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گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید« می باشد  1 این مقاله برگرفته از بخشی از مطالعات رساله دکتری پارسا ارباب با عنوان »تبیین فرآیند شکل 
که با راهنمایی دکتر محمد مهدی عزیزی و مشاوره دکتر اسفندیار زبردست، در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران انجام شده است.

parsaarbab@ut.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
کاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید، نمونه منطقه 22  مقاله حاضر به وا
تهران می پردازد. بر این اساس، تمرکز عمده بر مدت زمان سکونت در میان سایر معیارها یا عوامل مهم در فرآیند شکل گیری 
هویت مکان در توسعه شهری جدید، جهت گیری و سهم اصلی مقاله را به خود اختصاص می دهد. در سطح نظری و به 
واسطه دیدگاه ها و نیز پژوهش های شناسایی شده و مورد استناد در چارچوب هدف یادشده، ارتباط قابل توجه و در عین 
حال معنادار و مثبت مدت زمان سکونت با فرآیند فوق مبنی بر شکل گیری و توسعه تدریجی و مستمر هویت مکان در سایه 
گذر زمان، مورد  کن و محل سکونت در  که عمومًا یاد می شود، تداوم ارتباط متقابل )تعامل( سا پیوستگی، توالی و آن طور 
کید قرار می گیرد. این در حالی است که در سطح تجربی نیز در ارتباط با مطالعه موردی شامل شهرک های دهکده المپیک،  تأ
چشمه، راه آهن و صدرا، ارتباط معنادار و مثبت یادشده به واسطه بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی 
اسپیرمن تأیید می شود.این ارتباط دارای ضریب همبستگی0/84 برای 638 نمونه مورد مطالعه، در مجموع است. بدین 
که در یک توسعه شهری جدید  کنانی  که با افزایش مدت زمان سکونت، احراز و تشخیص هویت مکان از نقطه نظر سا معنا 
کلیدی در فرآیند  که مدت زمان سکونت عاملی  گویای این است  کرده اند، ارتقا می یابد. این یافته،  سکونت خود را اختیار 
شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید است. ضریب این همبستگی در شهرک های دهکده المپیک، چشمه، 
راه آهن و صدرا به ترتیب 0/75 به ازای 154 نمونه، 0/85 به ازای 157 نمونه، 0/87 به ازای 166 نمونه و 0/77 به ازای 161 
گویای همبستگی قوی تری در این زمینه نسبت به دو  نمونه مورد توجه است. این چنین، شهرک های چشمه و راه آهن 
شهرک دیگر هستند. تخمین این ارتباط و ترسیم آن در قالب هر سه نوع رابطه خطی، توانی و لگاریتمی امکان پذیر بوده، اما 

مدل مبتنی بر رگرسیون خطی، از برازندگی بهتری نسبت به دو حالت دیگر برخوردار است.

گان کلیدی: شکل گیری هویت مکان، توسعه شهری جدید، مدت زمان سکونت، همبستگی معنادار و مثبت، رگرسیون  واژ
خطی.
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1.  مقدمه
راز و رمز و پیام هایی مبنی بر تأثیر متقابل محیط یا فضای ساخته 
که  شده )مکان( بر ذهنیات و رفتار انسان، همان مفهومی است 
سایر  و  مکان«1  »هویت  عنوان  با  مختلف،  پژوهش های  در  آن  از 
زمینه های معنایی _ محتوایی مرتبط چون »این همانی«2، »روح 
مکان«6،  »حس  مکان«5،  »معنای  مکان«4،  »تشخص  مکان«3، 
مکان«9،  به  »التزام  مکان«8،  به  »دلبستگی  مکان«7،  به  »تعلق 
»ریشه داری در مکان«10 و... یاد می شود. تمرکز بر مکان هایی است 
به  و  گرفته  قرار  تجربه  مورد  می تواند  شخص  توسط  مستقیمًا  که 
کنون توسط  تا که  او معنادار باشد، موضوعی  برای  صورت ذهنی 
فیلسوفان، جغرافیدانان، روانشناسان، معماران، شهرسازان و سایر 
پونتی،   _ مرلو   1927؛  )مانند  هایدگر،  است  شده  جستجو  گروه ها 
1945؛ تولمن، 1948؛ لینچ، 1960؛ پروشانسکی، 1970؛ رلف، 1976؛ 
کانتر، 1977؛ نوربرگ _ شولتز، 1979؛ سیمون، 1980؛  توان، 1977؛ 
کیسی، 1997 (.  گرومن، 1983؛ اشنایدر، 1990؛ لو و آلتمن، 1992 و 
در  نظری  چارچوب های  و  جایگاه ها  تنوع  که  است  حالی  در  این 
مباحث تحقیقاتی در سراسر موضوعات مفهومی این حوزه، امروزه 
که شکل گیری هویت مکان مبنی  گرایش یافته است  به این جهت 
و  معنادار  دیگر  عبارت  به  و  شده  مکان  مکان ها،  چگونه  اینکه  بر 
ممتاز می شوند، از چه فرآیند و سازوکاری برخوردارند و به عالوه، 
فرآیند  این  توجه  قابل  و  ابعاد مختلف  ارتباطات ساختاری میان 

چگونه است
 Lalli, 1992, 285-287; Smaldone, Harris, and Sanyal, 2005,(
 397; Azizi and Arbab, 2010, 48; Castello, 2010, 2-4, Qian,

 .)Zhu, and Liu, 2011, 170-171
نظرگاه  از  پــژوهــشــی  از  برگرفته  کــه  حــاضــر  مقاله  مــیــان،  ایــن  در 
مکان  هــویــت  شکل گیری  فرآیند  مطالعه  بــه  اســـت،  شــهــرســازی 
که به واسطه بستر مورد مداقه یعنی توسعه  می پردازد، موضوعی 
شهری جدید، از جهت دیگر محدود و متمرکز می شود. ویژگی بارز 
کــاوی ارتباط مدت زمان  و نقطه افتراق دیگر در این خصوص، وا
سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید است 
کلیدی و انعکاس یافته در  که در حکم مسئله و در عین حال، هدف 
کلیدی، پیش فرض  این مقاله است. مبتنی بر این مسئله و هدف 
نقش و جایگاه عامل زمان در فرآیند یادشده، مبنی بر وجود ارتباط 
قابل توجه و در عین حال معنادار مدت زمان سکونت با وضعیت 
کنان در توسعه  شکل گیری، احراز و تشخیص هویت مکان از نظر سا
جهت  مبنا،  این  بر  اســت.  گرفته  قــرار  توجه  مــورد  جدید،  شهری 

1 Place Identity
2 Identification )Identifying(
3 Spirit of Place
4 Personality and Character of Place )Distinctiveness(
5 Meaning, Sense and Significance of Place
6 Sense of Place
7 Belonging to Place
8 Attachment to Place
9 Commitment to Place
10 Rootedness in Place

کاربست در سطح  گیری پژوهش، ابتدا در سطح نظری و با هدف 
( شکل  تهران  مــوردی) منطقه 22  با مطالعه  ارتباط  در  و  تجربی 
که از  کاربست، مبتنی بر روش شناسی و جزئیاتی  گرفته است. این 
آن ارائه خواهد شد، به واسطه ارزیابی وضعیت احراز و تشخیص 
هویت مکان، تحلیل معناداری همبستگی مدت زمان سکونت و 
امکان سنجی نوع این ارتباط، دنبال شده و درنهایت مورد بحث و 

نتیجه گیری قرار می گیرد.

2.  مبانی نظری
واسطه  به  آن  به  نسبت  جهت گیری  و  موضوع  بر  تمرکز  طریق  از 
تحلیل محتوا و سنتز نظریه ها و دیدگاه های مهم و نیز پژوهش های 
وار در  که در بحثی سلسله  قابل توجه و شناسایی شده  مــوردی 
کاربست  هدف  با  چارچوب هایی  ارائــه  و  دستیابی  می آید،  ادامــه 
توسعه  در  مکان  هویت  شکل گیری  فرآیند  یعنی  حاضر،  زمینه  در 
پی ریزی  اســاس،  این  بر  اســت.  شده  هدفگذاری  جدید،  شهری 
چارچوب نظری تحقیق، تدقیق و تکمیل آن، محقق شده است. 
این مهم، مبتنی بر تبیین فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه 
شهری جدید، شناسایی معیارها و عوامل مهم در این زمینه و نیز 
تمرکز ویژه بر نقش و جایگاه مدت زمان سکونت، انجام شده است.

کی  »پروشانسکی« معتقد به هویت مکان به عنوان زیرساختاری ادرا
از هویت شخصی و مبتنی بر ذهنیت فرد نسبت به محیط فیزیکی 
فرآیندی  مکان،  هویت  شکل گیری  نظرگاهی،  چنین  در  اســت. 
انطباق دائم میان عینیت و  بر قیاس و  کــی و شناختی مبنی  ادرا
ذهنیت با هدف تعریف چیستی و کیستی از نقطه نظر پیوستگی ها 
و در واقع دلبستگی احساسی به محیط های خاصی است. هسته 
کم  بر  کــی مبنی  یا پشت صحنه ادرا گذشته محیطی  این فرآیند، 
که به  کیف فضاهایی مشخص، مکان ها و ویژگی های آنهاست  و 
واسطه معیارهایی چون ارتباط با اجتماع، شناسایی و تشخیص، 
خوانایی و نیز رضایت مندی، قابل تبیین می باشد. این در حالی 
ک  که از نظر پروشانسکی، چنین تعبیری در قالب ثبات ادرا است 
کشف مفاهیم آشنا و ناآشنا، در بستر  شده نسبت به فضا و مکان و 
در  افــراد  می شود.  پی ریزی  و  گرفته  شکل  زندگی،  چرخه  جریان 
محیط های فیزیکی زمان صرف می کنند تا تطابق و رضایت مندی 
خویش را به واسطه تعامل، نتیجه بگیرند. شناخت مداوم جهان 
کننده و اعتباربخش به تداوم فرد،  فیزیکی در طول زمان، حمایت 
 Proshansky,( است  او  شخصی  هویت  نتیجه،  در  و  مکان  هویت 

.)1978, 147; Proshansky, Fabian and Kaminoff, 1983, 59-74
»رلف« معتقد است، هویت مکان در سایه تجربه مستقیم، درونی 
و درک معنای ابعاد فیزیکی محیط )فرم( و ابعاد اجتماعی محیط 
مستقیم  تجربه  حاصل  مکان،  هویت  می گیرد.  شکل  )فعالیت(، 
فردی و اجتماعی بوده و همواره به یک همانندی و یگانگی مداوم 
که تمایز و تفاوت بخشی مشخص از فضا نتیجه آن است، ارجاع 
از  بنابراین خصلت اساسی هویت مکان، خلق درونی مجزا  دارد. 
که بر تلقی از مکان به عنوان بخشی خاص از فضا و  بیرون، می باشد 
کید دارد. درجه  هویت مکان مبتنی بر تجارب عمیق و مستقیم، تأ
و در  نیرومندی  بر شدت تجربه مکان، مبنای  بودن مبنی  درون 
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که از نظر رلف،  واقع، وضعیت احراز و تشخیص هویت مکان است 
کل زندگی و بستر زمان، تداوم  فرآیندی تدریجی و ضمنی بوده، در 

.)Seamon and Jacob, 2008, 45; Relph, 2010, 62-78( دارد
بر اساس نوع نگاه »راپاپورت«، تداعی معنای محیط و شکل گیری 
هویت مکان، به واسطه توانایی برقراری ارتباط میان فرد و محیط 
کالبدی به مفهوم خوانش نشانه های  یا عناصر اجتماعی و عناصر 
که با  محیطی و فهم اشارات، امکان پذیر است. حافظه محیطی 
و محصول  نتیجه  مرتبط است،  و جمعی  گروهی  وفاق  و  حافظه 
شکل گیری  فرآیند  گر  ا راپاپورت،  نگاه  بر  مبتنی  است.  تعامل  این 
هویت مکان در توسعه شهری جدید مورد توجه باشد، معیارهای 
خوانایی، خاطره انگیزی و تناسب محیطی مهم هستند. این در 
که در این زمینه، استحکام و دوام استفاده و به عبارت  حالی است 
اهمیت  با  بسیار  محیط،  و  فرد  میان  ارتباط  ماندن  پایدار  دیگر، 
نزدیک،  نگاهی  در  »لینچ«   .)Rapoport, 2005, 58-116( اســت 
هویت مکان را حاصل پیوند متقابل و مستمر میان شکل محیط 
ک و شناخت و به تعبیر دیگر، تعامل میان  و فرآیندهای انسانی ادرا
که شناسایی یا بازشناسی مکانی متمایز  شخص و مکان می داند 
او، وضوح در درک و  نظر  از  آن است.  نتیجه  با شخصیتی ممتاز، 
شناخت محل سکونت و سهولت در برقراری پیوند میان عناصر و 
اجزای آن با رویدادها در یک تجلی منسجم ذهنی از زمان و فضا 
و مرتبط با مفاهیم غیر فضایی و ارزش ها، شکل گیری هویت مکان 
را به دنبال دارد. به عالوه شناخت و آشنایی، رویدادها و وقایع، 
زمینه  این  در  تأمل  قابل  معیارهای  جمله  از  تناسب  و  خوانایی 

.)Lynch, 2002, 167-190( هستند
کالبد  از نظر »الکساندر«، شکل گیری هویت مکان، حاصل پیوند 
این  اســت.  منسجم  کلی  بستر  در  و  بــی زمــان  راهــی  در  فعالیت  و 
از  بخشی  در  رویدادها  از  خاص  الگوهای  مستمر  تکرار  از  مفهوم، 
که همواره با الگوهای ظاهری خاصی، پیوند  فضا حاصل می شود 
گسستنی دارند. براساس چارچوب فکری الکساندر، شکل گیری  نا
و  مــداوم  بر جریان  مبتنی  توسعه شهری جدید،  در  هویت مکان 
روندهای سلسله ای، متوالی و تدریجی، قابل ترسیم است. در این 
نگاه، فرآیند تشخص فضا و شکل گیری هویت مکان، از نوع افزودنی 
گیرند،  کنار هم قرار  که در آن اجزایی از پیش شکل یافته در  نیست 
بر اجزا  کل  که در آن،  از نوع تحول و دگردیسی جنین است  بلکه 
مقدم است و اجزای خود را مرحله به مرحله و در بستر زمان، به 

.)Alexander, 2007, IX-XV(وجود می آورد
»حبیبی« معتقد است، هویت مکان در بستر زمان و متأثر از تکوین 
شکل  سکونت،  محل  و  کن  سا دائمی  تعامل  از  برگرفته  خاطره 
می گیرد. این ارجاع به چیزی در باطن، ارتباط مستقیم با حافظه 
با  همیشگی  پیوند  مفهوم  به  خاطره  بر  مبتنی  که  دارد  جمعی 
محیط است. از این رو، در زمینه شکل گیری هویت مکان در توسعه 
شهری  فضاهای  و  شهری  سازی  خاطره  به  توجه  جدید،  شهری 
خاطره ای ضروری است. در این فرآیند، زمان بهترین و مهمترین 
بر  مبنی  مکان،  هویت  شکل گیری  و  توسعه  تکمیل  بــرای  عامل 
تجربه و انباشت تدریجی خاطره در طول حضور یک نسل و ظهور 
نسل های آتی است. شناسایی و آشنایی، خاطره انگیزی، خوانایی 

و تنوع یا اختالط نیز از جمله معیارهای قابل توجه برای تبیین و 
 Habibi, 2005a, 14-15; Habibi,( هستند  فرآیندی  چنین  بررسی 

.)2005b, 145-150
هویت  »چرخچیان«  و  مقدم«  »سپهری  »دانشپور«،  نظر  نقطه  از 
تعامالت  از  منتج  و  فــرد  دلبستگی  و  وابستگی  قالب  در  مــکــان، 
گاهانه و در  گاهانه و ناآ عملکردی، عاطفی و شناختی به صورت آ
بستر زمان، پی ریزی می شود. از این رو و در ارتباط با شکل گیری 
هویت مکان در توسعه شهری جدید، می توان بر چارچوب فرآیند 
که میان فرد و مکان پدید آمده و تبدیل  اجتماعی و روانشناختی 
که نتیجه آن است  گروه ها )  شدن فضا به مکانی خاص برای افراد و 
( متمرکز شد. این چنین، دو عنصر انسان و مکان از طریق عنصر 
که در آن، عامل چهارم  سوم یعنی تعامل، وارد یک فرآیند می گردند 
یا زمان نیز قابل طرح است. بنابراین عامل زمان یا به عبارت دیگر 
مدت زمان سکونت، دارای ارتباطی قابل توجه با فرآیند یادشده 
 Daneshpour, Sepehri Moqaddam, and Charkhchian,( اســت 

.)2011, 37-45
افــراد با یک مکان  ارتباط  از نظر »اللــی«، هویت مکان، ارجــاع به 
احساس  و  نفس  عــزت  بر  مبنی  کــارکــردی  کننده  فراهم  و  داشته 
منحصر  خصوصیات  و  صفات  اســت.  بنیادین  یکتایی  و  یگانگی 
بــرای چنین مفهومی ضــروری هستند، در سطحی  که  فــردی  به 
آشنایی،  نمادینه می شوند.  توسط جنبه هایی مشخص،  مجرد، 
کن نسبت به محل سکونت،  ارزیابی، دلبستگی و تعهد و التزام سا
که بر  از جمله موارد مهم در این زمینه هستند. این در حالی است 
مبنای پژوهش او، مدت زمان سکونت ارتباط معناداری با فرآیند 
و  احــراز  پایدار  افزایش  چنین،  این  دارد.  مکان  هویت  شکل گیری 
تشخیص هویت مکان در طول زمــان، موضوعی قابل دفاع بوده 
و مدت زمان سکونت، شاخص و مؤلفه ای بسیار قابل توجه برای 

.)Lalli, 1992, 289-300( تبیین و توضیح در این زمینه است
با  مرتبط  مــکــان  هــویــت  پیکولی«،  »دی  و  »رولــــرو«  پــژوهــش  در 
بر  مبنی  احساسی  نیز  و  ــی  کـ ادرا  _ شناختی  بعدی  و  دلبستگی 
دریافت خود به عنوان عضوی از یک فضای فیزیکی، تلقی می گردد. 
مشارکت )فعالیت(، ارتباطات اجتماعی و ارزیابی سکونتی از جمله 
نظرگاهی،  با چنین  زمینه هستند.  این  در  توجه  قابل  معیارهای 
که مدت زمان سکونت، تأثیری ویژه  گویای آن است  این پژوهش 
بر شکل گیری هویت مکان دارد. باالترین امتیازات مربوط به احراز 
کنان با مدت زمان سکونت باال،  و تشخیص هویت مکان، به سا
که تداوم و پایداری سکونت،  اختصاص دارد. این به آن معناست 
بر  که  اســت  حالی  در  ایــن  دارد.  دنبال  به  را  مکان  هویت  ارتقای 
اساس نتایج تکمیلی، مدت زمان سکونت به صورت غیرمستقیم 
گروه ها  پی ریزی  و  اجتماعی  ارتباطات  بر  تأثیرگذاری  واسطه  به  و 
و پیوستگی های محلی، با دلبستگی به مکان نیز مرتبط و دارای 

.)Rollero and De Piccoli, 2010, 198-204( همبستگی است
»ِنز«  پژوهش  که  »اوزیــل«  و  راس«   _ »توییگر  نظر  نقطه  براساس 
کننده آن است، فرآیند  کننده و در عین حال تکمیل  نیز تصدیق 
شکل گیری هویت مکان، داللت هایی محلی را دارا می باشد، به این 
که محیط، بخش برجسته هویت و نه صرفًا پایه گذار زمینه ای  معنا 
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 علمی-پژوهشی

 شماره دوازدهم

که در آن، هویت می تواند پی ریزی شده و توسعه یابد. این  است 
مفهوم، در پیوند و ارتباط با دلبستگِی روانشناختی و در بستر زمان، 
گرفته و ارتقا می باید. از این رو، پیوستگی و استمرار ارتباط  شکل 
ارجــاع  بر  مبتنی  ــداوم  قالب ت در  سکونت  محل  و  کن  سا متقابل 
با محل  و خویشتن  فعالیت ها  به مفهوم مرتبط شدن  به مکان، 
زندگی و نیز تداوم مبتنی بر تجانس با مکان به معنای یکپارچگی 
و تناسب بین شخص و محیط، در زمینه شکل گیری هویت مکان، 
دارای اهمیت است. تشخص، عزت نفس و خودکارآمدی از جمله 
هستند  زمینه  این  در  مطالعه  بــرای  توجه  قابل  معیارهای  سایر 
 Twigger-Ross and Uzzell, 1996, 205-218; Knez, 2005,(

.)215-217
کاتی می داند  »یوژانگ«، هویت مکان را هم پیوند با معانی و ادرا
که توسط مردم در ارتباط با محیط خود، فهمیده شده و به دست 
ایجاد  بــر  مبنی  مکان  بــه  دلبستگی  اســت،  معتقد  وی  می آیند. 
پیوستگی یا ارتباط مؤثر میان افراد و مکان های منحصر به فرد، در 
زمینه شکل گیری هویت مکان، دارای نقش می باشد. این در حالی 
محیط،  از  کننده  استفاده  و  محیط  میان  ارتباط  ثبات  که  است 
این زمینه  از جمله معیارهای مؤثر در  نیز میزان آشنایی،  و  زمان 
هستند )Ujang, 2012, 156-165(. از نقطه نظر »سواینی«، »واراال« 
از خود و خویشتن است  ابعادی  و »پواوتا«، هویت مکان، شامل 
کننده هویت فرد یا جامعه در ارتباط با محیط فیزیکی  که تعریف 
احساسات،  اولــویــت هــا،  اندیشه ها،  از  مرکب  الگویی  واسطه  به 
گاه  ناخودآ یا  گاه  خودآ رفتاری  توانایی های  و  گرایشات  ارزش هــا، 
است. شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید را می توان 
که در این  به واسطه نقطه تمرکز آنها یعنی حس مکان، دنبال نمود 
کلیدی  زمینه معتقد به سطوح مختلف به واسطه معیار یا عامل 
گویای  آنها  پژوهش  یافته های  می باشند.  سکونت،  زمــان  مدت 
زمان  مــدت  با  کنان  سا نظر  نقطه  از  مکان  هویت  که  اســت  ایــن 
کم، متفاوت  کنان با مدت زمان سکونت  سکونت باال در مقابل سا
بوده و عمدتًا بر اساس ارتباطات و پیوندهای اجتماعی در مقابل 
که  کیفیت های محیطی، پایه گذاری می شود. این در حالی است 
قدردانی،  ریشه داری،  دلبستگی،  اجتماعی،  ارتباطات  سازگاری، 
زمینه  این  در  از جمله معیارهای مهم  و تشخص،  رضایت مندی 

.)Soini, Vaarala and Pouta, 2012, 125-131( هستند
بر این مبنا، هویت مکان مفهومی تعاملی مبنی بر ارتباط متقابل 
کن و محیط و به تعبیر دیگر، ابعاد اجتماعی یا فعالیت  و مستمر سا
کالبدی یا فرم و در نتیجه، شخص و مکان در بستر زمان  با ابعاد 
که از نقطه  است. این تعامل و پیوند دائمی، همان مفهومی است 
کلی انسجام یافته یا تجلی منسجم  نظر الکساندر و لینچ در قالب 
ذهنی بر پایه شناسایی و بازشناسی، تبیین می شود. خروجی این 
ارتباط متقابل، متبلور در چیزی است که رلف از آن، با عنوان تجربه 
گذشته محیطی  درونی، عمیق یا مستقیم و پروشانسکی در قالب 
ک، یاد می کند.  کــی به واسطه شناخت و ادرا یا پشت صحنه ادرا
و  از نشانه ها  این خصوص به حافظه محیطی منتج  راپاپورت در 
که بر مبنای نگاه حبیبی، حافظه جمعی  فهم اشارات می پردازد 
که ضروری و  گروهی برگرفته از خاطره است. در این میان، آنچه  و 

کید بر ثبات، تداوم، استحکام، پایداری و استمرار  مهم می نماید، تأ
اســاس، هویت مکان  این  بر  اســت.  ارتباط دوسویه  و  تعامل  این 
در توسعه شهری جدید، تدریجی و در بستر زمان شکل می گیرد 
کلیدی در این زمینه، از  و مدت زمان سکونت به عنوان معیاری 
ارتباط،  با این فرآیند برخوردار است. این  ارتباطی معنادار و ویژه 
مبین شکل گیری و ارتقای مستمر احراز و تشخیص هویت مکان در 
که عمومًا یاد می شود، تداوم در  سایه پیوستگی، توالی و آن طور 
گذر زمان است. فرد در محیط زمان صرف می کند، فعالیت می کند 
با  او  متقابل  ارتباط  ماندن  پایدار  و  استحکام  ثبات،  واسطه  به  و 

محیط، تجارب شخصی، نمادینه شده و مکان، هویت می یابد.
مورد  پژوهش های  و  دیدگاه ها  نظریه ها،  به  استناد  با  و  عــالوه  به 
معیار  هشت  پــژوهــش،  جهت گیری  و  نگاه  ــوع  ن پایه  بــر  بــررســی، 
محیط  به  نسبت  ک  ادرا و  گاهی  آ بر  مبنی  شناخت«1  و  »آشنایی 
فیزیکی و ابعاد اجتماعی، »خوانایی و تشخص«2 )محیطی( مبنی 
کیفیات و ارتباطات قابل درک، متنوع، برجسته و خاص،  بر وجود 
رفاهی،  آســودگــی  و  آسایش  احساس  بر  مبنی  »رضایت مندی«3 
»خودکارآمدی«4 )محیطی( مبنی بر تکامل و خودکفایی عملکردی 
بر  مبنی  اجتماعی«5  »تعامل  تسهیالت،  و  ظرفیت ها  کارکردی   _
»تناسب  کنان،  سا میان  اجتماعی  همبستگی های  و  ارتباطات 
و  اختصاصی  متنوع،  امکانات  و  ظرفیت ها  بر  مبنی  محیطی«6 
سازگار، »دلبستگی«7 مبنی بر احساس وابستگی، تعهد، هم سنخی 
و ریشه داری و نیز »خاطره انگیزی«8 مبنی بر پتانسیل شکل گیری 
و تداعی خاطرات، وقایع و رویدادهای مرتبط و وابسته، در زمینه 
فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مورد توجه 
وضعیت  سنجش  مسیر  در  و  معیارها  ایــن  بر  مبتنی  می باشند. 
هریک و در نهایت، ارزیابی وضعیت احراز و تشخیص هویت مکان، 
آن، سنجه ها  به دنبال  و  زیرمعیارها  عبارت دیگر  به  و  شاخص ها 
به  تا  تعریف شده است   )1( با جدول  مرتبط، مطابق  یا سئواالتی 
مطالعه  کنان  سا نظر  نقطه  تحلیل  و  بررسی  امکان  آنها،  واسطه 
موردی در چارچوب روش شناسی و جزئیاتی که از آن ارائه می شود، 

فراهم شود.

3.  روش تحقیق
اســنــادی  »مــطــالــعــات  از روش  ــام،  ــ ع مــعــنــای  در  پــژوهــش  ــن  ایـ
مسیر  در  الزم  بینش  ســـازی  فــراهــم  منظور  بــه  کــتــابــخــانــه ای«9   _
همچنین  و  خــود  قلمرو  و  نظر  نقطه  تمرکز  و  تدقیق  شکل گیری، 
»چگونگی«  و  »چرایی«  سنجی  امکان  بــرای  مــوردی«10  »پژوهش 

1 Familiarity
2 Environmental Legibility & Distinctiveness
3 Satisfaction
4 Environmental Self-Efficacy
5 Social Interaction
6 Environmental Congruency )Fit(
7 Attachment
8 Memorability
9 Document-Library Studies Method
10 Case Study Research Method
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 علمی-پژوهشی

 شماره دوازدهم

در زمینه و صورت واقعی به واسطه ابزارهای الزم شامل مشاهده 
 Yin, 2003, 1-17; Yin,( و همچنین پرسشنامه، استفاده می کند
که در معنای  Creswell, 2009, 23 ;5-4 ,2012(. این در حالی است 
»ارزیــابــی«2  تحقیق  روش  و  »همبستگی«1  تحقیق  روش  خــاص، 
که مطالعه و بررسی نقش و جایگاه معیار  مطرح هستند. از آنجایی 
مدت زمان سکونت در فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه 

1 Correlational Research Method
2 Evaluation Research Method

توجه  و معلولی مورد  روابــط علت  بررسی  قالب  شهری جدید، در 
است، از روش همبستگی استفاده می شود که مبتنی بر آن، فرصت 
بر یکدیگر و نیز  یا چند عامل  تأثیرگذاری دو  جستجو در خصوص 
تبیین و تعیین میزان این ارتباط با استفاده از آزمون آماری وابسته 
عالوه  به   .)Creswell, 2012, 338( می شود  فراهم  همبستگی،  به 
چون برای این منظور، وضعیت نمونه مطالعاتی از نقطه نظر احراز 
و تشخیص هویت مکان به واسطه معیارهای مورد توجه، مشخص 
می شود، روش ارزیابی به عنوان فرآیندی مبنی بر تحقیق و رسیدگی 

جدول )1(: تعریف شاخص ها )زیرمعیارها(، تدوین و اختصاص سنجه ها )سئواالت( در ارتباط با
گانه فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید معیارهای هشت 

کارکردعنوان معیار پژوهش های پشتیبانسنجه هاشاخص ها )زیرمعیارها(تلقی و 

آشنایی و 
شناخت

نسبت  ک  ادرا و  ــی  ــاه گ آ
ابعاد  و  فیزیکی  به محیط 

اجتماعی

گاهی از ارتباط و ترکیب عناصر و اجزا - آ
- شناخت عناصر فیزیکی و ابعاد اجتماعی

- احساس خودی بودن، نزدیکی، انس و الفت
ک فضایی و جهت یابی - تشخیص، ادرا

6

 Proshansky, 1978; Proshansky,
 Fabian and Kaminoff, 1983;
 Lalli, 1992; Hull, Lam and
 Vigo, 1994; Twigger-Ross
and Uzzell, 1996; Abu-
 Ghazzeh, 1999; Daneshpour,
 2000; Gustafson, 2001; Lynch,
 2002; Kyle, Mowen, and
 Tarrant, 2004; Lobo, 2004;
 Mirmoghtadaei, 2004  and 2009;
 Habibi, 2005a and 2005b; Knez,
 2005; Manzo, 2005; Rapoport,
 2005; Smaldone, Harris, and
 Sanyal, 2005; Falahat, 2005
 and 2006; Alexander, 2007;
 Biedler, 2007; Brown and
 Raymond, 2007; Tweed and
 Sutherland, 2007; Behzadfar
 and Barin. 2008; Habibi, 2008;
 Modiri, 2008; Shamsuddin and
 Ujang, 2008; Azizi and Arbab,
 2008, 2010, and 2012; Wells,
 2009; Arbab, 2009 and 2012;
 Aminzadeh, 2010; Comstock
 et al. 2010; Droseltis and
 Vignoles, 2010; Lewicka, 2010;
 Raymond, Brown, and Weber,
 2010; Relph, 2010; Rollero and
 De Piccoli, 2010; Daneshpour,
 Sepehri Moqaddam, and
 Charkhchian. 2011; Qian,
 Zhu, and Liu, 2011; Smith et
 al. 2011; Kamalipour, Jeddi
 Yeganeh, and Alalhesabi, 2012;
 Lengen and Kistemann, 2012;
 Soini, Vaarala, and Pouta,
 2012; Ujang, 2012; Budruk and
 Stanis, 2013; Kalali and Modiri.
2013;

خوانایی و 
تشخص

کیفیات و ارتباطات  وجود 
مـــتـــنـــوع،  درک،  ــل  ــ ــاب ــ ق

برجسته و خاص

- ساختار قابل درک و معنادار به صورت منسجم
- تنوع و برجستگی فرم ها و فعالیت ها

- اهمیت، تفاوت، انحصار و یکتایی فضا
- احساس تمایز، تشخص، مباهات و سربلندی

6

رضایت مندی
احــــــســــــاس آســــــایــــــش و 

آسودگی رفاهی

- ارضای نیازها و تمایالت بیولوژیکی و روانشناختی
- احساس راحتی، آسایش و آسودگی رفاهی

- مقایسه و ارزیابی ذهنی محل سکونت
کلی و تحقق احساس خوشایند - رضایت مندی 

7

خودکارآمدی
خـــودکـــفـــایـــی  و  ــامـــل  ــکـ تـ
ــردی  ــارکـ کـ  _ ــکــردی  عــمــل

ظرفیت ها و تسهیالت

کیف آستانه رفاه محیطی کم و   -
کارکردی - تکامل و خودکفایی عملکردی _ 

و  متنوع  تقاضاهای  و  نیازها  تسهیل  و  حمایت   -
مختلف

5

تعامل اجتماعی
ارتـــــــــــــــبـــــــــــــــاطـــــــــــــــات و 
همبستگی های اجتماعی 

کنان و اهالی میان سا

- ارتباط، تعامل و آمیختگی اجتماعی
- انسجام، همبستگی و مراقبت اجتماعی

- همکاری و مشارکت اجتماعی فعال
8

تناسب محیطی
امــکــانــات  و  ظــرفــیــت هــا 
مـــتـــنـــوع، اخـــتـــصـــاصـــی، 

سازگار و متناسب

- تناسب و سازگاری فرم و فعالیت
- احساس اطمینان خاطر و امنیت

کننده بودن محیط - دوستانه، تسهیل گر و تقویت 
- ظرفیت ها و امکانات متنوع و اختصاصی

8

دلبستگی
تعهد  وابستگی،  احساس 
و مسئولیت، هم سنخی و 

ریشه داری

- احساس تعهد، التزام و مسئولیت
- احساس وابستگی و تمایل به ماندگاری

- احساس تجانس، هم سنخی و نزدیکی با مکان
- تعلق و ریشه داری

6

خاطره انگیزی

پــتــانــســیــل شــکــل گــیــری و 
وقایع  ــرات،  ــاط خ تــداعــی 
ــای مــرتــبــط و  ــ ــداده ــ و روی

وابسته

- پتانسیل تداعی و یادآوری اشخاص و محل ها
- پتانسیل تحقق رویدادها و وقایع

- خاطرات و تصاویر ارجاع پذیر در حافظه
4

2950 شاخص )زیرمعیار(مجموع

ن 
کا

ت م
هوی

ی 
گیر

ل 
شک

 با 
ت

کون
ن س

زما
ت 

مد
ط 

تبا
ی ار

کاو
وا

ید
جد

ی 
هر

ه ش
سع

 تو
در



64
1393 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ
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 شماره دوازدهم

قــرار  مـــورد اســتــفــاده  بـــرای جمع آوری و سنتز شــواهــد،  ــاربــردی  ک
می گیرد. ارزیابی به ویژه در خصوص وضعیت، ارزش، شایستگی، 
کیفیت یک برنامه، محصول، فرد، سیاست،  اهمیت، معناداری یا 
پیشنهاد یا برنامه )همچنان که یک موضوع یا پدیده(، بسیار کاربرد 
دارد. خروجی و نتیجه گیری حاصل از ارزیابی شامل هر دو جنبه 
تجربی )که تا حدی وابسته به نمونه مطالعاتی است( و هنجاری 
)که تا حدی وابسته به قضاوت در مورد ارزش چیزی است( می شود 

.)Mertens, 2010, 49(
پیش از ورود به تحلیل وجود و معناداری همبستگی میان مدت 
کنان،  زمان سکونت و احراز و تشخیص هویت مکان از نقطه نظر سا
و  مجموع  مقیاس  در  مکان  هویت  وضعیت  سنجش  و  ارزیــابــی 
از  امر  این  توجه می باشد.  مورد  از محالت،  تفکیک هریک  به  نیز 
که مبتنی بر زیرمعیارها و  طریق تلفیق وضعیت معیارها یا عوامل 
سنجه ها و به واسطه »تحلیل عاملی تأییدی«1 با استفاده از نسخه 
22 »بسته نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی«2 مشخص شده اند، 
اهمیت  ضریب  تا  است  الزم  خصوص،  این  در  می پذیرد.  صــورت 
)وزن( معیارها نسبت به یکدیگر تعیین شود. مفهوم معناداری در 
که آیا ارتباط به دست آمده بین دو متغیر،  همبستگی این است 
اتفاقی و تصادفی یا در مقابل، واقعی و از لحاظ آماری، مورد تأیید 
و قــابــل دفـــاع اســـت. ایــن مــحــور بــه واســطــه »ضــریــب همبستگی 
اسپیرمن«3 و برای تحلیل بیشتر هم در مقیاس کل و هم به تفکیک 
که  هریک از محالت، انجام می شود. ضریب همبستگی اسپیرمن 
از نظر محاسباتی، معادل »ضریب همبستگی پیرسن«4 می باشد، 
روشی ناپارامتری است که براساس رتبه ها بدون نیاز به فرض نرمال 
 Sprent and( بودن توزیع یا داده های زیاد، می تواند استفاده شود
این  سنجی  امکان   .)Smeeton, 2007, 313; Momeni, 2009, 111
ارتباط در صورت تأیید معناداری، در قالب تحلیل رگرسیون بیشتر 

گرفته و تدقیق خواهد شد. مورد بررسی قرار 
در ارتباط با پرسشنامه با هدف طراحی سئواالتی مرتبط و اختصاصی 
پاسخ  بــرای  لیکرت«5  پنج قسمته  از معیارها، »طیف  بــرای هریک 
که مقیاسی تجمعی شامل یک رشته  گرفته  کنان، مورد توجه قرا  سا
را در  اســاس آن، پاسخ دهندگان نظر خود  بر  که  از قسمت هاست 
 Miller( می کنند  مشخص  نیرومندی،  و  شدت  از  درجــه ای  قالب 
and Salkind, 2002, 330(. در خصوص تعیین حجم نمونه نیز باید 
که چهار محله شهرک دهکده المپیک، چشمه، راه آهن  اشاره شود 
و صدرا به صورت واحدهایی مجزا اما هریک دارای ویژگی های نسبتًا 
همگن در درون خود، در نظر گرفته شده اند. از این رو، از »نمونه گیری 
تصادفی ساده«6 و روش »کوکران«7 استفاده شده است. بر این اساس 
و بر مبنای درصد اطمینان 99 و همچنین سطح خطای 0.1 )دقت 
مورد نظر معادل 0.1 فاصله نسبت به جامعه(، 638 نمونه در مجموع 

1 Confirmatory Factor Analysis
2 Statistical Package for the Social Sciences )SPSS(
3 Spearman Correlation Coefficient
4 Pearson Correlation Coefficient
5 5-point Likert-Type Scale
6 Simple Random Sampling
7 William G. Cochran

و به ترتیب شامل 154، 157، 166 و 161 نمونه مربوط به شهرک های 
دهکده المپیک، چشمه، راه آهن و صدرا محاسبه شده و مورد توجه 
می باشد. این تعداد نمونه در عین حال از حجم مناسبی برای انجام 
تحلیل عاملی مورد توجه با پیش شرط 10 برابر بودن تعداد نمونه ها 
در ازای هریک از متغیرها )سنجه ها یا سئواالت مربوط به هر یک از 

معیارها، معادل 50 مورد( خواهد بود.

4.  مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران
منطقه 22 به عنوان وسیع ترین توسعه شهری جدید و متصل به 
شهر تهران ) همانطورکه جدول )2( نیز نشان می دهد ( مشتمل بر 
 16 شهرک و محله مسکونی با سابقه توسعه و مدت زمان 

ً
حدودا

سکونت معادل یک دهه و باالتر می باشد. این شهرک ها مطابق 
با سرشماری سال 1390، در مجموع 83 درصد از جمعیت منطقه 
22 را در بر می گیرند. با نگاهی مبتنی بر فرآیند، سابقه و سیر تحولی 
و نیز تقدم و تأخر توسعه شهرک ها و محالت، چهار طیف و دسته 
کلی و متمایز به لحاظ زمانی قابل شناسایی است. این چهار طیف 
کلی به ترتیب مبین 30 سال و باالتر، 30-25 سال، 25- و دسته 
20 سال و در نهایت 15-10 سال به عنوان سابقه سکونتی )مدت 
زمان سکونت( می باشد. قرارگیری محالت و شهرک ها در هریک از 
دسته های فوق، با استناد به اطالعات مربوط به پیشینه توسعه 
و نیز بررسی و تطبیق سری های زمانی مربوط به عکس هوایی و 
تصاویر ماهواره ای، انجام گرفته است. تالش شد تا با لحاظ معیارها 
کلی شامل عدم تغییر و تحول جدی و اساسی و نیز  ک های  و مال
تکامل، ثبات و بلوغ نسبی و همچنین کنار گذاشتن نمونه هایی که 
گون چندان به نظر نمی رسد موضوعیت داشته و قابل  گونا به علل 
توجه باشند، بارزترین و متعارف ترین شهرک با لحاظ قابلیت تعمیم 
پذیری در قالب محله و محیط مسکونی، به عنوان نماینده ای از هر 
طیف و طبقه، انتخاب شود تا مجموعه ای واحد و در حین حال 
مبنی  رویکردی  چنین  با  گیرد.  قرار  دسترس  در  جامع  نسبت  به 
دهکده  شهرک های  هدفمند،  شــده  طبقه بندی  نمونه گیری  بر 
راه آهــن و صــدرا به عنوان مطالعه مــوردی این  المپیک، چشمه، 

گرفته شده است. پژوهش در نظر 

5.  ارزیابی وضعیت احراز و تشخیص هویت مکان
ارزیابی وضعیت شکل گیری هویت مکان در مطالعه موردی شامل 
واسطه  به  صدرا  و  راه آهــن  المپیک، چشمه،  دهکده  شهرک های 
شامل  زمینه،  ایــن  در  توجه  مــورد  گانه  هشت  معیارهای  تلفیق 
»رضایت مندی«،  تشخص«،  و  »خوانایی  شناخت«،  و  »آشنایی 
محیطی«،  »تــنــاســب  اجــتــمــاعــی«،  »تــعــامــل  »خـــودکـــارآمـــدی«، 
حالی  در  این  است.  شده  انجام  و »خاطره انگیزی«،  »دلبستگی« 
معیارهای  از  هریک  وضعیت  شــد،  اشــاره  طورکه  همان  که  اســت 
یا  سنجه ها  و  زیرمعیارها  واسطه  به  کنان  سا نظر  نقطه  از  یادشده 
متغیرهای مربوطه، در سایه انجام تحلیل عاملی، مشخص شده 
است. نمودار )1( ساختار سلسله مراتبی فرآیند شکل گیری هویت 
مکان در توسعه شهری جدید شامل معیارها و نیز مطالعه موردی 
که از نقطه  را نشان می دهد. در این نمودار مدت زمان سکونت نیز 
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نظر امکان سنجی و معناداری ارتباط با شکل گیری هویت مکان در 
توسعه شهری جدید مورد توجه است، آمده است. تعیین ضرایب 
ماتریس  مبنای  بر  معیارها  وزن دهــی  دیگر،  عبارت  به  و  اهمیت 
ال.  »تــومــاس  کمیتی  نه  ماتریس  به  موسوم  معیارها،  دودویـــی 

.)Zebardast, 2002, 15( گرفته است ساعتی«1 صورت 
1 T. L. Saaty

کدام از معیارها و با توجه به مشخص  با محاسبه ضریب اهمیت هر 
مطالعه،  مورد  شهرک های  از  هریک  با  ارتباط  در  آنها  امتیاز  بودن 
نقطه  نظر  از  مکان  هویت  تشخیص  و  ــراز  احـ وضعیت  سنجش 
گیرد. نمودارهای )2( و )3( وضعیت احراز  کنان می تواند انجام  سا
را  زمینه  این  در  توجه  قابل  معیارهای  و  مکان  هویت  تشخیص  و 
مطالعه، شامل  مورد  شهرک های  تفکیک  به  نیز  و  کل  مقیاس  در 

جدول )2(: شهرک ها و محالت در منطقه 22 تهران )با سابقه توسعه و مدت زمان سکونت حداقل یک دهه(

جمعیت سال 1390 )نفر(سابقه سکونتنام محله / شهرک

پیکانشهر

30 سـال و باالتر

3450

5212آزادشهر )مونترال سابق(

2156دهکده المپیک

امیرکبیر

30-25 سـال

2865

2710چشمه

9850زیبادشت باال

5164زیبا دشت پایین

راه آهن )گلستان(

25-20 سـال

37317

1839دانشگاه شریف

2119الله

3066هوانیروز

صدرا )جهاد سازندگی(

15-10 سـال

4934

10777شهید باقری
امید دژبان )شامل مجموعه های امید، میالد، شهاب 

10086شهر، نمونه، کوهستان و سیمان(

4293یاس

1591کوثر

107429مجموع

%83درصد )نسبت به کل منطقه(

128958منطقه 22 تهران

نمودار )1(: ساختار سلسله مراتبی فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید
)شامل معیارها و نیز مطالعه موردی(

ن 
کا

ت م
هوی

ی 
گیر

ل 
شک

 با 
ت

کون
ن س

زما
ت 

مد
ط 

تبا
ی ار

کاو
وا

ید
جد

ی 
هر

ه ش
سع

 تو
در

;National Cartographic Center of Iran. 1987; Sharestan Consultant; 2003. Google Earth 7.1, 2004, 2008, and 2013 :ماخذ(
)Tehran Municipality, 2012 and 2013; Statistical Center of Iran. 2013
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این  بر  می دهد.  نشان  صدرا  و  راه آهــن  المپیک، چشمه،  دهکده 
کنان در مجموع با 2/99 در  اساس، هویت مکان از نقطه نظر سا
که احراز و تشخیص  وضعیت متوسط قرار دارد. این در حالی است 
زمان  مــدت  متوسط  با  المپیک  دهکده  شهرک  در  مکان  هویت 
و  متوسط  میان  وضعیت  در   3/33 میانگین  و  سال   18 سکونت 

و  سال   16 سکونت  زمان  مدت  متوسط  با  چشمه  خوب، شهرک 
3/08 در وضعیت متوسط، شهرک راه آهن با متوسط مدت زمان 
سکونت 11 سال و 2/86 در وضعیت نزدیک به متوسط و درنهایت 
در   2/71 و  ســال   9 سکونت  زمــان  مــدت  متوسط  با  صــدرا  شهرک 
کمینه و بیشینه  وضعیت میان ضعیف و متوسط قرار دارند. مقادیر 

کنان نمودار )2(: وضعیت احراز و تشخیص هویت مکان و معیارهای قابل توجه در این زمینه از نقطه نظر سا
کل و به تفکیک شهرک های مورد مطالعه( )در مقیاس 

کنان نمودار )3(: بازه )کمینه و بیشینه( وضعیت احراز و تشخیص هویت مکان از نقطه نظر سا
کل و به تفکیک شهرک های مورد مطالعه( )در مقیاس 
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ضعیف  میان  وضعیت های  گویای  مجموع  در  کنان  سا نظر  نقطه 
و متوسط )1/53( و خوب و خیلی خوب )4/43( است. این مهم 
در شهرک های دهکده المپیک، چشمه، راه آهن و صدرا به ترتیب 
-3/25 و   1/60-4/03  ،1/53-4/32  ،2/22-4/43 بازه های 

1/67 را نشان می دهد.

6.  تحلیل معناداری همبستگی مدت زمان سکونت
همان طورکه پیش از این اشاره شد، امکان سنجی مبنی بر وجود 
و  کن  سا سکونت  زمان  مدت  میان  معنادار  ارتباط  وجود  عدم  یا 
شهری  توسعه  بستر  در  مکان  هویت  تشخیص  و  احــراز  کیف  و  کم 
شده  بررسی  اسپیرمن  همبستگی  ضریب  از  استفاده  با  جدید، 
تدوین  نظری  چارچوب  به  توجه  با  که  است  حالی  در  این  است. 
میان  همبستگی  بــودن  مثبت  و  مــعــنــاداری  فــرض  پیش  شــده، 
مکان،  هویت  تشخیص  و  احــراز  وضعیت  و  سکونت  زمــان  مــدت 
مطرح است. این چنین، فرضیه همبستگی به صورت یک طرفه 
به  جایگزین  و  صفر  مبنا، فرضیه  این  بر  است.  شده  گرفته  نظر  در 
گویای عدم وجود در مقابل وجود و تأیید معناداری ارتباط  ترتیب 
از لحاظ آماری و در عین حال مثبت بودن آن است. جدول )3(، 
خــروجــی مــربــوط بــه بــررســی مــعــنــاداری ارتــبــاط میان مــدت زمــان 
سکونت و احراز و تشخیص هویت مکان را در توسعه شهری جدید، 
کل و نیز به تفکیک هریک از شهرک های مورد مطالعه  در مقیاس 
می دهد.  صدرا، نشان  و  المپیک، چشمه، راه آهن  دهکده  شامل 
که در تمامی موارد و در سطح خطای یک  کی از آن است  نتایج، حا

گواه قوی علیه فرضیه صفر،  درصد )معادل 99 درصد اطمینان(، 
وجود دارد.  بنابراین هویت مکان در توسعه شهری جدید و مدت 
می باشند،  یکدیگر  با  معنادار  همبستگی  دارای  سکونت،  زمــان 
این همبستگی مثبت بوده و ضریب آن 0/842 برای 638 نمونه 
مورد مطالعه در مجموع است. بدین معنا، با افزایش مدت زمان 
سکونت، وضعیت احراز و تشخیص هویت مکان در توسعه شهری 
زمان  مدت  که  است  این  گویای  یافته،  این  می یابد.  جدید، ارتقا 
کلیدی در فرآیند شکل گیری هویت مکان  سکونت معیار و عاملی 
در توسعه شهری می باشد. ضریب این همبستگی در شهرک های 
دهکده المپیک، چشمه، راه آهن و صدرا به ترتیب 0/753 به ازای 
154 نمونه، 0/848 به ازای 157 نمونه، 0/871 به ازای 166 نمونه 

و 0/772 به ازای 161 نمونه مورد توجه است.

7.  امکان سنجی نوع ارتباط مدت زمان سکونت
میان  مثبت  البته  و  معنادار  همبستگی  وجــود  اثبات  به  توجه  با 
مکان،  هویت  تشخیص  و  ــراز  اح وضعیت  و  سکونت  زمــان  مــدت 
یافته  تدقیق  و  تکمیل  مسیر  در  ارتباط،  نوع  این  سنجی  امکان 
گرفته است. بر این اساس، اینکه همبستگی  فوق، مورد توجه قرار 
معنادار مورد تأیید، در قالب چه ارتباطی از نقطه نظر خطی، توانی 
یا احتمااًل لگاریتمی، قابل ترسیم بوده و در عین حال از برازندگی 
و   )4( اســت. جــدول  اســت، هدفگذاری شده  برخوردار  نیز  خوبی 
کنش داده ها  گرام ارتباط و به بیان دیگر، پرا نمودار )4( تخمین دیا
را با فرض وجود هر سه نوع رابطه معنادار خطی، توانی و لگاریتمی 

جدول )3(: تحلیل معناداری همبستگی مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان
کل و به تفکیک شهرک های مورد مطالعه( در توسعه شهری جدید )در مقیاس 

ضریب همبستگیمطالعه موردی
جزئیات

سطح معناداری
)یک طرفه(

سطح خطا
)یک طرفه(

تعداد نمونه

0.7530.0000.01154شهرک دهکده المپیک

0.8480.0000.01157شهرک چشمه

0.8710.0000.01166شهرک راه آهن

0.7720.0000.01161شهرک صدار

0.8420.0000.01638مجموع

جدول )4(: تخمین ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید
)بر مبنای سه نوع برازش خطی، توانی و لگاریتمی(

نوع ارتباط
)معادله(

تخمین پارامترهامشخصات مدل

ضریب تعیین 
)R2(

آماره آزمون 
معناداری الگوی 

 )F( رگرسیون

درجه 
)df1( 1آزادی

درجه آزادی2 
)df2(

سطح 
معناداری 

)sig.(

مقدار ثابت 
)C.(

)b1( ضریب

0.6361109.97616360.0002.2980.051خطی

0.6161018.65516360.0001.9050.186توانی

0.602961.45216360.0001.7630.527لگاریتمی

ن 
کا

ت م
هوی

ی 
گیر

ل 
شک

 با 
ت

کون
ن س

زما
ت 

مد
ط 

تبا
ی ار

کاو
وا

ید
جد

ی 
هر

ه ش
سع

 تو
در



68
1393 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره دوازدهم

توسعه  در  مکان  هویت  شکل گیری  و  سکونت  زمــان  مدت  میان 
شهری جدید، نشان می دهد.

رابطه  اســت،  مشخص  همانطورکه  و  جــدول  اطالعات  واسطه  به 
و  احـــراز  وضعیت  و  سکونت  زمــان  مــدت  میان  مثبت  و  معنادار 
 638 بر  مبتنی  جدید،  شهری  توسعه  در  مکان  هویت  تشخیص 
دهکده  شــهــرک هــای  شــامــل  مـــوردی  مطالعه  بــه  مــربــوط  نمونه 

المپیک، چشمه، راه آهن و صدرا در قالب هر سه نوع ارتباط خطی، 
توانی و لگاریتمی، قابل ترسیم است. به عبارت دیگر، فرض امکان 
حالت های  تمامی  در  یــادشــده  مثبت  و  معنادار  ارتــبــاط  تخمین 
خطی، توانی و نیز لگاریتمی، مورد تأیید قرار می گیرد. این در حالی 
که به واسطه تخمین پارامترها، امکان ارائه معادله مربوط به  است 
این ارتباط نیز در هر سه حالت، فراهم شده است. با این وجود، 

گویای آن است  آماره مربوط به معناداری مدل یا الگوی رگسیون، 
که ترسیم یا تخمین ارتباط در قالب رابطه خطی، برازندگی بهتری 
که میان مدت  نسبت به دو حالت دیگر دارد. این بدین معناست 
زمان سکونت و وضعیت احراز و تشخیص هویت مکان در توسعه 
شهری جدید، بر مبنای داده های مربوط به مطالعه موردی، رابطه 

معنادار مثبت و خطی وجود دارد.
8.   نتیجه گیری

بر مبنای آنچه اشاره شد، هویت مکان در توسعه شهری جدید به 
کن و محل سکونت و در  عنوان مفهومی منتج از تعامل مداوم سا
نتیجه شخص و مکان، در بستر زمان شکل می گیرد. زمان عاملی 
کلیدی در ارتباط با این فرآیند بوده به نحوی که مدت زمان سکونت 
که در سایه آن، تداوم و پیوستگی تعامل  در حکم شرط الزمی است 
از  یادشده می تواند تضمین شده، احراز و تشخیص هویت مکان 
از  ارتقا یابد. با توجه به نتایج برگرفته  کن، توسعه و  نقطه نظر سا
تحلیل معناداری و نیز امکان سنجی همبستگی مثبت میان مدت 
زمان سکونت و وضعیت شکل گیری، احراز و تشخیص هویت مکان 
در توسعه شهری جدید، رابطه علت و معلولی فوق به صورت خطی 

به واسطه داده های مربوط به مطالعه موردی در مقیاس مجموع 
بررسی  از شهرک های مورد مطالعه، مورد  به تفکیک هریک  نیز  و 
گرفته اســت. جــدول )5( جزئیات مربوط به تحلیل  قــرار  تفصیلی 
واریانس رگرسیون را به منظور قضاوت در خصوص قطعیت رابطه 
کن و نیز وضعیت  خطی بین دو متغیر یعنی مدت زمان سکونت سا
احراز و تشخیص هویت مکان از نظر او، نشان می دهد. همانطورکه 
مالحظه می شود، مبتنی بر این آزمــون، فرض خطی بودن رابطه 
میان دو متغیر یادشده بر اساس داده های مربوط به هر پنج حالت، 
یعنی مقیاس مجموع و نیز به تفکیک شامل شهرک های دهکده 

المپیک، چشمه، راه آهن و صدرا، مورد تأیید قرار می گیرد.
متغیر  تغییرات  درصــد  یا  نسبت  بیانگر  واقــع  در  رگرسیون  مقادیر 
که  اســت  مکان  هویت  تشخیص  و  احــراز  وضعیت  یعنی  وابسته 
توسط متغیر مستقل یعنی مدت زمان سکونت در قالب یک رابطه 
خطی تبیین شده و توضیح داده می شود. با چنین تعبیری، نسبت 
این میزان به مجموع در واقع معادل ضریب تعیین رابطه یادشده 
متغیر  تغییرات  میزان  بیانگر  نیز  خطا  یا  مانده  باقی  میزان  است. 
می گیرد.  قــرار  تبیین  مــورد  عوامل،  سایر  توسط  که  است  وابسته 

نمودار )4(: تخمین ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید
)بر مبنای سه نوع برازش خطی، توانی و لگاریتمی(
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جدول )5(: تحلیل واریانس رگرسیون در خصوص قطعیت وجود ارتباط خطی میان مدت زمان سکونت و شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید

مدلمطالعه موردی
مجموع مربعات

)SS(

درجه 
آزادی
)df(

میانگین مربعات
)MS(

آماره آزمون 
معناداری 

)F( رگرسیون

سطح 
معناداری

)Sig.(

شهرک دهکده 
المپیک

24.422124.422رگرسیون

190.1590.000 19.5211520.128میزان باقیمانده )خطا(

-43.943153مجموع

شهرک چشمه

39.694139.694رگرسیون

276.8240.000 22.2261550.143میزان باقیمانده )خطا(

-61.920156مجموع

شهرک راه آهن

24.359124.359رگرسیون

322.1730.000 12.4001640.076میزان باقیمانده )خطا(

-36.758165مجموع

شهرک صدرا

15.657115.657رگرسیون

210.9760.000 11.8001590.074میزان باقیمانده )خطا(

-27.457160مجموع

مجموع

129.9071129.907رگرسیون

1109.9760.000 74.4356360.117میزان باقیمانده )خطا(

-204.342637مجموع

جدول )6( ضریب همبستگی مبنی بر شدت رابطه و ضریب تعیین 
یا درصد تغییرپذیری در  را  همانطورکه اشاره شد، معادل نسبت 
متغیر وابسته است و می توان در قالب رگرسیون و به واسطه متغیر 
که ضریب  مستقل توضیح داد، نشان می دهد. این در حالی است 
تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین نیز به تفکیک بررسی 
رابطه خطی در قالب داده های مربوط به هریک از شهرک های مورد 

مطالعه و نیز مقیاس مجموع، ارائه شده است.
رابطه  یک  قالب  در  یادشده  مثبت  و  معنادار  همبستگی  شــدت 
خطی و در مقیاس مجموع، معادل 0/80 و ضریب تعیین مربوط 
بررسی  مبنای  بر  همبستگی  ایــن  ضریب  می باشد.   0/64 آن  به 
المپیک،  دهکده  شامل  شهرک ها  از  هریک  تفکیک  به  داده هـــا 
چشمه، راه آهن و صدرا به ترتیب 0/75، 0/80، 0/81 و 0/76 بوده 
و ضریب تعیین مربوط به آن نیز به ترتیب 0/56، 0/64، 0/66 و 
که مدت زمان  بر این مبنا، می توان اظهار نمود  0/57 می باشد. 

سکونت و وضعیت احراز و تشخیص هویت مکان در توسعه شهری 
جدید از همبستگی قابل توجهی برخوردارند. این در حالی است 
قوی تری  همبستگی  گــویــای  راه آهـــن،  و  چشمه  شهرک های  کــه 
انجام  بررسی های  به  استناد  با  و  به عالوه  زمینه هستند.  این  در 
شده، فرضیه های صفر بودن مقدار ثابت و نیز صفر بودن ضریب 
بر این اساس،  گذاشته می شود.  کنار  رگرسیون، در تمامی حالت 
در  مکان  هویت  شکل گیری  فرآیند  و  سکونت  زمــان  مــدت  میان 
توسعه شهری جدید همبستگی معنادار، مثبت و قابل تبیین در 

قالب مدل برازنده مبتنی بر رگرسیون خطی وجود دارد.
پژوهش،  این  جایگاه  و  سهم  مبنای  بر  و  نتیجه گیری  جایگاه  در 
که پایه گذرای هرگونه نگرش و ترسیم چشم انداز در  کرد  باید اشاره 
خصوص شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید، مبتنی 
بر فرآیندی مبنی بر توسعه تدریجی در بستر زمان امکان پذیر و قابل 
که هم در سطح نظری و به واسطه  تحقق خواهد بود. این مهم 

جدول )6(: جزئیات مربوط به ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید در قالب رگرسیون خطی )در مقیاس کل 
و به تفکیک شهرک های مورد مطالعه(

مطالعه موردی
ضریب همبستگی

)R(
ضریب تعیین
)R Square(

ضریب تعیین تعدیل 
)A. R Square( شده

خطای معیار تخمین
)SE(

0.7450.5560.5530.35837شهرک دهکده المپیک

0.8010.6410.6390.37867شهرک چشمه

0.8140.6630.6610.27497شهرک راه آهن

0.7550.5700.5680.27242شهرک صدرا

0.7970.6360.6350.34210مجموع
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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 
که احراز و تشخیص هویت  گویای آن است  گرفت،  کید قرار  و مورد تأ
که به ویژه در یک توسعه شهری جدید  کنانی  مکان از نقطه نظر سا
کرده اند، نیازمند زمان و فرصت است. این  سکونت خود را اختیار 
که این ضرورت یا شرط الزم در عین حال نیازمند  در حالی است 
خصوص  در  مستمر  ارزیابی  و  برنامه ریزی  بر  مبنی  کافی  شرطی 
اشاره  مــورد  فرآیند  تسریع  زمینه  در  اقــدام  و  بستر سازی  هدایت، 
و  مؤثر  جوانب  و  ابعاد  تمامی  بر  تمرکز  معنا،  این  به  می باشد.  نیز 
دارای نقش، به ویژه معیارهای هشت گانه »آشنایی و شناخت«، 
»خوانایی و تشخص«، »رضایت مندی«، »خودکارآمدی«، »تعامل 
»خاطره انگیزی«  و  »دلبستگی«  محیطی«،  »تناسب  اجتماعی«، 
کیف  و  کم  زمینه  در  گرفت،  قــرار  توجه  مــورد  پژوهش  ایــن  در  که 
شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید و در بستر زماِن 
از این  کید، ضــروری و مهم اســت. نقش و جایگاه هریک  تأ مــورد 
موضوعی  سکونت،  زمــان  مدت  کلیدی  عامل  به  توجه  با  عوامل 
که می تواند در قالب طرح مسائلی خاص و تدقیق  قابل توجه است 
شده در این زمینه و در پژوهش های مرتبط، مورد بررسی و مداقه 
گیرد. انجام مطالعات هدفمند با محوریت یک، چند یا تمامی  قرار 
معیارهای هشت گانه شناسایی شده و مورد توجه، با تمرکز بر چند 
سری و بازه زمانی مختلف مبتنی بر یک یا چند نمونه مطالعاتی 
شکل گیری  زمینه  در  که  اســت  دیگری  توجه  قابل  محور  خــاص، 
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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