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 چكیده

نسان مطرح شده  نیاز به خلوت و قلمرو از مهمترين موارد زمینه ساز رشد و شكوفايی بر اساس مدلهايی که برای نیاز های روانی ا 

قلمروپايی و فضای شخصی شده بسیاری از خواست های روانی انسان از قبیل  امنیت، خلوت و تطبیق محیط با نیازهای . انسان است

گاه در صدد اعمال تغییر و قرابت هر چه بیشتر محیط زيست چنان که انسان همیشه  بصورت خود آگاه و ناخود آ. خاص را تامین میكند

انعطاف پذيری به روند شخصی سازی کمک میكند اين بدان معناست که انعطاف پذيری مكانهای . خود به الگوهای ذهنی خويش است

اگر فضا بتواند با . ا نداردعمومی پاسخی در مقابل رفتار شخصی سازی و قلمرو گرايی انسان در فضاهايی است که مالكیت تام بر آنه

اين همانی باعث حس مكان و . تغییر به الگوی ايده آل کاربران نزديک شود باعث اين همانی ذهنیت فرد با فضای موجود می شود

تحقیق حاضر  پس . دلبستگی فرد به محیط میشود اين دلبستگی و حس به مكان در درجات باال به عنوان تعلق به مكان تعبیر میشود

با استفاده از آراء نظريه پردازان به تبین رابطه منطقی ... ز ارايه تعاريف انعطاف پذيری، قلمروگرايی، حس مكان، شخصی سازی و ا

يافته ها نشان میدهد انعطاف پذيری فضا در مكانهای عمومی به خوبی میتواند پاسخگوی تمايل درونی . موجود اين مفاهیم میپردازد

ماندگاری در مكان های عمومی  به تمايل و رضايت اين پاسخ به حس قلمروگرايی منجر به احساس. قلمرو باشدافراد به شخصی سازی  

 . را در کاربران ايجاد می نمايد
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Evaluation the role of flexibility of space to increase sense of belonging to a place in 

public spaces 
 

Abstract  
 

According to the models that have been proposed for the human psychological needs, the need for privacy 

and the territory are the most important and essential requirements of the prosperity of the human. 

Territoriality and personal space supply a lot of human psychological needs, such as security, solitude, 

private space and match the environment for specific needs. Consciously or unconsciously, people are 

always trying to change the environment to proximity it to their mental models. Flexibility helps to 

customize, It means that the flexibility of public spaces is a response to the human's personalization and 

territoriality behavior in areas that are not belong to them completely. If public spaces could be 

transformed to an ideal model of space for each user, it would become identifiable and meaningful for all 

of the users in the same time. Therefore, space identity and recognize of space by users contributes to 

enhance the sense of place and attachment of users to the environment. Attachment to a place in the top 

ranks interpreted as belonging to a place. This paper focused on the definition of flexibility, Territoriality, 

sense of place and customize. And use the ideas of theorists logical relations of these concepts are 

explored. Results show suitable and sufficient flexibility in a public space could be customized to meet 

the desire within people to the Territoriality behavior.  Responding to Territoriality leads to feeling 

satisfaction and desire to presence in public places . This result makes the user to knowing the place as his 

property and considers it worthy and respectable .  
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 مقدمه - 

 شكل فضا، صهمهمترين مشخ( 1931معظمی،.)میكنند که در آن اشیا وجود دارند و حرکت است  ای پیوسته گسترهفضا در مفهوم عام خود 

خشی از اين کلیت هستند، درتعريف فضای که فضاهای ی شهری ب می گردد و کلیت فضا با توجه به شكل آن تقسیم( 1911بحرينی،) آن است

ا آگاهانه در طول راه، از منزل نی شهری، چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه يا شهری میتوان گفت که فضا

شده است و دارای بار معنايی و ارزشی  بخشی از فضاست که بوسیله شخصی يا چیزی اشغال نیز مكان (1911پاکزاد، .)تا محل کار ادراک می شود

امروزه توجه به تعاريف ارايه شده، با (  Norberg،1313( هستند مكان دهد می رخ زندگی آن در که و يا به عبارتی فضاهايی( 1931مدنی پور،) است

 حضور با درحقیقت و نبوده فیزيكی و البدیک جنبه به منحصر داشته، تعلق شهروندان عموم به که هستند هايی در واقع مكانمفهوم فضاهای شهری 

از آنجايی که مكان بخشی از فضاست مكان ها نیز به سه گروه خصوصی ، نیمه خصوصی ( 1933کاشانی جو،).يابند می معنا که اوست فعالیت و انسان

همه حق دارند در آنها حضور فیزيكی داشته  مكان عمومی به فضاهايی گفته میشود که در دسترس عموم قرار داشته باشد و .و عمومی تقسیم میشوند

کاربران فضا از لحاظ سن، جنس، فرهنگ، توانايی يا معلولیت و روحیات دارای  تفاوتهايی از نیاز به قلمرو . و به فعالیت بپردازند( 1939غالمی،) باشند

اده کنندگان به عنوان فسنی و توانايی است ،های جنسی ديتامروزه نقش و اهمیت فضاهای عمومی شهری  با تاکید بر طراحی فارغ از محدوو . هستند

 به را امكان اين روانشناختی الگوهای اساس بر طراحیو  (133رضا زاده، )  ، به خوبی احساس می شودمطلوب برای تمام گروهها اجتماعی مكانی

 به  پذيری، يعنی انعطاف (1933الماسی فر،) .باشد افراد رمتغی های گرايش پاسخگوی که آورند بوجود پذير انعطاف هايی محیط که دهد می طراحان

رحمانی .)است شده تعريف واحد  از فضا های بیرونی تنظیم برای بلكه داخلی فضاهای تنها برای نه که است معتبر فیزيكی، مختلف ترتیبات عنوان

 و فضايی نیازهای رفتاری، الگوهای زندگی، شیوه فرهنگ، با متناسبفضای انعطاف پذير به کاربران اين امكان را میدهد تا قلمروی خويش  را ( 1932،

 با شوند می ناگزير افراد  شود، فراموش قلمرو و شخصی فضای گوناگون های اليه معنای اگرو ( 1932رحمانی ،.) .ساماندهی کنند خود ... غیره 

 (1933ماسی فر،ال) .يابند دست خود ديد از تعامل دلخواه مرز به تا بروند کلنجار محیط

 

 تحقیقروش  - 

 کمک به تا ،است شده استفاده انعطاف پذيری  موضوع بسط جهت توصیفی و تحلیلی روش از ،پژوهش اين در مطلوب هدف به رسیدن برای

 مقاله رو اين از. ددفرآيندی که منجر به حس مكان در کاربران میشود، تبیین گرآن،  در موجود های پتانسیلانعطاف پذيری و  مختلف جوانب مطالعه
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فضای عمومی  برای  يک بنای ايجاد حس امنیت ،خلوت و آسايش در شخصی سازی قلمرو ، انعطاف پذيری را  زير در انعطاف پذيری نقش بر تكیه با

 . انعطاف پذيری و حس مكان را آشكار میسازد متقابل ارتباط  و کاربران مفروض داشته

 

 ادبیات موضوع -3

آمده است همچنین به معنای قابلیت برای تغییرر   (1933مردمی،)محیط هر و وضع هر با هماهنگی شايستگی معنای به لغت رد پذيری انعطاف

،تغییر پذير برودن، قابلیرت   (Merriam Webster dictionary)، قابلیت برای سازگاری با شرايط و تغیییرات جديد (Oxford dictionary)پذيری

ايرده  ( 1932افهمری، .) است( Longman dictionary)، قابلیت تغییر به آسانی(American heritage dictionary)ربرای مقابله با شرايط متغیی

ی طراحی انعطاف پذير واحد های مسكونی از ابتدای قرن بیستم به عنوان بخشی از جنربش  مردرن بره وسریله ی معمرارانی ماننرد کوربوزيره، مریس         

وی صرحنه نمرايش   . والتر گريپیوس از کسانی بود که از راهبرد انعطاف پذيری در طراحری اسرتفاده کررد    (1932،اقبالی.)وندروهه و هابراکان مطرح شد

 وايسرنهوف  نمايشرگاه  برای میس طرح همچنین( 1931،عینی فر).درجه داشته باشد 131که که چرخشی تئاتر شهر برلین را به گونه ای طراحی کرد 

انعطراف   خانره هرای   طراحی برای آغازين نقطه بود، باربر ستونهای بین متحرک ديوارهای و فلزی سازه با انیساختم که آلمان اشتوتگارت در زيدلونگ

امرا ايرن وااگران دارای      .اسرتفاده میشروند   يكديگر مترادف گاه و معادل و  سازگاری گاه پذيری انعطاف  تعاريف(  1931برهانی،( .گرديد اروپا در پذير

 مختلرف  ترتیبرات  قابلیرت  معنرای  بره  ، پرذيری  انعطاف و اجتماعی مختلف استفاده های به قادر  معنی به سازگاری، میان تفاوت هايی هستند و بايد

در انعطاف پذيری تغییرات با پیش آگاهی کامل کاربر و هدف مشخص شكل میگیرد که منجرر بره تغییررات فیزيكری در کالبرد       تمايز قائل شد فیزيكی

 فضراهای  طراحری  و محریط  طراحری  و معماری در. شود می گفته اجسام و اشیاء در تغییر قابلیت به عام بطور پذيری فانعطا (1932اقبالی،. )میشود

 و نیازهرا  ، شررايط  بره  يرابی  دسرت  بررای  آن در وتغییرر  ساخت انسان فضای ساماندهی و فضايی پذيری پذيری انعطاف وااه انعطاف از منظور عمومی

به عبارتی فضا از طريق ايرن عناصرر هويرت    فضا، تعريف کننده فضا نیز هستند از آنجا که عناصر سازنده  (1931اد مهدوی نژ).است جديد های کاربست

هردف از ايجراد    (1932عینری فررد ،  ).پیدا میكند پس الزم است برای انعطاف پذير نمودن فضا ، عوامل سازنده آن نیز ترا حردی انعطراف پرذير باشرند     

از طرفری نحروه ی پاسرخ گرويی نیرز      . های جديد برای عملكردهای مورد نیاز با تغییرات ساده در ساختار کالبدی اسرت فضاهای انعطاف پذير ايجاد فضا

نیاز به انعطاف پذيری تا حدود زيادی در طرول زمران    (1932اقبالی،).مكان تغییرات اعمال میشود اهمیت ويژه ايی دارد و اين که چگونه با حفظ هويت

انعطراف   فضرايی  ظررف  در میتواننرد  همچنان میكنند تغییر زمان طول در که رفتاری الگوهای (1931عینی فر،).ان تغییر میكندو با تغییر نیازهای انس

 فضرای  در افرراد  براالتر  مشرارکت  باعرث  عمومی فضای در تغییر و تنوع امكان( 1931رئیسی،  .)جاری گردند بودند گرفته جای آن در قبال که پذيری

 چنرد  برود  خواهرد  مرثرر  حضورشران  ايجراد  در جامعره  افراد انگیزش بر مستقیمأ و بوده پوياتر و کاراتر تغییراتی چنین با پذير انعطاف فضای میگردد،

 واحسراس  اجتمراعی  تعامل و افراد بیشتر ارتباط و فضا در تر طوالنی ماندگاری و رضايتمندی احساس و فضايی کیفیت افزايش باعث بودن عملكردی

 انعطافپرذيری،  و میكنرد  فراهم زمان يک در را افراد از وسیعتری دامنه به پاسخگويی امكان فضايی تنوع( 1931رئیسی، ).شود می پويايی و سرزندگی

1استیل (1932بیسادی و همكاران، ).داراست را زمان طول در تغییر قابلیت
تكرار يک تجربه خراص بیشرتر از تكررار    نیز به اين مسئله اشاره میكند که  

 (steele،1331.)زايش حس مكان در کاربران کمک کندواحد که توسط فضا ارايه شده، میتواند به افيک تجربه 

 

 قلمروگرایی - -3

بررای اولرین برار در     Territoriality  وااه. مفهوم بعدی وااه قلمرو است که مدنی پور، آلتمن، لنگ، هال و غیره در مورد آن صحبت کردند در

از قبیرل   هايشان فعالیت  برای انجام معتقدند بسیاری از گونه های جانوری آنها.مورد بررسی و توصیف دقیق قرار گرفت2 اه توسط اتولوايست 1321سال 

ها ايرن رفترار چیرزی بریش از يرک       اتولوايست عقیده  به .کنند گذاری می مختلف عالمت  های خود را با شیوه بوم محدوده سازی و النه تولید مثل تغذيه،

 (1931میرر حیردر،  ).خود در مقابل رقبای برالقوه از همران گونره جرانوری اسرت      بومراز وجود است و بیانگر ادعای حقوق انحصاری جانور در رسم و يا اب

( 1913،بحرينری ).های گوناگون محیط زندگی تحرت تراریر عوامرل مختلفری قررار میگیررد       قلمرو مفهومی پیچیده است، معنای رابتی ندارد و در عرصه

تالش انسان چه به صورت فردی و يا جمعی برای اعمال نظارت انحصاری برر بخرش مشخصری     :توان به صورت زير تعريف نمود نسان را میقلمروسازی ا

از طريق تنظیم محیط جغرافیايی و اشیاء موجرود در آن   انگرايی تالش برای تأریر گذاری يا اعمال کنترل بر رفتار فرد و ديگر قلمرو ،يا سرزمین از فضا

قلمروگرايی عبارت است از مجموعه ای از رفتارها و ادراکاتی که يک فرد يا گروه بر اساس حس مالكیتی که نسربت بره فضرای     (1932،اندرو مک).است

 ودمحد فضای مكانی قلمرو" : است کرده تعريف گونه اين را انسان مكانی قلمرو  9پاستاالن لئون( Baumeister،2111( .کالبدی دارد، ابراز می دارد

 معمراری  احری  طر در مكانی قلمرو کنترل( 1939،لنگ ).کنند می دفاع و استفاده اختصاصی محدوده عنوان به آن از ها گروه و افراد که است ای شده

 طريق اين از. ..و  انگیزش امنیت، خلوت، و تهوي قبیلفضا معماری از  از کننده استفاده های انسان اساسی نیازهای از بعضی زيرادارد  ای يژهت واهمی

                                                 
  Fritz Steele  

 .ه رفتار حیوانات در محیط طبیعی آنان میپردازدعرشته ای از علوم جانوری که به مطال 2 
  Leon Pastalan 
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اصوال پاسخ به نیازهايی مانند نیاز به خلوت ، فضای شخصی و قلمرو گرايی با ارضای نیازهای ديگرری چرون امنیرت ،     (1931ارامند،).هستند ارضا قابل

مردنی  .)ت شودی تقويقلمرو باعث می شود حس متمايز بودن ، حريم خصوصی و حس هويت فردو  (همان).كوفايی، عزت نفس مرتبط می گرددخود ش

 نشرانه  يرا  و سرازی  یشخصر  برا  کره  ديگرران  و خرود  برین  حرريم  تنظریم  بررای  است کاری و ساز قلمرويی، رفتار آلتمن ايروين ديدگاه از( 1931پور،

اولیره، قلمررو    قلمرو: و قلمرهای انسانی را به سه گرووه  )1933، الماسی فر.)می شود بیان گروه يا فرد يک به آن تعلق و شیء يک يا مكان يک یگذار

( 1932آلرتمن، .)که اين تقسیم بندی بر اساس میزان امنیت و کنترل افراد برر محیطشران تعريرف شرده اسرت     قلمروهای عمومی تقسیم میكند  رانويه،

در آن واحرد،   : 2رانويره قلمرو  (1932،تی مک اندرو) مكانهايی که در آنجا افراد احساس کنترل کاملی دارند و از بیشتر زمان بهره می برند: 1قلمرو اصلی

خصوصی و نیمره عمرومی الكسراندر، فضرای      در حقیقت اين مفهوم، فضای نیمه. کنندگان رابت است هم در دسترس عموم و هم تحت نظارت استفاده

ی يكسران از آن بهرره   ها افرراد برا سرهم    در اين مكان( 1931عینی فرد،).تعاملی الیمن و اسكات و فضای حامی الشرکاوی را نیز در خود جای داده است

مكان هايی هستند که برای مدت زمران کوتراهی در اختیرار همگران      :9قلمرو عمومی (1931،میرلو ).ندکن برند و از امكانات اين قلمروها استفاده می می

مرو رانويه اين است که در دسرترس  تفاوت قلمرو عمومی از قل( 1932اندرو، مک).قرار میگیرند به شرطی که ديگران قواعد استفاده از آن را رعايت کنند

مدت سكونت در مكان ، تاریرات ادراکی برر سراکنین و ديگرران در    : بر اين اساس قلمرو وابسته به چهار عامل است (1931،میرلو ).همه مردم قرار دارد

فضاهای عمومی جز قلمروهرای  ( 1939،لنگ).قلمرو ايجاد حس مالكیت، میزان شخصی سازی مكان ، میزان قابل دفاع بودن آن مكان در زمان تجاوز به

در مورد اين نوع فضراها عمرل طراحری بايرد در تطرابق و پاسرخگويی بره نیازهرا و         . عمومی بشمار می آيند و ويژگی آنان غیر قابل دفاع بودنشان است

قلمرو احساس اسرتقالل، هويرت و حتری امنیرت بیشرتری      تمايالت قلمروگرايانه افراد باشد، تا نه تنها نیاز آنها به خلوت را تامین کند، بلكه به صاحبان 

 . اين نیازها اصلی ترين مولفه های قلمرو های انسانی هستند که از طريق فضای انعطاف پذير قابل دستیابی کامل می باشند( 1932پاکزاد،).اعطا کند
 

 شخصی سازی - -3

قلمرو از طريق عالمتگذاری و مرز بندی فیزيكی برای . (1932،آلتمن)است مكان کردن شخصی و گذاری نشانه دربرگیرندۀ قلمروگرايی رفتار

از  قلمرو  عالمتگزاری، نمادين های نشانه يا شیمیايی و فیزيكی موانع از وسیعی دامنه طريق از معموالً ها انسانو کنترل رفتار در فضا شكل می گیرد 

 می گفته است، مكان آن بر مالكیت حس موجب که مكان يک اشیای همسانی و  يكپارچگی به گذاری، نشانه (1939لنگ،(.کنند می محافظت خود

 مكانی قلمرو کنترل به تمايل از ای جلوه سازی شخصی. است ناخودآگاه فرايندی موارد اغلب در ولی باشد خودآگاه تواند می سازی شخصی فرآيند. شود

اگر يک قلمرو عمومی بطور مكرر توسط شخصی استفاده  (1939،لنگ)است رفتار گویال و محیط بهتر سازگاری برای تالشی و زيباشناختی سلیقهبیان  و

همچنین روانشناسان يافته اند که مردم در موقعیتهای ( 1932اندرو، مک. )شود در نهايت به عوض قلمرو عمومی، عملكرد قلمرو رانويه  پیدا میكند

اما عدم توافقات درمورد قلمرهای رانويه زمانی رخ ( 1932،اندرو مک).فظ محیط برای خودشان هستندمختلف به سرعت به دنبال شخص سازی و ح

اگر ( 1932،اندرو مک).میدهد که اين قلمروها تحت نظر مداوم نباشد، شخصی سازی آنها دشوار باشد، و معلوم نباشد تحت تملک چه کسی هستند

يعنی بتواند . د مختلف قرار میگیرد قابلیت تغیر و شخصی سازی در مدت زمان استفاده را داشته باشدفضای عمومی که در دسترس و مورد استفاده افرا

را برای هر يک  کاربران در طول مدت استفاده  بر .... نیازهای فیزيولوايكی ، آسايش و راحتی ، زيباشناسی، امنیت ، خلوت،  میزان تعامل با سايرين و 

در کتاب خود اشاره دارد که شخصی سازی 1چنان که براون . آنان تامین کند، میزان رضايت کاربران را افزايش خواهد داداساس نیازها و تعاريف ذهنی 

مشخص می کند که  امكان شخصی سازی و دلبستگی در رابطه  1شكل  (Mehta,2119).قلمرو احساس دلبستگی به قلمرو را در افراد افزايش میدهد

و اگر افراد در فضاهای عمومی امكان اين را داشته باشند در زمان استفاده آن را تغییر دهند و بصورت فضای شخصی خود . ی مستقیم با يكديگر هستند

 .در بیاورند در دراز مدت احساس تملک و  دلبستگی به مكان را در افراد افزايش خواهد يافت
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 نگارندگان: مآخذ: ی رابطه میان قلمرو و شخصی سازی ،مالكیت و دلبستگ: ( 1)شكل
 

از آنجايی که شكل گیری تصور ذهنی فرايندی دو طرفه بین شخص و محیط است ، امكان تقويت تصور مكان خراص از طريرق براال برردن قابلیرت هرای       

ل ذهنی خرود از فضرا را   اين بدان معناست که  اگر کاربران بتوانند آيده آ( 1931لنگ، ).شخصی يا از طريق قابل تشخیص ساختن سازه محیط وجود دارد

 . فرآيندی که به عنوان اين همانی با فضا تلقی میشود. در مكان عمومی عینیت ببخشند باعث ارتباط بیشتر بین شخص و فضا خواهد شد

 

 
----------------------------------------------------------------------------   

 
 

 نگارندگان: مآخذ: از طريق قابلیت شخصی سازی فضای انعطاف پذير ( اين همانی)ذهنی عینیت بخشی به ايده آل:  (2)شكل 

 

 

 

 

 

 این همانی -3-3

 موجود يک آنكه با فضا، هر قبلی ذهن ذهنیت در آن از هايی داده و اطالعات با موجود عینیتی بین قیاسی است فرايندی همانی اين فرآيند

 میان وقتى( 1931ضرابیان،.)سنجیم می آن با را عینیت و گرفته بهره خود ذهنیت و ادراکی تصوير اين از مانیه اين فرآيند در ما است، خارجی مستقل

 اين در. جمع می پندارد« ما»يا « خود»،«من»آن را قسمتی از فرد و گردد مى تلقى مند پديده هويت شود مى حاصل انطباق آن ذهنى تصوير و عینیت

 خود هويت از بخشى را آن ديگر معناى به. کند مى خويش ذهنیت به تبديل را عینى دنیاى از بخشى عینیت اوز کردهتج خود حد از فرد ذهنیت حالت

 فضا با همانى اين شايد و شود مى گفته فضا با همانى اين آن به فضا مورد در که شود مى تعبیر همانى اين به مسئله اين از که( 1911،پاکزاد).داند مى
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 آن با را خود که است مكانی فرد هر وجودی شخصیت از بخشی (1911پاکزاد،.)باشد فضا يک هويت احراز یامدپ نخستین و اولین

 تعلق به آن از که شود خاص مى محیط يک با يافتن الفت نوعى باعث کند مى پیدا ترى وقتی اين همانی دامنه ی وسیع (1931رضازاده،).شناسد می

 مكان آن ارر در که است( مكان) هويت احراز تبعات از محیط، و انسان میان پیوندى هم رابطه معنى به تعلق مكانى رابطه اين در .گردد مى تعبیر مكانى

 محدوده در جمعى مشترک احساس با و گذرد مى فردى احساسى شناختى هاى تجربه سطح از مكانى تعلق اين اغلب .شود روانى بدل مى لنگرگاهى به

 اين ارر در.است شده برقرار محیط و انسان.میان که است پیوندی هم  رابطه واقع در مكانی تعلق( 1931رضازاده،). خورد مى  گره تر وسیع هاى فضايى

 (1931رضازاده،) شود می بدل روانی لنگرگاهی  به ارتباط، محیط
 

 احساس تعلق به مکان -3-4

مكران،   به به مكان، دلبستگی مكان، تعلق  يک در قرارگیری از ن، آگاهیمكا يک به نسبت تفاوتی بی :دارد مختلفی درجات محیط به افراد وابستگی

 کره  هرای  کیفیرت  و نمادهرا  معانی، از پیچیده است ترکیبی مكان حس (1931فالحت،)مكان  برای  مكان، فداکاری در مكان، حضور اهداف با شدن يكی

 بره  مكران  حس پايه بر که مكان به تعلق احساس( 1931ضرابیان،).کند ادراک خاص ای يا منطقه فضا از ناخودآگاه يا خودآگاه صورت به گروه يا شخص

 بررای  نقشری  و شخصریت  ، عملكردهرا  و معانی نشانه ها، از خود های تجربه براساس و بداند مكان از جزيی را خود انسان که میشود باعث آيد می وجود

 مفهروم  ايرن . است مكان حس در مهم مفهوم مكان به تعلق( 1931فالحت،.)شود حتراما قابل و مهم او برای مكان نتیجه در و سازد متصور در ذهن مكان

 تشكیل عوامل (Yazdanfar,2119) .از مكان میگردد معنا می يابد مثبت ذهنیت  به منجر که محل به دلبستگی يا و محل از مثبت حس يک با همراه

محققینری   (1931فروزنرده،  جوان. )شود می کالبدی -محیطی عوامل و اجتماعی ملعوا فرد، شناختی-ادراکی عوامل شامل طراحی در تعلق حس دهنده

نرد، شرامل   نظیر راپاپورت، پروشانسكی، ريجر و الواراکاس  با پژوهش های خود عوامل اجتماعی را  آن دسته ازعوامل عناصر کالبدی نظیر فرمهرا مری دان  

قش ارتباطی با استفاده کنندگان  ايفا می نمايند که هر يک بر اساس داده های فرهنگری در  اشكال، بافت و رنگ منبعث از اليه های اجتماعی محیط که ن

 عبارتنرد از  مكان به تعلق حس ايجاد بر مورر ادراکی عوامل( 1931فروزنده، جوان).دست آمده و حاوی معنای خاص است طول تاريخ معماری محیط ، به
 برر  مرورر  کالبردی  عوامل ترين استیل نیز معتقد است مهم( 1932،پیله چی ها)خوانايی  آسايش، و تیسكون امنیت، رضايتمندی و ايمنی مالكیت، هويت،

 بصررری تنرروع و دمررا تغییرررات صرردا، بررو، رنررگ، دکوراسرریون، بافررت، اجررزا قیزيكرری،  مقیرراس، انرردازه، موقعیررت، ماننررد عررواملی محررل ادراک

از طريق فضای انعطاف پذير برای هر کراربر بصرورت مجرزا و بره میرزان دلخرواه قابرل        بسیاری از عوامل کالبدی ذکر شده ( Yazdanfar,2119).هستند

و امكان شخصی سازی و اعمال تغییرات در اين ويژگی ها منجر به اين همرانی ذهنیرت و ويژگیهرای فضرای     ذکر شده ويژگیهای کالبدی  .کنترل هستند

 برداری باعث بهره محیط و فرد هماهنگی در مهم عاملی عنوان بهاحساس مكان  .شتموجود میشود که خود در نهايت احساس مكان را در پی خواهد دا

فضرايی کره در فررد     (1931ضررايبان، ).شرود  مری  آن حضور در تداوم و محیط به آنها تعلق احساس نهايت و در کنندگان استفاده رضايت محیط، از بهتر

از ديدگاه پديدار شناسرانه، مكران چیرزی بریش از     ( 1933سرمست،.)ديل به مكان می شودحس مكان و تعلق ايجاد میكند ، ديگر برای او فضا نیست و تب

مجموعره ايرن عناصرر    . يک محل انتزاعی است، مكان کلیتی  است که از اشیا  و چیزهای واقعی ساخته شده و دارای مصالح  ماده شكل بافت و رنگ است

 (1931پرتوی،.)با هم کاراکتر  محیطی مكان را تعريف می کنند

 

 

 گیری نتیجه -4

و طی فرآيند . انعطاف پذيری به عنوان يک عامل کنترل ويژگی های کالبدی فضا باعث تطبیق میان ذهنیت هر کاربر و عینیت موجود فضا میشود

اسرتمرار يابرد،    ايرن رضرايت و دلبسرتگی اگرر    . اين همانی باعث رضايتمندی و دلبستگی کاربر با محیط به عنوان قلمروی شخصی شده خرويش میگرردد  

انعطراف  : نكات قابل توجه درمورد انعطاف پذيری فضا کره قابرل اشراره اسرت عبارتنرد از      . موجب ايجاد حس مكان و تعلق به مكان در کاربران خواهد شد

باشرند و همرواره بايرد میرزان      پذيری نبايد به میزانی از محرمیت، خلوت و محصوريت منجر شود تا افراد توانايی ارتكاب ناهنجاری هرای اجتمراعی را دارا  

توجه بره عوامرل اجتمراعی    . ياد میكند 2از آن به عنوان فضای قابل دفاع 1کنترلی که نیومن.مشخصی از کنترل اجتماعی در اين فضا ها وجود داشته باشد

عردم پیچیردگی و   ، خروانش آسران طررح     همچنین. در طراحی شامل استفاده از عناصر و ويژگی هايی که دارای بار معنايی نزد کاربران است حس مكان

 . راحتی در اعمال تغییر و شخصی سازی فضا از طريق تغییراتی ساده و آسان و سريع موجب افزايش رغبت و رضايت کاربران خواهد شد
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 نابع و مراجعم

 .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،(چاپ اول)مشخصی، قلمرو و ازدحا محیط و رفتار اجتماعی، خلوت، فضای (1932. )ع،نمازيان ،ترجمه .آلتمن، ا[ 1]

 1، شماره 2،فصلنامه پژوهشی شهر ايرانی اسالمی،سال "نقش خلوت در معماری خانه ايرانی"(1931.)خانی ،س. ارامند،م[ 2]

 111، شماره11سالجمعیتی،ماه هنر،  تحوالت عصر در مسكن معماری پذيری انعطاف( 1932.) علیزاده م .افهمی،ر [9]

  119،شماره  92مسكن و محیط روستا، سال  "پذير انعطاف مسكن در ساختگی پیش و مدوالر رويكرد"(1932)حصاری،پ. اقبالی،ر[ 1]

،  "ساعی پارک :موردی مطالعه شهری های درپارک قلمروپايی رفتار و قلمرو حس بررسی "(1933) ن  ،فر جمشیدی، س الماسی .نصاری، ما[ 1]

  1شماره  ،9سال انشهر، آرم

 . تهران دانشگاه ، ،(دوم چاپ) شهری طراحی فرايند (1911.)ح بحرينی،[ 1]

،  1سال ، نشريه هنرهای زيبا، "مفهوم قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری خودی در تحقق آن "(1913) .تاجبخش، گ .بحرينی، ح[ 1]

 ، 1شماره 

  21، شماره 11سال  ،فصلنامه آبادی،  "طاف پذيری در طراحی مسكن حداقلانع "(1931.)ف  برهانی داريان[ 3]

، نشريه "صفات فضايی مورر بر افزايش خالقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و   شهرسازی"( 1932.)حسینی ، ب. مظفر، ف. بیسادی،م[ 3]

 9، ،شماره 1علمی پژوهشی فناوری آموزش،سال 

 22، شماره1،سالصفه، "ويت و اين همانی با فضاه "(1911.)ج پاکزاد،[ 11]

 21، شماره1سال  ، مجله ی آبادی، ويژه ی طراحی شهری،"طراحی شهری چیست"(1911.)پاکزاد، ج[ 11]

 .، نشر آرمانشهر (چاپ دوم ) الفبای روانشناسی محیط برای طراحان (1932)ح  بزرگ، .ج،پاکزاد [ 12]

 .ايران اسالمی جمهوری هنر فرهنگستان چاپ اول،)مكان پديدارشناسی (1931) پ پرتوی، [19]

همايش ملی معماری و ،"بررسی حس تعلق و شناخت راهكارهای طراحی با تاکید بر عوامل ادراکی" (1932) .ک، رهبری منش .پ، ها پیله چی [11]

 .،ايراندانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوينآذر، 3، شهرسازی انسان گرا

 3، شماره 1هويت شهر ، سال  ."آن دهنده تشكیل عوامل و مكان به تعلق حس مفهوم"(1931.)ق مطلبی، .ع ,فروزنده جوان[ 11]

 .مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن. انتشارات وزارت مسكن و شهر سازی( چاپ اول)مسكن حداقل (1911 )ز اهری، .  حبیبی م[ 11]

  1شماره ،  1، سال ائوپلیتیک، "سیاسی جغرافیای  حول آن از ديدگاهو ت  Territorialityبررسی مفهوم " (1931 ).م،دره[  11]

ی ،سال معماری و شهرساز -هنرهای زيبا، "بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضاهای شهری "(1933. )م ،محمدی .ر ،رضازاده[ 13]
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مديريت ، "(تهران شهر :موردی مطالعه) مكان به تعلق حس درمیزان مكان مقیاس نقش تحلیل و بررسی" (1933)م م متوسلی..سرمست ب[ 21]

  21شماره  ، 3سالشهری،

 33،شماره 3مجله شهرداريها،سال  "تأریرگذار بر حس مكان بررسی میزان وعوامل"( 1931. )منعام،م .ضرابیان،ف[ 21]

  111 شماره ، 21تهران،سال  انقالب، و مسكن نشريه ،"پذير مسكن انعطاف"(1931)ف داريان، برهانی . م الحسابی، علی[ 22]
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 11 شماره ،1زيبا، سال  هنرهای ،"ايران سنتی مسكن در پذيری انعطاف تحلیل برای الگويی "( 1932 ). ع ، فر عینی [ 21]
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  11شماره ، 1، سال معماری و شهرسازی -نشريه هنرهای زيبا  ،"تهران

 آزاد دانشگاه ،"اجتماعی تعامالت تقويت رويكرد با کرج شهدای میدان در شهری تجمعات مرکز معماری طراحی"(1939). م ديزگاه، غالمی[ 21]

 .خلخال اسالمی واحد
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  1 شماره ،1 سال .، هويت شهر،"بازشناخت رويكردهای نظری به فضاهای عمومی شهری "(1933.)کاشانی جو، خ[ 23]

 . تهران دانشگاه انتشارات ،(ششم چاپ)محیط  طراحی در رفتاری علوم نقش: معماری نظريه آفرينش (1931.)فر، ع عینی. ج لنگ، [ 23]

برنامه  و پردازش شرکت ،( چاپ دوم) مكانی-نگرشی بر فرآيندهای اجتماعی : شهری فضای طراحی( 1931. )ترجمه ، مرتضايی،ف.ع ، پور مدنی[ 91]

 .تهران شهرداری ريزی

 .رنامه ريزی شهری، شرکت پردازش و ب( چاپ اول)ر فضاهای عمومی و خصوصی شه (1931.)ف،ترجمه نوريان .ع ،مدنی پور [91]

 ، شماره1سال  ايران، شهرسازی و معماری علمی انجمن پژوهشی  علمی ، نشريه" ف پذير  انعطا يادگیری محیط "(1933.)دلشاد، م .مردمی،ک[ 92]
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 .، نشر وانیا(چاپ سوم)روانشناسی محیطی  (1932).محمودی،غ. اندرو،ف مک [ 91]

 معماری المللی بین کنفرانس دومین ،"سازه و معماری همسازی به انعطاف پذير،رويكردی معماری"(1931)کرم،ع. راد،ا فرج الهی. نژاد،م مهدوی[ 91]

 .،ايران ارديبهشت،دانشگاه تهران 21-21سازه ، و

 .تیر 11دوشنبه ، www.jamejamonline.ir /111311111291،"مرزهای بین خود و ديگران "(1931 .)، ممیرلو[ 91] 
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