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سخن نخست 
در گذشته، بقای انسان بر یک ارتباط خوب با مکان از جنبه های کالبدی و روحی مبتنی بوده است؛ ارتباطی 
که منجر به حس مکان می شد. حس مکان شامل احساسات، ادراکات، رفتارها، نتایج و برآمدهایی است در ارتباط 
با چیزی که در آن موقعیت قرار داشته و با آن یکی شده است. این مفهوم تنها مربوط به تجارب شخص در حالت 
آگاهانه نیست؛ بلکه شامل احساسات ناخودآگاه نظیر اجتناب از انجام اعمالی معّین در آن مکان خاص نیز می باشد 
)Steele, 1981: 11-12(. شهرسازی دهه های اخیر بیش از آنکه معطوف به کیفیت ارتباطات باشد، متوجه کّمیت 
است.  بیشتری  توجه  نیازمند  و  گرفته  قرار  فراموشی  و  مورد غفلت  احساس مکان،  ازاین رو  است؛  بوده  ارتباطات 
توسعه های صورت گرفته در این سده که متکی بر دیدگاه های مدرنیستی توسعه و عملکردگرایی می باشند، انسان و 
شهر را از معنا بیگانه و از حس، تهی ساخته است و با تولید انبوه فضاهای بی هویت و بی معنا و عدم درنظرگرفتن 

انسان در توسعه های جدید شهری، انسان را در بی مکانی رها کرده اند.

به طورکلی، از ویژگی های شرایط کنونی از دست رفتن مکان است و بسیار اهمیت دارد که دریابیم منظور از این 
از دست رفتن چیست؛ عوامل سازنده آن کدام اند و چه معناهایی برای بشریت بر آن مترتب است. درواقع معماری 
و شهرسازی موفق آن است که بتواند معنی و هویت را به مکان های شهری بازگرداند و یا در آن ابقا نماید. ازاین رو 
اگرچه دلبستگی شهروندان به محیط شهری و ایجاد حس مکان، امری زمان بر و ُپرهزینه به نظر می رسد که بدون 
مشارکت و خواست شهروندان امکان آن فراهم نمی شود، اما این وظیفه تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان شهری 
است که با درک این ضرورت، شرایط کالبدی، عملکردی و معنایی الزم را برای تقویت این انگاره در شهرهای 

امروزی به وجود آورند.

تحقیق حاضر، پژوهشی است توصیفی- تحلیلی که در قسمت اول با رویکردی استنتاجی به نظریه های موجود 
در زمینه حس مکان و مفاهیم مرتبط با آن و چگونگی درک آن توسط مردم می پردازد؛ عوامل مؤثر بر این انگاره 
را بررسی می کند؛ به نقشی که طرح کالبدی توسعه های جدید شهر در القای تصاویر ذهنی و تسهیل فعالیت ها، 
تعامالت اجتماعی و شکل گیری حس مکان دارد، می پردازد؛ چهارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق را ارائه 
می کند و درنهایت، به آزمون فرضیه ها با استفاده از تحقیق پیمایشی وتحلیل های آماری می پردازد. بدیهی است 
درک سازوکار شکل گیری حس مکان در توسعه های جدید شهر، پیش نیاز و راهگشای این چالش و مسئله کلیدی 

است که چه رابطه ای  بین طرح کالبدی والقای حس مکان در بین ساکنان توسعه های جدید شهری وجود دارد.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران





چکیده

تحقیق حاضر، پژوهشی است توصیفی- تحلیلی که با رویکردی استنتاجی به نظریه های موجود در زمینه حس 
مکان و مفاهیم مرتبط با آن و چگونگی درک آن توسط مردم می پردازد؛ عوامل مؤثر بر این انگاره را بررسی می کند؛ 
به نقشی که طرح کالبدی توسعه های جدید شهر در القای تصاویر ذهنی و تسهیل فعالیت ها، تعامالت اجتماعی و 
شکل گیری حس مکان دارد، می پردازد؛ چهارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق را ارائه می کند و درنهایت 
به آزمون فرضیه ها با استفاده از تحقیق پیمایشی و تحلیل های آماری )شامل مدل سازی معادالت ساختاری، تحلیل 
عامل تأییدی، برآورد حداکثر درست نمایی، آزمون هم بستگی پیرسون، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تاپسیس( 
می پردازد. داده های مورد نیاز، عالوه بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، با توزیع پرسش نامه و مصاحبه تخصصی با 
اساتید معماری و شهرسازی، و نیز مصاحبه های حضوری با ساکنان محالت مورد مطالعه، جمع آوری شدند. نمونه 
مطالعه شامل شهرک های چشمه، دهکده المپیک، امید و پیکانشهر از منطقه 22 شهرداری تهران می باشند که با 
روش نمونه گیری تصادفی ساده و با لحاظ معیارها و مالک هایی چون عدم تغییر و تحول جّدی و اساسی و نیز تکامل 
و  ثبات محالت طی بازه زمانی بعد از شکل گیری آن ها، انتخاب شده اند. بدیهی است درک سازوکار شکل گیری 
حس مکان در توسعه های جدید شهر، پیش نیاز و راهگشای این چالش و مسئله کلیدی است که چگونه فرایند 
احراز و تشخیص حس مکان در توسعه جدید شهری می تواند هدایت شود و چه رابطه ای  بین طرح کالبدی و القای 
حس مکان در بین ساکنان توسعه های جدید شهری وجود دارد. نتایج نشان داد محیط کالبدی از طریق ویژگی های 
زیبایی شناسی، موجب برانگیختن احساسات می شود که عمدتًا با معیارهای غنای بصری، کیفیت کالبدی- فضایی 
و تناسبات بصری مرتبط است. همچنین با جنبه های معنایی و ادراکی، موجب ایجاد تصاویر ذهنی و تداعی معانی 
می شود که با معیارهای خوانایی، قابلیت ادراک مکان و هویت قابل تعریف است. درنهایت با ویژگی های عملکردی 
از طریق تسهیل فعالیت ها و تأمین نیازهای استفاده کنندگان، موجب حضور آن ها در مکان های شهری و دلبستگی و 
تعهد به مکان می شود که با معیارهای قابلیت دسترسی، آسایش، جذابیت  و انعطاف پذیری مکان، قابل تعریف است.
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11 معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری )نمونه مطالعه: منطقه 22 شهرداری تهران(

کلیات تحقیق. 1

طرح مسئله. 111

تغییر در شیوه زندگی و سکونت مردم، توجه معماران، طراحان و  انسانی و  با توسعه جوامع  در دوران کنونی 
برنامه ریزان به کیفیت فضا و محیط های ساخته شده، افزایش یافته و برای آن ها نقش طراحی به عنوان ابزاری برای 
شکل دادن به محیط زندگی و پاسخگویی به توقعات و نیازهای انسان و ایجاد محیط های با کیفیت، اهمیت بیشتری 
پیدا کرده است. ازاین رو پژوهش های زیادی درباره چگونگی تأثیر متقابل محیط یا فضای ساخته شده بر ذهنیات و 
رفتارهای انسان، انجام شده و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. حس مکان در مرحله ای باالتر از ادراک و پس 
از آن در شخص به وجود می آید که دارای مفهومی کلی و پیچیده از احساسات انسان نسبت به محیط بوده و در اثر 
انطباق و استفاده انسان از مکان حاصل می شود )فالحت، 1385: 62( و عاملی است که موجب تبدیل یک فضا یا 
محل معمولی به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد. طبق مطالعات انجام شده، 
 Relph, 1976; Canter,( مؤلفه های معنا، فعالیت و ویژگی های کالبدی، مهم ترین عوامل مؤثر در حس مکان هستند
انسان  رفتار  بر  کالبدی  اثر محیط  دیدگاه های مختلف  بررسی  با   .)1977; Panter, 1991; Montgomery, 1998

درمی یابیم محیط های کالبدی، همانا قرارگاه های رفتاری هستند که می توانند بازدارنده یا تسهیل کننده رفتارهای 
مردم باشند. درواقع محیط، قابلیت ها، امکانات و محدودیت هایی را فراهم کرده و فرصت هایی را در جهت برخی 
رفتارها فراهم می آورد و این درحالی است که انگیزه ها و نیازهای انسانی نیز در نحوه رفتارهای مردم مؤثرند )لنگ، 

 .)91 :1394

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، فرم، منظر، سیما و تصویر ذهنی فضاهای عمومی طی چند دهه اخیر دچار 
بی سامانی و بی هویتی شده است؛ به نوعی که فرایند احساس، شناخت، ادراک و تحسین این گونه فضاها و درنتیجه 
با مشکل جّدی مواجه کرده است. فقدان حس مکان در توسعه های جدید  ایجاد حس مکان را برای شهروندان، 
شهرها و به تبع آن، عدم احساس تعلق به آن ها از مشکالت پنهاني است که در درازمدت احساس بي ریشگي را 
در ساکنان این محیط ها دامن مي زند و رابطه انسان ها را با یکدیگر و با محیط زندگي شان به بي تفاوتي مي کشاند 
)صادقی، 1393 :20(. گسترش ابعاد مختلف شهرنشینی در سال های اخیر و رواج یافتن اقدامات شهرسازی جدید، 
بافت های محله ای را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است؛ به طوری که امروزه محدوده های وسیعی از شهرهای کشور 
و علی الخصوص مناطق و توسعه های جدید صورت گرفته در شهرها، با معضالت پیچیده ای ازجمله بحران حس تعلق 
مکانی و هویت شهری، روبه رو هستند و روند افت منزلت مکانی- اجتماعی آن ها رو به افزایش است. همچنین، عدم 
توجه به انگاره حس مکان، نقش مهمی در گسسته شدن پیوند ادراکی معنایی شهروندان با فضاهای عمومی شهری 
امروزی داشته است و توجه به این انگاره و بهره گیری از اصول آن ها به هنگام خلق یا بازآفرینی مکان های شهری، 
تأثیر به سزایی در تقویت پیوند ادراکی معنایی میان انسان و محیط در فضاهای عمومی شهرها خواهد داشت. حس 
مکان، انگیزه ماندگاری افراد در محیط را تقویت می کند و موجب می شود که شهروندان به محیط پیرامون خود احترام 
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بگذارند و برای حفاظت و دفاع از مکانی که به آن دلبسته اند، فداکای و ازخودگذشتگی کنند.

مرور ادبیات حس مکان از یک  طرف بیانگر غنای آن و از طرف دیگر بیانگر پیچیدگی های زیاد آن می باشد. 
بین رشته ای بودن مفهوم حس مکان، تعدد مفاهیم و متنوع بودن زمینه ها و منابع مرتبط با آن، سبب شده است تا 
پژوهش در زمینه حس مکان به یکی از حوزه های مهم در زمینه مطالعات جامعه شناختی، روا ن شناختی، و طراحی 
و برنامه ریزی شهری تبدیل شود. ارتباط درونی مفاهیم حس مکان با مباحث ادراک، هویت، تعلقات اجتماعی و 
دیگر مفاهیم روا ن شناختی، اجتماعی و کالبدی، پژوهش و بررسی آن را مشکل می سازد. از طرف دیگر، بخشی 
از سرگشتگی درخصوص مکان، ناشی از این واقعیت است که مکان، خودش را به یک تفسیر معّین نمی سپارد و 
مقیاس آن از یک کشور یا یک ناحیه تا یک واحد همسایگی متفاوت است و از دیدگاه مردم گوناگون دارای معانی 
و اهداف متفاوتی است. لذا طبقه بندی جدیدی از )مقوالت مرتبط با( مکان سازی مورد نیاز است؛ چراکه به واسطه 
پیرامون تخصصی شدن  نگرانی ها  مقررات محدودکننده،  و  بندی  منطقه  استانداردها، ضوابط  و گسترش  تکثیر 
مکان سازی افزایش یافته است. در بیشتر رشته ها همچون معماری، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، جغرافیا، 
جامعه شناسی و مواردی از این دست، مسائل مرتبط با مکان به یک مانتراةة تبدیل شده است. با اینکه در هریک از 
رشته ها، این مفهوم سازی به دقت صورت گرفته است، ولی نبود چهارچوب جامعی از مکان سازی، به شدت احساس 
می شود )Arefi, 2016: 1(، و این وظیفه طراح و برنامه ریز است که با بهره برداری از این علوم، اقدام به خلق حس 
مکان نماید و می بایست آن را چنان طراحی کند که برای مردم قابل درک باشد و با خلق فضاهای عمومی با کیفیت 
که  فضاهایی  سازند؛  مهیا  رویدادهای جمعی  برای شکل گیری  پهنه ای  تراکم ساخت وسازها،  میان  در  مطلوب  و 
توان القای حس تعلق به شهروندان را دارند. مکان هایی که نیاز به آن ها در شهرهای امروزی کشورمان، به واسطه 
برقراری تعاملی پویا با انسان، پاسخگویی نیازهای اجتماعی و شکل گیری براساس الگوهای رفتاری او، بیش از هر 

زمان دیگری احساس می شود. 

تسهیل  طریق  از  کالبدی  ویژگی های  که  است  استوار  مبنا  این  بر  و  کاربردی  است  پژوهشی  پژوهش،  این 
چه  که  است  پرسش  این  برای  پاسخی  به دنبال  و  می شود  مکان  زمینه ساز حس  معانی،  برانگیختن  و  فعالیت ها 
ارائه  و  تدوین  دارد.  وجود  جدید شهرها  توسعه  ساکنان  بین  در  مکان  القای حس  و  کالبدی  بین طرح  رابطه ای 
پیگیری  مورد  و  تحقیق، هدایت شده  به سؤاالت  پاسخ  از طریق جست وجوی  دراین خصوص  کارآمد  چهارچوبی 
قرار می گیرد. همچنین برای پاسخ به این سؤاالت، محالت چشمه، دهکده المپیک، امید و پیکانشهر از منطقه 22 
شهرداری تهران به عنوان نمونه مطالعه، مورد بررسی قرار می گیرند. دراین خصوص سعی بر آن است تا در چهارچوب 
یادشده، از نظریات کلیدی مورد شناسایی و همچنین نقطه نظرهای برگرفته از پژوهش های موردی مرتبط -که با 

کاربست و امکان سنجی دیدگاه های مذکور همراه هستند- استفاده شود.
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اهداف تحقیق. 112

 مطابق با آنچه تاکنون گفته شد، اهدف کالن پژوهش حاضر شامل موارد زیر است:

1- تبیین معیارهای اصلی در فرایند شکل گیری حس مکان در توسعه های جدید شهر؛

2- تبیین نقش مؤلفه های کالبدی در خلق حس مکان در توسعه جدید شهرها.

 این اهداف به واسطه تمرکز بر چرایی و چگونگی فرایند احراز و تشخیص حس مکان از نقطه نظر ساکنان و 
بررسی مجموعه معیارها و مؤلفه های مؤثر در این زمینه، دنبال می شود. 

اهداف خرد تحقیق نیز به قرار زیر است: 

1- واکاوی و بازشناخت مفهوم حس مکان و مفاهیم مرتبط و تحلیل مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار بر آن در 
توسعه جدید شهری؛

2- شناسایی و تدوین شاخص های کالبدی مؤثر در زمینه فرایند شکل گیری حس مکان در توسعه های جدید 
شهرها.

پرسش های تحقیق. 113

اشاره،  مورد  تداوم جهت گیری  راستای  در  و  تحقیق  باتوجه به چهارچوب کلی  پژوهش حاضر  اصلی  سؤاالت 
به صورت زیر تدوین شده است:

1- چه معیارهایی برای تبیین فرایند شکل گیری حس مکان در توسعه های جدید شهرها، کلیدی و قابل توجه 
بوده و نقش، جایگاه و نحوه ارتباط آن ها چگونه است ؟ 

2- توجه به عوامل کالبدی در محدوده، تا چه اندازه در شکل گیری حس مکان مؤثر است ؟

همچنین سؤاالت فرعی پژوهش به شرح زیر مطرح می شوند:

1- حس مکان و تفاوت آن با مفاهیم مرتبط چیست و فرایند شکل گیری آن شامل چه سطوح و مراحل اساسی 
می باشد؟ 

2- شاخص های کالبدی مؤثر در شکل گیری حس مکان در پهنه های جدید توسعه شهرها کدام اند ؟

فرضیه های تحقیق. 114

در توسعه جدید شهرها:

1- حس مکان وابسته به معیارهای اصلی کالبدی– زیباشناختی، ادراکی- عاطفی و فعالیتی– رفتاری است که 
در فرایند شکل گیری حس مکان، قابل تفکیک و طبقه بندی و تبیین هستند؛

2- شاخص های کالبدی که از طریق تسهیل فعالیت ها و برانگیختن معانی، زمینه ساز حس مکان می شوند، قابل 
شناسایی و تدوین هستند.
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پیشینه تحقیق. 115

درخصوص تحقیقات صورت گرفته در زمینه حس مکان، حس تعلق و دلبستگی مکانی، باید گفت که تا پیش 
از دهه 70 میالدی و در مطالعات انجام شده در زمینه رابطه انسان و محیط، عماًل به انگاره تعلق و دلبستگی به 
مکان توجه نشده، اما پس از آن تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. در رشته های مختلفی چون جغرافیا، 
جامعه شناسی و معمارِی منظر سعی در سنجش ارتباط مکان و فرد و نتایج آن در رفتار انسان ها نمودند و در این 
اجتماعی، حس  دلبستگی   )Manzo, 2001; Low & Altman, 1992( مکان  به  دلبستگی  چون  مفاهیمی  رابطه 
مکان )Tuan, 1974( هم بستگی اجتماعی، وابستگی به مکان )Williams & Roggenbuck, 1989( هویت مکان 
)Proshansky, 1978(، تعلق به مکان و ریشه داری را تبیین نمودند. عشق به مکان، بخش مشترک تاریخ و فرهنگ 
به صورت  را  انسان– مکان  ارتباطات  بود که  اواسط دهه 1990  تنها در  رفتاری،  دانشمندان  انسان است. هرچند 

نظام مند مورد بررسی قرار دادند. )مانزو و رایت، 1395: 19(. 

 ادوارد رلف1 )1976(، در کتاب »مکان و بی مکانی« به طور مبسوط درباره پدیدارشناسی مکان، بحث و آن را 
بررسی نموده است. از نکات مهم درباره عقاید رلف، فهم عمیق او از معنی »هویت«، »کاشانه« و »اجتماع« است 
و می گوید: »تحلیل مکان، جدای از تحلیل وجود انسان ها ممکن نیست. فرایند مکان سازی منوط به وجود آدمی 
است«. از نظر او، یکی از مؤثرترین ویژگی های مکان که سبب ارتقای حس مکان می گردد، فعالیت ها و تعامات بین 

انسان- مکان و انسان- انسان در آن مکان است.

توآن2 )1980(، در مقاله ای باعنوان »ریشه داری در مقابل حس مکان«3، بیان می کند که اصالت )ریشه داری( 
به معنای احساِس بودن در موطن به شکلی ناآگاهانه است؛ درحالی که حس مکان، بیانگر نوعی فاصله بین شخص و 
مکان است. برای احساس ریشه دار بودن ضرورت سکونت درازمدت نسل های متمادی در یک مکان مطرح نیست، 
بلکه صرفًا داشتن زندگی خوب و یکنواخت و بی عالقگی به جهان بیرونی، الزمه امر است؛ اما ایجاد حس مکان و 

حفظ آن، نیازمند تقویت آگاهی تاریخی و حفظ مکان های تاریخی است تا هویتی خاص را به وجود آورد. 

 مطالعه سازمان یافته نظریه پردازان معماری، هیلیر و هانسن4 )1984(، تحت عنوان »منطق اجتماعی فضا«5 
صورت گرفته است که به بررسی رابطه میان فضای کالبدی و تعامالت جمعی پرداخته اند. بر طبق این مطالعه، 
در محیط انسان ساخت از یک  طرف، الگوهای جمعی در محیط برخوردار از نظام های فضایی می باشند و از طرف 
دیگر، محتوای فضایی محیط دارای الگوهایی جمعی است. این مطالعه، برخوردار از روشی کّمی و مبتنی بر رویکرد 
چیدمان فضایی است و نشان می دهد محیط انسان ساخت، براساس کیفیات فضایی اش، نقش مهمی در شیوه زندگی 
کاربران ایفا می نماید. همچنین رویکرد چیدمان فضا براساس مطالعات کّمی نشان می دهد که چگونه فعالیت ها بر 

اهمیت و تفاوت فضاها تأثیر می گذارند.

1- Edward Relph
2- Yi-Fu Tuan
3- Rootedness versus sense of place
4- Bill Hillier & Julienne Hanson
5- The Social Logic of Space
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 سیمون1 )1984(، در کتاب خود باعنوان »سهم پدیدارشناسی در روان شناسی محیط«2، با رویکرد پدیدارشناسی 
به بررسی مکان می پردازد و بیان می کند که مکان نه تنها به یک محل جغرافیایی اشاره دارد، بلکه مؤید کاراکتر 
اصلی یک جا که موجب تمایز آن از سایر جاها می شود، نیز هست. وی شخصیت مکان را مهم ترین عامل ایجاد 

حس مکان می داند.

نه تنها کتاب مرجع  بود. در آن سال  به مکان  بر روی مقوله دلبستگی  نقطه عطفی در پژوهش  سال 1992 
و  ویلیامز  دانیل  به وسیله  کاال«3  استعاره  از  »فراتر  مقاله  بلکه  شد  منتشر  لو،  و  آلتمن  اثر  مکان«  به  »دلبستگی 
همکارانش4 در مجله علوم اوقات فراغت چاپ شد که با هدف غنی تر کردن مقیاس دلبستگی به مکان و تالش 
برای تغییر چهارچوب در بررسی تجربیات از تفریحات خارج از خانه حول محور پیوند با مکان به عنوان جایگزینی 
انجام شد.  نامیده بودند،  انتخاب مصرف کننده چندگانه یا آنچه آن را استعاره کاال  برای مدل سازی آن به صورت 
بااین حال به دلیل اینکه این مقاله یکی از اولین مقیاس های روا ن شناختی را برای اندازه گیری دلبستگی به مکان 
به عنوان پیوندی عاطفی معرفی کرد، به طور گسترده ای در پژوهش های دلبستگی به مکان به کار گرفته شده و برای 

استفاده در انواع مختلفی از مکان اتخاذ گردیده است.

در بیشتر پژوهش های انجام شده در این حوزه، می توان به تحقیق اللی5 در سال 1992 اشاره کرد که ضمن 
انجام بحث های جامعی بر روی هویت مکان، به مباحث مربوط به حس مکان نیز می پردازد و ارتباط آن ها با هویت 

شهری را تبیین می کند. 

 نوربرگ شولتز6 )1996(، در کتاب »پدیدارشناسی مکان«7، با رویکردی پدیدارشناختی، تعلق داشتن به مکان را 
به معنای برخورداری از یک پایگاه وجودی می داند و می گوید: »درواقع بشر مدرن، برای مدت طوالنی بر این اعتقاد 
بود که علم و تکنولوژی او را از وابستگی مستقیم به مکان، رها خواهد نمود. اما این اعتقاد، وهم و خیالی بیش نبود. 
آلودگی هوا، آشفتگی ها و و هرج و مرج محیط، ناگهان به صورت الهه های انتقام ظاهر شدند و لزوم توجه به اهمیت 
مکان و محیط، دوباره موضوع محافل علمی گردید. امروزه این امر مسجل گشته است که عامل مهم و تعیین کننده 
در هر فرهنگی بیش از همه، روح مکان است«. الگوی پیشنهادی شولتز در مورد مطالعه مکان، از بررسی فضای 

زیسته آغاز گشته و جهت تسهیل مطالعه، آن را در بررسی ساختار فضایی مکان و کاراکتر آن تداوم می بخشد.

 عارفی )1999(، در مقاله ای تحت عنوان »نامکان و بی مکانی، روایتی از فقدان مکان: بازاندیشی در مفهوم 
مکان«8، در مجله طراحی شهری، ضمن تمایز قائل شدن بین مکان و غیرمکان، معتقد است که اّولی دارای ارتباط 
نیست: »درحالی که  چنین  دومی  درحالی که  است  احساسی  یا  و  فرهنگی  کالبدی،  وسیع تر  زمینه  با یک  تاریخی 

1- Seamon
2- The Phenomenological Contribution to Environmental Psychology
3- Beyond the commodity metaphor
4- Williams, D. et al.
5- Lalli
6- Norberg Schulz
7- The Phenomenon of Place
8- Non-Place and Placelessness as Narratives of Loss , Rethinking the Notion of  Place
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مکان داری موجب حس ریشه دار بودن و تعلق به محیط گشته و تجسم کننده خواست و اراده است، بی مکانی داللت 
بر فقدان معنی دارد. فقدان معنی نه تنها یک تغییر اساسی در پارادایم را در فرم شهر نشان می دهد، بلکه همچنین 

نشان دهنده آن است که چگونه ادراک مردم از پیوستگی با مکان، در طی زمان تغییر یافته است«.

گوستافسون1 در سال 2001، در تحقیقی تحت عنوان »مکان همچون ریشه و مکان همچون مسیر«2، عنوان 
بر  برداشت مبتنی  این  به محل سکونت است.  از دلبستگی  برداشت سنتی  بیانگر  کرد که مکان همچون ریشه، 
سکونت بلندمدت، پیوندهای اجتماعی محکم و دانش محلی است. برداشت مکان همچون مسیر می گوید که شاید 
مکان ها برای افراد پرتحرک و کم ریشه تر نیز دارای اهمیت باشد. در چنین حالتی، مکان ها می توانند با بازنمود رشد 
فردی، موفقیت شخصی و انتخاب فردی به جای ریشه ها و پیوستگی، در مقام بیانی از مسیر و هویت فردی برای 

افراد معنادار باشند.

اما براون و همکاران  عموم می پندارند که دلبستگی به مکان به تدریج طی سالیان متمادی شکل می گیرد، 
3در سال 2004، در تحقیقی که درباره دلبستگی به مکان در جوامعی که براساس جنبش شهرسازی نوین طراحی 

شده اند، دریافتند که ساکنان شهرک مسکونی جدید به همان اندازه ساکنان قدیمی محله های قدیمی اطراف و بیشتر 
از ساکنان جدید جوامع قدیمی، به محل سکونت خود دلبستگی دارند.

 رولئو و دی ایکالی4 )2010(، در پژوهش خود تحت عنوان »دلبستگی مکانی، هویت و ادراک محیط«5، به 
یک مطالعه تجربی می پردازند. هدف از این مطالعه، انجام یک بررسی عمیق درخصوص ارتباط میان افراد و محیط 
کالبدی است. برهمین اساس پیشنهاد شده است تا به طور هم زمان به دو ساخت دلبستگی به مکان و شکل گیری 
هویت مکان به مفهوم این همانی و هم ذات پنداری با محل سکونت و نیز ساکنان، از طریق تمرکز بر ابعاد مرتبط با 
هریک توجه شود. درواقع این دو محقق معتقدند که این دو مؤلفه در عین تمایز نسبت به یکدیگر و نیز ارتباط با 

ابعاد متنوع، هم بستگی و ارتباط قابل توجهی با یکدیگر دارند.

اسکانل و گیفورد6 در سال 2010 با ارائه یک چهارچوب مفهومی متشکل از انسان، فرایند و مکان، به بررسی و 
ارزیابی حس تعلق و دلبستگی به مکان پرداخته اند.

لویکا در سال 2011 7، در تحقیقی پیمایشی که در لهستان و اوکراین انجام داد، نشان داد که دلبستگی می تواند 
سنتی یا فعاالنه باشد: »دلبستگی سنتی بیانگر ریشه مندی و پیوستگی ناآگاهانه است درحالی که دلبستگی فعاالنه، 
نوعی ریشه مندی آگاهانه تر یا ایدئولوژیک است که احتماال مبتنی بر انتخاب هوشمندانه محل زندگی است. وی 
بین دلبستگی سنتی )مکان به ارث برده شده( و دلبستگی فعال )مکان کشف شده( تمایز قائل شد. دو معیار عدم 

1- Gustafson
2- Roots and routes
3- Brown et al. ,2004 b
4- Rollero & De iccoli
5- Place Attachment, Identification and Environment Perception
6- Scanell & Gifford,2010
7- Lewicka,2011b
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دلبستگی و پیوندهای عاطفی را نیز در این پیمایش به کار گرفت و به این نتیجه رسید که معیار پیوند عاطفی با 
دلبستگی فعال و سنتی، هم بسته است؛ گرچه تا حدی دلبستگی سنتی، هم بستگی قوی تری با این معیار دارد. افراد 
دلبسته سنتی، تحصیالت کمتر و سن بیشتری دارند، روابط اجتماعی شان اغلب محدود به نزدیک ترین حلقه های 
اجتماعی است و بیانگر نوع روزمره دلبستگی هستند و روابط عاطفی شان اغلب به علت ریشه مندی خود شرح حال 
شان مکان است که تابعی از مدت سکونت است. در مقابل، دلبستگی افرادی که نوع فعالی از دلبستگی را دارند، 
وابسته به عوامل دیگری ازجمله پیشینه خانواده و پیشینه مدت سکونت خود است. قدرت پیوند عاطفی با مکان را 
باید به مدت سکونت و عالقه به گذشته ارتباط داد. همچنین بیان کرد که در نحوه دلبستگی مهاجران طبقه متوسط 
در قیاس با شکل های سنتی، دلبستگی به مکان انتخابی تر و آزاد اندیشانه تر بوده است. برای مثال، این دلبستگی 

بیشتر به کیفیت های زیباشناختی و دیگر کیفیت های فیزیکی و کمتر به زمینه های اجتماعی محلی مرتبط بود.

مانزو و رایت1 در سال )2013(، در کتاب »دلبستگی به مکان؛ پیشرفت ها در تئوری، روش ها و کاربردها«، 
که یک کتاب چندرشته ای است، با بهره مندی از آخرین تفکرات دانشمندان برجسته از سراسر جهان در سه حوزه 
نظریه، روش ها و کاربرد، استفاده می کنند و در طیف گسترده ای از روش های مفهومی و کاربردی، نویسندگان دانش 
معاصر را بررسی کرده و به چالش می کشند، پیشرفت های قابل توجهی را نشان می دهند و به زمینه های تحقیق 
آینده اشاره می کنند. به عقیده آن ها، دلبستگی به مکان، پیوندهای احساسی هستند که بین افراد و محیط کالبدی 
آن ها شکل می گیرد. این ارتباطات، یک جنبه قدرتمند از زندگی انسانی است که هویت ما را هویت می بخشد، به 
زندگی ما معنی می دهد و ارتباطات در جامعه را تسهیل می کند. دلبستگی مکانی در ارتباط با مسائل گوناگون مانند 
ریشه داری و تعلق، خلق مکان و بی مکانی، تحرک و مهاجرت، تعامل مدنی، مسکن اجتماعی و توسعه مجدد شهر، 

مدیریت منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی جهانی تأثیر می گذارد.

روش تحقیق. 116

پژوهش حاضر، پژوهش است کاربردی و براساس نوع هدف توصیفی- تحلیلی است به عالوه ازآنجایی که مطالعه 
و بررسی نقش و جایگاه مجموعه معیارها و مؤلفه های مؤثر در ارتباط با فرایند شکل گیری حس مکان در توسعه 
جدید شهرها، نیازمند بررسی روابط علت و معلولی است، یکی دیگر از روش های کلیدی مورد استفاده، روش تحقیق 
هم بستگی می باشد. همچنین برمبنای روش شناسی، تحقیق پیمایشی انجام شده است که با استفاده از ابزار های 
مصاحبه و پرسش نامه برای سنجش امتیاز هر معیار از نقطه نظر ساکنان، سؤاالتی برمبنای طیف پنج قسمتی لیکرت 
صورت گرفته است. نمونه آماری محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران، در مجموع شامل 637 نفر و به ترتیب 
شامل 154، 157، 160 و 166 نمونه مربوط به شهرک های دهکده المپیک، چشمه، پیکانشهر و امید مورد توجه 

می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است که طبق آن، همه افراد شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند. 

 )CFA(در بخش آمار تحلیلی این پژوهش، سه اقدام صورت گرفته است؛ در اقدام اول، روش تحلیل عامل تأییدی
درخصوص تحلیل سازه ها برای امکان سنجی معیارها و عوامل مرتبط با ارزیابی و سنجش وضعیت احراز و تشخیص 

1- Lynne C. Manzo & Patrick Devine - Wright
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با  آن  تطبیق  و  موردی  مطالعه  با  ارتباط  در  شهری،  جدید  توسعه های  در  آن  شکل گیری  فرایند  و  مکان  حس 
چهارچوب نظری تدوین شده انجام می گیرد. این امر در مقیاس مجموع نمونه ها با یکدیگر انجام شده و مبتنی بر 
نیز مدل ساختاری استفاده  اندازه گیری )سنجش( و  ارائه مدل  با هدف  از تحلیل معادالت ساختاری )SEM( نیز  آن، 
می شود. برای برآوردیابی پارامترها نیز، از روش برآورد حداکثر درست نمایی )MLE( استفاده شده است. همچنین 
کفایت برازندگی مدل اندازه گیری نیز به واسطه شاخص های مختلفی قابل بررسی می باشد. دراین خصوص، براي 
تخمین اولیه مقادیر P-Value، مجذور خی )Chi-Square(، مجذور خی بر درجه آزادی )CMIN/DF(، جذر میانگین 
مربعات خطای تقریب )RMSEA(، شاخص برازندگی تقریبی )CFI( و شاخص برازندگی فزاینده)IFI( مورد توجه 
قرار گرفته است. در اقدام دوم در جهت تحقیق در معناداری رابطه تصورشده میان انگاره حس مکان و مؤلفه های 
تدوین شده، از آزمون هم بستگی پیرسون و مدل های رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته است. در اقدام سوم از 
روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس )TOPSIS( برای رتبه بندی معیارهای سنجش میزان حس مکان از نگاه 

شهروندان استفاده شده است.

مبانی نظری. 2

تبیین مفاهیم و دیدگاه ها . 211

در آستانه ورود به مبانی نظری با هدف تبیین مؤلفه های مؤثر در ایجاد حس مکان و نیز تدوین چهارچوب نظری 
پژوهش در این زمینه، ابتدا مفاهیم و نظریه های مربوط به حس مکان، دلبستگی به مکان، وابستگی به مکان، حس 

تعلق، هویت و هویت مکان مورد مطالعه قرار می گیرد. 

رویکردهای نظری و عملی در حوزه حس مکان1 و مؤلفه های سازنده آن. 21111

از لحاظ لغوی، اصطالح حس مکان از ترکیب دو واژه حس و مکان تشکیل شده است و معانی مختلف ترکیب 
آن از تأکیدی که بر واژه مکان یا واژه حس می شود، ایجاد می گردد. واژه حس2 در فرهنگ لغت آکسفورد سه معنای 
اصلی دارد: نخست یکی از حواس پنج گانه. دوم احساس، عاطفه و محبت که در روان شناسی به درک تصویر ذهنی 
گفته می شود؛ یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنی شیء نسبت به خود شیء در فرد به وجود می آید که می تواند 
خوب، جذاب یا بد باشد. سوم فهم، درک و توانایی در قضاوت درباره یک چیز انتزاعی مانند معنای حس در اصطالح 
حس جهت یابی که به مفهوم توانایی یک فرد در پیدا کردن مسیر است و درنهایت به معنای شناخت نام یا مفهوم 
کلی یک شیء توسط انسان می باشد )Oxford dictionary, 2000(. در لغت نامه دهخدا، حس به معنای »دریافتن«، 

»آگاه شدن« و »ادراک« تعریف شده است )دهخدا، 1377(.

در فرهنگ لغت دهخدا، مکان به معنای جای و جایگاه می باشد و مشتق است از َکون که به معنی بودن است. موضع، 
جای باش، محل، مسکن، خانه، مقام، منزلت و رتبه از مترادف های این اسم در زبان فارسی هستند )دهخدا، 1377، ج 

1- Sense of Place
2- Sense
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14: 21371-21389(. در فرهنگ لغت جغرافیایی آکسفورد، مکان، »یک نقطه خاص در سطح زمین، یک محل قابل 
تعریف و شناسایی برای موقعیتی که از ارزش های بشری اشباع شده« تعریف شده است )ماهیو، 1997: 327(.

مکان، ترکیبی از انسان و طرح خاصی از محیط کالبدی زندگی اوست که به واسطه حس کردن، به ادراک درآمده 
و تجربه می شود. به این اعتبار، تجربه مکان در حقیقت تجربه حسی است که از طریق تمامی حواس انسان قابل 
وصول است )Shamai, 1991(. کانتر1 همانند شامای در تعریف خود از مکان، به حضور انسان در مکان اشاره کرده 
و بر این عقیده است که مکان نمی تواند مستقل و جدا از فرد باشد )کرمونا، 1388: 193(. براساس مدل کانتر، مکان 
بخشی از فضای طبیعی یا فضای ساخته شده است که به لحاظ مفهومی یا مادی، محدوده ای مشخص دارد که آن 
را نتیجه روابط متقابل میان سه عامل فعالیت ها، خصوصیات کالبدی و ادراک محیط می داند )کرمونا، 1388: 193(. 
مؤلفه های مورد تأکید کرمونا2 در ارائه تعریفی از مکان، فعالیت، فرم و تصور فردی است که در یک مثلث سه قطبی 

و تعاملی، مکان را به وجود آورده و واجد دامنه های مختلفی می باشد )کرمونا، 1388(.

از دیدگاه مارتین هایدگر، »مکان« و »رویداد« اکثراً به یک معنا هستند؛ یعنی مکان جایی است که بودن در آن 
اتفاق می افتد، رویدادی که مرتبًا در حال تغییر بوده و جا برای پرسش کردن دارد. به تعبیر وی »مکان، جنبه عمیق 

و پیچیده تجربه انسان از دنیا است« )رلف، 1389: 5(.

ادوارد رلف همانند شولتز در تعریف خود از مکان به  وجود معنا اشاره می کند و برای وی، مکان ها مراکز معانی 
هستند که براساس زیست جهان شکل یافته اند و با لبریز ساختن فضاها با معانی منحصربه فردی که جوامع آن ها را 
شکل می دهند، می توان فضاها را به مکان ها تغییر داد. درواقع رلف، مکان را با حضور انسان و روی دادن رخدادی 

تعریف می کند )کارمونا، 1388: 98(.

اصطالح حس مکان نیز بدین معناست که مردم تجربیاتی فرای خصوصیات کالبدی مکان، که از طریق حواس 
پنج گانه قابل حصول است، داشته باشند و نوعی حس تعلق به روح مکان پیدا کنند )جکسون، 1994؛ به نقل از 
کرمونا، 1388: 187(. حس مکان را می توان حس تعلق داشتن به محیط و حس تداوم دانست )پرتوی، 1392: 123(.

احساس  ساختار  را  آن  برخی  آنچه  یا  و  مکان هایشان  با  آن ها  پیوستگی  و  مردم  وابستگی های  مکان،  حس 
نامیده اند، را دربرمی گیرد )عارفی، 1999(.

برخی از صاحب نظران معتقدند حس مکان دربرگیرنده سه مؤلفه است: هویت مکان، تعلق به مکان و وابستگی 
.)Jorgensen & Stedman, 2001, 2006( به مکان

مفهوم روا ن شناختی هویت مکانی، اولین بار توسط هارولد پروشانسکی مطرح شد. هویت مکان، درک افراد از 
با محیط کالبدی تعریف شده است )Proshansky, 1978(. به طورکلی این مؤلفه به واسطه  ارتباط  هویت خود در 
الگوی ایده های خودآگاه و ناخودآگاه، باورها، احساسات، ارزش ها، اهداف و تمایالت رفتاری مرتبط با محیط شکل 

1- Canter
2- Carmona
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از  فراتر  که  است  مکان  و  مردم  بین  پیچیده  عاطفی  ارتباط  مکان،  به  تعلق   .)Proshansky, 1978( است  گرفته 
شناخت، اولویت و قضاوت است. تعلق مکانی همچنین اشاره به غنای معانی دارد که متأثر از آشنایی و تداوم مراجعه 
است)Lindsay , Gifford, 2014: 21(. مؤلفه سوم وابستگی به مکان، وابسته به ادراک افراد است )چه مثبت چه 
مکان،  به  وابستگی  اغلب  دارد.  فعالیت های مشخص  براساس  مکان  فرد–  ارتباطات  به  اشاره  مؤلفه  این  منفی(. 
بعد از ارزیابی افراد درباره میزان موفقیت اماکن در دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده کنندگان به وجود می آید 

)Jorgensen & Stedman, 2001(

ویلیامز نیز دیگر پژوهشگری است که حس مکان را مرتبط با دو عامل »وابستگی مکانی« و »هویت مکانی« 
. )Lindsay & Gifford, 2014: 21( می داند

برخی دیگر صاحب نظران بر این اعتقادند که هویت مکان، دلبستگی به مکان و وابستگی به مکان را به صورت 
و  از هویت مکان  منتج  به مکان،  دلبستگی  داشته اند که  اظهار  برخی دیگر  اما  نامید؛  واحد می توان حس مکان 

.)Altman & Low, 1992( وابستگی به مکان است

Jorgensen & Stedman، 2001 شکل11 مؤلفه های سازنده حس مکان؛ مأخذ: نگارنده، اقتباس از

دو دیدگاه کلی در زمینه حس مکان وجود دارد؛ دیدگاه روان شناسان محیطی و جامعه شناسان شهری که ضمن 
اشاره به تأثیرگذاری عوامل محیطی، به نقش ویژگی های فردی، عواطف و احساسات انسانی و تعامالت اجتماعی 
در شکل گیری حس مکان اشاره می کند. دیدگاه دوم، دیدگاه اثبات گرایان و پدیدارشناسان است که در کنار اشاره به 
ویژگی های فردی و اجتماعی، بر نقش عوامل محیطی )کالبد، فعالیت، معنا( در شکل گیری حس مکان تأکید می کنند.

11 دیدگاه روان شناسی محیطی و جامعه شناسی شهری:

این دیدگاه، به مطالعه و تحلیل رفتارهای انسانی و چگونگی و کیفیت تعامالت اجتماعی در محیط می پردازد. 
حس مکان به رابطه شناختی هویتی فردی یا جمعی با محیط )کالبدی یا اجتماعی( تأکید دارد. نظریه پردازانی چون 
»گیدئو« در جایگاه جامعه شناس، پروشانسکی از پایه گذاران روان شناسی محیطی )با توجهی ویژه بر مفهوم خود و 

خویشتن( و همکاران وی چون ایتلسون، ریولین، فابین و کامیتوف اساسًا تحت تأثیر این نوع دیدگاه هستند. 

در جامعه شناسی، به محیط کالبدی به عنوان محیطی برای فرایندهای گروهی توجه کمی شده است. دیوید 
هیومن، جامعه شناسی است که در این گروه جای می گیرد و به عقیده وی حس مکان عبارت است از ادراکات ذهنی 
افراد درباره محیطشان و احساسات کم وبیش خودآگاه آن ها در مورد آن. حس مکان در تعریفی که وی ارائه کرده، به 
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مفهوم دلبستگی به اجتماع می باشد. وی پنج گونه حس مکان را معرفی می کند که عبارت اند از: ریشه داری عقیدتی، 
 .)Hummon, 1992: 262( ریشه داری ناخودآگاه، مکان نسبی، بیگانگی با مکان و بی مکانی

در تعریف حس مکان در دیدگاه روان شناسان محیطی، سه نوع رویکرد وجود دارد: 1- رویکرد شناختی: این 
براین اساس  تأکید می کند.  مکان  معنای حس  ایجاد  به عنوان ضرورت  از محیط  انسان  نقش شناخت  بر  رویکرد 
محیط های با آگاهی و شناخت بیشتر برای افراد، دارای بار معنایی بیشتری نسبت به محیط های مشابه با ادراک و 
شناخت فردی کمتر می باشند. 2- رویکرد اجتماعی: حس مکان، برآیندی از میزان تعامالت اجتماعی است که در 
مکان ها صورت می گیرد. 3- رویکرد احساسی: به بُعد عاطفی و احساسی ارتباط انسان و مکان اشاره دارد و حس 

مکان را ناشی از نوعی ارتباط بین انسان و مکان می داند و مرتبط با عواطف انسانی است.

درحالی که اکثر محققین روان شناسی محیطی عمدتًا به بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار در شکل گیری این 
حس پرداخته اند، تعدادی از محققین، بر نقش و اهمیت محیط کالبدی در شکل گیری این احساس تأکید داشته اند. 
مفهوم روا ن شناختی هویت مکانی اولین بار توسط هارولد پروشانسکی مطرح شد. وی هویت فردی را منبعث از 
هویت مکانی و این هویت را نشأت گرفته از ادراک، شناخت و نهایتًا احساسات نسبت به مکان می داند. وی بر نقش 
عوامل کالبدی به عنوان بخشی از عناصر اجتماعی در محیط تأکید می کند و براین اساس، عامل مهم تعامل و ارتباط 
 . )Proshansky, 1978: 59( تنگاتنگ فرد با محیط خود را به عنوان بخشی از هویت ذهنی و فردی ارجاع می دهد
»آلتمن« حس مکان را بیش از تجربه شناختی دانسته و اعتقاد دارد که این حس، عقاید فرهنگی مرتبط کننده افراد 
با محیط را شامل می شود و خصوصیات این محیط را در سه عامل مقیاس، اختصاصی بودن و قابل دسترس بودن 

 .)Altman & Low, 1992( بیان می کند

به طورکلی در این دیدگاه، روان شناسان محیطی اشاره می کنند که این رابطه شناختی هویتی در قرارگاه های 
رفتاری شکل می گیرند و چگونگی احساس، ادراک و شناخت محیط، عناصر کلیدی به شمار می روند و جامعه شناسان 
شهری تأکید می کنند وجود فضاها و عرصه های عمومی برای شکل گیری این رابطه شناختی هویتی ضروری است 
و حس مکان با ویژگی های اجتماعی و فردی استفاده کنندگان از مکان، میزان تعامالت اجتماعی افراد در مکان و 

میزان مشارکت در مراسم جمعی، ارتباط مستقیم دارد. 

12 دیدگاه اثبات گرایان و پدیدارشناسان:

اثبات گرایي، اصالت را به شناخت حسي می دهد و پژوهش در زمینه پدیده هاي اجتماعي مبتني بر مشاهده و 
تجربه، به منظور کشف قوانین حاکم بر رفتارهاي اجتماعي خواهد بود. در این دیدگاه، حس مکان مبتنی بر شناخت 

اجزا و ویژگی های مکان به صورت دقیق و بدون پیش داوری و با تعریف متغیرهای محیط و انسان است.

و  رفتاری خاص می داند  قرارگاه  انبساط خاطر در یک  و  را تجربه ای چون هیجان  استیل حس مکان  فریتز 
معتقد است که حس مکان یا شخصیت فضا است که این احساسات خاص را برمی انگیزد )فالحت، 1385: 61(. 
وی مهم ترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک و حس مکان را اندازه مکان، درجه محصوریت، تضاد، مقیاس، تناسب، 
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.)Steel, 1981: 11-12( مقیاس انسانی، بافت، رنگ و تنوع بصری می داند

چپ من1 معتقد است شکل کالبدی مکان ها در تجارب بصری و محیط زیستی مردمی که از آن ها استفاده 
بنابراین روش های  تأثیر می گذارد. فعالیت های ما، مکان های بی روح را به تجاربی زنده تبدیل می کند.  می کنند، 
استفاده از مکان های عمومی و نحوه مدیریت بر آن ها اهمیت زیادی دارد )چپ من، 1386: 307(. وی خصوصیات 
مکان های سرزنده و پاسخگو را در موارد زیر می داند: 1- تنوع جاذبه )خدمات، دادوستد، خرده فروشی، سکونت، 
فرهنگ وهنر و سکونت(؛ 2- قابلیت دسترسی و اتصال )حمل ونقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری، اتومبیل 
و  خصوصی  فضای  خیابان،  منظر  و  شهری  منظر  عمومی،  قلمروی  در  امنیت  )احساس  3-آسایش  شخصی(؛ 
خصوصی سازی( )همان: 154-157(؛ 4- شکل کالبدی مکان ها )خوانایی، کیفیت های بصری و فضایی مانند توالی، 
شگفتی، تضاد، مقیاس، محصوریت، نفوذکنندگی، تراوش فضا، تقسیمات فرعی فضا، فضای مجرد، شکل و توده، 

ریتم، بافت و مصالح، نور، رنگ( )همان: 188-170(. 

از  به نحوی که در شرکت کننده، تجربه ای معّین  بیان فضاست  نگاه »بیکن«، فرم های معماری در حقیقت  از 
فضا در ارتباط با تجارب پیشین و آتی او ایجاد کند )بیکن، 1386: 21(. در تمام فرهنگ های جهان، فرم معماری، 
بازتاب رابطه انسان با طبیعت و رابطه او با جهان هستی است )همان: 169(. فرم ها، بافت ها، مصالح، مدوالسیون 
نور و سایه و رنگ، همگی در معماری دست به دست هم می دهند تا کیفیت یا روحی در آن بدمند که تعریف کننده 
فضاست و آنچه کیفیت معماری را تعیین می کند، مهارت طراح در استفاده از این عناصر و ایجاد ارتباط بین آنهاست 

)همان: 189(. 

شامای )1991(، اظهار می دارد حس مکان، مخلوطی از احساسات خودآگاه و ناخودآگاه و دریافت ها )ادراک( است؛ 
مفهومی است غنی که چگونگی دریافت، تجربه و بیان افراد را شامل می شود و به یک مکان معنا می دهد. همچنین 
حس فرد از مکان روی نگرش ها و رفتار وی در آن مکان تأثیر می گذارد )Shamai, 1991: 347-358(. وی سه 
مرحله اصلی را برای حس مکان بیان می دارد؛ تعلق به مکان، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان. او معتقد است در 

جهت ایجاد این حس، ما نیاز به یک تجربه عمیق و طوالنی از مکان و درگیر شدن کامل با مکان داریم )همان(.

یان زو2 )1995(، در بررسی مفهوم حس مکان، با نگرشی روان شناسانه به بیان طبیعت حس مکان پرداخته و 
در نوشتار خود تحت عنوان »حس مکان و هویت«3 عوامل مؤثر بر ایجاد حس مکان را در ساختارهای معنایی فضا 
و محیط برای ایجاد مجموعه ای از کیفیات خاص و به وجودآمدن حس مکان، عنوان نموده و سه متغیر برای آن 
معرفی می کند: 1- خوانایی؛ 2- ادراک و برتری محیط بصری؛ 3- هماهنگی قرارگاه رفتاری با اهداف انسانی )یان 

زو، 1995، به نقل از فالحت، 1385: 61(.

ویلیامز نیز دیگر پژوهشگری است که حس مکان را مرتبط با دو عامل »وابستگی مکانی« و »هویت مکانی« 
می داند. وی همانند یان زو، عامل هویت مکان را عاملی تأثیرگذار در ایجاد حس مکان می داند. از نظر وی وابستگی 

1- Chepman
2- Yan-Zhu
3- Sense of Place and Identity
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یا  اهداف خاص  را در فراهم کردن ویژگی ها و موقعیت هایی که  تعلق عملکردی است که اهمیت مکان  مکانی، 
فعالیت هایی خوشایند را تقویت می کنند، ارائه می نماید و هویت مکانی، تعلق عاطفی است که به اهمیت نمادین مکان 
.)Williams, 2003: 831( به عنوان ظرفی برای ارتباطات و احساساتی که به زندگی معنا و هدف می دهد، اشاره دارد

در رویکرد پدیدارشناختی، حس مکان در تعریفی که به تعریف خود مکان نزدیک است، به معنای ویژگی های 
غیرمادی مکان و مفهومی نزدیک به روح مکان به حساب می آید و به منزله حقیقت مکان در نظر گرفته می شود. 
مهم ترین مفاهیم مرتبط در بیان حس مکان در این دیدگاه، واژه های مکان دوستی، تجربه مکان و شخصیت مکان 

و روح مکان است.

ادوارد رلف، مکان را با حضور انسان و روی دادن رخدادی تعریف می کند، اما حس مکان را چیزی فراتر از آن و 
در پیوستگی با زمان گذشته می داند )کارمونا، 1388: 98(. به عقیده وی، ادراک و قضاوتی که برمبنای رمزگشایی از 
معانی مذکور در ذهن فرد شکل می گیرد، منجر به خلق حس مکان می گردد )رلف، 1389: 87( و به ارتباط اساسی 
و جدایی ناپذیر مفهوم حس مکان با جنبه های انسانی اشاره داشته و اعالم می دارد آنچه که یک فضا را به مکان 
اعتال می بخشد، آغشته شدن آن با معانی و مفاهیم عمیق است که در طول زمان گسترش و عمق پیدا می کند 
)Tuan, 1974( و برای هر مکان، شاخصه و خصوصیت منحصربه فردی قائل است و آن را به سبب سه نشانه هویت 
مکانی می داند که معرف حس مکان نیز هستند: 1- ساختار کالبدی؛ 2- فعالیت؛ 3- معنا )کارمونا، 1388: 99(. این 
حس می تواند در مکان زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان، عمق و گسترش یابد )رلف، 1389: 32(. وی در 
کتابش تحت عنوان »مکان و بی مکانی« )1976(، عواملی چون تمایل به خلق مکان های ُپر زرق و برق، پذیرش 
بی چون و چرای ارزش های همگانی و توده وار و توجه بیش از حد به کارایی به مثابه هدف را از مهم ترین عوامل 
ایجاد بی مکانی در دوران معاصر می داند. از نظر رلف، تأثیر این نیروها، از طریق عواملی چون ارتباط جمعی، فرهنگ 
جمعی و قدرت مرکزی، آشکار شده و موجب تزلزل و تضعیف مکان و جابه جایی آن با فضاهای بی هویت و ناشناس 

گشته است )به نقل از سیمون، 1996: 7(.

ارزش  آن  به  و  ساخته  بهتر  را  آن  ما  که  هنگام  آن  می شود،  تبدیل  مکان  به  »فضا  می گوید:   )1977( ُتوان 
می بخشیم« )Tuan, 1977: 6(. وی معتقد است برای تعریف فضا و ایجاد مکان و درنهایت ایجاد حس مکان، باید 
به تمام عناصر تشکیل دهنده محیط )معماری ساختمان، محیط اطراف و مشخصه های منظر( توجه شود. او می گوید: 
»فضا با تبدیل به مکان از طریق تعریف و معنا درک می شود« )Tuan, 1977(. آنچه باعث تعریف فضا می شود، 
بازشناسی و حس مکان را نیز موجب می شود. این حس در مکان هایی با کاراکتر مشخص و متمایز تبلور می یابد و 

در این حالت است که ساختمان ها خاطره انگیز شده و حس بازشناسی به افراد القاء می شود. 

کانتر )1977(، معتقد است سه مؤلفه فضا، فعالیت و تصورات در خلق حس مکان دخیل هستند. این سه مؤلفه 
درواقع تشکیل دهنده سه بُعد مکان در محیط های شهری می باشند و به گونه ای تفکیک ناپذیر در فهم ما از مکان های 

مختلف، به هم پیوند خورده اند )گلکار، 1393: 125(. 
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با مرتفع  طبق مدل کانتر، عوامل کالبدي به واسطه کیفیت طراحي، معاني و فعالیت ها را بهبود می بخشند و 
ساختن نیازهاي زیستي، رواني و اجتماعي انسان، باعث سلسله اي از ادراکات، رضایتمندي و درنهایت ایجاد حس 

مکان مي شوند.

شکل12 مدل حس مکان پانتر )1991(؛ مأخذ:گلکار، 1393: 125

به عقیده جان پانتر1 )1991( سه مؤلفه کالبد، فعالیت و معنی در خلق حس مکان دخیل هستند که به نحو قابل 
مالحظه ای با سه مؤلفه پیشنهادی کانتر تشابه دارند )گلکار، 1393 : 125(. مدل پانتر گویای این مطلب است که 
حس مکان به واسطه فعالیت، ساختار کالبدی و یا معنا به وجود می آید. پانتر معیارهای سنجش عوامل کالبدی را منظر 
شهری، چشم انداز، نفوذپذیری، شکل ساخت و مبلمان شهری می داند. او همچنین معیارهای سنجش عوامل فعالیتی 
را کاربری ها، میزان تردد پیاده، میزان تردد سواره، الگوهای رفتاری، محیط مصنوع و خوانایی و معیارهای سنجش 

عوامل معنایی را مناسبات فرهنگی، عملکردهای ادراکی و ارزیابی کیفی معرفی می کند )کرمونا،  1388: 99(.

کریستین نوربرگ شولتز، معتقد است حس مکان در مکان هایی یافت می شود که داراي شخصیت مشخص و 
متمایز هستند و شخصیت محیطي از چیزهاي ملموس ساخته شده که داراي مصالح، شکل، بافت، رنگ، مقیاس، 
تنوع، چشم انداز و برجستگی است )شولتز، 1389: 35(. همچنین »ادراک« و »جهت یابی« را از عوامل مهم در ایجاد 
حس نسبت به مکان ها می داند و معتقد است جایی که نظام جهت یابی ضعیف است، تصویر سازی مشکل می شود 

و انسان احساس گم گشتگی می کند )همان(.

به عقیده جان لنگ، مکان ها در افراد مختلف حس های متفاوت ایجاد می کنند و نقش پیشینه ذهنی و تجارب 
گذشته افراد نیز در دریافت این حس مؤثر است )لنگ، 1394: 15(.

»شخصیت مکان« نیز از مهم ترین عوامل حس مکان است. از نظر دیوید سیمون، مکان نه تنها به یک محل 
جغرافیایی اشاره دارد، بلکه نشان دهنده شخصیت اصلی یک سایت است که موجب تمایز آن از سایر جاها می شود. 
به این ترتیب در مکان، ابعاد گوناگون چشم انداز جمع می آیند تا یک محیط متمایز و یک حس محلیت خاص را ایجاد 

.)Seamon, 1982( کنند

1- John Panter
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و  محبت  با  پیوندی  را  آن  و  می کند  مطرح  را  »مکان دوستی«1  اصطالح  مکان،  به جای حس  توان،  فو  یان 
تأثیرگذار میان مردم و مکان ها یا قرارگاه ها می داند )Tuan, 2001(. وی به منظور بیان مفهوم مکان، آن را به دو 
قسمت روح مکان یا مشخصه مکان و حس مکان تقسیم نموده و به بُعد شخصیت مکان اشاره می کند. وی معتقد 

است که تمام

مونتگومری2 )1998(، عوامل تشکیل دهنده حس مکان را فعالیت، ساختار کالبدی و معنا معرفی می کند )کرمونا، 
 .)91 :1388

کریستوفر الکساندر3 می گوید: »همه حیات و روح هر مکان و همه ادراکات ما در آن مکان، نه فقط به محیط 
کالبدی اش، بلکه به الگوی رویدادهایی بستگی دارد که در آنجا اتفاق می افتد« )الکساندر، 1390: 55(. وی در کتاب 
الگوی زبان، اظهار می دارد اگر کلیت محیطی به نحو صحیحی ایجاد شود، آن محیط واجد حس مکانی قوی خواهد 
بود؛ حسی که به مردمی که در آن محیط زندگی و از آن مکان استفاده می کنند، کمک می کند تا زندگی رضایت 
بخش تر و پر طراوت تری داشته باشند. وی برای بازگرداندن حس مکان به بناها و محیط های جامعه مدرن غربی 
بر بهسازی و التیام بخشی )به معنای ایجاد تمامیت( تأکید می ورزد و معتقد است هر ساخت وساز جدیدی اعم از بنا، 
میدان، تجهیزات خیابان یا جزئیات پنجره، باید به روشی ساخته شود که موجب بهبود و بهسازی محیط گردد. ابزار 
عملی مورد استفاده الکساندر برای خلق تمامیت محیط و بهسازی آن، زبان الگوست؛ روشی مفهومی که از طریق 
آن، شخص عادی یا طراح می تواند عناصر ضمنی و ارتباط های موجود در محیط مصنوع را که منجر به حس مکان 

می شوند، ببیند و شناسایی کند )الکساندر و دیگران، 1977، به نقل از پرتوی، 1392: 122(. 

رلف )1976(، در مقابل حس مکان، حس بی مکانی4 را عنوان کرد. از نظر وی، بی مکانی به عنوان حذف تدریجی 
استاندارد و یک شکل می بیند.  ایجاد مناظر  را در راستای  این کار  قابل تشخیص و متمایز می باشد و  مکان های 
بی مکانی عکس العملی به از دست دادن یا عدم وجود محیط هایی است که مردم برای آن ارزش و اهمیت قائل اند. 
چنین مکان هایی که کیفیت قلمرو بودن آن حذف شده است، درواقع با واژه رلف یعنی »وجود خارجی« بیان شده 
است: در اصل مردم احساس تعلق به محیط ندارند و برای محیط خود اهمیتی قائل نیستند )رلف، 1976، به نقل از 
کرمونا، 1388: 196(. بی مکانی، عدم حضور یا از دست دادن معانی محیطی را همراه دارد )همان: 200(. وی عواملی 
چون تمایل به خلق مکان های پر زرق و برق، پذیرش بی چون و چرای ارزش های همگانی و توده وار و تکنیک و 
توجه بیش از حد به کارایی به منزله هدف را از مهم ترین عوامل ایجاد بی مکانی در دوران معاصر ذکر کرده است. 
از نظر وی تأثیر این نیروها، از طریق عواملی چون ارتباط جمعی، فرهنگ جمعی و قدرت مرکزی، آشکار شده و 
موجب تزلزل و تضعیف مکان و جابه جایی آن با فضاهای بی هویت و ناشناس گردیده است )سیمون، 1996، به نقل 

از پرتوی، 1392: 126(.

1- Topophilia
2- Montgomery
3- Christopher Alexander
4- Placelessness
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جدول11 جمع بندی دیدگاه های اندیشمندان اثبات گرا در ارتباط با موضوع حس مکان

تعاریفمولفه های تاثیر گذار بر حس مکاناندیشمنداندیدگاهموضوع

س مکان
ح

ت گرایان
اثبا

ادموند بیکن
- عوامل کالبدی  )فرم، بافت، مصالح، 

مدوالسیون نور و سایه، رنگ(؛
- شخصیت مکان.

فرم های معماری در محیط، ایجاد غنا و تنوع 
می کنند و در ایجاد روح مکان و حس مکان 

مؤثرند.

چپ من
1947

- عوامل کالبدی )تنوع جاذبه، قابلیت دسترسی، 
آسایش، خوانایی، توالی، شگفتی، تضاد، مقیاس، 
محصوریت، نفوذ کنندگی، تراوش فضا، تقسیمات 
فرعی فضا، فضای مجرد، شکل و توده، ریتم، 

بافت و مصالح، نور، رنگ(؛
- فعالیت ها.

شکل کالبدی مکان ها در تجارب بصری و محیط 
زیست مردمی که از آن ها استفاده می کنند تأثیر 
می گذارد و فعالیت های ما، مکان های بی روح را 

به تجاربی زنده تبدیل می کند.

فریتز استیل
1981

-عوامل کالبدی ) اندازه مکان، درجه محصوریت، 
تضاد، مقیاس انسانی، تناسب، فاصله، بافت، 
رنگ، بو، صدا، تنوع بصری، هویت، امنیت، 

سرزندگی و خاطره(؛
- شخصیت مکان؛ 

-چگونگی تجربه مکان.

حس مکان شامل احساسات، ادراکات، رفتارها، 
نتایج و برآمدهایی می باشد که در ارتباط با چیزی 
است که در آن موقعیت قرار داشته و با آن یکی 

شده است.

کرمونا
2003

1-آسایش و تصویر ذهنی )ایمن، ساده و تمیز، 
اکولوژیک و سبز، مناسب پیاده روی(؛

2- دسترسی و پیوستگی)تدام و پیوستگی، 
نزدیکی، متحد و یکپارچه، خوانا(؛

3-استفاده ها و فعالیت ها)سرگرم کننده، پویا، مهم 
و اجرایی، باارزش و حقیقی(؛

4-معاشرت پذیری)متنوع و گوناگون، قابلیت 
نظارت، مناسب رفت وآمد(.

عکس العمل سیستم حسی بدن نسبت به 
محرک های محیطی، حس از محیط را تشکیل 

می دهد.

سالواسن
2002

1- موقعیت؛
2- منظر؛

3- درهم تنیدگی فردی؛
4- شخصیت کالبدی.

موقعیت، منظر، درهم تنیدگی فردی، شخصیت 
کالبدی، مالکیت، اصالت، ساکنین، وسایل رفاهی، 
طبیعت و فضاهای خصوصی و جمعی در ایجاد 

حس مکان مؤثرند.

شاموئل شامای
1991

ساختارهای معنایی و چگونگی دریافت، تجربه و 
بیان افراد.

حس مکان، مخلوطی از احساسات خودآگاه و 
ناخودآگاه و دریافت ها )ادراک( است و به یک 

مکان معنا می دهد.

- ساختارهای معنایی دیوید هیومن
- هویت مکان

حس مکان عبارت است از ادراکات ذهنی افراد 
درباره محیطشان و احساسات کم وبیش خودآگاه 

آن ها در مورد آن.

جنیفر کراس
2001

- ساختارهای معنایی؛
 - هویت مکان.

حس مکان را ترکیبی از رابطه با مکان و حس 
حضور در اجتماع تعریف می کند.

یان زو
1995

1- ساختارهای معنایی
)خوانایي، ادراک بصري و هماهنگي قرارگاه 

رفتاري با محیط بصري(؛
2- هویت مکان.

ساختارهاي معنایي فضا و محیط ساخته شده در 
به وجودآمدن حس مکان نقش دارند. نام مکان، 
روایت، تجربه، معنویت عوامل اصلي پیوندهاي 

عاطفي و روحي افراد به سرزمین است.
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جدول12 جمع بندی دیدگاه های اندیشمندان پدیدارشناس در ارتباط با موضوع حس مکان

تعاریفمولفه های تاثیر گذار بر حس مکاناندیشمنداندیدگاهموضوع

س مکان
ح

پدیدارشناسان

رلف 
)2007 ،1976(

1- ساختار کالبدی؛
2- فعالیت؛
3- معنا.

ادراک و قضاوتی که برمبنای رمزگشایی از معانی 
در ذهن فرد شکل می گیرد، منجر به خلق حس 

مکان می گردد.

کانتر
1977

1- کالبد؛
2- فعالیت؛ 
3- تصورات.

سه مؤلفه کالبد، فعالیت و تصورات در خلق حس 
مکان دخیل هستند.

الکساندر
1977

- خلق تمامیت محیطی و بهسازی آن؛
- الگوی رویدادها.

همه حیات و روح هر مکان و همه ادراکات ما 
در آن مکان، نه فقط به محیط کالبدی اش، بلکه 
به الگوی رویدادهایی بستگی دارد که در آنجا 

اتفاق می افتد.

جان پانتر
1991

1- کالبد )منظر، چشم انداز، نفوذ پذیری،شکل 
ساخت، مبلمان شهری(؛

2- فعالیت )کاربری ها، میزان تردد پیاده، میزان 
تردد  سواره، الگوهای رفتاری، محیط مصنوع و 

خوانایی(؛
3- معنی)مناسبات فرهنگی، عملکردهای ادراکی 

و ارزیابی کیفی(.

حس مکان به واسطه فعالیت، ساختار کالبدی و یا 
معنا به وجود می آید.

مونتگومری
1998

1- فعالیت؛
2- ساختار کالبدی؛

3- معنا.

عوامل تشکیل دهنده حس مکان را فعالیت، 
ساختار کالبدی و معنا معرفی می کنند.

شولتز
1981

1- معنا )تصور محیطی، ادارک و جهت یابی، 
سابقه سکونت(؛

2- ساختار )مؤلفه های کالبدی از قبیل مصالح، 
شکل، رنگ، بافت، مقیاس، چشم انداز، برجستگی، 

تنوع، جذابیت(.

تعلق داشتن به مکان، به معنای برخورداری از یک 
پایگاه وجودی است.

حس مکان در مکان هایی یافت می شود که داراي 
شخصیت مشخص و متمایز هستند و برای فهم 
حس مکان، مفاهیم معنا و ساختار مطرح می شود. 

سیمون
شخصیت مکان، مهم ترین عامل ایجاد حس شخصیت مکان1996

مکان است.

ادراک، پیشینه ذهنی و تجارب گذشته.جان لنگ
مکان ها در افراد مختلف، حس های متفاوت ایجاد 
می کنند و نقش پیشینه ذهنی و تجارب گذشته 

افراد نیز در دریافت این حس مؤثر است. 

- احساس؛گروتر
- ادراک.

اساس ایجاد حس مکان، احساس و ادراک است 
و متکی به ذهن و متأثر از عوامل اجتماعی و 
درونی است؛ مانند: شخصیت فرد، تجارب وی، 

فرهنگ و رابطه وی با مکان.

توآن
2001

- شخصیت مکان؛ 
- حضور فرد.

حس در مکان هایی با کاراکتر مشخص و متمایز 
تبلور می یابد.

مکان دوستی، پیوندی با محبت و تأثیرگذار میان 
مردم و مکان ها.
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معنا و مفهوم دلبستگی به مکان1. 21112

دلبستگی مکانی، به عنوان یکی از سطوح حس مکان، از اوایل دهه 1980 و به دنبال طرح مفهوم مکان در دهه 
 Tuan, 1974;( 60، در حوزه روان شناسی محیطی وارد شد. در علم جغرافیای انسانی، مفهوم حس مکان شفاف شد
 Altman & Low, 1992; Scannell( که تحت عنوان دلبستگی در روان شناسی محیط توسعه یافت ،)Relph, 1976

Gifford, 2010 &(، و درنهایت در معماری و شهرسازی، طراحان به دنبال کشف ویژگی های کالبدی هستند که بر 

حس دلبستگی مؤثر است.

دلبستگی به مکان، رابطه نمادین ایجا شده توسط افراد نسبت به مکان است که معنای احساسی، عاطفی و 
 Altman &( فرهنگی مشترکی به یک فضای خاص می دهد و مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به محیط است
Low, 1992: 5(، و به عنوان یک بُعد از کلیت حس مکان، وابستگی عاطفی مثبتی است که بین فرد و مکان توسعه 

می یابد )Stedman, 2003: 72(. آلتمن )1992(، دلبستگی به مکان را آن نیروی گرانش مؤثر میان مردم و مکان 
تعریف می کند )Altman & Low, 1992: 5(. وی، تأثیر سه مؤلفه »احساسات«، »شناخت« و »فعالیت« را در درجه 
و میزان پیوند افراد با مکان، مهم می داند. مؤلفه احساسات، به عواطف درونی فرد و موقعیت های او باز می گردد؛ 
مؤلفه شناخت، وابسته به ادراک و شناخت مکان از سوی فرد است؛ و مؤلفه فعالیت و رفتار در مکان، نمایانگر وجود 

گزینه های گوناگون پیِش رو در راستای تحقق اهداف فرد است.

می سازند  خود  برای  را  مکان  معنای  شخصی  به صورت  افراد  که  است  روشی  بر  تأکید  مکان،  به  دلبستگی 
)Gifford, 2002: 23(؛ که با ارتباط نمادین با مکان و دادن معانی عاطفی و حسِی مشترک فرهنگی، توسط افراد به 
مکان خاص یا سرزمین شکل می گیرد و مبنای نحوه ادراک گروه یا فرد از مکان و نحوه ارتباط وی با آن می باشد 

)دانشپور و دیگران، 1388: 39(. 

دلبستگی«  »فرایند  و  »کاربران«  کالبدی«،  »محیط  را  دلبستگی  حس  اجزای   ،)2010( گیفورد2  و  اسکانل 
می داند. هرکدام از این اجزا ممکن است دارای سطوح مختلفی باشند. دلبستگی کاربران در دو مقیاس انفرادی و 
گروهی و در سطوح مختلف فرهنگی، روا ن شناختی و بیولوژی قابل مطالعه است. محیط کالبدی، در مقیاس های 
مختلف جغرافیایی و یا قلمرو زندگی همچون خانه، همسایگی، محله، شهر یا کشور می تواند در نظر گرفته شود. 
زمانی که جزء فرایند حس دلبستگی مورد مطالعه قرار می گیرد، تفاوت بین پیوندهای عاطفی، شناختی و رفتاری 

تبیین می شود )گیفورد، 2010، به نقل از قاضی زاده، 1390: 36(.

1- Place Attachment
2- Scanell & Gifford
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شکل13 نمودار الگوی سه بُعدی حس دلبستگی به مکان، مأخذ: Scanell & Gifford,2010: 2، به نقل از 
قاضی زاده، 1390: 36

وابستگی به مکان1. 21113

وابستگی به مکان یک بستگی عملکردی است که منعکس کننده اهمیت مکان در تهیه شرایط و خصوصیاتی 
برای حمایت از اهداف ویژه و فعالیت های خاص است. این واژه از نظر استوکول و شوماخر2 )1981(، به مثابه درک 
افراد از پیوندهای مستحکم بین خود و محیطشان است. این پیوندهای قوی لزومًا مثبت نیستند. ویلیام پیترسون3 
)1992(، ایده حس وابستگی به مکان را متوجه بخشی از مفهوم دلبستگی می دانند که به تأمین حس رضایت و 

تأمین نیازها و خواسته های کاربران مربوط می شود )خدایی، 1394: 156(.

این رابطه بر کیفیت محیط برای فعالیت مورد نظر در مقایسه با سایر مکان ها تأکید دارد. مؤلفه های زیستی- 
کالبدی مکان و تعامالت اجتماعی، نقش ُپررنگی در تعیین ماهیت رابطه فرد و مکان دارد. 

وابستگی به مکان عمومًا در سه بُعد زیر تعریف می شود:

الف( توانایی پاسخگویی مکان به نیازهای فرد یا به عبارت دیگر، فرصت هایی که یک مکان برای رفع نیازها و 
اهداف وی فراهم می کند، که به  وجود یا امکان مشارکت در فعالیت های خاص در مکان نیز اشاره دارد؛

ب( تأثیرات حسی در ارتباط با مکان: احساس مثبت یا منفی نسبت به یک مکان؛

ج( میزان تجارب قبلی فرد از مکان، مبتنی بر تعداد تجارب قبلی از مکان های مشابه، تعداد دفعات حضور در 
مکان خاص و میزان توقف در مکان )دانشپور، 1388: 40(.

درواقع وابستگی به مکان، جزء عملکردی دلبستگی به مکان است که انعکاس دهنده نوع ارتباط فرد با مکان 
بوده و موجد ارتباطی بین فرد و مکانی خاص بوده و براساس توان آن در پاسخگویی به فعالیت ها و اهداف وی 

است )دانشپور، 1388: 40(.
1- Place Dependence
2- Stokol & Schumacher
3- William Piterson
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معنا و مفهوم حس تعلق به مکان1. 21114

تعلق به مکان، سطح باالتری از حس مکان است که به منظور بهره مندی و تداوم حضور انسان در مکان، نقش 
تعیین کننده ای دارد )فالحت، 1384: 37(. این حس به پیوند فرد با مکان منجر می شود که انسان خود را جزئی از 
مکان می داند و براساس تجربه های خود از نشانه ها، معانی، عملکرد ها و شخصیت، نقشی برای مکان در ذهن خود 

 .)Steele, 1981: 44( متصور می شود و مکان برای او مهم و قابل احترام می گردد

از نگاه پدیدارشناسان جغرافیای انسانی، حس تعلق به معنای پیوندی محکم و عاملی تأثیرگذار میان مکان با 
اجزای تشکیل دهنده آن می باشد که این پیوند به صورت مثبت بوده و سبب گسترش عمق ارتباط و تعامل فرد با 
محیط می گردد و با گذر، زمان عمق و گسترش بیشتری می یابد )Relph, 1976; Tuan, 1974, 1977(. تحقیقات 
به عمل آمده نشان می دهد که هرچه مدت ارتباط افراد با یک مکان بیشتر شود، به همان نسبت شناخت و ادراک 
انسان از آن مکان افزایش یافته و امکان ایجاد معنای تعلق در محیط افزایش می یابد )جوان فروزنده، 1390: 40(. 

حس تعلق در روان شناسی محیطی نیز همواره از موضوعات جالب و مورد توجه بوده است. آلتمن )1992(، حس 
تعلق در محیط را بیش از تجربه شناختی دانسته و اعتقاد دارد که این حس، عقاید فرهنگی مرتبط کننده افراد با 
محیط را شامل می شود و خصوصیات این محیط را در سه عامل »مقیاس«، »اختصاصی بودن« و »قابل دسترس 

.)Altman & Low, 1992( بودن« بیان می کند

در دانش های طراحی نیز برگرفته از نتایج پژوهش های بین رشته ای، رّدپای کالبدی نظریه های مختلف حس 
تعلق قابل شناسایی است. کوین لینچ، با تأکید بر وابستگی معنای محیطی بر فرایند شناختی، با استفاده از نقشه های 

شناختی، به بررسی معانی مورد نظر استفاده کنندگان از مکان می پردازد )لینچ، 1381(. 

به طورکلی می توان دو دسته بندی را برای حس تعلق به مکان ذکر نمود:

1- تعلق اجتماعی: این گونه از تعلق که عمدتًا بر پایه تعامالت اجتماعی در محیط صورت می گیرد، براساس 
نظریه محیط اجتماعی شکل گرفته و محیط از این منظر، ترکیبی از عناصر اجتماعی را دارا می باشد که فرد در آن به 
جست وجوی تعلق خاطر خود می پردازد. الوسون در کتاب معروف خود با نام زبان فضا، با اشاره به قوانین اجتماعی 
محیط به عنوان ضوابط طراحی، از آن ها باعنوان قوانین نانوشته نام برده که از هنجارهای ارزشی جوامع منبعث از 

.)Lawson, 2001( فرهنگ و تعامالت اجتماعی نشأت می گیرد

2- تعلق کالبدی به مکان: این نوع از تعلق، برگرفته از عناصر و اجزای کالبدی مکان به عنوان بخشی از فرایند 
شناخت و هویت انسانی می باشد. ریجروالواراکس در مطالعات خود به نقش مهم و اساسی تعلق کالبدی اشاره کرده 
و از آن به عنوان ریشه داری یاد می کند که براین اساس فرد، محیط را بر همراه عناصر کالبدی آن در شکل دهی 

معنای تعلق به خاطر می سپارد )جوان فروزنده، 1390: 35(.

1- Place Belonging
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باتوجه به بررسی های به عمل آمده، حس تعلق برآیند سه عامل فرد، دیگران و محیط می باشد که در یک فرایند 
سه قطبی معنای محیطی، حس تعلق را ایجاد می نمایند )همان: 36(

Gustafson,2001: 10 :شکل14 نمودار مدل معنای مکان، مأخذ

معنا و مفهوم هویت و هویت مکان1 . 21115

محمد معین در فرهنگ لغت فارسی خود در ارتباط با هویت به موارد ذیل اشاره می نماید: 1- هستی، وجود؛ 
2- آنچه موجب شناسایی شخص می باشد؛ 3- هرگاه ماهیت با تشخص، لحاظ و اعتبار شود، هویت گویند و گاه 
هویت به معنای وجود خارجی است و مراد تشخیص است. در بیان معنای هویت، به واژه دیگری به نام »تشخص« 
و درواقع عامل شناسایی و مبنای تشخیص قرار گرفتن اشاره شده است که به نوعی به نظر می رسد به آن، به عنوان 

معادل فارسی هویت نگریسته می شود )معین، 1371: 1085(.

به معنای متداول امروزی، هویت نتیجه فرایند این همانی، به مفهوم هم ذات پنداری، هویت یابی، احراز و تشخیص 
هویت، مبتنی بر فرایند مقایسه بین عینیتی موجود با اطالعات و داده هایی از آن در یک حافظه است )پاکزاد، 1385: 

.)104-100

یا  و  از سایر مکان ها شناخته  متمایزی  به عنوان مکان  را  یعنی حدی که شخص می تواند یک مکان  هویت 
بازشناسی نماید. به طوری که شخصیتی مشخص، بی نظیر یا حداقل مخصوص به خود را دارا شود. این کیفیتی است 
که طراحان غالبًا در جست وجوی آن بوده و به گرمی در مورد آن بحث می کنند. هویت، عملکردی واضح، تقریبًا 

عملی و قابل پیش بینی دارد )لینچ، 1384: 168(.

مفهوم روا ن شناختی هویت مکانی اولین بار توسط هارولد پروشانسکی مطرح شد. وی هویت فردی را منبعث 

1- Place Identity
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از هویت مکانی و این هویت را نشأت گرفته از ادراک، شناخت و نهایتًا احساسات نسبت به مکان می داند. وی بر 
نقش عوامل کالبدی به عنوان بخشی از عناصر اجتماعی در محیط تأکید می کند و براین اساس، عامل مهم تعامل 
و ارتباط تنگاتنگ فرد با محیط خود را به عناصر کالبدی محیط به عنوان بخشی از هویت ذهنی و فردی ارجاع 

)Proshansky, 1983: 59(. می دهد

از نقطه نظر رلف، هویت مکان ها مثل تمامی تصورات، مبتنی بر تقابل سه قطب »من«، »دیگری« و »ما« 
هستند. »من« اساسًا به واسطه عالیم و نمادهایی، با »دیگری« ارتباط برقرار می کند تا احتمال ایجاد »ما« به وجود 

آید و به آن اعتبار مؤثری بخشد )رلف، 1389: 61(.

شولتز می گوید: »ما همواره هویت خود را با ذکر مکان خاستگاهمان تعریف می کنیم. هویت انسان، به دیگر 
سخن، تابعی است از نقش و میزان مشارکت وی در هویت بخشی به یک مکان« )شولتز، 1391: 37(. همچنین وی 
معتقد است که هویت به معنای زیستن در جهانی است که هم مکان و هم اجتماعی که فرد در آن میان می زید را 

شامل می شود )همان: 38(.

از نقطه نظر الکساندر، هویت، تجسم کیفیتی بی نام است که مبنای حیات و روح هر انسان، شهر، بنا یا طبیعت 
بوده و حاصل شکل گیری تدریجی در راه بی زمان ساختن و درنتیجه تکرار مستمر الگوهای خاص، در مکان است 

)الکساندر، 1390: 53(.

لینچ در تعریفی نزدیک با این تلقی می گوید: »هویت مکانی پیوند نزدیکی با هویت شخصی پیدا می کند. اینکه 
»من اینجا هستم« حکایت از »من هستم« دارد؛ زیرا مکان های معنادار و قابل درک، تکیه گاه مناسبی است که 
خاطرات شخصی، احساس ها و ارزش ها بر آن تکیه می کند«. از نقطه نظر وی، هویت به عنوان ساده ترین شکل 
»حس یک سکونتگاه« مبنی بر پیوند و ارتباط میان عناصر و رویدادهای آن با مفاهیم غیرفضایی و ارزش ها در یک 
تجلی منسجم ذهنی از زمان و فضا، حدی است که شخص در سایه آن می تواند مکانی را متمایز از سایر مکان ها، 
مورد شناسایی قرار دهد )لینچ، 1384: 167-168(. به عقیده وی، هویت یعنی حدی که شخص می تواند یک مکان 
را به عنوان مکان متمایزی از سایر مکان ها شناخته و یا بازشناسی نماید؛ به طوری که شخصیتی مشخص، بی نظیر یا 

حداقل مخصوص به خود را دارا شود )همان: 168(.

از نقطه نظر نوربرگ شولتز، محیط تنها درصورتی به محیط اجتماعی بامعنا تبدیل می شود که امکاناتی غنی در 
تعیین هویت به ما ارزانی کند. زندگی بشر در هرجایی قرار نمی گیرد؛ بلکه فضایی را که حقیقتًا عالم کوچکی است، 

یعنی نظامی از مکان های بامعنا را پیش انگاری می کند )شولتز، 1384: 54-53(. 

کاشی و بنیادی در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان »تبیین مدل هویت مکان- حس مکان و بررسی عناصر 
و ابعاد مختلف آن«، هویت مکان را معادل با حس مکاِن »ما« تعریف کرده اند و عنوان کرده اند که هویت مکان 
بخشیدنی نیست، بلکه طی زمان و فرایندی به وسیله مردم شکل می گیرد؛ اما ابتدا باید از طریق عوامل کالبدی، 
فعالیت و معنا به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده، اقدامات الزم در راستای رسیدن به هویت مکان را انجام داد )کاشی 
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و بنیادی، 1392: 43-52(. به نظر می رسد عوامل مؤثر در شکل گیری هویت مکان و حس مکان، همسان هستند 
و شامل عوامل کالبدی، فعالیت و معنا می باشند. اما منظور از مؤلفه های کالبدی، فعالیتی و معنایی در حس مکان، 
مؤلفه کالبدی فردی، مؤلفه فعالیتی فردی و همچنین مؤلفه معنایی فردی است؛ بدین معنی که این مؤلفه ها در 
انسان های مختلف متفاوت است، اما وقتی این انسان های مختلف در مکانی کنار یکدیگر زندگی می کنند، در اجزا 
و عناصر تشکیل دهنده این عوامل )ساختار کالبدی، فعالیتی و معنایی(، اشتراک دارند که برهمین اساس مکان های 
موجود در محله خود را شکل می دهند. به این مؤلفه های اشتراکی )ساختار کالبدی، فعالیتی و معنایی(، مؤلفه های 

تشکیل دهنده هویت مکان می گویند )کاشی و بنیادی، 1392: 52-43(.

فرایند تعامل انسان– محیط تا شکل گیری حس مکان. 212

احساس . 21211

احساس، گام نخست ارتباط انسان با محیط است که شامل کسب اطالعات از محیط به وسیله حواس پنج گانه، 
تبدیل اطالعات به صورت پیام های قابل انتقال به مغز و درنهایت مخابره این اطالعات به مغز است. مرحله احساس 
شامل تجزیه و تحلیل اطالعات در مغز و معنی دادن به آن ها نمی شود. )پاکزاد، 1391(. اندام های حسی به مثابه 
 واسطه و میانجی برای دانش و ادراک عمل می کنند و حواس، علت ادراک به شمار می آیند )شولتز، 1391: 70(. 

معماری و شکل شهر از طریق تمامی حواس درک می گردد )چپ من، 1386: 185(. 

در روان شناسی ادراک، از آن جهت از احساس بحث می شود که با کیفیات و اعمال روانی در ارتباط بوده و 
مقدمه ای برای هرگونه فعالیت ادراک حسی است )پاکزاد، 1391(. بشر به عنوان گیرنده در مغز خود به تجزیه و 
تحلیل اطالعاتی می پردازد که از طریق حواس دریافت کرده و آن ها را با معانی ذهنی خود تطبیق می دهد. در این 
تجزیه و تحلیل است که عوامل اجتماعی و روانی مانند شخصیت فردی و تجارب فردی و جمعی، نقش اساسی پیدا 

می کند و منجر به ایجاد تصویر ذهنی از واقعیت می شود )پاکزاد، 1385: 102(.

ادراک و شناخت. 21212

با طرح واره های ذهنی هدایت می شوند )لنگ،  ادراک و شناخت دشوار است؛ زیرا هر دو  تفکیک فرایندهای 
1394: 110(. سردرگمی در مورد تمایز بین ادراک و شناخت در تعاریف لغت نامه ای آن ها نیز حفظ می شود. به نقل 
از گدی )1965(، درک کردن می تواند هم به معنای آگاه شدن از طریق حواس و هم به معنای کسب آگاهی از راه 
ذهن باشد. شناخت را واژه ای در نظر می گیرند که دانستن به وسیع ترین مفهوم آن، مشتمل بر احساس، ادراک و 

غیره از آن مستفاد شود )کانتر، 1392: 26(.

ادراک، فرایند کسب اطالعات از محیط اطراف است. این فرایند فعال و هدفمند است. ادراک نقطه ای است که 
شناخت و واقعیت به هم می رسند )Neisser, 1977، به نقل از لنگ، 1394: 97(.

نظریات متفاوتی در زمینه نحوه ادراک محیط از سوی اندیشمندان مختلف بیان شده است که از مهم ترین آن ها 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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1- »نظریه کنش متقابل ادراک« )Ittelson,1973(: که بیشتر دیدگاهی خردگرا به محیط کالبدی– فضایی 
و  انسان  رابطه  بر  و  دارد  آن  از  پاسخ های حاصل  و  ادراکی محیط  ویژگی های حسی–  به  توجه خاصی  و  است 
محیط متمرکز است؛ 2- »نظریه اکولوژیک ادراک« )گیبسون، 1966(: که مبتنی بر روان شناسی اجتماعی است 
و پیشگامان آن، افرادی چون لوین )1944( و بارکر )1968( و دیگران بودند و بیشتر دیدگاهی کل گرا و یکپارچه 
است؛ 3- »روان شناسی گشتالت« که رویکردی به ادراک فرم و رابطه شکل- زمینه در فرایند ادراک دارد )لنگ، 

1394: 12 و 97(. 

رویکرد دیگری نیز وجود دارد که بیشتر به نحوه دریافت معانی از محیط توسط انسان می پردازد و نه اساسًا به 
چگونگی ادراک محیطی. در این رویکرد که »ارتباط غیر کالمی« نام دارد، نظریه پرداز آن آموس راپاپورت به دو 
مفهوم »معنا« و »ارتباط« اشاره مستقیم دارد. وی معتقد است زبان گفتاری، رفتار غیرکالمی و فرهنگ، همگی 
نقش هایی را هم در به وجود آوردن یک رفتار و هم درک آن، ایفا می کنند )راپاپورت، 1391: 85(. از آنجا که همه 
رفتارها در بستر یک زمینه و متن اتفاق می افتند، و هر زمینه ای بر پایه معانی ساخته شده است، چنین نتیجه می شود 
که مردم در زمینه های مختلف با یافتن اشاره های آن معانی، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند و این اشاره ها 
ممکن است در محیط کالبدی وجود داشته باشند. بنابراین زمینه برای بررسی معانی، اهمیت بسیار پیدا می کند و 
درواقع، در موضوعات مختلف، هرچه بیشتر مورد تأیید قرار می گیرند )راپاپورت، 1391: 80(. وی معتقد است که 
معنای اشاره ها با فرهنگ و زمینه مرتبط است. ذهنی تعریف و تعبیر می شود و بنابراین با معنی مرتبط است؛ با 
قدری دانش در مورد زمینه و فرهنگ، قوانین آن ها و انگاره ها. اشاره، پاسخ های مناسب را درصورتی که فهمیده 

شوند، استخراج خواهد کرد )راپاپورت، 1391: 194(.
جدول13 جمع بندی مفاهیم نظریات مطرح در زمینه ادراک

مبانی فکریمکتب

توجه به ادراک فرم و رابطه شکل- زمینه و اساس امتزاج را انتقال ساختار خودانگیخته داده های حسی به روان شناسی گشتالت
مغز می داند.

تأکید بر نقش تجربی ادراک و رابطه پویا بین فرد و محیط. ادراک، کنشی متقابل است که در آن محیط، مکتب کنش متقابل
مشاهده گر و ادراک وابستگی متقابل دارند.

مکتب اکولوژیک 
ادراک

به جای به حساب آوردن حواس به عنوان کانال حسی، آن را نگاهی ادراکی در نظر می گیرد. ادراک حرکت از 
طریق تغییر در نظم بصری.

رویکرد ارتباط 
غیرکالمی

به نحوه دریافت معانی از محیط توسط انسان می پردازد و نه اساسًا به چگونگی ادراک محیطی. زبان 
گفتاری، رفتار غیرکالمی و فرهنگ، زمینه همگی در ادراک و رفتار مؤثر است.

به عقیده لنگ، اطالعات محیط از طریق فرایندهای ادراکی به دست می آید، که به وسیله طرح واره های1 ذهنی 
برانگیخته شده و توسط نیازهای انسانی هدایت می شوند. این طرح واره ها تا حدودی فطری و تا حدودی آموختنی 
هستند و پیوند ادراک2 و شناخت3 را برقرار می سازند. طرح واره ها، نه تنها فرایندهای ادراکی، بلکه واکنش های احساسی 

1- Schemata
2- Perception
3- Cognition
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)عاطفه(1 و اعمال )رفتار فضایی(2 را هدایت می کنند و در مقابل، این فرایندها و واکنش ها نیز طرح واره های ذهنی را 
به عنوان حاصل رفتار ادراک شده تحت تأثیر قرار می دهند. احساسات و واکنش های انسانی توسط قابلیت های محیط 

طبیعی و ساخته شده، محیط فرهنگی و شخصیت درونی انسان، محدود می شوند )لنگ، 1394: 95(. 

گلکار فرایند ادراک را این گونه توضیح می دهد: »رابطه ای دوطرفه میان ویژگی های محیط شهری از یک سو 
دارد. در مرحله نخست، محیط شهری هندسه و  از سوی دیگر وجود  انسانی  رفتار  و  ارزیابی  ادراک، شناخت،  و 
ویژگی های ملموس خود نظیر ویژگی های بصری، صوتی، بو و غیره را در معرض حواس پنج گانه انسان قرار می دهد 
و اصطالحًا محیط شهری توسط فرد مورد ادراک3 قرار می گیرد. محصول تعامل در این مرحله پدیده ای است به 
نام »منظر شهری«4. در مرحله دوم، محیط شهری توسط فرد، مورد شناخت5 قرار می گیرد. در این مرحله ذهن فرد 
براساس داده های محیطی، طرح واره های ذهنی، تجارب و خاطرات قبلی، تصویری از محیط ساخته و معنای معّینی 
را به محیط الصاق می نماید. محصول تعامل میان محیط شهری و ذهن فرد، پدیده ای است به نام »منظر ذهنی 
شهر«6. در مرحله سوم، ذهن فرد براساس شناختی که از محیط به دست آورده و فرایندهای تأثری و ارزیابانه نسبت 
به محیط، واکنش عاطفی مثبت یا منفی پیدا می کند. محصول تعامل محیط شهری و ذهن ارزیابانه فرد، پدیده ای 
است که جک نسر، از آن با اصطالح منظر ذهنی- ارزیابانه شهر7 نام می برد. در مرحله چهارم، از تعامل میان محیط 
شهری و انسان، فرد برمبنای محتویات منظر ذهنی– ارزیابانه خود که نشان دهنده احتمال رویدادهای محتمل الوقوع 

در محل است، به رفتار معّینی دست می زند« )گلکار، 1393: 165(.

شکل15 نمودار فرایند ادراک و تعامل میان انسان و محیط، مأخذ: گلکار، 1393: 166

1- Affect
2- Spatial behavior
3- Perception
4- Cityscape
5- Cognition
6- City Image
7- City Evaluative Image
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بررسی چگونگی شکل گیری تصور ذهنی و تداعی معانی. 21213

پس از مرحله احساس فضا و مکان، در مرحله بعدی از فرایند شناخت و ادراک، به خاطر آوردن و تصور ذهنی 
شکل می گیرد. گدس )1949(، در فرایند شناخت خود بیان می کند که انسان ها به کمک احساسات خود وارد دنیای 

.)Geddess,1949( تصور می شوند

طرح واره های ذهنی1 امکان یادگیری و رفتار کردن را فراهم می آورند )لنگ، 1394: 107(. به عقیده نسر، یک 
طرح واره ذهنی در درون فرد ادراک کننده است، کیفیت آن را تجربه تعیین می کند و تا حدودی ویژه چیزی است 
که ادراک می شود )لنگ، 1394: 107(. تصوراتی که مردم از محیط خود دارند نوعی طرح واره ذهنی است. این 
طرح واره ها می توانند آن گونه که کوین لینچ در کتاب تصویر شهر )1960( معرفی کرده، تصاویر شمایلی2 بوده یا 
آن گونه که توسط آنسلم استراوس در کتاب تصاویر شهر امریکایی )1961( بحث شده، تصاویر تداعی کننده )معانی 

نمادین( باشند )لنگ، 1394: 107(. 

انسان به عنوان گیرنده، اطالعاتی را که از طریق حواس دریافت کرده، در مغز خود تجزیه و تحلیل می کند 
این تجزیه و تحلیل است که عوامل اجتماعی- روانی، مانند  با معانی ذهنی خود تطبیق می دهد. در  را  و آن ها 
شخصیت فردی و تجارب فردی و جمعی نقش اساسی پیدا می کند و منجر به ایجاد تصویر ذهنی از واقعیت می شود. 
بنابراین اطالعات پردازش شده در ذهن )تصویر ذهنی از  این تصویر به نوبه خود بر رفتار شخصی تأثیر می گذارد. 

محیط یا فضای مورد ادراک( را »سیما یا تصویر ذهنی« می گویند )پاکزاد، 1385: 102(.

تصویر ذهنی فرد از محیط، دستاورد دو عامل اصلی است: 1- خاطرات، روابط، تجربه ها، آرزوها و توقعات او؛ 
2- دانسته های سه بُعدی دریافت شده از محیط که تصویر ذهنی را به صورت طرح واره شکل می دهد )پاکزاد، 1385: 

.)168

کوین لینچ در مطالعه ای که کتاب تصویر شهر براساس آن نوشته شد، نتیجه گرفت که تصاویر ذهنی شهر در 
سه زمینه هویت3، ساختار4 و معنا5 قابل تحلیل و تبیین هستند. هویت به اشیائی از محیط اطالق می شود که در 
رابطه شکل– زمینه 6 نقش شکل را ایفا می کنند؛ و معنا، سودمندی احساسی یا عملی عناصر محیط است. در تحقیق 
مذکور، لینچ تنها به دو زمینه مذکور پرداخته است و درنتیجه ویژگی های ساختاری یا فرمی محیط را از معنای 
آن تفکیک کرده است )لنگ، 1394: 154(. نکته اصلی مطالعه لینچ، تشخیص عناصر ساختار کالبدی شهرها بود 
که می توانند در شهر، وضوح و خوانایی الزم را ایجاد کنند. او نتیجه گرفت که مردم برای سامان دادن به تصاویر 

1- Schemata
2- Iconic
3- Identity 
4- Structure 
5- Meaning 
6- Figure-ground
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ذهنی آشنا از پنج عامل راه1، لبه 2، محله3، گره4 و نشانه های5 شهری استفاده می کنند )همان(. وی معتقد است که 
براین اساس، تصویری روشن از شهر در ذهن فرد به وجود می آید. به باور لینچ، این عناصِر تشکیل دهنده تصویر ذهنی 

از شهر می باید دارای نکته های زیر باشد تا شهر بتواند در ذهن مخاطب خود خوانا باشد:

مفصل ها10؛  وضوح   -5 برتری9؛  و  تسلط   -4 پیوستگی8؛   -3 فرم7؛  سادگی   -2 نقش6؛  وضوح  یا   1-تمایز 
6- وجود تنوع11؛ 7- دامنه دید12؛ 8- آگاهی به حرکت13؛ 9- تسلسل14 ؛10- اسامی و معانی15 )لینچ، 1384(.

لینچ بیان می کند که یک تصور محیطی خوب، به دارنده آن درکی مهم از امنیت احساسی می بخشد )شولتز، 
1389: 35(. شولتز نیز در این ارتباط معتقد است که جایی که نظام جهت یابی ضعیف است، تصویر سازی مشکل 
می شود و انسان احساس گم گشتگی می کند. وحشت از گم شدن، ناشی از نیازی است که یک اندام متحرک برای 
نمایانی می نامد  است،  برابر گم شدن  در  انسان  حافظ  را که  کیفیت محیطی  لینچ،  دارد.  پیرامونش  در  جهت یابی 

)همان(. اثر لینچ، سهم اساسی در نظریه مکان دارد.

دونالد اپلیارد )1969(، سه دلیل را عامل شناخت بهتر بعضی ساختمان ها می داند. این سه عامل ویژگی های 
فرم16، ویژگی های رؤیت پذیری17 و ویژگی های استفاده و اهمیت18 هستند. 

به عقیده لنگ، ویژگی هایی مانند فرم، رؤیت پذیری و استفاده خاص، ازجمله عوامل مهم برای تشخیص یک 
ساختمان و به خاطر سپردن آن است )لنگ، 1394: 159(.

راپاپورت معتقد است معنای اشاره ها با فرهنگ و زمینه مرتبط است. ذهنی تعریف و تعبیر می شود، بنابراین با 
معنی مرتبط است؛ با قدری دانش در مورد زمینه و فرهنگ، قوانین آن ها و انگاره ها. اشاره، پاسخ های مناسب را 
درصورتی که فهمیده شوند، استخراج خواهد کرد )راپاپورت، 1391: 194(. زبان گفتاری، رفتار غیر کالمی و فرهنگ، 

همگی نقش هایی را هم در به وجود آوردن یک رفتار و هم درک آن ایفا می کنند )همان: 85(.

1- Path
2- Edge
3- District
4- Node
5- Landmark
6- Singularity
7- Form simplicity
8- Continuity
9- Dominance
10- Clarity of joint
11- Directional differentiation
12- Visual scope
13- Motion awareness
14- Time series
15- Names and meanings
16- Form attributes
17- Visibility attributes
18- Use and significance attributes
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شود مشتق  دارد،  وجود  مکان  در  که  شده ای  ساخته  فرم  و  فعالیت  از  می تواند  معنا  مونتگومری،  عقیده   به 
.)Montgomery, 1998: 93-115(

حس مکان و عمل فضایی1. 21214

مرحله پس از ادراک، مرحله ای است که حس مکان در فرد براساس احساس، تصور ذهنی و ادراک صورت گرفته 
در مراحل قبل ایجاد می شود و فعالیت های فرد در مکان، تحت تأثیر این احساس صورت گرفته و فرد به تجربه 
نوعی  و  تعامل صمیمی  طریق  از  تجربیات  این  می یابد.  دست  مکان  به  نسبت  خاص  معنوی  و  عاطفی  حسی، 

هم ذات پنداری با مکانی که فرد در آن حضور دارد، قابل تحقق است )فالحت، 1384: 36(.

گروتر معتقد است که اساس ایجاد حس مکان، احساس و ادراک است؛ یعنی وقتی که عینیت محیط معنای 
ویژه ای می یابد، فرد نسبت به آن احساس خاصی پیدا می کند و براساس این احساس، رابطه ای میان خود و محیط 
حس می کند. برقراری این ارتباط عاطفی سبب می شود که محیط جای خود را در ذهنیت فرد باز کرده و به اصطالح 
هرچه بیشتر درونی شود و تبدیل به چیزی فراتر از مجموعه ای گزینش شده  از اطالعات محیط گردد. این مجموعه 
درونی شده، منفک از محیط نیست ولی بیشتر از آنکه قائم به محیط باشد، متکی به ذهن و متأثر از عوامل اجتماعی 

و درونی مانند شخصیت فرد، تجارب وی، فرهنگ و رابطه وی با مکان است )گروتر، 1383(. 

به طورکلی در وهله اول، شخص در مواجهه با محیط کالبدی، آن را به ادراک د آورده و سپس به مرور زمان 
و از طریق فعالیت ها و ارتباطات، آن را به مرحله شناخت درمی آورد. در این مرحله است که تصاویر ذهنی شکل 
می گیرند و تصویری از مکان در ذهن نقش می بندد. مرحله بعد، احساس نسبت به مکان است که حاصل رابطه ای 
عاطفی و محبت آمیز با مکان است و امتداد این احساس، سبب تعلق به مکان و درنهایت، شکل گیری هویت می شود.

مرحله پراتیک یا عمل فضایی، مرحله پس از ایجاد حس مکان است. گدس مطرح می کند که در این مرحله 
اعمال مشترک، اداره شده، هدفمند شده و همکاری صورت می گیرد )Geddes, 1949(، شهر در عمل به وجود می آید 
ایجادشده در فرد،  براساس حس مکان  به زندگی و جامعه گروهی دست می یابیم. عمل فضایی، عملی است  و 
به طوری که فرد ارتباط عاطفی عمیقی را با مکان برقرار کرده، مکان برای او قابل احترام و ارزشمند شده و در حفظ 

آن می کوشد.

فرایند شکل گیری و سطوح مختلف حس مکان. 213

حس مکان دارای سطوح و درجات مختلفی برای هر انسان می باشد. سطح و یا مرحله یک حس فردی از مکان، 
 Shamai,( بازتاب از یک چندگانگی عناصری است که در احساس ها و روابط و تعهد به مکان خالصه می شوند

.)1991: 348

به طورکلی فرایند شناخت و دلبستگی عاطفی به یک موضوع )شیء، مکان، فرد و سایر موضوعاتی که فرد در 

1- Spatial Pratig 
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زندگی روزمره با آن روبه روست( مبتنی بر تجارب قبلی زندگی، ساختارهای رفتاری، شناختی، حسی و اجتماعی فرد 
می باشد. افراد بر اساس طرح رفتاری، شناختی، حسی و اجتماعی از خود Self ساخته و تمام تجارب و رویارویی های 
تازه خود با موضوعی نو را بر پایه این طرح، ادراک، ساماندهی و طبقه بندی نموده و به خاطر می سپارند. به عالوه این 
طرح از »خود«، محرک انگیزه های رفتاری فرد نیز می باشد. بنابراین در همان هنگام که خود ساخته می شود، نیازها 
و توقعات فرد نیز بنا شده و هنگامی که شیء یا موضوعی این نیازها را برآورده می کند، فرد احساس آسایش و امنیت 
نموده و به برآوردن نیازهایش به صورت عینی و ذهنی ادامه می دهد. به این ترتیب، فرد به آن شیء یا موضوع، جذب 
شده و براین اساس با بیان عواطف خود، از این جذبه، توجه و مراقبت می کند )دانشپور و دیگران، 1388: 48-37(.

به نظر می رسد در فرایند شکل گیری حس مکان، چگونگی تجربه مکان نقش قابل توجهی دارد. چرا که اواًل 
 Shamai,( مکان کلّیتی است که به واسطه تجربه های حسی محیطی پرمعنا و تام انسان، احساس و ادراک می شود
349 :1991( و ثانیًا حس مکان، پیوندی است شناختی، ادراکی و عاطفی با عناصر مکان که انسان آن ها را در طول 

زمان می آفریند و در شکل گیری آن الگوی انسانی، الگوی محیطی و الگوی ارتباط بین محیط و انسان، نقش اصلی 
را دارا هستند. ازاین رو در فرایند شکل گیری حس مکان، به واسطه تجربه حسی مکان و قرارگیری فرد در معرض 
اطالعات محیطی، میان انسان و مکان به طور مداوم پیام هایی رّدوبدل می شود. در این فرایند، انسان گاهی آگاهانه 
به یکدیگر  را  را شناسایی می کند، آن ها  ارزش های محیطی  نشانه ها و  از معانی،  ناخودآگاه مجموعه ای  و گاهی 
مرتبط می سازد و با انباشت ذهنی خود پیوند می دهد. انسان به کمک این فرایند مستمر، به قضاوت و ارزیابی مکان 
اقدام کرده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. درواقع به واسطه چگونگی قضاوت و ارزیابی مکان، طیف وسیعی 
از احساسات نسبت به مکان چون آگاهی، آشنایی، دلبستگی، تعهد، وفاداری و غیره در انسان شکل می گیرد که به 
چگونگی فعالیت و رفتار انسان در مکان جهت داده و آن را هدایت می کند. در این زمینه اینالهان و فینچ، برآیند دو 

الگوی هم زمان و متعامل زیر را در فرایند شکل گیری حس مکان و دلبستگی به مکان مؤثر می دانند:

1- فرایند انسانی )نیازهای انسانی و متغیرهای روان شناختی(؛

2- جنبه های محیطی )ویژگی های کالبدی و اجتماعی(.

درواقع ایشان فرایند حس مکان را به عنوان یک الگو از واکنش هایی معرفی می کنند که یک مکان در فرد 
. )Inalhan & Finch, 2004( برمی انگیزد و محصول ویژگی های زمینه و فرایندهای شخصیتی است

رایت و هاوس، سطوح اصلی حس مکان و دلبستگی به مکان را در سه سطح تقسیم بندی می کنند؛ در سطح 
اول، شناسایی و آگاه بودن از تغییرات مکان صورت می گیرد؛ در سطح دوم، انسان به تفسیر و احساس نسبت به 
تغییرات مکان می رسد که این امر از طریق خلق و تطبیق دادن معانی نمادین، ارزیابی و قضاوت مثبت یا منفی 
نسبت به تغییر مکان صورت می گیرد؛ و مرحله سوم، تطبیق و مواجه شدن با تغییرات مکان از طریق انکار یا پذیرش 

.)Wright & Howes , 2010( تغییر و انجام دادن اقدام نسبت به تغییرات مکان می باشد

گاسو )1976(، سطوح مختلف آشنایي با مکان را به صورت زیر طبقه بندی کرده است: 
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1- آشنایي سطحي با مکان: این سطح، تجربه شخص حساس ولي ناآشنا با مکان می باشد که به دنبال فهم 
این موضوع است که مکان براي افرادي که درآن سکونت دارند، چه شکل و معنایي دارد. در این سطح، حس مکان 

خودآگاه است و براي مشارکت در معناي مکان بدون پذیرش قراردادهاي اجتماعي تالش می شود.

آنکه فردي باشد جمعي و  از  ناخودآگاه مکان است و بیشتر  با مکان: این سطح، تجربه  2- آشنایي معمولي 
فرهنگی است و شامل مشارکت عمیق و بدون اندیشه در نمادهاي یک مکان است. این مشارکت به ویژه در تجربه 

مکان های مقدس و آشنا بروز می نماید.

این سطح زماني به وجود می آید که شخص، خود در مکان حضور دارد و  با مکان:  3- آشنایي بسیار عمیق 
به صورت ناخودآگاه آن را تجربه می کند. در این حالت، شخص با مکان یکي می شود )گاسو، 1976، به نقل از رلف، 

.)1389

پیتر برگر )1971( سه سطح یکی شدن مردم شناسان را با فرهنگ هایی که مورد مطالعه قرار می دهند، این طور 
بیان می کند:

1- سطح رفتاری: شرکت در فعالیت های فرهنگی به عنوان یک شاهد بی احساس؛

2- سطح تأکیدی و یا احساسی: مشارکت عاطفی و نیز رفتاری و درعین حال دانستن این نکته که عضو کامل 
آن فرهنگ نیستند؛

3- سطح شناختی یا بومی شدن: که درآن صورت، انجام مردم شناسی فرهنگی محال می شود )برگر، 1971، به 
نقل از رلف، 1389(.

ِرلف )1976( بر دیالکتیک درون و بیرون به عنوان هسته اصلی تجربه مکان تأکید دارد. از نظر وی عمیق ترین 
سطح وابستگي به مکان، به صورت ناخودآگاه به وجود می آید و طي آن اُنس و آشنایي با مکان از بخش هوشیار 
آگاهي محو مي شود. ِرلف این وابستگي را ریشه داری می نامد. ریشه داری، قوي ترین نوع تعلق به مکان است. او 
از بي خانماني و  بیان می کند که شامل طیف وسیعي-  براي حس مکان،  را  بُرونی و درونی  از علل  هفت درجه 

ازخودبیگانگي تا تعلق به مکان و هویت عمیق و کامل با یک مکان- را شامل می شود )رلف، 1389: 54-51(.

1- برونی بودن وجودی1؛ که در آن مکان، حس بیگانگی، غیرواقعی و ناخوشایندی برای انسان داشته و فرد 
نمی تواند با آن ارتباط برقرار کرده یا مکان را درک نماید )رلف، 1389: 51-54(. موقعیتی که شخص حس می کند 
جدا از مکان یا خارج از آن است. نمونه های این احساس، در شرایط بی خانمانی یا غربت ایجاد می شود. امروزه 
اغلب محیط های کالبدی طراحی شده، بدون وجود عمدی در این کار، با چنین نوعی از تجربه همراه است. گسترش 
پراکنده و نامنظم حومه ها، تجزیه نواحی مرکزی و پایین شهر و زوال نواحی روستایی، اغلب موجب ایجاد این نوع 

از عرصه بیرونی وجودی می شود )پرتوی، 1392: 99(.

1- Existential Outsideness
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2- برونی بودن عینی1؛ که شامل تفکیک عمیق شخص و مکان می باشد، به گونه ای که فرد خود را جدا از مکان 
از فرد تجربه کننده  )ابژه( مجزا  احساس می کند )رلف، 1389: 51-54(. در این حالت، مکان به عنوان یک شیء 
مکان، مورد مطالعه و مداخله قرار می گیرد؛ نوعی رویکرد علمی به مکان و محیط که اغلب شهرسازان، طراحان و 

سیاست گذارن آن را به کار می گیرند )پرتوی،  1392 : 99(.

می شوند  تلقی  امور  برای  جایگاهی  یا  به عنوان پس زمینه  تنها  مکان ها،  آن  در  که  اتفاقی2؛  بودن  برونی   -3
مثال،  برای  )رلف، 1389: 54-51(.  قرار می گیرند  آن  فعالیت های موجود در  و  و معمواًل تحت الشعاع عملکردها 

چشم اندازها و مکان هایی که شخص هنگام رفتن از جایی به جای دیگر از میان آن ها می گذرد.

4- درونی بودن با واسطه3؛ که در آن فرد، توانایی دخالت در مکان را نداشته و نمی تواند بر محیط اطراف تأثیر 
از  با واسطه صورت می گیرد )رلف، 1389: 51-54(. موقعیتی  این تجربه به صورت غیرمستقیم و  بگذارد؛ چراکه 
درگیری عمیقًا دست دوم که طی آن، شخص از طریق تصور و تخیل نقاشی ها، داستان ها، موسیقی، فیلم و سایر 

رسانه های خالق، با مکان ارتباط برقرار می کند )پرتوی، 1392: 100(.

5- درونی بودن رفتاری4 ؛ که در آن فرد به طور آگاهانه به ظاهر مکان توجه دارد و از آنجا که مکان برای فرد 
آشناست، به جزئیات شکل دهنده آن توجه بیشتری می کند )رلف، 1389: 51-54(؛ مانند تجربه ای که همه ما هنگام 
آشنایی با یک مکان جدید به دست می آوریم، درحالی که سعی می کنیم مسیرها، نشانه ها و دیگر عناصر مکان را 

به خوبی ببینیم و بشناسیم.

6- درونی بودن عاطفی5 ؛ که در آن تجربه کننده مکان، با تالشی آگاهانه می کوشد تا با پذیرش معانی یک 
مکان، احساس آن ها و دانستن و احترام به نمادهایش و هم ذات پنداری با آن ها، به جریان رویدادهای آن مکان راه 
یابد و آن را عمیق تر درک کند )رلف، 1389: 51-54(. این رویکرد، یکی از جنبه های مهم بررسی مکان به روش 

پدیدارشناسانه است )پرتوی، 1392: 100(.

حس  این  است.  مکان  در  راحتی  و  وابستگی  حس  دربرگیرنده  که  است  موقعیتی  وجودی6؛  بودن  درونی   -7
عمیق ترین نوع تجربه مکان است )پرتوی، 1392: 97(. در این تجربه فرد احساس »بودن در درون مکان« را دارد و 
بدون واکنش خودآگاه و از پیش سنجیده شده، مکان را تجربه می کند و این امر برای فرد به تعلق خاطر و هم ذات پنداری 

عمیق و کامل با مکان می انجامد )رلف، 1389: 51-54(؛ موردی که همه ما خواهان و آرزومند آن هستیم.

باعنوان »خاطره«،  یکپارچه  از مکان، شامل ساختار کلیتی  ما  شولتز معتقد است لحظه های گوناگون کاربرد 
»جهت گیری« و »یگانه پنداری« می باشد:

1- Objective Outsideness
2- Incidental Outsideness
3- Vicarious Insideness
4- Behavioral insideness 
5- Empathetic insideness
6- Existential insideness
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1- شرط الزم برای کاربرد مکان، خاطره است. باید نخست بتوانیم عناصر بنیادین را بشناسیم و تشخیص دهیم 
و این ممکن نمی شود مگر اینکه خاطره ای از آن ها داشته باشیم. مکانی که فاقد نشانه های شکلی و تصویری باشد، 

هویت کم رنگی خواهد داشت و خوگیری و یگانه پنداری با آن ناممکن خواهد شد.

2- خاطره، مستلزم خو گیری/جهت گیری است. به عبارت دیگر، برای رفتن به هرجایی، باید نخست از هدف و 
مقصد، پندار و دانسته ای در ذهن داشت. نه تنها مکان مورد بحث باید نشانه ها و شاخص های تصویری داشته باشد، 
بلکه می باید راه هایی بدان ختم شوند و یا اینکه سامان پذیری فضایی آن مکان چنان مشخص و دریافتنی باشد که 

رویکرد بدان را به آسانی ممکن سازد.

3- خاطره، کارکردی بنیادین در یگانه پنداری با محیط دارد. می باید نخست چگونگی و چیستی مکان را دانست 
تا بتوان هویت آن را بازشناخت. خصلت ویژه یک محیط، یگانگی و یگانه پنداری با آن را برمی انگیزد. فقدان هرگونه 
خصلت یا سرشت انسانی در محیط های روزگار مدرن، این یگانگی و یگانه پنداری را به امری دشوار و حتی ناممکن بدل 
ساخته است )شولتز، 1391: 48و50(. معادل این سویه ها به شکل موضعی عبارت اند از صورت، فرم و فضا )همان: 137(.

عمل  مکان،  سه گانه  بر  مبتنی  که  است  کرده  پایه گذاری  دیاگرامی  محیط  با  انسان  تعامل  زمینه  در  گدس 
و  )تشریک مساعی(  ادراه(، همکاری  )طرز  مبنا سیاست  این  بر  و  قوم وخویش( می باشد  )گروه،  مردم  و  )زیست( 
کار بزرگ )دستیابی به موفقیت( است که شامل دو بخش اساسی است؛ از یک سو و از نگاه تأثیرپذیرانه یا انفعالی 
ساکن به واسطه مکان و زیست خویش شکل می گیرد و از سوی دیگر از نگاه تأثیرگذارنده یا فعال، ساکن می تواند 
زندگی روزانه خود را هدایت کرده و مکان خود را بازسازی نماید. براین اساس گدس، از اعمال )کنش ها(، واقعیات 
)حقایق(، اندیشه ها )تصورات( و کردارها )واکنش ها( صحبت می کند. درنتیجه، 1- شناسایی )به مفهوم ادراکات(؛ 
2- تجربه )به مفهوم تجربه عملی و مشاهده(؛ 3- احساس )به معنی لمس کرن و محسوس شدن(؛ 4- هیجان 
)به معنی نمودهای ذهنی برگرفته از احساسات(؛ 5- فکر )به معنای مفهوم سازی خیالی و اندیشه ای( و 6- تصور 
)به معنای توصیفاتی بصری و تصویرشدنی( می تواند به عنوان سطوح یا مراحل اساسی در این زمینه در نظر گرفته 

.)Gedess,1949: 194 -201( شود

شامای )1991(، به سه مرحله اشاره دارد که در آن ها حس مکان رخ می دهد: تعلق به مکان، دلبستگی به 
یک مکان و تعهد به یک مکان. شامای برای حس مکان، سه مرحله اصلی مذکور را با هفت سطح تعیین می کند. 
این سطوح از حس مکان، کاربرد فرایند حس مکان را نشان می دهند که از بی تفاوتی و آگاهی از استقرار تا تعلق، 
دلبستگی، یکی شدن با اهداف، مشارکت و درنهایت حس فداکاری و تعهد عمیق نسبت به مکان را شامل می شود 

:)Shamai, 1991: 347-358(

 1- بی تفاوتی نسبت به مکان: از آنجایی که معمواًل اظهار می شود که هر مکانی دارای میزانی از حس مکان 
است، به مفهوم وجود پایین ترین حد این مفهوم می باشد. این سطح معمواًل در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع 

نمي شود، ولي می تواند در سنجش حس مکان مورد استفاده قرار گیرد.
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2- آگاهی از قرارگیری در مکان: فرد و ساکنان از اینکه در مکانی متمایز زندگی می کنند، آگاه بوده و معمواًل 
نمادهای آن را تشخیص می دهند. با این وجود، آن ها فاقد هرگونه احساسی هستند که آن ها را به مکان مقید سازد.

3- تعلق به مکان: در این سطح، فرد نه تنها از نام و نمادهاي مکان آگاه است، بلکه احساِس بودن و تقدیِر 
مشترک داشتن با مکان نیز دارد؛ در این حالت نمادهاي مکان، محترم و آنچه براي مکان رخ می دهد، براي فرد 

نیز مهم است.

4- دلبستگی به مکان: در این سطح فرد، ارتباط عاطفي پیچیده با مکان دارد. مکان براي او معنا دارد و مکان، 
محور فردیت است و تجارب جمعي و هویت فرد در ترکیب با معاني و نمادها به مکان شخصیت می دهد؛ در این 

حالت بر منحصربه فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکان ها تأکید می شود.

5- یکی  شدن )این همانی و هم ذات پنداری( با اهداف مکان: این سطح، نشان دهنده درآمیختگي و پیوستگي 
فرد با نیازهاي مکان است. در این حالت فرد، اهداف مکان را تشخیص داده، با آن ها منطبق شده و از آن ها پیروي 

می کند و در فرد شور، عشق، حمایت و ازخودگذشتگي نسبت به مکان وجود دارد.

به مکان است.  تعهد  دارد که علت آن،  توجه  اجتماع  فعال فرد در  به نقش  این سطح  6- حضور در مکان: 
در مقابِل تمامي سطوح قبل که مبناي نظري داشتند، این سطح و سطح بعدي از رفتارهاي واقعي افراد برداشت 
می شود. فرد معمواًل این سطح را به طور ضمني با سرمایه گذاري منابع انساني مثل زمان، پول و غیره نشان می دهد.

7- فداکاری برای مکان: باالترین حد و سطح نهایی حس مکان می تواند باشد که شامل عمیق ترین درجه 
تعهد و التزام نسبت به مکان است و فرد، فداکاري هاي زیادي در جهت گرایش ها، ارزش ها، آزادي ها و رفاه در 
موقعیت هاي مختلف از خود نشان می دهد. در این سطح، آمادگی برای رها کردن عالیق و منافع شخصی به منظور 

.)Shamai, 1991: 349-350( مصلحت و منفعت بزرگ تری از مکان وجود دارد

وجهی  سازماندهی سه  را حاصل یک  مکان  به  تعلق  داده اند، حس  انجام  گیفورد  و  اسکانل  که  تحقیقی  در 
می دانند؛ 1- بُعد شخصی تعلق به مکان؛ 2- بعد فرایند روان شناختی تعلق به مکان؛ 3- بعد مکانی تعلق به مکان 

.)Scanell & Gifford, 2010: 1(
جدول14 جمع بندی دیدگاه صاحب نظران درباره سطوح و ابعاد مختلف حس مکان

سطوح و ابعاد حس صاحب نظران
تلقی و کارکردمکان

»گاسو«
)1976( 

1- آشنايي سطحي 
با مكان

تجربه شخص حساس ولي ناآشنا با مكان است. حس مكان خودآگاه بوده و تالش براي 
مشاركت در معناي مكان، بدون پذيرش قراردادهاي اجتماعي است.

2- آشنايي معمولي 
تجربه ناخودآگاه مكان بوده و بیشتر جمعی و فرهنگی است.با مكان

3- آشنايي بسیار عمیق 
با مكان

شخص، خود در مكان حضور دارد و به صورت ناخودآگاه آن را تجربه می كند و با مكان 
يكي می شود.
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سطوح و ابعاد حس صاحب نظران
تلقی و کارکردمکان

»رلف«
)1976( 

1- برونی بودن 
وجودی

مكان حس بیگانگی، غیرواقعی و ناخوشايندی برای انسان داشته و فرد نمی تواند با آن 
ارتباط برقرار كرده يا مكان را درک نمايد.

تفكیک عمیق شخص و مكان، به گونه ای كه فرد خود را جدا از مكان احساس می كند.2- برونی بودن عینی

مكان ها تنها به عنوان پس زمینه يا جايگاهی برای امور تلقی می شوند و تحت الشعاع 3- برونی بودن اتفاقی
عملكردها و فعالیت های موجود در آن قرار می گیرند.

4- درونی بودن 
باواسطه

تجربه مكان به صورت غیرمستقیم و با واسطه كه درنتیجه فرد توانايی دخالت در مكان را 
نداشته و نمی تواند بر محیط اطراف تأثیر بگذارد.

5- درونی بودن 
رفتاری

فرد به طور آگاهانه به ظاهر مكان توجه دارد و از آنجا كه مكان برای فرد آشناست، به 
جزئیات شكل دهنده آن توجه بیشتری می كند.

6- درونی بودن 
عاطفی

تالش فرد برای درک عمیق مكان با پذيرش معانی آن، نمادهايش و احساس آن ها، و 
هم ذات پنداری با آن.

7- درونی بودن 
وجودی

دربرگیرنده حس وابستگی و راحتی در مكان است. اين حس، عمیق ترين نوع تجربه مكان 
است. فرد احساس »بودن در درون مكان« را دارد.

»پیتر برگر« 
)1971(

شركت در فعالیت های فرهنگی به عنوان يک شاهد بی احساس.1- سطح رفتاری

2- سطح تأكیدی و يا 
مشاركت عاطفی و نیز رفتاری.احساسی

3- سطح شناختی يا 
درصورت انجام مردم شناسی فرهنگی محال می شود.بومی شدن

»شولتز«

تشخیص و شناخت عناصر بنیادین به واسطه خاطره ای که از آن ها داریم.1- خاطره

داشتن پندار و دانسته ای در ذهن از مکان به واسطه نشانه ها و شاخص های تصویری و سامان پذیری 2-خوگیری/جهت گیری
فضایی.

خصلت ویژه یک محیط، یگانگی و یگانه پنداری با آن را برمی انگیزد.3-یگانه پنداری

»شامای« 
)1991(

1- بی تفاوتی نسبت به 
پایین ترین حد حس مکان.مکان

2- آگاهی از قرارگیری 
آگاهی از بودن در مکانی متمایز بدون هرگونه احساسی.در مکان

نمادهاي مكان و آنچه براي مكان رخ می دهد، براي فرد مهم است.3- تعلق به مکان

ارتباط عاطفي پیچیده با مكان و تأكید بر منحصربه فرد بودن مكان.4- دلبستگی به مکان

5- یکی شدن با اهداف 
مکان

درآمیختگي و پیوستگي فرد با نیازهاي مكان؛ در فرد شور، عشق، حمايت و 
ازخودگذشتگي نسبت به مكان وجود دارد.

نقش فعال فرد در اجتماع كه علت آن تعهد به مكان است.6- حضور در مکان

باالترین حد حس مکان و عمیق ترین درجه تعهد و التزام نسبت به مکان.7- فداکاری برای مکان
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سطوح و ابعاد حس صاحب نظران
تلقی و کارکردمکان

»گدس«
)1949( 

به مفهوم ادراکات.1- شناسایی

به مفهوم تجربه عملی و مشاهده.2- تجربه

به معنی لمس کرن و محسوس شدن.3- احساس

به معنی نمودهای ذهنی برگرفته از احساسات.4- هیجان

به معنای مفهوم سازی خیالی و اندیشه ای.5- فکر

به معنای توصیفاتی بصری و تصویر شدنی.6- تصور

»اسكانل« و 
»گیفورد«

1- بُعد شخصی تعلق 
به مكان

پیوندهايی شخصی است كه فردی به يک مكان دارد.سطح فردی

تعلق مكان شكل گرفته در گروه، در فرهنگ ها، جنسیت ها، و سطح گروهی
مذاهب مختلف.

2- بُعد فرايند 
روان شناختی تعلق به 

مكان

رلف تعلق مكان را به عنوان يک پیوند قابل اعتماد و احساسی با احساس و عاطفه
يک محیط می داند.

شناخت
تعلق مكان به عنوان شناخت، شامل ساختن و پیوند با معنی مكان 
می باشد؛ همچنین شناخت هايی كه نزديكی به مكان را تسهیل 

می بخشد.

وجه سوم از بُعد روان شناختی تعلق مكان، سطح رفتاری است كه رفتار
در آن تعلق از طريق فعالیت ها بیان می شود.

3- بُعد مكانی تعلق 
به مكان

شايد مهم ترين بُعد تعلق مكان، خود مكان است؛ چه چیزی پیرامون مكان است كه ما را 
جذب می كند؟ اين بُعد در مقیاس های جغرافیايی مختلف آزموده شده است؛ اتاقی در 

خانه، يک شهر، يا جهان، و از نظر نوع، در دو سطح تقسیم می شود: تعلق مكان كالبدی و 
اجتماعی.

براساس آنچه که در ارتباط با سطح بندی حس مکان از دیدگاه های مختلف ذکر شد، سطوح مختلف حس مکان 
را می توان براساس مدل حس مکان شامای و رلف بیان کرد.

چهارچوب نظری پژوهش. 214

به مکان ها  پیوندهای عاطفی  بر  انجام شده، به صورت کلی می توان گفت حس مکان اصواًل   طبق مطالعات 
و یا افراد )حس اجتماع( مبتنی است. در پژوهش حاضر، مدل معنای حس مکان در سه بُعد شناختی، عاطفی و 
رفتاری، به همراه 9 مؤلفه هویت فردی، هویت مکانی، وابستگی به مکان، پیوند اجتماعی، پیوند مکانی، مشارکت 
شهروندی، تعامالت اجتماعی و واکنش اجتماعی تدوین شد. در بُعد شناختی، هویت فردی و هویت مکانی مّد نظر 
است. بُعد عاطفی مرتبط با مفاهیم وابستگی به مکان، دلبستگی به مکان و پیوند عاطفی است. تعامالت اجتماعی 
مرتبط با مکان و مشارکت شهروندی )مانند مشارکت در برنامه ریزی و بهبود محله و محافظت از آن، فعالیت های 
همسایگی، مشارکت در پیشگیری از جرم، جشن های اجتماعی( را می توان به عنوان زیر مجموعه ای از بُعد رفتاری 
در نظر گرفت. به صورت کلی، چهارچوب ارائه شده شناخت ها، عواطف و رفتارهای مرتبط با مکان را در کنش و 

تعامل نشان می دهد.
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شکل16 نمودار مدل معنای حس مکان، مأخذ: نگارنده

هویت مکانی، مؤلفه ای از سازه حس مکان در بُعد شناختی است؛ مکانیسمی شناختی است که مؤلفه خود انگاره و 
 .)Hernandez et al., 2010: 281( یا مؤلفه هویت فردی است که با مکانی که شخص به آن تعلق دارد مرتبط است
به عبارت دیگر، هویت مکانی بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی وی را می سازد و فرد خود را 
با آن می شناسد و به دیگری می شناساند و بر ظرفیت مثبت یا منفی فرد نسبت به تغییرات محیطی تأثیر می گذارد. 
هویت فردی در ارتباط با ویژگی ها و کاربردهای محیط های روزمره شکل می گیرد، حفظ می شود و دگرگون می گردد.

 وابستگی به مکان، مؤلفه ای از سازه حس مکان در بُعد عاطفی و بُعدی جاافتاده از حس مکان در سطح فردی 
می باشد و مبّین ارتباط کارکردی است که به صورت خاص مبتنی بر ارتباط فیزیکی فردی با محیط است. زمانی که 
توسعه های شهری، قابلیت استفاده و ارزش کارکردی مکان را ارتقا می بخشد، وابستگی به مکان و هویت مکانی 

می توانند تأثیراتی عکس بر نگرش ها نسبت به تغییرات بگذارند.

پیوند اجتماعی و دلبستگی عاطفی به جنبه های اجتماعی مکان، یکی دیگر از مؤلفه های حس مکان در بُعد 
عاطفی است؛ پیوندهای عاطفی فرد به اجتماع خود نه تنها به فرایندهای فردی و درون روانی بلکه به فرایند های 

 .)Brown et al. , 2003( اجتماعی بیرونی که انسجام و کنترل اجتماعی را توسعه می دهند، بستگی دارند

پیوند مکانی نیز یکی دیگر از مؤلفه های حس مکان در بُعد عاطفی است که برای ایجاد حس مکان اهمیت 
بسیاری دارد. علی رغم پیوند اجتماعی، این پیوند اساسًا از نوع پیوندهای عاطفی افراد با مکان جغرافیایی است.

به صورت کلی، این مؤلفه عاطفی پیوند مکانی و اجتماعی است که می تواند با قدرت، اعضای اجتماع را برای 
بسیج شدن جهت مشارکت در اقدامات جمعی در محیط تهییج کند. فرایندهای روان شناختی و اجتماعی ریشه ای 
حس اجتماعی )احساس اعتماد متقابل، پیوندهای اجتماعی، نگرانی های مشترک، ارزش های اجتماعی( منجر به 
بر هرگونه  را  تأثیر مثبت  بیشترین  اقدام و مشارکت در سطح محله ای می شوند. دلبستگی های جمعی به مکان، 
نیروی واحد در طراحی اجتماع می گذارند. زمانی که ارزش های نهادینه شده در دلبستگی به مکان از طریق یک 
فرایند طراحی حساس برانگیخته می شوند، مردم را به یاد هویت و تقدیر مشترکشان می اندازند. مردم، بیشتر به 
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یکدیگر احساس همدلی پیدا می کنند و بیشتر مراقب رفاه یکدیگر می شوند

تعامالت اجتماعی، یکی از مؤلفه های حس مکان در بُعد رفتاری است. به زعم روان شناسان و جامعه شناسان 
اجتماعی، دلبستگی به محله ای از شهر یا محل سکونت یا به مکان های خاصی در جامعه، انگیزه های مهمی برای 
افراد هستند تا زمان بیشتری را در خارج از خانه و در آن مکان ها بگذرانند، با همسایه های خود مالقات و گفتگو 
کنند، دغدغه هایشان درباره مشکالت محلی را مطرح کرده و راه کارهایی برای آن ارائه کنند، تا به جای گریز، برای 
.)Manzo & Perkins, 2006: 335( حفظ، بهبود و محافظت از جامعه بمانند و بجنگند و تعامالت اجتماعی ارتقا یابد

مشارکت شهروندی از دیگر مؤلفه های رفتاری سازه حس مکان است که به صورت مشارکت فردی و اجتماعی 
در انجمن های داوطلبانه محلی )مانند سازمان های مدنی و مذهبی، گروه های محلی حفاظت از محیط زیست( و 
دیگر ساختارهای وابسته از طریق ظرفیت ساکنان برای واکنش فردی و جمعی، به مخاطرات محیطی و ظرفیت 
نهادهای محلی و اجتماعی در واکنش به آسیب دیده ها و مشارکت دادن آن ها در تصمیم گیری تعیین می شود )مانزو 

و رایت، 1395: 82(. در حقیقت با ارتقاء حس مکان، سطح مشارکت های شهروندی نیز ارتقا می یابد.

واکنش اجتماعی نیز مؤلفه رفتاری سازه حس مکان است که می تواند به شکل های مختلف اتفاق بیفتد: بسیج 
شدن، کنش، تطبیق یا پذیرش. فرد ممکن است با انکار یا اجتناب فیزیکی یا احساسی از مکان، با تهدید مواجه شود 

یا می تواند در کنش فردی یا جمعی علیه تغییر یا بازیابی مکان مختل شده مشارکت کند. 

درنهایت، با اتکا به پژوهش های انجام شده می توان گفت مؤلفه های معنا، فعالیت و ویژگی های کالبدی، مهم ترین 
عوامل مؤثر در حس مکان هستند )Relph, 1976; Canter, 1977; Panter, 1991; Montgomery, 1998(. با استناد 
به نظریه ها و دیدگاه های مورد بررسی و با پذیرش دیدگاه کانتر و پانتر، مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری و 
ادراکی-  تقویت حس مکان، در سه حیطه دسته بندی شد: 1- عملکردی- فعالیتی )رفتاری(؛ 2- کالبدی و 3- 
شامل  که  زمینه  این  در  اصلی  معیار   10 مکان،  حس  مطالعات  کالبدی  زمینه  انتخاب  با  و  )عاطفی(؛  احساسی 
غنای بصری، تناسبات بصری، کیفیت کالبدی- فضایی، خوانایی، قابلیت ادراک مکان، هویت و شخصیت، قابلیت 
دسترسی، انعطاف پذیری، آسایش، جذابیت مکان، در زمینه فرایند شکل گیری حس مکان در توسعه های جدید شهر 
تدوین شدند. همچنین، در ارتباط با ده معیار ذکرشده، به ترتیب 5، 5، 8، 4، 4، 3، 2، 4، 2 و 4 متغیر )مجموعًا 42 

متغیر( مشخص شد. 

11 حیطه فرمی1 کالبدی 

مؤلفه های  تأثیرگذاری  چگونگی  و  مکان  منحصربه فرد  خصیصه های  و  قابلیت ها  بیانگر  کالبدی  مؤلفه های 
کالبدی در تقویت حس مکان است. کالبد یک مکان در قالب متغیرهای تناسبات بصری، غنای بصری و کیفیت 
کالبدی1 فضایی، مهم ترین عوامل در شکل گیری حس مکان ارزیابی می شود. درواقع به نظر می رسد مکان های 

شهری که موقعیت قرار گیری مطلوبی داشته باشند، از لحاظ فرم و رنگ مصالح ساختمانی و هماهنگی با زمینه، 
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مطلوب و دارای تنوع باشند و تداوم و پیوستگی داشته باشند و نیز از لحاظ نورپردازی و چشم اندازهای بصری و نظم 
و هماهنگی مناسب و دارای تراکم ساختمانی و تعداد طبقات مناسب و مقیاس های انسانی باشند، بیشترین تأثیر را 

در انگیختن احساسات انسان و حس بودن در یک مکان خاص به انسان می دهد.

12 حیطه ادراکی1 معنایی

افراد در شکل گیری  ادراک و تصورات ذهنی  تأثیرگذاری  به  اشاره  نیز  ادراکی معنایی  مؤلفه ها و خصوصیات 
احساس و عاطفه نسبت به مکان و ارتقاء حس مکان دارد و با دریافت های ادراکی، شناختی و ترجیحات محیطی 
افراد در قبال مکان های شهری سروکار دارد. ویژگی های خاص یک مکان که سبب تمایز و تشخیص آن از سایر 
مکان ها می شوند، به علت کمک به فرد برای شناخت و معرفی خود به عنوان بخشی از یک چهارچوب اجتماعی 
و  دارند  ویژگی های مشترکی  مکان،  در یک  افراد  که  زمانی  مکان کمک می کند.  تقویت حس  به  ویژه،  مکانی 
مکان  به  آن ها  می کنند، حس  معرفی  مکانی  اجتماع  یک  از  بخشی  به عنوان  راحتی  به  را  خود  ویژگی ها  آن  با 
افزایش می یابد. آداب و رسوم، سمبل ها، نمادها و نشانه ها تأثیر به سزایی در شکل گیری ویژگی های مشترک بین 
استفاده کنندگان از مکان دارند. بین نظام فعالیت ها و تصاویر شناختی مردم از محیط کالبدی، هم بستگی زیادی 
وجود دارد. هر تغییری در تصور محیط، در ادراک مردم از عناصری چون فروشگاه ها، پارک ها و دیگر امکانات شهری 
انعکاس یافته یا آن را تحت تأثیر قرار می دهد )لنگ، 1394: 162(. در تبیین ویژگی های احساسی ادراکی تأثیرگذار 
بر میزان حس تعلق به مکان به عوامل مختلفی چون سن، جنس، درآمد، وضعیت تأهل، تحصیالت، طبقه اجتماعی 
و شغل اشاره شده است. درواقع افراد آگاهانه و براساس ترجیحات مبتنی بر ویژگی های شخصیتی، مکان را انتخاب 
کرده و به آن دلبسته می شوند. ویژگی های فردی و شخصیتی در چگونگی تعامالت و جهت گیری های اجتماعی نیز 
نقش آفرین هستند. لذا به نظر می رسد در این حیطه، کالبد یک مکان در قالب متغیرهای خوانایی، هویت و قابلیت 

ادراک و تصور مکان، مهم ترین عوامل در القای حس مکان می باشند.

13 حیطه عملکردی1 فعالیتی

جنبه های  شامل  می کند،  تأکید  مکان  در شکل گیری حس  اجتماعی  عوامل  نقش  بر  که  فعالیتی  مؤلفه های 
مختلف حضور، مشارکت، برقراری تعامالت اجتماعی و برخورداری از حمایت اجتماعی در محیط، جامعه و اجتماعات 
محلی است. حس مکان، زمانی تقویت شده و تداوم می یابد که بین نیاز های استفاده کنندگان و محیط آنان، تطابق 
و  انسان  تعامل های  این  ازجمله  عملکردها،  تأمین  و  معنوی(  و  )مادی  نیاز ها  رفع  باشد.  برقرار  سازنده  تعاملی  و 
مکان می باشند. درواقع مکانی که فضای مناسبی را برای پاسخگویی به نیازهای منطقی و مشروع تمام گروه های 
اجتماعی و به ویژه گروه های آسیب پذیرتر فراهم کند، به طور حتم حس مکان را تقویت خواهد کرد. لذا مؤلفه های 
عملکردی مبّین جنبه های عملکردی و سطح آسایش و آسودگی رفاهی ساکنان نسبت به سکونت و تحقق احساس 
خوشاینِد وابسته به آن است که در ارتباط مستقیم با نیازها و سالیق، توقعات و اولویت ها و درعین حال ظرفیت ها و 
تسهیالت محیطی است. لذا مکان های شهری که استفاده از آن ها راحت و خوشایند بوده، مسیرهای پیاده روی امن، 
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در دسترس و با روشنایی کافی داشته باشند، به نیازهای استفاده کنندگان از فضاها توجه شده باشد و امکان انجام 
دادن فعالیت های متنوع و نیز سرگرم کننده را دارا باشد، به نظر می رسد بیشترین احساس رضایت، امنیت و اطمینان 
خاطر ناشی از حضور را در فرد به وجود می آورند. براین اساس به نظر می رسد کالبد یک مکان در قالب متغیرهای 
قابل دسترس بودن، مهم ترین عوامل در شکل گیری حس مکان می باشند.  و  جذابیت  انعطاف پذیری،  آسایش، 

محیط کالبدي به واسطه کیفیت طراحی، معاني و فعالیت ها را بهبود می بخشد و با مرتفع ساختن نیازهاي زیستي، 
رواني و اجتماعي انسان باعث ادراک، رضایتمندي و درنهایت ایجاد حس مکان می شود.

به طورکلی، حیطه عملکردی فعالیتی که بر نقش عوامل اجتماعی در شکل گیری حس تعلق به مکان تأکید 
می کند، شامل جنبه های مختلف حضور، مشارکت، برقراری تعامالت اجتماعی و برخورداری از حمایت اجتماعی در 
محیط، جامعه و اجتماعات محلی است. حیطه فرمی کالبدی به چگونگی تأثیرگذاری مؤلفه های کالبدی در تقویت 
حس مکان، استفاده از راهکارهای محیطی برای کاهش جرم وجنایت، کیفیت مناسب، تراکم مناسب و طراحی 
آگاهانه محیط خالصه می شود. همچنین حیطه معنایی ادراکی با ایجاد تصاویر ذهنی و ادراکی درونی بر کیفیت 

ادراکی فضای معماری و درنهایت شکل گیری و ارتقاء حس مکان اثر می گذارد. 

شکل17 نمودار مؤلفه های اثرگذار بر حس مکان، مأخذ: نگارندگان

هریک از این معیارهای ده گانه درعین حال که به یکدیگر مرتبط هستند، ابعاد و جوانبی از احراز و تشخیص 
حس مکان در توسعه های جدید شهر را روشن ساخته و به واسطه آن ها، این فرایند می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
بررسی  مکان  کالبدی سنجش حس  زیر شاخص های  در جدول  مکان،  مطالعات حس  کالبدی  زمینه  انتخاب  با 
کالبدی،  مؤلفه  عنوان  مکان، تحت  کالبدی حس  مؤلفه  زیبایی شناسی  و  فرمی  ویژگی های  که  به این ترتیب  شد. 
ویژگی های عملکردی و فعالیتی مؤلفه کالبدی حس مکان، تحت عنوان مؤلفه عملکردی، و ویژگی های معنایی و 

ادراکی مؤلفه کالبدی حس مکان، تحت عنوان مؤلفه ادراکی- معنایی دسته بندی شدند. 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران50

جدول15 مؤلفه ها و گزاره های پیشنهادی برای قضاوت حس مکان در توسعه های جدید شهری 

معیارهای مؤلفه
پژوهش های پشتیبانگزاره هازیرمعیارهاپیشنهادی

ی1 زیبایی شناسی
کالبد

ی
صر

ت ب
تناسبا

F1وجود ریتم و الگوS1
قاعده حاکم بر ریتم و الگوی ترکیب توده ها در 

این میدان، قابل احساس و تأثیرگذار است.
Alexander, 1977

Arefi,1999
Bacon, 1976
Barker, 1968
Bently, 1985
Canter ,1983
Canter,1977

Carmona, 2006
Cheapman,1947

Cross, 2001
Gibson,1979

Giddens, 1938
Groter, 1987

Hummon, 1992
Knez, 2005
Lang, 1928

Lynch
Manzo, 2003

Proshansky, 978
Rapaport, 19
Relf, 1976

Schulz, 
1980&1926

Seamon, 1982
Shamai, 1991
Steele, 1981

Stefanovic, 1998
Tuan,Y.F.1991
Ujang, 2012

Williams, 2003
Xu, 1995

F2
تداوم قانونمندی ها در 

بدنه
S2

در این مکان تداوم خطوط اصلی جداره 
ساختمان ها قابل احساس و تأثیرگذار است.

F3خط آسمانS3

معتقدم کیفیت خط آسمان به وجودآمده از 
عناصر مصنوعی و طبیعی در این فضا مطلوب 

است.

F4گوناگونی ساختارهاS4
معتقدم در این مکان تنوع و گوناگونی فرم ها، 

ساختارها و قانونمندی ها وجود دارد.

F5پیچیدگی و تضادS5
در ارتباط بین عناصر در فضا، کیفیت های 

پیچیدگی و فضا قابل احساس است.

F6نظم و هماهنگیS6
در ارتباط بین عناصر فضا، سازمان و 

قانونمندی های واضح و قابل درک وجود دارد.

F7مقیاس انسانیS7
معتقدم مقیاس های انسانی در این مکان رعایت 

شده است.

F8درجه محصوریتS8

معتقدم در این مکان ویژگی های ساختمان ها، 
سازه ها و عناصر طبیع،ی توان القای حس 
محصوریت مطلوب به شهروندان را دارد.

ی
صر

ی ب
غنا

F9
کیفیت دیدها و 

چشم اندازها
S9

در این مکان دیدها و چشم اندازهای مطلوب و 
منحصربه فردی برای شهروندان وجود دارد.

F10پرهیز از الحاقات زائدS10

در این مکان الحاقات زائد و تزیینات بی دلیل 
که باعث گیج شدن و سردرگمی شهروندان 

می شود، وجود ندارد.

F11کیفیت های بصریS11

نورپردازی، ترکیب رنگ، استفاده از عناصر 
تزئینی و ... در این مکان برای شهروندان جالب 

توجه هستند.

F12منظر شبانهS12
نوع نورپردازی و ویژگی های عناصر منظر شبانه 

در این فضا مطلوب است.

F13فضای سبزS13.فضای سبز در این محله مطلوب است
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معیارهای مؤلفه
پژوهش های پشتیبانگزاره هازیرمعیارهاپیشنهادی

ی1 زیبایی شناسی
کالبد

ضایی
ی1 ف

ت کالبد
کیفی

F14
عدم فرسودگی کالبدی 

توده ها
S14

معتقدم استحکام و ماندگاری کالبدی توده ها، 
ساختمان ها و سازه های موجود در این میدان 

مطلوب است.

F15
دانه بندی و تراکم 

مطلوب بافت کالبدی
S15

معتقدم دانه بندی توده ها، نسبت توده و فضا و 
تراکم ساختمانی در این میدان مطلوب و متعادل 

است

F16کیفیت مصالح ساختمانیS16
معتقدم نوع، ترکیب و کیفیت مصالح ساختمانی 

در توده های این مکان مطلوب است.

F17موقعیت قرارگیریS17

موقعیت قرارگیری این مکان در شهر مطلوب 
است و دسترسی به آن برای شهروندان راحت 

می باشد.

F18
داشتن طرح کالبدی 

ویژه
S18

شکل کلی این مکان، نوع قرارگیری 
ساختمان ها، ارتفاع ساختمان ها و نسبت بین 

توده و فضا در این مکان از یک طرح از پیش 
اندیشیده شده تبعیت می کنند و قابل درک توسط 

شهروندان است.

ی
ی – عملکرد

کالبد

ش
آسای

F19ایمنی و امنیتS19

شرایط این مکان و ویژگی های عملکردی آن 
به گونه ای است که شهروندان در هنگام حضور 

در این مکان احساس امنیت می کنند.

F20
وجود مبلمان و 
تسهیالت شهری

S20

مبلمان، تسهیالت و تجهیزات شهری براساس 
نیاز و رفتار استفاده کنندگان از این مکان طراحی 

و مکان یابی شده اند.

ت دسترسی
قابلی

F21
دسترسی و نفوذپذیری 

کالبدی
S21

راه های دسترسی به این مکان برای شهروندان 
مشخص و به تعداد کافی هستند.

F22کیفیت مسیرهاS22
معتقدم پیاده راه ها و مسیرهای حرکتی در این 
مکان به خوبی شکل گرفته و مطلوب هستند.

ی
ف پذیر

انعطا

F23
گوناگونی عملکردها و 

فعالیت ها
S23

در این مکان طیف وسیع و گوناگونی از 
فعالیت ها و عملکرد ها وجود دارد.

F24

فراهم بودن فرصت 
سرگرم شدن و تفریح 

برای شهروندان
S24

به واسطه فعالیت ها و عملکردهای موجود در این 
مکان، امکان سرگرم شدن و تفریح شهروندان 

وجود دارد.

F25

امکان انجام دادن 
فعالیت های گروهی و 

خاص
S25

در این مکان، امکان انجام دادن فعالیت های 
گروهی و مراسم جمعی برای شهروندان فراهم 

است.

F26
پهنه بندی سازگاری 

فعالیتی
S26

در این مکان طیف وسیع و گوناگونی از 
فعالیت ها و عملکرد های سازگار و هماهنگ با 

هم وجود دارد.
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معیارهای مؤلفه
پژوهش های پشتیبانگزاره هازیرمعیارهاپیشنهادی

ی
ی – عملکرد

کالبد

ت(
س جذابی

ت القاء ح
ت مکان )قابلی

جذابی

F27
جذابیت داشتن برای 

شهروندان
S27

این مکان به واسطه ویژگی های کالبدی و 
عملکردی و معنایی خود، مکانی جذاب برای 

شهروندان است.

F28
محبوب بودن برای 

شهروندان
S28

به واسطه ویژگی های منحصربه فرد یا هماهنگی 
با الگوهای رفتاری شهروندان، این مکان 

محبوبیتی ویژه بین شهروندان دارد.

F29
برانگیختن حس 

کنجکاوی در شهروندان
S29

پیچیدگی ها و تنوع کالبدی و عملکردی در این 
مکان، حس کنجکاوی شهروندان را تحریک 
کرده و تمایل ایشان به حضور بیشتر و کشف 

فضاها را به دنبال دارد.

F30

توجه به ویژگی های 
فرهنگی  و اجتماعی 

افراد در شکل گیری فضا
S30

این مکان توان هم آوایی با شهروندان و برقرار 
کردن ارتباط دوسویه با ایشان را دارد.

F31

قابلیت ایجاد نشاط 
و سرزندگی برای 

شهروندان
S31

فرم، عملکردها و فعالیت هایی که در این 
مکان رخ می دهد، موجبات نشاط و سرزندگی 

شهروندان را فراهم می کند.

ی–  معنایی
کالبد

خوانایی

F32
تناسب بین فرم و 

عملکرد
S32

بین فرم و عملکرد این مکان، تناسب وجود 
دارد و این تناسب توسط شهروندان قابل ادراک 

است.

F33وجود گره های کالبدیS33
در این مکان نقاط عطف و سکون و مکث وجود 

دارد.

F34وجود نشانه ها و نمادهاS34

در این مکان، بناها و ساختمان ها با المان های 
شناخته شده و باارزش از نظر تاریخی یا 

عملکردی یا زیبایی شناختی وجود دارد که 
شهروندان قادر به دیدن آن ها هستند.

F35حوزه هاS35
حوزه های مشخص )از نظر کالبدی، عملکردی 

یا بافت اجتماعی( وجود دارد.

ضا
ت ف

صی
ت و شخ

هوی

F36
بناهای شاخص و 

تاریخی
S36

در این فضا، ساختمان های شناخته شده و 
باارزش تاریخی و معماری وجود دارد.

F37داشتن شخصیت ویژهS37

ارتباط بین عناصر در این مکان برای شهروندان 
قابل درک است و می توانند شخصیت و 

کاراکتری ویژه برای این مکان متصور شوند.

F38پیوستگی تاریخیS38

پیوستگی تاریخی این مکان در ادوار مختلف 
برای شهروندان قابل درک است و هویت 

ویژه ای را برای مکان به وجود می آورد.
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معیارهای مؤلفه
پژوهش های پشتیبانگزاره هازیرمعیارهاپیشنهادی

ی–  معنایی
کالبد

صور مکان
ک و ت

ت ادرا
قابلی

F39
قابلیت خاطره ساز بودن 

مکان
S39

این مکان توان ثبت خاطره های مثبت در ذهن 
شهروندان را دارد؛ به واسطه فراهم بودن شرایط 
حضور متداوم، سابقه تاریخی، توجه به نیازها و 

الگوهای رفتاری شهروندان و ...(.

F40جهت یابیS40

این مکان از کیفیت خوانایی و وضوح بهره مند 
است و جهت یابی در آن برای شهروندان به 

سادگی اتفاق می افتد.

F41تصویر ذهنی منسجمS41

باتوجه به کیفیت های موجود در این مکان، 
امکان شکل گیری تصویر ذهنی منسجم در 

استفاده کنندگان وجود دارد.

F42قابلیت تداعی معانیS42
این مکان به واسطه ویژگی های کالبدی و 
عملکردی خود، قابلیت تداعی معانی را دارد.

پیشنهادي پژوهش کرده است که  تهیه مدل  به  اقدام  نگارنده  ارائه شده در جدول فوق،  باتوجه به مؤلفه های 
عوامل مؤثر بر حس مکان و چگونگي شکل گیري آن را توضیح می دهد. همچنین در این راستا، سؤال های مقدماتی 
در زمینه ترجیحات حس مکان مردم عادی در محالت شهری نمونه های مورد مطالعه طرح شده است. در تهیه این 
سؤال های مقدماتی سعی شد تا حد امکان از لغات و اصطالحات تخصصی استفاده نشود. در ادامه، سؤاالت مقدماتی 
تبیین شده با نظر متخصصین روان شناسی و طراحی شهری و طی مصاحبه های عمیق با گروهی نمونه از شهروندان، 
اصالح و بهینه شدند و براساس آن ها مؤلفه های پیشنهادی سنجش قضاوت حس مکان از دید شهروندان و مردم 

عادی تبیین شدند.
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شکل18 مؤلفه های پیشنهادی قضاوت حس مکان در توسعه جدید شهرها

مدل پیشنهادي زیر، عوامل مؤثر بر حس مکان و چگونگي شکل گیري آن را توضیح می دهد. طبق این مدل، 
ویژگي هاي کالبدي مکان با تأثیر گذاري بر فعالیت ها و تعامالت اجتماعي و غني سازي معاني و مفاهیم مکان، بر 
حس مکان استفاده کنندگان اثر گذاشته و این اثر براي درک شدن، به زمینه اي فرهنگی- اجتماعي نیاز دارد. روابط 
متقابل اجتماعي افراد، یکي از مهم ترین فعالیت هاي انساني در قرارگاه ها است که بر حس مکان تأثیر می گذارد. 
چگونگي فرایند ادراک نیز در ایجاد تصورات ذهني و تعلق افراد نسبت به قرارگاه، با اهمیت است. هر تغییری در 
تصور محیط، در ادراک مردم از عناصری چون فروشگاه ها، پارک ها و دیگر امکانات شهری انعکاس یافته یا آن را 
تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بین نظام فعالیت ها و تصاویر شناختی مردم از محیط کالبدی، هم بستگی زیادی 
وجود دارد. از سوي دیگر چگونگي نیاز افراد، توقعات آن ها از مکان و چگونگي ارتباط با مکان نیز از عوامل مؤثر 
در حس مکان افراد است و در بررسي و مطالعات، این عوامل باید مورد توجه قرار گیرند. به طورکلی، ویژگي هاي 
کالبدي مکان بر احساسات و ارزش گذاري ها نسبت به مکان تأثیر می گذارد و سازگاري میان قابلیت هاي محیطي و 
نیازهاي انسان، موجب ارتقاء حس مکان می شود که امتداد این احساس، به تعلق به مکان و درنهایت به شکل گیری 

هویت منجر می شود.
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شکل19 مدل مفهومی حس مکان و نحوه تأثیرگذاری مؤلفه های سه گانه

چهارچوب کلی روش شناسی و بررسی نمونه مطالعه. 3

نوع پژوهش. 311

نوع پژوهش حاضر از نوع پژوهش بنیادی– کاربردی است. این تحقیق به توضیح حس مکان و مفاهیم مرتبط 
با آن و نیز عوامل مؤثر در ایجاد حس مکان می پردازد؛ لذا پژوهشی توصیفی است. همچنین به بررسی و توضیح 
و تبیین چگونگی اثرگذاری مؤلفه های کالبدی بر ارتقاء حس مکان می پردازد؛ بنابراین این پژوهش، تحلیلی نیز 

می باشد. 

به عالوه ازآنجایی که مطالعه و بررسی نقش و جایگاه مجموعه معیارها و مؤلفه های مؤثر در ارتباط با فرایند 
شکل گیری حس مکان در توسعه جدید شهرها، نیازمند بررسی روابط علّی و معلولی است، یکی دیگر از روش های 
کلیدی مورد استفاده روش تحقیق هم بستگی می باشد که در این زمینه از شیوه ها و روش های مناسب آماری استفاده 
می شود. به واسطه این روش، فرصت جست وجو و بررسی درخصوص تأثیرگذاری دو یا چند عامل بر یکدیگر و نیز 

تبیین و تعیین میزان این ارتباط با استفاده از آزمون آماری وابسته به هم بستگی فراهم می شود. 

این پژوهش در مجموع،  نتایج سطح نظری،  و  یافته ها  اشاره و در تکمیل  باتوجه به روش های تحقیق مورد 
برمبنای روش شناسی تحقیق پیمایشی )زمینه یابی( انجام می شود. در این فرایند داده های کّمی و قابل شمارش 
به واسطه پرسش نامه با مصاحبه جمع آوری شده و جهت شرح روندها و گرایش ها در رابطه با پاسخ  به سؤاالت و 
نیز آزمون سؤاالت تحقیق یا فرضیه ها، تحلیل آماری می شود. تفسیر بیشتر معنا و مفهوم اطالعات از طریق مرتبط 

ساختن و ارجاع نتایج حاصل از آزمون آماری با مطالعات گذشته، قابل انجام می باشد.

از لحاظ ماهیت داده ها نیز، تحقیق حاضر از نوع کّمی– کیفی است. راهبرد تحقیق کیفی از شیوه های دست 
اول مواجه با یک زمینه خاص برای کسب آگاهی از چگونگی فهم مردم از خود و محیط در شرایط واقعی زندگی 

روزمره است و با بهره گیری از تدابیر گوناگون قابل انجام است. )گروت، 1384: 180(.
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روش جمع آوری اطالعات: . 312

در این پژوهش، ابتدا و به منظور تبیین فرایند شکل گیری حس مکان در توسعه های جدید، از روش مطالعات 
اسنادی– کتابخانه ای استفاده شده است که فراهم کننده بینش های الزم در ارتباط با تعاریف، ریشه ها، زمینه ها و 
روندهای مرتبط با موضوع بوده و درعین حال نیازمند شناسایی موقعیت و آهنگ پژوهش و نیز تحلیل جهت گیری 
نظری شامل  مبانی  بررسی  برای  فوق  به همین منظور، روش  است.  و مسئله مطرح  با چالش  ارتباط  در  مطالعات 
مفاهیم و نظرگاه ها، نظریه ها و دیدگاه های کلیدی و نیز پژوهش های موردی مهم و قابل توجه مّد نظر بوده که 
البته با نقطه نظر تحلیل محتوا و با هدف سنتز مبتنی بر نوع نگاه و اهداف آن، همراه است. مبانی نظری و مرور 
ادبیات، راهگشای فراهم سازی بینش الزم در مسیری است که محقق می تواند نقطه نظر و قلمروی نگاه خویش را 

محدود و متمرکز بر جستار و درواقع ناحیه مورد بررسی کند.

امکان سنجی چهارچوب نظری ارائه شده و عملیاتی نمودن آن، از طریق تطبیق یافته های نظری در ارتباط با 
مطالعه موردی انجام می پذیرد که همانطور که اشاره شد، منطقه 22 شهرداری تهران و محالت چشمه، دهکده 
المپیک، امید و پیکانشهر را در بردارد. این چنین، یکی از روش های دیگر در خدمت تحقیق حاضر، روش تحقیق 
مطالعه میدانی و در معنای دقیق تر، پژوهش موردی است. دراین خصوص از ابزارهای الزم برای انجام مطالعات 
میدانی مربوط به نمونه های مطالعاتی، شامل مشاهده و همچنین پرسش نامه برای نزدیک شدن به آرا و نقطه نظرهای 
ساکنان استفاده می شود. پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق 
است. هنگامی که پرسش های چرایی و چگونگی مطرح باشند، پژوهش موردی، تدبیر ممتازی است که به عنوان 
روش تجربی برای رسیدگی به پدیده ای هم زمان در زمینه و صورت واقعی آن، مطرح است. این روش می تواند 
برمبنای تلفیقی از شواهد کّمی و کیفی و نیز در قالب مطالعات موردی منفرد و یا چندگانه انجام گیرد. این درحالی 
تعریف  قابل  اکتشافی  و  تبیینی، توصیفی  متفاوت  پژوهش، در سه گونه  اهداف  براساس  است که مطالعه موردی 

می باشد.

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری. 313

برمبنای هدف کلیدی این پژوهش یعنی تبیین جایگاه مؤلفه های کالبدی در ارتقاء حس مکان در توسعه های 
جدید تهران، آن هم بر پایه و از نقطه نظر ساکنان، مطالعه محله ها و شهرک هایی موضوعیت می یابد که از سابقه 
سکونتی حداقل معادل یک دهه برخوردار باشند و درعین حال میزانی از تکامل، ثبات و بلوغ را به لحاظ شکل گیری، 
تجربه کرده و همچنین از تغییر و تحول های جّدی و اساسی فاصله داشته باشند. براین اساس منطقه 22 به عنوان 

وسیع ترین توسعه شهری جدید تهران انتخاب شد.

منطقه 22 به عنوان وسیع ترین توسعه شهری جدید و متصل به شهر تهران و آخرین امید شهر تهران برای ایجاد 
الگوی مناسب و بهینه زندگی شهری است. این منطقه مشتمل بر حدود 16شهرک و محله مسکونی با سابقه توسعه 
و مدت زمان سکونت معادل یک دهه و باالتر می باشد. این شهرک ها مطابق با سرشماری سال1390، در مجموع 
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83 درصد از جمعیت منطقه 22 را دربرمی گیرند. در این پژوهش، با لحاظ معیارها و مالک هایی چون عدم تغییر و 
تحول جّدی و اساسی و نیز تکامل و ثبات محالت، طی بازه زمانی بعد از شکل گیری آن ها، محالت چشمه )با 2710 
نفر جمیعت و قدمت بین 25-30 سال(، دهکده المپیک )با 2156 نفر جمعیت و قدمت بیشتر از 30(، پیکانشهر )با 
3450 نفر جمعیت و قدمت 30 سال( و امید )با 10086 نفر جمعیت و قدمت بین 10-15 سال(، به عنوان نمونه 
مطالعه تحقیق حاضر انتخاب شدند )شارستان، 1386: 123(. حجم نمونه مورد پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، 
درمجموع شامل 637 نفر و به ترتیب شامل 154، 157، 160 و 166 نمونه مربوط به شهرک های دهکده المپیک، 

چشمه، پیکانشهر و امید، مورد توجه می باشد. 
جدول16تعیین حجم نمونه به تفکیک هریک از محالت با استفاده از روش کوکران

حجم نمونهحجم جامعه )جمعیت(محله

2156154شهرک دهکده المپیک

2710157شهرک چشمه

3450160پیکانشهر

10086166امید

59249637مجموع

در این پژوهش از میان روش های متفاوت نمونه گیری، از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی ساده استفاده شده 
انتخاب شدن، احتمال یکسان دارند. درحقیقت همگنی و تجانس نمونه های  است که در آن همه نمونه ها برای 

آماری انتخاب شده در این پژوهش، خود دلیل اصلی بهره مندی از این  روش نمونه گیری است.

روایی و پایایی ابزار تحقیق. 314

پرسش نامه با هدف طراحی سؤاالت مرتبط و اختصاصی برای هریک از معیارهای ده گانه در زمینه القای حس 
مکان در توسعه های جدید شهری و نیز بخش های تکمیلی و مورد نیاز برای بررسی ابعاد و ویژگی های اجتماعی 
سکونتی مطالعه موردی، تنظیم و تدوین شده است. پرسش نامه های تهیه شده، براساس طیف 5 قسمتی لیکرت1 
برای پاسخ ساکنان و متخصصین مورد توجه قرار گرفته که مقیاسی تجمعی شامل یک رشته از قسمت هاست که 

براساس آن پاسخ دهندگان، نظر خود را در قالب درجه ای از شدت و نیرومندی مشخص می کنند.

براین اساس، ابتدا پرسش نامه اولیه پژوهش تهیه گردید. سؤاالت همه موارد مدل تحلیل را در پی داشت. سپس 
به صورت آزمایشی در 30 نفر از ساکنان تکمیل گردید. پرسش نامه نهایی در دو نسخه تهیه شد که نسخه اول 
جهت سنجش احساسات، تصورات و قضاوت حس مکان شهروندان عادی ساکن در محالت مسکونی مناطق مورد 
مطالعه و در 70 سؤال تهیه شد و نسخه دوم جهت سنجش اهمیت عوامل تأثیرگذار بر حس مکان در بین جامعه 

1- Likert Scale
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متخصصین معمار و شهرساز و در 70 سؤال تهیه گردید. 

بر روی آن یک  احتمالی،  به منظور برطرف نمودن اشکاالت  از تدوین و تنظیم پرسش نامه، الزم است  پس 
بررسی مقدماتی در جامعه آماری انجام گیرد. معمواًل تعدادی از سؤاالت پرسش نامه برای اندازه گیری متغیر خاصی 
در نظر گرفته می شود. ازاین رو باید اطمینان حاصل شود که پاسخ این سؤال ها متغیر مورد نظر را اندازه گیری می کند. 
برای اطالع از این امر، محقق می تواند به محاسبه هم بستگی میان نتایج حاصل از پاسخ های آزمودنی ها به هر سؤال 
با نمرات به دست آمده توسط فرد برای کل سؤال های پرسش نامه بپردازد. ضریب هم بستگی باال، ارتباط زیاد میان 
آنچه هر سؤال اندازه می گیرد با آنچه در کل اندازه گیری شده است را نشان می دهد. باتوجه به ضرایب هم بستگی 

به دست آمده، محقق می تواند سؤال هایی را که بیشترین هم بستگی را با نمره کل دارد، انتخاب کند. 

درخصوص بررسی روایی، به مفهوم قابلیت اعتبار مبتنی بر توانایی ابزار اندازه گیری در بازتاب ساخت مقصود 
و سنجش صفات با خصایص مربوط، با استناد به خروجی مربوط به تحلیل عامل تأییدی انجام شده می توان اظهار 
نظر نمود. اشتراک یک متغیر برابر با مربع هم بستگی چندگانه برای متغیرهای مربوط با استفاده از عامل ها )به عنوان 
پیش بینی کننده( است. هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگ تر باشد، عوامل استخراج شده، متغیرها را بهتر نشان 
می دهند. براین اساس و همانطور که مقدار اشتراک استخراجی تمامی متغیرها بسیار باال و به طور قابل توجهی از 
0.5 بیشتر است، روایی سازه و به عبارت دیگر اعتبار عاملی که صورتی از اعتبار سازه است، در تمامی معیارهای 

ده گانه مورد تأیید قرار می گیرد. 

پایایي یا قابلیت اعتماد، یکي از ویژگي هاي فني ابزار اندازه گیري مي باشد. مقصود از پایایي یک وسیله سنجش 
آن است که اگر خصیصه مورد نظر دوباره با همان وسیله )یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن( و تحت شرایط 
مشابهي اندازه گیري شود. یکی از روش های محاسبه قابلیت اعتماد پرسش نامه، استفاده از فرمول آلفای کرونباخ1 
اندازه گیری ازجمله پرسش نامه ها یا آزمون هایی  ابزار  است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی 
ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر  اندازه گیری می کند، به کار می رود. در این گونه  که خصیصه های مختلف را 
عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه 
سؤال های پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه کرد. بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 1 نزدیک تر 
باشد، هم بستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و درنتیجه پرسش ها همگن تر خواهند بود. کرونباخ، ضریب پایایی %45 

.)Cronbach, 1951( را کم، 75% را متوسط و قابل قبول، و ضریب 95% را زیاد پیشنهاد کرده است

ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده )Cronbach’s Alpha( برای ابعاد مختلف ابزار های تحقیق پرسش نامه ها 
در جدول زیر ارائه شده است. باتوجه به ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده، پرسش نامه تکمیل شده قابلیت استفاده 

براي تحلیل داده را دارا بود.

1- Cronbach’s alpha



59 معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری )نمونه مطالعه: منطقه 22 شهرداری تهران(

جدول17 ارزیابی پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

بُعد القای حس مکان از دید متخصصینبُعد القای حس مکان از دید شهروندان عادی

تعداد سؤاالتآلفای کرونباختعداد سؤاالتآلفای کرونباخ

0/931050/89129

جدول18 آلفای کرونباخ مربوط به ابعاد پرسش نامه شهروندان عادی

آلفای کرونباختعداد سنجه هابُعدمتغیر

حیطه ادراکی معنایی

40/85خوانایی

40/84قابلیت ادراک مکان

30/72هویت و شخصیت

110/86کل

حیطه فعالیتی عملکردی

20/81قابلیت دسترسی

20/68آسایش

50/62جذابیت مکان

40/71انعطاف پذیری

130/88کل

حیطه کالبدی زیبایی شناسی

40/67غنای بصری

60/64کیفیت کالبدی- فضایی

80/75تناسب بصری

180/95کل

جدول19 آلفای کرونباخ مربوط به ابعاد پرسش نامه متخصصین

آلفای کرونباختعداد سنجه هابُعدمتغیر

حیطه معنایی

40/72خوانایی

40/76قابلیت ادراک مکان

30/70هویت و شخصیت

110/86کل
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آلفای کرونباختعداد سنجه هابُعدمتغیر

حیطه عملکردی

20/71قابلیت دسترسی

20/76آسایش

50/67جذابیت مکان

40/64انعطاف پذیری

130/75کل

حیطه کالبدی زیبایی شناسی

40/64غنای بصری

60/75کیفیت کالبدی- فضایی

80/88تناسب بصری

180/85کل

بدیهي است هرقدر شاخص آلفاي کرونباخ به 1 نزدیک تر باشد، هم بستگي دروني بین سؤاالت بیشتر و درنتیجه 
پرسش ها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایي 45% را کم، 75% را متوسط و قابل قبول، و ضریب 95% 
را زیاد پیشنهاد کرده است. بدیهي است درصورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستي بررسي شود که با حذف کدام 

پرسش ها مقدارآن را می توان افزایش داد. 

همان گونه که در جدول باال مشاهده می شود، شاخص آلفای کرونباخ در تمامی ابعاد زیاد و باالی 0.75 است 
این امر نشان دهنده این مطلب است که سؤال های طراحی شده برای سنجش حس مکان از همگنی و هم بستگی 

بسیار باالیی برخوردار است.

روش تجزیه تحلیل اطالعات . 315

- در بخش تجزیه و تحلیل، روش تحلیل عامل تأییدی1 درخصوص تحلیل سازه ها برای امکان سنجی معیارها 
و عوامل مرتبط با ارزیابی و سنجش وضعیت احراز و تشخیص حس مکان و فرایند شکل گیری آن در توسعه های 
جدید شهری، در ارتباط با مطالعه موردی و تطبیق آن با چهارچوب نظری تدوین شده انجام می گیرد. این امر در 
مقیاس مجموع نمونه ها با یکدیگر انجام شده و مبتنی بر آن، از تحلیل معادالت ساختاری2 نیز با هدف ارائه مدل 
اندازه گیری )سنجش( و نیز مدل ساختاری استفاده می شود. تحلیل عامل تأییدی، عمدتًا به منظور تعیین اعتبار یک 
مدل عاملی و نیز سنجش توان آن انجام می گیرد. ازاین رو، محقق از طریق بررسی و سنتز دیدگاه ها و نظریه های 
موجود مبتنی بر رویکرد و نگاه خود، به تدوین چهارچوب و درواقع مدل نظری می پردازد تا در عمل بتواند آن را 
به محک تجربه بسنجد. به عبارت دیگر در تحلیل عامل تأییدی، اعتبار سازه ای تعدادی عامل )شاخص( در رابطه 

1- Confirmatory factor analysis (CFA)
2- Structural Equation Modeling (SEM)
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با تبیین یک موضوع )شاخص کلی( پیشاپیش و به واسطه مبانی نظری و تحقیقات استنادشده در پژوهش، مورد 
تأیید قرار می گیرد. این چنین، پژوهش به دنبال آن است تا به واسطه تحلیل عامل تأییدی، کمّ وکیف این تأیید و 
درواقع صحت رویکرد نظری خود را مورد سنجش قرار دهد. براساس این محور، می توان نسبت به سؤاالت، اهداف 
نمود. همچنین  یافته های سطوح نظری و تجربی، جهت گیری و قضاوت  میان  بر تطبیق  مبتنی  نیز فرضیه ها  و 
دراین خصوص الزم است تا ضریب اهمیت )وزن( معیارها نیز نسبت به یکدیگر تعیین شود تا تلفیق یادشده بر این 

مبنا انجام گیرد. 

کاربرد مهم تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل حاوی سؤال های یک متغیر است. در این روش به عنوان جزئی از 
فضای مفهومی مدل یابی معادالت ساختاری )SEM( تالش می شود تا تأثیر یک ساختار عاملی مفروض آزمون شود.

این روش برای بررسی روابط علت ومعلولی بین متغیرها و آزمون قابل قبول بودن مدل های نظری با استفاده 
از داده های هم بستگی به کار می رود. 

- برای برآوردیابی شاخص ها، از روش برآورد حداکثر درست نمایی1 استفاده شده است. روش برآورد حداکثر 
درست نمایی )MLE( به عنوان یک سازوکار برای تخمین مجموعه مشخصی از داده ها )با توزیع نرمال و یا توزیع های 
دیگر( عبارت است از نسبت دادن مقادیری به شاخص های مدل که درنتیجه آن، توزیعی تولید شود که بیشترین 

احتمال را به داده های مشاهده شده نسبت دهد.

- درخصوص تحلیل عاملی مورد اشاره که بخش اساسی نتایج تحلیل تجربی را به خود اختصاص می دهد، 
از دو  باید  اندازه گیری،  ابزار  یا  آزمون  به عنوان محوری مهم مورد توجه می باشد. هر  نیز  پایایی  و  بررسی روایی 
ویژگی با شاخص کلیدی روایی به مفهوم قابلیت اعتبار و همچنین پایایی به مفهوم قابلیت اعتماد برخوردار باشد. 
روایی با قابلیت اعتبار به مفهوم برخورداری ابزار اندازه گیری از توانایی در اندازه گیری صفت یا صفات می باشد. این 
شاخص درواقع بیانگر حدی است که ابزار اندازه گیری به دقت ساخت مقصود را بازتاب داده و خصیصه و خصایص 
را می سنجد. پایایی با قابلیت اعتماد نیز به مفهوم سنجش تغییر پذیری و به عبارت دیگر، اعتماد پذیری پاسخ ها است. 

این شاخص درواقع در جست وجوی ثبات و سازگاری پاسخ دهندگان در پاسخ های خویش می باشد. 

براساس  مکان  با حس  معنایی  و  عملکردی  فرمی،  معیارهای  میان  هم بستگی  معناداری  و  وجود  تحلیل   -
نقطه نظر ساکنان و متخصصین انجام می گیرد. مفهوم معناداری در هم بستگی این است که آیا ارتباط به دست آمده 
بین دو متغیر اتفاقی و تصادفی یا در مقابل، واقعی و از لحاظ آماری مورد تأیید و قابل دفاع است. این محور به واسطه 
ضریب هم بستگی پیرسون و برای بررسی و تحلیل بیشتر، هم در مقیاس کل و هم به تفکیک هریک از محالت 
هم بستگی  نام های ضریب  به  که  پیرسون  هم بستگی  می شود. ضریب  انجام  و چشمه  المپیک  دهکده  حکیمیه، 
این ضریب  است.  معرفی شده  پیرسون  توسط  نامیده می شود،  نیز  مرتبه صفر  یا ضریب هم بستگی  و  گشتاوری 
به منظور تعیین میزان هم بستگی )رابطه(، نوع و جهت رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای 

1- Maximum Likelihood Estimation (MLE)



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران62

و یک متغیر نسبی به کار برده می شود )عالم تبریز، 1389: 484(. 

- ارزیابی و سنجش وضعیت احراز و تشخیص حس مکان از نقطه نظر ساکنان و متخصصین در مقیاس مجموع 
و نیز به تفکیک هریک از محالت مورد مطالعه، انجام می گیرد. این امر از طریق تلفیق وضعیت معیارهای ده گانه 
ذکرشده به واسطه تحلیل عاملی انجام شده، صورت می پذیرد. دراین خصوص الزم است تا ضریب اهمیت معیار )وزن( 
معیارها نیز نسبت به یکدیگر تعیین شود تا تلفیق یادشده بر این مبنا انجام گیرد. خروجی این محور که مبتنی بر 
وضعیت نمونه های مطالعاتی در مجموع و نیز به تفکیک هریک از محالت می باشد، به واسطه سطوح و مراحل 

تعریف شده حس مکان در چهارچوب نظری، قابل تحلیل و تفسیر بیشتر می باشد.

- رتبه بندی نمونه های موردی از نظر میزان القای حس مکان با استفاده از روش همچنین از روش تصمیم گیری 
چند معیاره تاپسیس1 صورت می گیرد.

 MATLAB ، Lisrel ذکر این نکته الزم است که در تحلیل و ارزیابی داده های این پژوهش از نرم افزارهای
SPSS و EXEL استفاده شده است. 

ابعاد و ویژگی های اجتماعی1 سکونتی مطالعه موردی. 316

1 معرفی منطقه 22 شهرداری تهران 

رشد روزافزون جمعیت و تحوالت گسترده و دامنه دار اقتصادی و غیره، بازتابی گسترده در تحوالت کالبدی شهر 
تهران ایجاد نموده است که یکی از پیامدهای آن نحوه شکل گیری منطقه22 شهرداری تهران است که بدون تردید 
بزرگ ترین و وسیع ترین توسعه شهری متصل به تهران می باشد. این منطقه در شمال با کوهستان البرز مرکزی، در 
شرق با حریم رودخانه کن، در جنوب با آزادراه تهران- کرج و در غرب با محدوده جنگل های دست کاشت وردآورد 
محدود می گردد و با مناطق 5 و 21 شهرداری تهران هم جوار است. به این ترتیب مرز شمالی منطقه 22 شهرداری 
تهران تا منتهی الیه دامنه های جنوبی البرز تا ارتفاع 1800 متری توسعه یافته است. مساحت این منطقه حدود 6200 
هکتار است که از این مساحت حدود 1300 هکتار متعلق به فضای سبز می باشد که با هدف رفع کمبودهای خدماتی 
حوزه غرب تهران و نیز جابه جایی بخشی از جمعیت ساکن در بافت های فرسوده تهران مرکزی و نیز اسکان بخشی 

از جمعیت شهر تهران ایجاد شد. 

تعریف و حوزه آن در دهه 1350  به نام یک شهر جدید  این منطقه  تهران  از تصویب طرح جامع شهر  پس 
به نام شهر جدید کن به وسیله مهندسین مشاور فرمانفرمایان و همکاران طراحی شده است. در طول جنگ تحمیلی 
ایران و عراق، به علت در دسترس بودن اراضی این منطقه، 25% از اراضی توسط نیروهای مسلح جهت ساخت وساز 
پادگان های نظامی مورد استفاده قرار گرفت و در قسمتی از این اراضی نیز تعاونی های مسکن شروع به شهرک سازی 
کردند. پس از مواجه شدن مسئولین با مشکالت شهر تهران و حصول این نتیجه که می توان این منطقه از شهر 
را به منطقه ای مطابق با الگوهای شهرنشینی تبدیل نمود و باتوجه به امکان گسترش شهر تهران در منطقه 22 که 

1- Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
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در طرح جامع تهران نیز پیش بینی شده بود، شهرداری تهران بر آن شد تا اراضی شمال غرب تهران را به محدوده 
خدماتی شهر تهران الحاق نماید و براین اساس، تهیه طرح تفصیلی منطقه 22 بنابه توصیه شورای عالی شهرسازی 
بودن محیط،  ازدست رفته شهرسازی چون هویت، خوانا  احیای مفاهیم  با هدف  ایران در سال 1370  و معماری 
جهت یابی و مکان یابی فضاهای مناسب شهری، در دستور کار مهندسین مشاور باوند قرار گرفت. در سال 1373 
مطالعات تهیه شده توسط مشاور باوند باعنوان طرح تفصیلی منطقه 22 تصویب شد. پس از تصویب طرح تفصیلی، 
زمینه اجرای آن با مسائل مختلفی همراه گردید که بنابه ضرورت های موجود، مجدداً توسط مهندسین مشاور باوند 
و آرمان شهر، بازنگری و طرح تفصیلی جدید در سال 1378 به تصویب کمیسیون ماده 5 رسید و سرانجام پس 
از سال ها تالش و مطالعات، طرح تفصیلی منطقه 22 تهران در تاریخ 79/6/8 توسط کمیسیون ماده 5 ابالغ و 
شهرداری منطقه 22 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود )مهندسین مشاور شارستان، 1386(. در طرح جامع، به منظور 
تمرکززدایی از مرکز شهر و تعدیل نظام شعاعی در ساختار فعلی شهر، با پاالیش مرکز اصلی آن و افزایش چشم گیر 
سهم نظام شبکه ای در ساختار شهر با توزیع مرکزیت و استقرار نظام سلسله مراتبی مطلوب، شبکه ای از مراکز 
در سطوح و مقیاس مختلف برای تهران و تا افق طرح، سامان یافته و تجهیز می شوند. ازاین رو در این طرح برای 
منطقه 22 نقش »مرکز گردشگری و خدمات مجموعه شهری تهران« در کنار مناطق 21 و 4 در نظر گرفته شده 
است. جدیدترین طرح تفصیلی منطقه 22، توسط مهندسین مشاور شارستان تهیه شده که مرتبط با سند فرادست 
خود یعنی آخرین طرح راهبردی- ساختاری )جامع( شهر تهران، مصوب سال 1386 است. مطابق با این طرح، سقف 
جمعیتی منطقه 22 تا تعیین تکلیف و تعیین نیازمندی های کالن شهر تهران، 350 هزار نفر تعیین شده است )سایت 
شهرداری منطقه 22 تهران(. منطقه 22، در سطح تهران و فراشهری، قابلیت دسترسی بی نظیری دارد. دسترسی های 
مهم منطقه، آزادراه تهران- کرج و بزرگراه تهران- شمال می باشد که آزادراه در حال احداث تهران- شمال به عنوان 
شریان اصلی شمال به جنوب کشور، مسیر اصلی رفت وآمد است. به طورکلی، منطقه22 آخرین امید شهر تهران 
برای ایجاد الگوی مناسب و بهینه زندگی شهری است. این منطقه که بنابر ضوابط طرح جامع، جزو گسترش پیوسته 
شهر است هم اکنون به جز شهرک های پراکنده و تأسیسات و ساختمان های ورزشگاه آزادی و جنگل چیتگر، خالی 

از ساخت وساز شهری است. 

طبق سرشماری سال 1390 جمعیت منطقه 22 تهران 128957 می باشد که شامل 38106 خانوار و 65476 مرد 
و 63482 زن می باشد. طبق بررسی های مشاور معمار و شهرساز، منطقه 22 در افق 1400، جمعیت ساکن منطقه 
500.000 نفر پیش بینی شده است و جمعیت شناور منطقه در روزهای تعطیل 450.000 نفر پیش بینی شده است. 
برنامه ریزی و مدیریت برای خدمات رسانی و پاسخگویی به این جمعیت در سال های آتی در دستور کار مدیریت 

شهری از سال 1390 قرار گرفت.
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شکل110 تقشه موقعیت منطقه 22 نسبت به شهر تهران، مأخذ: مهندسین مشاور شارستان، 1386

جدول110 سابقه سکونت و جمعیت شهرک ها و محالت در منطقه 22 شهرداری؛ مأخذ: مهندسین مشاور 
شارستان، 1386

جمعیت سال 1390 )نفر(سابقه سکونتنام محله/شهرک

پیکانشهر
30 سال و باالتر

3450
5212آزادشهر)مونترال سابق(

2156دهکده المپیک
امیرکبیر

25- 30 سال

2865
2710چشمه

9850زیبادشت باال
5164زیبادشت پایین

راه آهن )گلستان(

20-25 سال

37317
1839دانشگاه شریف

2119الله
3066هوانیرو

صدرا )جهاد سازندگی(

10-15 سال

4934
10777شهید باقری
10086امید دژبان

4293یاس
1591کوثر

107429مجموع
83%درصد )نسبت به منطقه(

128958منطقه 22 تهران
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شکل111 نقشه مرز نواحی و محالت موجود در منطقه 22 شهرداری تهران، مأخذ: مهندسین مشاور 
شارستان،1386

از بین محالت و شهرک های موجود در منطقه 22 شهرداری تهران، 4 محله دهکده المپیک، چشمه، پیکانشهر 
و امید به صورت واحدهایی مجزا اما هریک دارای ویژگی های نسبتًا همگن در درون خود، در نظر گرفته شده اند. 

تحلیل. 4

تحلیل توصیفی داده ها و ارائه ویژگی های جمعیت شناختی. 411

مبتنی بر اطالعات مستخرج از پرسش نامه، به ابعاد و ویژگی های اجتماعی سکونتی نمونه های مورد مطالعه 
تأهل، روابط  اشتغال، تحصیالت،  اجتماعی ساکنان، نسبت جنسی، وضعیت سواد،  بافت کلی جمعیتی-  قالب  در 
خانوادگی و مدت زمان سکونت پرداخته شده است. در جدول های زیر، توزیع فراوانی ویژگی های نام برده در گروه 

نمونه شهروندان عادی به همراه نمودار فراوانی هیستوگرام آن ها ارائه شده است.
جدول111 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه

درصدفراوانیویژگی ها

جنسیت
13847.1مرد
15552.9زن

سن

207.2زیر 18 سال
25-188329.7
35-2610236.6
45-365620.1
55-46165.7
65-5620.7
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درصدفراوانیویژگی ها

تأهل
15351.7مجرد
13244.6متأهل

تحصیالت

3211.4زیر دیپلم
12243.4دیپلم و فوق دیپلم

8731.0کارشناسی
3412.1ارشد

62.1دکتری

سطح زندگی
12944.8خوب
217.3بد

13847.9متوسط

استمرار حضور در فضای محله

11039.4حداکثر یک بار در هفته
17426.5-2 بار
24516.1-5 بار

227.9بیش از 5 بار
2810.0نامحدود

مدت زمان سکونت

249.8کمتر از 1 سال
1187.3-2 سال
35823.6-5 سال

8635.0بیش از 5 سال
6024.4از کودکی

طبق جدول های باال، مطالعه موردی در مجموع از نظر خصیصه جنسیت و تأهل، وضعیتی برابر و متعادل، از 
نظر تحصیالت، اکثریت دارای تحصیالت باالی دیپلم و درصد پایینی دارای تحصیالت عالی، پیشینه مدت زمان 
سکونت به طور متوسط بیشتر از 5 سال، اکثر افراد دارای روابط خانوادگی در سطح خوب و به طور متوسط بیشتر 

افراد از سطح زندگی متوسط و خوب برخوردار بودند.

تحقیق در برازندگی مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان . 412

در پژوهش حاضر، تحلیل عاملی تأییدی درخصوص تبیین معیارهای کلیدی فرایند شکل گیری حس مکان در 
توسعه های جدید شهری انجام پذیرفت. به طورکلی سه گونه مؤلفه کالبدی، عملکردی و معنایی بر القای حس مکان 
اثرگذارند و 10 معیار اصلی در این زمینه که شامل غنای بصری، تناسبات بصری، کیفیت کالبدی- فضایی، خوانایی، 
می باشند،  مکان  جذابیت  و  آسایش  انعطاف پذیری،  دسترسی،  قابلیت  شخصیت،  و  هویت  مکان،  ادراک  قابلیت 
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معرفی شدند. وزن نمره عاملی1 میان متغیر های آشکار و پنهان )انگاره حس مکان و مؤلفه های مؤثر بر آن( در مدل 
پیشنهادی سنجش میزان حس مکان محاسبه شد و نشان داد که اکثر وزن های نمره عاملی متغیرهای آشکار با 
مؤلفه های متناظر خود نزدیک به هم و متعادل است. همچنین در ارتباط با معیارهای ده گانه ساختاری تک عاملی 
به ترتیب مبتنی بر 5، 5، 8، 4، 4، 3، 2، 4، 2 و 4 متغیر )مجموعًا 42 متغیر( با استفاده از روش حداکثر درست نمایی 2 
مورد تأیید قرار گرفتند. به عالوه آزمون نیکویی برازش نیز که به واسطه انتخاب روش حداکثر درست نمایی فراهم شده 
بود، برازندگی ساختارهای تک عاملی مورد بحث را نشان داد. این خروجی درعین حال گامی اساسی در مسیر تدوین 
و ارائه مدلی ساختاری در سطحی فراتر در زمینه فرایند شکل گیری حس مکان در توسعه های شهری جدید است. 

در ساختار ده عاملی که مورد تأیید قرار گرفت، تمامی تخمین ها برمبنای روش بیشینه درست نمایی در سطح 
معناداری 0.001 مورد تأیید قرار گرفت. کفایت برازندگی این مدل اندازه گیری به واسطه شاخص های مختلفی قابل 
مربعات  میانگین  جذر  آزادی4،  درجه  بر  خی  مجذور  خی3،  مجذور  شاخص های  دراین خصوص،  می باشد.  بررسی 

خطای تقریب5، شاخص برازندگی تقریبی6 و شاخص برازندگی فزاینده7، مورد توجه قرار گرفته است.
جدول112 آزمون برازش مدل با استفاده از آماره مجذور کای دو

مقدار آماره هر شاخصشاخص ها

813درجه آزادی مدل

1869/98آماره مجذور کای

p.v> 0.0001

باتوجه به جدول باال باید اذعان کرد که اگرچه نسبت آماره مجذور کای به درجه آزادی مدل پیشنهادی کمتر 
از صفر است )که نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشد( اما از آنجایی که مقدار p.v کمتر از 0.05 است )که 
معمواًل به دلیل حجم نمونه و تعداد زیاد متغیرهای پنهان روی می دهد( باید برای ارزیابی نیکویی برازش مدل از 
شاخص های دیگری استفاده شود. ازاین رو در جدول زیر آماره مربوط به شاخص ریشه میانگین توان دوم خطا تقریب 

مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان ارائه شده است.

در نمایه شکل )1(، تحلیل روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار در مدل پیشنهادی ارائه شده و برآورد پارامتر ها 
بر روی شکل مشخص شده است. بار عاملي مقدار عددي است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و 
متغیر آشکار مربوط را طي فرایند تحلیل مسیر مشخص می کند. هرچه مقدار بار عاملي یک شاخص در رابطه با 
یک سازه مشخص، بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتري در تبیین آن سازه ایفا می کند. همچنین اگر بار عاملي 

1- Factor score weight
2- MLE
3- Chi-Square
4- CMIN/DF
5- RMSEA
6- CFI
7- IFI
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یک شاخص منفي باشد، نشان دهنده تأثیر منفي آن در تبیین سازه مربوط می باشد. به بیان دیگر، سؤال مربوط به 
آن شاخص به صورت معکوس طراحي شده است.

شکل111 نمودار تحلیل روابط میان متغیرهای آشکار و پنهان در مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان 
همراه با برآورد شاخص ها

شکل112 نمودار تحلیل روابط میان متغیرهای آشکار و پنهان در مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان 
همراه با بارهای عاملی
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مدل مفهومی پژوهش از طریق مدل یابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرارگرفت. الزم به ذکر است که 
ترکیبی از شاخص های برازش مطلق و نسبی برای بررسی برازش مدل در این پژوهش در نظر گرفته شده اند. نتایج 
حاصل از این مرحله مدل یابی معادالت ساختاری، در جدول های 4-18 و 4-19 نشان داده شده است. براساس 
متون در دسترس، مدل های دارای برازش مطلوب، باید دارای نسبت خی دو به درجه آزادی کمتر از 3، شاخص 
نیکویی برازش )GFI( بزرگ تر از 0/9، شاخص برازش تطبیقی )CFI( و شاخص برازش هنجاری )NFI( باالتر از 
0/9 )به طورکلی شاخص های IFI ،NFI ،CFI هرچه به یک نزدیک تر باشد، بیانگر برازش بهتر است(، و تقریب 
ریشه میانگین مجذورات خطا )RMSEA( کمتر از 0/06 و یا حتی 0/05 باشد )شاخص RMSEA هرچه به صفر 

نزدیک تر باشد، بیانگر برازش بهتر است(. 
جدول113 ارزیابی نیکویی برازش مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان با استفاده از روش مدل یابی 

معادالت ساختاری

p1valueRMSEAGFICFIنشانگرهای برازش الگو
2

df
λنتیجه

مدل مطلوب0.0000/0490/940/912/3الگوی برازشی به داده ها

کمتر از 3 بیشتر از 0/9بزرگ تر از 0/9کمتر از 0.0000/05آستانه قابل قبول

RMSEA و شاخص های دیگر در حدود  آماره  همان گونه که در جدول شماره 3-5 مشاهده می شود، مقدار 
)0.05( برازش بسیار مناسب به دست آمده است. همچنین در مدل پیشنهادی، شاخص های برازندگی دیگر چون

 ،)NFI( شاخص برازش هنجارشده ،TLI )مناسب و برابر با 0/9، مقیاس برازش افزایشی )شاخص تاکر- لویز GFI

شاخص برازش تطبیقی )CFI(، شاخص برازش افزایشی )IFI( نسبتًا مناسب و بین 0.8 تا 0.85 و مقیاس های برازش 
صرفه جو )شاخص برازش هنجارشده صرفه جو PNFI( و شاخص برازش تطبیقی صرفه جو PCFI بسیار مناسب و 
باالتر از 0/75 بوده است. ازاین رو، به طورکلی مدل پیشنهادی از برازش مناسب و پذیرش خوبی برخوردار است و 
در آن روابط میان فاکتورها و متغیرهای مربوط به آن ها توسط داده ها تأیید می شود. بنابراین می توان به برآوردهای 

حاصل از این مدل اطمینان کرد. 

آزمون هم بستگي میان عوامل حس مکان . 413

آزمون هم بستگي میان عوامل در قالب آزمون هم بستگي پیرسون در نرم افزار لیزرل 1انجام گرفته و تأثیرات 
عوامل محیطي و دروني بر یکدیگر تعیین مي شوند. وجود هم بستگي نسبي باال، استفاده از روش مدلسازي معادالت 

ساختاري را به عنوان یک ابزار مناسب تحلیل معني داری ارتباطات، پیشنهاد مي کند.

1- LISREL
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جدول114 بررسی هم بستگی مؤلفه های سه گانه کالبدی، معنایی و عملکردی بر انگاره حس مکان با استفاده 
از آزمون هم بستگی پیرسون

عوامل
مؤلفه ادراکی معنایی

میزان هم بستگی
)p1value(

مؤلفه عملکردی
میزان هم بستگی

)p1value(

مؤلفه کالبدی 
زیبایی شناسی

میزان هم بستگی
)p1value(

القای حس مکان
میزان هم بستگی

)p1value(

)0/0001<(0/603)0/006(0/104)0/002(0/163-مؤلفه ادراکی معنایی

مؤلفه کالبدی 
)0/0001<(0/694)0/0001<(0/216-)0/002(0/163زیبایی شناسی

مؤلفه فعالیتی 
)0/0001<(0/613-)0/0001<(0/216)0/0001<(0/603عملکردی

-)0/0001<(0/613)0/0001<(0/694)0/0001<(0/603القای حس مکان

نتایج جدول فوق نشان می دهد که مؤلفه های عملکردی، کالبدی و ادراکی با متغیر وابسته حس مکان دارای 
هم بستگی مثبت هستند. باتوجه به اینکه مقدار معناداری در تمام مؤلفه ها کمتر از 0.05 است، بنابراین هم بستگی های 

مشاهده شده در نمونه حداکثر با 5 درصد خطا قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد. 

از بین مؤلفه های القای حس مکان، مؤلفه کالبدی زیبایی شناسی بیشترین هم بستگی را با انگاره حس مکان 
دارد. ضریب پیرسون برابر با 0.694 است که هم بستگی بین دو متغیر مذکور را قوی نشان می دهد. پس از آن 
مؤلفه فعالیتی عملکردی با ضریب هم بستگی 0.613 و درنهایت مؤلفه ادراکی معنایی با ضریب هم بستگی 0.603 

هم بستگی مثبت با متغیر حس مکان دارند.
جدول115 برآورد مقادیر ضرایب در مدل رگرسیونی اثر مؤلفه های سه گانه معنایی، عملکردی و کالبدی بر 

انگاره حس مکان

نقش
P مقدارآماره آزمونخطای استانداردبتا

متغیر وابستهمتغیر مستقل

1/950/3311/34.003القای حس مکانحیطه ادارکی معنایی

2/430/1813/79.048القای حس مکانحیطه فعالیتی عملکردی

0.001<2/450/1714/53القای حس مکانحیطه کالبدی زیبایی شناسی

چنان که در جدول باال مشاهده می شود، مؤلفه های کالبدی،معنایی و عملکردی وارد معادله رگرسیون شده اند. 
بودن سایر  ثابت  با فرض  نشان می دهد  است که  با 2.43  برابر  کالبدی  مؤلفه  برای  رگرسیون  استاندارد  ضریب 
مؤلفه ها، به ازای یک واحد انحراف استاندارد تغییر در مؤلفه کالبدی، 2.43 واحد انحراف استاندارد تغییر در همان 

جهت در متغیر حس مکان به وجود خواهد آمد.
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رتبه بندی معیارهای سنجش حس مکان از دیدگاه شهروندان عادی با استفاده از روش تاپسیس . 414

در این بخش، معیار های سنجش میزان حس مکان از نگاه شهروندان، رتبه بندی شده اند. به منظور انجام دادن 
این مهم نیز از روش های تحلیل عاملی )برای به دست آوردن برآوردهای وزن مؤلفه های حس مکان( و تاپسیس 
)برای الویت بندی معیار های سنجش براساس مقایسه آن ها با وضعیت ایده آل حس مکان از نگاه شهروندان عادی( 
استفاده شده است. درواقع الگوریتم تاپسیس، یک روش چندشاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها 
از جواب  را  باید کوتاه ترین فاصله  این روش، گزینه ها  ایده آل می باشد. در  از طریق شبیه نمودن آن ها به گزینه 
ایده آل و دورترین فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشند. این روش دارای 6 گام اساسی است: کّمی کردن و 
بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم N: ماتریسی ارزیابی است که سطرهای آن نشان دهنده گزینه ها )در اینجا S ها( 
و ستون های آن نشان دهنده معیارها )در اینجا F ها( است. به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون V، تعیین راه 
حل ایده آل +A و راه حل ایده آل –A، محاسبه فاصله هر گزینه تا ایده آل های +D و ایده آل های –D، تعیین نزدیکی 
نسبی CL یک گزینه به راه حل ایده آل و درنهایت رتبه بندی گزینه ها. ذکر این نکته الزم است که برای به دست 
آوردن وزن هرکدام از مؤلفه های حس مکان )که مقدار آن ها می باید بین صفر تا یک بوده و جمع وزن فاکتورها با 
هم عدد یک باشد(، از روش تحلیل عاملی )به دست آوردن نسبت واریانس هر فاکتور به مجموع واریانس فاکتورها( 

استفاده شده است.

در جدول زیر نتایج ماتریس d+ و ماتریس CL+در روش تاپسیس نشان داده شده است.

جدول116 رتبه بندی معیارهای سنجش حس مکان از دید شهروندان با استفاده از روش تاپسیس )نتایج 
)CL+ و ماتریس d+ ماتریس

نتایج ماتریس +d )فاصله گزیده از 
ایده آل مثبت(

نتایج ماتریس +CL )میزان نزدیکی 
نسبی هر گزیده با راه حل(

0.02270.0375خوانایی

0.07240.0252ادراک مکان

0.04250.0775هویت وشخصیت

0.06520.0133قابلیت دسترسی

0.05240.023آسایش

0.07550.0834جذابیت مکان

0.03750.0524انعطاف پذیری

0.08940.0527غنای بصری

0.02470.0373کیفیت کالبدی- فضایی

0.03750.0524تناسبات بصری
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ذکر این نکته الزم است که برای به دست آوردن وزن هرکدام از مؤلفه های حس مکان )که مقدار آن می باید بین 
صفر تا یک بوده و جمع وزن فاکتورها با هم عدد یک باشد( از روش تحلیل عاملی )به دست آوردن نسبت واریانس 
هر فاکتور به مجموع واریانس فاکتورها( استفاده شده است. این وزن ها نیز در جدول زیر ارائه شده اند. ازاین رو در 

جدول زیر، رتبه بندی معیارهای سنجش میزان حس مکان از نگاه شهروندان عادی ارائه شده است.
جدول117 رتبه بندی معیارهای سنجش میزان حس مکان از نگاه شهروندان عادی با استفاده از روش 

تاپسیس

رتبهرتبه گزینه ها

رتبه0.8361غنای بصری

رتبه0.8122کیفیت کالبدی- فضایی

رتبه0.7293تناسبات بصری

رتبه0.6584قابلیت دسترسی

رتبه0.6365آسایش

رتبه0.5586هویت وشخصیت

رتبه0.5367انعطاف پذیری

رتبه0.04948خوانایی

رتبه0.04479ادراک مکان

رتبه0.037510جذابیت مکان

همان گونه که در جدول باال مشخص شده است از دید شهروندان عادی از بین معیارها، غنای بصری باالترین 
رتبه و جذابیت مکان کمترین رتبه را در میزان القای حس مکان در این تحقیق را به خود اختصاص داده است. 

این نشان می دهد در محالت مورد مطالعه در توسعه های جدید تهران، ویژگی های کالبدی نسبت به ویژگی های 
فعالیتی و ادراکی، نقش تعیین کننده تری در به وجودآمدن حس مکان دارد.

وضعیت معیارهای ده گانه در ارتباط با نمونه های مورد مطالعه. 415

درخصوص وضعیت هریک از معیارها یا عوامل، تمامی معیارهای ده گانه مورد بحث، در ارتباط با مطالعه موردی 
متوسط  در وضعیت  استناد،  مورد  باتوجه به طیف  و  امید  و  پیکانشهر  المپیک، چشمه،  دهکده  شامل شهرک های 
به کارگیری  درنتیجه  عوامل  امتیاز  روی  بر  پردازش صورت گرفته  به واسطه  مقادیر  این  دارند.  قرار   )3.04-2.96(
تحلیل عاملی، قرار گیری در بازه صفر و یک و درنهایت تبدیل آن ها با استناد به جایگاه انحراف معیار با فرض نرمال 

بودن توزیع در قالب طیف 5 قسمتی لیکرت به دست آمده اند. 

این درحالی است که همانطور که جدول زیر نشان می دهد، مقادیر کمینه و بیشینه نقطه نظر ساکنان در مجموع 
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گویای وضعیت هایی میان خیلی ضعیف تا خوب در ارتباط با معیارهای خوانایی، ادراک مکان، قابلیت دسترسی و 
هویت می باشد. این مهم درخصوص سایر معیارها، بازه خیلی ضعیف تا خیلی خوب را نشان می دهد. در این میان و 
براساس خروجی تفکیکی، وضعیت معیارهای فوق در شهرک دهکده المپیک به طور نسبی بهتر از متوسط )3.21-

3.4(، شهرک چشمه متوسط )3.03-3.15(، شهرک امید نزدیک به متوسط )2.80-3.04( و پیکانشهر میان ضعیف 
و متوسط )2.47-2.76( قرار دارد. براین اساس می توان اظهار نمود که شکل گیری حس مکان از نقطه نظر ساکنان 

شهرک دهکده المپیک، وضعیت مطلوب تری را نسبت به سایر شهرک های مذکور به خود اختصاص می دهد.
جدول118 وضعیت معیارهای ده گانه شکل گیری حس مکان در توسعه جدید شهری )در مقیاس کل و به 

تفکیک شهرک های مورد مطالعه(

مجموعپیکانشهرامیدچشمهدهکده المپیک

3.403.143.993.623.04غنای بصری

2.41.51.41.41.5بازه )بیشینه و کمینه(

3.343.043.933.763.01کیفیت کالبدی- فضایی

2.52.51.52.41.5بازه )بیشینه و کمینه(

3.403.143.993.623.04تناسبات بصری

2.41.51.41.41.5بازه )بیشینه و کمینه(

3.43.152.862.703.03قابلیت دسترسی

2.51.52.41.31.5بازه )بیشینه و کمینه(

3.43.152.893.703.002آسایش

2.51.52.41.31.5بازه )بیشینه و کمینه(

3.363.033.833.733.96هویت و شخصیت

2.41.41.41.41.4بازه )بیشینه و کمینه(

2.323.133.023.462.99انعطاف پذیری

2.52.52.41.41.5بازه )بیشینه و کمینه(

3.343.033.933.763.01خوانایی

2.52.51.52.41.5بازه )بیشینه و کمینه(

3.313.153.833.753.98ادراک مکان

2.41.41.41.31.4بازه )بیشینه و کمینه(

3.383.82.802.762جذابیت مکان

2.51.51.42.41.5بازه )بیشینه و کمینه(
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آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری. 5

فرضیه اول: معیارهای اصلی در فرایند شکل گیری حس مکان، قابل تفکیک، طبقه بندی و تبیین هستند.. 511

این فرضیه در پاسخ به پرسش اول پژوهش و با هدف تبیین معیارهای اصلی در ارتقاء حس مکان در توسعه های 
جدید شهری مورد توجه قرار گرفت. تحقیق حاضر جهت پاسخگویی به سؤال اول، ابتدا به این سؤال پاسخ داد که 
از دید شهروندان کدام مؤلفه بیشترین تأثیر را بر قضاوت حس مکان دارد؟ اگرچه این سؤال در زمره سؤال های اولیه 
این تحقیق قرار نداشت )ازاین رو فرضیه ای هم برای پاسخ دادن به آن در ابتدا مطرح نبود(، اما پاسخ به آن الزمه 

پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق به حساب می آمد و ازاین رو به آن پرداخته شد.

همانطور که گفته شد، به طورکلی سه گونه مؤلفه کالبدی، عملکردی و معنایی بر القای حس مکان اثرگذارند و 
10 معیار اصلی در این زمینه که شامل غنای بصری، تناسبات بصری، کیفیت کالبدی- فضایی، خوانایی، قابلیت 
ادراک مکان، هویت و شخصیت، قابلیت دسترسی، انعطاف پذیری، آسایش و جذابیت مکان معرفی شدند. همچنین، 
در ارتباط با ده معیار ذکر شده، به ترتیب 5، 5، 8، 4، 4، 3، 2، 4، 2 و 4 متغیر )مجموعًا 42 متغیر( تدوین شد. سپس 
این فرضیه به واسطه مدل ساختاری پیشنهادی در زمینه حس مکان در توسعه های جدید شهری مبتنی بر چهارچوب 
نظری پژوهش -که پیش تر تدوین یافته است- مور تأیید قرار گرفت. همچنین برای آزمون این فرضیه، الزم است 
عوامل کالبدی، ادراکی و عملکردی نمونه های مورد مطالعه در القای حس مکان مورد بررسی قرار گیرد. در این 
راستا، هم بستگی میان متغیرها در تمامی 10 معیار مورد بحث، بررسی شد که در وضعیت مطلوبی قرار داشتند؛ 
به نحوی که حیطه کالبدی زیبایی شناسی )با متغیرهای غنای بصری، تناسبات بصری، کیفیت کالبدی- فضایی(، با 
ضریب هم بستگی 0.694، مؤلفه ادراکی معنایی )با متغیرهای خوانایی، قابلیت ادراک مکان، هویت و شخصیت( با 
ضریب هم بستگی 0.603 و مؤلفه عملکردی )با متغیرهای قابلیت دسترسی، انعطاف پذری، آسایش، جذابیت مکان( 

با ضریب هم بستگی 0.613، دارای ارتباط معنادار و مثبت با انگاره حس مکان هستند.

در توصیف اینکه چه معیارهایی در ایجاد عالقه و توجه نسبت به محالت مسکونی مورد مطالعه، بیشترین اثر 
را دارند، رتبه بندی میزان اهمیت مؤلفه های مؤثر بر قضاوت حس مکان شهروندان از طریق دو روش تحلیل عاملی 
و آزمون فریدمن و از منظر بخش های مختلف گروه نمونه از جامعه آماری صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان 
داد که شهروندان از منظر کالبدی عواملی مانند کیفیت بناها، فرسوده نبودن بافت محله، و فضای سبز را به عنوان 
فاکتور های مهمی در ایجاد عالقه و رضایت نسبت به محله بیان کرده اند. تقریبًا به همین اندازه نیز به عواملی مانند 
امکان انجام دادن کارهای مورد عالقه در محله، سرزنده و جذاب بودن آن، راحتی دسترسی به آن، مطلوب بودن 
امکانات آن، امنیت داشتن و درنهایت به مؤلفه هایی مانند خوانایی و هویت مکان اشاره کرده اند. این نظرات نشان 
می دهد که هر سه مؤلفه ذکرشده کالبدی، عملکردی و معنایی در ایجاد عالقه مردم نسبت به محالت مسکونی 

مؤثر هستند. 

همچنین در این پژوهش تأکید شد که متغیرهای جمعیت شناختی وضعیت اشتغال، وضعیت زندگی، نوع و کیفیت 
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روابط با خانواده، تعداد دفعات حضور در فضاهای عمومی محله در طول هفته، مدت زمان حضور در فضای عمومی 
در طول هفته، مدت زمان آشنایی با فضای عمومی، فاصله محل زندگی تا فضای عمومی با پای پیاده، حضور در 
فضای عمومی با انگیزه گذران اوقات فراغت با قضاوت حس مکان رابطه معنی داری دارد و به عنوان یک متغیر 
مستقل بر چگونگی این انگاره اثر می گذارد. درنهایت به این نکته اشاره شد که براساس قضاوت میزان القای حس 

مکان، دهکده المپیک، چشمه، امید و پیکانشهر به ترتیب در رتبه اول تا چهارم قرار گرفتند.

پذیرش این فرضیه در جایگاه یافته ای است که درعین حال مورد پشتیبانی نظریه ها و دیدگاه های کلیدی در 
حوزه حس مکان است. این درحالی است که نقطه افتراق و تمایز پژوهش در این زمینه نسبت به دیدگاه های مذکور، 
در تفکیک و طبقه بندی معیارهای ده گانه فوق با زیرمعیارهای مرتبط با هرکدام در سه حیطه کالبدی، معنایی و 

عملکردی است. 

زمینه ساز حس . 512 معانی،  برانگیختن  و  فعالیت ها  از طریق تسهیل  که  کالبدی  ویژگی های  دوم:  فرضیه 

مکان می شوند، قابل شناسایی و تدوین هستند.

فرایند  زمینه  در  که  کالبدی  معیارهای  تدوین  و  شناسایی  هدف  با  و  دوم  پرسش  به  پاسخ  در  فرضیه  این 
شکل گیری حس مکان در توسعه های جدید شهر مؤثرند، مّد نظر قرار گرفت. 

به منظور تبیین رابطه میان عوامل کالبدی و حس مکان، هم بستگی این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفت که 
طبق نتایج به دست آمده، ضریب هم بستگی این دو متغیر 0.469 می باشد که در سطح بسیار قوی قرار دارد. از طرفی 
این فرضیه با سطح معناداری 0.000 مورد تأیید واقع شده است و باتوجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 0.05 
می باشد، لذا فرض وجود رابطه در این فرضیه تأیید می گردد. بنابراین بین عوامل کالبدی و حس مکان رابطه معنادار 
قوی وجود دارد. همچنین بیشترین هم بستگی معنادار و مثبت، بین شاخص های کالبدی مطرح شده و انگاره حس 
مکان وجود دارد؛ به طوری که ضریب هم بستگی معیارهای غنای بصری، کیفیت کالبدی- فضایی و تناسبات بصری 

به ترتیب 0.482، 0.239 و 0.364 به دست آمد. 

نیز بررسی  انگاره حس مکان در نمونه های مورد مطالعه  با  همچنین هم بستگی عوامل عملکردی و معنایی 
شدند و مشخص شد که از نظر ساکنان، مهم ترین شاخص های القای حس مکان، ویژگی های کالبدی و بعد از آن 

به ترتیب ویژگی های عملکردی و معنایی هستند. 

لذا در همه محالت هر سه عامل کالبدی، عملکردی و ادراکی، عامل برانگیختن احساسات و ایجاد عالقه نسبت 
به مکان های شهری به حساب آمده اند. معیار معنایی– ادراکی عامل ارتباط دهنده این سه عامل است و کیفیت آن 

باعث غنی تر شدن حس مکان می شود.

عدم فرسودگی کالبدی توده ها، خط آسمان، نظم و هماهنگی، کیفیت دید و چشم انداز، تراکم مطلوب بافت 
کالبدی و فضای سبز، از مهم ترین ویژگی های کالبدی هستند که شهروندان در تمامی محالت مورد مطالعه به آن ها 
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اشاره کرده اند. راحتی رفت وآمد و دسترسی، امنیت، انعطاف پذیری فضاهای شهری و امکان انجام دادن فعالیت های 
متنوع و مورد عالقه، جذابیت مکان نیز از مهم ترین ویژگی های عملکردی )فعالیتی( اثرگذار در ایجاد عالقه نسبت 
ازجمله مهم ترین ویژگی های  امکان جهت یابی و شخصیت ویژه مکان  به مکان ذکر شده اند. درنهایت نشانه ها، 

اداکی )معنایی( هستند که مورد توجه شهروندان قرار گرفته اند. 

طبق نتایج به دست آمده، میزان عالقه و دلبستگی به محله دهکده المپیک بیشتر از محالت دیگر است. در محله 
پیکانشهر میانگین رضایت از ویژگی های کالبدی و زیبایی شناسی نسبت به سایر محالت کمتر است. در محالت 
چشمه و المپیک کسانی که از ویژگی های عملکردی محله رضایت بیشتری داشته اند، عالقه بیشتری نسبت به 
محله از خود نشان داده اند. این مسئله نشان می دهد که بهبود تعامالت اجتماعی و فعالیت ها موجب افزایش حس 

مکان شهروندان می شود.

همچنین رتبه بندی میزان اهمیت مؤلفه های مؤثر بر قضاوت حس مکان از دید متخصصین از طریق دو روش 
مجزا صورت گرفت. براین اساس معیارهای عناصر طبیعی و سبز، توجه به قانونمندی های معماری زمینه و حفظ 
هویت کالبدی زمینه، تنوع نماها و جداره ها، ریتم و الگو، نظم و هماهنگی، تراکم مطلوب، خط آسمان، حیات شبانه، 
خوانایی و جهت یابی، وجود نشانه ها و المان ها و کیفیت پیاده رو ها اثرگذار ترین فاکتورها در القای حس مکان معرفی 

شده اند.

به طورکلی طبق نتایج به دست آمده، عوامل کالبدی در شکل گیری حس مکان در دو سطح در محیط مؤثر است: 
در سطح اول، عناصر کالبدی محیط با هم سازی فعالیت ها از طریق تأمین و قابلیت انجام آن و با ارضاء نیازهای 
فردی، این حس را از مکان فراهم می نمایند. در این سطح ویژگی های کالبدی محیط با تسهیل فعالیت منطبق بر 
الگوهای رفتاری افراد و با تأمین نیازهای استفاده کنندگان از مکان، در برقراری رضایت از محیط، مؤثر واقع شده و 
امکان ایجاد و ارتقاء حس مکان را فراهم می نمایند. در سطح دوم، عناصر کالبدی محیط از طریق تناسب بین فرم 
و عملکردها، تمایز کالبدی، خوانایی، تداعی معنایی، واسطه بصری در ایجاد ارتباط ذهنی بین استفاده کنندگان از 
مکان را فراهم می نمایند. در این سطح، عناصر کالبدی، منبعث از تصاویر ذهنی افراد و ادراک آنان از محیط بوده و 

زمینه را برای تقویت پیوندها در محیط و درنهایت افزایش دلبستگی به مکان ایجاد می کند.

پذیرش این فرضیه در جایگاه یافته ای است که مورد پشتیبانی نظریه ها و دیدگاه های کلیدی در حوزه حس 
مکان از دیدگاه اثبات گرایان است. این درحالی است که وجه تمایز این پژوهش با پژوهش های مذکور، توجه به 

شاخص های کلیدی مورد بحث در مؤلفه کالبدی مؤثر بر حس مکان در توسعه های جدید شهری است. 

نتیجه گیری. 513

پرداخت  این حوزه  در  مطالعاتی  بررسی مکاتب مختلف  به  مفهوم حس مکان  در  با کنکاش  پژوهش حاضر 
براساس  نمود.  تدوین  نظری  در چهارچوبی  را  مطالعات  و  مفاهیم  این  در  مطرح  گوناگون  زمینه های  و  اصول  و 
چهارچوب نظری تدوین شده با استناد به سنتز مبانی نظری شامل نظریه ها، دیدگاه ها و پژوهش های مورد توجه، ده 
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معیار غنای بصری، تناسبات بصری، کیفیت کالبدی- فضایی، خوانایی، قابلیت ادراک مکان، هویت و شخصیت، 
به همراه 42  ادراکی  و  فعالیتی  انعطاف پذیری، آسایش و جذابیت مکان در سه دسته کالبدی،  قابلیت دسترسی، 
متغیر، به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار در ارتقاء حس مکان در توسعه های شهری جدید شناسایی شد و معیارها 
به واسطه طرح زیرمعیارها و سنجه های مرتبط با هریک، مورد توجه قرار گرفت. این مهم به واسطه انجام تحلیل 
عامل تأییدی درخصوص تأیید سازه های عاملی مربوط، تکمیل و تدقیق شد. تحلیل عاملی مذکور، در سطح نخست، 
امکان سنجی و تأیید رویکرد نظری و درواقع اعتبار سازه ای ساختارها یا مدل های تک عاملی مربوط به هریک از 
معیارهای مورد اشاره شامل زیرمعیارها و سنجه های مربوط را مورد بررسی قرار داد. این چنین امکان طرح یک 
اندازه گیری 10 عاملی در زمینه مطالعه شکل گیری حس مکان در توسعه های شهری جدید فراهم گردید.  مدل 
ارائه مدلی ساختاری در زمینه فرایند شکل گیری حس  این خروجی درعین حال گامی اساسی در مسیر تدوین و 
مکان توسعه های جدید است. برازندگی مدل پیشنهادی و اعتبار سازه تدوین شده از روش های مدل یابی معادالت 
ازجمله  به واسطه شاخص های مختلفی  و  برآورد حداکثر درست نمایی  و روش  تأییدی  عاملی  تحلیل  و  ساختاری 
مجذور خی، مجذور خی بر درجه آزادی، جذر میانگین مربعات خطای تقریب، شاخص برازندگی تقریبی و شاخص 
برازندگی فزاینده مورد تأیید قرار گرفت. این بدان معناست که مطالعه و سنجش فرایند شکل گیری حس مکان در 
توسعه های شهری جدید به واسطه مدل پیشنهادی شامل 10 معیار کلیدی مورد توجه و 42 متغیر امکان پذیر خواهد 
بود. به طورکلی، شکل گیری حس مکان در توسعه های شهری جدید، مبتنی بر فرایندی مبنی بر تعامل ساکن و محل 
سکونت و درنتیجه شخص و مکان است. عوامل نام برده، با برانگیختن حس زیبایی شناختی، به وجود آوردن امکان 
تعامالت اجتماعی و رضایتمندی، و ایجاد تصاویر ذهنی و قابلیت ادراک مکان، زمینه بهبود فعالیت ها و تعامالت 
اجتماعی و فرهنگی را ایجاد می کند که موجب افزایش حس دلبستگی شهروندان به فضاهای شهری و محالت 
سکونتی خود می شود. این مهم که هم در سطح نظری و به واسطه نظریه ها، دیدگاه ها و نیز پژوهش های مورد 
استناد و هم در سطح تجربی و در ارتباط با مطالعه موردی منطقه 22 تهران، تأیید شده و مورد تأکید قرار گرفت، 
گویای نقش و اهمیت مؤلفه های سه گانه کالبدی، فعالیتی و ادراکی در ارتقاء حس مکان در یک توسعه شهری 
جدید است. رتبه بندی معیارهای سنجش میزان حس مکان از نگاه شهروندان با استفاده از روش تاپسیس نشان 
داد که در محالت مورد مطالعه در توسعه های جدید تهران، ویژگی های کالبدی نسبت به ویژگی های فعالیتی و 
ادراکی نقش تعیین کننده تری در به وجودآمدن حس مکان دارد. طبق نتایج به دست آمده، میزان عالقه و دلبستگی در 
محله دهکده المپیک )به دلیل ویژگی های کالبدی( بیشتر از محالت دیگر است. این مسئله نشان می دهد که بهبود 

طرح های کالبدی موجب افزایش حس مکان شهروندان می شود.

گفته شد که مکان های شهری شهرهای ایرانی امروزی متأثر از بی نظمی های کالبدی، عملکردی و معنایی 
هستند و امروزه بیش از هر زمان دیگری جنبه های گوناگون منظر فضاهای عمومی شهری، از کالبد ساختمان ها 
تا فعالیت ها و رفتارهای انسانی، با آشفتگی و اغتشاش مواجه شده است. این مهم از یک  طرف بر پیوند ادراکی 
شناختی عاطفی شهروندان با فضاهای شهری امروزی و احساس و عاطفه آن ها نسبت به این گونه فضا، تأثیر منفی 
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گذاشته است و از طرف دیگر، تجربه محیطی ناخوشایند را در این گونه فضاها به دنبال داشته است. ازاین رو به اعتقاد 
نگارنده به منظور اصالح نابسامانی های کالبدی، عملکردی و معنایی ادراکی شهروندان در توسعه های جدید شهری 
و رسیدن به الگویی مطلوب از فرم مطلوب و بهینه فضاهای شهری امروزی، توجه ویژه به فرایند تحسین محیط 

و بودن در مکان الزامی است.

در جایگاه نتیجه گیری و برمبنای سهم و جایگاه این پژوهش، باید اشاره کرد که پایه گذاری هرگونه نگرش، 
ترسیم چشم انداز و امکان سنجی و ارزیابی درخصوص سازوکار و کمّ وکیف شکل گیری، احراز و تشخیص حس مکان 
در توسعه های جدید شهرها، از نقطه نظر ساکنان و درعین حال، بسترسازی، برنامه ریزی و اقدام در زمینه هدایت، 
تسریع و ارتقای فرایند مذکور به واسطه توجه هم زمان به معیارهای ده گانه غنای بصری، تناسبات بصری، کیفیت 
انعطاف پذیری، آسایش و  قابلیت دسترسی،  ادراک مکان، هویت و شخصیت،  قابلیت  کالبدی- فضایی، خوانایی، 
جذابیت مکان، امکان پذیر خواهد بود. درنهایت، انجام مطالعات هدفمند با محوریت یک، چند یا تمامی معیارهای 
ده گانه شناسایی شده و مورد توجه، مبتنی بر یک یا چند نمونه مطالعاتی خاص، محور قابل توجه دیگری است که 
در زمینه شکل گیری تحقیقات آتی و مطالعات بیشتر، با هدف تداوم، تکمیل و تدقیق یافته ها و دستاوردهای نظری 

و تجربی پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود.
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