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چکيده
وجود حس مکان در یک فضای شهری یکی از پیششرطهای پایداری آن است .تاکنون نمونه مطالعات صوورت گرفتوه در زمینو
حس مکان در فضای شهری ،بهصورت کلی و کیفی بوده و بین سطوح مختلف حس مکوان بوا شوا

هوای سون ش متفواوت،

تمایزی قائل نشدهاند .حتی مطالعات نظریه سطحبندی هفتگانه شامای نیز بهصورت کیفی بوده و شا

های مربوط به هر سوطح

را مشخ

نکرده است .لذا نحوة سن ش سطوح حس مکان بدعت اصلی این مقاله بهشمار میرود .در این پژوهش سوعی شوده

است بهعنوان مد لی برای ورود به این موضوع ،بهصورت روشمند به سن ش سطوح حس مکان در یک فضای شوهری پردا توه
شود .بسط مفهوم حس مکان در فضاهای شهری و مفهومسازی آن درقالب یک مدل ت ربی سون ش حوس مکوان و سون ش
سطوح مختلف آن برپایه نظریه حس مکان شامای ،از اهداف کلیدی این پژوهش هستند .پرسوش اصولی پوژوهش عرارتسوتاز:
«فعالیتها چه تاثیری بر حس مکان افراد در فضاهای عمومی شهری دارند؟ »روش تحقیق نیز درابتدا شوامل مطالعوات اسونادی
بوده که نتایج آن درقالب جدولی تفصیلی آورده شدهاست .سپس مدل ت ربی پژوهش با روش مفهومسازی استخراج گردیده و با
روش دلفی و به کمک مشورت ررگان ،تدقیق شدهاست .در مرحلوه بعود بوا اسوتفادهاز روش اسوتقرایی و قیاسوی و مطالعوات
پیمایشی در دو فضای شهری منتخب در تهران (میدان امامحسین و امام مینی) ،پرسشنامهای متناظر با هوریوک از بخوشهوای
مدل ت ربی مذکور ،تنظیم شده و بین  400نفر از شهروندان حاضر در دو فضای نمونه تکمیل و بهکمک نورمافوزار  SPSSتحلیول
شدهاست .سطحبندی حس مکان بااستفاده از آزمون آماری بتا صورت گرفته است .همچنین از طریق آزمون همرسوتگی مشوخ
شده که با افزایش جاذبه و بهویژه تنوع فعالیتها و همچنین حرکت از فعالیتهای اجراری به انتخابی و بهویوژه اجتمواعی ،میوزان
حس مکان افزایش مییابد .در نهایت راهرردهایی درجهت ارتقای میزان حس مکان در فضاهای شهری براساس نتوایج مراحو
مذکور ،ارائه شدهاست.
واژگان کليدی :حس مکان ،حس تعلق مکان ،حس دلرستگی مکان ،فضای شهری
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بیان مسئله
فضاهای عمومی شهری مکانهایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته و با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا
مییابند و بیشتر از آنکه دارای نقشی کالبدی باشند بههدلیه ایاهاد تعامه اجتمهاعی میهان شههروندان واجهد اهمیهت
هستند(کاشانیجو .)1389 ،انسان ،مکان و تعاملی که بین این دو صورت میپهییرد از عوامه تأثیرگهیار در شهک گیهری
فرآیند حس مکان است .بر این اساس ویژگیهای انسان (اعم از ویژگیهای فردی مانند تاارب ،ارزشهها و عییهق یها
ویژگیهای مشترک جمعی مانند فرهنگ ،سنت و میهب) و همچنین مشخصههای مکان (شام عوام کالبدی ،عوامه
بصری ،فعالیتی و یا معنایی مکان) که بر شک گیری ارتباط متقاب انسان و مکان تأثیرگیارند ،میتواننهد موجهب ارتقها
دلبستگی انسان به مکان شوند.
همانطور که لو وآلتمن نیز اشاره کردهاند ،یکی از مؤثرترین ویژگیهای مکان که سبب ارتقای دلبستگی به مکهان مهی-
گردد ،فعالیتها و تعامیت بین انسان-مکهان ،و انسهان-انسهان در آن مکهان اسهت) .)Low & Altman,1992نهوع
فعالیتهای مکان سبب کسب معنا از مکان میگردد و کسب معنا ،خود زمینه ساز دلبستگی به مکان اسهت .بههعنهوان
مثال مطالعات نشان میدهد دلبستگی به مکان در فضاهای شهری ،باوجود رویدادها و مراسم دورهای یها فعالیهتههای
مداوم و حاکم بر مکان تقویت میگردد .چنانکه در برخی مطالعات بین فرهنگهی ،برگهزاری فسهتیوالهها ،جشهنهها و
فعالیتهای ورزشی سازمانیافته در فضاهای شهری ،بیش از هر چیز در جلب فرهنگهای مختلف به این فضاها ،مهؤثر
ارزیابی گردیدهاند .قاب ذکر است که در عین حال رابطهای دوسویه بین فعالیتها سبب ارتقا حس دلبستگی به مکهان
گردیده و بهطور متقاب این احساس خود سبب مشارکت افراد در فعالیتهای اجتماعی و نیز تداوم حضور آنها در مکان
میگردد) .) Low & Altman, 1992بهویژه در مورد رویدادهای میهبی برخی نویسندگان معتقدند که معانی متفهاوتی
از رویدادهای میهبی و سایر تاربیات مشترک در بین اعضای یک جامعه به وقوع میپیوندد و به نس های آینده منتقه
میشود و بهواسطه میهب معانی مکانهای خاص ارتقا پیدا میکنند( .)Mazumdar & Mazumdar, 2004,386
از سوی دیگر ،نظریه دلبستگی نیز نشان داده است که این امر نه ضرورتاً بلکه به احتمال زیاد هنگامی بهه وقهوع مهی-
پیوندد که نیازها و توقعات انسان در مکان برآورده گردد .بنابراین یکی از مهمترین ابعادی که در این زمینه میباید مورد
بررسی قرار گیرد ،میزان رضایتمندی افراد از مکان است.
هرچه نیازها و توقعات در مکان برآورده گردد ،احتمال توسعه رابطه عاطفی مطلوبتر با آن نیز افزایش مییابهد .نظریهه
دلبستگی به مکان حاکی از آن است که افراد دلبستگی خود را با مکان بر اساس انتظارات خود که مبتنهی بهر تاهارب
قبلی آنها از مکانهای مشابه و فرایند شناختی آنهاست توسعه میدهند که رضایتمندی در مکان نیز خود بهه عهواملی
چون :تسهییت ،تناسب مکان با عملکرد و زمینه ،پایداری ،مشخصات بصری ،مدیریت ،ارزش اقتصادی مکان ،تاسهم
ساکنین از واحدهای مشابه و بافت اجتماعی مکان( .)Marcus, 1992در ایناا به بسط بیشتر نظریات و مفاهیم مرتبط با
حس تعلق مکان و سطوح مختلف آن پرداخته می شود.

مرانی نظری
در این قسمت ،مطالعات ابتدا به بیان چیستی فضای عمومی شهری ،حس مکان و حس تعلق مکان پرداختهه مهی شهود.
سپس عوام مؤثر بر حس مکان با رویکرد درجات تعلق به مکان از منظر نظریهپردازان ،شناسهایی مهی شهوند و پهس از
تدوین چارچوب نظری پژوهش ،روش سطح بندی حس مکان بر پایه نظریه شامای ارائه می شود.
چیستی فضای عمومی شهری ،حس مکان و حس تعلق مکان

در فرهنگ فشرده آکسفورد( )1990فضای عمومی؛ «کلیتی متعلق به مردم ،در دسترس همة مردم یا مشهترک بهین آن-
هاست؛ با آزادی موجود یا دستیافتنی و مرتبط با دولت محلی یا مرکزی» معرفی شده است .این عرصههها تمهام بخهش
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های بافت شهری را که مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند ،دربر میگیرد(تیبالدز .)1383 ،ویلیهام وایهت معتقهد
است استفاده از فضا ،یکی از مهمترین مشخصههای موفقیت آن است .جان گٍه  1نیز درباره زندگی بهین سهاختمانهها و
شهرهای برای مردم ،در دستهبندی فعالیتها به انواع اجباری ،انتخابی و اجتماعی ،اشاره میکند؛ که موفقیت یک فضهای
شهری بیشتر در گرو تعدد فعالیتهای انتخابی و بهویژه اجتماعی است.
2
و اما از نظر لغوی ،اصطیح حس مکان از ترکیب دو واژه حس و مکان تشکی شده است .واژه حس در فرهنهگ لغهات
آکسفورد سه معنای اصلی دارد ،نخست یکی از حواس پنجگانه؛ دوم احساس ،عاطفه و محبت 3که در روانشناسی به درک
تصویر ذهنی گفته میشود؛ یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنای شی در فرد به وجود میآید که میتواند ،خوب ،جهیاب
یا بد باشد؛ و سوم حس به معنای شناخت تام یا کلی یک شی توسط انسان است .اما واژه حس در این اصطیح بیشهتر
به مفهوم « عاطفه ،محبت ،قضاوت و تاربه کلی مکان یا توانایی فضا در ایااد حس خاص یا تعلق در افهراد اسهت» .در
چند دهة گیشته بسیاری از محققان در رشتههای مختلف روانشناسی محیطهی ،مهردمشناسهی ،جامعههشناسهی ،طراحهی
شهری و معماری به این مفهوم توجه داشتهاند .به گفته هاموم« 4حس به معنای احساس ،مرحلهه قبه از ادراک ،نیسهت
بلکه به معنای عاطفه یعنی مرحله پس از شناخت است» .به این ترتیب مکانها در افراد مختلف حسهای متفاوتی ایااد
میکنند و نقش شخصیت و تاارب گیشته انسانها در دریافت این حس مؤثر است .فضایی کهه در فهرد حهس مکهان و
تعلق ایااد میکند دیگر برای او فضا نیست و تبدی به یک مکان میشود (.)Hummon, 1992
-2-2شناسایی عوامل 5مؤثر بر حس مکان با رویکرد درجات تعلق به مکان از منظر نظریه پردازان
انسان ،مکان و تعاملی که بین این دو صورت میپییرد از عوام تأثیرگهیار در شهک گیهری فرآینهد حهس مکهان اسهت.
مطالعا ت صورت گرفته در این زمینه نیز به نقش عوام مختلفی همچون کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی ،فرهنگی Low
) ،)and Altman,1992تهاریخی ،مهیهبی ((  ) .)Mazumdar & Mazumdar, 2004, 386در ایاهاد حهس مکهان،
اشاره نموده اند .در ادامه به تعدادی از این عوام اشاره خواهد شد.
 عوامل فردی :دلبستگی به مکان از ماموعه ویژگیهای محیطی و الگوهای ذهنی افراد تشهکی شهده اسهت .ایهنمفهوم از فردی به فرد دیگر متفاوت است( .)Riley, 1992در تبیین ویژگیهای فردی و نقهش آن در نحهوة تعامه بها
مکان به عوام مختلفهی چهون :سهن ،درآمهد ،وضهعیت تاهه  ،تحصهییت ،طبقهه اجتمهاعی و شهغ اشهاره گردیهده
است) .) Ellaway &Macintyre ,1996همچنین خاطرات و تاارب نیز از عوام مؤثر بر میهزان حهس دلبسهتگی بهه
مکان هستند .دلبستگی به مکان عموماً پس از آنکه افراد تاربه دراز مدت یا قوی با یک مکان دارند ،اتفاق میافتهد و
در این فرایند است که مکان ،معنا مییابد(Tuan, 1974) .عام دیگر عام زمان یا به عبارتی طول مهدت سهکونت و
آشنایی با مکان است که در افزایش دلبستگی به مکان نقش دارد (Cohen & Shinar, 1985) .که هم در فرایند و هم
در میزان دلبستگی به مکان ،قاب مطالعه است.
 عوامل اجتماعی :درباره رابطه فرد و مکان باید گفت ،اصوالً روانشناسی محیط نه تنها با بعد کالبدی مکان بلکه بهابعد اجتماعی مکان نیز سروکار دارد(  (Bonnes,1995ارتباط مثبت بین فرد و مکان کالبدی و احساس رضهایت روحهی
او ،با ارتباطات اجتماعی موجود در مکان در رابطه است ) .(Chawla, 1992فضهای اجتمهاعی مطلهوب ،سهبب افهزایش
رضایت و ارتباطات غیررسمی (بین مردمی) شده و مشارکت در فعالیتههای اجتمهاعی را افهزایش مهیدههد و در نهایهت
1
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3
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2
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موجب ایااد دلبستگی به مکان در افراد میشود( .)Rohe & Stegman, 1994همچنین دو زیهر عامه در ایهن بخهش
اضافه شده اند:
الف-عوامل مذهری
اگر چه مساجد ،معابد ،کلیساها ،زیارتگاهها و مکانهای میهبی نقش اساسی در بسیاری از ارتباطات میاهب دارند که
معانی مقدس آنها در بین پرسش کنندگان مشترک است و اغلب افراد مای به برقراری ارتباط با مکانهای مقدس هستند
( .)Scannell & Gifford, 2010,2افراد در فضاهایی که دارای چیرگی برخی از گونههای مشخصات فردی هستند،
حس تعلق بهتری دارند و میهب یکی از مهمترین اینگونه مشخصات فردی و اجتماعی است.
ب-عوامل فرهنگی-تاریخی
فرهنگ از جمله عواملی است که بهدلی نقش خود در شک گیری ترجیحات مکانی بر نوع تعامیت گروهها با مکان نیز
تاثیرگیار است )Newell, 1997(.فرهنگ ،افراد را از طریق تاربیات ،ارزشها و نمادهای تاریخی مشترک ،با مکان
مرتبط میکند (« )Scannell&Gifford, 2010, 2لو و آلتمن» دلبستگی به مکان را وابسته به فعالیتهایی دانستهاند
که افراد در قالب مقتضیات فرهنگی خود اناام میدهند .گروهها ،خانوادهها ،اعضا جامعه و فرهنگهای مشابه در
دلبستگی به یک مکان اشتراک دارند .(Low & Altman,1992).حضور افرادی با خصوصیات مشابه نظیر طبقه
اجتماعی ،قوم ،میهب ،طبقه اقتصادی ،سبک زندگی ،درآمد مالی و تحصییت در تداوم زمانی حضور فرد در مکان نقش
بسزایی دارد .این احساس مثبت از تعامیت و ارتباطات اجتماعی ،دل بریدن از مکان مورد نظر را سخت میکند
(.)Fried,1963
از طرفی «های» نشان داده که روابط فرهنگی ،تاریخی و اجدادی در توسعه دلبستگی به مکان بسیار حائز اهمیت است
( .)Hay, 1998آثار و نشانههای دوره های مختلف تاریخی ،به افراد در درک گیشته کمک کرده و ماموعه تاارب
ادارکی آنان را پربارتر میسازد .بسیاری از تحقیقات صورتگرفته دلبستگی باالی افراد را نسبت به بناها و بافتهای
تاریخی نشان میدهد.
عوامل کالردی من ر به رضایتمندی از مکان :مطالعات استدمن که پیرامون نقش بعد کالبدی مکان بردلبستگی به مکان ،صورت گرفته است ،اشاره به نقش مستقیم آن در رضایتمندی و نقش غیرمستقیم بر دلبستگی به
مکان دارد که در عین حال متاثر از معانی نمادین مکان نیز است )Stedman, 2003, 682( .رابطه عاطفی بین فرد و
مکان به رضایت وی از مکان و نحوه ارزیابی آن بستگی دارد ) (Bonaiuto, et al., 1999رضایتمندی در مکان نیز
خود به عواملی چون :تسهییت ،راحتی افراد ،تناسب مکان با عملکرد و زمینه ،پایداری ،مشخصات بصری ،مدیریت،
ارزش اقتصادی مکان ،تاسم ساکنین از واحدهای مشابه و بافت اجتماعی مکان ،بازمیگردد (.)Marcus, 1992
معموال افراد به مکانهایی دلبستگی پیدا میکنند که در آن به اهداف و نیازهایشان پاسخ داده شود« .یوجانگ» در
مطالعات خود عناصر کالبدی ،فعالیت و مفاهیم ذهنی را بهطور همزمان مؤلفههای تشکی دهنده مکان دانسته که موجب
تبدی فضا به مکانی معنیدار برای کاربران میشود و روی دلبستگی کاربران تأثیر میگیارند ،همچنین نشان داده است
که این مؤلفهها هویت و شخصیت مکان را شک میدهند (. )Ujang, 2012, 158
در ماموع از آنچه از منظر صاحب نظران امر در باب مفاهیم و تعاریف مربوط به مکان ،فضای شهری ،حس مکان،
دلبستگی مکان و تعلق مکان آورده شد ،می توان به طور خیصه به محورهای کلیدی آورده شده برای هر مفهوم در
قالب جدول شماره ( )1اشاره نمود:
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0جدول  -1چهارچوب نظری مربوط به هر مفهوم پژوهش

فعالیتها

فضای
عمومی

مکان

مفهوم

نظریهپرداز
شولتز1
استی 2

محورهای کلیدی تعریف
فرد نیز در گیر زمان خود را با مکان تطبیق داده و با آن هم ذات پنداری میکند.
چگونگی فعالیت های مردم در کیفیت تاثیر محیط بر آنها اثرگیار است.

راپاپورت3

 −تاکید بر نقش مولفههای اجتماعی و فرهنگی در شک گیری محیط کالبدی
 −محیط را به ماموعه ای از عناصر کالبدی ثابت ،نیمه ثابت و متحرک تقسیم مینماید.

تیبالدز4

تمام بخشهای بافت شهری را که مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند ،در بر میگیرد.

وایت5
کرمونا6

استفاده از این فضاها ،یکی از مهمترین مشخصههای موفقیت آن است.
موفقیت فضاهای عمومی بیرونی بستگی به فراوانی مردمی که از مکان دیدن میکنند و همچنین میقات های بعدی آنان دارد.

گٍه

فعالیت ها را به سه دسته اجباری  /فعالیت های انتخابی  /فعالیت های اجتماعی تقسیم می کند.

هاموم

با اشاره به درجات مختلف حس مکان ،به وجود تفاوت معنایی در درجات این حس تاکید کرده و نوعی ارتباط اجتماعی عمیهق بهین
محیط و فرد را به عنوان بعدی از حس تعلق اشاره می نماید.

حس تعلق مکان

حس دلبستگی مکان

حس مکان

رلف7

حس مکان میتواند قوای بینایی ،شنوایی ،المسه ،جنبش و تحرک ،بساوایی ،تخی  ،مقصود و غایت و پیش بینی را در هم آمیزد.
مهمترین عوام عملکردی موثر در ادراک و حس مکان ،عوام برآورده کننده نیاز انسان ماننهد انهدازه مکهان ،درجهه محصهوریت،
تضاد ،مقیاس انسانی ،بافت ،رنگ ،بو و تنوع بصری موثر هستند.
حس مکان در مکان هایی یافت میشود که دارای شخصیت محیطی از چیزههای ملمهوس انهد و شخصهیت محیطهی از چیزههای
ملموس ساخته شده که دارای مصالح ،شک  ،بافت و رنگ است.

استی
شولتز
زو8

سه متغیر اصلی حس مکان ،خوانایی ،ادراک محیط بصری و هماهنگی قرارگاه رفتاری با محیط بصری است.

کراس9

رابطه با مکان را به صورتهای زندگی نامهای ،معنوی ،عقیدتی ،روایتی ،مادی و وابستگی اجباری دستهبندی میکند که با عهواملی
مانند هویت ،درونیت و رضایتمندی پنج تراز مختلف از حس مکان را ایااد میکنند.

لو و آلتمن

به واسطه عیقه ،شناخت و تاربه فرد نسبت به مکان و براساس ویژگیهای فردی ،گروهی ،فرهنگی و اجتماعی ایااد میشود.

رایلی10

این مفهوم از خصوصیات محیط فیزیکی و ارزیابی آنها توسط بهره برداران ایااد میشود و از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

شوماخر11

دلبستگی به مکان برخاسته از فعالیت ها و تعامیت بین انسان-مکان و انسان-انسان در یک مکان خاص است.
دلبستگی به مکان در چارچوب فرایند اجتماعی و روانشناختی بین فرد و مکان پدید میآید و نتیاه اش عیقه نسبت بهه مکهان
است.
تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که در آن انسان خود را جزئی از مکان میداند و مکان برای او قاب احتهرام مهی
شود.
تعلق به مکان ورای تاربیات احساسی و قاب درک و شام اعتقادات فرهنگی و فعالیتهایی است که انسهان را بهه محهیط پیونهد
میدهد.

هرناندز13

تعلق مکانی درجایی است که جایی است که مردم تمای به ماندن دارند و جایی که آنها احساس راحتی و امنیت دارند.

بَنیتو
استی

12

کراس

1

Schultz
Steele
3
Rapaport
4
Tibbalds
5
Whyte
6
Carmona
7
Relp
8
Xu
9
Cross
10
Riley
11
Shumaker
2

Hernandz

13
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سطحبندی حس مکان بر پایه نظریه شامای

شامای برای حس مکان سه مرحلة اصلی  -1تعلق به مکان-2 .دلبستگی به مکان -3 .تعهد به مکان .را با هفهت سهطح
تعیین میکند .این سطوح از حس مکان ،کاربرد فرآیند حس مکان را نشان میدهند که از بیتفهاوتی تها حهس فهداکاری
نسبت به مکان را به ترتیب زیر شام میشود:
بیتفاوتی نسبت به مکان ،آگاهی از قرارگیری در یک مکان ،تعلق به مکان ،1دلبستگی به مکان ،2یکی شهدن بها اههداف
مکان ،3حضور در مکان ،4فداکاری برای مکان)Shamai,1991( .5
 )1بیتفاوتی نسبت به مکان :این سطح معموالً در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع نمیشود ولی میتوانهد در سهناش
حس مکان مورد استفاده قرار گیرد.
 )2آگاهی از قرارگیری در یک مکان :این سطح هنگامی است که فرد میداند که در یک مکان متمایز زندگی مهیکنهد و
نمادهای آن مکان را تشخیص می دهد ولی هیچ احساسی که او را به مکان متص کند ،وجود ندارد .در ایهن حالهت فهرد
ممکن است بداند که در یک مکان مستقر است ولی نمیداند که بخشی از آن مکان است .در این سطح ،آگاهی از مکهان
فراتر از یک آدرس یا موقعیت نیست.
 ) 3تعلق به مکان :در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آگاه اسهت ،بلکهه بها مکهان احسهاس بهودن و تقهدیر
مشترک داشتن نیز دارد .در این حالت نمادهای مکان محترم و آن چه بهرای مکهان رم مهیدههد ،بهرای فهرد نیهز مههم
است()Shamai,1991
 )4دلبستگی به مکان :در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیدهای با مکان دارد .مکان بهرای او معنها دارد و مکهان محهور
فردیت است و تاارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصهیت مهیدههد ،در ایهن حالهت بهر
منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکانها تاکید میشود.
 )5یکی شدن با اهداف مکان :این سطح نشاندهنده درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مکان اسهت .در ایهن حالهت
فرد اهداف مکان را تشخیص داده ،با آنها منطبق شده و از آنها پیروی میکند ،در فهرد شهور ،عشهق ،حمایهت و از خهود
گیشتگی نسبت به مکان وجود دارد.
 )6حضور در مکان :این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مکان است ،توجه دارد .در مقاب تمهامی
سطوح قب که مبنای نظری نداشتند ،این سطح و سطح بعدی از رفتارهای واقعی افراد برداشت میشوند .فرد معموالً این
سطح را به طور ضمنی با سرمایه گیاری منابع انسانی مث زمان ،پول و غیره نشان میدهد.
 )7فداکاری برای مکان :این سطح باالترین سطح حس مکان است و فرد عمیقتهرین تعههد را نسهبت بهه مکهان دارد و
فداکاریهای زیادی در جهت گرایات ،ارزشها ،آزادیها و رفاه در موقعیتهای مختلف از خهود نشهان مهیدههد .در ایهن
سطح آمادگی برای رها کردن عییق فردی و جمعی به خاطر عییق بزرگتر نسبت به مکهان وجهود دارد .از نظهر رلهف،
عمیقترین سطح وابستگی به مکان به صورت ناخودآگاه به وجود میآید و طهی آن انهس و آشهنایی بها مکهان از بخهش
هوشیار آگاهی محو میشود .رلف این وابستگی را ریشهداری مینامد .او هفت درجه از بیرونیت و درونیت را بهرای حهس
مکان بیان میکند که شام طیف وسیعی از ازخود بیگانگی و بیخانمانی تا تعلق به مکان و هویت عمیق و کام با یک
مکان میشود( .)Relph, 1976شک شماره ( )1وضعیت هرم سلسله مراتبی حس مکان بر پایة نظریهة شهامای را نشهان
می دهد.
1

Belonging to a place
place attachment
3
Commitment toward a Identify
4
Involvement
5
Sacrifice
2
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شکل  -1نمودار سطوح هفتگانه حس مکان از نظر شامای

بنابر گفته رلف ،دو سطح اولیه مورد اشاره شامای عمدتاً سطوح ادراکی و شناختی فرد نسبت به محیط را شام مهیشهود،
از سطح  3به بعد ،ابعاد احساسی فرد نسبت به مکان را شام میشود بهطوریکه رلف نیز بر عمیقترین سطح وابسهتگی
به مکان بهصورت ناخودآگاه اشاره مینماید و اعیم میکند ناآگاهانه بودن حس تعلق زمانی خود را نشهان مهیدههد کهه
فقدان یا جدایی فرد و مکان اتفاق بیافتد و حس تعلق دارای طیف وسیعی از بیمکانی تا تعلق و همذات پنداری شدید بها
مکان است(.)Relph, 1976
الزم به ذکر است در این مطالعه و در بخش سناش حس مکان با توجه به جامعیت این نظریه و سطحبندی کام حهس
مکان و در ذی آن حس دلبستگی مکان و تعلق مکان ،مبنای پژوهش بر نظریه شامای قرار گرفته است .البته باید گفت:
آقای شامای در واقع حس مکان را در  7سطح کیفی رتبهبندی نموده است که البته متغیرها و سواالت سنانده هر سهطح
را هم مشخص نکرده است .لیا یکی از اهداف این مطالعه تحقیق و کمی نمودن دستهبندی شامای برای سناش بهتر در
یک فضای شهری است.
برای این کار از مبانی و مفاهیمی که در بخش های قبلی خیصه ای از آنها آورده شهد ،اسهتفاده شهده اسهت .در واقهع
متغیرهای مثر در سناش حس مکان ،بر اساس آنچه ذکر شد ،استخراج شده اند و در گام بعدی ،متناسب با  7سطح حس
مکان در نظریه شامای ،این متغیرها در هر سطحی جای داده شده اند .در مرحله بعد برای سهناش ههر سهطح سهواالت
ویژهای در نظر گرفته شده است؛ مثی اگر شخصی حاضر است زباله ای را از روی زمین بردارد و یا بهرعکس بهه آن بهی
اعتنا باشد یا اینکه آیا حاضر است شرایط بد آب و هوایی را بخاطر ماندن در آن مکان تحم کند؟ (سطح  .)7اگر احساس
تفاخر به محیط دارد(در سطح ( ) 6در صورت نیاز پرسشنامه کام برای آشنایی با هر سوال و متغیر متناظر آن قاب ارسال
است) به طور نسبی امتیازی د ر مدل تاربی به دست آمده است .البته الزم به ذکر است که هر سطح باالتر از این هفهت
سطح ،سواالت سطوح پایینتر را هم بهصورت تصاعدی دربر میگیرد .جدول شماره  2به طور خیصه متغیرهها و سهطوح
مربوطه را نشان میدهد .در واقع با توجه به نتایج پرسشنامه طراحی شده برای هر معیار و متغیر از مدل تاربی ،در طیف
 5گزینه ای لیکرت امتیازی برای هر جز از مدل بدست آمده است که اجزا نیز با هم امتیاز بخهش ههای باالسهری مهدل
درختی را تشکی میدهند.
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جدول  -2متغیرهای متناظر سطوح هفتگانه حس مکان
سطوح هفتگانه

متغیرها

حس مکان
1

 −احساس اضطراب در مکان

 −فعالیت اجباری (مث عبور کردن ،خرید کردن ،مح کار)

2

 −میزان آشنایی با مکان /نداشتن حس غربت
 −خوانایی مکان /گم نشدن در محیط

 −حفظ حریم خصوصی افراد
 −ایمنی
 −دسترسی

3

 −خود را متعلق به فضا دانستن
 −فعالیت انتخابی (مث قدم زدن)

 −راحتی
 −امنیت
 −همه شمول بودن محیط برای زنان ،کودکان و سالمندان

4

 −تمای به پول خهرج کهردن در محهیط (بهه قصهد
تفریح)
 −احساس محبت و عشق به مکان
 −فعالیت اجتماعی (مث معاشرت با مردم)

5

−
−
−
−

تمای به ماندن در مکان/وقت سپری کردن
داشتن رفتارهای مشارکت جویانه در محیط
چیرگی اجتماعی  /پسندیدن جو اجتماعی اکثریهت
مردم
تنوع فعالیتها

 −وجود خاطرات خوب از محیط
 −وجود عیئق میهبی به مکان
 −جاذبههای تاریخی و فرهنگی محیط
−
−
−
−

جاذبه فعالیتها
تاارب و خاطره خوب جمعی
وجود مراسم و رخدادهایی جیاب در محیط
انعطافپییری /قابلیت مکان برای اناام فعالیتهای مختلف

6

 −احساس غرور و تفاخر به مکان
 −اجتماع پییری  /تعام با دوستان

 −زیبایی /بافت ،نور و رنگ ،تزئینات مکان

7

 −تحم شرایط بد آسایشی

 −انداختن زباله هایی که در محیط ببیند در سط زباله

روش پژوهش
برای نی به اهداف پژوهش در گام اول با روش توصیفی کلیه مبانی ،نظریات و نمونه تاارب در زمینهه بررسهی ارتقهای
حس مکان و سطوح مختلف آن در فضاهای عمومی شهری و بویژه با تاکید بر افراد پیاده ،بررسی شده اسهت .سهپس بها
استفاده از فرآیند مفهومسازی به استخراج ابعاد و معیارها و زیرمعیارهای موضوع در قالب یک مدل تاربهی پرداختهه و از
طریق روش دلفی (به صورت رفت و برگشتی) عوام میکور با اعمال نظر خبرگان امر تدقیق شدهاند(شک شماره .)2
در این ساختار بر اساس مدل اسکن و گیفورد حس مکان در سه بعد فردی ،روانشناختی و مکانی دسهتهبنهدی شهدهانهد.
( )Scannell & Gifford, 2010, 2در بخش دومین بعد دلبستگی مکانی با ماهیت تعامیت روانشناختی ،1بها توجهه
به نظریه لو و آلتمن سه جنبه وجود دارند که عبارت است از عاطفه ،شناخت ،رفتار و معنا .این بعد به نحوه رابطه فهرد بها
مکان و ماهیت تعامیت روانشناختی که در آن مکان خاص برای آنها رم میدهد ،مربوط میشود( Low & Altman,
.)1992, 2

Psychological interactions

1
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شکل  - 2نمودار مدل ت ربی سلسله مراتری سن ش سطوح مختلف حس مکان در یک فضای شهری

در مرحلة بعد با تمرکز بر عوام عملکردی ،با استفاده از روش استقرایی و قیاسی و مطالعات پیمایشی به سناش عوامه
در نمونههای موردی منتخب برای مطالعه پرداخته شده است .در بخش عینی پهس از برداشهت دادهههای مهورد نیهاز در
فضاهای شهری مورد مطالعه و در زمانهای مختلف روز ،تازیه و تحلی صورت میگیرد .در بخهش ذهنهی نیهز پهس از
استخراج متغیرهای مورد سناش مانند مشخصههای فردی ،علت و مدت حضور ،نوع و میزان فعالیتهها و  ،...بهه کمهک
مشاهده و همچنین رویکرد مشارکتی و مداخله نظرات افراد پیاده حاضر در محدودهههای مطالعهاتی سهنایده مهیشهوند.
سپس بخشی از نتایج پرسشنامهها نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSمهورد سهناش روابهط علههی ،همبسهتگی و تازیهه و
تحلی قرار میگیرد و بخشی دیگر با تحلی های کیفی توسط محقق بررسی میشهود .در نهایهت نیهز از طریهق تحلیه
آزمون  Tو بتا ،اطیعات بدست آمده به سناش سطوح مختلف حس مکان ،پرداخته خواهد شد.
برای تهیه پرسشنامه ها بر اساس مدل تاربی درختی میکور ،متناظر با هر بعد ،معیار و زیرمعیار سواالتی تنظیم شده است
که عموما در طیف  5گزینهای لیکرت هستند و همچنین بهمنظور تحلی و بررسی میزان صحت پرسشهای پرسشنامه و
سناش سطح مناسب ابزار تحلی  ،با استفاده از روش تحلی قابلیت اطمینان 1ضرایب آلفای 2تمهامی سهئواالت محاسهبه
شد .طبق معیارهای آماری چنانچه ضریب آلفا بزرگتر از  0/6باشد ،سطح دقت پرسش مهورد نظهر در حهد قابه قبهولی
است؛ که در مورد این پژوهش کلیه سواالت از روایی الزم برخوردار بودند .همچنین برای سناش پایایی سواالت نیهز در

Reliaablility analysis
Alpha coefficient

1
2
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راستای تدقیق شاخص ها و سواالت متناظر ،پرسشهنامه مهیکور بهه چنهدین نفهر خبهره در زمینهه ههای حهس مکهان و
روانشناسی محیط ،ارائه و بازنگری شده است.
حام نمون ه آماری نیز ،برای ماموع دو مکان مورد بررسی ،با استفاده از فرمول کوکران  390عدد بهدست آمده است که
با احتساب تعدادی پرسشنامه با خطای اجرا ،ابتدا  50عدد بهعنوان  Pretestو سپس  150عدد دیگهر (یعنهی در مامهوع
 200عدد برای مکان اول) در نظر گرفته شده و  200پرسشنامه دیگر در نیز در مکان دوم تکمی شده است.

محدوده مورد مطالعه
مطالعات میدانی این پژوهش شام دو فضای شهری تاریخی واقع در مرکز شهر تهران ،به نامهای میدان امام خمینی(در
این تازیه و تحلی های مقاله با عنوان مکان اول) و میدان امام حسین(در این مقالهه بها عنهوان مکهان دوم) مهیگهردد.
همچنین در میدان امام حسین ،پیادهراه  17شهریور که متص به میدان اسهت و در میهدان امهام خمینهی ،پیهادهراه بهاب
همایون نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند .میدان امام حسین یکی از مهمترین میدانهای شهری تهران است که روی محور
شرقی-غربی استخوانبندی شهر واقع شده است .طرح موضعی طراحی شهری امام حسهین -شههدا و محهور حهد فاصه
(محور  17شهریور) با رویکرد پیاده محور سازی آن ،از سال  88اناام شد .در مح میدان امهام حسهین(ع) یهک سهازه
المان عظیم یادمانی احداث شده است و این میدان با توجه به اسم و کارکرد پیشبینی شده در ایهام مهاه محهرم ،محلهی
برای تامع و عزاداری و مراسم آیینی است .فضای میدان نسبتاً وسهیع اسهت و از لحها ابعهاد مقیاسهی غیرانسهانی دارد.
بعیوه به نوعی این المانهای جدید برای مردم غریبه اند ،چرا که مفههوم نمهادین آن را درک نمهیکننهد و عهدم ادراک
مناسب فضا موجب نارضایتی استفادهکنندگان از آن شده است .پیاده راه  17شهریور نیز که میدان امام حسین را به میدان
شهدا وص می کند ،با کاربری های تااری متعددی احاطه شده است و از نظر فعالیت و جاذبه بدنه و محوطهه پیهاده راه،
چندان موفق ظاهر نشده است.
و اما میدان امام خمینی که یکی از وسیعترین میدان های تهران قدیم بهحساب میآید و چهارگوش مستطیلی اسهت کهه
دقیقاً از تناسبات توصیه شده در دوره نوزایی (رنسانس) و باروک پیروی میکند .این میدان یک میدان ترافیکی( سهواره و
پیاده) به شمار میآید .پهنه غالب عملکردی میدان پهنه اداری انتظامی ،پهنه حم و نق و انبارداری و پهنه های تااری
هستند .خیابان باب همایون یکی از اولین خیابانهای شهر تهران است که خیابان کوتاهی است کهه در محهدوده منطقهه
 12شهرداری تهران قرار گرفته و از میدان امام خمینی منشعب و به خیابان صوراسرافی ختم میشود .مغازههای اطهراف
این خیابان امروزه بورس فروش کت و شلوار مردانه است .شهرداری منطقه  12تهران طرحی را در این خیابان به مرحلهه
اجرا درآورد که براساس آن خیابان باب همایون به پیادهراه تبدی شد .تبدی شدن خیابانی که تا پیش از آن محه تهردد
خودرو ها و آوردن مسافران به این خیابان بود موجب ناخرسندی صاحبان کسب و کار در این خیابهان شهد .امها از سهوی
دیگر وجود نمایشگاه های محلی ،رستورانهای سیار ،نیمکتها ،سهنگفرش پیهادهروهها و ماشهین دودی کهه بههصهورت
گردشی از این خیابان حرکت میکند ،در ماموع موجب ارتقای کیفیت و رضایت شهروندان در این محدوده شده است.
در مور د تفاوت و تشابه دو فضای شهری مطالعه شده و در دو فص تابستان و زمستان شههر تههران بایهد گفهت ،ههردو
میدان در مرکز شهر تهران و در مناطقی نسبتا پرتردد و آلوده (از نظر هوا) قرار دارند و هردو فضا بافتی تاریخی دارند .ههر
دو میدان هم به یک پیاده راه وصه هسهتند و ایسهتگاه متهرو در آنهها وجهود دارد ،کهاربریههای اطهراف آنهها ههم
تااری(عمدتا لباس فروشی) است .تصاویر زیر دو میدان را به اختصار نشان میدهد .اما میدان امام خمینی و پیهاده راه آن
به زبان ساده بافتی خودمانی و مردمیتر دارد ،مقیاسی انسانی و طرحهای آشنا دارد و فعالیتهای زیادی مانند رسهتوران-
های خیابانی و نمایشگاه صنایع دستی در آن شک میگیرد و برعکس میدان امام حسین سازههای غول پیکر نها آشهنا و
بزرگ دارد و بیشتر میدانی تشریفاتی و حکومتی برای مراسمهای خاص است .اما میدان امام حسین بههتهازگی بازسهازی

سطوح حس مکان در فضاهای شهری – ضابطیان و خیرالدین

57

شده و کفسازی نو و مبلمان شهری راحتتری دارد اما میدان امام خمینی کهنهتر است و باوجود بازسهازی پیهادهراه آن،
خود میدان گره ترافیکی بوده و شلوغ و پر از دستانداز است.

یافتههای پژوهش و تحلیل آنها
در این بخش نتایج دادههای جمعآوری شده در پرسشنامههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تازیه و تحلی
قرار گرفتهاند .برای اناام این کار از آزمونهای آماری استفاده شده است که در ایناا بهه ذکهر انهواع آزمهونهها و نتهایج
مربوطه در هر بخش اشاره میشود ،الزم به ذکر است در این مقاله از ذکر تحلی های مربوط بهه بخهش مشخصههههای
فردی خودداری شده است.
مقایسه میزان حس مکان در دو مکان بررسی شده

در ایناا بر پایه نظریه حس مکان شامای ،امتیاز بهدست آمده برای حس مکان در هفت سطح دستهبندی و همچنهین در
هر مکان این  7دسته با استفاده از آزمون بتا رتبهبندی شده است( .جدول شماره )3
جدول  -3مقایسه امتیاز حس مکان بدست آمده به تفکیک  7سطح هرم برای مکان اول و دوم
میدان امام حسین و پیاده راه  17شهریور
سطوح هفتگانه حس
اولویتبندی
امتیاز
مکان
متغیرها
1
7
1.59
2
5
1.92
3
2
2.275
4
1
2.335
5
6
1.87
6
4
2.02
7
3
2.04
1.745

میدان امام مینی و پیاده راه باب همایون
سطوح هفتگانه حس
اولویت بندی
امتیاز
مکان
متغیرها
1
7
1.7
2
6
2.245
3
5
2.525
4
3
3.055
5
4
2.835
6
2
3.105
7
1
3.17
برآیند امتیاز حس مکان
2.48

بیتفاوتی نسبت به مکان
آگاهی از قرارگیری در یک مکان
تعلق به مکان
دلبستگی به مکان
یکی شدن با اهداف مکان
حضور در مکان
فداکاری برای مکان

در واقع از طریق جدول میکور سطوح کیفی حس مکان شامای به سطوح کمی تبدی شده اند .این فرآیند سناش شدت
حس تعلق مکانی را در یک فضای شهری شفافتر میسازد و از کلیگویی جلوگیری میکند .البتهه نظریهه حهس مکهان
شامای و دستهبندی هفتگانه کیفی آن نیز میتواند تدقیق شود .اما بهنظر میرسد این نظریه نوسان کیفی حس مکان را
بهخوبی نشان میدهد.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود برآیند امتیاز بهدست آمده برای سطوح هفتگانهه حهس مکهان در مکهان اول
بیشتر از مکان دوم است .همچنین میزان حس تعلق مکانی در مکان اول در قسمتهای قویتر هرم ،بیشتر اسهت .یعنهی
هرچه از سطح یک به سمت سطح هفت حرکت میکنیم ،میزان حس تعلق مکانی نیز افزایش می یابد .اما در مکهان دوم
این نظم کمی نامتعادلتر است و در بخشهای میانی هرم وضعیت بهتر از بخشهای قویتر هرم است و در واقع میهزان
حس تعلق مکان در این فضای شهری بیشتر در بخشهای متوسط دیده میشود تا بخشهای قوی هرم تعلق مکانی.
در توجیه این رخداد میتوان گفت ،در میدان امام حسین بهدلی کمرنگ بودن نقش فعالیتهای مشارکت جویانه،
رخدادهای جیاب در محیط (مانند آنچه در قالب نمایشگاه صنایع دستی در مااورت میدان امام خمینی و محور باب
همایون وجود دارد) ،کمرنگ بودن بعد میهبی نسبت به میدان امام خمینی (علیرغم کارکرد میهبی-آئینی میدان و نام
میدان امام حسین(ع)) ،جاذبه های تاریخی و فرهنگی کمتر نسبت به محدوده میدان امام خمینی در ماموع در سطوح 4
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تا  7هرم حس مکان ام تیازهای کمتری نسبت به میدان امام خمینی بدست آورده است .در مقاب در میدان امام خمینی،
اغلب مردم حاضر در فضا ،این محیط را دارای جاذبه میهبی ،تاریخی و زیبا دانسته اند و به آن افتخار می کنند ،خاطرات
خوبی از فضا دارند ،جو اجتماعی محیط را می-پسندند و در فعالیت های عمومی مشارکت می کنند و درنهایت بخاطر
ماندن در این فضا حاضرند شرایط نامناسب آسایشی محیط را تحم نموده و نظافت محیط را رعایت کنند و حتی بعضا
زبالههایی که میبینند به سط بیاندازند(سطوح باالتر از حس مکان در هرم 5 /و  6و )7
پس به کمک شاخص محور نمودن هر سطح از هرم حس مکان میتوان بر مشکیت حس مکان در یک فضای شهری
بصورت دقیق تر تمرکز نمود .برای مثال در میدان امام حسین و پیادهراه  17شهریور ،عوام اضطرابزا (مانند المانهای
غولآسا و خاکستری) را کاهش داد و از رنگ های آرامش بخش استفاده نمود و یا به کمک نشانههایی بر خوانایی محیط
افزود تا بیتفاوتی نسبت به مکان کاهش یابد و در سطوح  1و  2حس مکان ارتقا ایااد شود و به سوی سطوح باالتر
هرم ،اصیحات اناام شود.
همرستگی میان تنوع فعالیتها و جاذبه فعالیتها با حس مکان در دو فضای مورد بررسی

دربارة نحوة سناش تنوع و جاذبه فعالیتها باید ذکر نمود که عیوه بر بررسی نقشههای کاربری اراضی در دو محدوده
مطالعات میدانی ،مشاهده فعالیتهای رایج در دو فضای شهری و عکسبرداری ،از طریق پرسشنامه نیز از مردم حاضر در
دو فضا میزان تنوع و جاذبه فعالیتها پرسش شده است .که البته در جدولی که در این بخش آورده شده است ،صرفا
نتایج بهدست آمده از طریق پرسشنامهها که در نرمافزار  SPSSتحلی شده ،آورده شده است.
بر اساس جدول ذی بین دو متغیر میکور و حس مکان در مکان اول همبستگی نسبتا قوی و مستقیم با سهطح اطمینهان
 0.99دارند و در مکان دوم در هر دو مورد همبستگی ضعیفتری اما بهصورت مستقیم و بها سهطح اطمینهان  0.99وجهود
دارد .پس میتوان نتیاه گرفت در هر دو مکان مورد مطالعه هرچه جاذبه و تنوع فعالیتها باالتر برود میزان حس مکهان
نیز باالتر خواهد رفت.
جدول -4همرستگی میان تنوع فعالیتها و جاذبه فعالیت ها با حس مکان در یک فضای شهری
مکان اول
مکان دوم
مکان اول
مکان دوم
تنوع فعالیتها
جاذبه فعالیت ها
ضریب همبستگی
671.
427.
511.
408.
حس مکان
سطح معناداری
.000
.000
.000
.001
تعداد مشاهدات
200
200
200
200

همچنین در شک شماره  ، 3نقشه وضعیت تنوع فعالیتها و فعالیتهای دارای جاذبه در دو محدوده مورد مطالعهه نشهان
داده شده است:

سطوح حس مکان در فضاهای شهری – ضابطیان و خیرالدین
مکان اول :میدان امام مینی و پیادهراه باب همایون

مکان دوم :میدان امام حسین(ع) و پیاده راه  17شهریور

شکل  - 3نقشه مفهومی مقایسه وضعیت تنوع فعالیتها و فعالیتهای دارای جاذبه در دو مکان مورد مطالعه
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سن ش رابطه نوع فعالیت با حس مکان در دو فضای مورد بررسی در شرایط هوای سرد و گرم

در این بخش به بررسی نوع فعالیت افراد مورد مطالعه در دو فضای شهری منتخب با حهس مکهان آنهها (برآینهد امتیهاز
سطوح هفتگانه) پرداخته شده است .فعالیت ها در سه دسته انتخابی ،اجتماعی و اجباری مورد تحلی قرار گرفتهاند .جدول
ذی همبستگی رابطه میکور را نشان میدهد:

انتخابی
.502
.000
.411
.000

جدول -5همرستگی میان نوع فعالیت با حس مکان در مکان اول و دوم
اجباری
اجتماعی
ضریب همبستگی
-.524
.641
حس مکان
سطح معناداری
.000
.006
تعداد مشاهدات
200
ضریب همبستگی
-.612
.406
حس مکان
سطح معناداری
.001
.000
تعداد مشاهدات
200

مکان 1

مکان 2

جدول باال رابطه میان نوع فعالیت با حس مکان در دو مکان را نشان میدهد .همانطور که مشهاهده مهیشهود در ههر دو
مکان اول و دوم ،فعالیتهای اجباری ،اجتماعی ،انتخابی با حس مکان ،به دلی اینکه سطح معناداری آنها کمتر از 0/05
می باشد رابطه معناداری دارند .ضمن آنکه در مکان اول شدت میزان رابطه فعالیت اجباری با حس مکان در حد متوسط و
معکوس(بهدلی عیمت منفی) است؛ به این معنا که با افزایش فعالیت اجباری ،میزان حس مکان کمتر مهیشهود .شهدت
رابطه میان فعالیت انتخابی و حس مکان متوسط و مستقیم است و شدت رابطه میان فعالیت اجتماعی و حس مکان ،زیاد
و مستقیم است.
اما در مکان دوم ،شدت میزان رابطه فعالیت اجباری با حس مکان در حد زیاد و معکوس(به دلی عیمت منفی) است؛ بهه
این معنا که با افزایش فعالیت اجباری ،میزان خی در حس مکان نسبت به مکان اول بیشتر میشود .شدت رابطهه میهان
فعالیت انتخابی و حس مکانی متوسط و مستقیم است و شدت رابطه میهان فعالیهت اجتمهاعی و حهس مکهانی متوسهط و
مستقیم است و نسبت به مکان اول میزان اثرگیاری فعالیتهای اجتماعی و انتخابی در مکان دوم در جهت ارتقای حهس
مکان نیز پایینتر است.
لیا در رابطه با پرسش اصلی پژوهش که عبارت بود از« :فعالیتها چه تأثیری در حس مکان افهراد در فضهاهای عمهومی
شهری دارد؟»  ،باتوجه به تازیه و تحلی های اناام شده در دو بخش تنوع و جاذبه فعالیتها و همچنین انواع فعالیهت-
ها ،در بخش اول نتایج نشان دادهاند که هرچه تنوع و جاذبه فعالیتها باالتر روند ،میزان حس تعلق مکانی افراد نیز باالتر
رفته است .پس با ارتقای تنوع و جاذبه فعالیتها که میتواند بهصورت سازههای غیرثابت مانند آنچهه در محهور پیهادهراه
باب همایون دایر است ،میتوان محیط را متحول نمود.
همچنین نتایج حاکی از آن است که با افزایش میزان فعالیتهای انتخابی و اجتماعی نسبت به فعالیتهای اجباری ،میزان
حس تعلق مکانی افراد افزایش خواهد یافت .نتایج مطالعات بصورت ساده نشان می دهند که افرادی کهه بهه اجبهار مهثی
عبور از میدان یا مراجعه به مقصد (مانند مح کار) در مکان حضور داشتند ،حس تعلق مکان پایین تری دارند؛ اما اگر فرد
به خواسته خود و برای مثال برای پیاده روی (فعالیت انتخابی) به مکان آمده ،حس تعلق مکانی بهتری دارد و اگهر بهرای
فعالیت اجتماعی (معاشرت با دوستان) با مکان آمده این حس تعلق مکانی بیشتر میشهود .از آناهایی کهه حتهی فعالیهت
اجباری می تواند به فعالیت انتخابی و اجتماعی تبدی شود (برای مثال فردی در حال عبور است و بر اثر جاذبهه محهیط در
فعالیتهای پیرامونش کمی درگیر میشود و از فضا لیت میبرد) ،هنر برنامهریزان شهری در این تبدی های فعالیتههای
یک فضای شهری است.
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البته الزم به ذکر است که مسلما فعالیتهای اجباری ماهیتاً بهگونهای هستند که افراد بایهد بهه اههداف تعیهین شهده آن
فعالیت دست یابند ،اما مسیر دستیابی به این اهداف (همانطور که در مثال باال آورده شد) میتواند به سوی فعالیتههای
انتخابی و اجتماعی منحرف گردد و درنهایت دوباره به شک اولیه فعالیت اجباری بازگردد.
پس نگاه ثابت نظریه آقای یان گ به سه دسته فعالیت اجباری ،انتخابی و اجتماعی شاید نتواند بهخوبی الگوهای رفتاری
شهروندان در یک فضای شهری با درجات مختلفی از حس تعلق مکانی ،را توجیه نماید .اهداف افراد از مراجعهه بهه یهک
فضای شهری درگیر زمان و مکان میتوانند تغییر کنند و این تغییر در رفتارها و نوع فعالیتهای آنان منعکس گردند.
همچنین نتایج حاکی از آن بوده است که هرچه جاذبه و بویژه تنوع فعالیتها در یک فضای شهری افزایش بیابد ،میهزان
حس تعلق مکان نیز افزایش خواهد یافت.

نتی هگیری
بر اساس مطالعات صورت گرفته حس مکان میتواند در سطوح مختلف از بیگانگی تا فداکاری در مکان و بصهورت قابه
سناش ،دسته بندی شود .در مطالعاتی که در دو فضای شهری تهران بهعنوان نمونه اناام گرفت نیز مشخص شد که 7
سطح حس مکان با تعیین شاخصهای مربوطه قاب اندازهگیری و تعیین برآیند مربوطهه اسهت .همچنهین نتهایج مطالعهه
نشان داده است که در میدان امام حسین و محور پیاده راه  17شهریور ،میزان سطوح ضعیفتر حس مکهان ،و در میهدان
امام خمینی و پیاده راه باب همایون نیز سطوح قویتر از هرم حس تعلق مکانی بیشتر مشهاهده مهیشهود .ههدف برنامهه
ریزان و طراحان فضای شهری نیز باید بر تقویت پایههای هرم میکور ،قرار گیرد.
در توضیح این رخداد باید گفت ،در واقع اقدام مداخلهگرایانهای که در جهت بهبود کالبد و ارتقای هویت میهبی و
اجتماعی فضا در میدان امام حسین شهر تهران صورت گرفته است پس از گیشت چندسال و به بهرهبرداری رسیدن،
رونق و حیات اجتماعی فضا را رونق نداده است .سطح گسترده میدان و پیادهراه در طول روز به فضایی برای بازی
کودکان محلههای مسکونی همسایه میدان ،تبدی شده است .در ایام محرم نیز این میدان با توجه به نام و چشمانداز
آیینی درنظر گرفته شده ،برای برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه استفاده میشود.
بهنظر میرسد حیف فعالیتهای رایج و خودانگیخته در فضا و چارچوبمدار و محدود نمودن محیط ،میتواند یکی از
دالی اصلی این رخداد باشد .بهعیوه حیف محصوریت میدان و ایااد احساس گستردگی بیش از حد و خی (و گاهی
ترس ناشی از آن) در شهروندان ،حس تعلق به میدان را کمرنگتر نیز میسازد.
از سوی دیگر میدان امام خمینی با تناسباتی مانند میدان نقش جهان اصفهان ،با وجود دارا بودن جزیرهای با فضای سبز و
حوض آب و نیمکت ،یک میدان سواره و به نوعی گره ترافیکی نیز محسوب میشود که به پیادهراه باب همایون نیز
متص است .در فرآیند پیاده محور شدن خیابان باب همایون (که بورس فروش کت و شلوار مردانه نیز به حساب میآید)،
بدنه خیابان ،بدون هیچ تغییری ،همچنان همان کاربریهای سابق را حفظ نموده است .گرچه صاحبان مشاغ از کاهش
رونق کسب و کار خود نسبت به زمانی که خیابان مح تردد خودروهای مسافربر زیادی بود ،راضی نیستند اما همچنان به
حیات خود ادامه دادهاند و بهطور موازی شهروندان نیز از وجود فعالیتهای غیرثابت موجود در فضای میانی معبر مانند
نمایشگاههای محلی خیابانی ،رستورانهای خیابانی و برنامههای مناسبتی که توسط شهرداری منطقه برگزار میشود،
لیت میبرند .وجود این نوع فعالیتها که در فضای بیرونی معبر اناام میپییرد باعث افزایش حس تعلق مکانی
شهروندان و مشارکت بیشتر آنان در اناام امور نیز گردیده است.
گرچه میدان امام خمینی و تاحدی پیادهراه باب همایون فرسودگیها و آلودگیهای متعددی(صوتی ،بصری ،هوا و  )...دارد
و بهویژه در فضای درونی میدان امام خمینی ،مشکیت عدم آسایش مانند ضعف کفسازی ،سیما و منظر ،مبلمان و نظایر
آن دارد ،اما در جیب مردم بهعنوان یک فضای شهری موفقتر عم نموده است.
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در واقع در یک مقایسه تطبیقی بین این دو میدان تاریخی واقع در منطقه ( 12مرکز شهر) تهران ،میتوان گفت ،گرچه از
نظر امکانات مناسب برای افراد پیاده ،مسلماً میدان امام حسین باوجود کفسازی ویژه ،نیمکتهای متعدد ،نورپردازی
طراحی شده و سایر طرحهای ذی طرح پیادهمحورسازی ،از امکانات بهتری نسبت به میدان امام خمینی برخوردار است و
هزینه های بسیار بیشتری را نسبت به میدان امام خمینی به خود اختصاص داده است؛ اما از نظر میزان موفقیت این دو
میدان در برانگیختن حس تعلق مکانی شهروندان ،میدان امام خمینی موفقتر عم کرده است.
در رابطه با نوع فعالیتهای موجود در یک فضای شهری ،بر اساس نتهایج مطالعهات صهورت گرفتهه ،بهین فعالیهتههای
اجتماعی و در مرحله بعد انتخابی و حس مکان رابطه مستقیمی وجود بین فعالیتهای اجباری رابطهای معکوس .همچنین
به نظر میرسد ممکن است در ابتدا یک فعالیت اجباری باشد ،برای مثال فردی در حال عبور از یک میدان برای رسهیدن
به مقصدی است یا به یک فضای شهری برای خرید مایحتاج خود مراجعه نموده است ،اما در نیمه راه ،در اثر شدت جاذبه
فعالیتهای اجتماعی موجود و یا عملکردهای محاط کننده فضا ،میتواند بخشی از فعالیهتههای خهود را در حهین اناهام
فعالیت اجباری و اهداف مربوطه به سوی فعالیتهای انتخابی و یا اجتماعی ،سوق دهد .برای پس از خرید مایحتهاج خهود
تصمیم بگیرد که در آن فضای شهری کمی قدم بزند و یا چیزی بخورد( .در حالیکه از ابتدا برای این نوع فعالیت برنامه-
ریزی نداشته است) و حتی این فرآیند میتواند بهصورت بالعکس اتفاق بیافتد ،یعنهی در ابتهدا فهردی بهرای معاشهرت بها
سایرین و یا قدم زدن به مکانی مراجعه کرده باشد ،اما بهدلی نقایص آن مکان در برآوردهسازی اهدافش ،از اهداف خهود
صرفنظر کرده و تغییر فعالیت دهد .این تغییر فعالیتها میتوانند سبک زندگی مردم را در بلنهد مهدت تحهت تهأثیر قهرار
دهند .برای مثال فردی که تصمیم دارد برای رسیدن به مح کار خود در ساعت مشخصی از صبح از یک فضای شهری
مشخص عبور نماید ،پس از تغییر نوع فعالیت اجباری به اجباری-انتخابی و یا اجباری-اجتماعی ،میتوانهد سهاعات تهردد
خود را به گونه ای تنظیم نماید که بتواند عیوه بر عبور از آن فضای فرضی و رسیدن به مح کار خویش ،کمی در فضها
قدم بزند ،ورزش کند و صبحانه بخورد(فعالیت انتخابی) و حتی با دیگران معاشرت کنهد (فعالیهت اجتمهاعی) و نهایتها بهه
فعالیت اجباری خود (رفتن به سر کار) ادامه دهد .این مساله ،همان هنر ایااد حس تعلق مکان توسط یک فضای شههری
است.
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