشد .توزیع عادالنه
در ساختار کتیبه های بناهای سنتی شهر اراک نمودی از مفاهیم اصلی پایداری اجتماعی در عصر خود بوده است که
هنرمندان سعی بر این داشته اند که این آرامش خیال ،امنیت و عدالت اجتماعی را در نقوش و کتیبه های بناها پدیدار
کنند.

شکل  .11طرح هندسی بر اساس مدل پایدار کاشی های حمام چهار فصل (نگارنده)

بررسی مولفه های جمعیت شناختی
برخی از عوامل و مولفه هایی که در جمعیت مورد نظر تحقیق برای آنالیز و بررسی در نظر گرفته شده است که شامل
جنسیت ،سن و وضعیت مالکیت مسکن در پاسخ دهندگان می باشد و هر یک به تفکیک در جدول شماره  1آورده شده
است (جدول .)1
جدول  .1وضعیت پاسخ دهندگان به تفکیک عوامل اجتماعی
وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان
جنسیت

فراوانی

درصد
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زن

88

22/9

مرد

296

77/1

کل

384

100

وضعیت مالکیت مسکن پاسخ دهندگان
مسکن شخصی

200

52/1

مسکن استیجاری

184

47/9

کل

384

100

وضعیت مالکیت مسکن پاسخ دهندگان
سن کمتر از  30سال

77

20/1

سن بین  30تا  40سال

158

41/1

سن بین  40تا  50سال

98

25/5

سن بیشتر از  50سال

51

13/3

کل

384

100

به منظور شناسایی شاخص های موثر در توسعه پایدار اجتماعی از آزمون تحلیل اکتشافی استفاده شده است و نتایج
در چهار مرحله زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بررسی اولیه بارهای عاملی سواالت
در صورتی که بار عاملی سوالی زیر  0/5با شد ،در مرحله مقدماتی این سوال حذف می شود و فاقد ا ستاندارد الزم در
مرحله ابتدایی بارهای عاملی سییواالت بوده و مراحل اصییلی برای شییناسییایی مدل نهایی ادامه پیدا خواهد کرد .بر این
اسییاس بار عاملی سییواالت ( 22 ،21 ،19 ،15 ،13 ،8 ، 3و  )23کمتر از  0/5می باشیید و در مرحله اولیه این سییواالت
حذف شده و ادامه کار با  17سوال انجام شده است (جدول .)2
جدول  .2بار عاملی سواالت پرسشنامه در بررسی اولیه و بررسی دوم
بار عاملی سواالت پرسشنامه در بررسی اولیه
سواالت
سوال 1

بار عاملی
0/780

سواالت
سوال 10

بار عاملی

سواالت

بار عاملی

0/699

سوال 19

0/308

814.
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سوال 2

0/814

سوال 11

0/897

سوال 20

0/880

سوال 3

0/064

سوال 12

0/919

سوال 21

0/079

سوال 4

0/910

سوال 13

0/159

سوال 22

0/205

سوال 5

0/834

سوال 14

0/823

سوال 23

0/071

سوال 6

0/870

سوال 15

0/100

سوال 24

0/642

سوال 7

0/812

سوال 16

0/711

سوال 25

0/926

سوال 8

0/167

سوال 17

0/724

سوال 9

0/840

سوال 18

0/893

بار عاملی سواالت پرسشنامه در بررسی دوم
بار عاملی

سواالت

بار عاملی

سواالت
سوال 1

0/787

سوال 9

0/843

سوال 17

0/709

سوال 2

0/815
814.
0/908

سوال 10

0/689

سوال 18

0/892

سوال 11

0/901

سوال 20

0/880

سوال 5

0064
/824.

سوال 12

0/914

سوال 24

0/659

سوال 6

0/875
910.
0/811

سوال 14

0/828

سوال 25

0/926

سوال 16

0/723

سوال 4

سوال 7

بررسی کفایت تعداد داده ها

بار عاملی

سواالت

776.
834.

به منظور بررسی کفایت تعداد داده ها برای تحلیل عاملی از شاخص  KMOاستفاده می شود .شاخص  KMOدر دامنه
870.

صییفر تا یک قرار دارد .اگر مقدار شییاخص نزدیک به یک باشیید ،داده های مورد نظر (اندازه نمونه) برای تحلیل عاملی
.
 725کمتر از  )0/6نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان منا سب
(معموال
منا سب ا ست و در غیر این صورت

 874ضریب  KMOبرابر با ( )0/613بوده و این مقدار بی شتر از  0/6می با شد
نمی با شد .در این پژوهش با توجه به ای.نکه
عاملی مناسب است (.)Momeni and faal qiyomi, 2010:193
بنابراین ،تعداد داده ها برای انجام تحلیل.868
بررسی تناسب تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل
به منظور بررسی این موضوع که آیا تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است یا نه از آزمون بار
تلت ا ستفاده می شود .با توجه به جدول شماره  2در آزمون بار تلت اگر سطح معنی داری کوچکتر از  5در صد با شد،
تحلیل عاملی برای شنا سایی ساختار (مدل عاملی) منا سب ا ست ( .)Momeni and faal qiyomi, 2010:193نتیجه
آزمون بار تلت برای این پژوهش ن شان می دهد که دارای سطح معنی داری برابر با ( )0/000می با شد و از  5در صد
کمتر بوده بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) روشی مناسب است.
بررسی بار عاملی سواالت
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در این مرحله به منظور برر سی این م سئله که آیا سواالت طراحی شده منا سب ه ستند یا نه ،به بار عاملی سواالت
ا ستناد می شود .در نتایج بارهای عاملی ،عامل هایی که مقادیر کمتر از  0/5اخذ کرده اند ،نامنا سب بوده و حذف می
شوند .نتایج بررسی بار عاملی سواالت پرسشنامه در زیر ارائه شده است:
با توجه به نتایج جدول  5مالحظه می شییود هیچ کدام از سییواالت پرسییشیینامه دارای بار عاملی کمتر از  0/5نیسییتند
بنابراین سواالت استخراج شده متغیر های تحقیق را به شکل قابل قبولی نمایش می دهند و می توان نتیجه گرفت که
سواالت طراحی شده مناسب هستند.
شناسایی تعداد مولفه های معنادار و تبیین واریانس
این جدول ن شان دهنده مقادیر ویژه برای متغیرهای تحقیق میبا شد .بر ا ساس این جدول ،عاملهایی که مقدار ویژه
آن ها کمتر از  1ه ستند از تحلیل خارج می شوند .عوامل خارج شده از تحلیل ،عواملی ه ستند که ح ضور آن ها باعث
تبیین بیشتر واریانس نمیشود .نتایج این جدول برای متغیرهای تحقیق حاضر در زیر ارائه شده است(جدول .)3
جدول  .3واریانس کل برای مولفه های تحقیق
متغیر ها
(عوامل)
عامل اول
عامل دوم

عوامل استخراجی با چرخش

مقادیر ویژه
عدد کلی

درصد واریانس

واریانس تجمعی

عدد کلی

درصد واریانس

واریانس تجمعی

11/240
814.
7/674

28/821

28/821

8/056

20/655

20/655

19/678

48/500

6/642

17/032

37/687

064هر دو عامل دارای مقادیر ویژه بی شتر از  1می با شند و در تحلیل باقی می مانند .این دو
جدول حاکی از این ا ست .که
عامل می توانند تقریبا 910.49
درصد از واریانس مورد نظر را تبیین نمایند.
.
776از ماتریس چرخش یافته ،مشخص شد که دو عامل معنادار بوده و  17سوال مطرح شده
آمده
با توجه به نتایج بدست
در قالب این دو عامل قرار 834.
گرفته اند .بر این اسییاس عامل اول دارای سییواالت ( ،20 ،18 ،16 ،12 ،11 ،5 ،2 ،1و ،)25

 ،17 ،14 ،10 ،9 ،7 ،6 870و  )24می باشییند .در این راسییتا ،دو عامل به ترتیب با نام های
عامل دوم دارای سییواالت،4( .
725ماعی) عامل های معنادار مدل بوده که به عنوان عوامل موثر در توسیییعه پایدار اجتماعی
(امنیت اجتماعی ،عدالت .اجت
معرفی شده اند.
یافتهها و بحث

874.
.868

به منظور تبیین عوامل موثر در توسییعه پایدار اجتماعی در شییهر اراک از آزمون معادالت سییاختاری با نرم افزار PLS

استفاده شده است .همچنین ،در این بخش به بررسی آزمون های مدل با استفاده از نرم افزار پی ال اس پرداخته شده
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است .بر این اساس در گام اول ،آزمون های مدل اندازه گیری (مدل مربوط به سواالت پرسشنامه) بررسی شده ،سپس
آزمون های مدل ساختاری (مدل مربوط به فر ضیه ها) برر سی و تحلیل شده ا ست و در مرحله نهایی در کیفیت مدل
قرار گرفته است.
آزمون های مدل اندازه گیری
پایایی متغیرهای مشاهده پذیر (بارهای عاملی)
در صورتی که مدل اندازه گیری دارای بارهای عاملی بیشتر از  0/5باشد حاکی از مناسب بودن بار سواالت و در صورتی
که این بار بیشتر از  0/7باشد کیفیت باالی سوال را نشان می دهد .از سوی دیگر باید معناداری سواالت بررسی شود
که این گام با ا ستفاده از آماره تی برر سی می شود .در صورتی که آماره تی در بازه ( +1/96و  )-1/96نبا شد حاکی از
معناداری سواالت بوده و نیازی به حذف سوال از فرایند تجزیه و تحلیل نی ست ( Mohsenin and Esfidani, 2014:

( )141جدول .)4
جدول  .4بررسی بار عاملی سواالت
شاخص ها

(SJعدالت اجتماعی)

SJ1

0/584358

SJ2

0/760689

SJ3

0/755368

SJ4

0/670407

SJ5

0/876850

SJ6

0/818585

SJ7

0/826389

SJ8

0/859970

(SSامنیت اجتماعی)

SS1

0/785396

SS2

0/831060

SS3

0/851312

SS4

0/812769
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SS5

0/590155

SS6

0/786343

SS7

0/832052

SS8

0/804000

SS9

0/650229

نتایج به د ست آمده از جدول شماره  4در مورد بارهای عاملی سواالت ن شان داد که از  25سواالت برر سی شده 17
سوال دارای بارهای عاملی بیشتر از  0/7بوده که حاکی از کیفیت باالی این سواالت است.
همچنین ،م شخص شد که سواالت ( SJ4و  )SJ1مربوط به متغیر عدالت اجتماعی ،سواالت ( SS9و  )SS5مربوط به
متغیر امنیت اجتماعی دارای بار عاملی بی شتر  0/5بوده و ن سبتا منا سب می با شد .از این رو با توجه به اینکه هیچ یک
از سواالت بار عاملی کمتر از  0/5نداشته هیچ سوالی حذف نمی شود (جدول .)5
جدول  .5بررسی معناداری سواالت (آماره تی)
سوال

آماره تی

سوال

آماره تی

SS1

31/591973

SJ1

13/861598

SS2

55/175633

SJ2

32/589083

SS3

56/351444

SJ3

21/047718

SS4

41/484607

SJ4

23/971139

SS5

10/661682

SJ5

93/970044

SS6

46/441272

SJ6

50/379274

SS7

45/194319

SJ7

51/065878

SS8

44/710022

SJ8

55/879526

SS9

19/206095

نتایج به د ست آمده از جدول شماره  5در مورد معناداری سواالت ن شان داد که ضرایب تی مربوط به تمامی سواالت
پرسشنامه در بازه ( +1/96و  )-1/96نبوده که حاکی از تایید معناداری تمامی سواالت بوده و نیازی به حذف هیچ یک
از سوالی نیست.
آزمون های کیفیت مدل ساختاری و اندازه گیری
در این بخش به برر سی کیفیت مدل در غالب کیفیت مدل اندازه گیری( سواالت) و کیفیت مدل ساختاری (متغیرها و
فرضیییه ها) پرداخته شییده اسییت .برای بررسییی کیفیت مدل اندازه گیری از شییاخص اشییتراک با روایی متقاطع ( CV
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 )COMا ستفاده می شود .مقادیر مثبت برای این شاخص ن شان دهنده کیفیت منا سب مدل اندازه گیری می با شد.
همچنین ،به منظور برر سی کیفیت مدل ساختاری از شاخص اشتراک افزونگی ( )CV REDاستفاده می شود .مقادیر
مثبت برای این شاخص نشان دهنده کیفیت مناسب مدل ساختاری می باشد .از سوی دیگر شاخص ( )GOFبه عنوان
معیاری برای سنجش عملکر د کلی مدل به کار می رود و هر دو مدل ساختاری و اندازه گیری را به صورت همزمان مد
نظر قرار می دهد .این شاخص به صورت مجذور حا صل ضرب میانگین ضرایب تعیین و پایایی ا شتراکی محا سبه می
شود .بر این اساس ،سه مقدار  0/25 ، 0/01و  0/36به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص
می باشد (( )Mohsenin and Esfidani, 2014: 155شکل ( )12جدول .)6

شکل  .12کیفیت مدل ساختاری و اندازه گیری .محاسبه و تجزیه و تحلیل برگرفته از نرم افزار ( SPSSمنبع :نگارنده).
جدول  .6بررسی آزمون های کیفیت مدل ساختاری و اندازه گیری
آزمون های کیفیت مدل ساختاری و اندازه گیری
شاخص اشتراک

متغیر

)(CV COM

عدالت اجتماعی

0/583543

امنیت اجتماعی

0/586257

نتیجه
تایید
مدل اندازه گیری

شاخص اشتراک

نتیجه

)(CV RED

0/516117
0/440239

تایید
مدل ساختاری

بررسی کیفیت کلی مدل
ضرایب تعیین

ضرایب پایایی اشتراکی

متغیر
عدالت اجتماعی

0/869

0/600195

امنیت اجتماعی

0/754

0/602331

جمع کل

1/623

1/202526

میانگین

0/8115

0/601263

با توجه به نتایج جدول مشخص شده است که تمامی مقادیر محاسبه شده برای شاخص های اشتراک ( )CV COMو
( )CV REDمثبت بوده که حاکی از تایید مدل اندازه گیری و مدل ساختاری می باشد.
( = GOFمیانگین ضرایب پایایی اشتراکی × میانگین ضرایب تعیین) √
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GOF = 0/7

با توجه به اینکه مقدار محاسییبه شییده برای ضییریب کیفیت کلی مدل ( )GOFبرابر با  0/7بوده و این مقدار از 0/36
بیشتر می باشد ،از این رو می توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت باالیی برخوردار است.
آزمون های مدل ساختاری
آزمون های مدل اندازه گیری در راسیییتای تایید روابط مطرح شیییده در مدل می باشییید .این بخش در غالب دو گام
(شاخص ضریب تعیین ،معناداری ضرایب مسیر) برای مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است.
بررسی ضرایب تعیین و ضریب مسیر
معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزای مدل(متغیرهای وابسته) ضریب تعیین می باشد .این شاخص نشان می
دهد که چند در صد از تغییرات متغیر درونزا (واب سته) تو سط متغیر برونزا (م ستقل) صورت می پذیرد .مقادیر ، 0/67
 0/33و  0/19برای متغیرهای وابسته در مدل مسیر ساختاری به ترتیب قابل توجه ،متوسط و ضعیف می باشد ( Hair

 .)et al, 2011مقادیر  0/5 ، 0/25و  0/75را به ترتیب ضییعیف ،متوسییط و قابل توجه می باشیید (هایر و همکارانش ،
.)150
برای تعیین این مقدار می توان به مقادیر آر اسییکور یا مقادیر ( R2ضییرایب تعیین) در مدل ضییرایب مسیییر اسییتاندارد
استناد نمود.
در مدل ارائه شیییده متغیرها با حروف اختصیییاری معرفی شیییده اند که بر این اسیییاس (عدالت اجتماعی( ،)SJامینت
اجتماعی( ))SSمی باشند (شکل ( )13جدول .)7

شکل .13مدل ضرایب استاندارد دو عامل امنیت وعدالت اجتماعی محاسبه و تجزیه و تحلیل برگرفته از نرم افزار ( SPSSمنبع :نگارنده).
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جدول  .7بررسی ضرایب مسیر در مدل استاندارد و ضرایب معناداری تی
ضرایب مسیر در مدل استاندارد
متغیر

عدالت اجتماعی)(SJ

امنیت اجتماعی)(SS

ضریب تعیین()R2

0/869

0/754

0/932

0/869

ضریب مسیر

ضرایب معناداری تی
متغیر

عدالت اجتماعی)(SJ

امنیت اجتماعی)(SS

توسعه پایدار
اجتماعی()SSD

154/052973

57/077201

بررسی معناداری ضرایب مسیر
بررسی معناداری ضرایب مسیر (فرضیه ها) در سه سطح مورد بررسی قرار می گیرند .در صورتی که سطح معناداری 90
درصدی 95 ،درصد و  99درصد این مقدار به ترتیب با حداقل آماره تی  1/96 ، 1/64و  2/58مقایسه می شوند (شکل
.)14

شکل  .14مدل معناداری تی دو عامل امنیت وعدالت اجتماعی محاسبه و تجزیه و تحلیل برگرفته از نرم افزار ( SPSSمنبع :نگارنده).

با توجه به ضرایب معناداری مشخص شد که تمامی ضرایب محاسبه شده بیشتر از  2/58بوده و نشان می دهد که در
سطح اطمینان  99در صد متغیرهای (عدالت اجتماعی( ،)SJامنیت اجتماعی( ))SSتاثیر مثبت و معناداری در تو سعه
پایدار اجتماعی شهر اراک دارند (جدول .)8
جدول  .8توصیف پاسخ های ارائه شده
متغیر

اجتماعی

امنیت )(SS

گویه ها

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

واریانس

SS1

3/3385

3

3

0/64632

0/418

SS2

3/5260

4

3

0/53528

0/287

SS3

3/4219

3

3

0/66556

0/443

SS4

3/5495

4

4

0/65249

0/426
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عدالت اجتماعی)(SJ

SS5

3/4167

3

4

0/66884

0/447

SS6

3/4792

4

4

0/62547

0/391

SS7

3/2370

3

3

0/74300

0/552

SS8

3/3698

3

4

0/69592

0/484

SS9

3/2839

3

3

0/75800

0/575

SJ1

3/4635

3

3

0/51982

0/270

SJ2

2/8880

3

3

0/89703

0/805

SJ3

2/9505

3

3

0/92550

0/857

SJ4

3/2240

3

3

0/72035

0/519

SJ5

3/0964

3

3

0/78736

0/620

SJ6

3/3750

3

3

0/66623

0/444

SJ7

3/3932

3

3

0/64961

0/422

SJ8

3/3411

3

3

0/63884

0/408

نتیجهگیری
برای برر سی و ضعیت عوامل موثر در تو سعه پایدار اجتماعی شهر اراک دو بخش ارائه شده ا ست .در بخش اول تحلیل
توصیفی پاسخ های ارائه شده برای تک تک سواالت و در بخش دوم از آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی وضعیت
هر یک از عوامل توسعه پایدار اجتماعی در شهر اراک تحلیل صورت گرفته است (جدول .)9
جدول  .9توصیف پاسخ های ارائه شده
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

امنیت اجتماعی)(SS

384

3/4025

0/51262

0/02616

عدالت اجتماعی)(SJ

384

3/2165

0/56249

0/02870

بررسییی وضییعیت عوامل موثر در توسییعه پایدار اجتماعی در این بخش به بررسییی وضییعیت شییاخص های (عدالت
اجتماعی( ،)SJامنیت اجتماعی( ))SSبا استفاده از آزمون میانگین یک جامعه پرداخته شده و نتایج در ادامه ارائه شده
است (جدول .)10
جدول  .10توصیف پاسخ های ارائه شده
متغیرها

آماره تی

درجه آزادی

سطح معنا
داری

اختالف از میانگین

حد پایین

حد باال

وضعیت

امنیت اجتماعی)(SS

15/386

383

0/000

0/40249

0/3511

0/4539

نسبتا
مناسب

عدالت اجتماعی)(SJ

7/541

383

0/000

0/21647

0/1600

0/2729

نسبتا
مناسب
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با توجه به نتایج حاصییل از جدول  9مشییخص می شییود که میانگین برای شییاخص های عدالت اجتماعی( ،)SJامنیت
اجتماعی( )SSبی شتر از سه بوده ولی اختالف از میانگین عدد قابل مالحظه ای نمی با شد از این رو م شخص می شود
که وضعیت دو شاخص مطرح شده در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد.
نتایج بد ست آمده در جدول  10ن شان می دهد که سطح معناداری بد ست آمده کمتر از  0/05میبا شد ،بنابراین با
اطمینان  %95می توان گفت که عوامل موثر در تو سعه پایدار اجتماعی در شهر اراک اولویت یک سانی ندارند ،به همین
جهت میانگین رتبه این عوامل بررسیییی شیییده که بر این اسیییاس به ترتیب شیییاخص های (عدالت اجتماعی ،امنیت
اجتماعی) از اولویت بیشتری برخوردار هستند.
با توجه به تحلیل های انجام شده در پژوهش مورد نظر در پاسخ به سوالی که به بررسی شاخص های موثر در توسعه
پایدار اجتماعی شیییهر اراک می پردازد ،دو عامل ،به ترتیب با نام های (عدالت اجتماعی ،امنیت اجتماعی) عامل های
معنادار مدل بوده اند که به عنوان عوامل موثر در تو سعه پایدار اجتماعی معرفی شده اند .در تحلیل با نرم افزار پی ال
اس با توجه به ضییرایب معناداری نشییان می دهد که در شییهر اراک عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی تاثیر مثبت و
معنی داری در توسعه پایدار اجتماعی دارند .برای بررسی وضعیت عوامل موثر در توسعه پایدار اجتماعی در شهر اراک
دو بخش ارائه شده است .در بخش اول تحلیل توصیفی پاسخ های ارائه شده برای تک تک سواالت و در بخش دوم از
آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی وضعیت هر یک از عوامل توسعه پایدار اجتماعی در شهر اراک تجزیه و تحلیل
شده است که بدین شرح می باشد.
همچنین ،در پاسییخ به تبیین مفهوم امنیت و عدالت در تاریخ پیشییین در مقایسییه با عصییر حاضییر ،با مرور کتیبه های
بناهای یادمانی منطقه مورد مطالعه ،می توان به برداشتی کلی از مفاهیم امنیت و عدالت دست یافت که هنرمند سعی
در ابراز شرایط اجتماعی و پایداری و ضعیت روزگار زمان خود را دا شته ا ست .اما با گذر زمان و دور شدن از مفاهیم
فرهنگی و سنتی و ورود مدرنیته به ایران ،معماری و تزیینات بناها نیز از اصالت وجودی خود فا صله گرفتند .با ر شد و
گ سترش بی رویه شهرها به علت هجوم و م هاجرت رو ستاییان به شهرها ،در مقابل ایجاد ساختارها و سازه های غیر
اصولی خ صوصا در مناطق قدیمی و فر سوده شهری ،بافت سنتی شهر را از اصول پایداری و عدالت و امنیت اجتماعی
خارج کرد .که این امر از برآیند نتایج پژوهش های صییورت گرفته در این مطالعه مشییهود اسییت .در دوره ایی که بافت
مرکزی و قدیمی در شهرها حکم قلب تپنده شاخصه های پایداری اجتماعی از جمله ،عدالت و امنیت بودند ،هم اکنون
از جمله نواحی در شهر محسوب می شوند که با میزان قابل توجهی از فقر و نا امنی رو برو هستند.
در شهر اراک در بافت مرکزی و تاریخی شهر و محدوده بازار بی شتر با م شکالت ترافیک و شلوغی بیش از حد در روز
می با شد ،وجود بافت های فر سوده و مخروبه در زندگی مردم این شهر و رفت و آمد و نوع زندگی ای شان تاثیر زیادی
گذاشته است.
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در بافت های فرسوده اراک مانند داوران و کوی امام علی و رودکی و باغ خلج و شهدای صفری و ...مشکالتی نظیر عدم
امنیت و بهدا شت محالت زندگی ب سیار پیچیده ای را برای مردم این ناحیه از شهر بوجود آورده که حتی کمتر ک سی
تردد و رفت و آمد و زندگی در این ناحیه را ترجیح می دهد ،کمبود فضاهای رفاهی و تفریحی و حتی کمترین امکانات
معیشییتی مردم اراک در این ناحیه بیشییتر به علت عدم امنیت در این ناحیه از اراک می باشیید ،در این منطقه با نوعی
شلوغی و کمبود کاربری های خدماتی و رفاهی و عدم عدالت و برابری نسبت به مناطق دیگر شهر اراک مواجه هستیم
و این منطقه از جمله مناطقی است که حتی با میزان فقر و فحشا قابل توجهی در این ناحیه روبرو هستیم.
در مناطق حومه ای شیییهر اراک و شیییهرک های پیرامونی وجود دارد که در این ناحیه مردم با مسیییایلی مانند کمبود
امکانات رفاهی ،آموز شی و ورز شی و همچنین عدم امکانات تفریحی و ف ضاهای سبز مواجه ه ستند ،کمبود خدمات
شییهری ،شییلوغی و ازدحام جمعیتی ،عدم کاربری های رفاهی و خدماتی روبرو هسییتیم پس می توان گفت که در این
ناحیه از شیییهر اراک نیز نوعی کمبود عدالت اجتماعی وجود دارد ولی نسیییبت به مناطق دیگر از نظر امنیت اجتماعی
تقریبا در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد .عالوه بر این ،در شهر اراک ما با یک نوع دوقطبی بودن (شمال و جنوب) و
عدم انسجام در شهر مواجه هستیم.
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The Survey of Inscriptions on Traditional Buildings in Aspects on
the Issue of Security and Justice in Creating Social Sustainability
(The Case Study: Arak city)
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Abstract
Sustainability which has to be taken into consideration since the 1960s is one of the main
issues in the field of urban spaces in order to visually beautify and increase the
responsibility of managers to their peripheral environment. Small towns are a great
illustration of the community development process designed to stimulate creative,
dynamic and coherent activities focusing on the development of sustainable social,
environmental and economic indicators. This huge project, with the collaboration of
artists, architects, researchers and local communities, leads to a sustainable and common
understanding of the issues and opportunities for the realization of security and justice
in building social sustainability. In this regard, this paper, using a descriptive-analytical
method, suggests that it seems that in Arak, social justice and social security have a
positive and significant impact on sustainable social development. Therefore, in this
research, the first library information and questionnaires were collected. Using Delphi
techniques, 50 expert opinions have been used to determine the weight of each indicator
in explaining the social sustainability of Arak city. Then, using the exploratory factor
analysis (EFA), and also using SPSS software, the data was analyzed using the mean of
a community test, the status of indicators in establishing sustainable social development
in Arak city.
However, regarding the results of the factor load, out of 25 questions of 17 questions,
which have a factor of more than 0. 7, indicates a high quality. Also, all the calculated
10
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coefficients were determined by the significance of the hypotheses at the 99% confidence
level of the variables, which indicates the high traffic congestion per day, the existence
of worn and rotten texture in the Arak market's historical texture.

The research Aims:
1. The identification of effective indicators in sustainable social development of Arak
city.
2. The survey of the inscriptions on traditional buildings that explain the concept of
security and justice in previous history in comparison to the present.
The research questions:
1. What is the situation of the sustainable development in Arak city with its effective
factors, such as security, and social justice?
2. How do traditional inscriptions depict the concept of security and justice in previous
history in comparison with the present?
Keywords:
Sustainability, Urban Sustainable Development, Urban Social Security, Urban Social
Justice, Arak.
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