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  جامعییه  فرهنگییی  خصوصیییات  تابع  فعالیت  آن  و  است  فرهنگ  به متکی اساساً گیرد،می صورت انسان تصور در فعالیتی هر که آنجا از

اسییتان  است. هر ناحیه فرهنگی دارای یییم مییرز یفی،یکییی، سیاسییی یییا فرهنگییی  اسییت.   مطرح شهری فضاهای در امر این و است

بوده است. بر این اساس هدف این پژوهش  اقوام    های گوناگون تیراژهها و خرده فرهنگآیین  ها،خوزستان از دیر باز تا کنون با گویش

هری، ابعاد میان فرهنگی و نوار ساحلی کیانپارس غربی شهر اهواز است. جامعییه  در ارزیابی چند مقوله محوری اعم از مکان معاصر ش

نفر اعییم از    355نفر می باشد که به روش جدول مورگان، تعداد    4957آماری پژوهش، ناحیه یم از منطقه دو شهر اهواز با جمعیت 

سازی  از مدل  پژوهشهای  ه منظور آزمون فرضیهبزن و مرد به روش تصادفی ساده جهت پاسخگویی به اب،ار پژوهش، انتخاب شدند.  

دهد مکان معاصر شهری با رویکرد میان فرهنگییی مفهییومی  حاضر نشان می  پژوهشنتایج   معادالت ساختاری بهره گرفته شده است.

دو وجهی با ابعاد مختلف است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات انجام گرفتییه، ابعییاد بینییافرهنگی مکییان شییام  رویییدادی،  

شهری بییا ابعییاد رفتییار و   تکاملی، جذب و ماندگاری در قالب دو مفهوم ارتباط و معنای میان فرهنگی در زمینه مکان معاصر-تعاملی

بییه صییورت   SPSS, PLS-SMART3شده و بییا اسییتفاده از نییرم اف،ارهییای آمییاری  فعالیت، کیفیت محیطی، رضایت مکانی بررسی  

نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر مستق  میان فرهنگی بییا   به آزمون فرضیه ها و سپس ایجاد مدل پرداخته شده است.ترکیبی 

 معاصر شهری رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.  متغیر وابسته مکان

 نوار ساحلی کیانپارس غربی، شهر اهواز    ،  ی، مکان معاصر شهری، معادالت ساختاریفرهنگمیان    کردیرو  کلید واژگان:
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 مسألهمقدمه و طرح -1

ها، در یم فرهنگ ویژه، واکنش ای فرهنگی است که باید در چهارچوب یم فرهنگ خاص مطالعه شود. مکانمکان پدیده

گیرنید و هیم کنند، هم تیاییر مییجامعه زندگی می-های مردمی که در آن فرهنگنشان داده و هم،مان از عالئق و ارزش

 . هر ناحیه فرهنگی دارای یم مرزیفی،یکی، سیاسی یا فرهنگی  است. نواحی فرهنگیی را 5:1394گذارند یبراتی،تاییر می

ای، الگوهای سیاسی، قلمروهای دینی، فرهنگ قومییمعمیاری، موسییقی، ادوات کشیاورزی، توان از حیث زبانی، لهجهمی

هیای شیهری و سیایراز هیم تفکییم نمیودیجردن و های نژادی، شهرسیازی و موزائییمی، خصیصهتغذیه  فرهنگ عموم

های متفیاوت  در آن با تعریف »ارتباط میان افرادی از فرهنگ  3 . از سوی دیگر ارتباط میان فرهنگی2،1380:13راونتری

میی پرسیند افیرادی کیه از تجربییات  . پژوهشگران در مطالعه ارتباط میان فرهنگیی  4،2005:314مهم استیگادیکانست

کیه دارای ییم  اگیر افیرادی . 14:1394کنندیبشیر و همکیاران،فرهنگی متفاوتی برخوردارند، چگونه یکدیگر را درک می

نیواحی فرهنگیی رسیمی بیه وجیود   ییم منطقه جغرافیایی خاص سکونت پایدار داشته باشند،  در  فرهنگ واحد هیستند

 بلوچسیتان،  کردسیتان،  ،آذربایجان  فرهنگی  ناحیه  مرک،ییفارسی ،  ناحیه  :عبارتند ازایران    نواحی فرهنگی رسمی  ،آیدمی

بوشیهر و فیارس جنیوبی تقسییم   هرم،گیان،  گیالن،  مازندران،  سیستان،  ترکمن،  ها ،نیعربابیختیاری، خوزست  لرسیتان،

   .81-1387:85کردیپورموسوی و دیگران،

 اقیوام اسیت و وجیود قیوم هیائی چیون عیرب،  های گونیاگون تییراژهها و خرده فرهنگها،آیینخوزستان با گویشاستان  

. کالنشیهر بختیاری، لر، شوشتری، دزفولی ،بهبهانی ، ترک قشقایی و دیگر اقوام از دیر باز تا کنون موید این موضوع اسیت

های مختلیف وام دیگری نی، در دورهاقاست،  هابختیاریو  هاعرب،  زبانانفارسی  مختلف  سکونتگاه اقواماز گذشته    نی،  اهواز

شدند، از جمله به کلیمیان، مسیحیان و مندائیان می توان اشاره کرد که با تغییر و تحوالت چند دهیه در این شهر ساکن  

شیبکه عمیومی  وزش و پیرورش،اخیر ساختار آن به سوی جمعیت مهاجر فعال در حوزه صینایع متنیوع بیویژه نفیت، آمی

 تغییر شک  داد.   ش عالی، ورزش و هنربهداشت و درمان، آموز

محدود بالفص  پژوهشی= منطقه دو کالنشهر اهواز  دارای بافتی متفاوت از سایر مناطق به ویژه حوزه های جنیوبی شیهر 

است و ساخت و سازهای جدید و اف،ایش تعداد طبقات در این منطقه بیش از سایر نقاط دییده میی شیود. ایین محیدوده 

باال به لحاظ اجتماعی و درآمدی و همچنین جاذب جمعیت رده متوسط از سایر نقاط شهر به منظیور مح  سکونت اقشار  

که با حجم باالی عبور و مرور روبرو اسیت. نیوار   استفاده از کارکرد های تجاری، خدماتی واقع در محورهای اصلی آن بوده

عنوان سایت مورد مطالعه، از دیر باز به عنوان یم مکیان ساحلی غربی کیانپارس کالنشهر اهوازی=پارک ساحلی دولت  به  

معاصر گذران اوقات فراغت شهروندان خوزستانی با حوزه نفوذ شهری و فرا شهری در استان بوده است، بیه همیراه حیوزه 

های فعال اجتماعی، فرهنگی و گردشگری از جمله کتابخانه مرک،ی استان خوزستان، پارک چیوبی، پی  طبیعیت، کیافی 

اپ و رستوران ها، زمین های ورزشی و آالچیق های متعدد اسکان موقت به همراه پوشش گیاهی غنی و متنوع یکیی از ش

هیای هیای مکیانمکان های تجمع و جاذب اصلی معاصرکالنشهر اهواز می باشد. این مکان معاصر شیهری دارای ررفییت

 اجتماعی و کیفیت محیط است.  -برداری ملی و راهبردهای فرهنگیفرهنگی در جهت بهره-گردشگری

در این پژوهش با استفاده از شیوه تحلی  عاملی اکتشافی،پژوهشگر به دنبال تبیین مدل ارتباطی باهیدف ارزییابی تحقیق 

 تمامی ابعاد  مکان معاصر شهری ینوارساحلی شهر اهواز  با رویکرد میان فرهنگی است. بر این اساس، به نظر می رسد که 
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به عنوان متغیرهیای مسیتق    تکاملی و رویدادی  و بعد معنا یماندگاری و جذب -ظیر: بعد ارتباط یتعاملیمیان فرهنگی ن

 پژوهش بر مجموع شاخص های مکان معاصر شهریی رفتار و فعالیت، ضایت مکانی و کیفیت محیطی  ایرگذار می باشند.   

 مبانی نظری پژوهش-2

ی آن با ماهیت و ابعیاد موضیوع فرهنیگ آمیده ان معاصر شهری در مواجهتعاریف متعددی برگرفته از محیط پیرامون مک

کنید؛ فضیایی از روابیط تعریف می "6تمیمدیس فضای" تحت عنوان را معاصر شهری عمومی فضاهای  غالب  5نوالیاست؛   

 کیه یفضیایی1966 سیال در 8هیال توسط دهتعریف ش ،"7فضای پروکسمیم"ناشناخته و انت،اعی که در تضادی آشکار با 

 ییم  در  کیه  تهیایی اسی  قرار دارد. در تقاب  با این دو فضا، جامعه متشک  از غریبه   فرهنگ است  نظارت  و  تحت کنترل

داری که   رمایهس  فرهنگ  ت.مراک، خرید، تلوی،یون و اینترنت اس  از  دنیایی  جامعه ای،  چنین.  برندبه سر می  عمومی  فضای

 نظیر از    امیروزه109:1998.یوالیین،  گیرا داردمنفعی ، نظربیاز و مصیرف  در آن جامعه همواره یم حالت ذهنی و عاطفیِ

گییسترش و   هیای فرهنگیی،اعیتالی ارزش،  نهادهیای اجییتماعی  گیریبرای شک   مناسبی  هایمکان  شیهرها  اجیتماعی،

بیر ی جهان اجتماعی اسیت کیه  هیسته  زیرا فرم فی،یکی شهرها در حیقیقت،  روابط و مناسبات اجتماعی هستند  تیحکیم

 . رویکرد اخیر به مفهوم فرهنگ این است کیه فرهنیگ بیرای 75:1389یلطیفی و دبیری، تمامی ابعاد جامعه میؤیر اسیت

 . فرهنگ 205:1384های مختلفی داردیشکویی،های مختلف و در زمان مختلف، معانی و ارزشمکان  های مختلف درگروه

های گوناگون در دهنده آن بر ایر مولفهبه عنوان مفهومی پویا همواره تحت تاییر عوام  گوناگون قرار داشته و عناصر شک 

 کیه  باورند  این  بر  انسانی  جغرافیای  و  شناسیمعهجا  هایحوزه   . صاحبنظران31:1395حال تغییر هستندیخستو و حبیب،

 فرآینیدهای  یا  هاگروه  افراد،  طریق  از  که  زمانی  و  است  یافته  تشکی   طبیعی  جهان  نی،  و  بشر  ساختة  و  مادی  جهان  از  فضا

تحیت توان گفت که مکان  می.   239:1387گرددیبیگدلی و شریفی،می  تبدی   مکان  به  شود،  بخشیده  معنا  آن  به  فرهنگی

شودیرضیوانی و ها، سیاست و اقتصاد ساخته مییتاییر فرهنگ، اج،ا و عناصر آن مث  اعتقادات دینی و هنر، فناوری، ارزش

 . تعامی  70:1395  و فضایی است که برای فرد یا گروهی از مردم واجد معنی باشدیمیرغالمی و آیشم،53:1388احمدی،

های مختلف فکری و علمی و رفتاری و فناوری، امری محتوم و غیرقاب  انکیار ها و جوامع در زمینهها و تمدنمیان فرهنگ

هیای فرهنیگ ایین اسیت کیه تیرین ویژگیی . از طرفی هیم عمیده90:1394زاده،و البته ضرورت جامعه بشری استینقی

فرهنگی جامعیه های   . ویژگی268-270:  2002،  9اکتسابی، مشترک، نمادین، دارای شمول همگانی و جامع استیکوتاک

سازد. بیرای یابد و خود را در بستر مکانی و فضایی نمایان میکند، در آن تجلی میهمچون روحی در کالبد مکان نفوذ می

 . شهر به عنوان 1388های انسان در مکان و فضا توجه کردیرضوانی و احمدی،درک تعام  فرهنگ و مکان باید به فعالیت

هیا و رفتارهیای سیاکنین آن شیک  گرفتیه کالبدی است کیه براسیاس نیازهیا، فعالییت-ای فرهنگیبستر تبلور، مجموعه

هیای مختلیف را محقیق و ای است که اتصال مییان فرهنیگ . ساختار مطلوب یم شهر خوب، به گونه1391استیپاک،اد،

ای موفقیت در هر ییم دهد و برهای زمانی گوناگونی رخ می، توسعه شهرها در دوره10تسهی  نماید. در الگوی مونتگمری

ها، شهر باید بتواند میان سه فاکتور متفاوت، یعنی اقتصاد خالق و پویا، حیات فرهنگیی و نوآورانیه و فیرم کالبیدی از دوره

 . کاستی مهمی که در نظریات اخیر در مورد مفهیوم مکیان وجیود دارد 1390ها توازن برقرار کندیگلکار،سازگار با فعالیت

-فرهنگییی میورد توجییه قییرار نییدادهییات مکییان را از دیییدگاه فرهنییگ و بخصیوص از جنبییه بییینآن اسیت کییه اییین نظر

 12 . به تعبیری کیه اولمیان7: 11،2004کندی ویمر . انسان موجودی فرهنگی است و فرهنگی زندگی می1394:4اندیبراتی،
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گ اسیت و هیر جیا فرهنیگ، انسیان  به کار برده و بسیاری از متفکران از وی نق  کرده اند، »هر جا انسیان باشید، فرهنی

  شاخص های ارتباطات میان فرهنگی، اب،ارهای ارزیابی پسرفت ییا پیشیرفت ایین نیوع ارتباطیات در 19:  13،2005یشومر

عرصه گفتگوهای بین المللی و بیازویی سنجشیی بیرای راهبیرد پیردازان فرهنگیی ییم جامعیه اسیتیودادی و اخالقیی 

فرهنگی بر پیش فیر  اساسیی »وجیود دیگیری  تعام  فرهنگی و گفتگوهای میان   . با توجه به این که19:1392نسب،

فرهنگیی براسیاس نیوع هوییت جمعیی طیرفین، کشیور، منطقیه،  . در حقیقت روابط بیین1392استوار شده استینساج،

در نتیجیه ها و از شدت و ماهیت متفاوتی برخوردار است و نشینی، کیفیت مرزبندیجنسیت، سن و گروه سنی، سابقه هم

  .14،1385:4روابط میان فرهنگی در تمامی زمینه ها مدنظر است.یهارت

 پیشینه پژوهش-3

 پژوهش حاضر از منظر مکان معاصر شهری با رویکرد میان فرهنگی به بررسی پیشینه و سوابق پرداخته است.  

  در مقاله ای با عنوان »مدل سازی معادله سیاختاری ابعیاد مکیان بیا رویکیرد بینیافرهنگی، 1397بابائی مراد و همکارانی

 بینیافرهنگی  ابعاد  مکان،  از  عبارتند  که  محوری  مقوله  دچن  مطالعه موردی میدان نقش جهان اصفهان  به ضرورت بررسی

هیای تشیکی  دهنیده پردازد. هدف اصلی این پژوهش نگرشی ساختاری به ابعیاد و سیازهجهان، می  نقش  میدان  جایگاه  و

 مکان با رویکرد بینافرهنگی به جهت ارزیابی اعتبار سنجش ابعاد مفهومی و روابط ساختاری بین سازه های پژوهش اسیت

ی در میدان نقش جهیان شیده اسیت. مطالعیه نافرهنگیب کردیمکان با رویم    چهارگانه مدل  ابعادآزمون مدل    که منتج به

حاضر میدان نقش جهان است. این پژوهش مفهوم مکان با رویکرد بینافرهنگی را متشیک  از چهیار بعید   موردی پژوهش

 12ررفییت جیذبیبا - توان3زیر بعد ، ی 3ررفیت تعاملی و تکاملییبا  - توان2یزیر بعد ،    7ررفیت ماندگارییبا  - توان1ی

داند بر این اساس یکی از ابعاد مهم بررسیی مکیان، توجیه بیه آن از زیر بعد  می  4ررفیت رویدادییبا- توان4زیر بعد  و ی

-ناسبی جهت تعامالت و کینشتواند در ایجاد فضای مباشد که میجنبه فرهنگی و به عنوان یم ررفیت بینافرهنگی می

های بینافرهنگی مفید واقع شود. همچنین با بسط و تفصی  هر کدام از ابعاد پژوهش حاضر و اضافه نمودن ابعیاد جدیید، 

 را گسترش داد.   ینافرهنگیب کردیبا رو  هامکانهای نظری توان دامنه مفاهیم و چهارچوبمی

بستگی به مکان در هویت بخشی به رودخانه هیای درون شیهرها ینمونیه   در مقاله با عنوان» نقش دل1395نوری مکرم ی

 رودخانیه هوییت و مطلوبییت ایجاد در را نقش آن مکان، به دلبستگی های شاخص تبیین موردی رودخانه ی کارون   به

 شیهروندان بیا حضوری مصاحبه میدانی و مطالعات و موردی نمونه مطالعه روش با مذکور پژوهش می کند. بررسی کارون

 و توصییفی آمارهیای اسیتفاده از بیا آن تحلیی  و کیارون رودخانه ساحلی پارک از بازدیدکنندگان و گردشگران و اهوازی

 ایجاد در معنایی - عملکردی - احساسی های مولفه آنکه ضمن دهد می نشان پژوهش است. نتیجه شده انجام استنباطی

 وجیود میذکور های مولفه بین مستقیم رابطه حال عین در کارون مندی رودخانه هویت نهایت در و رودخانه به دلبستگی

 دارد. 

فرهنگی از مکان  به دنبال پاسخ به این سوال بیوده اسیت کیه: -  در پژوهشی با عنوان »تعریفی معناشناسانه1394براتیی

تجربیات و انتظیارات انسیانی را در بیر زمان بتواند توانیم به به تشریح جامعی از مفهوم مکان دست یافت که همچگونه می

ی تفسیر های این پژوهش، هویت یم مکان به واسطهگیرد و هم ابعاد اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار دهد؟. بنابر یافته

هیایش، از طرییق کیدهای فرهنگیی و هیا، روییدادها و موقعییتاش و همچنیین فعالییتکننده از عوامی  کالبیدیمصرف

شود. همچنین حس مکان از طریق ادراکات فرهنگی مصرف کننده براساس کننده تعریف میقراردادهای اجتماعی مصرف

 شود؛ بنابراین یم خصوصیت ذاتی از یم مکان وجود ندارد و ممکن است مفهوم کدهای اجتماعی و فرهنگی ساخته می

 

 
13 Schwemmer 
14 William B. Hart 
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تیوان در میورد ارتبیاط بیین فرهنگیی . در حالی که میهای مختلف، متفاوت باشدو حس مکان در بین مردمی با فرهنگ

به عنیوان ییم سیسیتم  -بحث کرد که مردم همیشه بین کدهای فرهنگی مربوط به مکان ارتباط برقرار کنند. زبان مردم

-پدییدهها، دهد. مکان برای ایرانیهای فرهنگی آنان را انعکاس میها و ارزشادراکات، عادات، خواستهعمدتاً  -معناشناسانه

 توانند بودنشان را از طریق آن در زمان تجربه کنند. ها میای مقدس و روحانی است که آن

واکاوی مقوله مکان در زمینه فرهنگ پژوهش های متعدد خارجی و داخلی صورت گرفتیه اسیت. نظرییات مکیان معاصیر 

اندیشه برخی پژوهشگران خارجی نظییر شهری از زاویه دید به مبحث میان فرهنگی، به طور صریح و گاه بطور ضمنی در 

 " 2020ی شهر از جهان باستان تا امروز  ی،یر  برنامهی  فرهنگ  نیب  یهرسازش"در کتاب    16استاد دانشگاه دنور  15تایسا  نید

توجه به نقش  با، در خارج از اروپا یدر شهرها و شهرساز یفرهنگ نیب کردیاستفاده از رو  یمطالعه مهم برا  نیاولبه عنوان  

عملکیرد "در مقیاالت متعیدد    18استاد دانشگاه آلبرتیا  17ی؛ سندی کومار آگراوالدر شهرساز  یو فرهنگ  یاجتماع   یداریپا

 کیاردیر؛  " 2009برنامه ریی،ی چنیدفرهنگی چیسیت؟ی"،  " 2011یو کانادا  کایآمر  یدر شهرها  یچند فرهنگ  ی،یبرنامه ر

 یالگیو " 2020ی21یچنید فرهنگی-در دوران پسیا  یفرهنگی  نیب  یشهروند  "در کتاب20استاد دانشگاه پمپئو  19باررو-زاپاتا

و   ریرکسیماید  تیریپ ؛  شیود  یو مهیاجرت ریاهر میجمعییت  دهد که در مطالعات تنوع    یرا نشان م  یفرهنگ  نیب  استیس

 یفضیامطالعه بسیار عمییق از  در    یفرهنگ  نیتعام  ب  یایدر جغراف  بازنگری:  23یتیموقع  یها  مکان"  در مقاله  22رانهمکا

 یفرهنگی  طیشیرا  -مناطق    ریو سا  -ها در شهرها    بهیغر  نیب  یفرهنگ  نیکند که تعامالت ب  یاستدالل م  " 2014ییشهر

بیه الی،ام "  2012بیومی و شیهر بیین فرهنگییی"  در مقالیه    24امی،یج  ویسارا دبل؛  دهد  یمعاصر را شک  م  یجامعه جهان

پردازد؛ اشاره کرد، همچنین به عنیوان تجربیه عملیی طیرح ی میشهر  ی،یدر برنامه ر  یفرهنگ  نیاتخاذ اخالق ببازنگری  

وپیا ار  یفرهنگ  نیب  یبرنامه شهرهاتوان عنوان کرد که  می  26تحت حمایت شورای اروپا  "25برنامه شهرهای میان فرهنگی"

 نیجیامع بی یهیا یکننید و اسیتراتژ یبررسی یفرهنگ نیلن، ب می  قیخود را از طر  یها  استیکند تا س  یم  یبانیپشت  را

 .27تنوع ارائه دهند تیمثبت تنوع و درک م،  تیریکمم به آنها در مد یرا برا  یفرهنگ

با توجه به پیشینه و سوابق می توان نوآوری پژوهش حاضر را در باب اول به جهت تبیین مکان معاصر شهری بیا رویکیرد 

فرهنگی در یم فضای گردشگری آبکنار و غیرتاریخی برای نخستین بار و در باب دوم به جهت گنجانیدن و آزمیون -میان

 مدل خاص آن دانست. 

 روش پژوهش-4

بیرای پیمایشی و کتابخانیه ای اسیت، ، هاگردآوری داده  حسب چگونگیبر  پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای و    روش

جهت سنجش می،ان تحقق مکان مقیاس لیکرت  های ساختارمند یبسته  با  از پرسشنامه  پژوهش،  اطالعات  بسط و تکمی 

همچنیین .    توصیفی و استنباطی استفاده میی شیودمعاصر شهری از منظر میان فرهنگی، تعیین راهکارهای آن از تحلی
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بیا توجیه بیه رابطیه ای و پارامترییم   پیژوهشفرضییات    تالش می شود تیاها    داده  تحلی   آوری، پردازش و  از جمع  پس

 همبستگی و تکنییم معیادالت سیاختاری های آزمون های آماری رگرسیون ساده و چند گانه، آزمون بر اساسبودنشان، 

OLS وPLS   بیه صیورت تطبیقیی بیوده و در بیین  پیژوهشو آزمون قرار گیرنید. واحید تحلیی  و قلمیرو مورد بررسی

در سطح خرد بررسیی و اطالعیات الزم در سیطح فیردی از پاسیخگویان   شهروندان ناحیه یم از منطقه دو کالنشهر اهواز

نفیر بیر اسیاس  4957بیا جمعییت  زناحیه ییم از منطقیه دو کالنشیهر اهیوا  ،پژوهش  جامعه آماریآوری می شود،  جمع

خواهد بود. روش نمونیه گییری براسیاس جیدول مورگیان میی باشید. در فرمیول   1395سرشماری نفوس و مسکن سال  

نفر باشد، حجم نمونه با استفاده از جیدول مورگیان   5000حدود    جامعه آماریگرجسی و مورگان چنانچه حجم جمعیت  

برابیر بیا  (d)محاسبه شده و دقت نمونه گیری با حاشیه خطا  95/0طح اطمینان نفر است. حجم نمونه در س  355برابر با  

نفر از شهروندان می   355 . در همین راستا طبق جدول مورگان، نمونه آماری  144:1389فر  شده استیحافظ نیا،  5/0

بعید تعیاملی و تکیاملی، بعید ای و ابعاد مختلف آن ی بعد رویدادی، بعد ماندگاری،  باشد. در این پژوهش، متغیرهای زمینه

دهند. همچنین مکان معاصر شیهری و ابعیاد مختلیف آن متغییر وابسیته جذب  متغیرهای مستق  پژوهش را تشکی  می

 شود.  پژوهش محسوب می

 باشد. از این رو دو اب،ار سنجش عبارتنداز:اب،ار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می

سازی میان فرهنگی به منظور سینجش موضیوع در ناحییه پیش از پرداختن به شاخص  الف(پرسشنامه میان فرهنگی:

هیای مختلفیی کیه در ایین  پژوهش یم از منطقه دو کالنشهر اهواز و رسیدن به اطالعات مورد نیاز در این جامعه آماری،

  متناسب با 1397اد و همکارانیرسید مدل مکانِ بینافرهنگی بابائی مرراستا صورت گرفته بود، مرور گردید که به نظر می

های چندگانیه مییان فرهنگیی بیر اسیاس پیوند دهی آماری با متغیر وابسته مکان معاصر شهری است. بنابراین، این جنبه

چهار شاخص ذی  دسته بندی و مورد توجه این پژوهش قیرار گرفیت کیه عبارتنید از: الیف  روییدادی ب  مانیدگاری ج  

،  پژوهشهای ذکر شده و برای سنجش ابعاد و مولفه های میان فرهنگی در این  بر پایه شاخص، تعاملی و تکاملی د  جذب

سنجه بوده است که همه متغیرهای میورد نظیر   12اب،ار پژوهش ساخته شد. در مجموع پرسشنامه این بخش مشتم  بر  

کی از ابعاد فرعیی ییا ج،ییی در بخش میان فرهنگی را مورد سنجش قرار داده است. هر یم از متغیرهای سنجش شده ی

 اند.دادهمیان فرهنگی را تشکی  می

های میان فرهنگی بر اسیاس دو تکنییم همیاهنگی درونیی گیری مولفهسنجش پایایی ابعاد ج،یی پرسشنامه برای اندازه

گیاتمن  ها و تکنیم شاخص گاتمن و شش آماره الندا به انجام رسیده کیه براسیاس آنهیا ضیرایب آلفیای کرونبیاخ وگویه

  گ،ارش شده است در مجمیوع 1اند. ضرایب محاسبه شده برای هر یم از ابعاد ج،یی که در جدول شماره یمحاسبه شده

حاکی از قاب  قبول بودن دقت سنجش و در نتیجه قابلیت اعتماد آن است. حداق  آماره النیدا در شیاخص گیاتمن بیرای 

ب  قبول بودن پایایی بر اساس دقت سینجش متغییر مییان فرهنگیی بود که حاکی از قا 75/0سنجش میان فرهنگی برابر  

 باشد.می

 ضرایب بدست آمده ابعاد میان فرهنگی  -1جدول شماره

 ضریب آلفای کرونباخ ابعاد متغیر مستق 

ی 
 میان فرهنگ

% 72 رویدادی  2/74  

% 76 ماندگاری  

% 78 تعاملی و تکاملی  5/73  

% 69 جذب  

هایی در مورد مکان معاصر شیهری و ابعیاد مختلیف آن این پرسشنامه شام  گویه  معاصر شهری:ب(پرسشنامه مکان  

   CVIمرحله روایی محتوایی یشاخص  ،پرسشنامه اعتبار تعیین برایسوال گردآوری شد.  11بود. مخ،ن سواالت با 
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نظر خواهی شد و بیر اسیاس نظیر آنهیا بیا نظر در این زمینه  صورت گرفته شد. در این مرحله از پنچ نفر از اساتید صاحب

سوال در این مرحله حذف گردیدند. همچنین،  2تجمیع امتیازات در گ،ینه های کامال مرتبط و مرتبط اما نیاز به بازبینی، 

 سوال یا  23ای با  مطابق نظر برخی از اساتید ادبیات فارسی، سواالت مورد ویرایش ادبی قرار گرفتند. در نهایت، پرسشنامه

خواهند بیود. در 115و حداکثر  23ماده فراهم آمد. در این پرسشنامه، مجموع نمره هر آزمودنی در ک  پرسشنامه حداق  

 بررسی پایایی از محاسبه همسانی درونی یضریب آلفای کرونباخ  و روش گاتمن استفاده شد.  

میورد  Spss24اکتشیافی از نیرم افی،ار ، به جهت بررسی ساختار عاملی پرسشنامه و روش تحلی  عیاملی  پژوهشدر این  

ها جهت استفاده از ایین استفاده قرار گرفت. در این راستا، قب  از انجام تحلی  عاملی و برای مطمئن شدن از تناسب داده

برابیر بیا  KMO  و آزمون بارتلت انجام گرفیت. مقیدار آزمیون KMOروش عاملی، آزمون کفایت کیسر، مایر و اوکلین ی

های اصیلی را خواهید داشیت. در انجیام تحلیی  های پژوهش قابلیت کاهش به تعدادی عام دهد که دادهینشان م  85/0

عاملی اکتشافی، نخست در تحلی  عوام  اصلی از روش واریمکس استفاده شد. در بررسی نتایج بیر اسیاس معییار کیسیر 

 از واریانس را شک  دادند. %49/78که عام  را  3، تعداد  48/0  و حداق  می،ان بار 1یمقادیر ویژه بیشتر از 

 مکان معاصر شهری های پایایی همسانی درونی ابعاد شاخص  -2جدول 

کرونباخ  یآلفا عامل کرونباخ  یآلفا عامل  کرونباخ  یآلفا عامل   

ط یمح تیفیک  82/0 ی مکان  ت یرضا    74/0 ت یرفتار و فعال   91/0  

 ابزار تجزیه و تحلیل-4-1

شیود کیه در یمیانگین واریانس استخراج شده  بررسی می  AVEدر پرسشنامه این پژوهش، روایی همگرا از طریق معیار  

شیود. مطیابق بیا جیدول ذیی  مقیادیر روایی اب،ار همگرا تاییید میی  4/0صورت بیشتر شدن این شاخص از مقدار بحرانی  

دهید کیه رواییی باشد و این امر نشان مییمی  4/0پژوهش باالتر از  های  میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی سازه

ها از معییار پاییایی ترکیبیی همگرای مناسبی در مدل پژوهشی وجود دارد. از سوی دیگر، برای بررسی می،ان پایایی سازه

بنابراین نتایج  کند.گیری را مشخص میهای اندازه  استفاده شده است. ضریب پایایی ترکیبی می،ان همبستگی مدلCRی

 دهنده پایایی قاب  قبول ابعاد است.نشان75/0ها بیشتر از مربوط به پایایی سازه

 گیری پژوهشهای اندازه ارزیابی اندازه گیری مدل  -3جدول 

های پژوهششاخص مدل های سازنده  Eigenvalue Condition Index VIF AVE C.R 

میان فرهنگی-ارتباط یدادیرو   58/2  23/2  66/1  82/0  83/0  

یو تکامل  یتعامل  57/2  27/2  83/1    

میان فرهنگی  -معنا 81/1 جذب     52/1  35/1  91/0  82/0  

یماندگار  03/1  081/1  01/1    

25/3 کیفیت محیط مکان معاصر شهری  98/1  28/1  57/0  79/0  

27/2 رضایت مکانی  58/2  97/1    

13/2 رفتار و فعالیت  99/1  34/1    

با توجه به تدوین پرسشنامه در دو بخش سواالت زمینه ای و اصلی و نظر به ارتبیاطی و پارامترییم بیودن فرضییات، بیه 

 رگرسیونیدر تحلی  منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه، ضرایب رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
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ها و نی، روابط بین آنهاست. به بیان دیگر تحلیی   شناسایی شاخص به منظور و پیش بینی داده هابه دنبال بررسی   محقق

در این خصوص، قب  از انجام تحلی  عام  و برای اطمینیان از .  مدل سازی نمایدتواند  می  پیش بینی،عالوه بر    رگرسیونی

و آزمیون بارتلیت انجیام    KMOیها جهت استفاده از این روش، آزمون کفایت کیسر، میایر و اوکلیین  مناسب بودن داده

هیای های پژوهش قابلیت کاهش بیه تعیدادی عامی دهد که دادهنشان می     KMOیخواهد گرفت. چرا که مقدار آزمون  

 زیربنایی را دارد. 

شام  آزمون رگرسیون ساده، تحلی  رگرسییون چندگانیه های تج،یه و تحلی  پژوهش حاضر  برای آزمون فرضیات، روش

 )28PLS-  روش حداق  مجیذورات ج،ئیی اب ی PLSو  OLS برای بررسی رابطه های چندگانه و ارائه معادله ساختاری

PM   خواهد بود. برای انجام عملیات آماری آزمون های مذکور، از نیرم افی،ارSPSS24  بیرای ترسییم هیسیتوگرام هیا و

اسیتفاده میی شیود.  XLSTAT 2014و  smartPLS3و برای مدل سازی و تبیین روابط علی، از نیرم افی،ار نمودارها 

 سپس یافته های پیمایشی  این بخش تهیه و بر این اساس پیشنهادات کاربردی تنظیم و ارایه می گردد.

 همحدوده مورد مطالع-5

رودخانه کارون در جنوب ایران از پیش از اسالم، از تمدن ساز ترین رودخانه هیای ایین منطقیه اسیت و شیهر اهیواز کیه 

  1395همتی و امییری،  ان ساسانی باز می گردد در کنار همین رودخانه شیک  گرفتیه اسیت.یپیشینه آن به پیش از دور

جنوب غربی، به عنوان یکی -کیلومتر و با عبور از مرک، شهر اهواز در امتداد شمال شرقی  22رودخانه کارون با طولی برابر  

از ب،رگترین عناصر طبیعی مسلط بر سیمای عمومی شهر تلقی شده و از نظر بصری، روانی و محیط زیسیت از عوامی  بیا 

ی شهری به شمار رفته است.یطرح راهبردی توسیعه و عمیرانی جیامع  شیهر ارزش و تعیین کننده در شک  یابی و طراح

      1390اهواز، 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه تدریجی کالنشهر اهواز در مسیر رو کارون؛ منبع: طرررح راهبررردی توسررعه و عمررران) جررامع( شررهر -1شکل سمت راست

پستی  و بلندی میان رود کارون از -3اهواز، شکل سمت چپ پائینرود کارون در پهنه کالنشهر  -2شکل سمت چپ باال 1390اهواز، 

  زاگرس های

 

 

 
28  .Partial Least Squares   
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منطقه دو شهر اهواز به لحاظ موقعیتی در شمال غربی شهر قرار دارد. این منطقه از جانب شرقی بیا رودخانیه کیارون و از 

منطقه شش شهری اسیت. منطقیه جانب غربی به محدوده قانونی شهر منتهی می شود و از جبهه جنوبی خود همجوار با  

تجاری است، به لحاظ کالبدی سیاخت  -مذکور که به منطقه کیانپارس مرسوم است، دارای عملکرد غالب منطقه مسکونی

و سازهای جدید و اف،ایش تعداد طبقات در این منطقه بیش از سایر نقاط دیده میی شیود. همچنیین بیه دلیی  اسیتقرار 

اتی در مقیاس شهر و تمرک، کارکرد اداری شهر در محدوده جنوبی آن، این محیدوده گسترده کاربری های تجاری و خدم

  منطقیه 1390از نظر ترافیم با حجم باالی عبور و مرور روبرو است. یطرح راهبردی توسعه و عمرانی جامع  شهر اهواز،  

ین حوزه برخوردار است. تنها موقعیت دو شهری نی، همانند اکثر مناطق مجاور رودخانه کارون، از ویژگی های استقرار در ا

آن در نواحی باالدست رودخانه با آلودگی کمتر و برخورداری از چشم انداز مناسب نسبت به نواحی میانی و پیایین دسیت 

در محدوده ساحلی کیانپارس بیا   "دولت"رودخانه، امتیاز خاصی را برای این منطقه فراهم آورده است. وجود پارک نواری  

ری و فراشهری به همراه حوزه های فعال اجتماعی، فرهنگی و گردشگری از جملیه کتابخانیه مرکی،ی اسیتان عملکرد شه

خوزستان، پارک چوبی، پ  طبیعت، کافی شاپ و رستوران ها، زمین های ورزشی و آالچیق های متعدد اسکان موقت بیه 

نشیهر اهیواز میی باشید. یطیرح راهبیردی همراه پوشش گیاهی غنی و متنوع یکی از مکان های تجمع و جاذب اصلی کال

  1390توسعه و عمرانی جامع  شهر اهواز، 

 

 2020نوامبر 29محدوده مورد مطالعه، ناحیه یک از منطقه دو کالنشهر اهواز؛ منبع: گوگل ارث -1نقشه

 تجزیه و تحلیل داده ها-6

 آوری اطالعات مورد نیاز این پژوهش از اب،ار پرسشنامه استفاده شده است.   در این پژوهش برای جمع

آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده، همچنین جهت های جمعجهت تج،یه و تحلی  داده

الت پرسشنامه در در قالب جدول و نمودار و همچنین توصیف کلی وضعیت پاسخگویی به سوا  پژوهشتوصیف متغیرهای  

استفاده شده است. در قسیمت آمیار اسیتنباطی نیی، بیرای SPSS, PLS, EXCLE اف،ارهای قالب آمار توصیفی از نرم

هیا بیه جهت داوری در مورد فرضیات پژوهش پس از مشخص شدن نرمال بیودن ییا نبیودن داده پژوهشهای تحلی  داده

 های همبستگی، آنوا، تی و رگرسیون استفاده شده است.تناسب از آزمون

 

 
29 Google Earth 
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 شناختیهای توصیفی متغیرهای جمعیتیافته-6-1

سیال  22یان این پژوهش، کمترین سین نتایج پژوهش در ارتباط با وضعیت سنی پاسخگویان نشان داد که از ک  پاسخگو

سیال بیوده اسیت. حیدود  5/32سال بوده است، همچنین میانگین سنی شهروندان در ایین پیژوهش   57و بیشترین سن  

درصد از این شهروندان غیر بیومی   28درصد از شهروندان مورد مطالعه در ناحیه یم از منطقه دو اهواز بومی و حدود 71

 46ی استخراج شده در رابطه با سطح تحصیالت پاسخگویان، بیانگر این مطلب است که حیدود  هاهستند. همچنین آماره

 70درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس می باشند. حیدود  9درصد از این پاسخگویان دارای تحصیالت تا دیپلم، و حدود 

حیدود ده سال اقامت داشیته انید.  درصد پاسخگویان تا 29درصد از پاسخگویان مورد مطالعه یبیشترین  سکونت و حدود 

 درصد از این پاسخگویان زن هستند 31درصد از شهروندان مورد مطالعه مرد و حدود    68

 های توصیفی ارزیابی پاسخگویان  آماره-6-2

 آمار توصیفی شرکت کنندگان در هر یک از شاخص ها  -4جدول

 چولگی میانگین حداکثر حداق  دامنه تعداد متغیر

ارتباط میان فرهنگیمعیار    355 18 10 17 02/20  365/0  

23/12 26 16 12 355 معیار معنا میان فرهنگی  32/1  

19/14 34 7 22 355 مکان معاصر شهری  753/0  

برای ارزیابی و سنجش مکان معاصر شهری از شاخص میان فرهنگی استفاده شده است،  این متغیرها در مجموع متشک  

ای طراحی شده بود کیه بعید از جمیع سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیکرت و به شک  پنج گ،ینهگویه در سطح    23از  

بیانگر بسیار پایین بودن  23بیانگر بسیار باال بودن و نمره    115ای بدست آمد، نمره  ای، متغیری فاصلههای رتبهزدن گویه

وان کرد که عامی  و شیاخص معییار ارتبیاط مییان توان چنین عنباشد. با توجه به جدول فوق میسطح متغیر مستق  می

دهید کیه تمیامی سیطوح سیه گانیه از نظیر ها نشیان میی  است. همچنین یافته02/20فرهنگی دارای باالترین میانگینی

پاسخگویان، باالتر از حد متوسط قرار دارد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که از نظیر پاسیخگویان و شیهروندان شیاخص 

از بنییه نسیبتا   ، تعاملی و تکاملی در بعد ارتباط میان فرهنگی در ناحیه ییم از منطقیه دو کالنشیهر اهیوازهای رویدادی

 مناسبی برخوردار است.

 

 آمار توصیفی شرکت کنندگان در هر یک از شاخص ها-1نمودار

 

 

 

معیار ارتباط میان

20/02فرهنگی؛ 

معیار معنا میان 

12/23فرهنگی؛ 

مکان معاصر شهری؛ 

14/19
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 شاخص بعد ارتباط میان فرهنگی از نظر پاسخگویان توصیف-6-3

 ارتباط میان فرهنگی و تجمیع این ابعاد بعد  توصیف -5جدول

 انحراف معیار  میانگین  درصد  تجمیع گویه 

 خیلی کم  کم متوسط  زیاد  خیلی زیاد 

15/40 تعاملی تکاملی   2/42  0/16  10/2  00/0  71/3  895/0  

32/40 رویدادی   00/37  01/17  13/10  00/0  60/3  954/0  

بیوده اسیت،   71/3تکاملی  بیا مییانگین  -بیشترین میانگین مربوط به شاخص تعاملی ، نشان می دهد که،  5نتایج جدولی

ارتباط میان فرهنگی و  در ارتباط با توصیف 60/3همچنین کمترین مقدار میانگین مربوط به شاخص رویدادی با میانگین 

 است.  تجمیع این ابعاد در بین پاسخگویان ناحیه یم از منطقه دو کالنشهر اهواز

 شاخص بعد معنا میان فرهنگی از نظر پاسخگویان توصیف-6-4

 شاخص بعد معنا میان فرهنگی و تجمیع این ابعاد توصیف -6جدول

انحراف   میانگین  درصد  تجمیع گویه 

 خیلی کم  کم متوسط  زیاذ  خیلی زیاد  معیار 

0/19 ماندگاری  7/42  3/19  0/7  34/2  21/3  759/0  

2/24 جذب  2/36  16/14  00/22  5/3  72/2  02/1  

بیوده اسیت، همچنیین 21/3  نشان می دهد که، بیشترین میانگین مربوط به شاخص ماندگاری با میانگین 6نتایج جدولی

شیاخص معنیا مییان فرهنگیی در بیین  در ارتبیاط بیا توصییف 72/2کمترین مقدار میانگین به شاخص جذب با میانگین 

تمامی شاخص هیای مییان فرهنگیی، شیاخص جیذب در بیین شیهروندان از کمتیرین پاسخگویان است. بنابراین در بین  

 میانگین برخوردار است.

 شاخص های سه گانه مکان معاصر شهری توصیف-6-5

 شاخص های سه گانه مکان معاصر شهری  توصیف-7جدول

 انحراف معیار  میانگین  درصد  گویه 

 خیلی کم  کم متوسط  زیاد  خیلی زیاد 

مکانیشاخص رضایت    00/23  11/50  1/18  15/3  4/4  29/2  980/0  

1/44 شاخص رفتار و فعالیت  7/18  6/13  1/10  4/3  02/3  756/0  

یشاخص کیفیت محیط  3/30  1/31  6/17  3/18  1/2  30/2  01/1  

بیوده اسیت،   29/3  نشان می دهد که، بیشترین میانگین مربوط به شاخص رفتیار و فعالییت بیا مییانگین  7نتایج جدولی

شیاخص هیای  در ارتباط با توصییف 296/2همچنین کمترین مقدار میانگین مربوط به شاخص رضایت مکانی با میانگین 

سه گانه مکان معاصرشهری از نظر می باشد. بنابراین از نظر پاسخگویان مهمترین عام  مکان معاصر شیهری بیه ترتییب، 

 مکانی است.رفتار و فعالیت ، کیفیت محیط و رضایت   شاخص های
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آزمون فرضیه ها -6-6  

 اساس پژوهش بر فرضیه های آزمون نوع. است گرفته قرار آزمون مورد استنباطی آمار کمم با سه فرضیه پژوهش این در

 گرفتیه قیرار مورد آزمیون پژوهش فرضیه های ذی  در. است شده تصمیم گیری پژوهش متغیرهای نبودن و بودن نرمال

 .است

 آزمون فرضیه اول-6-6-1

ناحییه به نظر می رسد بین بعد ارتباط میان فرهنگی با ایجاد مکان معاصر شهری در از:  است عبارت پژوهش اول فرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد . یم از منطقه دو کالنشهر اهواز

 ضرایب رگرسیون به ازای رگرسیون بعد ارتباط میان فرهنگی در دست یابی به مکان معاصر شهری  -8جدول

سطح  T ضرایب استاندارد بتا  متغیر پیش بین متغیر مالک 

 معناداری 

421/0 بعد ارتباط میان فرهنگی  مکان معاصر شهری   21/102  0005/0  

421/0=  R 352/0  R Square= 35/13  F= 0005/0  

ناحییه ییم از  ، معادله رگرسیون رابطه بین بعد ارتباط میان فرهنگی با ایجاد مکیان معاصیر شیهری در  8جدول شمارهی

نشان می دهد. مقدار ضریب همبستگی چندگانه میان متغییر مسیتق  میذکور و مکیان معاصیر   منطقه دو کالنشهر اهواز

درصید از وارییانس متغییر وابسیته از نظیر   35یان کننده تبییین  ب  352/0است. مقدار ضریب تعیین    421/0شهری برابر  

دار آماری بین بعید ارتبیاط مییان فرهنگیی بیا رابطه معنی  0005/0داری  و سطح معنی  F=35/13شهروندان است. مقدار  

یب بتیا شود. از سوی دیگر مقدار ضراکشد و بدین ترتیب مدل پژوهش تایید میایجاد مکان معاصر شهری را به تصویر می

دهد که بعد ارتباط میان فرهنگی بر ایجاد مکان معاصر شهری تاییر گذار است. بنابراین بین بعید ارتبیاط مییان نشان می

از نظر پاسخگویان در ارتباط مستقیم میی   ناحیه یم از منطقه دو کالنشهر اهوازفرهنگی با ایجاد مکان معاصر شهری در  

 باشد.

 مدل نتایج آزمون نسبت -9جدول 

درجه   مقدار کای اسکوار 31 احتمال وارد شدن متغیر به ازای »لوگ الیک  هود 30  مدل

 آزادی

معنی 

 داری

242/522 مدل رهگیری   
 

  

360/34 مدل نهایی   240/522  15 0005/0  

نهایی اسیت. که حاص  تفاوت مقدار مدل صفر و مدل   240/522 ، نشان می دهد مقدار آمار کای اسکوار  9جدول شمارهی

/ است و مدل نهایی توانسته است مدل صفر را بی ایر سازد و مدل مناسبی برای پیش بینی 01کمتر از سطح معنی داری  

 تکاملی و رویدادی می باشد.-متغیر وابسته مکان معاصر شهری توسط متغیر های مستق  نظیر تعاملی

 نکویی برازش  -10جدول

 
معناداریسطح   درجه آزادی کای اسکوار  

220/18 پیرسون  42 99/0  

 
30 log likelihood 
31 Chi-square 



 .....ایوب کاهکش......شهر اهواز یغرب انپارسیک ینوار ساحل یمورد  ؛ نمونهیفرهنگ انیم کردیرو یبرمبنا یتحقق مکان معاصر شهر یابیارز 

 

 

 
 
 

360/1 انحراف معیار  42 79/0  

 

 ، نتایج آزمون نکویی برازش مدل را نشان می دهد که چه مقیدار نسیبت درسیت نمیایی بیرای بدسیت 10جدول شمارهی

بیرازش شیده آوردن یم مدل خوب است. آمار کای اسکوار پیرسون نشان می دهد که آیا داده های مشاهده شده با مدل  

است نشان می دهد که تمامی متغیرهیای مسیتق   05/0که باالی 79/0و  99/0همسازی دارد یا خیر؟ سطح معنی داری 

 تکاملی و رویدادی قدرت تبیین مکان معاصر شهری را دارند.-نظیر تعاملی

 آزمون فرضیه دوم-6-6-2

ناحیه یم به نظر می رسد بین بعد معنا میان فرهنگی با ایجاد مکان معاصر شهری در  از است عبارت پژوهش فرضیه دوم

 رابطه معناداری وجود دارد. از منطقه دو کالنشهر اهواز

 معنا میان فرهنگی با ایجاد مکان معاصر شهریضرایب رگرسیون به ازای رگرسیون بعد  -11جدول

استاندارد بتا ضرایب   متغیر پیش بین  متغیر مالک   t  سطح معناداری 

314/0 بعد معنا میان فرهنگی  مکان معاصر شهری   001/102  000/0  

314/0=  R 254/0  R Square= 98/56  F= 000/0  

تصیویر  را  ناحیه یم از منطقیه دو کالنشیهر اهیوازبعد معنا میان فرهنگی با مکان معاصر شهری در   ، 11جدول شمارهی

اسیت. مقیدار   314/0ضریب همبستگی چندگانه میان متغیر مستق  مذکور و مکان معاصر شیهری برابیر  کشد. مقدار  می

-و سطح معنیی F=98/56درصد این دو متغیر نسبت به همدیگر است. مقدار   25بیان کننده تبیین  254/0ضریب تعیین  

هد و بدین ترتیب مدل پژوهش تایید نشان می دبعد معنا میان فرهنگی با مکان معاصر شهری  تاییر گذاری    000/0داری  

بین بعد معنیا مییان فرهنگیی بیا مکیان معاصیر شیهری رابطیه دهد که  شود. از سوی دیگر مقدار ضرایب بتا نشان میمی

 .  معناداری وجود دارد

 نتایج آزمون نسبت مدل  -12جدول

 معنی داری  درجه آزادی  مقدار کای اسکوار  احتمال وارد شدن متغیر به ازای »لوگ الیک  هود   مدل

02/415 مدل رهگیری   
 

  

380/12 مدل نهایی   630/365  18 000/0  

که حاص  تفیاوت مقیدار میدل صیفر و میدل نهیایی  630/365 ، نشان می دهد مقدار آمار کای اسکوار 12جدول شمارهی

ایر سیازد و میدل مناسیبی بیرای است و مدل نهایی توانسته است مدل صفر را بی  01/0است. کمتر از سطح معنی داری  

 پیش بینی متغیر وابسته مکان معاصر شهری توسط متغیر های مستق  نظیر ماندگاری و جذب می باشد.

 نکویی برازش  -13جدول 

 
 سطح معناداری  درجه آزادی  کای اسکوار 

310/21 پیرسون   36 90/0  

236/1 انحراف معیار   36 62/0  

است نشان می دهد که تمیامی متغیرهیای مسیتق    05/0که باالی     62/0و    90/0داری   ، سطح معنی  13جدول شمارهی

 نظیر ماندگاری و جذب قدرت تبیین مکان معاصر شهری را دارند.
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 آزمون فرضیه سوم-6-6-3

ناحییه ییم به نظر می رسد بین تمامی ابعاد میان فرهنگی با مکان معاصر شهری در از:  است عبارت پژوهش فرضیه سوم

 رابطه معناداری وجود دارد. از منطقه دو کالنشهر اهواز

  ضرایب رگرسیون ابعاد میان فرهنگی با مکان معاصر شهری در ناحیه یک از منطقه دو کالنشهر اهواز  -14جدول

تاندارد بتا ضرایب اس متغیر پیش بین  متغیر مالک   T  سطح معناداری 

 مکان معاصر شهری 

 

61/38 514/0 ابعاد میان فرهنگی   000/0  

514/0=  R 365/0  R Square= 45/21  F= 000/0  

ناحییه ییم از منطقیه دو کالنشیهر ابعاد میان فرهنگی را با مکان معاصر شهری در   ، معادله رگرسیون  14جدول شمارهی

مقدار ضریب همبستگی چندگانه میان متغیرهای مستق  مذکور و مکان معاصر شیهری برابیر بیا کشد.  به تصویر می  اهواز

بیان کننده تبییین وارییانس متغییر وابسیته در جمعییت نمونیه اسیت. مقیدار   365/0است. مقدار ضریب تعیین    514/0

45/21=F  فرهنگییارتباط و معنا  با مکیان ابعاد میان بیانگر تایید مدل پژوهش و تاییر گذاری  000/0داری  و سطح معنی

 است. ناحیه یم از منطقه دو کالنشهر اهوازمعاصر شهری در 

 .نتایج آزمون نسبت مدل 15جدول

 معنی داری  درجه آزادی  مقدار کای اسکوار  احتمال وارد شدن متغیر به ازای »لوگ الیک  هود   مدل

09/589 مدل رهگیری   
 

  

213/56 مدل نهایی   360/275  14 000/0  

که حاص  تفاوت مقیدار میدل صیفر و میدل نهیایی   360/275 ، نشان می دهد مقدار آمار کای اسکوار  15جدول شمارهی

است و مدل نهایی توانسته است مدل صفر را بی ایر سیازد و میدل مناسیبی بیرای  01/0است. کمتر از سطح معنی داری  

توسط مجموع متغیر های مسیتق   از منطقه دو کالنشهر اهوازپیش بینی متغیر وابسته مکان معاصر شهری در ناحیه یم 

 تکاملی و رویدادی  و بعد معنا یماندگاری و جذب  می باشد.-در تمامی ابعاد میان فرهنگی نظیر: بعد ارتباط یتعاملی

 نکویی برازش  -16جدول 

 
 سطح معناداری  درجه آزادی  کای اسکوار 

721/29 پیرسون   19 321/0  

معیار انحراف   895/6  20 635/0  

است نشان می دهد که مجموع متغیر های مستق    05/0که باالی  635/0و    321/0 ، سطح معنی داری  16جدول شمارهی

 تکاملی و رویدادی  و بعد معنا یماندگاری و جذب  می باشد.  -در تمامی ابعاد میان فرهنگی نظیر: بعد ارتباط یتعاملی

 :تحلیل رگرسیون چند متغیره-6-7

برای سنجش متغیرهای مسیتق  از رگرسییون   پژوهشتحلی  رگرسیون مرحله ای بعد از همبستگی است. در این          

چند متغیره استفاده شده است در این رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستق  به طور هم،مان با متغیر وابسته سنجیده 

 می شوند.

 



 .....ایوب کاهکش......شهر اهواز یغرب انپارسیک ینوار ساحل یمورد  ؛ نمونهیفرهنگ انیم کردیرو یبرمبنا یتحقق مکان معاصر شهر یابیارز 

 

 

 
 
 

 

 

 ، شاخص های آماری رگرسیون متغیرهای مستقل و وابسته17جدول شماره 

رها یروش ورود متغ رها یروش ورود متغ هم زمان    هم زمان  

443/0 ضریب همبستگی چندگانه  635/9 خطای معیار یخطای هم بستگی     

326/0 ضریب تعیین  986/0 تحلی  واریانس    

398/0 ضریب تعیین تعدی  یافته  000/0 سطح معناداری    

اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبیارتی شیدت 443/0برابر است با    (R) ، مقدار  17طبق جدول شمارهی

یهمبستگی پیرسون بین دو متغییر  نماییان اسیت،   Rهمبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد. همان طور که از مقدار  

بوده که داللت بر نقش نسبتا پررنگ متغیرهای   326/0  برابر با  2Rبین دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب تعیین ی

درصید از کی  تغیییرات متغییر وابسیته  39مستق  در تبیین واریانس متغیر وابسته دارد. که این ضریب نشان می دهید، 

مربوط به دو متغیر مستق  با نام های یارتباط و معنیا مییان فرهنگیی ، خواهید بیود. میابقی ایین تغیییرات تحیت تی ییر 

 یرهای خارج از مدل می باشد.متغ

 ، شاخص های آماری رگرسیون)انوا( 18جدول شماره

 Sigسطح معناداری Fآماره    MSمیانگین مربعاتی   dfدرجه آزادیی   SSمجموع مربعاتی  مدل

36/62 رگرسیونی  14 18/56  365/105  000/0  

113/17 باقی مانده  4 36/43    

47/79 ک   18    

 ، تحلی  عام  نام دارد. این جدول نشان می دهد که آیا مدل رگرسیون می تواند به طیور معنیا داری و 18شمارهیجدول  

  نگاه می کنیم. ایین sigمناسبی تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کند. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ی

باشد نتیجه می 05/0ه چنان چه می،ان به دست آمده کمتر از ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان می دهد ک

 05/0که کیوچکتر از  000/0گیریم که مدل به کار رفته، پیش بینی کننده خوبی برای متغیر وابسته است.سطح معناداری

 است.

 شاخص های آماری آزمون رگرسیون  -19جدول شماره 

ضریب رگرسیون   متغیرهای مستق 

 استاندارد نشده 

خطای معیار رگرسیون  

   S.Eاستاندارد نشدهی 

ضریب رگرسیون استاندارد  

   Betaشده بتای 

 مقدار آزمون 

   tی

 سطح معناداری 

(sig) 

326/25 مقدار یابت   36/16  365/1  12/12  000/0  

ارتباط میان فرهنگی بعد   315/0  36652/1  963/0  368/1  001/0  

معنا میان فرهنگی بعد   983/0  15/32  842/1  169/13  000/0  

مجموع شاخص های  

 مکان معاصر شهری 

725/0  975/0  365/1  458/17  000/0  

 ، اطالعاتی را در مورد متغیر های پیش بین به ما می دهد. این جدول اطالعات ضروری برای پیش بین 19جدول شمارهی

و متغیر های مستق یابعاد ارتباط و   326/25متغیر وابسته را در اختیار ما قرار می دهد. مشاهده می کنیم که مقدار یابت  
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نشان گر میی،ان تیاییر تمیامی   Betaمعنا میان فرهنگی  در مدل معنا دار شده اند .ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا ی

 از نظر پاسخگویان می باشد. متغیرهای مستق  بر روی مکان معاصر شهری در ناحیه یم از منطقه دو کالنشهر اهواز

 

 لسازی معادالت ساختاری فرضیات پژوهشمد-6-8

تکیاملی، روییدادی، -تیاییر کلییه متغیرهیای پیژوهش یتعیاملی میی،ان  Smart Pls3دراین مدل با استفاده از نرم افی،ار

ماندگاری، جذب  بر روی متغیر وابسته ایجاد مکان معاصر شهری توسط شهروندان بر اسیاس نظیر سینجی از شیهروندان 

  منطقه دو کالنشهر اهواز ارائه شده است.ناحیه یم از 

 

 مدل معادالت ساختاری مربوط به تاثیر ابعاد میان فرهنگی بر مکان معاصر شهری  -2نمودار  

  مییورد 2در اییین راسییتا، فرضیییات اصییلی مییورد بررسییی بییار دیگییر در قالییب مییدل معییادالت سییاختاری در نمییودار ی

سییاختاری ارزیییابی شیید. آزمییون هییر فرضیییه از طریییق بررسییی عالمییت، انییدازه و بررسییی قییرار گرفتنیید و مسیییر مییدل 

معناداری آماری ضیریب مسییر یبتیا  بیین هیر متغییر مکنیون بیا متغییر وابسیته اسیت. هیر انیدازه ایین ضیریب مسییر 

کننییده متغیییر مکنییون نسییبت بییه متغیییر وابسییته بیشییتر خواهیید بییود. از سییوی دیگییر، بییاالتر باشیید تییاییر پیییش بینییی

تکییاملی، رویییدادی، مانییدگاری، جییذب  بییر روی -دهیید کییه مجموعییه متغیرهییای مسییتق  یعییاملیهییا نشییان مییییافتییه

متغیییر وابسییته مکییان معاصییر شییهری در ناحیییه یییم از منطقییه دو کالنشییهر اهییواز ارتبییاط دارنیید. بییه گونییه ای کییه 

هشیت زییر گیروه بیشیترین   ضرایب مسیر نشان دهنده این مطلیب اسیت کیه متغییر مسیتق  معنیا مییان فرهنگیی بیا

، بییر روی متغیییر وابسییته مکییان معاصییر شییهری دارد. همچنییین از نظییر پاسییخگویان ، 608/0تییاییر و قییدرت تبیییین را 

، بیه ترتیییب در زییر مجموعییه هیای مانییدگاری و جیذب کمتییرین تیاییر را بییر روی 572/0بعید ارتبییاط مییان فرهنگییی 

و ارتبییاط نهییایی  پییژوهشر ارتبییاط بییا نشییان دادن مییدل اصییلی مکییان معاصییر شییهری دارد. الزم بییه ذکییر اسییت کییه د
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متغیییر مسییتق  بییر روی متغیییر وابسییته باییید اضییافه کییرد کییه مجموعییاً دو متغیریارتبییاط و معنییا میییان فرهنگییی  

 قدرت تببین متغیر وابسته مکان معاصر شهری در ناحیه یم از منطقه دو  813842/0مجموعا به اندازه

 

رد. بییا توجییه بییه اینکییه هییدف از ترسیییم معییادالت سییاختاری ارتبییاط دادن سییازه هییای نظییری بییا کالنشییهر اهییواز را دا

 به شک  زیر ارایه و ترسیم می گردد.  پژوهشهست بنابراین مدل    پژوهشمدل تجربی 

 

 پژوهش مدل نظری  -3نمودار

  گیرینتیجه-7

 نتایج توصیفی تک متغیره-7-1

تیوان شهری از شاخص میان فرهنگی استفاده شده است با توجه به نتایج پژوهش میبرای ارزیابی و سنجش مکان معاصر 

 چنین عنوان کرد که:

است. همچنین تمامی سیطوح سیه گانیه از  02/20عام  و شاخص معیار ارتباط میان فرهنگی دارای باالترین میانگین    -

نتیجیه گرفیت کیه از نظیر پاسیخگویان، شیاخص هیای نظر پاسخگویان، باالتر از حد متوسط قرار دارد. بنابراین می توان  

تکاملی در شاخص ارتباط میان فرهنگی در ناحییه ییم از منطقیه دو کالنشیهر اهیواز از بنییه نسیبتا -رویدادی و تعاملی

 مناسبی برخوردار است.

بوده اسیت  71/3تکاملی با میانگین -همچنین بر حسب دیگر نتایج پژوهش بیشترین میانگین مربوط به شاخص تعاملی  -

بعد ارتبیاط مییان فرهنگیی و  فدر ارتباط با توصی 60/3و کمترین مقدار میانگین مربوط به شاخص رویدادی با میانگین 

 تجمیع این ابعاد در بین پاسخگویان سایت مورد مطالعه است. 

ار میانگین به شاخص بوده است. همچنین کمترین مقد  21/3بیشترین میانگین مربوط به شاخص ماندگاری با میانگین    -

شاخص معنا میان فرهنگی در بین پاسخگویان است. بنابراین در بین تمیامی  در ارتباط با توصیف 72/2جذب با میانگین 

 ابعاد میان فرهنگی، بعد جذب در بین شهروندان از کمترین میانگین برخوردار است.

بیوده اسیت، همچنیین کمتیرین مقیدار مییانگین   29/3میانگین  بیشترین میانگین مربوط به شاخص رفتار و فعالیت با    -

شاخص های سه گانه ایجاد مکان معاصر شیهری  فدر ارتباط با توصی 296/2مربوط به شاخص رضایت مکانی با میانگین 

تار از نظر پاسخگویان می باشد. بنابراین از نظر ایشان مهمترین عام  ایجاد مکان معاصر شهری به ترتیب، شاخص های رف

 کیفیت محیط و رضایت مکانی است.  و فعالیت،
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 نتایج استنباطی پژوهش-7-2

ناحییه ییم منطقیه دو بین تمامی ابعاد میان فرهنگی با ایجاد مکان معاصیر شیهری در    نتایج پژوهش نشان می دهد که

ابعیاد مییان اری بییانگر تاییید میدل پیژوهش و تیاییر گیذرابطیه معنیاداری وجیود دارد. میدل پیژوهش کالنشیهر اهیواز 

چرا که این مدل نهایی توانسته است مدل صفر را بی ایر سازد و فرهنگییرابطه و معنا  با ایجاد مکان معاصر شهری است.  

مدل مناسبی برای پیش بینی متغیر وابسته مکان معاصر شهری توسط مجموع متغیر های مستق  در تمامی ابعیاد مییان 

همچنیین نتیایج آزمیون  تکاملی و رویدادی   و بعد معنا یماندگاری و جذب  می باشد.-فرهنگی نظیر، بعد ارتباط یتعاملی

نکویی برازش مدل نشان می دهد که چه مقدار نسبت درست نمایی برای بدست آوردن یم مدل خوب است. آمیار کیای 

ا خییر؟ سیطح معنیی اسکوار پیرسون نشان می دهد که آیا داده های مشاهده شده با مدل برازش شده همسیازی دارد یی

است نشان می دهد که مجموع متغیر های مستق  در تمامی ابعاد مییان فرهنگیی   05/0که باالی  635/0و    321/0داری  

 تکاملی و رویدادی   و بعد معنا یماندگاری و جذب  همساز می باشد.  -نظیر بعد ارتباط یتعاملی

 جمع بندی و ارائه پیشنهاد ها:-8

بین تمامی ابعاد میان فرهنگی شام  معنا و ارتبیاط بیا ایجیاد مکیان معاصیر شیهری های پژوهش حاضر،  با توجه به یافته

، رابطه مسیتقیم و معنیاداری ناحیه یم منطقه دو کالنشهر اهوازشام  رفتار و فعالیت، رضایتمندی و کیفیت محیطی در  

و خارجی تاکید بر ال،ام اخالقی به برنامه ریی،ی و طراحیی وییژه در برقرار می باشد. طبق یافته های پژوهش های داخلی  

مکان های معاصر چند فرهنگی یا میان فرهنگی شهری می باشد، بر این اساس برای دستیابی به مکان معاصر شیهری در 

هیا و شهمای لبه ساحلی کیانپارس غربی شهر اهیواز بیا وجیود ررفییت مییان فرهنگیی آن، اقیداماتی از قبیی  برگی،اری

ها و بازارهیای فصیلی های فرهنگیی، نمایشیگاهفرهنگی، همچنین برگ،اری برنامه-های ساالنه هنریها، جشنوارهکنفرانس

هیای های الزم از قبیی  تخفیفجهت ارائه صنایع دستی و کاالهای هنری خوزستان، ایجاد فضاهای عمومی و ارائه مشوق 

ن قیمت، تخفیف برای بازدید از بخش های فرهنگی سایت مورد مطالعه، تربیت ها، بلیط ارزاویژه اقامت، خدمات رستوران

های مختلف به گردشگران و جلب رضایت آنان، ایجاد بانم اطالعاتی نیروی انسانی متخصص جهت ارائه خدمات در زمینه

میان فرهنگی از طرییق مختلیف   هایها و برنامهها و توانمندیها، ررفیترسانی و معرفی بهتر جاذبهکام  به همراه اطالع

 ها، از جمله راهکارهای مویر می باشند.  های مجازی، تورهای نمایشگاهی و چاپ پوسترها و کاتالوگشبکه

: منابع  -11  

ابعرراد    یمعادلرره سرراختار  یمرردل سرراز" ،1397ی  یماجید  دییو حم  یحییذب  ن،یمراد، بهنیاز، حسی  یبابائ .1
 .می، شماره:    6دوره: ،یشهر ی،یبرنامه ر  ییایجغراف  یپژوهش ها"ینافرهنگیب  کردیمکان با رو

برره عنرروان    یالمللرر   نیمررذاکره برر  . 1394ینیمحمدصییادق و سییرافراز، حسیی ،یلیحسیین؛ اسییمع ر،یبشیی .2
 .9-41، 24، شماره  10دوره  ،یفرهنگ  انیفص  نامه مطالعات م  ،یفرهنگ انیم   یارتباط

  ، ی: زبرران فارسرر یاز مکرران، مطالعرره مررورد  یمعمررار-معناشناسررانه  یفرر یتعر . 1394ناصییری ،یبراتیی .3
 10تا   3، صص از 8شماره   ،هنر و تمدن شرق

؛ شییرکت از کمیررت تررا کیفیررت  سرریر اندیشرره هررا در شهرسررازی : 1386پییاک،اد، دکتییر جهانشییاه ی .4

 ، تهرانعمران شهرهای جدید
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 پیوست و ضمائم

 بسمه تعالی

 شهروند گرامی

های لبه ساحلی کیانپارس غربی به عنیوان ای که در اختیار شما قرار گرفته با هدف گردآوری اطالعاتی در زمینه ویژگیبا سالم و احترام پرسشنامه

پرسشینامه قطعیاً میا را در رسییدن بیه اهیداف  هاییم مکان معاصر با رویکرد میان فرهنگی تهیه شده است. پاسخ دقیق و صبورانه شما به سؤال

 طلبیم.پژوهشی خود، یاری خواهد رساند. پیشاپیش از توجه و عالقمندی شما تشکر نموده و بابت وقتی که از شما گرفته خواهد شد پوزش می

است. در جدول زیر    نا یماندگاری و جذب تکاملی و رویدادی  و بعد مع-ارتباط یتعاملی یم مکان معاصر شهری با رویکرد میان فرهنگی دارای بعد

 های  لبه ساحلی کیانپارس غربی ذکر شده است لطفا بگویید با هر کدام از این جمالت تا چه حد موافق هستید.  جمالتی در مورد ویژگی

خیل مفاهیم )پرسشنامه مکان معاصر شهری(

ی 

 کم

ک

 م

تاح

دود 

 ی

ز

ی 

ا

 د

خیلی 

 زیاد 

      کند.انگی، است و حس تعلق خاطر درونی ایجاد میخاطرههمه چی، اینجا برای من 

      از لحاظ مبلمان شهری این فضا بسیار مناسب است.

      شود.سازی طوری است که آدم برای راه رفتن طوالنی اذیت نمیبه نظر من جنس کف

باشد که استفاده شده  ارتباط با جنس مصالحی  تواند بیاینکه اینجا اینقدر تمی، است نمی

 است. 

     

      شوم.من از بودن در این فضا سیر نمی

      آید. هر از گاهی در من احساس نیاز به دیدن اینجا به وجود می

های مختلف از جمله  اجتماعی و اوقات فراغت در این مکان برایم جالب  حضور فعالیت

 است. 

     

تواند جای دیگری از شهر  های اجتماعی در اینجا نمیفعالیتکنم گوناگونی من حس می

 اتفاق بیافتد. 

     

      بخش بوده است.دیدار از این مکان همیشه برای من رضایت

تر  با اینکه هوای شهر گرم است اما فضای اینجا به دلی  وجود آب و پوشش گیاهی خنم

 است. 

     

      رطوبتی وجود دارد. در کنار رود حس خوبی از لحاظ 

      ها لذت بخش است. به دلی  پوشش گیاهی، باد در بیشتر قسمت

      فضاهای مناسب نشستن که دارای سایه باشد در پارک دولت وجود دارد.

های فرعی زیادی برای دسترسی به لبه ساحلی هست و این دسترسی  در پارک دولت راه

 به آن را راحت کرده است. 

     

      محدوده داخ  پارک دولت حس امنیت خاصی به فضا داده است. 

      این فضا با بیرون پارک دولت خیلی متفاوت است.

      اینجا انگار زمان و مکان دیگری است. 

      شود. شود چون هر چی،ی دیده میاینجا آدم گم نمی

      شود. همه عناصر طبیعت اینجا مشاهده می

      پ  طبیعت می توان همه عناصر پارک دولت را دید.از وسط 

      اندازد.ها میبوی اینجا منو یاد قدیم
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 پرسشنامه میان فرهنگی 

 

      ورودی این مکان برای من جذاب است. 

      در هنگام ورود دید بصری بسیار مناسبی ارائه می شود. 

خیلی  مفاهیم

 کم

خیلی  زیاد  تاحدودی کم

 زیاد 

      شناسند. خیلی از ایرانیان خوزستان را با این رود می

      شود.حس خوزستانی بودنم اینجا تقویت می

      دهد.این مکان فرهنگ اصی  شهر را نشان می

      های هویتی فرهنگی خوزستان است. بناهای موجود در این پارک از نشانه

تعامالت فرهنگی قومیت های  تواند به عنوان مکان این پارک می

 خوزستان عم  کند.

     

      اینجا به مح  تعام  و ارتباط مردم با همدیگر تبدی  شده است. 

      توانند با هم ارتباط پیدا کنند. های مختلف اینجا میمردم فرهنگ

      این مکان به فرهنگ غنی مردمان منطقه اشاره دارد.

تواند فضای گفتمان بین فرهنگی اینجا  مخاطبان میارتباط فرهنگی بین 

 ایجاد کند. 

     

      تواند به خوبی فرهنگ خوزستانیان را به ایران نشان دهد. این فضا می

های خدماتی و اجتماعی اینجا به شک  جالبی از هم تفکیم  دسترسی

 شده است. 

     

      محلی برای تجمع افراد به ویژه جوانان شده است. 

      های مختلف را دارد. ساختار اجتماعی این فضا قابلیت پذیرش فرهنگ

به نظر من اینجا فقط یم فضای شهری نیست؛ بلکه چی،ی فراتر از آن  

 است. 

     

      کنند.مردم اینجا بیشتر از حس خوبشان صحبت می

      همنشینی خدمات و تفریح اینجا برایم جالب است.

      خیلی بیشتر تحت ت ییر هنر قرار می گیرند.اینجا مردم 

      اینجا حتی می شود نشست و فقط لذت برد.

      زیبایی طوری است که چشم برای دیدن فضا خسته نمی شود. 

به نظر من مسیرهایی که به وسط پارک منتهی می شود مناسب حرکت  

 پیاده است. 

     

های مختلف زمانی گسترش پیدا کرده،  با توجه به اینکه اینجا در دوره

 ها با یکدیگر همخوانی دارند. همه بخش 

     

      ترین صداها را اینجا شنید. توان خاصبه نظر من می

ها و  ترین صداها، صداهای مردم است ترکیبی از زبانیکی از جذاب

 های مختلف. لهجه

     

  هایویژگی مورد در که  زیر سؤال چند به لطفا   نمودید؛  اقدام ما هایسؤال به  پاسخگویی به  نسبت  کافی ت م  و حوصله با حال  به   تا اینکه   از تشکر  با

 .دهید پاسخ نی، است  شما فردی

            زن         جنسیت :  مرد 

 سایر مواردیلطفا ذکر شود :       رهن و اجاره        اجاره        سن :       می،ان تحصیالت :        وضعیت سکونت: مالم  

 غیربومی           وضعیت بومی: بومی 
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