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 چکیده

 مناسب شرایط که دارد هایی ومحیط شهرها به اشاره که است جدیدی نسبتا مفهوم ، KBUD)(* شهری بنیان دانش توسعه

تاکید در توسعه دانش بنیان بر  کند، می فراهم را در حوزه ها ی مختلف دانش فعاالن رایب محیطی و اقتصادی،فضایی اجتماعی،

می با بهره گیری از این بارزه ها بر مزیت رقابتی متکی بر دانش محیطی است  کهخصیصه ها و ویژگی های محیطی و محلی است 

از مهمترین شاخص های ارتقا نیز ه های تشکیل دهنده آن کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد. حس مکان و مولفاساس این بر  توان

کیفیت زندگی است که با بهره گیری از آن می توان به توسعه دانش بنیان و صنایع خالق در شهر دست یافت. این مقاله سعی بر آن 

این زمینه دست یابد. هومی در چهارچوبی مفدارد با تشریح مفهوم حس مکان وبررسی تاثیرگذاری آن بر توسعه دانش بنیان به ارائه 

بدین منظور ابتدا واکاوی حس مکان و مولفه های آن صورت گرفته و میزان تاثیرگذاری آن در توسعه دانش بنیان مورد بررسی قرار 

 ارائه مدل مفهومی که جایگاه حس مکان در توسعه شهرهای دانش بنیانگرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که 

مولفه های دانش بنیان )مولفه های کالبدی، ادراکی، اجتماعی، عملکردی(  و تاثیر آن بر را در قالب مولفه های چهارگانه حس مکان

 نمود می یابد.اجتماعی ، محیط شهری ( -)اقتصادی، نهادی، فرهنگی
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 مقدمه -1

 در رو پیش   مسائل مهمترین از امروزه مکان حس و مکان مفهوم

 .اشدی بم شهری متخصصان از بسیاری چالش و بوده شهری فضاهای

 به نسبت که دانست هاییمحیط  از افراد درکی توان م را مکان حس

 فضاهای در مکان حس وجود .دارند کافی یا نسبی شناختی محیط،

 محیط و فرد بین خاص هایه رابط گیریل شک موجب عواق در شهری

 و بحث مورد گونی گونا ایس همقیا در مکان حس مفهوم .رددمی گ

 اییس همقیا به و شده شروع خانه سطح از یرد؛ی گم قرار ارزیابی

 این به توانی م میان این در .گرددی م منتهی محله حد در بزرگتر

 هایش بخ مهمترین لهجم از شهری فضاهای که نمود اشاره امر

 جمله از آنها به نسبت شهروندان مکان حس وجود که شهرند

ی م شمار به فضاها این ارزیابی معیارهای ارزشمندترین و مهمترین

 .ودر

 وعوامل ابعاد به توصیف، مرحله در که است مفهومی تعلقاحساس 

 کلی درکی ادراک مرحله در اما است، تجزیه قابل آن دهنده تشکیل

 شخص برای حتی شاید که است مکان به نسبت عاطفه و حبتم از

حس مکان از کیفیت فضا وچگونگی طراحی  .نباشد بیان و وصف قابل

ماع قوی، ه یک ویژگی بارز ومشخص، یک حس اجتتاثیر می پذیرد ک

یک بستر وزمینه برای شیوه های زندگی سالم و یک کیفیت باالی 

 و ها حکایت از ای عهمجمو مکان حس زندگی را عرضه می کند.

 .دهندی م رخ مکان با أم تو که است جمعی و فردی های روایت

شهر دانش بنیان نیز بر دانش محلی تاکید دارد و از خصیصه ها و 

ویژگی ها ی محیطی و منحصر به فرد زمینه استفاده می کند ، حس 

مکان نیز بر این ویژگی تاکید دارد که موجب ارتقاء کیفیت زندگی می 

 ود.ش

 روش تحقیق -2

دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر 

(، درست صورت پذیرد. methodologyزمانی که با روش شناسی)

به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع 

پیروی از یک روش علمی در هر تحقیق علمی، می تواند راه  تحقیق.

برای رسیدن به یک پاسخ صحیح و دستاورد های علمی نویسنده را 

میسر نماید. لذا دستیابی به اهداف پژوهش و یافتن پاسخی مناسب 

برای سواالت، فقط از طریق پیروی از یک روش شناسی معتبر امکان 

پذیر خواهد بود و فقط از این طریق است که یک تحقیق اعتبار علمی 

 [ 1]می یابد

شهردانش بنیان، ور دستیابی به تعاریف منسجم از در این مقاله به منظ

روش فضای شهری، مکان، حس مکان و شاخص های منتج از آن از 

تحلیل محتوا به اعتقاد  استفاده شده است.تحلیل محتوایی متون 

بیشتر صاحبنظران روش پژوهشی است که برای بیان مفاهیم یا واژه 

ون استفاده می شود. های معینی در یک متن و یا مجموعه ای از مت

برخی نیز آن را یک روش تجزیه و تحلیل داده ها می دانند. متن می 

تواند شامل کتاب، فصل یا فصل هایی از یک کتاب، نوشته ها، مصاحبه، 

گفتگو، عناوین و مقاالت مطبوعات و اسناد تاریخی باشد. پژوهشگر با 

ه ها و یا مفاهیم استفاده از تحلیل محتوا وجود مفهوم و ارتباط بین واژ

را تحلیل کرده و درباره پیام های موجود در متن، نویسنده آن، مخاطب 

  [ 15].و حتی فرهنگ و دوره زمانی اثر نتیجه گیری می نماید

تفصیر شرایط و روابط موجود می پردازد.  این نوع پژوهش به توصیف و

ه در این روش شامل مطالعات کتابخانه ای، اسنادی، و هر منبعی ک

بصورت چاپی قابل شناسایی می باشد، استفاده و بهره گیری شده 

در پژوهش حاضر تالش شده است تا با شناسایی مولفه ها  است.

وشاخص های حس مکان  به واکاوی وتحلیل نحوه بکارگیری این 

 شاخص ها در طراحی شهرهای دانش محور پرداخته شود.

 پیشینه تحقیق -3

 پرداخته مکان به تعلق حس به کامل طور به که تحقیقاتی شمار

 نمی توجه درخور همتاسافان تاثیرگذاری و تاهمی تنسب به باشند،

 مکان، هویت  :جمله از مرتبط عاتموضو با هایی پژوهش ولی .باشد

 در .خورد می مچش بهتر بیش ... و دجدی شهرهای تهوی مکان، حس

 :گردد می بیان عناوین از تعدادی زیر

 مکان مفهوم امروزهاذعان میدارد که،  ر مقاله خودد آیشم و میرغالمی 

 معاصر شهرسازی روی پیش   مسائل مهمترین از یکی مکان حس و

 بین تعامل برقراری برای باالیی توانایی از شهرها درگذشته . است

 فضاهایی شهرها غالب در امروزه اما . بودند برخوردار فضا و انسان

 سایر از تقلیدی صرفاً و بوده امعن و هویت فاقد که شوند می ایجاد

 شهری فضاهای در غربی و هویت بی الگوهای تکرار . هاست نمونه

 گردیده هویت و سازی مکان اصول شدن رانده حاشیه به موجب

 [2 ]است

 ارتباط در موثر و مهم معانی ازبر این باور است که ،   (،1393داووده )

 و مکان حس است بوده طراحان توجه مورد که محیط و انسان با

 نتایجمی باشد. همچنین اینگونه بیان می کند که   مکان به دلبستگی

 به دلبستگی و مکان حس که دهد می نشان ها پژوهش از حاصل

 های ویژگی که بوده کیفیت با های محیط ارزیابی معیارهای از مکان

 های فعالیت بر تاکید با کالبدی اجزا روابط و فرم نظیر کالبدی
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 می دارا مفاهیم این گیری شکل در موثر و مهم نقش محیط اجتماعی

 در مکان حس جایگاه و مفهوم مقایسه برای چارچوبی مقاله این .باشد

 نشان برای مدلی نهایت در آورد می فراهم را مکان به دلبستگی مقابل

 [ 3]. دهد می ارائه عوامل این مفهومی مقایسه چگونگی دادن

ی که در رابطه با شهرهای دانش بنیان رفیعیان،مرتضوی، طی پژوهش

 ده دو در جهانی اقتصاد سریع که تغییرات دانجام داده اند. بر این باورن

 .استه یافت فرونی آن در دانش یتهماه ک بوده ای هگون هب گذشته

 سهم بنیان، دانش اقتصاد آن عتب به و یدانش های تفعالی امروزه

 شهرهای .اند داده اختصاص دخو به را جهان اقتصادی بازار از یمهم

 شهروندانی از بر پایه دانش و برخوردار که صورتی در نیر امروزی

 رشد و رکتح هب پایدار توسعه مدار در قادرند خوبی به باشند، دانشی

 اداقتص دافاه پیشبرد در را نقش اساسی و دهنده ادام خود پرشتاب

 [ 6]. گیرند عهده هب بنیان دانش

 مبانی نظری -4

 دانش بنیان -1-4

دانش به چهار دسته تقسیم می شود، دانش چیستی ، دانش چرایی، 

دانش چگونگی، دانش چه کسی ، که ریشه این دسته بندی تاریخی در 

 ارائه گردیده است. Land vallb Jansonتوسط  1994سال

دانش چیستی؟ به واقعیت های موجود در جهان اطراف ما اطالق می 

علمی در مورد اصول و قوانین موجود در  انششود و دانش چرایی؟ به د

چگونگی؟ به مجموعه مهارت ها و  طبیعت اشاره می نماید، دانش 

اطالق می شود این دانش بوسیله بنگاه در سطح یک فرد و  ها قابلیت

یک نظام اقتصادی در سطح کالن در فرآیند عمل و تجربه توسعه یافته 

ه اطالعات موجود در مورد ب و در آنها حفظ می شود، دانش چه کسی؟

چه کسی، چه چیزی را می نامند و چه چیزی را می توان انجام دهد، 

 [ 16]  اطالق می شود.

 شهرهای دانش بنیان -2-4

 عملی توسعه سنتی های مدل دیگر که است گردیده روشن امروزه،

 تأکید مورد بشری جوامع برای دانش بر مبتنی توسعه مزایای و نبوده

 این شهرها نوین مزایای ترین مهم از یکی .است گرفته رفراوان قرا

 .نمایند می عمل دانش بر مبتنی توسعه جهت در شهرها این که است

 که دهد می نشان بنیان دانش شهرهای موضوعی ادبیات بررسی

 آن های ویژگی و مفهوم این با رابطه در متفاوتی عقاید و ها دیدگاه

 است شهری بنیان، دانش شهر "سونادوین لیف به اعتقاد .دارد وجود

 از برخی در .است شده طراحی دانش پرورش و تقویت هدف با که

 ناشی ایه منطقه اقتصاد صورت بنیان به دانش شهر " نیز تحقیقات

 و فناوری پژوهش، و تحقیق از حاصل باالی افزوده ارزش با صادرات از

 در هرهاش از این گونه ".است گردیده تعریف ذکاوت و هوش قدرت

 آموزش روی بر بیشتر پیشرفته، اقتصاد دارای شهرهای سایر با مقایسه

 [ 16] نمایند. می گذاری سرمایه پژوهش و تحقیق و وپرورش

 هستند پویایی مراکز تنها بنیان دانش شهرهای که است معتقد کاریلو

 دلیل به شهرها این .شود می گرفته بکار و ایجاد دانش ها آن در که

 ایجاد برای کارآفرینی و ها ارزش زیرساخت، انسانی، سرمایه بر تمرکز

 کره حیاتی مسائل از حاصل های چالش با مواجهه به قادر ها حل راه

 تعریف .باشند می جدید های فرصت ایجاد ها و آن نمودن مهار زمین،

 شهری بنیان دانش شهر یک" که است چنین شهرها اینگونه از وی

 سیستم توسعه و ور شناساییهظ من به شهروندان آن در که است

 [ 5]" .میکنند سیستماتیک تالشی متوازن و پایدار روشی به سرمایه

 زیرا .باشد نمی سریع و ساده بنیان، دانش شهر یک ایجاد فرایند

 .دارد اشاره زندگی از مختلفی های جنبه به بنیان دانش شهر مفهوم

 شهر توسعه و یجادا راستای در تالشی هرگونه الزم است بنابراین

 محلی، دولت جمله از جامعه های بخش تمامی جانب از بنیان دانش

 فعاالنه .... و ها دانشگاه ها، عمومی، سازمان بخش شهروندان،

 تبدیل راستای در محلی های دولت که آنجا از .گردد پشتیبانی

 را های متفاوتی استراتژی بنیان دانش شهرهای به خود شهرهای

 توانایی نظر، مورد شهر قوت نقاط ابتدا است الزم .ندکن می دنبال

 خواسته های دانش، گذاری اشتراک به فرهنگ ایجاد منظور به جامعه

 سپس و بررسی شهر هر قانونی و حقوقی محیط محلی، سیاسی دولت

  .گردد تدوین بنیان دانش شهر یکپارچه و منسجم استراتژی

 انش شهروندان برای را گیزند باالی کیفیت باید مدار دانش شهرهای

 کیفیت نظیر های متنوعی بوسیله تکیفی نای کهنند ک راهمف

 ضایف و عدالت خدمات، هب دسترسی کیفیت امنیتی، کیفیت محیطی،

 [ 6] .ردگی یم رارق أتیرت تحت دست این از مسایلی و سیاسی باز

 مشخصات شهرهای دانش مدار-1-1-4
 :است زیر های یژگیو دارای مدرن وه یافت هتوسع شهر هر

 زندگی باالی کیفیت  1-

 برای مناسبه ینهز با و کارا اعتماد، قابل های زیرساخت وجود -2

 اطالعات و کاالها شهروندان، انتقال

 شامل نیر را جدید های فناوری که شهری اریمعم و یحطرا یک -3

 .شود

 و فرهنگی امکانات میتما لشام که یرکزم آموزشی استراتژی یک -4

 .باشد دماتیخ
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 و رقابت بر مبتنی جهانی اقتصاد های اندازه و دح در ک اقتصادی -5

 .باشد تخصص

 .کند جذب را مالی منابع بتواند هک اقتصادی های هشبک -6

 .بازارها دیگر با قوی تجاری ارتباط فظح برای باال فیتظر وجود -7

 وجود رقابت و کاریهم آن در هک کار و کسب فرهنگ یک وجود -8

 .باشد داشت

 یک وجود و گو پاسخه البت و خالقان اعیاجتم خدمات وجود -9

 [ 4]. جامع و ساالری هشایست باز، دید هپای بر فرهنگ

همانطور که در مشخصه ها ی شهرهای دانش بنیان در باال ذکر شده 

است، می توان مشاهده نمود که اکثر موارد ذکر شده به مولفه های 

ه آن اشاره شده است، مرتبط است ازجمله ب حس مکان که در پیشتر

کیفیت باالی زندگی شهروندان، وجود خدمات اجتماعی خالقانه،... چرا 

که طراح با طراحی خالقانه خود و ارائه خدمات مناسب موجب جذب 

مردم به مکان های شهری شده و اینگونه است که حس مکان نیز 

 شکل می گیرد. 

 [ 18] بنیانمدل توسعه شهری دانش  -1نمودار

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه شهری دانش بنیان-2-1-4
 دستیابی منظور به عملیاتی فرایندهای به بنیان، دانش شهری توسعه

 همه در مشترک توسعه مهم چارچوب تأمین و ریزی برنامه کلید به

 .پردازد می اجتماعی و علمی عمومی، خصوصی، هایبخش 

 مالکیت و محصول فرایند، بعد، سه دارای بنیان دانش شهری توسعه

 توسعه الگوی عنوان به توان می را بنیان دانش شهری توسعه .است

 اقتصادی، کامیابی به دستیابی هدف با جهانی دانش اقتصاد عصر در

 شهری خوب حاکمیت و محیطی پایداری اجتماعی، فضایی نظم

به  ها نسل تشویق برای شهر یک هدفمند طراحی یا و نمود معرفی

 خوب حاکمیت و اقتصادی امنیت سایه در دانش از مداوم یریگ بهره

 [ 6]شهری دانست.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [18] بنیان دانش شهری توسعه به دستیابی های شاخص 1 جدول
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حس مکان می تواند در بهره گیری از دانش محلی و تبدیل شدن به 

یک مزیت رقابتی و به روز شدن محدوده نقش ایفا کند همانطور که در 

ه با حس مکان داریم و جداول باال پیداست با این تعریفی که ما در رابط

مطالعه ای که روی آن صورت گرفته می توان مشاهده کرد که می 

توان با یافتن جایگاه و نقش حس مکان به شهر دانش بنیان دست 

 یافت و موجب ارتقاء  کیفت زندگی شهروندان شد.  

 فضای شهری -3-4

های اصلی مجامع علمی  موضوع فضا و فضای شهری همواره از بحث

ی و شهرسازی بوده است. خلق فضای شهری پویا که با نیازهای معمار

اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، فیزیکی، روان شناسانه و اقتصادی 

مردم جامعه هماهنگ باشد همواره دغدغه کار بسیاری از دست 

 .تاندرکاران امر طراحی فضای شهری بوده اس

عاد اجتماعی و های رفتار انسانی با اب« عملکرد»فضای شهری نتیجۀ 

های اجتماعی نتیجه و حاصل  فعالیت« عملکرد»عمومی است و الگوی 

نظام تعاملی میان اجتماع و فرهنگ جامعه است و نیروهای به وجود 

آمده از تعامل میان اجتماع و فرهنگ جامعه در صورتی که فضایی 

  شوند. این فضا مدنی موجود باشد، منجر به تولید فضای شهری می

هر فضای دیگری در شهر عرصۀ اعمال متقابل اجتماعی و غلبه  بیش از

 نیازمند و بوده فرهنگی –هنجارها و موازین و ارزش های اجتماعی 

گرایی در رفتار، کنترل اجتماعی، مشارکت مردمی است و بیش  منطق

از همه چیز، عرصه بیان آزادی، تکثر، تنوع، هماهنگی و خویشتن داری 

اً از پارامترهای وجود اندیشۀ اجتماعی در ظهور اجتماعی است که تمام

 [ 7] .فضای شهری است

ازد و با استفاده از پتانسیل این زمینه است که فضای شهری را می س

زمینه می توان بستر مناسبی برای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان  های

 فراهم نمود.

فضای شهری آن دسته از فضاهای عمومی شهر است که به مکان 

قراری تعامالت اجتماعی و بروز زندگی عمومی شهر تبدیل شده بر

است. فضایی اجتماعی ، فرهنگی که سازنده مکانی غیر از خانه و کار 

 برای شهروندان است.

شاخصه های فضای شهری برگرفته از بررسی نظریات  -2جدول

 اندیشمندان.

 

 
دو گروه در دیدی اولیه و کلی به این جدول متوجه خواهیم شد که هر 

از نظریه پردازان )غربی و ایرانی( بر عمومی بودن فضا چه به طور 

صریح و چه به طور ضمنی در تعاریف خود تاکید دارند. پس می توان 

این پارامتر را به عنوان عاملی که در تعریف فضای شهری اجماع نظر 

 [ 8] علمی وحرفه ای روی آن وجود دارد مورد پذیرش قرار داد.

 نمکا -4-4

 در خاص نقطه یک" مکان، واژه آکسفورد جغرافیایی لغت فرهنگ در

 از که موقعیتی برای شناسایی و تعریف قابل محل یک زمین، سطح

 صرفا مکان بنابراین .است شده تعریف "شده اشباع بصری های ارزش

 سازد می خاص را آن آنچه .است خاص جایی بلکه نیست، جا یک

 .است بشری های ارزش با آن امتزاج

 معنی رویدادهای و حوادث که هستند هایی کانون یا اهداف ها مکان

 حال نقاط عین در و کنیم می تجربه آنجا در را خود هستی دار

 می نائل محیط در یابی جهت به آنها طریق از که هستند عزیمتی

 است درونی عرصه یک، مکان .کنیم می تصرف و دخل آن در و شویم

 و باز ای گستره را فضا که حالی است در تقابل در بیرونی عرصه با که

یا  شخصی وسیله به که است فضا از بخشی مکان بینیم، می انتزاعی

 [ 9] است. ارزشی و معنایی بار دارای و است شده اشغال چیزی

رلف برای هر مکان شاخصه و خصوصیت منحصری قائل است و آن را 

ف حس مکان نیز به سبب سه نشانه هویت مکانی می داند که معر

هستند گرچه برای او حس مکان چیزی فراتر از این سه است اما این 

ساختار  -1سه را در ایجاد این حس در مردم تاثیرگذار می داند، 

معنا . پانتر مونتگومری تحت تاثیر سه گانه رلف  -3فعالیت  -2فیزیکی 
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عوامل تاثیرگذار در طراحی شهری را یافتند برای مثال مدل حس 

کان جان پانتر که بر سه گانه بودن مولفه های دخیل در خلق مکان م

داللت دارد، می توان از روایت های فرعی مدل کانتر دانست. بر اساس 

مدل جان پانتر سه مولفه ) کالبد، فعالیت و معنی( در خلق حس مکان 

 [ 10] دخیل هستند

 (:sense of placeحس مکان ) -5-4

 شده مکان تشکیل و حس واژه دو ترکیب از مکان حس اصطالح

  :دارد اصلی معنای آکسفورد سه لغت فرهنگ در حس واژه .است

 در که محبت و عاطفه احساس، گانه، دوم پنج حواس از یکی نخست

که  قضاوتی . یعنی.شود می گفته ذهنی تصویر به درک روانشناسی

 می   وجود فرد به در شیء خود به نسبت شیء معنای ادراک از بعد

 قضاوت در توانایی باشد، سوم بد یا جذاب خوب، تواند می که آید

 جهت حس اصطالح در حس معنای انتزاعی، مثل موضوع یک درباره

 توانایی مسیر یا مسیر پیداکردن در فرد یک توانایی به مفهوم که یابی

 شناخت معنای حس به درنهایت .است انسان به خود دادن نشان در

 اصطالح در حس واژه اما .انسان است وسطت شیء یک کلی یا تام

 کلی تجربه و قضاوت محبت، عاطفه، به مفهوم بیشتر مکان حس

 از .است افراد در تعلق یا خاص حس ایجاد در آن یا توانایی مکان

 معنوی و عاطفی تجربه حسی، به ها انسان محیطی روانشناسی دیدگاه

 تعامل طریق از نیازها این .دارند زندگی نیاز محیط به نسبت خاص

 دارد سکونت آن در که مکانی با پنداری ذات نوعی هم و صمیمی

 .است قابل تحقق

 :کند می تعریف گونه این را مکان حس خود رساله در فالحت دکتر

 و کم احساسات و محیط از مردم ذهنی ادراک معنای به مکان، حس

 رونید ارتباطی در را شخص که است خود محیط از آنها آگاهانه بیش

 زمینه با فرد احساسات و فهم که طوری به دهد می    قرار محیط با

 عاملی حس این .شود می یکپارچه و خورده پیوند محیط معنایی

 و حسی خصوصیات با مکانی به یک فضا تبدیل موجب که است

 اینکه بر عالوه مکان حس .شود می خاص افراد برای ویژه رفتاری

 مورد فرهنگی مفاهیم از شود، می طمحی یک از راحتی احساس باعث

 مشخص مکان یک در جامعه فرهنگی و اجتماعی روابط مردم، نظر

  هویت به یابی دست و گذشته تجارب یادآوری باعث و کرده حمایت

      [12 ]  برای افراد می شود.

 دریافت ادراک یا هنحو توضیح برای ه ساد راه یک تنها مکان، حس

 به و است بعدی و چند ارزشی مفهومی کهبل نیست فرد توسط مکان

نسبت به مکان مربوط می شود. حس  فرد عاطفی و نمادین شناسایی

ها  دریافت و ناخودآگاه و اهگخودآ احساسات از مخلوطی مکان

 بیان تجربه و دریافت، چگونگی که غنی است مفهومی است؛ ))ادراک

 از حس فرد و دهد می معنا مکان یک به و شود یم  شامل را افراد

   [ 14] گذارد.  می تأثیر مکان آن در وی رفتار و ها نگرش روی مکان

 در قرارگیری از پس اشخاص درونی حس توان می را مکان حس

 های با پیام ارتباط در نوعی به که احساس این .نامید خاص محیطی

 نقش و نوع به توجه با باشد، می محیط توسط شده فرستاده

 مختلف به شرایط بسته و بوده متغیر خاص مکان آن در فرد قرارگیری

 مکان یک واقع در .گردد می رمزگشایی متفاوت صورت به افراد در

 در .کند می تعریف را آن احساسات که است محیط یک از بخشی

 و روحی اجتماعی، ویژگی های فرهنگی، با متناسب فرد هر میان، این

 و نامطلوب شایند،خو حسی مکان یک به نسبت تواند می خود ذهنی

 کالبدی-روان ای پدیده مکان حس واقع در .باشد داشته خنثی یا

 کامل طور به فردی روحیات و تجارب خاطرات، ها، پردازش که است

 دیگر شخص به شخصی از موضوع این مشخصا و گذار بوده اثر آن بر

      [ 14]  .داشت خواهد تفاوت

 و مکان با شدن مرتبط عنایم به حس مکان پدیدارشناسان، دیدگاه از

 تواند می حس این .است روزمره تهای فعالی نمادها و درک واسطه به

 و عمق زمان گذر با و آمده وجود به فرد های زندگی مکان در

 مکان تأثیر حس چگونگی بر جمعی و فردی یابد ارزش های گسترش

 رفتار ویژه به و ها نگرش ها، ارزش بر نیز مکان حس و گذارند می

در  معموالً  افراد و گذاردی م تأثیر مکان در افراد اجتماعی و فردی

 شرکت  شان حس مکان چگونگی به توجه با اجتماعی هایت فعالی

      [11 ] می کنند. 

 ختلف حس مکانمسطوح  -1-5-4
 در مورد خود بررسی های در شامای .دارد مختلفی سطوح مکان حس

 حس مکان، اصلی مرحله سه مکان به احساس مختلف سطوح

 هفت را در حس این و معرفی را مکان به تعهد و مکان به دلبستگی

 :می کند طبقه بندی سطح

حس  ادبیات در معموالً سطح این :مکان به نسبت بی تفاوتی1 ) 

 قرار مورد استفاده مکان حس سنجش در اما نیست توجه مورد مکان

 .گیردی م

 که است هنگامی سطح نای :مکان یک در قرارگیری از آگاهی2)  

 مکان آن نمادهای و کندی م زندگی متمایز مکان یک در داند فرد می

 متصل کند، مکان به را او که احساسی هیچ ولی دهدی م تشخیص را

 .ندارد وجود

مکان  نمادهای و نام از تنها نه فرد سطح این در :مکان به تعلق3)  

 نیز داشتن مشترک تقدیر و بودن احساس مکان با بلکه است، آگاه
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ی م رخ برای مکان آنچه و محترم مکان، نمادهای حالت این در .دارد

 .است مهم نیز فرد برای دهد،

 های با پیچید عاطفی ارتباط فرد سطح این در :مکان به دلبستگی4) 

 و است فردیت محور مکان و دارد معنا او برای مکان .دارد مکان

 به مکان نمادها و معانی با ترکیب در فرد هویت و جمعی تجارب

 و بودن مکان فرد به منحصر بر حالت این در .دهدی م شخصیت

 .شودی م کید تأ دیگر های ن مکا با آن تفاوت

 درآمیختگی و دهنده نشان سطح این :مکان اهداف با شدن یکی5) 

 فرد شور، در حالت این در .است مکان نیازهای با فرد پیوستگی

 .وجود دارد مکان به نسبت شتگیگذ خود از و حمایت عشق،

که  اجتماع در فرد فعال نقش به سطح این در :مکان در حضور6)  

 .نمود مشاهده توانی م را است مکان به تعهد آن علت

 و است حس مکان سطح باالترین سطح این :مکان برای کاری فدا7) 

 زیادی های کاری و فدا دارد مکان به نسبت را تعهد ترینق عمی فرد

 مختلف های موقعیت در رفاه ها وی آزاد ها، ش ار گرایشات، جهت در

 عالیق کردن رها برای آمادگی این سطح در .دهدی م نشان خود از

 .دارد وجود مکان به نسبت بزرگتر خاطر عالیق به جمعی و فردی

شناختی  و کی ادرا سطوح عمدتاً  شامای، اشاره مورد اولیه سطح دو

 ابعاد بعد، به سه سطح از شود،ی م ملشا را مکان به نسبت فرد

 رلف نیز که طوری به یشود، م شامل را مکان به نسبت فرد احساسی

 می اشاره گاه ناخودآ صورت به مکان به وابستگی سطح ترینق عمی بر

ی نشان م را خود زمانی حس این بودن ناآگاهانه یکند م اعالم و نماید

 دارای تعلق حس و بیفتد قاتفا مکان و فرد جدایی یا فقدان که دهد

 با مکان شدید پنداری ذاتم ه و تعلق تا مکانیی ب از وسیعی طیف

 [ 12]. می باشد

 

 مکان حس دهنده تشکیل عوامل -2-5-4
سطوح  و مختلف ه های دیدگا در مکان حس مفهوم به توجه با

 می توان در را مکان حس دهنده تشکیل عوامل مکان، حس مختلف

 :داد قرار گروه دو

 عوامل ادراکی و شناختی -1

 مثبت یا چیزهای ها انسان یعنی است، تعاملی مکان و انسان رابطه

بنابراین گیرند.  می آن از سپس و دهند می محیط به را منفی

گذار  اثر آنها بر محیط تأثیر کیفیت در مردم های فعالیت چگونگی

 .است

 حس مکان و است تعاملی یا روانی بلکه کالبدی، فقط نه مکان تصور

 آن به چه انسان آن و رفتار  مکان یک ترکیب از تجربه یک عنوان به

 انسان که از چیزهایی برخی دیگر بیان به آید، می وجود به دهد، می

 .آیند نمی وجود او به از مستقل و او بدون کند، می ایجاد مکان در

های  انسان بر که دارند قویی مکان روح چنان آن فضاها از رخیب

 .گذارند می مشابه تأثیرات فمختل

 مجموعه پیش، از کند، می زندگی آن در که مکانی به انسان بنابراین

 انسان که راهی ها مفهوم پیش این و دهد می فرهنگی از مفاهیم ای

 های رگاهقرا همچنین  .دهد می شکل را شود می مکان مواجه با

 وجود الگوهایی تأثیرات این برای و گذارند می انسان تأثیر بر رفتاری

 بر ها مکان مراقبت و کالبدی طراحی با کیفیت نیز مردم و دارد

 کوتاه، می تواند تأثیرات این .گذارند تأثیر می رفتاری های قرارگاه

  [ 11] .باشد منفی یا مثبت مدت، بلند

 عوامل کالبدی -1
 
 

 یمدل مفهوم -6

 منبع یک واقع در تحقیق نظری چارچوب دانیم می که همانطور

 می حرکت آن قالب در تحقیق پایان تا محقق که است کننده هدایت

 داری   معنی و منسجم رابطه بتواند باید تحقیق نظری چارچوب .کند

 لذا کند راهنمایی را محقق وسیله بدان تا نماید برقرار مفاهیم میان

 حس های مولفه براساس نموداری پژوهش نای در است شده سعی

 شهر طراحی برای شهروندان، زندگی کیفیت ارتقا به باتوجه مکان

 .یافت دست بنیان دانش
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 فریتز

 †استیل

 مقیاس، تضاد، محصوریت، درجه مکان، اندازه

 بو، رنگ، بافت، انسانی، فاصله، مقیاس تناسب،

 بصری تنوع و صدا

 شده ساخته محیط و فضا معنایی ساختارهای ‡زو یان
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 رنگ و بافت شکل، لح، مصا

 جنیفر

 **کراس

 اجتماع حس و مکان با رابطه چگونگی

 رضایتمندی و درونیت هویت،
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طراحی فیزیکی، فعالیتی و معنایی بر اساس سنجش صورت گرفته،برای دستیابی به 

 شهر دانش بنیان



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 
 
 

 

 نتیجه گیری -7

 حس که دهد می نشان مکان سح تعاریف از حاصل کلی برداشت

 های ویژگی و او ذهنی تصورات انسان، درونی ارتباط حاصل مکان

 ذهنی های تجربه در ریشه سو یک از مفهوم این . است محیطی

 سوی از و دارد غیره و اجتماع فرهنگ، تاریخ، سنت، خاطره، همچون

 ، طرح مانند محیط در بیرونی و عینی هایی زمینه از متأثر دیگر

 پیچیده مفهومی مکان حس دهد می نشان که است صدا و بو نظره،م

 اثر در که است محیط به نسبت انسان دلبستگی و احساسات از

 که معنا این به آید، می وجود به مکان از انسان استفاده و انطباق

 با انسان تعامل از بلکه نبوده شده تعیین پیش از امری مکان حس

 .شود یم ایجاد روزمره زندگی مکان

 طریق از کالبدی محیط ،)شده ارائه نظری چارچوب(مدل این طبق

 افراد رفتار و احساس بر خاص معانی ایجاد و ها فعالیت بر تأثیرگذاری

 پتانسیل از نیز محور دانش ی شهرها ترتیب همین به گذارد می تأثیر

 می شهروندان زندگی شرایط بهبود موجب و کرده استفاده زمینه های

 دهنده تشکیل ابعاد شناسایی با تا داشتیم برآن تحقیق این در .گردد

 دست بنیان دانش شهر طراحی برای راهنمایی و الگو به مکان، حس

 و ها فعالیت بر گذاری تأثیر با مکان کالبدی های ویژگی . یابیم

 مکان حس بر مکان مفاهیم و معانی سازی غنی و اجتماعی تعامالت

 ای زمینه به شدن، درک برای اثر این و شتهگذا اثر کنندگان استفاده

 های شاخص با مکان حس های شاخص . دارد نیاز اجتماعی فرهنگی

 برای بستری یک هر و دارند متقابل ی رابطه بنیان دانش شهرهای

 .باشد تواند می دیگری به رسیدن

حس مکان موجب دلبستگی مکان می شود که این خود نیز تحت تاثیر 

نیز خود تحت تاثیر  دانش بنیان شهرهای ی است و  ویژگی های محیط

ویژگی های محیطی هستند این دو از هم مستقل نیستند و می توان با 

 ارتقاءدهر یک به دیگری رسید.
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