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چکیده

سال از  30ش از با گذشت بی. هاي مهم شهرهاي جدید بوده و هست هویت شهري یکی از چالش

ریزي شهرهاي جدید در ایران، همچنان مشکالت و معضالت این نوع از توسعه در ابعاد مختلف  پایه

ترین مشکالت این شهرها است، این در حالی است که  خأل هویتی یکی از مهم. مشاهده است قابل

هاي مهم  عنوان یکی از شاخص الگوي توسعه پایدار بر اصالت بخشی و حفظ هویت شهرها به

عنوان یکی از نمودهاي مشکل  هدف این مقاله، بررسی حس تعلق مکانی به. کند زندگی تأکید می

، عوامل )مبتنی بر روش کیفی(آمده  دست به استناد مبانی نظري و چارچوب مفهومی به. هویت است

ید اندیشه پس بررسی میزان تعلق مکانی به شهر جد. عینی و ذهنی بر ایجاد تعلق مکانی تأثیر دارند

شهر جدید اطراف تهران، به  4از گذشت بیش از سه دهه هدف این نوشتار بوده و این شهر از میان 

فاز شهر اندیشه،  6حال از میان  درعین. شده است عنوان نمونه انتخاب دلیل جذب جمعیتی بیشتري، به

شده  موردبررسی انتخاب عنوان محدوده شهر به دلیل موقعیت، قدمت و کالبد شکل یافته، به 3فاز 

صورت  نامه به پرسش 385روش پژوهش در بررسی نمونۀ موردي، مبتنی بر پرسشگري بوده و . است

ها و  تصادفی در فاز منتخب، در روزهاي غیر تعطیل و در فضاهاي عمومی این محدوده مانند پارك

ها مبتنی  ژوهش، تحلیلدر این پ. شده است هاي محلی توزیع و تکمیل همچنین درب منازل و مغازه

شده  انجام. اس.اس.پی.افزار اس ها با استفاده از نرم نامه بر نظرات متخصصین و تحلیل کمی پرسش

سو و میزان تحقق حس  دهد، بین عوامل ذهنی و عینی از یک می روش تحلیل همبستگی نشان. است

ها با کشش فضایی  خصتعلق مکانی از سوي دیگر، رابطۀ معناداري وجود دارد و بسیاري از شا

نتایج نشان از . اند داري داشته رابطه معنی) آمده دست متغیر ترکیبی که از سه متغیر اصلی پرسشنامه به(

دهد، شهر جدید اندیشه درزمینۀ  می همچنین نتایج نشان. انطباق نظرات متخصصین و ساکنین دارد

رزمینۀ خوانایی و وضوح معابر و د. همبستگی و تعامل اجتماعی در وضعیت نامناسبی قرار دارد

در رابطه با تعامالت اجتماعی، شاخص . ها در شهر ویژگی خاصی براي ساکنین وجود ندارند تقاطع
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دهندگان براي ترك شهر، نیمی از  تعامل با همسایگان مالك بررسی بوده؛ در زمینۀ تمایل پاسخ

رسد شهر اندیشه توانسته است تعلق  اند و بنابراین به نظر می کنندگان، پاسخ منفی داده مشارکت

اما آنچه مسلم است آن است که در تمامی تغییر و . مکانیِ حداقلی را براي ساکنین خود ایجاد نماید

نام زیبایی نسبی و تناسب کلی بصري  تحوالت شهرهاي جدید ایرانی در طول زمان وجه مشترکی به

نوعی از یکنواختی منجر شده،  اجرا نشده و بهشهري موردتوجه بوده، اما به شکل مطلوب و هویتمند 

  .سال هنوز ضعیف ارزیابی شده است 30در نتیجه تعلق مکانی در این شهر پس از حدود 

  تعلق مکانی، مدل مکان، فرم، فعالیت، تصویر ذهنی، شهر جدید اندیشه:هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1

این . برخوردار بوده و هستند اي شهرها و فضاهاي شهري موفق، از شخصیت و هویت ویژه

گرفته، جز  در حالی است که آنچه از اغلب در برخی شهرهاي کنونی، در ذهن عموم شکل

شهر بستري است که تعامالت . ها نیست ها و خیابان ها، پارك اي از ساختمان مجموعه

نچه به عبارتی آ. پیوندد و مردم حس شهروندي نسبت به آن دارند شهري در آن به وقوع می

ها نیستند، بلکه مردم شهر هستند که با تمام سالیق و  هاي و پارك سازد، ساختمان شهر را می

. سازند فردشان و در حقیقت هویت شهري و شهروندیشان، شهر را می هاي منحصربه ویژگی

ها در چارچوبی منطقی و عادالنه،  در دیدگاه توسعه پایدار نیز، تأمین نیازهاي امروزي انسان

کند؛ در این میان اصالت دادن و تأکید  ن را مجاب به پیروي از اصول توسعه پایدار میانسا

  .هاي مهم در این دیدگاه است بر هویت شهري، از شاخص

هایی از شهرهایی که بر بستر قبلی  دهد نمونه بررسی تجارب شهرهاي معاصر، نشان می

اند و بسیاري از  هاي هویتی شدهاند، نیز دچار بحران یافته یک شهر یا یک روستا توسعه

در این میان، در . ساکنان آن با بحران یکنواختی و همسانی فضاهاي شهري مواجه هستند

ریزي و طراحی شهرهاي جدید ایرانی، سنجش و اقدامات مدیریتی، نگاه مدرنیستی  برنامه

هاي محیطی، سازي مورد توجه قرار گرفته و نتیجتًا توجه کمی بر بستر غالب بوده و یکسان

بنابراین بحران فکر و اندیشه سازندگان و . طبیعی، اجتماعی و اقتصادي آنها شده است

ساکنان، با استناد به دیدگاه هایدگر، شولتز بر بحران هویت شهري تاثیرگذارده است 
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نشینی نیز به این  شده، بحران اجاره در کنار عوامل بیان). 21: 1390نوابخش و ظهیري، (

تی و تعلق مکانی در شهرها افزوده و عمالً ریسمان تعلق مکانی به شهرها را بحران هوی

  .کامالً گسسته است

طورکلی، بسیاري از افرادي که در این شهرها سکونت دارند به علت عدم یافتن  به 

اند و لذا حس تعلق  مسکن مناسب در مادرشهرها، مجبور به سکونت در این شهرها شده

ازآنجاکه هویت شهري، هویت معماري و منظر شهري . کم است مکانی آنها به شهرها

اي از یک شهر هستند که در یک دوره طوالنی در  پیچیده هم هاي بسیار متفاوت و به مؤلفه

Yaldız(گیرد فضاي شهري شکل می et al, ، بنابراین مشکل هویتی این )221 :2013

تا با شناسایی دقیق ابعاد مکان  این پژوهش در تالش است. شهرها امري دور از ذهن نیست

از این منظر به ) باشد که یکی از سطوح حس مکان می(و حس مکان به بررسی تعلق مکانی 

عنوان نمونۀ موردي  شهر جدید اندیشه، به. بررسی هویت در شهرها جدید اندیشه بپردازد

در حاشیه شهر  ترین شهرهاي جدید ایران و موفق) 1372از سال (ترین  مقاله، یکی از قدیمی

  .تهران در پذیرش جمعیت است

ضرورت اصلی این پژوهش از دیدگاه نظري، بازشناسی عوامل مؤثر بر ایجاد تعلق  

مکانی در شهرهاي جدید در ایران است؛ همچنین در ضرورت پژوهش از دیدگاه مدیران 

هایی  روژههاي اخیر پ توجه است که در دهه هاي سازمانی این نکته قابل اجرائی و ضرورت

سازي  هاي موفقی از مسکن ها شهرهاي جدید و مسکن مهر در ایران، نمونه مانند پروژه

این پژوهش مترصد است تا با . اند ریزان بوده نبوده و همواره مورد نقد کارشناسان و برنامه

به ارزیابی عملکرد شهرهاي جدید بپردازد تا ) با تکیه بر نظریۀ مکان(دیدگاهی متفاوت 

با توضیحات . هایی محقق شود ي براي الزامات مدیریتی و اجرایی چنین پروژهبستر

  :هاي زیر است شده، این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش بیان

  چه عواملی در ارتقاء یا کاهش تعلق مکانی در شهرهاي جدید تأثیر دارند؟-

ایجاد تعلق شهر جدید اندیشه، باسابقۀ حدود سه دهه تا چه حد توانسته است در -

مکانی موفق باشد؟
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  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2

  مطالعات پیشین -2-1

هاي مربوط به موضوع هویت  زمان با شروع شهرسازي مدرن، پژوهش هم 20از نیمه قرن 

شهري شروع شد که اولین پژوهش و نقد مؤثر کتاب معروف مرگ و زندگی شهرهاي 

هاي متعدد  در طول سالیان گذشته پژوهش. بود) 1961(بزرگ آمریکایی جین جیکوبز 

داخلی و خارجی بسیاري در جهت تعریف، ارزیابی، ارائه راهکار و ارتقا سطح هویت و 

ترین و اولین افراد در تعریف  از مهم) 1976(بین رلف  شده است و دراین تعلق شهري انجام

  .مکان و ابعاد آن بوده است

امه خود با ارائۀ تعریفی از هویت و تأکید بر این امر که هویت ن در پایان) 2003(هاپاال 

کرده و این دو را  کنند اشاره مناطق شهري، به هویت افرادي که در محیط شهر زندگی می

کنند، زیرا  هویت شهر، هویت کسانی است که در آن زندگی می. داند به هم مرتبط می

هدف اصلی پژوهش او . کند منعکس میهاي انسانی آنها را  محیط شهري نیازها و ارزش

  .بخشی به شهر را روشن کند ها و نقش آنها در هویت آن است که اهمیت انسان

، ارتباط مهاجران با ساکنانی غریبه به )2019(بر اساس مطالعات هوآنگ و همکاران 

کند و برعکس ارتباط با  رشد مثبت احساس تعلق مهاجران در شهرهاي میزبان کمک می

عالوه بر این، احساس تعلق بیشتر توسط تعامل مستقیم فرد با . غیر ساکن اثر منفی داردافراد 

طور غیرمستقیم  توان از طریق افزایش ارتباطات اجتماعی به شود، اما می یک مکان ایجاد می

در . گذارد عالوه بر این، زمینۀ مکان بر عملکرد فرد در محیط تأثیر می. آن را بهبود بخشید

دن خدمات عمومی نیز احساسات مثبتی در مورد مکان جدید در مهاجران ایجاد دسترس بو

این مطالعه درك ما را درباره حس . که ازدیاد جمعیت نتیجه عکس دارد کند درحالی می

  .دهد ها را نشان می بخشید و پیچیدگی ذاتی بین مؤلفه مکان ذهنی مهاجران تعمیق می

که چه چیزي شهر را به شهري  ه سؤال این، در پاسخ ب)2020(کورتیت و همکاران 

عنوان باالترین  به» شاخص عشق شهر«گونه پاسخ دادند که  کند؟، این و جذاب می» واقعی«

روح، تاریخ، (معنایی «هاي  تواند به جنبه سطح تعلق به مکان، یک ساختار مفید است که می
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شده،  ط ساختهمحی(کالبدي «و » )هویت فرهنگی، محیط، سرمایه اجتماعی و غیره

نتایج . شهر تجزیه شود» )ها، امکانات عمومی، تأمین مسکن، پوشش سبز و غیره زیرساخت

روي و نشاط شهر، هر دو بخشی از معناي شهر هستند که تأثیر  نشان داد که قابلیت پیاده

  .توجهی در شاخص عشق شهر در همه شهرهاي موردمطالعه پژوهش دارند قابل

ترین عامل تعادل  عنوان مهم ، هویت شهرها به)1394(اران در پژوهش لطیفی و همک

شود و  روانی شهروندان که باید مورد توجه مدیریت شهري قرار گیرد، معرفی می-روحی

 -حس تعلق و شخصیت -وساز شخصیت، الگوي ساخت -ورسوم  سه مؤلفه آداب

  .اند شده تهعنوان عوامل تأثیرگذار در ارتقا هویت یک محله شناخ انگیزي به خاطره

هاي فرهنگی و  ، عناصر طبیعی، کالبدي، مصنوعی و مؤلفه)1397(هاجري و همکاران 

هاي  اند، که شرایط و ویژگی بخش شهرها معرفی کرده اجتماعی را سه عنصر اصلی هویت

بر اساس . کند بخشی شهر تعیین می شان را در هویت آفرینی هرکدام از آنها میزان نقش

بخش کالبدي و مصنوع  ساکنان مناطق مختلف شهر از عناصر هویتنتایج، بین شناخت 

  .شهر، تفاوت معناداري وجود ندارد

، بخش عظیمی از هویت محالت قدیمی، )1398(بر اساس پژوهش فاضلی و همکاران 

شود، خاطرات جمعی ساکنان است؛  طور که موریس هالبواکس یادآور می همان

ي، اساساً خاطرات جمعی وجود خارجی ندارند و بر که در مناطق تازه تأسیس شهر درحالی

محالت تازه تأسیس با توجه به . اساس ضرورت زندگی مدرن، به وجود هم نخواهند آمد

هاي مشترك و تشکیل نشدن حافظۀ جمعی و رشد اقتضائات زندگی مدرن  نداشتن مکان

جمعی کمتر و اي و همسایگی، از خاطرات  در آن و برقرار نشدن ارتباط اجتماعی محله

  .مند هستند تري بهره درنتیجه، هویت مستقل ضعیف

هاي کیفیت محیطی  پژوهشی براي شناخت و ارزیابی مؤلفه) 1398(بهزاد فر و همکاران 

مؤثر بر هویت و حس تعلق شهروندان در شهر اهواز انجام دادند که نتایج نشان داد که 

ه شهر اهواز، در حد متوسط است و میزان حس تعلق شهري، در شهروندان اهوازي نسبت ب

باشد؛ این به  هاي محیطی و ثبات سکونت، مستقیم و مثبت می اثر متغیرهاي مستقل، کیفیت

  .شود این معنا است که ارتقاء آنها موجب ارتقاء حس تعلق و هویت شهري می
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ثر تواند مانعی مؤ هایی که می حل یکی از راه) 1399(پوالد و کریم زاده  در پژوهش جان

براي جلوگیري از نابودي هویت و فرهنگ و تاریخ مردم باشد، استفاده از نمادها و المانها 

  .در شهرها است

در پژوهشی با موضوع زوال هویت در روند تغییر و ) 1399(شعبانی و همکاران 

گسترش پراکنده روئی شهري به این نتیجه دست یافتند که گسترش و پراکنده رویی شهر 

ترین صدمات آن کاهش  ل هویت شهري در ابعاد کالبدي و ادراکی شده و مهممنجر به زوا

اندازها و هسته سنتی تاریخی مرکز شهر و کاهش انسجام  امنیت، محو تصویر ذهنی چشم

  .اجتماعی شهر بوده است

ارزیابی (شده، با محوریت موضوع پژوهش  هاي انجام مرور پیشینۀ پژوهش در ادامه به

نتیجۀ . شود پرداخته می) شهرهاي جدید ایرانی(لمرو مکانی پژوهش در ق) تعلق مکانی

شود نشان از ضعف تعلق  ها در ادامه بیان می اي از آن شده که خالصه هاي بررسی پژوهش

 10هاي قبلی که در شهر اندیشه بیش از  همچنین در بررسی. ها است مکانی در اکثر نمونه

  .شده است ضعیف گزارش شده است نیز تعلق مکانی، سال پیش انجام

به بررسی کیفی براي سنجش تعلق مکانی در شهر جدید اندیشه ) 1384(قاسمی 

عنوان  هاي این پژوهش در بررسی شهر جدید اندیشه به با توجه به مؤلفه. پرداخته است

گیري کرده است که این شهر و ناحیه موردبررسی آن در  نمونه موردي، پژوهشگر نتیجه

هاي جدي مواجه هستند و در موارد جزئی  ي سازندة مکان پایدار، با نقصانها زمینۀ کیفیت

لذا . گریبان است به ها با مشکالت چشم نا پوشیدنی دست و استثنایی، تقریبًا در سایر زمینه

مؤلفه (گانه موجود در چارچوب نظري  هاي سه اگر شرط برقراري حس مکان، مؤلفه

این پژوهش باشد، محقق دریافته ) محیطی ی و زیستشناخت زیبایی-عملکردي، مؤلفه تجربی

  .است که در زمان انجام این پژوهش در نمونه موردي ضعف حس مکان وجود دارد

به بررسی سنجش تعلق مکانی در شهر جدید اندیشه ) 1384(رضا طبع و همکاران 

دید و در این تحقیق ازآنجاکه عوامل طبیعی نقش زیادي در هویت شهرهاي ج. اند پرداخته

یابی بهینه دارند، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا نقش عوامل  مکان
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شده است؟ با توجه به بررسی شهر  یابی شهر جدید اندیشه در نظر گرفته طبیعی در مکان

مشخص شد که شهر جدید اندیشه در مکانی . اس.آي.افزار جی اندیشه با استفاده از نرم

البته هدف . ه قابلیت آن از نظر عوامل طبیعی داراي ارزش متوسط استاستقراریافته است ک

از این پژوهش این نیست که بیان کند مکان استقرار شهر اندیشه مناسب نیست بلکه تنها 

  .شده است تأثیر عوامل طبیعی بر ایجاد حس تعلق ضعیف ارزیابی

کزي انجام داد که پژوهشی در شهر جدید مهاجران در استان مر) 1384(پور  اسماعیل

سال قدمت در زمان انجام پژوهش  12شده است، شهري که تنها  در این پژوهش اشاره

ها،  توان انتظار داشت که تعلق مکانی باالیی ایجاد کرده باشد؛ اما بر اساس یافته داشته، نمی

ظار کند که انت پژوهشگر بیان می. نوعی از عدم تعلق بر اساس نتایج این پژوهش مشاهده شد

دارد تعلق مکانی در نسل دوم ساکنان در شهرهاي جدید که از کودکی خود در این شهرها 

  .خواهند بود، بیشتر شود

در پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی شهر ) 1389(ربانی و همکاران 

جدید پردیس نشان دادند که میزان هویت اجتماعی شهري برحسب متغیرهاي نوع منزل 

هاي تولیدي  ومیت و تحصیالت افراد متفاوت است و متغیر خدمات و فعالیتمسکونی، ق

در درجه بعد، . بیشترین تأثیر بر میزان هویت اجتماعی شهر جدید پردیس داشته است

فضاي اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی و باالخره متغیرهاي امنیت عاطفی و روانی 

شترین تأثیر را بر هویت اجتماعی ساکنان هاي ارتباطی به ترتیب بی شهروندان و وجود راه

  .اند داشته

بررسی تعلق مکانی در شهر جدید فوالدشهر انجام دادند که ) 1390(وارثی و همکاران 

صورت کلی مطالعات این پژوهش نشان داد که به علت کیفیت فضاهاي بناشده در محالت  به

تر  ه محالت جدید پررنگقدیمی فوالدشهر، احساس هویت ساکنین در این محالت نسبت ب

بوده و همچنین در میان ساکنین نوعی تمایل به سکونت در محالت قدیمی فوالدشهر به 

باوجود رعایت کمی استانداردها در ساخت شهر جدید فوالدشهر، به علت . خورد چشم می

  .ضعف این استانداردها، تعلق مکانی متوسطی در بین ساکنین وجود دارد
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، با بررسی تعلق مکانی در شهر جدید هشتگرد، گزارش )1393(مشکینی و همکاران 

اند که بین چهار متغیر پژوهش با تعلق مکانی، رابطۀ معناداري وجود داشته و جهت رابطه  کرده

اي که هرچه مدت سکونت ساکنان، میزان خدمات،  گونه به. صورت مستقیم و مثبت است نیز به

ی ساکنان بیشتر گردد، تعلق مکانی ساکنان شهر هاي اجتماعی و جمع امنیت محل و فعالیت

  .یافته اما درمجموع تعلق مکانی در این شهر اندك است جدید هشتگرد نیز، افزایش

، پژوهشی در شهر جدید مهاجران در استان )1395(ابراهیمی و سعیدي رضوانی 

عی، فرهنگی اجتما(هاي ذکرشده در این پژوهش  اند که با توجه به مؤلفه مرکزي انجام داده

  .شده است ، تعلق مکانی در شهر پرند متوسط به پایین ارزیابی)و ذهنی

، به بررسی نقش برند سازي و کارآفرینی شهري در )1398(محمدابراهیمی و همکاران 

نتایج این پژوهش نشان داد که برند سازي و . اند هویت بخشی شهر جدید پردیس پرداخته

. بخشی شهري دارد نقش مثبت و معناداري با هویت کارآفرینی شهري در شهرهاي جدید

هر چه مسئولین شهري پردیس و شهروندان آن به سمت برند سازي و کارآفرینی شهري 

که  طوري حرکت کنند، هویت شهري بیشتر و بهتري در شهر جدید شکل خواهد گرفت؛ به

نداز شهر جدید ا پتانسیل این امر در شهر جدید پردیس مهیا است و باید در تدوین چشم

تجلی نوع فعالیت اقتصادي . گذاران قرار گیرد پردیس با تمرکز بیشتر مورد توجه سیاست

تواند به  شناسی شهر پردیس و برند سازي در سیماي شهر و عناصر شهري، می در ریخت

وهواي مناسب،  آب. گیري حس مکان و هویت شهري شهر پردیس کمک نماید شکل

تواند در  علم و فناوري پردیس ازجمله مواردي هستند که میآرامش شهر و وجود پارك 

  .زمینه برند سازي و کارآفرینی شهري به هویت شهري پردیس کمک کنند

این . اند به بررسی تعلق مکانی در شهر جدید هشتگرد پرداخته) 1399(خلیلی و دهقانی 

ندة هویت شهر جدید کن بررسی با استفاده از تحلیل عاملی جهت تعیین عوامل نهایی تبیین

بندي نواحی موردمطالعه بر اساس وضعیت مطلوبیت آنها در ارتباط با عوامل  هشتگرد و رتبه

عامل درمجموع در  12دهد که  نتایج پژوهش نشان می. شده استهویت شهري انجام

ترین این عوامل، عامل  مهم. دهند هویت شهر جدید هشتگرد را شکل می% 60حدود 
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دهد که  هاي پژوهش نشان می یافته. است» و احساس وابستگی به مکانانگیزي  خاطره«

کیفیات کالبدي تنها یک بعد از تجربه مکان هستند و اهمیت ارتباطات اجتماعی که در 

بستگی به مکان را  که دل طوري به. افتد، نباید مورد غفلت قرار گیرد ها اتفاق می مکان

هاي اجتماعی و تعامالت  میزان اشتغال به شبکه توان مبتنی بر مشارکت مردم در مکان، می

همچنین در مطالعه هویت شهري، شناخت مکان، کافی نیست؛ و افراد . فرهنگی، دانست

بستگی خود را با مکان بر اساس انتظارات خود که مبتنی بر تجارب قبلی از آنها از  دل

تمندي آنها از مکان به دهند که رضای هاي مشابه و فرآیند شناختی آنهاست توسعه می مکان

  .این شناخت بستگی دارد

هایی که در حوزة حس تعلق در شهرهاي جدید  در بررسی و مطالعه اولیه پژوهش 

توان در چهار دسته  ترین مسائل و مشکالت شهرهاي جدید در ایران را می شده، مهم انجام

پایین بودن  -2کیفیت نامناسب دسترسی به خدمات و مادر شهر اصلی؛-1: بندي کرد جمع

توان  کمبود تعامالت اجتماعی که می -4کمبود احساس امنیت؛ و  - 3همبستگی اجتماعی؛ 

عنوان معیارهاي اصلی مؤثر بر کیفیت حس تعلق شهروندان در شهرهاي جدید  ها را به آن

این پژوهش بر آن است تا با فرض این موضوع که این شهرها مشکل . ایرانی در نظر گرفت

هایی از  یافته سطحی از هویت مکان در نمونه هاي تحقق رند، به بررسی شاخصهویتی دا

  .شهرهاي جدید که در جذب جمعیتی نیز موفق بوده است، بپردازد

  

  دوگانۀ حس مکان و حس المکان -2-2

مفهوم هویت از دیدگاه شهرسازي و معماري، غالباً در دو بخش مکمـل یکـدیگر، اول   

). 70: 1399خلیـل و دهقـانی،   (شود  م تمایز و استقالل مطرح میایجاد خاطره و تداعی و دو

اي پویـا، زنـده و در حـال تغییـر دائمـی اسـت و بسـتر تـاریخی،          با توجه به اینکه شهر پدیده

باشـد، اگـر شـهروندان نتواننـد ایـن       هاي مصنوع آن واجد هویـت مـی   فرهنگی، طبیعی و ویژگی

تطابق دهند، به سردرگمی و بحـران هویـت دچـار    عینیت کالبدي شهر را با تصورات ذهنی خود 
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هاي محیطی هستند کـه عامـل کلیـدي در     ترین بخش از کیفیت هاي بصري مهم ارزش. شوند می

  ).9: 1393دانشپور و ماستیانی، (شود  خاطر افراد محسوب می تقویت یا تضعیف تعلق

وسـیلۀ روابـط   مکان، فضاي داراي معنا است؛ به عبـارتی مکـان، قسـمتی از فضـا کـه بـه      

بـدین ترتیـب واقعیـت یـک مکـان، همـواره       . شـود  شود، تعریـف مـی   اجتماعی مشخص می

 & Logan(پذیراي آن است که تعریف خود را در دل یک فرآینـد اجتمـاعی جـاي دهـد     

Molotch, 1987: عنوان  روشنی، به طور مستقل، به توان مکان را به در عصر حاضر نمی). 47

هـا، سـایر    به کرد؛ بلکه هر مکـان را بایـد در کنـار دیگـر مکـان     شده تجر موجودیتی تعریف

همـه  . کنند، درك نمود ها و توصیفات که با هم تداخل دارند و به یکدیگر نفوذ می ویژگی

هـاي مختلـف ایجـاد شـوند      هاي مختلفی، در مکـان  شوند که هویت زمان باعث می آنها، هم

)Lipovac, 1997: 4 .(  

راپاپورت 
1
کند که در ترکیب با  کنندة فضا معرفی می از چهارعنصر تعریفمکان را یکی  

، هویت مکان را 2)1960(لینچ . دهند ساخت را شکل می معنی، زمان و ارتباطات، محیط انسان

مبناي او براي این شناسایی، . کند ها تعریف می فرد بودن آن از سایر مکان سادگی منحصربه به

گودال). 5: 1398حیدري افشار و واحدي، (ماهیت متفاوت و متمایز، داشتن است
3

، مکان را 

اي باز و انتزاعی ببینیم، مکان بخشی از فضا  که فضا را گستره درحالی: کند گونه تعریف می این

  ).32: 1379پور،  مدنی(شده است  وسیله شخص یا چیزي اشغال است که به

صـیات حسـی و   حس مکان، عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی بـا خصو 

افراد در سطح اولیه حس مکان، بدون توجه به کیفیات یا . گردد رفتاري ویژه براي افراد می

هـا   کنند و رابطـۀ آن  ها را در حد آشنایی تجربه می بسیاري از مردم، مکان. معناي آن هستند

ان ایـن افـراد توجـه عمیقـی بـه خـود مکـ       . ها است ها صرفاً از طریق فعالیت با برخی از مکان

. هاي آن تأثیري ندارد کنند که در مشارکت و فعالیت ندارند و سطحی از مکان را تجربه می

واسـطه درك   از دیدگاه پدیدارشناسانه ادراك حس مکان به معناي مرتبط شدن با مکان بـه 

                                                  
1. Rappaport
2. Lynch
3. Goodall
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تواند در مکان زندگی فرد به وجود آمده و  این حس می. هاي روزمره است نمادها و فعالیت

  ).8: 1395کاظمی، (عمق و گسترش یابد  با گذر زمان،

وتحلیـل از رفتـار،    کننـد کـه حـس مکـان از نظـر تجزیـه       پردازان غالباً تصـور مـی   نظریه 

. بینی سیستماتیک رفتار اسـتفاده کـرد   توان از حس مکان براي پیش تفکیک است و می قابل

ار را از طریـق  طـور غیرمسـتقیم رفتـ    دهـد کـه حـس مکـان بـه      عنوان نمونه، نتایج نشان می به

کـه یـک فضـاي نمـادین از آشـنایی،      » خانـه «. کند بینی می ها، باورها و هنجارها پیش ارزش

توان به سطح بـاالتر محلـه    بستگی عاطفی و تبلور حس تعلق است را می راحتی، امنیت و دل

شـناختی   هاي روان دهد که با اولین تجربه خانه فضاي احساسی را نشان می. و شهر تعمیم داد

هـاي   ما ارتباط نزدیک دارد و خاطرات دوران کودکی، ارتبـاط بـا خـانواده اصـلی و ریشـه     

  .فرهنگی و قومی را به همراه دارد

خانه یک پدیده پیچیده است کـه شـامل عناصـر و تجـارب قدرتمنـد فـردي اسـت، امـا         

نشـان   تر مانند شهر، جامعه و فرهنگ، خود را هاي بزرگ زمان در بسیاري از زمینه طور هم به

مفاهیم وابستگی به مکان . هاي اجتماعی قرار دارد دهد و همچنین تحت تأثیر سایر پدیده می

کند و چـه عـواملی و    می وتحلیل آنچه یک مکان را خانه اي در تجزیه طور گسترده و تعلق به

 Njwambe(کاررفته اسـت   شوند، به فرآیندهایی باعث ایجاد حس خانه و تعلق به محله می

et al, 2019: 418 .(شود، نـه بـه مکـان و یـک      منظور از حس مکان بیشتر به فرد مربوط می

مفهوم پیچیده و چندبعدي است که توسط احساسات، اعتقادات و رفتارهایی که انسان را با 

  ).Acedo et al, 2018: 4(گرفته است  سازد، شکل یک مکان مرتبط می

دهنده حس مکان در فضاهاي  تی شکلبر عوامل حیا) 1998(و مونتگمري ) 1991(پانتر 

پانتر این عوامل را شـامل عناصـر فیزیکـی، فعالیـت و معـانی      . اند عمومی شهري متمرکزشده

اي مشابه ایـن عوامـل را مشـتمل بـر فـرم، فعالیـت و تصـویر         مونتگمري، طی مطالعه. داند می

دار دیدگاه  داز وامپر ، هر دو نظریه)2010(بر اساس نظر کرمونا و همکارانش . داند ذهنی می

طور که بیـان شـد، حـس مکـان درك ذهنـی افـراد از محـیط و         همان. هستند) 1976(رلف 

بنابراین حس مکان مشتمل بـر جنبـه توصـیفی و    . احساس آگاهانه آنها نسبت به مکان است
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این به این معنی است که مفهوم حس مکان، هم مفهومی . احساسی از تجربیات محیط است

  .و فیزیکی استشناختی  روان

آید، فراتر از آگـاهی   وجود می ، تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به)1981(به گفتۀ استیل 

ها، معانی، عملکردهـا و   هاي خود از نشانه شخص بر اساس تجربه. از استقرار در یک مکان است

شـود   مـی  احتـرام  سازد و مکان براي او قابل شخصیت، نقشی براي مکان در ذهن خود متصور می

هـا   احساس مکان، تجربۀ همۀ چیزهایی است که مردم بـه مکـان  ). 13: 1397حبیبی و همکاران، (

بنابراین عواملی که در ایجاد حس مکان مؤثر هستند به دو دسـته عوامـل شـناختی و    . کنند القا می

در جــدول زیـر عوامــل و  ). Steele, 1981: 47(شـوند   ادراکـی و ویژگـی فیزیکــی تقسـیم مــی   

شـود،   طـور کـه مشـاهده مـی     همـان . شده است پردازان، ارائه هاي مدنظر هر یک از نظریه صشاخ

شمارند، اما آن را به شیوة خـود بیـان    پردازان، عوامل حس مکان را تقریباً یکسان می تمامی نظریه

این پژوهش، با پذیرش کلی دیدگاه مونتگمري، معیارهاي دیگـري را نیـز مـدنظر قـرار     . اند کرده

  .هاي فردي هد، براي مثال عامل ویژگید می

  عناصر مکان و عوامل مؤثر بر حس مکان -1جدول 

  پرداز نظریه
کانتر 

)1977(  
  )1998(مونتگمري   )1991(پانتر 

  عوامل

  فرم

/ سیماي شهري(عناصر کالبدي 

/ نفوذپذیري/ شده فرم ساخته

  )مبلمان/ منظر

/ نشانه/ نفوذپذیري/ فشردگی/ مقیاس(فرم 

  )قلمرو عمومی/ السطح اشغ

  فعالیت

جریان / کاربري اراضی(فعالیت 

جریان / الگو/ رفتار/ حرکت پیاده

  )سروصدا و بو/ حرکت سواره

/ حیات خیابانی/ سرزندگی/ تنوع(فعالیت 

رویداد و / فرهنگ کافه/ تماشاي مردم

/ عدم محدودیت زمانی/ هاي محلی سنت

  )فروشی خرده/ تبادل/ نقاط جاذب/ جریان

  رتصو

هاي  ویژگی/ خوانایی(معنا 

جذابیت و عملکرد / فرهنگی

  )هاي کیفی ارزیابی/ دریافتی

شناخت، دریافت و (تصویر ذهنی 

/ نمادگرایی و خاطره) (اطالعات

/ تجربۀ حسی/ تصویرپذیري و خوانایی

/ ترس/ پیچیدگی/ پذیرش/ پذیري دانش

  )شناختی رویکرد روان
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ادوارد رلف . مکانی است ان، حس المکانی یا بیترین سطح حس مک در این میان، پایین

طرز تلقی و رفتار غیر اصیل نسبت : دهد گونه شرح می در کتاب خود این حس این) 1976(

شـود کـه    هـایی منتقـل مـی    تر از طریـق وسـیله   ها از طریق چند فرآیند، یا شاید دقیق به مکان

هـا   کنند؛ یعنی تضعیف هویت مکانطور غیرمستقیم، حس المکانی را ایجاد می مستقیماً یا به

شـوند و   آیند، بلکـه مثـل هـم نیـز حـس مـی       تنها شبیه به هم به نظر می ها نه اي که آن تا نقطه

ــار مــی   ــه در اختی ــراي تجرب ــات یکســانی را ب ــد امکان هــا شــامل وســایل   ایــن وســیله. گذارن

نـد و  هـاي بـزرگ تجـاري، حاکمیـت مرکـزي قدرتم      اي، بنگاه جمعی، فرهنگ توده ارتباط

هـا را   ریشـه . گـردد  ترین سطوح مکـان بـازمی   حس المکانی به ژرف. سیستم اقتصادي است

شکلی و نظم تجربه شدنی را با نظمی  فرساید، تنوع را با یکسانی و یک برد، نمادها را می می

ترین سطح مشتمل بر بیگانگی عمیـق و شـاید    این حس در ژرف. کند مفهومی جایگزین می

,Relph. (عنوان خانه انسان است ز مکان بهبرگشت ا غیرقابل 1976: 91 (  

عنــوان مفهــوم مخــالف در نظــر  ، در مقالــه خــود مکــان و المکــان را بــه)2016(دووي  

. گیـرد  تنیـده همـان چیـز در نظـر مـی      هـاي درهـم   عنـوان ویژگـی   گیـرد، بلکـه بیشـتر بـه     نمی

اغلـب المکـان توصـیف    هـا و مراکـز خریـد     هـا، بـرج   هایی مانند پارکینگ، رستوران سایت

. رمق و ناشناس هستند ها بی اي هویت و اصالت هستند؛ آن شوند، زیرا فاقد احساس ریشه می

هـاي ارزشـمند در نظـر گرفتـه      اگر مفهوم مکان را معادل احساس مثبتـی از شناسـایی مکـان   

عنـوان یـک شـرایط هسـتی      اگـر حـس مکـان را بـه    . شود، المکانی فاقد این ویژگـی اسـت  

راي زندگی مدنظر قرار گیـرد، نقطـۀ مقابـل آن المکـانی نیسـت بلکـه کمبـود آن        شناختی ب

گونـه بـه نظـر نرسـد      آنچه براي برخی از افراد المکانی است، براي دیگران شاید ایـن . است

)Dovey, 2016: 257.(  
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  رابطۀ حس مکان و تعلق مکانی -2-3

ان حـس مکـان و تعلـق    در اینجا الزم است تا از خالل بررسـی مبـانی نظـري، رابطـۀ میـ     

بسـتگی مکـانی   دل(بر اساس نظریه پرتی و همکاران، سه بعـد  .مکانی روشن شود
1

، هویـت  

مکان
2

و وابستگی به مکان 
3

بسـتگی مکـان، دیـدگاه عـاطفی نسـبت بـه        وجود دارد کـه دل ) 

کنـد و   دهد، هویت مکان، مکان و هویـت شخصـی فـرد را مـرتبط مـی      مکان را پوشش می

به مکان، برخورد و رفتارهایی که انسان نسبت به مکـان دارد را پوشـش    سرانجام، وابستگی

در تحقیقـات خـود، انـواع مختلفـی از     ) 1992(هـامن   ).Acedo et al, 2018: 4(دهـد   مـی 

مکـانی   داري، بیگانگی، وابستگی و بی هاي مکانی را شناسایی نمود که مشتمل بر ریشه حس

بستگی افراد بـه جوامـع باعـث ایجـاد انـواع       و دلوي بیان نمود که رضایت، شناسایی . است

مطالعـۀ دیگـري کـه    ). Hummon, 1992: 253(شـود   مختلفی از حس مکـان در افـراد مـی   

هـاي   توسط کراس انجام شد، نشان داد که حس مکان ترکیبی از رابطـه بـا مکـان و فعالیـت    

عنـوي،  ارتبـاط بـا مکـان را مـرتبط بـا زنـدگی شخصـی، م       ) 2001(کـراس  . اجتماعی اسـت 

: 1396زاده نمینـی و همکـاران،    شـعبان (داند  ایدئولوژیکی، روایی، کاالیی شده و وابسته می

بستگی مکانی و تعهـد مکـانی    ، سه اصل مشتمل بر حس تعلق مکانی، دل)1991(شاماي ). 5

,Shamai(را تعیین نمود و همچنین در ادامه هفت سطح را شناسایی نمود  991: 49-350.(

شـده   شده، رابطۀ تعلق مکانی و حس مکـان، بـه دو صـورت ارائـه     اریف ارائهبر مبناي تع

تعلـق بـه   . شـده اسـت   در برخی از تعاریف، تعلق مکانی، باالتر از حس مکان تعریـف . است

آید و فراتر از آگاهی از استقرار در مکان اسـت، ایـن    وجود می مکان، بر پایۀ حس مکان به

. دانـد  و بدین ترتیب، انسان خود را جزئی از مکان مـی حس به پیوند فرد و مکان منجر شده 

، تعلـق مکـانی یکـی از    )1991(بنـدي شـاماي    چنین به استناد تعاریف دیگر، ماننـد دسـته   هم

                                                  
1. place attachment
2. place identity
3. place dependence
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تفاوتی نسبت به مکـان و احسـاس حضـور در     شده که پس از بی سطوح حس مکان تعریف

  .گرفته استدر این پژوهش نگاه دوم، مورد توجه قرار . گیرد مکان قرار می

  

  سطوح گوناگون حس مکان بر اساس دو دیدگاه مختلف -2جدول 

  )1991(شاماي   حس تعلق مکانی
پرتی و همکاران 

)2003(  

  فداکاري براي مکان  )2001(کراس   )1992(هامن 

  درگیري با مکان

  شناسایی اهداف مکان

  وابستگی مکانی

  بستگی مکانی دل

  داري ریشه

  وابستگی

  بیگانگی

  مکانی بی

  داري فراگیر ریشه

  داري فردي ریشه

  بیگانگی

  وابستگی

  مکانی بی

  هویت مکان

  وابستگی به مکان

    حس تعلق مکانی

  فهم قرارگیري در مکان

  توجهی به مکان بی

  

  

  تعلق مکانی -2-4

تعلق مکانی در اصطالح، به معناي تعلق به مکانی خاص است؛ مکانی مانند خانه که 

این حس را باید از تعلق . و او براي آن ارزش زیادي قائل استبراي فرد اهمیت دارد 

ها،  بین تعلق مکانی و تعلق به سایر گروه. تفکیک کرد... مکانی به گروه نژادي و مذهبی و

ها این است که هر دو براي  هاي آن یکی از شباهت. هایی وجود دارد ها و شباهت تفاوت

 Hung Ng: به نقل از 281: 1392و اصالحی،  مبارکی(کند  فرد راحتی و امنیت ایجاد می

et al, 2005 .(آید، فراتر از آگاهی از  وجود می تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به

شود و در آن انسان خود  ایـن حس به پیوند فرد با مکان منجر می. استقرار در مکان اسـت

ها، معانی، عملکردها و  نشانه هاي خـود از دانـد و بـر اسـاس تجربـه را جزئی از مکان می

احترام  سـازد و مکـان بـراي او قابل شخصیت، نقشی براي مکان در ذهن خـود متصـور می

  ). 263: 1395قشقایی و همکاران، (شود  می
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اي که به پیوند  گونه حس تعلق، نقش مهمی در تداوم حضور انسان در مکان دارد، به 

داند و بر اساس  صورت انسان خود را جزئی از کالبد میشود، در این  فرد با کالبد منجر می

ها، معانی، عملکردها و شخصیت، نقشی براي کالبد در ذهن خود  هاي خود از نشانه تجربه

فرد بوده و درنتیجه مکان براي او مهم و محترم  سازد، این نقش نزد او منحصربه متصور می

آن براي دمیدن روح تازه به کالبد توان از  در این مرحله است که می. شود شمرده می

در این مرحله رابطه . کمک گرفت و فضا را کیفیت بخشید و زیبایی آن را درك کرد

این حس، از دو عامل فضا و . انسان و فضا، حس تعهد و تعلق شخص نسبت به فضا است

یا و علی ن(شده و تغییرات هرکدام در میزان تعلق، مؤثراست  صورت توأمان ساخته انسان به

  ). 3: 1393جباریان، 

این مکان ممکن . تعلق به مکان مانند تعلق به گروه اجتماعی، مفهومی پیچیده است

کند؛  اکنون در آن زندگی می است خانۀ اجدادي یا محل تولد فرد یا مکانی باشد که او هم

حتی ممکن است مکان به فضاهاي ملموسی مانند کوچه، واحد همسایگی، محله، منطقۀ 

تعلق مکانی، باعث افزایش حس تعهد و مسئولیت فرد . تر از آن داللت کند یا گسترده شهر

کاهش این تعلق نیز باعث کاهش احساس مثبت فرد نسبت به . شود به محل سکونتش می

با توجه به پذیرش این نکته که بر اساس ). 4: 1395عرفانی و دشتی تهرانی، (شود  محیط می

هاي حس  لذا شاخص. باشد تعلق سطحی از حس مکان می، حس )1991(دیدگاه شاماي 

هاي  بندي دسته. مکان نیز باید قابلیت استفاده در سنجش حس تعلق را داشته باشند

) 1393(طور مثال احمدي و مهدوي  هاي حس تعلق وجود دارد به گوناگونی براي شاخص

یخی و جغرافیایی و شناسی، سیاسی و اقتصادي، تار ابعاد حس تعلق را در چهار بعد روان

ها،  منظور تدقیق بیشتر شاخص اجتماعی و فرهنگی مطرح کردند اما در این پژوهش به

شده  بندي پذیرفته هاي ایرانی را بر اساس دسته هاي سنجش حس تعلق در پژوهش شاخص

  .دهد مونتگمري که اصولی جهانی است، ارائه می
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  عوامل مؤثر بر حس تعلق -3جدول 

عامل سنجه پرداز هنظری

رم
ف

  اندازة شهر محل اقامت قبلی - 
)1390(و همکاران وارثی

  فضاهاي بنا شدة شهري - 

  ها، شبکه پیاده، سواره کیفیت سازگاري فرم شهري با کاربري - 

)1384(قاسمی اصفهانی 

  ...گیري و آفتاب: کیفیت اقلیم خرد فضاهاي شهري مانند - 

  ها تکیفیت ایمنی محیط براي فعالی - 

  ...کیفیت اصوات، بو و رایحه محیط و - 

بازدهی مصرف منابع : کیفیت طراحی شهري پایدار مانند - 

  ...ها و تقلیل آلودگی هوا و طبیعی، تعادل اکوسیستم

بندي فضایی،  فضایی شامل استخوان-کیفیت محیط کالبدي - 

  ...سازمان کالبدي و

وهوایی شرایط اقلیمی و آب - 

)1384(و همکاران  رضاطبع
توپوگرافی و شیب زمین - 

هاي زیرین زمین و  جنس خاك رویین و الیه: شناسی مانند زمین - 

  گسل

Mohammadi et al., (2016)  ایمنی - 

  تراکم و تعداد طبقات - 

Jannat Pour et al. (2018)

  فضاي سبز - 

  منطقه بندي - 

  دسترسی - 

  از و فضاي بستهتعادل بین فضاي ب - 

ت
الی

فع

)1393(مشکینی و همکاران   رضایت از دسترسی به خدمات شهري - 

  )1384(پور  اسماعیل  تعامالت اجتماعی - 

Mohammadi et al. (2016)

)1384(پور  اسماعیل  اي عملکرد فرا منطقه - 

  سرزندگی - 
ابراهیمی و سعیدي رضوانی 

)1395(
  یونقل عموم دسترسی به حمل - 

  پذیري انعطاف - 

  ارتباط و تداوم فعالیت پذیري - 
Mohammadi et al. (2016)

)1393(مشکینی و همکاران 
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  سپري کردن زمان در فضا - 

Mohammadi et al. (2016)رویدادپذیري  

ورسوم توجه به آداب

  کیفیت فیزیکی و امکانات - 

Jannat Pour et al. (2018)  
  ومی چندمنظورههاي عم حوزه - 

  هاي تجمع یادماندنی، مکان عناصر به - 

  آسایش - 

)1384(قاسمی اصفهانی   هاي رفتاري کیفیت قرارگاه - 

)1384(پور  اسماعیل  فرهنگ-

ی
هن

 ذ
یر

صو
ت

  حسی و ذهنی –کیفیت محیط ادراکی  - 
  )1394(قاسمی اصفهانی 

  ها کیفیت امنیت محیط براي فعالیت- 

  )1393(مشکینی و همکاران   امنیتاحساس  - 

  )1384(پور  اسماعیل  تاریخ - 

  رضایت، برابري در استفاده از میادین عمومی محله - 

Jannat Pour et al., (2018)  

  شفافیت - 

  نشاط و کیفیت بصري - 

  وضوح ظاهري، ارتباط معانی - 

  امنیت، خوانایی، منطقه بندي، نظارت بر محله - 

  ، عالئم، نمادهاي تاریخی، فرهنگی و طبیعیهویت - 

)1390(وارثی و همکاران   سمبل و نشان شهر - 

  درك طراحی - 

Mohammadi et al. (2016)

کنترل محدوده و قلمرو - 

  درك مسیرها - 

  خوانایی - 

  دریافت حس - 

  یابی جهت - 

  نشانه و عالئم - 

  احساس حریم شخصی - 

  معنا - 

  تجربه و خاطره - 
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ارتباط احساسی - 

  هاي فرهنگی نشانه - 

ی
ژگ

وی
 

ي
رد

 ف
ي

ها

باورها - 

Mohammadi et al. (2016)

حالت - 

مجاورت - 

خاطره - 

هیجان - 

انتظارات و آرزو - 

سن -  Mohammadi et al. (2016)

ابراهیمی و سعیدي رضوانی 

)1395(  

)1390(وارثی و همکاران 

جنسیت

میزان تحصیالت - 

مدت زندگی - )1390(وارثی و همکاران 

اشتغال و امنیت شغلی - 

مالکیت -  )1384(پور،  اسماعیل

  

  چارچوب مفهومی پژوهش - 2-5

شده، معناي حس مکان مورد توجه بوده و بر رابطه  هاي بررسی در بسیاري آر پژوهش

. بستگی و معانی مکان تمرکز شده است هاي کالبدي با دلمستقیم روابط اجتماعی و محیط

هاي کالبدي،  کالبدي متشکل از مؤلفه- عنوان یک ساختار اجتماعی در روانشناسی، مکان به

حال، مقاالت کمی در مورد  بااین. شده است فردي در نظر گرفته/ اجتماعی و شخصی

هاي فردي  ا ویژگیهاي محیط در ارتباط ب هاي حس مکان و رابطۀ ویژگی ویژگی

براي تدوین چارچوب مفهومی ضمن ). Raymond et al, 2017: 5(شده است  مشاهده

هاي ذکرشده در  هاي مطرح در رابطه با مکان و حس مکان، از شاخص گیري از مدل بهره

چنین مشکالت  هم. شده در حوزة حس تعلق، بهره برده شده است هاي انجام دیگر پژوهش

بندي شدند، نیز در تدوین مدل لحاظ  اي جدید که در بخش قبل جمععمومی و رایج شهره



  

  

  

1400، پاییز 48شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  206

در معرفی . سنجش براي شهرهاي جدید به دست آید شده تا مدلی جامع و قابل

پردازان بخش قبل یعنی کانتر، پانتر  هاي چارچوب مفهومی تنها استناد به آراء نظریه شاخص

تر مربوط به  هاي کلی ا در دستهه بندي شاخص و مونتگمري نشده و بنابراین ضمن دسته

. شده است فاکتور، شاخص و زیر شاخص ارائه: بندي سه سطحی حس تعلق، دسته

. اند شده پذیري، زیبایی عینی و آرامش تقسیم دستۀ دسترسی 3هاي کالبدي به  ویژگی

پذیري فعالیت و تنوع  هاي مشارکت، تعامل اجتماعی، انعطاف چنین فعالیت به دسته هم

حال، معنی با عوامل خوانایی، امنیت و خاطره پذیري  شده و درعین ها تقسیم کاربري

هاي فردي، شرایط  هاي فردي نیز در سه دستۀ ویژگی فاکتور ویژگی. سنجش شده است

  .اند شده فردي و طبقات اجتماعی بررسی
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  چارچوب مفهومی پژوهش - 1تصویر 
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  روش پژوهش -3

این پژوهش در ارتباط با شهرهاي جدید است، ابتدا به با توجه به اینکه قلمرو مکانی 

تعریف و بررسی اجمالی آن و برخی از مشکالت این شهرها و همچنین موضوع تعلق 

شهر  18در حال حاضر، . شود هاي پیشین در این شهرها پرداخته می مکانی در پژوهش

شهرهاي نسل اول  شهرهاي ایران در حال احداث هستند که به جدید دولتی در حاشیۀ کالن

چنین مقرر است،  هم. اند شدهشوند که بر پایه وابستگی به مادر شهر اصلی ایجاد شناخته می

شوند و بر  شهر جدید دیگر نیز تأسیس شود که شهرهاي جدید نسل دوم، شناخته می 11

درمجموع . اند ریزي شده پایه عدم وابستگی به مادر شهر و خوداتکایی اقتصادي برنامه

شرکت مادر (نفر است  4,904,000شهر جدید،  29شده براي  ت تخمین زدهجمعی

توزیع : هدف شهرهاي جدید نسل اول مشتمل بر. )1398تخصصی عمران شهرهاي جدید، 

متناسب جمعیت و اشتغال در سطح کشور، محدودیت منابع آب، خاك و انرژي در 

د فعالیت جدیداالحداث شهرها، ایجاد مناطق مسکونی براي کارکنان، یک یا چن کالن

هاي توسعۀ مسکن و ایجاد تعادل در بازار  اقتصادي، کمک به اجراي کمی و کیفی برنامه

  .مسکن، بوده است
  

  )1398شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید، (شهرهاي جدید نسل اول و دوم  -4جدول 

  استان
  شهرهاي جدید نسل اول

  شهرهاي جدید نسل دوم
  شهر جدید نام  نام مادر شهر

    خوارزمی  اندیشه  پردیس  پرند  تهران  تهران

    -   فوالدشهر  مجلسی  بهارستان  اصفهان  اصفهان

    -     بینالود  گلبهار  مشهد  خراسان رضوي

  پارس  سیراف      عالیشهر  بوشهر  بوشهر

    تیس      رامشار  زابل  سیستان و بلوچستان

  مکران  کوشک      علوي  بندرعباس  هرمزگان

    -     امیرکبیر  نمهاجرا  اراك  مرکزي

    -     رامین  شیرین شهر  اهواز  خوزستان

    تابناك      صدرا  شیراز  فارس
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    -       سهند  تبریز  آذربایجان شرقی

    حورا        -   همدان

    ایوانکی        -   سمنان

    -       هشتگرد  کرج و تهران  البرز

    سنندج        -   کردستان

    سمنگان        -   کرمان

  

منظور توزیع بهینۀ جمعیت و مهار رشد  به ،1364وزیران در سال  طبق مصوبۀ هیئت

شهر تهران، ایجاد شهرهاي جدید هشتگرد رویه کالن بی
1

، پرند، پردیس و اندیشه در دستور 

به دنبال این امر، محل استقرار شهر جدید . کار وزارت مسکن و شهرسازي قرار گرفت

جدید دیگر یابی سه شهرهاي اندیشه، توسط وزارت مسکن و شهرسازي، قبل از مکان

بر اساس مصوبۀ . هکتار برآورد شد 1495انتخاب شد و مساحت آن در مطالعات مقدماتی 

هزار نفر  40شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، سقف جمعیتی شهر  1368ماه  دي

هزار  60این شورا، سقف جمعیتی به  1371تعیین گردید و مجدداً بر اساس مصوبۀ آذرماه 

، طرح توسعه و عمران اندیشه با 1379و سرانجام در تاریخ فرودین ماه  نفر افزایش یافت؛

 7شهر جدید اندیشه در . هکتار تصویب گردید 1400نفر و وسعت  103500جمعیت 

  .کیلومتري جنوب غربی تهران احداث شد

نفر بوده و این شهر  116062، جمعیت شهر جدید اندیشه، 1395طبق سرشماري سال  

شهر تهران است و توانسته در  ترین شهرهاي جدید کشور و اطراف کالنیکی از پرجمعیت

شده خود  بینی مقایسه با سه شهر دیگر حاشیۀ تهران در دستیابی به هدف جمعیتی پیش

اند و  نشده طور کامل تکمیل هاي شهرهاي جدید هنوز به در ایران اکثر پروژه. تر باشد موفق

                                                  
الیحۀ تأسیس استان البـرز تصـویب و بـه مجلـس شـوراي اسـالمی        1388ماه  در جلسۀ هیئت دولت در تاریخ بهمن -1

طـور رسـمی    استان البرز بـه  1389در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در تاریخ مهرماه . فرستاده شد

شده است بود  اي است که اکنون به دو استان البرز و تهران تقسیم تا آن تاریخ استان تهران شامل محدوده. شکل گرفت

عنوان شهري جدید  مان تصویب الیحه تأسیس آن بهباشد در ز اکنون جز استان البرز می لذا شهر جدید هشتگرد که هم

  .براي سرریز جمعیت تهران پیشنهاد شد
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آمده از عملکرد  دست سی و ارزیابی نتایج بهها جمعیت کمی دارند که برر بیشتر آن

دهندة عدم موفقیت و یا موفقیت نسبی این شهرها در زمینۀ جذب  شهرهاي جدید نشان

رسد شهر جدید اندیشه، نمونۀ  وجود با توجه به جدول زیر، به نظر می بااین. جمعیت است

  .موفقی در جذب جمعیت باشد

  

  )1395سازمان آمار ایران، (ن وضعیت شهرهاي جدید اطراف تهرا -5جدول 

  هشتگرد  پرند  اندیشه  پردیسشهرهاي جدید

  1369  1369  1370  1370  سال شروع عملیات اجرایی

شده تا  تعداد واحدهاي مسکونی در حال ساخت و تکمیل

  1385پایان سال 
27163  23906  14823  34099  

شده تا  تعداد واحدهاي مسکونی در حال ساخت و تکمیل

  1387اهۀ اول سال م پایان شش
39299  24056  29196  47363  

  15619  5791  75596  25360  1385جمعیت ساکن در سال 

  51953  28733  96807  37257  1390جمعیت ساکن در سال 

  55640  97464  116062  73363  1395جمعیت ساکن در سال 

  

ز، تصویر میانی تصویر سمت چپ موقعیت شهرهاي جدید ایران و استان تهران و البر - 2تصویر 

  موقعیت شهرهاي جدید حاشیه شهر تهران، تصویر سمت راست نقشه شهر اندیشه و فازهاي آن
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اندیشه براي محدوده مطالعاتی این پژوهش، به دالیل متعددي صورت  3انتخاب فاز 

قرارگیري در مرکز  - 2گیري تقریبی محدوده و قدمت آن،  شکل - 1: گرفته است، ازجمله

باالتر بودن  -4تنوع الگوي سکونت،  -3، )2دم انفصال جدي همچون فاز ع(شهر اندیشه 

نزدیکی به مراکز اداري و  -6باالترین قیمت امالك در شهر و  - 5هاي خدماتی،  سرانه

هاي اخیر  هایی که در سال طور که گفته شد بیشتر پژوهش همان. تجاري شهر اندیشه

شگري بوده، اما این پژوهش با رویکرد صورت انجام پذیرفته، با استفاده از روش پرس

 31شده داراي  پرسشنامه طراحی. شده است گري انجام پژوهش میدانی و روش پرسش

  :اند هاي زیر بوده پرسش بوده و ساکنان گروه هدف، داراي ویژگی

 3سکونت در فاز  

سکونت دائمی در شهر اندیشه  

داشتن حداقل سابقه سکونت بیش از دو سال  

 سال20سن باالي  

 توزیع برابر جنسیتی(زن و مرد(  

ها تائید  نامه ارزیابی و اعتبار پرسش) نفر 10(پرسشنامه ابتدا توسط گروه متخصصین  

پرسشنامه، براي رسیدن به  382حجم نمونه نیز با استفاده از مدل کوکران، تعداد . شد

میل شد که نامه در محدوده تک پرسش 400بدین ترتیب . ، تعیین شد%95ضریب اطمینان 

پرسشنامه تائید و مورداستفاده  385هاي غیرقابل اتکا،  نامه پس از حذف تعدادي از پرسش

همچنین پس از تکمیل پرسشنامه توسط ساکنان، پایایی کلی پرسشنامه با . قرار گرفت

و با استفاده از آلفاي کرونباخ سنجیده شد که با توجه . اس.اس.پی.افزار اس استفاده از نرم

  .ها، مطلوب ارزیابی شد نامه ، پایایی پرسش0,788دار عددي به مق

  

  ها تحلیل داده -4

% 80طورکلی بیش از  به. شده است کنندگان در جدول زیر خالصه وضعیت کلی مشارکت

همچنین . ها متأهل بودند آن% 60سال سن داشتند و حدود  50دهندگان، کمتر از  پاسخ
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ر حال تحصیل بودند و حدود نیمی از زنان دهندگان شاغل یا د کل پاسخ% 60حدود 

% 42. مالک واحد مسکونی خویش هستند% 65حدود . اند دار بوده کننده نیز خانه مشارکت

نیز سابقه % 22. اند سال در شهر اندیشه داشته 5تا  2دهندگان، سابقۀ سکونت بین  پاسخ

مدت افراد در این  اهاند که این امر نشان از ماندگاري کوت سال داشته 10-5سکونت بین 

  .هاي اخیر دارد شهر و یا موج جدیدي از مهاجرت به این شهر در سال

  

شوندگان هاي فردي پرسش ویژگی -6جدول 

  درصد  پاسخ  متغیر  درصد  پاسخ  متغیر

  وضعیت تأهل

وضعیت   %40,7  مجرد

  مالکیت

  %65,1  مالک

  %33,7  مستأجر  %59,3  متأهل

  سن

  %46  سال 30کمتر از 

  شغل

  %37,2  لشاغ

 50تا  30بین 

  سال
36%  

در حال 

  تحصیل
24,4%  

  %4,7  بیکار  %10  سال 50بیش از 

  مدت اقامت

  %4,7  بازنشسته  ٪41,9  سال 5تا  2

  ٪22,1  سال 10تا  5

  ٪19,8  سال 15تا  10  %27,9  دار خانه

  ٪16,3  سال 20تا  15

  

به علت . شده است فزار آماري انجاما هاي نرم هاي اکتشافی این بخش با آزمون تحلیل

هاي غیرمستقیمی  امکان وجود درك غیر صحیح شهروندان از مفهوم تعلق مکانی، پرسش

در ابتدا همبستگی سه . مبنی بر ارزیابی تعلق مکانی در پرسشنامه مدنظر قرار گرفته است
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پرسش و ) فاز(پرسش مرتبط با هویت، پرسش مرتبط با مطلوبیت محدوده (پرسش اصلی 

متغیر . بررسی قرارگرفته استهاي دیگر مورد با پرسش) مرتبط با رضایت از محل سکونت

. اند شدهباشد که براي بررسی به چهار دسته تقسیم می 20تا  1مطلوبیت محله، عددي بین 

هاي مربوط به  منظور مشخص شدن مطلوبیت کلی محله از نظر ساکنین، پاسخ در ادامه به

شود، امتیاز مطلوبیت محله از نگاه  طور که مشاهده می همان. شده است این پرسش آورده

  .شهروندان، در سطح متوسط رو به باال ارزیابی شده است

  

  نتیجه تبدیل امتیاز مطلوبیت محله -7جدول 

  پاسخ  متغیر

امتیاز مطلوبیت 

  محله

  20- 17  16- 14  13- 11  10تا  1

28  30  74  40  

16,3%  17,4%  43%  23,3%  

  

ها با سه سؤال اصلی  میزان معناداري شاخص. اس.اس.پی.افزار اس با استفاده از نرم

ها  رابطۀ معناداري با بسیاري از شاخص» مطلوبیت محله«متغیر  دهد، نتایج نشان می. بررسی شد

پذیري، مشارکت، تعامل اجتماعی، امنیت،  هاي اجتماع با شاخص» هویت محله«متغیر . دارد

رضایت از محل «چنین  هم. دهد رابطۀ معناداري را نشان میره پذیريخوانایی و خاط

پذیري، فضاهاي شهري و امنیت محله دارد و  هاي تنوع رابطۀ معناداري با شاخص» سکونت

هاي مورد پرسش  در کل این متغیر، رابطۀ معنادار کمتري به نسبت دو متغیر دیگر با شاخص

دار با هر  باشد که رابطۀ معنی ه مهاجرت از اندیشه میهاي مهم، تمایل ب از دیگر سؤال. دارد

متخصص شهري در رابطه با اهمیت و اولویت  10در این پژوهش، نظر . سه متغیر اصلی دارد

ها در ایجاد تعلق مکانی پرسیده شد که در جدول زیر میانگین اولویت هر یک از  زیرشاخص

  ).8جدول (شود  مشاهده می 5تا  1ها از بین  زیر شاخص
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ها میزان رابطه سه متغیر اصلی با دیگر شاخص -8جدول 

  ها شاخص
نوع 

  آزمون

  متغیر

نوع 

  رابطه

اولویت 

گروه 

متخصص 

  )5تا  1(

مطلوبی

  ت محله

هویت 

  محله

رضایت 

از محل 

  سکونت

  1داري میزان معنی

  تمایل به مهاجرت از اندیشه
کانتی 

  2جنسی
  5  مستقیم0,000    0,000

فرم

پذیر یدسترس

  ي

  وجود پاتوق در محله
کرامر 

  3وي
  

0,04

2  
  3,1  مستقیم  

رضایت از میزان و 

کیفیت فضاهاي باز در 

  محله

کندال 

  4بی
0,009  

0,02

8  
  4,3  مستقیم  

فضاهاي 

  شهري

میزان سکوت و آرامش 

  محیطی
  3,95  مستقیم  0,002    0,017  کندال بی

  0,000  کندال بی  میزان پاکیزگی محله
0,04

3  
  3,3  مستقیم  0,000

  زیبایی عینی
وساز و  زیبایی ساخت

  ابنیه
  0,007  کندال بی

0,02

9  
  3,55  مستقیم  0,010

فعالیت

  
  پذیري تنوع

تنوع و تعدد سیستم 

  ونقل حمل
  0,044  کندال بی

0,07

8  
  4,8  مستقیم  

تنوع و تعدد خدمات 

  ورزشی
  2,9  مستقیم  0,000    0,000  کندال بی

تنوع و تعدد خدمات 

  یفرهنگ
  0,002  کندال بی

0,01

7  
  2,31  مستقیم  0,001

تنوع و تعدد خدمات 

  درمانی و بهداشتی
  4,12  مستقیم  0,000    0,000  کندال بی

تنوع و تعدد خدمات 

  تجاري
  3,85مستقیم  0,089  0,000  کندال بی

تنوع و تعدد خدمات 

آموزشی
    0,002  کندال بی

0,000  
  4,35  مستقیم

                                                  
1. significance
2. Contingency coefficient
3. Cramer's V
4. Kendall's tau_b
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ها و تنوع و تعدد پارك

  فضاي سبز
  0,000  کندال بی

0,000  
  3,25مستقیم

تعامل 

  اجتماعی

  تعامل همسایگان
کرامر 

  وي
  

0,03

8  
  4,23  مستقیم  0,001

  داشتن مشکل با همسایه
کرامر 

  وي
0,032  

0,01

2  
  3,86  مستقیم  

احساس نزدیکی 

فرهنگی، عقیدتی و 

  قومیتی با همسایگان

    کندال بی
0,09

6  
  3,55  مستقیم  

  ارکتمش

نقش مردم در برگزاري 

هاي مذهبی و  مراسم

  مناسبتی در محله

  0,004  کندال بی
0,01

8  
2,95  مستقیم  

نقش مردم در حل 

  مشکالت ساکنان محله
  0,105  کندال بی

0,04

2  
2,3  مستقیم  0,093

تصویر 

ذهنی

  خوانایی

شدن افراد جدید در  گم

  محله

کرامر 

  وي
  

0,00

0  
  3,2  مستقیم  

ه از فضاها داشتن خاطر

  شهري و نام محالت

کرامر 

  وي
  

0,00

0  
  4,12  مستقیم  

امنیت

مقدار فعالیت مجرمانه 

در سطح محله
  0,057  کندال بی

0,00

1  
  

معکو

س
3,8

  کندال بیامنیت محله در شب
0,000  0,00

0  
3,95مستقیم  0,059

  3,45  مستقیم      0,017  کندال بی  امنیت محله در روز

ناشناس اطالع از حضور 

در محله

کرامر 

  وي
0,067  

0,07

9  
3,03مستقیم  

ها ویژگی

ي فردي

شرایط 

سکونت و 

فردي

دلیل اصلی مهاجرت به 

اندیشه

کرامر 

  وي
0,031  

0,02

9  
3,96مستقیم  

    کندال بی  مدت اقامت
0,04

2  
3,56  مستقیم  0,024

  مالکیت واحد مسکونی
کرامر 

  وي
  

0,07

2  

0,000  
  3,75  مستقیم

    کندال بی  واحد مسکونی متراژ
0,10

0  

0,000  
  2,57  مستقیم

همگنی طبقات 

اجتماعی
      0,093  کندال بیتحصیالت

معکو

س
1,8



  

  

  

1400، پاییز 48شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  216

گیري ازنظر گروه متخصص شهري در رابطه با اهمیت و اولویت سه پرسش  با بهره

فرمول و ضرایب در . اصلی در ایجاد احساس تعلق مکانی، متغیر کشش فضایی تعریف شد

: شده براي تعریف این متغیر بر اساس نظر متخصصین به این صورت است که فتهنظر گر

، با هم جمع شده و 0,97و  1,15، با دو متغیر دیگر با ضریب 1,83متغیر مطلوبیت با ضریب 

ها، موردبررسی قرار  در ادامه رابطۀ این متغیر با شاخص. اند دهش تقسیم 3,95در نهایت بر 

شده  کند، در جدول زیر ارائه ی که مدل اولیه پژوهش را آزمون مینتایج این بررس. گرفت

در این جدول، ضمن مشاهدة آزمون آماري، میانگین نظر متخصصین در رابطه با . است

  .شده است اهمیت شاخص و تأثیرگذاري آن بر متغیر کشش فضایی، ارائه

  
  

  هاي حس تعلق خصداري رابطه میان متغیر کشش فضایی با شا بررسی معنی -9جدول 

  نوع آزمون  عامل
میزان 

داري معنی
  نوع رابطه

مستقیم  0,002  کانتی جنسی  تمایل به مهاجرت از اندیشه

  فرم

  پذیري دسترسی
رضایت از میزان و کیفیت فضاهاي باز 

  در محله
  مستقیم  0,018  کندال بی

  فضاهاي شهري
  مستقیم  0,000  کندال بی  میزان سکوت و آرامش محیطی

  مستقیم  0,000  کندال بی  ان پاکیزگی محلهمیز

  مستقیم  0,001  کندال بی  وساز و ابنیه زیبایی ساخت  زیبایی عینی

  پذیري تنوعفعالیت

  مستقیم  0,018  کندال بی  ونقل تنوع و تعدد سیستم حمل

  مستقیم  0,000  کندال بی  تنوع و تعدد خدمات ورزشی

  مستقیم  0,000  کندال بی  تنوع و تعدد خدمات فرهنگی

تنوع و تعدد خدمات درمانی و 

  بهداشتی
  مستقیم  0,000  کندال بی

  مستقیم  0,001  کندال بی  تنوع و تعدد خدمات تجاري

  مستقیم  0,000  کندال بی  تنوع و تعدد خدمات آموزشی

  مستقیم  0,000  کندال بی  ها و فضاي سبز تنوع و تعدد پارك
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  مستقیم  0,001  کانتی جنسی  نتعامل با همسایگا  تعامل اجتماع

  مشارکت

هاي  نقش مردم در برگزاري مراسم

  مذهبی و مناسبتی در محله
  مستقیم  0,001  کندال بی

نقش مردم در حل مشکالت ساکنان 

  محله
  مستقیم  0,024  کندال بی

تصویر ذهنی 

شناخت، (

دریافت و 

  )اطالعات

  مستقیم  0,034  کانتی جنسی  شدن افراد جدید در محله گم  خوانایی

  امنیت

  معکوس  0,006  کندال بی  مقدار فعالیت مجرمانه در سطح محله

  مستقیم  0,000  کندال بی  امنیت محله در شب

  مستقیم  0,000  کندال بی  امنیت محله در روز

هاي  ویژگی

  فردي

شرایط سکونت 

  و فردي

  مستقیم  0,001کندال بی  مدت اقامت

  مستقیم  0,034  کانتی جنسی  مالکیت واحد مسکونی

همگنی طبقات 

  اجتماعی
  معکوس  0,043  کندال بی  تحصیالت

  

  بحث -5

هاي  هاي کالبدي و فعالیتی، شاخص در این پژوهش مشخص شد که عالوه بر شاخص

اجتماعی با تعلق مکانی رابطۀ معناداري دارند؛ بدین معنا که با افزایش یا کاهش یکی، 

دهد، از نظر متخصصین  شده نشان می ن شد، مطالعۀ انجامپیرو آنچه بیا. کند دیگري تغییر می

هاِي عامل اجتماعی  ، شاخص3,64هاي مرتبط با عامل فرم  طور میانگین تأثیر شاخص به

 3,12هاي فردي  هاي ویژگی و شاخص 3,59هاي عامل تصویر ذهنی  ، شاخص3,53

یت محله، هویت محله و مطلوب(ازنظر ساکنین نیز متوسط معناداري سه متغیر اصلی . باشد می

هاي عامل اجتماعی  ، شاخص98,3%هاي عامل فرم  با شاخص) رضایت از محل سکونت

% 96,7هاي فردي  هاي ویژگی و شاخص% 97,2هاي عامل تصویر ذهنی  ، شاخص97,3%

هاي فرم، فعالیت و ذهن از دید  طور تقریبی تأثیر هر یک از شاخص باشد، درنتیجه به می

نظرات متخصصین و ساکنین تقریبًا دربارة تأثیر هر . باشد ن یکسان میمتخصصین و ساکنی

ریزي  بنابراین متخصصین باید توأمان در طراحی و برنامه. یک از عوامل نیز یکسان است
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حال نتایج نشان داد که شهر جدید اندیشه در  درعین. ها توجه نمایند شهرهاي جدید به آن

در زمینۀ خوانایی محله، . وضعیت ضعیفی قرار دارد زمینۀ همبستگی و تعامل اجتماعی در

  .ها در شهر، از ویژگی خاصی براي ساکنین برخوردار نیستند معابر و تقاطع

در ادامه در تصویر زیر، عوامل مؤثر بر کاهش حس تعلق مکانی به شهر جدید اندیشه 

مکان حاصل  طور که بیان شد، حس تعلق مکانی از پیوند انسان با همان. شود ارائه می

هاي سازندة مکان نیز مشتمل بر ابعاد فرم، فعالیت و تصویر ذهنی هستند،  شود و مؤلفه می

یافته و بنابراین  چنانچه در هر دو الیه مشکالتی وجود داشته باشد، حس تعلق مکانی کاهش

نی بر اساس نتایج، در شهر جدید اندیشه، به دلیل ناهمگ. کند پیامدهاي ناشی از آن بروز می

اند ارتباط مناسبی با یکدیگر  طبقات اجتماعی و تنوع قومیتی و فرهنگی، ساکنان نتوانسته

همچنین عامل کم . شده است برقرار نمایند و ارتباطات و انسجام اجتماعی کمرنگ گزارش

بودن مدت سکونت در کاهش این حس مؤثر بوده و میزان تحصیالت و شغل ساکنان شهر 

  .مردم به شهر جدید تأثیر داردنیز بر کاهش حس تعلق 

هاي مکان نیز، عواملی چون کمبود فضاي همگانی،  در این میان در سطح الیه 

پذیري و تعامل اجتماعی،  یکنواختی نما و سیما در الیه فرم، عواملی چون کاهش مشارکت

کمبود تنوع فعالیتی و فراغتی و متوسط بودن سطح خدمات در الیه فعالیت و عواملی چون 

کاهش خوانایی، خاطره و امنیت در الیه تصویر ذهنی بر کم شدن حس تعلق مکانی منجر 

این حس خود را در قالب رضایت و مطلوبیت متوسط رو به پایین در بین . شده است

. دهد و منجر به وجود تمایل ساکنین به ترك شهر جدید اندیشه شده است ساکنان نشان می

. اند اندکی بر کمرنگ شدن این حس تأثیرگذار باشند ستهکننده توان هرچند عوامل تعدیل

این عوامل مشتمل بر قیمت پایین مسکن، ساخت نسبتًا مناسب شهر، نزدیکی به شهر تهران 

  .و دسترسی به امکانات نسبی هستند
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  عوامل مؤثر بر کاهش حس تعلق به شهر جدید اندیشه از دید ساکنان - 3تصویر 

  

  گیري نتیجه -6

ر که در مبانی نظري بیان شد، حس مکان نوعی احساس مردم به مکانی خاص است طو همان

انسان در برخورد با یک مکان فیزیکی و مشاهده . گیرد که با تعامل مکان و شخص شکل می

عملکرد آن با توجه به دانش خود در مورد معانی غالب فضا، رابطۀ احساسی با مکان ایجاد 

اي براي تعریف شرایط فرد در مکان، نیاز بوده و  ساس پایهنوبۀ خود، این اح کند، به می

عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت، تحصیالت، تجربیات، . کنندة شخص است توصیف

اي از این  بنابراین، مجموعه. گیري این حس نقش مهمی دارند ها در شکل فرهنگ و گرایش

کنند و این  رد ایجاد میهاي مختلفی در ف هاي مختلف، احساس و واکنش عوامل در مکان

اگر مردم نسبت به مکانی احساس منفی داشته باشند، . حواس ممکن است مثبت یا منفی باشند
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تفاوت باشند یا ممکن است از آن اجتناب کنند،  ممکن است نسبت به آن مکان بی

کنند، این به آن معنی است که آن  که وقتی مردم نسبت به مکانی احساس مثبت می درحالی

  .خواهند آنجا باشند و با آن ارتباط برقرار کنند ان را دوست دارند و میمک

شود و آنها نسبت به آن مکان احساس  بنابراین سرنوشت مکان براي آنها مهم می

واضح است که اگر شخصی زمان زیادي را در مکان خاص بگذراند و . کنند مسئولیت می

یابد و در این  بت به مکان افزایش میارتباط بیشتري برقرار کند، احساس عاطفی او نس

هاي فردي بر  دهد که الیۀ ویژگی این توضیحات نشان می. شود حالت تعلق مکانی ایجاد می

گفته  در این میان الیۀ مکان با سه مؤلفۀ پیش. کاهش یا افزایش حس تعلق مکانی تأثیر دارد

الزم است که در تمامی  رسد، طورکلی به نظر می به. گیري این حس مؤثر است نیز در شکل

ها، به  یابی و مدیریت آن گیري براي احداث شهرهاي جدید تا مکان مراحل، از تصمیم

هویتی و بحران تعلق مکانی کاسته شده و به  مبحث هویت شهري توجه شود تا از بحران بی

  .ابعاد روحی و روانی ساکنان شهرهاي جدید توجه شود

با . شود شده ارائه می هاي مطرح ها، پاسخ پرسش س یافتهها، بر اسا پیش از ارائۀ پیشنهاد

استناد به نتایج، عواملی که در ارتقاء یا کاهش تعلق مکانی در شهرهاي جدید مؤثر هستند 

یک عامل نبوده، و ایجاد هویت در شهرهاي جدید، اقدامی است که منحصر به دخالت در 

فرهنگی و  –لبدي، اجتماعیهاي مختلف محیطی، کا شود، بلکه جنبه یک جنبه نمی

رو جهت ایجاد هویت در شهرهاي جدید و ازجمله شهر  ازاین. شود اقتصادي را شامل می

هاي یک  ها و داشته جدید اندیشه، شناخت ابعاد و عناصر هویت هر شهر بر اساس پتانسیل

ی، تواند ویژگی طبیع ها می این قابلیت. شهر، یکی از اولین اقدامات در این زمینه است

ها، در پاسخ به پرسش  بر اساس یافته. فرد شهر باشد جتماعی و یا منظر منحصربهفرهنگی، ا

توان گفت تعلق مکانی قوي در  موفقیت شهر جدید اندیشه در ایجاد تعلق مکانی، می

ساکنین شهر جدید اندیشه ایجاد نشده و این شهر در زمینۀ همبستگی و تعامل اجتماعی در 

در بعد تصویر ذهنی هم وضعیت مناسبی نداشته و ساکنین این . داردوضعیت ضعیفی قرار 

.شهر تمایل نسبی به ترك این شهر دارند
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عنوان یک عاملی که ساخت یا  جاي اینکه حس مکان را تنها به شود به پیشنهاد می

رفتار و -عنوان ویژگی که رابطه بین ادراك دهد؛ به بازنمایی اجتماعی را نشان می

در این راستا بهتر است . دهد، در نظر گرفت اخت اجتماعی را نشان میفرآیندهاي س

شوند و سایر اشکال  هاي آتی روابط بین معانی مکان که دفعتاً درك می محققان در پژوهش

طور مستقل و با هم ارزیابی  شوند را به معناي مکان که در فرآیندهاي طوالنی ساخته می

گیري مفهوم، کامًال مبتنی بر رویکرد  ر توسعه و اندازهجاي تمرکز ب کنند و بهتر است تا به

ساخت اجتماعی، به جستجوي یک فرآیند چندگانه که درك درستی از پویایی روابط 

ها و راهکارهاي مؤثر  بر این اساس برخی از توصیه. کند، بپردازند ادراك مکان را فراهم می

  :شود هاي سازندة آن ارائه می هبر ارتقا تعلق مکانی ساکنین شهر جدید اندیشه در الی

  

  پیشنهادها در الیۀ فرم

 ازآنجاکه فرم مشتمل بر عناصري چون الگوي دسترسی، الگوي ابنیه و الگوي

بلوك است، الزم است تا با توجه به عواملی چون بستر طبیعی، زمینۀ اجتماعی و اقلیمی، 

مؤثر بر آن باشد، در  چنانچه فرم در انطباق با عوامل. فرمی مطلوب را پیشنهاد داد

  .شود کالبدي محقق می-هاي مختلف هویت فرمی مقیاس

 براي تقویت هویت کالبدي در مقیاس خرد نیز توجه بر عامل تمایز و تفاوت حائز

ها، الگوي مبلمان  هاي فیزیکی در گونه شناسی شکل ساختمان ایجاد تفاوت. اهمیت است

  .شودتواند مانع از یکنواختی شهر  می... شهري و

پذیري و نفوذپذیري فیزیکی دو معیار کیفی مهم و مرتبط با فرم فیزیکی  دسترسی

اي که این دو معیار کیفی در سطوح مختلف  شهر هستند، بنابراین طراحی فرم شهر به شیوه

  .در مقیاس شهر، ناحیه و محله تأمین شوند، بر مطلوبیت کارکرد فرمی شهري تأثیر دارد

عنوان یک عنصر فرمی که به نسبت مناسب  گانی، بهموضوع وجود فضاهاي هم

تنها از حیث فرمی  شود، نه ازحد می شود و مانع از فشردگی بیش رابطۀ توده و فضا منجر می

شود، بلکه از الزامات ساخت شهرهاي جدید است  مهم است و به تولید فرم پایدار منجر می
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هاي  این فضاها در مقیاس. دهدهاي اجتماعی را در خود اسکان می که تنوعی از گروه

مختلف چون محله و شهر، بستر حضور و فعالیت ساکنان شهر بوده و ضمن ایجاد حس 

ها و  مثبت به مکان و ارتباط فعالیتی آنها به فضا، به برقراري ارتباط اجتماعی میان قومیت

  .شود هاي مختلف منجر می فرهنگ

  

  پیشنهادها در الیۀ فعالیت

تنها مشارکت در امور  ت بین ساکنین در سطوح مختلف، نهایجاد فضاي مشارک

تواند، در ایجاد حس  ها و نهادها می محلی چون برگزاري مراسم، بلکه مشارکت با سازمان

در واقع شنیده شدن و نقش داشتن در تغییر و بهبود مشکالت . تعلق اجتماعی مؤثر باشد

شود،  محور می ر مدیریت دولتفضاها، که منجر به مدیریت مردم محور فضاها در کنا

هرچند مهارت مشارکت نیز . آورد بستري براي برقراري ارتباط مؤثر با محیط فراهم می

هاي خالقانه، بستر مشارکت طلبی  بسیار مهم است و بنابراین باید از طریق آموزش و روش

  .و نه مشارکت گریزي را فراهم نمود

مگانی در الیۀ فرم گفته شد، ایجاد گونه که در رابطه با اهمیت فضاهاي ه همان

تواند بستر فضایی و اجتماعی را براي  ها و مراسم می فضاهاي عمومی و تأکید بر مناسبت

افزایش تعامل و ارتباط میان ساکنان شهر فراهم آورده و ضمن ایجاد پیوندهاي اجتماعی 

  .به ارتقا تعلق مکانی منجر گردد

پذیر، بستري براي حضور و فعالیت است ها و عملکردهاي انعطاف وجود کاربري .

هاي مناسب و تأمین عدالت  ریزي کاربري اراضی ضمن تأمین سرانه در واقع در برنامه

ها، بستر برند سازي شهري را نیز فراهم  توزیعی، الزم است تا با تأکید بر برخی از کاربري

  .نمود و از این منظر بر ارتقا هویت فعالیتی تأثیر گذارد

ها از عوامل مؤثر بر  ین ارتباط نباید این امر را فراموش نمود که خرده فعالیتدر هم

هایی که منجر  پذیري منتج از آن هستند، بنابراین تأکید بر فعالیت ارتقا سرزندگی و اجتماع

شود، توأمان بر ارتباطات اجتماعی پایدار نیز  به حضور فعال افراد در سطح شهر و محله می
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ریزي کاربري، بر طراحی فضاهاي عمومی  این امر در کنار برنامه. گذارد تأثیر می

هاي فعال فعالیتی، بر حضور و وابستگی  پذیر تأکید نموده و از طریق ایجاد لبه اجتماع

  .گذارد عملکردي افراد به فضا تأثیر مثبت می

هاي مختلف ساکن در  حال توجه به الگوهاي فراغتی و نیازمندهایی گروه درعین

در واقع وابستگی افراد به . ریزي کاربري مورد توجه قرار گیرد الزم است تا در برنامهفضا 

تواند آنها را به فضا پیوند داده و بستر حضور و فعالیت آنها  واسطۀ تأمین عملکرد می فضا به

مثابه شهر  این نگاه منتج از رویکردي است که شهر جدید را به. را در فضاها ممکن سازد

  .کند یر وابسته تعریف میمستقل و غ

به همین . ترین معیارهاي کیفی فضاهاي موفق است تنوع و اختالط کاربري از مهم

ریزي اراضی شهرهاي جدید و معیارهاي عددي مربوط به  دلیل الزم است تا در کنار برنامه

ر، ها ضامن، اقتصاد پویات تنوع کاربري. هاي کیفی بعد فعالیت تأکید شود کاربري، به جنبه

ها را در سطوح  شود که اختالط کاربري سرزندگی باالتر و پویایی است؛ بنابراین توصیه می

.مختلف فضاهاي محلی تا شهري با مطالعه خواست و نیاز شهروندان مدنظر قرار داد

  

  پیشنهادها در الیۀ تصویر ذهنی

عناصر  هاي ارتقا خوانایی و تشخص پذیري فضاها، استفاده از ترین روش از متداول

شود که براي ارتقا  بخش در شهر و محالت است و بنابراین توصیه می و نمادهاي هویت

  .ها بهره برد ادراك و تصویرپذیري ذهنی، از نمادها و المان

ها ساکنان شهرهاي جدید  ها و قومیت ها با فرهنگ ارتباط میان نمادها و المان

  .ثر باشدپذیري فضا و ایجاد خاطره مؤ تواند، در ادراك می

شود ها تأمین می ها و گره تنها از طریق مسیرها، بلکه از طریق نشانه خوانایی فضا نه .

هاي جدید شهري که  ها، عمومًا استفاده از شبکۀ شطرنجی در توسعه در ارتباط با راه

تر است، بر کاهش خوانایی مؤثر است، به همین  کند و اقتصادي تر می تفکیک را آسان

شود تا حداقل در مسیرهاي ساختاري در سطوح شهر تا محله از طریق  دلیل توصیه می
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. ها و پوشش گیاهی آنها را خواناتر نمود هاي خاص، نشانه دیگري چون استقرار فعالیت

پذیري است، لذا الزم  ترین عوامل مؤثر بر ادراك ها نیز از مهم موضوع خوانایی ورودي

حی مناسب، خوانا بوده و حس دلپذیري، هاي شهر جدید با طرا است تا تمامی ورودي

گرا  ها نیز باید به صورتی طراحی شوند که درون گره. تشخص و پذیرندگی را القا نماید

  .یابی و خوانایی را تأمین نمایند گرا جهت نبوده و با الگویی برون

ریزي و طراحی مراکز محلی در  محله محوري و ایجاد محلیت از طریق برنامه

.در وابستگی افراد به محله تأثیر داردمقیاس محلی، 

اي مناسب و منتج از هویت ساکنان، در ارتباط  گذاري فضاها و محالت به شیوه نام

هاي عمومی و تکراري یا منطبق  در واقع فضاهایی که با نام. ذهنی فرد با محیط مؤثر است

.مؤثر باشندتواند در ایجاد ارتباط فرد با محیط  شوند، نمی گذاري می بر عدد نام

 ایجاد امنیت محیطی در شب و روز از طریق تأمین روشنایی و فراهم کردن بستر

  .هاي فعال و تأمین نظارت اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد حضور افراد چون ایجاد لبه
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