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معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری
مطالعه موردی: منطقه 22 و 4 شهرداری تهران 
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چکیده
پژوهش حاضر با مطالعه حس مکان و مفاهیم مرتبط با آن، به تبیین معیارهای اصلی در ارتقای حس مکان در توسعه جدید 
شهرها پرداخته است. در چارچوب هدف یاد شده و براساس مبانی نظری، 10 معیار اصلی شامل غنای بصری، تناسبات 
ک مکان، هویت و شخصیت، قابلیت دسترسی، انعطاف پذیری،  کالبدی فضایی، خوانایی، قابلیت ادرا کیفیت  بصری، 
کنان توسعه  کننده و جذاب بودن مکان، در زمینه شکل گیری و تشخیص حس مکان از نقطه نظر سا آسایش و دعوت 
جدید شهری تدوین شد. بررسی و تبیین بیشتر این 10 معیار، به واسطه 42 زیرمعیار با استناد به انجام تحلیل عاملی مورد 
گرفته است. به منظور عملیاتی شدن چارچوب نظری تدوین شده، مطالعه موردی شامل شهرک های دهکده  توجه قرار 
المپیک، چشمه، پیکانشهر و امید از منطقه 22 شهرداری تهران، به عنوان بزرگترین توسعه شهری جدید متصل به تهران و 
همچنین محله حکیمیه از منطقه 4 شهرداری تهران به عنوان یکی دیگر از توسعه های نسبتًا جدید تهران انتخاب شدند که 
با استفاده از روش آلفای کرونباخ حجم نمونه در مجموع 1070 نفر تعیین شده است. همچنین از روش های آماری مدلسازی 
کثر درست نمایی، آزمون همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چندگانه برای تعیین  معادالت ساختاری، برآورد حدا
گانه فوق استفاده شده است. در نهایت امکان طرح مدل 10 عاملی در  ماهیت رابطه میان انگاره حس مکان و معیارهای ده 
کفایت برازندگی این مدل به واسطه  که  زمینه مطالعه و سنجش حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری فراهم شده 
شاخص های مختلف نشان می دهد، الگوی مورد نظر از نظر هماهنگی داده ها با ساختار عاملی آن، از برازندگی قابل قبولی 

برخوردار است.

کلیدی: مکان، حس مکان، توسعه جدید شهری، شهر تهران. گان  واژ
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پهنه های دیگر تهران از لحاظ قدمت و سابقه و سیر تحولی جدیدتر 
کرده  بوده و در عین حال میزانی از تکامل و ثبات و بلوغ را تجربه 
توسعه  وسیع ترین  که  تهران   22 منطقه  اســاس،  ایــن  بر  باشند. 
شهری جدید و متصل به شهر تهران و آخرین امید شهر تهران برای 
ایجاد الگوی مناسب و بهینه زندگی شهری است و منطقه 4 تهران 
عنوان  به  اســت،  تهران  جدید  نسبتًا  توسعه های  از  دیگر  یکی  که 
گرفته  نظر  در  پژوهش  این  مــوردی  مطالعه  به  مربوط  نمونه های 
ک هایی  گردید تا با لحاظ معیارها و مال گام بعدی تالش  شدند. در 
چون عدم تغییر و تحول جدی و اساسی و نیز تکامل و ثبات محالت 
متعارف ترین  و  بارزترین  آنها،  شکل گیری  از  بعد  زمانی  بــازه  طی 
شهرک ها و محالت با لحاظ قابلیت تصمیم پذیری در قالب محله 
و محیط مسکونی، به عنوان نماینده ای از هر منطقه انتخاب شود. 
در  جامع  نسبتًا  حــال  عین  در  و  واحــد  مجموعه ای  چنین  ایــن  تا 
گیرد. منطقه 22، مشتمل بر حدود 16 شهرک و محله  دسترس قرار 
مسکونی با سابقه توسعه و مدت زمان سکونت یک دهه و باالتر 
می باشد. با نگاهی مبتنی بر فرآیند، سابقه و سیر تحولی و نیز تقدم 
کلی و  و تأخر توسعه این شهرک ها و محالت، چهار طیف و دسته 
مبین  ترتیب  به  که  است  شناسایی  قابل  زمانی  لحاظ  به  متمایز 
30 سال و باالتر، 25-30 سال، 20-25 سال  و نهایتًا 10-15 سال 
گردید تا با لحاظ معیارها  به عنوان سابقه سکونتی می باشد. تالش 
و  و تحول جدی  تغییر  )یعنی عدم  اشــاره  مــورد  کلی  ک های  و مال
گذاشتن  کنار  اساسی و نیز تکامل، ثبات و بلوغ نسبی و همچنین 
گون به نظر نمی رسد چندان موضوعیت  نمونه هایی که به علل گونا
شهرک ها  متعارف ترین  و  بارزترین  باشند(  توجه  قابل  و  داشته 
انتخاب شود. با چنین رویکردی محالت دهکده المپیک با سابقه 
سکونت بیش از 30 سال و شهرک چشمه با سابقه سکونتی 30-25 
سال، شهرک امید با سابقه سکونت بین 10-15 سال و پیکانشهر 
مطالعه  نمونه های  عنوان  به  سال  از 30  بیشتر  سکونت  سابقه  با 
 4 منطقه  در  همچنین  شــد.  گرفته  نظر  در   22 منطقه  به  مربوط 
شهرداری تهران، محله حکیمیه )که بزرگترین محله منطقه چهار 
است( با لحاظ معیارهای فوق انتخاب شد. این محله بر حسب 
تقسیم  سه  و  دو  یــک،  فــاز  سه  به  ساخت وساز  و  سکونت  سابقه 
می شود که فاز یک قدیمی ترین قسمت حکیمیه و فاز 3 جدیدترین 

بخش آن می باشد. 

2.  چارچوب نظری
که در سطوح  حس مکان، مفهومی چند وجهی و چند رشته است 
کثراً آن را مثبت و نیرومند  گون دارای تعاریف متفاوتی است و ا گونا
و پیوستگی  می دانند. اصطالح حس مکان، وابستگی های مردم 
یــا آنــچــه بــرخــی آن را ســاخــتــار احساس  بــا مــکــان هــایــشــان و  آنــهــا 
است  کاتالیزوری   .)Arefi,1999,182( می گیرد  بر  در  را  نامیده اند 
که باعث تبدیل شدن یک محیط به مکان می شود. روند تجربه 
ارگانیسم  بلکه به عنوان یک  نه به عنوان یک شی  عمیق مکان، 
زنده است که بعد از انطباق های متقابل پی در پی محقق می شود. 
ثباتی خاص است.  نیازمند  و مکان ها  افــراد  بین  روابــط  رو  این  از 
کسب  محیط این ویژگی ها را از طریق ترکیب نظم طبیعی و بشری 

1.  مقدمه 
حس مکان، وابستگی های مردم و پیوستگی آنها با مکان هایشان 
بر می گیرد  را در  را ساختار احساس نامیده اند  یا آنچه برخی آن  و 
احساسات  از  پیچیده  و  کلی  است  مفهومی   .)Arefi,1999,140( 
زندگی  مــکــان  بــا  انــســان  تعامل  از  کــه  محیط  بــه  نسبت  انــســان 
روزمره و در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود می آید 
کیفیت  ــقــای  ارت در  مهم  معانی  از  یکی  و   )Falahat,2007,62(
محیط های انسانی و عامل مهمی در شکل گیری پایه های ارتباطی 
که موجب تبدیل شدن یک فضا  استفاده کنندگان در محیط است 
به مکان، ایجاد حس تعلق به مکان و دستیابی به هویت برای افراد 
شده و از کیفیت فضا و چگونگی طراحی تأثیر می پذیرد که در نهایت 
کزی پویا و سرزنده تبدیل نموده و حیات را  این مکان ها را به مرا
 .)Low & Altman,1992. Williams, 1995در آنها جاری می سازد
 )Relph,1987. Tuan,1980. Manzo,2003 چنین مکانی برای افراد 
که استفاده کنندگان از آن در  مهم و قابل احترام است؛ به نحوی 

جهت حفظ و پایداری آن می کوشند. 
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران فرم، منظر، سیما و تصویر ذهنی 
فضاهای عمومی طی چند دهه اخیر دچار بی سامانی و بی هویتی 
احساس،  فرآیند  که  بی هویتی  و  بی سامانی  نوعی  اســت.  شــده 
گونه فضاها را برای شهروندان با  ک و تحسین این  شناخت، ادرا
اســت. فقدان حس مکان در توسعه  کــرده  مشکل جدی مواجه 
جدید شهرها و به تبع آن، عدم احساس تعلق به آنها از مشکالت 
کنان این  پنهانی است که در درازمدت احساس بی ریشگی را در سا
را با یکدیگر و با محیط  رابطه انسان ها  و  می زند  محیط ها دامن 
طرف  از   .)Sadeghi,2015,20( می کشاند  زندگیشان به بی تفاوتی 
دیگر، بخشی از سرگشتگی در خصوص مکان، ناشی از این واقعیت 
که مکان خودش را به یک تفسیر معین نمی سپارد و مقیاس  است 
کشور یا یک ناحیه تا یک واحد همسایگی متفاوت است  آن از یک 
گون دارای معانی و اهداف متفاوتی است.  گونا از دیدگاه مردم  و 
در بیشتر رشته ها همچون معماری، برنامه ریزی شهری، طراحی 
از این دست، مسائل  شهری، جغرافیا، جامعه شناسی و مواردی 
در  که  ایــن  با  اســت.  شــده  تبدیل  مانترا   یک  به  مکان  با  مرتبط 
ولی  گرفته،  صورت  دقت  به  مفهوم سازی  این  رشته ها،  از  هریک 
نبود چارچوب جامعی از مکان سازی، به شدت احساس می شود 

.)Arefi,2016,1(
اصلی  معیارهای  تبیین  و  شناسایی  پــژوهــش،  ایــن  کلی  هــدف 
و  شهری  توسعه  جدید  پهنه های  در  مکان  حس  شکل گیری  در 
کالبدی مؤثر در این  همچنین  شناسایی و تدوین شاخص های 
که  است  فرضیات  این  بر  مبتنی  حاضر  پژوهش  می باشد.  زمینه 
معیارهای اصلی در فرآیند شکل گیری حس مکان، قابل تفکیک، 
طبقه بندی و تبیین است و ویژگی های کالبدی که از طریق تسهیل 
می شوند،  مکان  حس  زمینه ساز  معانی،  برانگیختن  و  فعالیت ها 

قابل شناسایی و تدوین هستند.
کلیدی این پژوهش یعنی تبیین معیارهای اصلی  بر مبنای هدف 
شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری، مطالعه 
که طبعًا نسبت به  پهنه ها و مناطقی از تهران موضوعیت می یابد 
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و  گاه  خودآ ایده های  الگوی  واسطه  به  مؤلفه  این  کلی  طور  به   .
گاه، باورها، احساسات، ارزش ها، اهداف و تمایالت رفتاری  ناخودآ
ارتباط  مکان،  به  دلبستگی  اســت.  گرفته  شکل  محیط  با  مرتبط 
عاطفی پیچیده بین مردم و مکان است که فراتر از شناخت، اولویت 
غنای  بــه  اشـــاره  همچنین  مکان  بــه  دلبستگی  اســت.  قــضــاوت  و 
 )Lindsay , مراجعه است  تداوم  و  آشنایی  از  متأثر  که  دارد  معانی 
که افراد تجربه ای درازمدت  ) Gifford,2014,21 و عمومًا پس از آن 
در یک مکان دارند، اتفاق می افتد و در این فرآیند، مکان معنای 
در   .)Tuan,1974,Kaplan,1995,172(ــــد ــاب ــ بــرای فرد مــــی ی وسیعی 
این رابطه »تــوآن«، بر وجود عاملی به عنوان ریشه داری در مکان 
اشاره دارد که به معنای همبستگی و یکی شدن فرد با مکان است 

.)Tuan,1980,6(
است  افــراد  ک  ادرا به  وابسته  مکان،  به  وابستگی  ســوم،  مؤلفه   
فیزیکی  ارتباطات  به  اشـــاره  مؤلفه  ایــن  منفی(.  چه  مثبت  )چــه 
کارکردی  فرد_مکان براساس فعالیت های مشخص دارد و ارتباطی 
مکان  به  وابستگی  است )Brown & Weber,2010,246( . اغلب 
به  کن در دستیابی  اما افــراد دربــاره میزان موفقیت  ارزیابی  از  بعد 
 .)Jorgensen &اهداف مورد نظر استفاده کنندگان به وجود می آید

 Stedman,2006,325(
که حس مکان را مرتبط با دو  »ویلیامز« نیز دیگر پژوهشگری است 
  .)Lindsay ,می داند مکانی«  »هویت  و  مکانی«  »وابستگی  عامل 

 Gifford,2014,21 (
مکان،  هویت  که  اعتقادند  ایــن  بر  صاحب نظران  از  دیگر  برخی 
دلبستگی به مکان و وابستگی به مکان را به صورت واحد می توان 
که دلبستگی به  حس مکان نامید اما برخی دیگر اظهار داشته اند 
 .)Altman به مکان است وابستگی  و  از هویت مکان  مکان منتج 
ایجاد  قالب  در  را  مکان  به  دلبستگی  »یــوژانــگ«،   & Low, 199(
و  فرد  به  و مکان های منحصر  افــراد  بین  ارتباط مؤثر  یا  پیوستگی 
که مکان،  خاص تعریف می کند. این مفهوم زمانی توسعه می یابد 
از سوی استفاده کنندگان، معنادار احساس شود و شرایطی را فراهم 
گرفته و در عین حال از مقاصد و  کارکردی پاسخ  سازد تا نیازهای 

.)Ujang,2012,156( اهداف رفتاری نیز حمایت و پشتیبانی شود
مکان،  حس  انــدازه گــیــری  بــرای  نیز  کمیتی  رویکردهای  از  بعضی 
چیزی شبیه به دلبستگی به مکان را به عنوان پیوندی عاطفی، 
 )Jorgenson & Stedman,2001 . می کنند  اندازه گیری  و  عملیاتی 
)Shamai & Ilatov, 2005 و حس مکان را به صورت مقیاسی تک 
که به منظور اندازه گیری سطوح دلبستگی طراحی شده اند،  بعدی 

ساده می کنند.
تجربه  از  بیش  مــکــان  حــس  محیطی،  روان شــنــاســان  عقیده  بــه 
محیط  بــا  افـــراد  کننده  مرتبط  فرهنگی  عقاید  و  اســت  شناختی 
عامل  ســه  در  را  محیط  ایـــن  خــصــوصــیــات  و  مــی شــود  شــامــل  را 
می کنند  بیان  بــودن  دسترس  قابل  و  بــودن  اختصاصی  مقیاس، 

  .)Altman&Low, 1992(
ایجاد حس مکان مؤثر  در   را  کالبدی  بیشتر عوامل  گرایان  اثبات 
کالبدی مؤثر  دانسته اند. در این راستا، »استیل« مهم ترین عوامل 
اندازه مکان، درجه محصوریت، تضاد،  را  ک و حس مکان  در ادرا

می کند )Falahat,2006,60(. احساسات درونی انسان و رفتارهای 
او عالوه بر تبعیت از شرایط روانی، فرهنگی، موقعیت اجتماعی و 
 )Shahcheraghi & کالبدی نیز است اقتصادی تابع شرایط محیط 

.Bandarabad,2017,19(
گرفته در زمینه حس مکان، حس  در خصوص تحقیقات صورت 
که تا پیش از دهه 70 میالدی  گفت  تعلق و دلبستگی مکانی باید 
و در مطالعات انجام شده در زمینه رابطه انسان و محیط، عماًل 
آن  از  پس  امــا  نشده  توجه  مکان  به  دلبستگی  و  تعلق  انگاره  به 
در رشته های  اســت.  شده  انجام  زمینه  این  در  زیــادی  تحقیقات 
مختلفی چون جغرافیا، جامعه شناسی و معماری منظر سعی در 
سنجش ارتباط مکان و فرد و نتایج آن در رفتار انسان ها نمودند 
 Manzo, 2003(و در این رابطه مفاهیمی چون دلبستگی به مکان
 Tuan,( دلبستگی اجتماعی، حس مکان ، ) Low&Altman, 1992 
 Williams,1995( همبستگی اجتماعی، وابستگی به مکان ، )1974
( ، هویت مکان ) Proshansky, 1978( ، تعلق به مکان  و ریشه داری 
مشترک  بخش  مکان  به  عشق  تبیین نمودند.   )Tuan,1980(را 
تنها  رفتاری  دانشمندان  هرچند  اســت.  انسان  فرهنگ  و  تاریخ 
به صورت  را  انسان_مکان  ارتباطات  که  بود  اواسط دهه 1990  در 
 . )Manzo & Wright,2017,19( نظام مند مورد بررسی قرار دادند
در بیشتر پژوهش های انجام شده در این حوزه می توان به تحقیق 
انجام  ضمن  کــه  ــرد  ک ــاره  اشـ  )Lalli,1992(  1992 ســال  در  ــی  الل
بحث های جامعی بر روی هویت مکان به مباحث مربوط به حس 
مکان نیز می پردازد و ارتباط آنها را با هویت شهری تبیین می کند. 
صورت  به  را  مکان  حس   2001 ســال  در  استدمن  و  جورجنسون 
دلبستگی  سطوح  اندازه گیری  منظور  به  که  بعدی  تک  مقیاسی 
 )Jorgenson & Stedman,2001( می کنند  ساده  شده اند،  طراحی 
به  دلبستگی  ــاره  دربـ تحقیق  بــه   ) ب   2004( همکاران  و  بـــراون   .
طراحی  نوین  شهرسازی  جنبش  براساس  که  جوامعی  در  مکان 
در  گوستافسون   .)Brown et al. ,2004 b( پرداختند  شــده انــد، 
سال 2006 با رویکردی جامعه شناسی به پژوهش در زمینه قدرت 
تحرک و دسترسی به حس تعلق و دلبستگی مکانی پرداخته است 
یک  ارائــه  با   2010 سال  در  گیفورد  و  اسکانل   .)Gustafson, 2006(
بررسی و  به  فرایند و مکان  انسان،  از  چارچوب مفهومی متشکل 
 .)Scanell &ارزیابی حس تعلق و دلبستگی به مکان پرداخته اند
 )Gifford,2010 هرناندز و همکاران در سال 2010 بر مفهوم سازی 
   )Hernandezپیوند عاطفی_احساسی افراد با مکان ها پرداخته اند
که در لهستان  )et al. ,2010.  لویکا 2011 ب، در تحقیقی پیمایشی 
برده  ارث  به  )مکان  سنتی  دلبستگی  بین  داد،  انجام  اوکــرایــن  و 
کشف شده ( تمایز قائل می شود  شده ( و دلبستگی فعال )مکان 

.)Lewicka,2011b(
سه  برگیرنده  در  مکان  حس  معتقدند،  صاحب نظران  از  برخی 
مؤلفه است؛ هویت مکان، دلبستگی به مکان و وابستگی به مکان 

.)Jorgensen & Stedman, 2006,320(
»هارولد  توسط  بار  نخستین  مکانی  هویت  روان شناختی  مفهوم 
پروشانسکی« مطرح شد. هویت مکان، درک افراد از هویت خود در 
 )Proshansky, 1978( کالبدی تعریف شده است ارتباط با محیط 
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مقیاس، تناسب، مقیاس انسانی، بافت، رنگ و تنوع بصری معرفی 
مکان های  خصوصیات  »کرمونا«،   .)Steel,1981,11-12( می کند 
که منجر به ایجاد احساسات و دلبستگی به مکان  عمومی موفق 
می شود را در داشتن آسایش و تصویر ذهنی، دسترسی و پیوستگی، 
  .)Carmona,2010,168( تنوع فعالیت ها و معاشرت پذیری می داند
»شامای« 1991  اظهار می دارد، حس مکان مخلوطی از احساسات 
است؛ مفهومی است  ک(  )ادرا گاه و دریافت ها  گاه و ناخودآ خودآ
غنی که چگونگی دریافت، تجربه و بیان افراد را شامل می شود و 
به یك مکان معنا می دهد. حس فرد از مکان روی نگرش ها و رفتار 
)Shamai, 1991,347-358(. وی  وی در آن مکان تأثیر  می گذارد  
سه مرحله اصلی را برای حس مکان بیان می دارد؛ تعلق به مکان، 
دلبستگی به مکان و تعهد به مکان. او معتقد است به منظور ایجاد 
این حس ما به یک تجربه عمیق و طوالنی از مکان و درگیر شدن 

کامل با مکان نیاز داریم )همان(.
مفهوم حس مکان از دیدگاه پدیدارشناسی به معنای حقیقت 
و ماهیت مکان می باشد که نشانی بر اهمیت معانی و پیام های 
انسان_محیط  این دیدگاه، یکی شدن  از  موجود در مکان است. 
 .)Shahcheraghi & می شود  مکان  ظهور  موجب  همانی،  این  یا 

 Bandarabad,2017,19(
»شولتز« در این راستا ، واژه روح مکان را مطرح می کند و برای فهم روح 
مکان، مفاهیم معنا )ریشه در روابط شی با اشیای دیگر( و ساختار 
کرد و به  )ویژگی های شکلی و فرمی مجموعه ای از روابط( را بیان 
 . )Shultez,2011,232(کلیتند عقیده وی ساختار و معنا وجوه یک 
که دارای روحی قدرتمند است، به تولید حسی قوی از آن  مکانی 
کمک می کند )Relph,2011,82(. به عقیده وی، حس مکان  مکان 
در مکان هایی یافت می شود که دارای شخصیت مشخص و متمایز 
ملموس ساخته شده  و شخصیت محیطی از چیزهای  هستند 
تنوع، چشم انداز  که دارای مصالح، شکل، بافت، رنگ، مقیاس، 
و  ک«  »ادرا همچنین   .)Shultez,2011,232( برجستگی اســت  و 
مکان ها  به  نسبت  حس  ایجاد  در  مهم  عوامل  از  را  »جهت یابی« 
که نظام جهت یابی ضعیف است،  می داند و معتقد است جایی 
ُگم گشتگی می کند  تصویرسازی مشکل می شود و انسان احساس 

.)Shultez,2011,232(
را  به جای حس مکان اصطالح »مکان دوستی«  تــوان«  فو  »یــان 
تأثیرگذار میان مردم و  را پیوندی بر محبت و  مطرح می کند و آن 
بیان  منظور  به  وی   .  )Tuan,1974(  می داند قرارگاه ها  یا  مکان ها 
مفهوم مکان، آن را به دو قسمت روح مکان یا مشخصه مکان و 
حس مکان تقسیم نموده و به ُبعد شخصیت مکان اشاره می کند. 
وی معتقد است که تمام مکان ها دارای روح یا شخصیت می باشند 
می داند  فضا  در  فــرد  حضور  مستلزم  را  مکان  حس  داشتن  ولــی 

.)Tuan,1974,8(
فــردی  بــه  منحصر  خصوصیات  مــکــان  هــر  بـــرای  رلـــف«،  »ادوارد 
نیز  که معرف حس مکان  نشانه  به سبب سه  را  آن  و  قائل است 
معنا   -3 و  فعالیت   -2 کالبدی،  ساختار   -1 دانـــد؛  مــی  هستند 

 .)Carmona,2010,98(
تصورات  و  فعالیت  کالبد،  مؤلفه  سه  است  معتقد  »کانتر« 1977، 

بر    . )Canter,1977,49( هستند  دخــیــل  مــکــان  حــس  خلق  در 
کالبد،  مؤلفه  سه   ،)1991( پانتر«  »جــان  مکان  حس  مدل  اســاس 
نحو  به  که  هستند  دخیل  مکان  حس  خلق  در  معنی  و  فعالیت 
دارنــد  تشابه  »کانتر«  پیشنهادی  مؤلفه  سه  با  مالحظه ای  قابل 
و  دادن  قرار  پایه  با   )2001( »گوستافسون «   .)Golkar,2015,125(
کانتر و رلف به توصیف رویکرد تعاملی سه  قیاس تطبیقی نظریات 
در  نظری  چارچوبی  مدل  عنوان  به  محیط  و  دیگران  فــرد،  قطبی 
شکل گیری  و  معنی  از  شفافی  مدل  و  پرداخته  معنی  شکل گیری 
این  براساس  می نماید.  ــه  ارائ را  شــده  ساخته  محیط های  در  آن 
مدل، معنای مکان حاصل تعامل سه قطب فرد، دیگران و محیط 

.) Gustafson,2001,5( می باشد
»کریستوفر الکساندر« می گوید همه حیات و روح هر مکان و همه 
کــالــبــدی اش بلکه  بــه محیط  نــه فقط  ــــات مــا در آن مــکــان،  ک ادرا
می افتد  اتــفــاق  آنجا  در  کــه  دارد  بستگی  رویــدادهــایــی  الــگــوی  بــه 

. )Alexander,2012,55(
حس  گفت  می توان  کلی  صــورت  به  شــده  انجام  مطالعات  طبق 
)حس  افـــراد  یا  و  مکان ها  به  عاطفی  پیوندهای  بر  اصـــواًل  مکان 
اجتماع( مبتنی است. در پژوهش حاضر، مدل معنای حس مکان 
هویت  مؤلفه  ُنه  همراه  به  شناختی_عاطفی_رفتاری  بعد  سه  در 
فردی، هویت مکانی، وابستگی به مکان، پیوند اجتماعی، پیوند 
کنش اجتماعی  مکانی، مشارکت شهروندی، تعامالت اجتماعی و وا
تدوین شد. در بعد شناختی، هویت فردی و هویت مکانی مد نظر 
است. بعد 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 و جشن های اجتماعی( را می توان به عنوان زیرمجموعه ای 
ارائــه شده  کلی چارچوب  به صورت  گرفت.  نظر  رفتاری در  بعد  از 
کنش و تعامل  شناخت ها، عواطف و رفتارهای مرتبط با مکان را در 

نشان می دهد.
هویت مکانی مؤلفه ای از سازه حس مکان در بعد شناختی است. 
هویت  مؤلفه  یا  و  خودِانگاره  مؤلفه  که  است  شناختی  سازوکاری 
که شخص به آن تعلق دارد، مرتبط است  که با مکانی  فردی است 
مکانی  هویت  دیگر،  عبارت  به   .)Hernandez et al.,2010,281(
که هویت فردی وی  بخشی از شخصیت وجودی هر انسان است 
را می سازد و فرد خود را با آن می شناسد و به دیگری می شناساند 
محیطی  تغییرات  بــه  نسبت  فــرد  منفی  یــا  مثبت  ظرفیت  بــر  و 
کاربردهای  و  ویژگی ها  با  ارتباط  در  فــردی  هویت  می گذارد.  تأثیر 

محیط های روزمره شکل می گیرد، حفظ و دگرگون می شود.
عاطفی  ُبعد  در  مکان  حس  سازه  از  مؤلفه ای  مکان  به  وابستگی   
که مبین  از حس مکان در سطح فردی است  افتاده  ُبعدی جا  و 
فردی  فیزیکی  ارتباط  بر  مبتنی  خاص  صورت  به  کارکردی  ارتباط 
که توسعه های شهری، قابلیت استفاده و  با محیط است. زمانی 
کارکردی مکان را ارتقا می بخشند، وابستگی مکانی و هویت  ارزش 
تغییرات  به  نسبت  نگرش ها  بر  عکس  تأثیراتی  می توانند  مکانی 

بگذارند.
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اجتماعی  جنبه های  بــه  عاطفی  دلبستگی  و  اجتماعی  پیوند 
مکان، یکی دیگر از مؤلفه های حس مکان در ُبعد عاطفی است. 
پیوندهای عاطفی فرد به اجتماع خود نه تنها به فرایندهای فردی 
و  انسجام  که  بیرونی  اجتماعی  فرایندهای  به  بلکه  روانی  و درون 
 )Brown et al. کنترل اجتماعی را توسعه می دهند، بستگی دارند

 . , 2003, (
پیوند مکانی نیز یکی دیگر از مؤلفه های حس مکان در ُبعد عاطفی 
وجود  با  دارد.  بسیاری  اهمیت  مکان  حس  ایجاد  برای  که  است 
پیوند اجتماعی، این پیوند اساسًا از نوع پیوندهای عاطفی افراد با 

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

پیدا می کنند و بیشتر مراقب رفاه یکدیگر می شوند.
رفتاری  ُبعد  از مؤلفه های حس مکان در  تعامالت اجتماعی یکی 
است. به زعم روان شناسان و جامعه شناسان اجتماعی، دلبستگی 
در  خاصی  مکان های  به  یا  سکونت  محل  یا  شهر  از  محله ای  به 
جامعه، انگیزه های مهمی برای افراد هستند تا زمان بیشتری در 
ج از خانه در آن مکان ها بگذرانند، با همسایه های خود مالقات  خار
کنند، دغدغه هایشان درباره مشکالت محلی را مطرح  گفت وگو  و 
گریز، برای حفظ،  کنند تا به جای  کنند و راهکارهایی برای آن ارائه 
بهبود و محافظت از جامعه بمانند و بجنگند و تعامالت اجتماعی 

.)Manzo & Perkins, 2006, 335( ارتقا یابد
مکان  حس  سازه  رفتاری  مؤلفه های  دیگر  از  شهروندی  مشارکت 

انجمن های  در  اجتماعی  و  فــردی  مشارکت  صــورت  به  که  اســت 
گروه های  داوطلبانه محلی )مانند سازمان های مدنی و مذهبی و 
از  وابسته  ساختارهای  دیگر  و  محیط زیست(  از  حفاظت  محلی 
کنش فردی و جمعی، به مخاطرات  کنان برای وا طریق ظرفیت سا
کنش به آسیب  محیطی و ظرفیت نهادهای محلی و اجتماعی در وا
می شود   تعیین  تصمیم گیری  در  آنها  دادن  مشارکت  و  دیــده هــا 
)Manzo & Wright,2017,82(. در حقیقت با ارتقای حس مکان، 

سطح مشارکت های شهروندی نیز ارتقا می یابد.
که  اســت  مکان  حس  ســازه  رفتاری  مؤلفه  نیز  اجتماعی  کنش  وا
کنش،  می تواند به شکل های مختلف اتفاق بیفتد؛ بسیج شدن، 
یا  یا اجتناب فیزیکی  انکار  با  یا پذیرش. فرد ممکن است  تطبیق 
احساسی از مکان با تهدید مواجه شود یا می تواند در کنش فردی یا 

کند.  جمعی علیه تغییر یا بازیابی مکان مختل شده مشارکت 
گفت  در نهایت بــا اتــکــا بــه پــژوهــش هــای انــجــام شـــده، مــی تــوان 
مؤلفه های معنا، فعالیت و ویژگی های کالبدی مهم ترین عوامل مؤثر 
 )Relph,1976. Canter,1977. Panter,1991.هستند مکان  حس 
مورد  دیدگاه های  و  نظریه ها  به  استناد  با   .Montgomery,1998(
بررسی و با پذیرش دیدگاه »کانتر« و »پانتر«، مؤلفه ها و عوامل مؤثر 
1-عملکردی  حیطه  سه  در  مکان  حس  تقویت  و  شکل گیری  بر 
)عاطفی(  احساسی  کـــی  3-ادرا و   2-کالبدی  )رفــتــاری(،  فعالیتی 
کالبدی مطالعات حس مکان،   دسته بندی شد و با انتخاب زمینه 
تناسبات  بصری،  غنای  شامل  که  زمینه  ایــن  در  اصلی  معیار   10
ک مکان،  کالبدی فضایی، خوانایی، قابلیت ادرا کیفیت  بصری، 
آسایش،  انعطاف پذیری،  دسترسی،  قابلیت  شخصیت،  و  هویت 
شکل گیری  فرآیند  زمینه  در  مکان،  بــودن  جــذاب  و  دعوت کننده 
حس مکان در توسعه های جدید شهر تدوین شدند. همچنین در 
ارتباط با ده معیار بیان شده، به ترتیب 5 ، 5 ، 8 ، 4 ، 4 ، 3 ، 2 ، 4 
، 2 و 4 متغیر  )مجموعًا 42 متغیر( مشخص شد. حیطه عملکردی 
که بر نقش عوامل اجتماعی در شکل گیری حس تعلق به  فعالیتی 
کید می کند، شامل جنبه های مختلف حضور، مشارکت،  مکان تأ
در  اجتماعی  حمایت  از  برخورداری  و  اجتماعی  تعامالت  برقراری 
کالبدی  فرمی  حیطه  است.  محلی  اجتماعات  و  جامعه  محیط، 

تصویر شماره1:  نمودار مدل معنای حس مکان  
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کالبدی در تقویت حس مکان،  به چگونگی تأثیرگذاری مؤلفه های 
کیفیت  استفاده از راهکارهای محیطی برای کاهش جرم و جنایت، 
گاهانه محیط خالصه می شود.  کم مناسب و طراحی آ مناسب، ترا

کی  کــی با ایجاد تصاویر ذهنی و ادرا همچنین حیطه معنایی ادرا
کی فضای معماری و در نهایت شکل گیری و  کیفیت ادرا درونی بر 

ارتقای حس مکان مؤثرند. 

تصویر شماره2: نمودار مؤلفه های اثرگذار بر حس مکان 

براساس سرشماری سال 1390 ایران، 861 هزار و 280 نفر می باشد 
جمعیت  ــاالی  ب رشــد  نــرخ   .)Statistical Center of Iran,2012(
باالی مهاجران و  بیانگر جذب  طی سال های اخیر در منطقه 4، 
جمعیت پذیری منطقه است. محله حکیمیه، شرقی ترین محله 
شهرداری   8 ناحیه  در   و  چهار  منطقه  محله  بزرگترین  و  تهران 
قبیل شهرک حکیمیه،  از  از شهرک هایی  منطقه است. حکیمیه 
کوی دانشگاه، فاز دو دانشگاه امام حسین)ع(، والفجر و خانه گستر 
سه  به  ساخت وساز  و  اولیه  سکونت  برحسب  و  می شود  تشکیل 
که فاز یک قدیمی ترین قسمت  فاز یک، دو و سه تقسیم می شود 
حکیمیه است. این محله به لحاظ بهسازی و نوسازی بافت های 
که این امر خود یکی از دالیل افزایش میزان  فرسوده پیشگام است 
و مدت حضور مردم در محله بوده  است. طبق آمار ارائه  شده از 
سرشماری سال1390 مرکز آمار ایران، جمعیت محله حکیمیه 52 
.)Statistical Center of Iran,2012( هزار و 497 نفر اعالم شده است
نوع  براساس  و  بنیادی_کاربردی  اســت  پژوهشی  حاضر  پژوهش 
و  مطالعه  که  آنجایی  از  عــالوه  به  اســت.  توصیفی_تحلیلی  هدف 
بررسی نقش و جایگاه مجموعه معیارها و مؤلفه های مؤثر در ارتباط 
با فرآیند شکل گیری حس مکان در توسعه جدید شهرها، نیازمند 
کلیدی  بررسی روابط علت و معلولی است، یکی دیگر از روش های 
همچنین  مــی بــاشــد.  همبستگی  تحقیق  روش  اســتــفــاده،  مــورد 
انجام  پیمایشی  تحقیق  روش شناسی  مبنای  بر  حاضر  پژوهش 
ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه برای  از  با استفاده  که  شده است 
کنان سئواالتی بر مبنای  سنجش امتیاز هر معیار از نقطه نظر سا
گرفته است. نمونه آماری محاسبه  طیف 5 قسمتی لیکرت صورت 
و 70  هــزار  شامل  مجموع  در  کــوکــران،  فرمول  از  استفاده  با  شــده 
نفر  و به ترتیب شامل 154، 157، 166 ،213 و 380 نمونه مربوط 
)از  امید  پیکانشهر،   چشمه،  المپیک،  دهکده  شهرک های  به 
منطقه 22 تهران( و محله حکیمیه )از منطقه 4 تهران(  مورد توجه 

یکدیگر  بــه  کــه  ــال  ح عین  در  ــانــه  ده گ معیارهای  ــن  ای از  یــک  هــر 
مرتبط هستند، ابعاد و جوانبی از احراز و تشخیص حس مکان در 
توسعه های جدید شهر را روشن ساخته و به واسطه آنها این فرآیند 
گیرد. از این رو بر مبنای جدول شماره1،  می تواند مورد توجه قرار 
کارکرد و نوع تلقی هر یک از معیارها، 42 شاخص  ضمن اشاره به 

)زیرمعیار( در مجموع ارائه شده است.

3. روش
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 حدودًا 16 شهرک 
و محله مسکونی با سابقه توسعه و مدت زمان سکونت معادل یک 
با سرشماری سال  این شهرک ها مطابق  دهه و باالتر می باشد. 
 1390در مجموع 83 درصد از جمعیت منطقه 22 را در بر می گیرند. 
ک هایی چون عدم تغییر و  در این پژوهش با لحاظ معیارها و مال
تحول جدی و اساسی و نیز تکامل و ثبات محالت طی بازه زمانی 
بعد از شکل گیری آنها، محالت چشمه  )با دو هزار و 710 نفر جمیعت 
و قدمت بین 25-30 سال( ، دهکده المپیک )با دو هزار و 156 نفر 
جمعیت و قدمت بیشتر از 30 (، پیکانشهر )با سه هزار و 450 نفر 
جمعیت و قدمت 30 سال( و امید ) با ده هزار و 86 نفر جمعیت  
و قدمت بین 10-15 سال(، به عنوان نمونه مطالعه تحقیق حاضر 

 .)Sharestan,2008,123( انتخاب شدند
و  کالبدی  ویــژگــی هــای  دارای  کــه  اســت  مناطقی  جــزو   4 منطقه 
پرجمعیت ترین،  از  یکی  عــنــوان  بــه  و  اســت  خــاصــی  عملکردی 
پــرســاخــت وســازتــریــن مناطق  مــهــاجــرپــذیــرتــریــن،  وســیــع تــریــن، 
شهرداری تهران می باشد که ویژگی های خاص شهرسازی و تاریخی 
و عملکردی این بافت اقدامات توسعه ای خاصی را برای مدیریت 
منطقه  ایــن  جمعیت   .)Arseh,2006( می کند  ایــجــاب  شــهــری 
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گرفته است؛ در  در بخش آمار تحلیلی این پژوهش دو اقدام صورت 
اقدام نخست روش تحلیل عامل تأییدی )CFA( در خصوص تحلیل 
و  ارزیابی  با  مرتبط  عوامل  و  معیارها  امکان سنجی  بــرای  سازه ها 
سنجش وضعیت احراز و تشخیص حس مکان و فرآیند شکل گیری 
و  مــوردی  مطالعه  با  ارتباط  در  شهری،  جدید  توسعه های  در  آن 
تطبیق آن با چارچوب نظری تدوین شده انجام می گیرد. این امر 

که طبق آن همه  می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است 
افراد شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند. برای ارزیابی میزان 
کرونباخ  آلفای  یا  ــی  درون همسانی  روش  از  پرسشنامه ها  پایایی 
دست  به   0.75 بــاالی  کرونباخ  آلفای  شاخص  که  شده  استفاده 
آمد و نشان دهنده همگنی و همبستگی بسیار باالی سئوال های 

طراحی شده برای سنجش حس مکان است.

)Arseh,2006( :ک عمل شهرداری  منطقه 4 تهران به تفکیک نواحی و محالت  مأخذ تصویر شماره4 : نقشه محالت و نواحی مال

)Tehran Urban Resaerch & Planning Center,2006( :تصویر شماره3: نقشه پهنه بندی اراضی وضع موجود در منطقه 22 شهرداری تهران مأخذ
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شاخص  و   )CFI( تقریبی  برازندگی  شاخص   ، )RMSEA( تقریب 
گرفته است. برازندگی فزاینده  )IFI( مورد توجه قرار 

گرچه نسبت آماره مجذور  که ا کرد  با توجه به جدول 2 باید اذعان 
کمتر از صفر است )که نشان  کای به درجه آزادی مدل پیشنهادی 
 p.v که مقدار آنجایی  از  امــا  اســت(  مــدل  ــرازش مناسب  ب دهنده 
زیاد  از 0.05 است )که معمواًل به دلیل حجم نمونه و تعداد  کمتر 
متغیرهای پنهان روی می دهد( باید برای ارزیابی نیکویی برازش 
جدول  در  رو  این  از  شــود.  استفاده  دیگری  شاخص های  از  مدل 
زیر آماره مربوط به شاخص ریشه میانگین توان دوم خطا تقریب 
 RMSEA مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان ارائه شده 

است.
و  پنهان  متغیرهای  بین  روابــط  تحلیل  شماره6،  تصویر  نمایه  در 
آشکار در مدل پیشنهادی ارائه شده و برآورد پارامترها بر روی تصویر 
مشخص شده است. بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت 
رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی فرآیند 
تحلیل مسیر مشخص می کند. هرچه مقدار بار عاملی یک شاخص 
سهم  شاخص  آن  باشد،  بیشتر  مشخص  ســازه  یک  با  رابطه  در 
گر بار عاملی یک  بیشتری در تبیین آن سازه ایفا می کند. همچنین ا
شاخص منفی باشد، نشان دهنده تأثیر منفی آن در تبیین سازه 
به  آن شاخص  به  مربوط  بیان دیگر سئوال  به  مربوطه می باشد. 

صورت معکوس طراحی شده است.
ساختاری  مــعــادالت  مدل یابی  طریق  از  پژوهش  مفهومی  مــدل 
شاخص های  از  ترکیبی  که  اســت  گفتنی  قرارگرفت.  بررسی  مــورد 
این پژوهش  بــرازش مدل در  بررسی  بــرای  بــرازش مطلق و نسبی 
مدل یابی  مرحله  ایــن  از  حاصل  نتایج  شــده انــد.  گرفته  نظر  در 
معادالت ساختاری در جداول شماره 3 و 4 نشان داده شده است. 
براساس متون در دسترس، مدل های دارای برازش مطلوب، باید 
نیکویی  از3، شاخص  کمتر  آزادی  به درجه  دارای نسبت خی دو 
برازش)GFI( بزرگتر از 0/9، شاخص برازش تطبیقی )CFI( و شاخص 
 ، CFI کلی شاخص های برازش هنجاری)NFI( باالتر از 0/9 )به طور 
IFI ، NFI هرچه به یک نزدیک تر باشد، بیانگر برازش بهتر است(  و 
تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا )RMSEA( کمتر از 0/06 و یا 
حتی 0/05باشد )شاخص RMSEA هرچه به صفر نزدیک تر باشد، 

بیانگر برازش بهتر است(. 
جدول شماره 3: ارزیابی نیکویی برازش مدل پیشنهادی سنجش 
میزان حس مکان با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری
آماره  مقدار  می شود،  مشاهده   4 شماره  جدول  در  که  همانگونه 

در مقیاس مجموع نمونه ها با یکدیگر انجام شده و مبتنی بر آن از 
تحلیل معادالت ساختاری )SEM(  نیز با هدف ارائه مدل اندازه گیری 
)سنجش( و نیز مدل ساختاری استفاده می شود. برای برآوردیابی 
کثر درست نمایی )MLE( استفاده  پارامترها نیز از روش برآورد حدا
شده است. در اقدام دوم در جهت تحقیق در معناداری رابطه تصور 
شده میان انگاره حس مکان و مؤلفه های  تدوین شده، از آزمون 
بهره  چندگانه  خطی  رگرسیون  مدل های  و  پیرسون  همبستگی 

گرفته است.

4.  بحث و یافته ها
4.1.  تحلیل عامل تأییدی؛ تبیین معیارها

کلیدی فرآیند  تحلیل عاملی تأییدی در خصوص تبیین معیارهای 
شکل گیری حس مکان در توسعه جدید شهری انجام پذیرفت. به 
طور کلی سه گونه مؤلفه کالبدی، عملکردی و معنایی بر القای حس 
مکان اثرگذارند و 10 معیار اصلی در این زمینه )شامل غنای بصری، 
ک  تناسبات بصری، کیفیت کالبدی فضایی، خوانایی، قابلیت ادرا
انعطاف پذیری،  دسترسی،  قابلیت  شخصیت،  و  هویت  مکان، 
کننده و جذاب بودن مکان( معرفی شدند. وزن  آسایش، دعوت 
نمره عاملی )Factor score weight( میان متغیرهای آشکار و پنهان 
پیشنهادی  آن( در مدل  بر  مؤثر  مؤلفه های  و  )انگاره حس مکان 
کثر  ا کــه  داد  نشان  و  شــد  محاسبه  مکان  حــس  مــیــزان  سنجش 
وزن های نمره عاملی متغیرهای آشکار با مؤلفه های متناظر خود 
با معیارهای  ارتباط  نزدیک به هم و متعادل است. همچنین در 
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 
عالوه  به  گرفتند.  قرار  تأیید  مورد   )MLE( نمایی  درست  کثر  حدا
کثر  حدا روش  انتخاب  واسطه  به  که  نیز  بــرازش  نیکویی  آزمــون 
برازندگی ساختارهای تک عاملی  درست نمایی فراهم شده بود، 
گامی اساسی  مورد بحث را نشان داد. این خروجی در عین حال 
در مسیر تدوین و ارائه مدلی ساختاری در سطحی فراتر در زمینه 

فرایند شکل گیری حس مکان در توسعه جدید شهرهاست. 
گرفت، تمامی تخمین ها بر  که مورد تأیید قرار  در ساختار ده عاملی 
مبنای روش بیشینه درست نمایی در سطح معناداری 0.001 مورد 
کفایت برازندگی این مدل اندازه گیری به واسطه  گرفت.  تأیید قرار 
شاخص های مختلفی قابل بررسی می باشد. در این خصوص  برای 
تخمین اولیه مقادیر P-Value، مجذور خی )Chi-Square(، مجذور 
خی بر درجه آزادی )CMIN/DF(، جذر میانگین مربعات خطای 

کای دو جدول شماره2: آزمون برازش مدل با استفاده از آماره مجذور 
مقدار آماره هر شاخصشاخص ها

813درجه آزادی مدل
کای 1869/98آماره مجذور 

p.v> 0.0001
جدول شماره 3: ارزیابی نیکویی برازش مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری

p-valueRMSEAGFICFIنشانگرهای برازش الگو
2

df
λنتیجه

مدل مطلوب0.0000/0490/940/912/3الگوی برازشی به داده ها
کمتر از 3بیشتر از 0/9بزرگتر از 0/9کمتر از 0.0000/05آستانه قابل قبول
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4.2.  آزمون همبستگی میان مؤلفه های حس مکان 
آزمون همبستگی میان عوامل در قالب آزمون همبستگی پیرسون 
گرفته و تأثیرات عوامل محیطی و درونی  در نرم افزار LISREL انجام 
بر یکدیگر تعیین می شوند. وجود همبستگی نسبی باال، استفاده از 
روش مدل سازی معادالت ساختاری )SEM( را به عنوان یك ابزار 

مناسب تحلیل معناداری ارتباطات پیشنهاد می کند. 
کالبدی  که مؤلفه های عملکردی،  نتایج جدول 5 نشان می دهد 
مثبت  همبستگی  دارای  مکان  حس  وابسته  متغیر  با  کـــی  ادرا و 
کمتر  که مقدار معناداری در تمام مؤلفه ها  هستند. با توجه به این 
نمونه  در  شده  مشاهده  همبستگی های  بنابراین  اســت،   0.05 از 

کثر با 5 درصد خطا قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.  حدا
کالبدی زیبایی شناسی  از بین مؤلفه های القای حس مکان، مؤلفه 

بسیار  ــرازش  بـ  )0.05( حـــدود  در  دیگر  شــاخــص هــای  و   RMSEA
پیشنهادی،  مــدل  در  همچنین  اســت.  آمــده  دســت  به  مناسب 
 ،  0/9 با  برابر  و  مناسب   GFI ــون چـ دیگر  برازندگی  شاخص های 
کر-لویز( TLI ، شاخص برازش  مقیاس برازش افزایشی )شاخص تا
هنجارشده )NFI(، شاخص برازش تطبیقی )CFI(، شاخص برازش 
مقیاس های  و   0.85 تا   0.8 بین  و  مناسب  نسبتًا   )IFI( افزایشی 
و   )PNFI بــرازش هنجار شده صرفه جو بــرازش صرفه جو )شاخص 
از  باالتر  و  بــرازش تطبیقی صرفه جو PCFI بسیار مناسب  شاخص 
کلی مدل پیشنهادی از برازش  0/75 بوده است. از این رو به طور 
میان  روابـــط  آن  در  و  اســت  ــوردار  ــرخ ب خوبی  پــذیــرش  و  مناسب 
کتورها و متغیرهای مربوط به آنها توسط داده ها تأیید می شود.  فا

کرد.  بنابراین می توان به برآوردهای حاصل از این مدل اطمینان 

تصویر شماره5: نمودار تحلیل روابط میان متغیرهای آشکار و پنهان در مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان همراه با برآورد پارامترها

جدول شماره 4: ارزیابی نیکویی برازش مدل پیشنهادی سنجش میزان حس مکان با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری

p-valueRMSEAGFICFIنشانگرهای برازش الگو
2

df
λنتیجه

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

کمتر از 3بیشتر از 0/9بزرگتر از 0/9کمتر از 0.0000/05استانه قابل قبول

کالبدی، معنایی و عملکردی بر انگاره حس مکان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون جدول شماره 5:  بررسی همبستگی مؤلفه های سه گانه 

عوامل
کی معنایی مؤلفه ادرا

)p-value(میزان همبستگی
مؤلفه عملکردی

)p-value(میزان همبستگی
مؤلفه کالبدی زیبایی شناسی
)p-value(میزان همبستگی

القای حس  مکان
)p-value(میزان همبستگی

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

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

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

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

ن 
کا

س م
ی ح

گیر
ل 

شک
ی 

صل
ی ا

ها
یار

مع
ی

هر
د ش

دی
ه ج

سع
 تو

ی
ها

نه 
 په

در



27
1396 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وپنجم

ضریب  شــده انــد.  رگــرســیــون  مــعــادلــه  وارد  عملکردی  و  معنایی 
که  است   2.43 با  برابر  کالبدی  مؤلفه  بــرای  رگرسیون  استاندارد 
نشان می دهد با فرض ثابت بودن سایر مؤلفه ها، به ازای یک واحد 
انحراف  واحــد   2.43 کالبدی،  مؤلفه  در  تغییر  استاندارد  انحراف 
وجود  به  مکان  حس  متغیر  در  جهت  همان  در  تغییر  استاندارد 

خواهد آمد.

بیشترین همبستگی را با انگاره حس مکان دارد. ضریب پیرسون 
را  شــده  بیان  متغیر  دو  بین  همبستگی  که  اســت   0.694 با  برایر 
قوی نشان می دهد. پس از آن مؤلفه فعالیتی عملکردی با ضریب 
ضریب  با  معنایی  کـــی  ادرا مؤلفه  نهایت  در  و   0.613 همبستگی 

همبستگی 0.603 همبستگی مثبت با متغیر حس مکان دارند.
کالبدی،  مؤلفه های  مــی شــود،  مشاهده   6 جــدول  در  که  چنان 

کالبدی بر انگاره حس مکان گانه معنایی، عملکردی و  جدول شماره6: برآورد مقادیر ضرایب در مدل رگرسیونی اثر مؤلفه های سه 

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

در نتیجه شخص و مکان است. عوامل نام برده، با برانگیختن حس 
زیبایی شناختی، برقراری امکان تعامالت اجتماعی و رضایتمندی و 
ک مکان، زمینه بهبود فعالیت ها  ایجاد تصاویر ذهنی و قابلیت ادرا
که موجب افزایش  و تعامالت اجتماعی و فرهنگی را ایجاد می کند 
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 و 4 تهران تأیید شده و مورد تأ 
کالبدی،  کید قرار گرفت، گویای نقش و اهمیت مؤلفه های سه گانه 
کی در ارتقای حس مکان در یک توسعه شهری جدید  فعالیتی و ادرا
کنان شهرک مسکونی توسعه های  است. این تحقیق نشان داد سا
محل  به  قدیمی  محله های  قدیمی  کنان  سا مانند  شهری  جدید 
بر  مبتنی  احتمااًل  آنها  عالقه  که  دارنـــد  دلبستگی  خــود  سکونت 
شکل های  با  قیاس  در  و  است  زندگی  محل  هوشمندانه  انتخاب 
سنتی دلبستگی به مکان، انتخابی تر و آزاد اندیشانه تر بوده است. 
کیفیت های زیباشناختی و دیگر  برای مثال این دلبستگی بیشتر به 
کمتر به زمینه های اجتماعی محلی مرتبط  کالبدی و  کیفیت های 
بود. در جایگاه نتیجه گیری و بر مبنای سهم و جایگاه این پژوهش، 
و  گونه نگرش، ترسیم چشم انداز  پایه گذاری هر  باید اشــاره کرد که 
کم وکیف شکل گیری،  امکان سنجی و ارزیابی در خصوص سازوکار و 
احراز و تشخیص حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهرها، از 
کنان و در عین حال بسترسازی، برنامه ریزی و اقدام  نقطه نظر سا
در زمینه هدایت، تسریع و ارتقای فرآیند یاد شده، به واسطه توجه 
همزمان به معیارهای ده گانه غنای بصری، تناسبات بصری، کیفیت 
ک مکان، هویت و شخصیت،  کالبدی فضایی، خوانایی، قابلیت ادرا
کننده و جذاب  قابلیت دسترسی، انعطاف پذیری، آسایش، دعوت 
انجام مطالعات  نهایت  در  بــود.  خواهد  پذیر  امکان  مکان،  بــودن 
هدفمند با محوریت یک، چند یا تمامی معیارهای ده گانه شناسایی 
شده و مورد توجه، مبتنی بر یک یا چند نمونه مطالعاتی خاص، 
که در زمینه شکل گیری تحقیقات  محور قابل توجه دیگری است 
آتی و مطالعات بیشتر، با هدف تداوم، تکمیل و تدقیق یافته ها و 

دستاوردهای نظری و تجربی پژوهش حاضر پیشنهاد می شود.

5. نتیجه گیری
کنکاش در مفهوم حس مکان به بررسی مکاتب  پژوهش حاضر با 
زمینه های  و  اصــول  و  پــرداخــت  حــوزه  ایــن  در  مطالعاتی  مختلف 
گون مطرح در این مفاهیم و مطالعات را در چارچوبی نظری  گونا
تدوین نمود. براساس چارچوب نظری تدوین شده و با استناد به 
سنتز مبانی نظری شامل نظریه ها، دیدگاه ها و پژوهش های مورد 
کالبدی  کیفیت  بصری،  تناسبات  بصری،  غنای  معیار  ده  توجه، 
شخصیت،  و  هویت  مــکــان،  ک  ادرا قابلیت  خــوانــایــی،  فضایی، 
کننده و جذاب  قابلیت دسترسی، انعطاف پذیری، آسایش، دعوت 
کی به همراه 42  کالبدی، فعالیتی و ادرا بودن مکان را در سه دسته 
متغیر، به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار در ارتقای حس مکان در 
پهنه های جدید توسعه شهری شناسایی شده و معیارها به واسطه 
طرح زیرمعیارها و سنجه های مرتبط با هریک مورد توجه قرار گرفت. 
این مهم به واسطه انجام تحلیل عامل تأییدی در خصوص تأیید 
سازه های عاملی مربوطه، تکمیل و تدقیق شد. تحلیل عاملی یاد 
شده در سطح نخست، امکان سنجی و تأیید رویکرد نظری و در واقع 
اعتبار سازه ای ساختارها یا مدل های تک عاملی مربوط به هریک 
از معیارهای مورد اشاره شامل زیرمعیارها و سنجه های مربوطه را 
مورد بررسی قرار داد. این چنین امکان طرح یک مدل اندازه گیری 
10 عاملی در زمینه مطالعه شکل گیری حس مکان در توسعه های 
گامی اساسی  گردید. این خروجی در عین حال  شهری جدید فراهم 
در مسیر تدوین و ارائه مدلی ساختاری در زمینه فرآیند شکل گیری 
حس مکان توسعه های جدید است. برازندگی مدل پیشنهادی و 
اعتبار سازه تدوین شده از روش های مدل یابی معادالت ساختاری 
کثر درست نمایی و به  و تحلیل عاملی تأییدی و روش برآورد حدا
خی  مجذور  خی،  مجذور  جمله  از  مختلفی  شاخص های  واسطه 
شاخص  تقریب،  خطای  مربعات  میانگین  جــذر  آزادی،  درجــه  بر 
گرفت.  برازندگی تقریبی و شاخص برازندگی فزاینده مورد تأیید قرار 
که مطالعه و سنجش فرایند شکل گیری حس  این بدان معناست 
مکان در توسعه جدید شهرها به واسطه مدل پیشنهادی شامل 
بود.  خواهد  پذیر  امکان  متغیر  و 42  توجه  مــورد  کلیدی  معیار   10
شهری  توسعه  شکل گیری حس مکان در پهنه های  کلی  طور  به 
کن و محل سکونت و  جدید، مبتنی بر فرآیندی مبنی بر تعامل سا
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