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چکیده
حس تعلق شــهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسنآباد تهران با اســتفاده از بررسیهای میدانی مبتنی بر مشاهده و
نظرســنجی پرسش نامهای که براساس معیارهای عوامل اجتماعی ،ادراکی  -شناختی فردی و محیطی کالبدی و شاخصهای
ارزش و ترجیج ،خاطرهانگیزی ،احساس امنیت ،آشنایی با مکان ،تشخص مکان و رضایتمندی از ویژگیهای کالبدی آن که به
مثابه عناصر اصلی ارتباطدهنده حس تعلق و هویت مکانی منظور شــدهاند به صورت مقایســهای و از طریق تحلیل نتایج مورد
ارزیابی قرار گرفته اســت .تحلیل دادهها و تفسیر نتایج حاصل از پرسش نامه نشان داد که ارتباط معناداری میان هویت مکانی
و حس تعلق به مکان وجود دارد .در واقع توجه و تمرکز اصلی تحقیق ،ارزیابی مقایســهای حس تعلق شــهروندان به دو میدان
مورد مطالعه از طریق بررسی هویت مکانی بوده و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که هویت مکانی و حس تعلق به میدان
ایالت ارومیه نسبت به میدان حسنآباد تهران ،بیشتر احساس میشود.

Email: elnaz.esmaeili88@gmail.com
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مجموعهای از ارزشهای فردی و جمعی ،رخدادها ،شــکلها ،رنگها و
بافتها باعث شکلگیری هویت مکانی میگردند .میادین شهری؛ عالوه
بر کالبد و کارکرد خویش ،واجد معانی هستند که با گذر زمان و با تغییرات
ایجاد شــده در آن ،هویت مکانی آنها نیز تغییر مییابد .میادین شــهری
به عنوان مکانی که تعامالت شــهری در آنها به وقــوع میپیوندند ،در
تعیین هویت شــهر و در نتیجه حس تعلق شهروندان نقش بسزایی ایفا
میکنند .میدان ایالت ارومیه و میدان حســنآباد تهران که هر د و در یک
دوره زمانی همسان احداث شــدهاند ،با گذشت زمان تغییراتی را به خود
گرفتهاند؛ ســاخت بناهایی با الگوی متفاوت نســبت به بقیه بناها ،تغییر
در برخی ویژگیهای کالبدی و یا مرمت آنها از مواردی اســت که سبب
شــده هویت مکانی این میادین دستخوش تغییر و تحول قرار بگیرد .از
طرفی حس تعلق به مکان یکی از عوامل مؤثر در ارزیابی ارتباط انسان با
مکان و ایجاد مکانهای انسانی با کیفیت میباشد .چراکه در نتیجه این
ارتباط ،انســان خود را جزئی از مکان دانسته و از طریق خاطرات فردی
و جمعــی و همچنین تجربههای خود ،نقشــی برای مکان در ذهن خود
متصور میشود و مکان برای او قابل درک میشود .در این راستا توجه به
حس تعلق شهروندان در دو میدان یاد شده و بررسی آن از طریق هویت
مکانی اهمیت بسزایی مییابد .هدف و توجه اصلی این پژوهش ارزیابی
مقایسهای حس تعلق شــهروندان در دو میدان مذکور از طریق بررسی
هویت مکانی میباشد و سؤاالت پژوهش حاکی از این است که در کدام
یک از میادین ،هویت مکانی در میان شهروندان بیشتر احساس میگردد؟
و نیز میزان حس تعلق در کدام یک از میادین بیشتر است؟
پس از گردآوری اطالعات به صورت مطالعات کتابخانهای و برداشــت
میدانی ،ابتدا مدل عوامل اساســی و شکلدهنده هویت مکانی تبیین و با
بررسی این مدل در دو میدان ،معیارهای مربوط به حس تعلق شهروندان از
آن استخراج شده است .این معیارها در تدوین سؤاالت پرسشنامه استفاده
گردیده و حس تعلق و هویت مکانی در هر دو میدان بررســی میشود.
روش پژوهش
با توجه به هدف و تمرکز اصلي تحقيق كه ارزیابی مقایسهای حس تعلق
شــهروندان در دو میدان ایالت ارومیه و میدان حسنآباد تهران از طریق
بررسی هویت مکانی اســت ،روش تحقيق اين پژوهش برپایه مطالعات
کتابخانهای شامل تبیین مفاهیم و تدوین مدل نظری تحقیق و مطالعات
میدانی شامل مشــاهده و گردآوری دادههای حاصل از پرسشنامه قرار
دارد .مطالعــات میدانی در تلفیق با بررســیهای مبنایی و کتابخانهای،
دستمایههای الزم کمی و کیفی را به منظور توصیف و تحلیل یافتههای
حاصــل از مطالعات ،در اختیار قرار میدهد .بنابراین روش تحقیق کیفی؛

برای فهم ،مالحظه مســأله و جوانب آن از یک سو و روش تحقیق کمی
شــامل تکنیکهای تجربی و آماری از ســوی دیگر ،به منظور دستیابی
بــه هدف تحقیق بهرهگیری شــده و متغیرهای مربوطــه در هریک از
بخشهای مقاله توضیح داده شــده است .در نهایت یافتههای حاصل از
دادههای پرسشنامهای که به طور مجزا برای دو میدان مذکور به دست
آمدهاند ،با روش مقایسهای مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفته است.
ســؤاالت پرســشنامه در ارتباط با حس تعلق و هویت مکانی تدوین
گردیده و پاســخهاي مربوطه نیز با استفاده از طيفبندي ليكرتي تحلیل
شــده اســت .جهت روايي؛ پرســشنامه ،طي چند مرحله با مشــورت
متخصصان مطالعات هويتي به صورت نهايي طراحي شد .جامعه آماري
تحقيق؛ شــامل استفادهکنندگان از این میدان که در دو گرو ِه کارمندان و
شاغالن در ادارهها و فروشندگان مغازهها و بقیه مردم که در میدان حضور
دارند ،میشود .حجم نمونه مورد مطالعه در هر میدان  100نفر بوده که در
مجموع  200نفر میباشد.
به منظور توزيع متناسب نمونه در سطح جامعه مورد مطالعه ،نمونهگيري
در دو مرحله صورت پذيرفت ،ابتدا پرســشنامه به افراد مستقر در میدان
شــامل کارمندان ،شاغالن و فروشــندگان توزیع شــد .در مرحله دوم
ِ
برای توزیع پرســشنامه به مردمی که در میــدان حضور دارند از روش
نمونهگيري احتمالي یا تصادفی و خوشهای استفاده گردیده ،بدین ترتیب
که ابتدا میدان را به چهار بخش تقسیم نموده و از هر  10نفر که وارد آن
بخش از میدان میشد ،آخرین نفر انتخاب گردیده و پرسشنامه به او ارائه
و تحویل میگردید .جامعه آماری عبارتند از:
در میدان ایالت :سن مراجعین 15 :تا  24سال  25 ، ٪24تا  34سال
 35 ، ٪39تا  59سال  ٪25و باالتر  12درصد.
جنســیت ٪56 :مذکر و  ٪44مؤنــث  -وضعیت تأهل ٪ 43 :مجرد و
 ٪57متأهل.
میزان تحصیالت ٪2 :کم ســواد ٪13 ،زیردیپلــم ٪22 ،دیپلم٪40 ،
لیسانس ٪23 ،فوق لیسانس و باالتر.
در میدان حســن آباد :ســن مراجعین 15 :تا  24سال  25 ، ٪11تا 34
سال  35 ، ٪45تا  59سال  ٪36و باالتر  8درصد.
جنسیت ٪92 :مذکر و  ٪8مؤنث  -وضعیت تأهل ٪ 34 :مجرد و ٪66
متأهل.
میزان تحصیالت ٪3 :کم ســواد ٪5 ،زیردیپلــم ٪54 ،دیپلم٪27 ،
لیسانس ٪11 ،فوق لیسانس و باالتر.
تحليل دادهها در حالت مقايســهاي با يكديگر بــوده و با جمع نمودن
امتیــازات مربوط به متغیرهای هر شــاخص و میانگیــن گرفتن از آنها،
امتیاز آن شاخص بهدست آمده است و سپس با میانگین گرفتن از امتیاز
شــاخصهای هر معیار ،امتیاز آن معیار حاصل شــده است .در نهایت با
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هویت مکانی بخشــی از زیرســاختهای هویت فردی انسان و حاصل
شــناختهای عمومی او درباره جهان فیزیکی اســت که انســان در آن
زندگی میکند .پروشانســکی به اهمیت رابطه متعادل بین هویت مکانی
فرد و ویژگیهای محیط بیرونی تأکید میکند .انســان طی زمان برای
خود هویت مکانی قائل میشــود این هویت مکانی تصویری مســتقل
در ذهن فرد میشــود (بهزادفر .)65 ،1390 ،او معتقد اســت هویت مکانی
زیرمجموعهای از هویت خویش اســت .فرد تنها محیط را در ذهن خود
ثبت نمیکند بلکه احساسات و ایدههایش را در مورد آن بسط میدهد و
با محیط خود از همان راهی ارتباط برقرار میسازد که هویتش آن را مهم
میداند (امیــنزاده .)5 ،1389 ،در واقع هویت مکانی نه تنها عوامل کالبدی
بلکه مفاهیم و ارتباط بسط یافته میان مردم و مکان را نیز تعیین میکند

هویت شهر

پیشینه پژوهش
بــا وجود برخی مطالعات صورت گرفته مرتبــط با هويت و حس تعلق،
تحقیقاتــی که به طور اختصاصی به ارتبــاط میان هویت مکانی و حس
تعلق به مکان پرداخته شود ،کمتر دیده شده كه به آنها اشاره ميگردد:
مــورا ادب ( )1389در مقالهای تحت عنوان «معنی در مکان ،بررســی
مؤلفههای مؤثر در شــکلگیری هویت مکانی» ســعى نموده اســت با
رويكــردى مرورى تحليلــى به پژوهشهايى كه براســاس نظريههاى
پديدارشناسى و با تكيه بر مطالب روانشناسانه و تجربهگراى حس مكان
شكل گرفتهاند ،به مطالعه رابطه انسان ،مكان و مفهوم هويت در محيط
كالبدى بپردازد و با تبيين چگونگي ارتباط آنها با مســئله هويت فردي و
مكاني ،عواملي را كه موجبات شكلگيري و تثبيت هويت مكان در فضا
مىگردد ،بررسى كند و در نهايت چارچوبى جهت ارزيابى و شناسايى اين
عوامل در محيط ارائه دهد .اما در این مطالعه ،با وجود پرداختن به معنی
در مکان از مؤلفههای دیگر شکلگیری هویت مکانی ،کمتر درباره روح
مکان و ارتباط آن با انســان در طول زمان بحث شــده است .حميدرضا
وارثــي و همكاران ( )1389در مقالهاي تحت عنوان «بررســي و تحليل
مؤلفههاي هويت شهري و رابطه آن با ميزان تعلق مكاني ساكنين هويت
موردی شهر گلبهار ،هویت شهرهاي جديد
شــهرهاي جديد» و با نمونه
ِ
را به مثابه مهمترين مسئله اين گونه از شهرها ،مورد بررسي قرار دادهاند.
در اين پژوهش براساس مطالعات پرسشنامهاي ،چنين نتيجهای حاصل
شده اســت كه مؤلفههاي هويتبخش در شــهر گلبهار ضعيف است و
همچنين نگارندگان به نوعي از همبستگي متوسط و مستقيم بين مدت
زمان ســكونت ،مؤلفههاي هويتبخش شهري و احساس تعلق مكاني
معتقدند .حســین کاشی و ناصر بنیادی ( )1392در مقالهاي تحت عنوان
«تبیین مدل هویت مکان  -حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف
آن» و مطالعه موردي پیادهراه شــهر ری ،پس از بررسی عوامل و عناصر
مختلف و نیز طبقهبندی عوامل دخیل در هویت مکان ،به تبیین مدلی نو
از عناصر و فرآیند شکلگیری هویت مکان پرداخته و سپس مدل مذکور
را در پیادهراه شــهر ری بررسی نموده است .با ارزیابی پیادهراه شهر ری
براساس مدل پژوهش ،عدم توجه به مسائل روانی ،روانشناختی و معنایی
در این پیادهراه ،و در نتیجه کاهش حس مکان و در نهایت هویت مکان
مشخص شده است.
امــا در پژوهش حاضر ابتدا عوامل اساســی هویت مکانی مشــخص
گردیده ،سپس برای دستیابی به هویت مکانی ،عناصر شکلدهنده آن

مفهوم هویت مکانی
هویت مکانی ،هویتی اســت که ارائهکننده تمایز بین مکانها و بیانگر
معانی و تصاویر ذهنی مشــترک افراد است (کاشی و بنیادی .)51 ،1392 ،در
مورد هویت مکانی ،افــراد و صاحبنظران ،نظریات مختلفی دارند .کوین
لینچ ،هویت یک مــکان را چنین معرفی میکنــد« :هویت یک مکان
یعنى حدى که یک شــخص مىتواند مکانى را از سایر مکانها بشناسد
یا بازشناسایى کند .به طورى که آن مکان شخصیتى مشخص و بىنظیر
و یا حداقل مخصوص به خود را دارا باشد» (لینچ.)168 ،1376 ،
یان نایرن ادغان میدارد که« :تعداد هویت مکان ،به تعداد افراد است».
چون هویت؛ در تجربه ،نگاه ،ذهن و نیت بیننده اســت و به همان میزان
در ظاهر کالبدی شــهر یا چشمانداز وجود دارد .هر فردی ممکن است به
طور خودآگاه یا ناخودآگاه هویتی را به مکانهای خاص ،اختصاص دهد.
با تلفیق میانموضوعی هویتهای مزبور ،هویتی مشترک تشکیل میشود
( )Nairn, 1965, 78و معتقد اســت که این موضوع ناشی از تجربه اشیاء
و فعالیتهای مشــابه و یا آنچه که برای یافتن کیفیتهایی از مکان که
مورد تأکید گروههای همفرهنگ است ،میباشد (Carmona & Tiesdell,
 .)2007, 104این فقط هویت یک مکان نیســت کــه اهمیت دارد بلکه
هویتی که یک فرد یا گروه یا آن مکان دارند هم مهم اســت ،خاصه این
که افراد مکان را به عنوان یک غریبه یا آشــنا تجربه کنند (رلف،1389 ،
 .)61در واقع منظور نایرن از هويت مكانی «تطابق ماندگار و يگانگىاى
است كه كمك مىكند هر مكان از ساير مكانها متمايز گردد» (Relph,
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میانگیــن گرفتن از امتیاز معیارها ،امتیاز نهایی به دســت آمده و ارزیابی
مقایســهای حس تعلق شهروندان به هر یک از میادین با توجه به هویت
مکانی حاصل گردیده است.

مورد بررسی قرار میگیرد .چیزی که در مطالعات فوق؛ انسان ،مکان و
زمان را از عناصر تشــکیلدهنده هویت مکانی دانستهاند .در ادامه و در
مدلی به ارتباط بین هویت مکانی و حس تعلق اشاره میشود.

(.)Wang & Chen, 2015, 18
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شولتز معتقد است که مجموعهای از رخدادها ،شکلها ،رنگها و بافتها
شــخصیت یک مکان یا هویت آن را شــکل میدهند .او ارتباطی بین
معمــاری ،مکان و هویت فرهنگی برقرار میکند و معتقد اســت تجربه
مکان ،تجربه معنای مکان است .شناخت از محیط و خویشتن باعث ایجاد
معانی و تصاویر گوناگون از مکانهای متفاوت در ذهن انســان میشود
(معانی و تصاویر ذهنی که ناشــی از ادراک و احســاس است) که معانی
و تصاویر ذهنی مذکور ،به مکان هویت میدهند (کاشــی و بنیادی،1392 ،
 .)44هویت مکانی اگرچه شامل مشخصات و ویژگىهایى از یک محیط
مىباشــد که نمود بیرونى دارند .امــا درك آن از طریق تجربه آن مکان
حاصل مىگردد و تجربه آن توســط فرد مىتواند در شخصیت فردى و
حتى شــخصیت اجتماعى یک جمع تأثیرگذار باشد و حتى فراتر از تأثیر،
نقش بنیادى داشته باشد (نوایی و همکاران.)4 ،1392 ،
آنچه که از تعاریف بیان شــده ،حاصل میشــود این است که هویت
مکانی تنها در ارتباط با انســان قابل درک و بررسی است .یعنى وقتى
مشــخصههاى خاص یک محیط توسط انسان درك مىگردد ،مىتوان
از واژه هویت مکانی اســتفاده نمــود .در غیر این صورت هویت مکانی
معناى چندانى ندارد .بنابراین از عوامل اساســی هویت مکانی می توان
به «مکان» و «انســان» اشاره نمود .البته عامل دیگرى نیز وجود دارد
که آن «زمان» میباشد و این عامل نشاندهنده پویایى بحث هویت به
طور عام و هویت مکانی به طور خاص اســت .در این حالت ارتباط بین
انسان با انسان،انسان با مکان در طول زمان مشهود میباشد .شناخت
رابطه بین انســان با مکان و در طول زمــان که با عبارت حس مکان
شناخته میشــود ،از ملزومات مورد نیاز در پیبردن به هویت مکانی و
عناصر دخیل در آن میباشد.
از آنجایــى که فرم و کالبد ،کاربری و روح مکان از عناصر اصلى مکان
هستند ،لذا هویت مکانی نیز در ارتباط با این عوامل قابل بررسى مىباشد
که البته باید توســط انسان ،درك و بیان شود .لذا اگر مکان تالقى فرم و
کالبد ،کاربری یا عملکرد و روح مکان باشد ،هویت مکانی؛ محل تالقى
کالبد ،کاربری ،روح مکان و زمان در ارتباط با انســان است و این عوامل،
عوامل شکلدهنده هویت مکانی میباشند.
عوامل شكلدهنده هویت مكانی
بــا توجه به مفهــوم هویت مکانــی در ديدگاههاي مختلــف ،عوامل
شــكلدهنده آن را ميتوان در سه گروه كالبد ،عملکرد یا کاربری و روح
مکان به صورت زیر بيان كرد.
کالبد مکان :ویژگیهای کالبدی مکان از مؤلفههای شکلدهنده اصلی
هویت مکانی هستند که مستقل از انسان میباشند (Heidari & Mirzaii,
 .)2013, 267رلــف به هويت مكانى اشــاره مىكند كه تحت تأثير حس

مكان اســت و ويژگىهاى كالبدى ،عينىترين وجه تقسيمبندى اوست
(تابان و همکاران .)86 ،1391 ،مهمترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک مکان
شامل« :اندازه ،درجه محصوریت ،تضاد ،مقیاس ،تناسب ،مقیاس انسانی،
فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا و تنوع بصری» است (سرمست و متوسلی،1389 ،
 .)140بنابراین کالبد مکان شامل محیط مصنوع و سازمان کالبدی آن بوده
و با فرم و اندازه ،تناسبات ،هندسه ،بافت ،رنگ ،تزئینات ،روابط و چیدمان
آن قابل درک میباشد.
کاربری مکان :هر مکانی عالوه بر کالبــد ،دارای کاربری یا عملکرد
میباشــد .شــکلگیری مکان فرایندی اجتماعی و برگرفته از ارتباطات
اجتماعی و فعالیتهای درون آن نیز هســت .مکانها در راستای تحقق
فعالیتهای انسانی ایجاد میشوند .تعاملهای اجتماعی مرتبط با مکان نیز
به عنوان زیرمؤلفهای از فعالیتها تلقی میشود و فعالیت در یک مکان،
یکی از عوامل شکلدهنده هویت مکانی میباشد (Najafi & KamalBin,
 .);2011 Turner & Turner, 2006از ســوی دیگــر مکانها نیز در ارتقاء
وابســتگیهای اجتماعی در جوامع شهری ،نقش بســیار مؤثری دارند.
بنابراین مکان واسطه و قلمرویی است که به این امر تجسم میبخشد و
ظرفــی برای تجارب گوناگون زندگی و عنصری غیرقابل تفکیک ،برای
آن تجارب است ( .)Altman & Low, 1992در واقع کالبد ،ظرف و زمینهای
برای کاربری یا عملکرد مکان و فعالیتهای انسان در آن مکان میباشد،
نه فقط کالبد صرف.
روح مکان :پیوند با کیفیتهای منحصر بــه فرد مکان و درک آن یا
مشــخصه آن مکان ،روح مکان نامیده میشــود (نگین تاجی.)26 ،1390 ،
مفهوم مکان هم از حاوی (جســم) و هم از محوی (روح) تشــکیل شده
است ،روح مکان موجودیت ملموسی ندارد ،اما در آگاهی بینندهای وجود
دارد که حدود جسم را به چشم درمییابد ،در حالی که عقل او روح را در
حد محوی محدود و در میان حد و مرزها پیدا میکند (اردالن و بختیار،1380 ،
 .)13در واقع مکانها محلی هســتند که در آن عناصر با معنا وجود دارد.
ساختن آنها سخت است .زیرا به مرور زمان و به وسیله تاریخ ،خاطرات و
اسطورهها تولید میشوند ( .)Rotenberg, 2012, 241از نظر سیمون؛ مکان
نه تنها یه یک پهنه جغرافیایی اشــاره دارد بلکه نشــاندهنده روح یک
محیط است که موجب تمایز آن از سایر فضاها میشود .به این ترتیب در
مکان ابعاد گوناگون منظر جمع میآیند تا یک محیط متمایز و یک حس
محلیت خاص را ایجاد کنند (.)Seamon, 1982, 119-140
بنابراین هر موجودی «روح» مخصوص خود را داراست که براین اساس،
خصلت ویژه خود را تحصیل میکند و انسان همچون هستندهای وجودی
کــه زندگیاش وقوع پیدا میکند نیازمند درک «روح مکان» اســت .اما
چنین درکی نیازمند گشودگی بر محیط ،دریافت خصوصیات آن و حاضر
ساختن آنها در اثر معماری اســت که عینیت و خصلت ویژهای داراست

ارزیابی مقایسهای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسنآباد ...

حس تعلق به مکان
تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که به منظور بهرهمندی
و تداوم حضور انســان در مکان نقش تعیینکنندهای مییابد (سرمســت و
متوسلی .)137 ،1389 ،تعلق به مکان که برپایه حس مکان به وجود میآید
فراتر از استقرار در یک مکان است .این حس منجربه پیوند فرد با مکان
شده و در آن ،انســان خود را جزئی از مکان میداند و برپایه تجربههای
خود از نشانهها ،معانی ،عملکردها و شخصیت ،نقشی برای مکان در ذهن

عوامل شکلدهنده هویت مکانی
کالبد مکان

کاربری مکان

روح مکان

سازمان کالبدی و محیط مصنوع (بناها ،مبلمان شهری ،منظر شهری،
چشمانداز و )...

معیارهای بررسی هویت مکانی
 فرم و اندازه ،هندسه ،تناسبات بافت و تزئینات -روابط و چیدمان

 کاربری ادارهها ،سازمانها و مراکزنوع کاربری مکان (مســکونی ،تجــاری ،اداری ،و ،)...فعالیت مردم به
 فعالیتهای موجود در مکان (دســتفروشها ،عریضه نویسها ،تردد ســواره و پیادهصورت سواره و پیاده
و )...
ارزشها ،تداعیها ،باورها ،رفتارها ،خاطرهها ،رویدادها

 تعامالت اجتماعی اتفاقات تاریخی -مفاهیم و نمادها
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(شولتز .)8 ،1388 ،ارزشها ،تداعیها ،باورها ،رفتارها ،خاطرهها ،رویدادها .در
روح مکان دخیل بوده و انسان با معماری و برافراشتن بناها «روح مکان»
سایت موجود را آشکار میسازد.
کانتر براین اعتقاد بود که ادراک فضا برای افراد مختلف متفاوت اســت
و لذا جنبههای فردی ادراک فضا از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است
( .)Canter, 1977مكانهــا در افــراد مختلف حسهــاي متفاوتي ايجاد
ميكنند و نقش شخصيت و تجارب گذشته انسانها در دريافت اين حس
مؤثر است .فضايي كه در فرد حس تعلق ايجاد ميكند ،ديگر براي او فضا
نيست و تبديل به يك مكان ميشود (فالحت.)62 ،1385 ،
پیتر آپو معتقد اســت که حس مکان مربوط به احساســی که نشــأت
گرفته از یک مکان که ترکیبی از محیط کالبدی و ســاختاری اجتماعی
فعالیتهای مردم (و یا عدم وجود آن) است میباشد و از آن احساس یک
مکان حاصل میشود ( .)Kauluwehi, 2006, 8حس مکان یعنی تجربه و
درک یک شــخص از قرارگاهی ویژه و آنچه از ماهیت مکان برای یک
انسان ادراک میشــود ،با داشتن این حس ،متفاوت بودن محیط به فرد
القاء میشــود .حس مکان از ادراک فــردی و اجتماعی ،عادات و تجربه
پدیدار میشود ( .)Jiven & Larkham, 2003این حس ،هر روز تدریجی و
ناخودآگاه ،از ســاکن شدن در محیط ،آشنا شدن با خصوصیات کالبدی و
تعلق به یک محدوده منتج میشود ( )Jackson, 1994, 23و در اين صورت
آن مكان كليتي ميشود كه انســانها تمام فعاليتها و اتفاقات را با آن
ميشناســند و با آن به موضوعات ،اشــخاص ،اشيا و مفاهيم يك مكان
احساس تعلق پيدا ميكند.
در واقع شــناخت رابطه انسان با مکان که از طریق حس مکان بدست
میآیــد ،در طول زمان و در ارتباط با کالبد ،کاربری و روح مکان ،هویت
آن مکان را تشکیل میشود .جدول  1به عوامل شکلدهنده هویت مکانی
اشاره و معیارهای بررسی آن در مکان را معرفی میکند.

تبیین مدل عوامل اساسی و شکلدهنده هویت مکانی
عوامل اساسی هویت مکانی عبارتند از :انسان ،مکان و زمان .همچنین
روند دســتیابی به هویت مکانی ،به وســیله عناصر مذکور ،به شرح زیر
میباشــد :در ابتدا وجود انسان و مکان و ایجاد رابطه بین انسان -انسان
و انســان -مــکان ،در طول زمان ،مدنظر قرار میگیرد .ســپس عناصر
تشــکیلدهنده هویت مکانی؛ شــامل کالبد ،کاربــری و روح مکان ،در
ارتباط با انســان و در طول زمان شکل میگیرد و مکان به هویت خاص
خود دســت مییابد و از آنجایی که افراد در مکانهای مختلف ،احساس
متفاوتی داشته ،میزان حس تعلق به مکان در آنها نیز متفاوت خواهد بود.
در شــکل  1مدلی ارائه شده اســت که با اشاره نمودن به عوامل اساسی
هویت مکانی ،عناصر شــکلدهنده آن و نیز ارتباط آن با حس تعلق به
مکان بهدســت میآید .ســپس در ادامه این مدل در هر دو میدان مورد
بررسی قرار میگیرد.
شــامای برای حس مکان هفت ســطح را تعیین میکند که عبارتند از:
بیتفاوتی نســبت به مکان ،آگاهی از قرارگیری در یک مکان ،تعلق به
مکان ،دلبستگی به مکان ،یکی شدن با مکان ،حضور در مکان ،فداکاری
برای مکان ( .)Shamai, 1991, 65از آنجایی که موضوع پژوهش مرتبط با
سومین سطح حس مکان میباشد ،تنها به توضیحاتی از آن بسنده میشود.
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خود متصور میشــود و مکان برای او قابل درک میشود (Yazdanpour
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 .)& Moztarzadeh, 2014, 563در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای
مکان آگاه اســت ،بلکه با مکان احســاس بودن و تقدیر مشترک داشتن
نیز دارد .در این حالت نمادهــای مکان محترم و آن چه برای مکان رخ
میدهد ،برای فرد مهم است (ضرابیان و منعام.)26 ،1389 ،
احساس تعلق به مکان منتج از ادراک و حس مکان است .لینچ معنیدار
بودن و توانایی ادراک مکان را یک جزء اساسی رضایت عاطفی و دلبستگی
به مکان میداند (لینچ .)184 ،1376 ،حس تعلق به مکان را میتوان با مکان
دوستی و مفهوم آن یکی دانســت .حس تعلق مکانی برای باال بردن و
مناســب کردن و نزدیکتر شدن و همبستگی بین مکانها مؤثر است و
دریافت ویژگیهای محیطی بــرای پیشبینی و آگاهی از اندازه و اعتبار
مکانها و باالبردن قدرت و اهمیت هر مکان و تغییرات در آنها به وسیله
حس تعلق مکان میسر میشود .تعلق مکانی میتواند تصور ایجاد کند و
یا از آن جلوگیری نماید ( .)Jorgensen & Stedman, 2006
عو امل شکلدهنده حس تعلق به مکان
به طور کلی میتوان ســه دستهبندی را برای حس تعلق به مکان اشاره
کرد:
عوامل ادراکی  -شــناختی فــردی :شــناخت و ادراک فرد از یک
مکان از شــروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مکان میباشــد .بدین
منظور محیطهایی با خوانایی و تمایز کالبدی برای استفادهکنندگان جزء
محیطهای مطلوب بوده و ادراک و شــناخت بهتری از سوی افراد در آن
صورت میگیرد.
عوامل اجتماعی :در این مرتبه از حس تعلق ،محیط به عنوان بســتر
فعالیتهــای اجتماعی و فرهنگی اســت که افــراد ،عناصر کالبدی را

براســاس ادراک و نظام شناختی خود کشف ،تفســیر و تعبیر میکنند
و در اصطالح انسانها به صورت جمعی از محیط رمزگشایی میکند.
عوامل محیطی کالبدی :این دسته از عوامل ،به دستهبندی محیط به
دو عامل مهم فعالیت و کالبد میپردازد .فعالیتهای حاکم در یک محیط
را براساس عوامل اجتماعی ،کنشها و تعامالت عمومی انسانها تعریف
میکنند و کالبد را به همراه متغیرهای فرم و ســاماندهی اجزاء ،بهعنوان
مهمترین عوامل در شــکلگیری حس تعلق محیــط ارزیابی مینماید.
عناصر کالبدی از طریق ایجــاد تمایز محیطی ،ارتباط درون و بیرون در
فضاها به ایجاد حس تعلق میپردازند (جوانفروزنده و مطلبی .)33 ،1389 ،این
حس تعلق در معماری و طراحی از طریق قلمرو کالبدی با تمایز از نواحی
و فضاهای اطراف یا جداسازی کالبدی بیان میشود (همان.)29 ،
مطالعة موردی
میدان ایالت ارومیه و میدان حسنآباد تهران به دلیل داشتن ویژگیهای
مشترک کالبدی و سایر ویژگیها از جمله ساخت ابنیه آنها در یک دوره
زمانی و معماری ،ســاخت بنایی با الگوی متفاوت نسبت به سایر بناها در
هر دو میدان مورد بررسی قرار میگیرند.
میدان ایالت ارومیه

«میــدان ایالت» که نام دیگر آن «میدان انقالب» میباشــد ،در بافت
تاریخی شــهر ارومیه واقع شده است و از آنجا که سه وجه میدان از قبل
طراحی و سپس اجرا شده ،نظم و هماهنگی در استقرار بناهای اطراف آن
(ســاختمان شهربانی ،شهرداری و ستادلشگر) دیده میشود .میدان ایالت
یک میدان حکومتی بوده و به لحاظ وســعت نسبت به سایر میدانهای
حکومتی دارای محدودیت میباشــد .اما پس از تعریف و طراحی فضای
میانی میدان و تغییر سیرکوالسیون حرکتی در آن ،ویژگی ارتباطی میدان

ارزیابی مقایسهای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسنآباد ...

شکل  .2میدان ایالت ارومیه

شکل  .3میدان حسنآباد تهران

میدان حسنآباد از میدانهای تاریخی و جزء بافت قدیمی تهران است.
مطابق مدارک کالبدی موجود در بنا و براساس کتیبه گچبری حک شده
در ضلع جنوبشرقی میدان ،ساختمان این ضلع در سال  1308ه.ش .به
اتمام رسیده است و برخی از مستندات ،تاریخ ساخت کامل میدان را تا سال
 1313ه.ش نیز نسبت دادهاند (مدیریت میراث فرهنگی استان تهران.)2 ،1376 ،
ترکیب بدنه میدان تقلیدی از آثار معمار مشــهور ایتالیایی دوره رنسانس
آندره آ پاالدیو میباشــد .پاالدیو از ترکیب قوس  -نعل درگاه در فاصله
میان ســتونها به طور مؤثری استفاده کرده است (طراحی شهری و توسلی،
 .)48 ،1376ساختمانهای قدیمی بخش جنوبشرقی میدان که شبیه سه
وجه دیگر میدان بودهاند ،در دورهای تخریب و در دهه  ،30ســاختمانی با
نمای نوین تمام شیشهای و بدون هماهنگی با بناهای پیرامون میدان به

نظرسنجی از شهروندان
در این قســمت؛ پس از مبانی نظری و مدلســازی عوامل اساسی و
شــکلدهنده هویت مکانی و بررســی آن در دو میــدان مورد مطالعه،
پرسش نامهای تهیه گردید که در آن معیارها و شاخصها و متغیرهایی
منظور شــد تا بتوانــد به طور همزمان به حس تعلــق و هویت مکانی
ارجاع شود .به این ترتیب سؤاالت در سه معیار عوامل اجتماعی ،عوامل
ادراکی  -شناختی فردی و عوامل محیطی کالبدی و  6شاخص ارزش
و ترجیح ،خاطرهانگیزی ،احســاس امنیت ،آشــنایی با مکان ،تشخص
مکان و احساس رضایتمندی از ویژگیهای کالبدی مکان و متغیرهای
آنها تدوین شــدند (جدول  )4و پاســخها در طیف لیکرتی جای گرفتند
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میدان حسنآباد تهران

در پی بازســازی میدان در جلوی این نمای شیشهای ،سازهای نمایشی
شــبیه به نمای دیگر بناهای میدان ساخته شــد تا تمامیت فضای اولیه
معماری میدان تا حدی بازگردد (شــکل  .)3در ادامه و در جدول ( 2و )3
به بررســی مدل عوامل تشکیلدهنده هویت مکانی در دو میدان ایالت و
میدان حسنآباد پرداخته میشود.
انســان ،مکان و زمان از عوامل اساســی هویت مکانی میدان ایالت و
میدان حسنآباد هستند که بدون وجود یکی از این عوامل ،هویت مکانی
این دو میدان شــکل نمیگیرد .با بررسی عوامل اساسی و شکلدهنده
هویــت مکانــی در میدان ایالت ارومیه و میدان حســن آبــاد تهران،
مشــخص گردید که این دو میدان با وجود این که در دو شــهر کام ً
ال
متفاوت نسبت به هم قرار دارند ،به طور کلی دارای ویژگیهای مشابه و
به طور جزئی دارای ویژگیهای متفاوت هستند .بنابراین در ادامه الزم
است که حس تعلق شهروندان نیز مورد ارزیابی مقایسهای قرار بگیرد.

هویت شهر

ایالت تقویت شد و از آن جهت که این میدان در محل تقاط ع راههای مهم
شهری قرار گرفته ،از جنبه ارتباطی قدرتمندی برخوردار است .با این تفاوت
که میدانهای ارتباطی مهمترین جنبه کارکرد آنها ارتباطی است ،میدان
انقالب مهمترین کارکردش حکومتی میباشــد .هندسه دایرهای شکل
که حرکت ماشــین را تسهیل میکند و جنبه ارتباطی بودن میدان ایالت
را تقویت مینماید (ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری آذربایجان
غربی .)18 ،1385،ســاختمانهای شــهرداری احداث شده در سال 1307
ه.ش ،.موزه بزرگ مردمشناسی (شهربانی) و فرماندهی و ستادلشکر 64
پیاده احداث شده در ســال  1309ه.ش .و ساخت ساختمان قوه قضائیه
دادگســتری کل اســتان آذربایجانغربی که به دهه چهل برمیگردد به
ترتیب در جبهههای شــمالی ،شــرقی ،غربی و جنوبی میدان قرار دارند
(همان .)21 ،ساختمان دادگستری به صورت نامتقارن و بدون هماهنگی با
دیگر بناهای میدان طراحی و ساخته شده است (شکل .)2

جای آن ساخته شد .این ساختمان متعلق به بانک ملی ایران بوده و اخیراً
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جدول  .2بررسی عوامل اساسی هویت مکانی در میدان ایالت و میدان حسنآباد
انسان

میدان
میدان ایالت

مکان
 -مکان به مثابه فضای تجربه شده

 -انسان به عنوان استفادهکننده

اســتفادهکنندگان از ایــن میــدان شــامل دو گروه؛ آگاهــی از این فضای تجربه شــده (میدان ایالت) با
کارمندان ،شاغالن و فروشــندگان و بقیه مردمی که نظرســنجی از شهروندان آن و از طریق پرسش نامه
حاصل میشود.
در میدان حضور دارند ،می شود.

 مکان به مثابه فضــای دارای ویژگیهای انسان در مقام طراح و سازندهطراح ساختمان شهرداری ،آلمانیها و طراح ساختمان کالبدی

شهربانی و ستادلشــکر و دادگستری ،معماران ایرانی قــرار گرفته در شــهر ارومیــه و دارای ویژگیهای
و به تقلید از پالن ســاختمان شــهرداری است .همه کالبدی شــامل :اســتفاده از مصالح بومی در همه
بناهــای اطراف میدان را ایرانیهــا و معماران ایرانی بناهای میدان به غیر از ساختمان دادگستری ،اجرای
نمای آجری در ســه جداره میدان و نمای ســنگی
ساختهاند.
در جداره چهارم میدان (ســاختمان دادگســتری) و
ویژگیهای کالبــدی میدان متفاوت با دیگر بناهای
اطراف این میدان و حتی سایر میادین شهر

  -مکان به مثابه فضای تجربه شدهمیدان حسن آباد  -انسان به عنوان استفادهکننده
اســتفادهکنندگان از ایــن میــدان شــامل دو گروه؛ آگاهی از این فضای تجربه شده (میدان حسنآباد) با
کارمندان ،بازاریان ،شــاغالن و فروشــندگان و بقیه نظرســنجی از شهروندان آن و از طریق پرسش نامه
حاصل میشود.
مردمی که در میدان حضور دارند ،می شود.
 مکان به مثابه فضــای دارای ویژگیهای انسان در مقام طراح و سازندهترکیــب بدنه میدان تقلیدی از معماری آندره آ پاالدیو کالبدی

هویت شهر

اســت .مهندس محاســب آن ،لئون تادوسیان بوده و قــرار گرفته در شــهر تهــران و دارای ویژگیهای
احداث آن را به برادران ایلقانیان نسبت دادهاند و بانک کالبدی شــامل :اســتفاده از مصالح بومی در همه
بناهــای میدان بــه غیر از ســاختمان بانک ملی و
ملی از کارهای فروغی میباشد.
همچنین اجرای نمای آجری در ســه جداره میدان
و نمای شیشهای در جداره چهارم میدان (ساختمان
بانک ملــی) و ویژگیهای کالبدی میدان متفاوت با
دیگر بناهای اطراف این میدان و حتی سایر میادین
شهر

زمان
 تخریب باغهای قدیمی و احداث ساختمانهایمیدان و ساختمان دادگستری
 مصالح غالب نمای ساختمانهای میدان به غیراز دادگستری در هنگام ساخت آجری بوده و سپس
به صورت ســیمانی درآورده شــده و بعد از مرمت
ســال  1387ه.ش .به حالت اولیه بازگردانده شده
است.
 قــرار دادن نیمکــت ،تلویزیــون و درختهایتزئینی نورپردازی شــده در میدان و نیز نورپردازی
بناهای اطراف میدان
 کفسازی پیادهروهای اطراف میدان رویدادهای اجتماعی و سیاســی مانند رژه رفتنارتش پیــاده و گردآمدن مــردم در این میدان در
هنگام سخنرانیها و راهپیماییها
 تخریب ابنیه قدیمی بخش جنوب شرقی میدانو احداث ساختمان بانک ملی
 نماســازی بانک ملی به شــکل سه وجه دیگر(پوسته آجری بر روی نمای شیشهای)
 تغییــر کاربری به بانک صادرات و بانک شــهردر ضلع غربی میدان و مســدود شــدن طبقه دوم
ساختمانهای میدان
 برداشــتن آبنمای وسط میدان و نصب مجسمهآتشنشان در ضلع شمالی میدان
 احداث آتشنشانی در ضلع شمالغربی میدان ایجاد زیرگذر ســواره و پارکینگ در کنارههایمیدان
 رویدادهــای اجتماعی و سیاســی مانند اعدام وکشتار در زمان پیش از انقالب اسالمی

جدول  .4معیارها ،شاخصها و متغیرهای منظور شده در پرسش نامه
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معیار ها
عوامل اجتماعی

شاخصها
ارزش و ترجیح

ترجیح این مسیر برای عبور ،ارزش میدان برای فرد

خاطرهانگیزی

خاطرات

احساس امنیت

سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،امنیت میدان

عوامل ادراکی  -شناختی فردی آشنایی با مکان
عوامل محیطی کالبدی

متغیرها (موضوعات مطرح در پرسش نامه)

میزان تحصیالت ،آشنایی با تغییرات اخیر در میدان ،آشنایی با ویژگیهای متمایزکننده میدان با سایر میادین

تشخص مکان

تشخص مکان از لحاظ فعالیت انجام گرفته در میدان ،کاربریها ،ویژگیهای کالبدی میدان

احساس رضایتمندی
از ویژگیهای کالبدی
مکان

رضایت از ویژگیهای کالبدی میدان که عبارتند از :ســیمای کلی میدان و تأثیر یکی از بناها (ســاختمان دادگستری در
میــدان ایالت و بانک ملی در میدان حســن آباد) بر ســیمای میدان ،تزئینات و الگوهای بــه کار رفته در نما و جدارهها،
مسیرهای دسترسی به میدان ،مصالح استفاده شده ،مبلمان شهری (نیمکت ،چراغ روشنایی ،سطل آشغال ،فضای سبز و
 ،)...نوع کفسازی پیادهروها و محلهای تجمع میدان

ارزیابی مقایسهای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسنآباد ...

جدول  .3بررسی عوامل شکلدهنده هویت مکانی در میدان ایالت و میدان حسنآباد
عوامل شــکلدهنده هویت مکانی
فرم ،اندازه و
تناسبات

میدان ایالت

همه بناهای میدان به غیر از ســاختمان دادگســتری پالن و فرم عقابی همه بناهای میدان پالنی به صــورت ربعی از دایره ،محاط در مربع
دارند.
شکل دارند.
سه وجه همسان میدان با نمای آجری

کالبد مکان

محیط مصنوع و سازمان کالبدی

بافت و
تزئینات

میدان حسنآباد

سه وجه همسان میدان با نمای آجری

 ترکیب قوس -نعل درگاه در فاصله میان ستونها وجود سنتوری در نما و پخی گوشهها تزئینــات آجــری دور پنجرههــا و در قســمت جان پنــاه و تزئینات  -تزئینات آجری سرســتونها و دســتاندازهای ایــوان و بامها وسرســتونهای ورودی و تزئینات کاشــیکاری در قســمت سنتوری (در تزئینات گلهای هشتپر با گچ
 دارای ریتم و تقارن و  8گنبد فلزی به تقلید از گنبدخانه ســن پیترساختمان ستادلشکر)
و اثر برامانته
 تأکید بر ورودی با عناصر عمودی و افقیرویکرد سبک معماری در نما :کالسیک غربی
رویکرد سبک معماری در نما :کالسیک غربی
شــیوه طرح و نقش :تلفیقی (ایرانی اســامی و غیر ایرانی) (کیانی ،شیوه طرح و نقش :غیر ایرانی (کیانی.)26 ،1392 ،
.)26 ،1392

وجه چهارم میدان (ساختمان دادگستری)

وجه چهارم میدان (ساختمان بانک ملی)

کاربری مکان
روح مکان

کاربری بناها

 کاربریهای میدان اعم از اداری ،نظامی و فرهنگی -میدان عالوه بر نقش ارتباطی ،نقش حکومتی دارد.

 کاربریهای میدان اعم از اداری و تجاری -میدان عالوه بر نقش ارتباطی ،نقش تجاری دارد.

فعالیتهای
موجود در
مکان

 وجود عریضهنویس در مقابل ساختمان دادگستری -تردد در میدان هم به صورت سواره و هم به صورت پیاده

 وجود دستفروشها در مقابل ایستگاه مترو بخشــی از میدان به صورت پیاده بوده و در بخشــی از آن امکانتردد سواره وجود دارد.

تعامالت
اجتماعی

رویدادها
و اتفاقات
تاریخی

مفاهیم،
نمادها و
زیباییها

 تعامــل افراد با هم در مقابل ادارهها و در هنگام برگزاری مراســمهای  -هر روز به محل کار رفتن کارمندان و بازاریان قرار مالقات افراد با یکدیگر در این میدانمختلف در این مکان
 وجود مترو در وسط میدان و تعامل افراد در آن مکان قرار مالقات افراد با یکدیگر در این میدان پاتوقهای کنار بانک ها و بازاریان جلوی درب مغازههای خود تشکیل پاتوقها در کنار عریضهنویسها در مقابل دادگستری دســت فروشهای کنار پیادهروهای اطــراف میدان باعث اجتماع ایستگاه تاکسی و جمعشدن افراد در این مکان با توجه به تداخل سواره و پیاده در این میدان و نبود مکان مناسب برای مردم شده است.نشستن و تعامل افراد با یکدیگر ،حس اجتماع کمتر در آن مشاهده میشود - .گفتگوی بازاریان با یکدیگر در محلهای نشســتن و جلوی درب
مغازه ها ،حس اجتماع را نشان میدهد.
 برگزاری مراســم مختلف در این میدان در برخی از ایام ســال اعم از  -عملکردهای فرهنگی در اطراف این میدانســخنرانیهای افراد مختلفی چون رئیسجمهور و امام جماعت ارومیه و  -اعدام و کشتار در زمان پیش از انقالب اسالمی و اعتراض کارگران
در این میدان
مراس م ویژه نیروهای ارتشی ،تظاهرات مختلف در این میدان
 بناهــای تاریخی میدان و نماهای خاص آن و همچنین قرارگیری وجود بناهای تاریخی ارزشمند در اطراف میداندر بافت تاریخی
 پیشینه تاریخی ،سیاسی  -حکومتی و فرهنگی غنی میدان پیشینه تاریخی و فرهنگی و سیاسی  -حکومتی غنی میدان نقش حکومتی میدان یک مکان مشــخص و شناخته شده ،به دلیل متمایز بودن ویژگیهای  -نقش تجاری میدان یک مکان مشخص و شناخته شده ،به علت قرارگیری این میدانکالبدی میدان از دیگر بناهای اطراف خود و دیگر میادین شهر
 تزئینــات آجری بناهای جداره میدان اعم از شــهرداری ،شــهربانی و در بافت تاریخی و همچنین به دلیل کالبد متمایز آن مصالح سنتی چون آجر ،فرم گنبدها ،تزئینات سرستونها ،ایوانهاستادلشکر
 چهار مجســمه شیر وســط میدان ،نماد چهار ارگان اطراف آن؛ بلدیه ،و بام جملگی با گلهای هشــتپر گچبری شده ،درها و پنجرههایچوبی بنا
نظمیه ،امنیه و عدلیه
 -وجود مجسمه آتشنشان در مقابل آتشنشانی

هویت شهر

کاربری مــکان و فعالیت
انسان در آن مکان

روابط و
چیدمان

چیدمان مبلمان به صورت آشفته و نامناسب

چیدمان مبلمان به صورت متقارن
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ارزشها ،تداعیها ،باورها ،رفتارها ،خاطرهها و رویدادها

 نمای سنگی پنجرههای مشبکی شکل در طبقه همکف در تضاد از نظر ارتفاع با سایر بناهای میدان ( 5طبقه)رویکرد سبک معماری در نما :مدرن

 نمای شیشهای و پوسته آجری استفاده از بتن در تضاد از نظر ارتفاع با سایر بناهای میدان ( 5طبقه)رویکرد سبک معماری در نما :مدرن
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ال مخالــف و  6کام ً
و بــه آنهــا امتیازی از  1تا  6که  1کام ً
ال موافق را
نشان میداد ،داده شد .با جمع نمودن امتیازات مربوط به متغیرهای هر
شــاخص و میانگین گرفتن از آنها ،امتیاز آن شــاخص به دستآمده و
سپس با میانگین گرفتن از امتیاز شاخصهای هر معیار ،امتیاز آن معیار
حاصل میشــود .در نهایت با میانگین گرفتــن از امتیاز معیارها ،امتیاز

نهایی به دست آمده است (جدول .)5
محلهــای تجمع میدان در جدول  5ارزیابی مقایســهای حس تعلق
شهروندان به هر یک از میادین با توجه به هویت مکانی حاصل گردیده
و یافتهها و دادههای پرســش نامهای نشان میدهد که امتیاز نهایی در
میدان ایالت ارومیه بیشتر از میدان حسنآباد تهران بوده است.

جدول  .5یافتههای پرسش نامهای و مقایسه امتیازات حس تعلق شهروندان با توجه به هویت مکانی
معیار

شاخص

عوامل اجتماعی

ارزش و ترجیح

هویت شهر
شماره بیست و هشتم  /سال دهم /زمستان 1395

38

384

439

393

352

402

386

419

مجموع امتیاز متغیرها

1568

امتیاز شاخص

3/92

4/10

امتیاز متغیرها

411

230

مجموع امتیاز متغیرها

411

230

امتیاز شاخص

4/11

2/30

امتیاز متغیرها

456

327

مجموع امتیاز متغیرها

456

327

امتیاز شاخص

4/56

3/27

مجموع امتیاز شاخصها

12/59

9/67

امتیاز معیار

4/19

3/22

امتیاز متغیرها

369

338

مجموع امتیاز متغیرها

369

338

امتیاز شاخص

3/69

3/38

مجموع امتیاز شاخصها

3/69

3/38

امتیاز معیار

3/69

3/38

احساس امنیت

عوامــل محیطی
کالبدی

امتیاز متغیرها

میدان ایالت

1641

خاطرهانگیزی

عوامــل ادراکی -
شناختی فردی

امتیاز

میدان حسنآباد

آشنایی با مکان

تشخص مکان

احساس رضایتمندی از
ویژگیهای کالبدی مکان

امتیاز متغیرها

424

512

480

459

323

474

450

مجموع امتیاز متغیرها

1875

1680

امتیاز شاخص

4/69

4/20

امتیاز متغیرها

434

433

406

406

334

324

384

445

314

261

316

397

312

384

267

416

380

305

مجموع امتیاز متغیرها

2879

2772

امتیاز شاخص

3/60

3/47

مجموع امتیاز شاخصها

8/29

7/67

امتیاز معیار

4/14

3/83

مجموع امتیاز معیارها

24/56

20/17

امتیاز نهایی

4/09

3/45

ارزیابی مقایسهای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسنآباد ...

فهرست مراجع

هویت شهر

 .1ادب ،مورا .)1389( .معنی در مکان ،بررسی مؤلفههای مؤثر در شکلگیری
هویت مکانی .راه و ساختمان.88-97 ،)75(8 ،
 .2اردالن ،نادر؛ و بختیار ،الله .)1380( .حس وحدت( .حمید شاهرخ ،مترجم).
تهران :نشرخاک.
 .3امینزاده ،بهناز .)1389( .ارزیابی زیبایی و هویت مکان .هویت شهر،)7(5 ،
.3-14
 .4بهزادفر ،مصطفی .)1390( .هویت شــهر (نگاهی به هویت شــهر تهران).
تهران :سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،مؤسسه نشر شهر.
 .5تابان ،محســن؛ پورجعفر ،محمدرضا؛ و پورمند ،حسنعلی .)1391( .هویت و
مکان؛ رویکردی پدیدارشناسانه .هویت شهر.79-90 ،)10(6 ،
 .6جوانفروزنده ،علی؛ و مطلبی ،قاســم .)1389( .مفهوم حس تعلق به مکان و
عوامل تشکیلدهنده آن .هویت شهر.27-37 ،)8(5 ،
 .7رلف ،ادوارد .)1389( .مکان و بیمکانی( .محمدرضا نقصان محمدی ،کاظم
مندگاری و زهیر متکی ،مترجمان) .تهران :انتشارات آرمانشهر.
 .8سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجانغربی.)1385( .
مطالعه و طرح مرمت میدان ایالت ارومیه .ارومیه :معاونت حفظ و احیا ،سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری.
 .9سرمســت ،علی؛ و متوســلی ،محمدمهدی .)1389( .بررسی و تحلیل نقش
مقیاس شــهر در میــزان حس تعلق به مکان (مطالعه موردی  :شــهر تهران).
مدیریت شهری.133-146،)26( ،
 .10ضرابیــان ،فرناز؛ و منعــام ،محمدرضا .)1389( .بررســی میزان و عوامل
تأثیرگذار بر حس مکان .شهرداریها.23-28 ،)89(9 ،
 .11طراحی شــهری؛ و توســلی ،محمود .)1376( .طراحی شــهری در بخش
مرکزی تهران .تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات شهرســازی و معماری ایران،
وزارت مسکن و شهرسازی ،واحد شهرسازی و معماری.
 .12فالحت ،محمدصادق .)1385( .مفهوم حس مکان و عوامل شکلدهنده آن.
هنرهای زیبا.66-57 ،)26( ،
 .13کاشــی ،حسین؛ و بنیادی ،ناصر .)1392( .تبیین مدل هویت مکان  -حس
مکان و بررســی عناصر و ابعاد مختلف آن ،نمونه موردی :پیادهراه شــهر ری.
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نتیجهگیری
فــرم و کالبد ،کاربری و روح مکان ،مواد خام هویت مکانی هســتند.
حس مکان و حس تعلق نیز در اثر ارتباط متقابل انســان با این عوامل،
در طول زمان شــکل میگیرد و با رجوع چند باره انســان ،خاطرههای
جمعی که از عوامل هویتبخش انســان به آن مکان میباشد؛ در ذهن
انســان نقش میبندد و آن مکان را متفاوت با جاهای دیگر میکند .در
واقع هویت مکانی؛ همان تفاوتهای کوچک و بزرگی اســت که باعث
بازشناخت یک مکان و خوانایی محیط میشود و حس تعلق به آن را در
میان شهروندان به وجود میآورد .در این راستا مدلی ارائه شد که ضمن
اشــاره نمودن به عوامل اساسی و شکلدهنده هویت مکانی ،ارتباط آن
را با حس تعلق به مکان مشخص میکرد.
با بررســی عوامل شکلدهنده و اساسی هویت مکانی در میدان ایالت
و میدان حسنآباد؛ ویژگیهایی که آن را از سایر میادین و بناها متمایز
میساخت (مانند :وجود بناهای آجری؛ با تزئینات ویژه ،با سابقه تاریخی
و نوع کاربری آنها ،نوع مبلمان ،نوع کف ســازی ،مجسمهها) ،بهدست
آمد و این ویژگیها در قالب پرســش نامه و ســؤاالتی با موضوع حس
تعلق شــهروندان و هویت مکانی ،تدوین شــد و نتایج نهایی که از آن
حاصل گردید ،نشان میدهد که:
 در میدان ایالت؛ شــهروندان نسبت به مواردی مانند :تأثیر ساختماندادگســتری در سیمای کلی میدان و اســتفاده از مصالح ناهماهنگ و
نامتناسب با مصالح سایر بناها در نمای این ساختمان و باز نمودن مسیر
چهارم منتهی به میدان و افزایش ازدحام و تردد ســواره و پیاده در آن،
احساس نارضایتی دارند .اما با وجود این شرایط؛ باز هم شهروندان ،این
میدان را دارای شخصیتى مشخص ،بىنظیر و با ویژگیهایی متمایز با
سایر میادین میدانند.
 در میدان حسنآباد؛ شهروندان نسبت به نوع کف سازی و چگونگیدسترسیها ،احساس رضایت نداشــتند .اما در مقابل نسبت به مصالح
استفاده شــده در ساختمان بانک ملی که بخشی از نمای آن از مصالح
ناهماهنگ و نامتناسب با سایر بناهای میدان میباشد و به دلیل این که
مورد مرمت قرار گرفته و نمای آن تاحدودی همسان با سایر جدارههای
میدان شــده است ،احســاس رضایت دارند .همچنین طبق پاسخهای
آنان در مورد شــاخص تشخص مکان ،این میدان شخصیتى مشخص،
بىنظیر و متمایز با ســایر مکانها دارد ولی در مقایسه با میدان ایالت،
امتیاز کمتری را به خود اختصاص داده است.
 با تحلیل پرســش نامه در مــورد عوامل شــکلدهنده حس تعلقشــهروندان به دو میــدان و پایین بودن امتیازات مربوط به احســاس
امنیت ،خاطرهانگیزی ،رضایتمندی ،آشــنایی با مکان و تشخص مکان
در میدان حسنآباد تهران ،مشخص گردید که حس تعلق شهروندان به

این میدان نسبت به میدان ایالت ارومیه کمتر است.
در نهایت؛ با تحلیل دادهها ،بررسی هویت مکانی و ارزیابی مقایسهای
حس تعلق شــهروندان به دو میدان مذکور مشخص گردید که :ارتباط
معنــاداری میان هویت مکانی و حس تعلق به مکان وجود دارد .هویت
مکانی؛ هویتی که متمایزکننده ویژگیهایآن میدان با ســایر میادین
و تجربیات درون ذهنی شــهروندان اســت ،هویتی که بیشــتر معرف
شــباهتهای آن با دیگر عناصر موجود در مــکان و تفاوتهای آن با
ســایر مکانها باشد ،در میدان ایالت ارومیه نسبت به میدان حسن آباد
تهران ،در میان شهروندان بیشتر احساس شده و در سطح باالتری قرار
دارد و نیز شهروندان نسبت به آن ،حس تعلق بیشتری دارند.
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.43-52 ،)3(18 ،هنرهای زیبا
 جایــگاه هنر آجرکاری تزیینی در معماری دوره.)1392( . مصطفی، کیانی.14
.15-28 ،)1(18 ، هنرهای زیبا.پهلوی اول
، (ســید حسین بحرینى. تئورى شــکل خوب شــهر.)1376( . کوین، لینچ.15
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران.)مترجم
 گــزارش ثبتی میدان.)1376( . مدیریــت میراث فرهنگی اســتان تهران.16
. سازمان میراث فرهنگی کشور: تهران.حسنآباد
 بررسی نقش عوامل کالبدی در تشکیل مفهوم.)1390( . صمد، نگین تاجی.17
.24-29 ،)13( ، منظر.مکان و حس مکان
 هویت در.)1392( . ســمیه، عظیمه؛ و رفیعی، مرجــان؛ رفعت جو، نوایــی.18
 اولین همایش ساالنه ملی ساختمان.)نامکان (جســتجوی معنا در شــهر آینده
. کانون مهندسین ساری: ساری،)1-7  (ص، اردیبهشت.آینده
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Comparative Evaluation of the Citizens’ Sense of Belonging to
Ayalat Square of Urmia and Hassan Abad Square of Tehran
through the Study of Place Identity

... Abstract

A series of cultural and environmental factors including (but not limited to) individual and collective values, events,
forms, colors and textures shape the place identity. Place identity is a dynamic phenomenon and is subject to change
through the time and due to relevant spatial and functional changes. City squares as public spaces and the places
for social interactions have an important role in configuration of urban identity, place identity and people sense of
belonging. Ayalat square of Urmia and Hassan Abad Square of Tehran, which both of them have been designed
and constructed in early 1930s, have also been faced to changes through the time. Certain buildings with different
architectural styles and patterns are added and some of their spatial and functional features have been altered as
a result of some repair and restoration activities. Consequently, the place identities of Ayalat and Hassan Abad
squares have been changed. In addition, the sense of belonging to place is an influential factor in the assessment
of human - place relationships and a major consideration to creation of city public spaces. Nevertheless, the sense
of belonging to place and investigation of place identity configuration basic factors are so important. The focal point
of this study is a comparative evaluation of citizens’ sense of belonging to Ayalat Square of Urmia and Hasan
Abad Square of Tehran regarding the place identity. The place identification factors are considered and specified
to define the relationship of the place identity in the sense of belonging to a place. A descriptive/analytical research
method has been adopted and implemented based on the direct observations and the field surveys as well. In
addition a literature review has been done to find out how far the relationship between the sense of belonging to
place and the place identity is studied in the realm of architecture and environmental studies. The result of this
review demonstrates that there are a few materials on the subject and may say the research can be considered
as an original one. The field surveys are mainly carried out using a Likert Scale questionnaire which was designed
to detect and examine the sense of belonging to place in correlation with the place identity indices. In each case
study a 100 person/citizens are randomly asked to fill the questionnaire on site in Tehran and Urmia. The statistical
societies are configured by individuals from a divert spectrum of occupancy, age and education. Data analysis and
interpretation of the extracted results from the questionnaire suggest a meaningful relationship between the sense
of belonging to place and the place identity. So, the research findings show that where the place identification
factors are scored as low, the sense of belonging to place is dropped to the lower levels. The comparison of the
gained results from the two case studies indicates that the citizens’ sense of belonging to the Ayalat Square of
Urmia is stronger than the citizens’ sense of belonging to Hasan Abad Square of Tehran, at least in the relevant
surveyed statistical societies.
... Keywords: Place Identity, Sense of Belonging, Ayalat Square, Hassan Abad Square
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