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چکیده
رشد فزایندهی ابعاد شهرنشینی در طی دهههای اخیر موجب شده است که عالوه بر گسترش
مشکالت اکولوژی محیطی و اجتماعی ،شهر و شهرسازی معاصر با مشکالت و معضالت تازهای
محیطهای شهری و انسانی ،حس تعلّق به مکان است .این حس که عامـل مهمی در شکلگیری
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مانند کمرنگ شدن هویت و حس تعلّق به مکان مواجه شود .یکی از معانی مهم در ارتقای کیفیت
پایههای ارتباطی استفادهکنندگان و محیط است ،درنهایت منجر به ایجاد محیطهای باکیفیت نیز
خواهد شد .در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی عناصر کالبدی حس تعلق به مکان در محالت
شهری در شهرک شهید بهشتی واقع در منطقه ده شهر شیراز میباشد .روش تحقیق در این
پژوهش از بعد هدف کاربردی و از بعد ماهیت خود توصیفی تحلیلی است .بدین منظور ابتدا
شاخصهای مؤثر در سنجش عناصر کالبدی حس تعلق به مکان از منابع مختلف تهیهشده و سپس
دادهها و اطالعات موردنیاز بهصورت پیمایشی و ابزار پرسشنامه از محله جمعآوریشده است.
جامعه آماری پژوهش افراد ساکن در شهرک شهید بهشتی شهر شیراز است که بر اساس فرمول
کوکران تعداد  202پرسشنامه بهعنوان حجم نمونه محاسبه شد .تحلیل پرسشنامهها با روشهای
آزمون تیتک نمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون در نرمافزار  spssانجام شد .نتایج پژوهش نشان
میدهد که در بخش مربوط به گویههای موردمطالعه در آزمون تی تک نمونهای شخصیت کالبدی
منحصربهفرد با میزان  2/06در باالترین سطح از میانگین قرارگرفته و در بین متغیّرهای مستقل
حس تعلّق به مکان و شاخصهای کالبدی آن همبستگی ضعیف بوده و همچنین رابطهی معنادار
آماری وجود ندارد.
کلید واژهها :حس تعلّق ،کالبدی ،شیراز ،شهرسازی.
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مقدمه
علّقب بک م ا بکمنظور بهرهمندی و عداوم حضور انسا حر م ا نقس علیینکننسدهای حارح (فرحس ):8:0:70 ،؛ و
الیکهای احراک ،مفاهیم و عجربیای م ا را شرح میحهد .فلالی ها و ش ل کالبدی موجوح حر م ا  ،بر ح وابستگی
افراح عأثیر میگذارح و ارعباطای فرهنگی و اجتماعی ،خاطرای و مفاهیم شخصی نیز بر علّب بک م سا مسوثقر اسس  .گساه
مم ن اس این علّقب م انی از سطح عجربکهای احساسی-شناختی افراح گسذر کسرحه و بااحسساش مشسترک جملسی حر
محدوحه فضایی وسیععر از م ا  ،محّک عا سطح یک کشور و برای یک مّس گسسترحه شسوح (شساهچراغی و بنسدر آبساح،
.)40:0:40
ی ی از ملانی مهم حر ارعقای کیفی محیطهای شهری و انسانی ،ح علّقب بک م ا اسس  .ایسن حس کسک عامسسل
مهمی حر ش لگیری پایکهای ارعباطی استفاحهکنندگا و محیط اس  ،حرنهای منجر بک ایجاح محیطهای باکیفی نیز
خواهد شد (فروزنده و مطّبی .)27:0:41 ،ح علّب بک م ا بک ملنای احراک ذهنسی مسرحم از محسیط و احساسسسای
کموبی آگاهانکی آ ها از محیط خوح اس کک شخص را حر ارعباطی حرونی با محیط قرارمی حهد ،بکطوریکک فهسم و
احساش فرح با زمینکی ملنایی محیط پیوند میخورح و ی پارچک میشوح .این ح عامّی اس کسک موجب عبدیل فضسا
بسک م انی با خصوصیای حسی و رفتاری ویژه برای افراح خاص مسیشسوح .از مفساهیم فرهنگسی مسورحنظر مسرحم ،روابسط
اجتماعی و فرهنگی جاملک حر م انی مشخص حمای میکند و باعث یاحآوری عجارب گذشتک و حسستیابی بسسک هویسس
بسرای افسراح میشوح( فرح  .)87:0:77،از سوی حیگر و همزما با عوسلکی جوامع انسانی و عغییر شیوهی سس ون و
زندگی مرحم ،عوجسک ملمارا  ،طراحا و برنامکریزا بک کیفی فضاها و محیطهای ساختکشده افزای یافتسسک و نقسس
طراحی ابسزاری برای ش ل حاح بک محیط زندگی و پاسخگویی بک عوقلای و نیازهای انسا اهمی بیشتری یافتک اس .
گسترش پژوه های متلدح کک بک روشهای ارزیابی و عحّیل ملماری بلد از بهرهبرحاری ( )POEمیپرحازح ،مؤید عوجک
بی عر طراحا و برنامکریزا بک کیفی فضاها و محیطهای ساختکشسده( رحمسانی و هم سارا  )67:0:48،و سسلی حر
شناخ و ارعقسای ایسن کیفی ها حر پاسسخگویی بسک عوقلای و نیازهای انسانی اس  .رشد فزایندهی ابلاح شهرنشینی حر
طی حهکهای اخیر موجب شده اس کک عروه بر گسترش مش ری اکولوژی محیطسی و اجتمساعی ،شسهر و شهرسسازی
ملاصر با مش ری و ملضری عازهای مانند کمرنگ شد هوی و ح علّب بک م ا نیز مواجک شوح .هرچنسد بسک نظسر
میرسد کک ارعقای ابلاح اجتماعی حر جه افزای ح علّقب شهروندا نق بی عری حارند اما مطاللای بسیاری نیسز
بر نق عوامل کالبدی حر ایجاح و ارعقاء ح علّب بک م ا عأکید میکنند .فرسوحگی بناهای عاریخی و مراکز قسدیمی
شهرها و عدم اختصاص بوحجک کافی برای مرم آ ها ،عوسلکی ساخ وسازهای جدید حر محّکها و باف هسای شسهری
بدو عوجک بک هوی و زمینکی آ ها و از طرف حیگر کمبوح عسهیری مناسب و عوامّی از این قبیل ،منجر بک گسسس
عوامل کالبدی قسم های شهر شده اس کک این موضوع سبب کاه ح علّب افراح شده ،حر صسوری احامسک یسافتن
این روند ،عبدیلشد این مناطب بک باف هایی ناکارآمد ،عهدیدی جدی اس ؛ بنابراین بک نظر میرسد ،عروه بر عوجک بک
برقراری جریا قوی و پررنگ علامری اجتماعی حر مراکز محری حر شهرها ،عوجک بک کالبد نیز جه ارعقای ح علّب
افراح ضروری اس  .خأل عحقیقاعی موجوح حر این زمینک ،عدم علریف و ارائکی شاخصها و گویکها یسا بسکطورکّی عوامسل
کالبدی مؤثر بر ایجاح و ارعقاء ح علّب بک م ا اس کک این موضوع ،پایگاه چال های طراحانکای اس کک مسیبایسد
مورحعوجک قرار گیرح عا بتوا با بهرهگیری از نظرای اندیشمندا  ،الگوی مناسبی حر جه عحقب اهداف مسورحنظر ارائسک
حاح .لذا ،ی ی از حغدغکهای مهم برنامکریزا و طراحا شهری افزای ح علّب بک محیط حر بین استفاحهکننسدگا از
فضاهای شهری اس  .حر همین راستا ،هدف این پژوه ارزیابی و سنج مؤلفکهای کالبدی و محیطی حر ایجاح ح
علّقب بک م ا حر شهرک شهید بهشتی شهر شیراز و بررسی روابط میا این مؤلفکها و مؤلفکهای طراحی و برنامکریسزی
حر عوسلکی محری شهری اس عا بتوا زمینکهای افزای این بُلد مهم ارعقسای کیفیس محیط را حر فضاهای شسهری
فراهم آورح .با عوجک بک این هدف سؤالهای عحقیب عباری اس از :وضلی شاخصها و گویکهای کالبدی ح علّب بک
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م ا حر چک سطحی اس ؟ کدامیک از شاخص کالبدی حر ایجاح و ارعقاء ح
عأثیرگذارعر اس ؟

علّب بک م ا حر شهرک شهید بهشستی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفاهیم ح م ا و ح علّقب بک م ا مفاهیم پیچیده و چندوجهی هستند کک شناخ ابلاح و ویژگیهسای حقیسب
آ ها مستّزم مطاللای بسیار اس  .پژوه های بسیاری حرزمینکی روشن کرح مفاهیم ح م ا و حس علّسب بسک
م ا انجامگرفتک کک از میا پژوهشگرا فارسیزبا میعوا بک محمدصاحق فرح اشاره نموح کک طی مقالکی مفهسوم
ح م ا و عوامل ش لحهنده آ  ،بک بیا ابلاح مختّف ح م ا پرحاختک اس  .از حیگر فارسیزبا حر ایسن زمینسک
میعوا کاشی و بنیاحی ( )0:42را نام برح کک بک عبیین مدل هوی م ا  -ح م ا و بررسی عناصر و ابلاح مختّسف
آ پرحاختکاند .حر این میا پژوهشگرانی نیز با عمرکز بر روی ح علّب بک م ا ابلاح مختّسف ایسن مفهسوم را روشسن
ساختکاند کک از آ میا میعوا بک جوا فروزنده و مطّبی ( )0:41اشاره کرح.
همچنین بهرام پور و مدیری ( )0:40حر مقالکای عح عنوا «مطاللک رابطک میسا رضسایتمندی سساکنا از محسیط
زندگی و میزا ح علّقب آ ها حر مجتمع مس ونی بّندمرعبک شهرک کوثر عهرا » ،بک عبیین رابطک ملیارهای کیفیس
محیط س ون بر میزا ح علّب حر مجتمعهای مس ونی بّندمرعبک پرحاختکاند و بر آ اسس عسا بسا شناسسایی ایسن
ملیارها علیین کند کک کدامیک از این ملیارها باعث ایجاح ملنای خاص برای ساکنین شده و میعوانسد بسا برنامسکریسزی
مناسب برای بهبوح آ  ،رضایتمندی و بک حنبال آ ح علّب ساکنا را افزای حهد .حر این پسژوه از روش عبیینسی
(آزمو نظریک) استفاحه میشوح .بدین منظور و برای بک حس آورح ملیارهای کیفی محیط زنسدگی حر مجتمسعهسای
مس ونی بّندمرعبک ،بکمنظور کمی کرح ملیارهای بکحس آمده از پژوه  ،حرخ ارزش عشس یل و بکصسوری بساال بسک
پایین طبقکبندی شد و حر سطح آخر(سطح چهار) 62 ،جزء شاخص (کک قابّی کمی کرح را حاشتند) ،علیین شد.
کمالی پور و هم اران ( :)2102حر پسژوه خسوح بسا عنسوا » عوامسل مسؤثر حر سسنج حلبسستگی بسک م سا حر
محیطهای مس ونی شهر« علّقب بک م ا را نتیجک پایداری اجتمساعی یسک م سا مسیحانسد و ملنسا و هویس را برآینسد
حلبستگی بک م ا  .حر این پژوه این نتیجک حاصلشده اس کک افزای علّب م انی حر محیط مس ونی ،هوی فرحی
و جملی ساکنا را عثبی مینماید .بهترین حال حلبستگی ازنظر آ ها زمانی اعفاق میافتد کک فرح نسکعنها بسک خانسک،
بّ ک بک محّک و شهر حر یکزما حلبستک باشد.
حیدری و هم ارا ( )0:4:حر مقالک خوح با عنوا » عحّیل بلد کالبدی ح علّب بک م ا حر خانکهسای سسنتی و
مجتمعهای مس ونی امروزی« با طرح این پرس کک چرا رنگ علّب از چهرهی خانکهای امسروزی برگرفتکشسده اسس ،
آغاز میگرحح .برای پاسخ بک این سؤال ،نمونکهایی از خانکهای سنتی حارای س نک و مجتمعهای مس ونی جدید حر شهر
شیراز انتخاب شدند .با روش بررسیهای اسناحی و میدانی ،حیدگاههای مختّف ساکنین خانکها طی پرس نامکهایی حر
حیطک عناصر کالبدی ح علّب م ا جمعآوری گرحید و با نرمافزار ( )Spssعحّیل شسد .نتساین نشسا حاح کسک حس
علّب کالبدی م ا حر خانکهای سنتی حر مقایسک با مجتمعهای جدید بی عر اس .
حان پور و سبزوار ( )0:48حر مقالک خوح با عنوا عحّیّی بر عوامل کالبدی مؤثر بر ح علّقب بسک م سا حر مرکسز
قدیمی شهر سبزوار علّب بک م ا را نتیجک حو شاخص شخصی کالبدی منحصربکفرح و حید و منظر حر محری قدیمی
شهر سبزوار میحاند.
ویّیامز و حیگرا ( ،)2112حر پژوه خوح عح عنوا ارزیابی حلبستگی سمبّیک و عاطفی بک م سا «بسک ارزیسابی
حلبستگی بک م ا های عفریحی و فراغتی پرحاختکاند .حر ابتدا بکمنظور نیل بک این اهداف بک بررسی مفهوم حلبسستگی و
علّب م انی و عوامل ایجاحکننده آ مباحری ورزیدهاند .ویّیام و حیگرا ملتقد اس کک علّب و حلبستگی بک م ا با حو
بلد وابستگی بک م ا و هوی م ا علریف میگرحح.
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خوح عح عنوا چک چیز محری را از خانک و شهر متفاوی میسازح:
ا بر حلبستگی بک م ا  ،بک بررسی عوامل مؤثر و ش لحهندهی علّب بک م ا پرحاختسک و بسا
ی ی از عوامل مؤثر بک ارزیابی علّقب م انی حر سک مقیاش کوچک (خانک) ،متوسط (محّسک) و
 .وی سک فاکتور جملیتی ،اجتماعی و محیطی را مؤثر بر ش لگیسری علّسب و حلبسستگی بسک

لوی ا ( ،)2101حر پژوه
ارزیابی اثرای مقیاش م
بیا مقیاش م ا بکعنوا
بزرگ (شهر) پرحاختک اس
م ا میحاند.
بوناییتو ( )211:حر پژوهشی با عنوا پی بینی شاخصهای احراکی حریاف کیفی محیط مس ونی و ح علّب حر
محیط شهری بک شناسایی شاخصهای کیفی محیط و علّب پرحاختک و بیا میحارح کک رضایتمندی از کیفی محیط،
میزا علّب ساکنین بک محّکشا را پی بینی میکند .حر این مقالک  00ملیار اندازهگیری بک  0ملیار مولد بک ش ل زیر
عقسیم میشوح :سک مورح از آ ها حرباره جنبکهای فضایی اس مانند برنامکریزی ملماری ،فضای برنامکریزی ملماری و
سازما حهی و حسترسی فضا و فضای سبز .یک مورح هم بک جنبکهای انسسانی میپسرحازح ،مثسل ارعباطسای اجتمساعی و
علّقای م انی .اهداف عینی مطاللک هم شامل :مقایسک ساختار کیفی محیطی و پیوسستگی و علّسب م سانی نسسب بسک
یافتکهای عحقیب اس کک از مدلهای قدیمیعر استفاحه کسرحه بسوح؛ و حیگسری ارعقسای کیفیس روا سسنجی محیطسی
میباشد.
بک جه گسترحگی ،پیچیدگی و چندوجهی بوح مفهوم ح علّقب بک م ا  ،هرکسدام از محققسا سسلی حر روشسن
کرح قسمتی از این مفهوم حاشتکاند .حر این میا بک نظر میرسد ،شناسایی حقیب بلد کالبدی ح علّقب بسک م سا و
عوامل کالبدی مؤثر بر حفظ و ارعقای ح علّب بک م ا  ،مغفول واقعشده اس و حر مقابل عأکید بسی عسری بسر روی
حیگر ابلاح آ  ،ازجمّک بلد اجتماعی و فرحی ح علّب بک م ا صوری گرفتک اس  .این حر حالی اسس کسک مطاللسای
بسیاری بر ضروری عوجک بک عناصر کالبدی حر محسیط انسسانی و نقس آ حر شس لگیری و عسداوم حس علّسب اشساره
مینماید .چنا کک ریجر و الوارکاش حر مطاللای خوح بک نق مهم و اساسی علّب کالبدی اشسارهکرحه ،از آ بسا عنسوا
ریشکحاری یاح میکنند کک بر این اساش ،فرح محیط را بک همراه عناصر کالبدی آ حر ش لحهی ملنای علّقب ،بک خاطر
میسپارح .همچنین مطاللای استدمن کک پیرامو نق بلد کالبدی م ا بر حلبستگی بک م سا  ،انجامشسده اسس  ،بسک
نق مستقیم آ حر رضایتمندی و نق غیرمستقیم بر حلبستگی بک م ا اشاره حارح ( )Stedman,2003:682ازاینرو
پژوه پی رو عرش میکند خأل عحقیقاعی موجوح حر این زمینک را پر نماید و بک شناسایی حقیب عوامل کالبدی مؤثر
حر ایجاح ،حفظ و ارعقاء ح علّقب بک م ا بپرحازح و آ ها را حر شهرک شهید بهشتی شیراز مورح ارزیابی و آزمو قرار
حهد.

حس تعلّق به مکان
واژهی علّقب بک ملنی پیوستگی ،حوستی ،محب  ،حلبستگی و همچنین قرابس  ،خویشسی ،انتسساب و عهسده و عصسرف،
مال ی و نهایتاً علّبخاطر و حلبستگی آمده اس (حهخسدا .)87: :0:77 ،حر فرهنسگ ملسین حر عوضسیح واژهی علّسب
اینچنین آمده اس  :آویختک شد  ،حرآویختن و حلبستگی حاشتن (ملین .):68 :0:70 ،حس م سا عمومساً بسا حس
علّقب همراه اس و با ح عاطفی حلبستگی بک یک م ا عجین میشوح .م ا میعواند ح ریشکحار بوح را عقویس
کند و ح هوی بخشی را با محل خاصی عجین سازح .ریشکحار بوح غالباً با ح ناخوحآگاه م ا همراه اس  .چنین
حسی طبیلیعرین ،بنیاحیعرین و خوحجوشعرین اعصال بین انسا و م ا اس  .مرحم بک ح هوی و علّقب بک م سا
و یا قّمروی خاص نیاز حارند .از طریب م ا و حر طول زما  ،عجارب مشترک مهم و اساسی بین مرحم ایجاح مسیشسوح.
افراح نیازمندند کک ح علّب بک یک موجوحی جملی و یا یک م ا را حاشتک باشند؛ همچنین بک یک هوی شخصسی
نیازمندند کک از طریب جدایی م انی ،حاشتن خصوصیای متفاوی و قابلعشخیص و یا حضور و وروح حریک محسل خساص
حاصل میشوح .سیاس های طراحی میعواند این موضوعای را مورح عأکید قرار حهسد (کرمونسا و حیگسرا -074 :0:40 ،
 .)041ح علّقب بک م ا برخاستک از فلالی ها و علامری بین انسا  -م ا و انسا  -انسا حریک م ا خاص اسس
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( )Altman & Low,1992:9و بسا عسأثیر متقابسل احساسسای ،حانس  ،باورهسا و رفتارهسا ،بسا م سانی خساص سسروکار حارح
( .)Proshansky et al, 1983:155عروه بر این بین میزا ح علّب فرح بک م ا و عوجک او بسک آ  ،ارعبساطی مسستقیم
وجوح حارح؛ بک این ملنا کک با افزای ح علّب فرح بک یک م ا  ،میزا عوجک و مراقب فرح از آ نیز افزای مییابسد
(.)Mesch & Manor,1998:509
عوامل متلدحی حر ایجاح و ارعقای ح علّب بک م ا مؤثر هستند کک حر احامسک بسک آ هسا اشساره مسیشسوح :عوامسل
کالبدی ،عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل فرحی ،خاطرای و عجارب ،احساش رضای از م ا  ،عوامل فلسالیتی و
علامّی ،عامل زما و مشارک حر طراحی م ا (حان پور و هم ارا  .)02 :0:77 ،مطاللای بسیاری بر ضروری عوجسک
بک عناصر کالبدی حر محیط انسانی و نق آ حر ش لگیری و عداوم ح علّب اشاره مینماید.

نظرات اندیشمندان در رابطه با عوامل کالبدی مؤثر در ایجاد حس تعلق به مکان
رحپای ح علّب و عوامل کالبدی مترعب بر آ را میعوا حر میا متو نظری بکجامانسده از اندیشسمندا حسوزهی
شهرسازی و عّوم محیطی جستجو نموح کک برخی مستقیماً و برخی بکصوری غیرمستقیم بک آ اشارهکرحهاند .نظریسای
اندیشمندا حر رابطک با عوامل کالبدی مؤثر بر ایجاح و ارعقای ح علّب بک م ا حر جدول  0جمعبندی شده اس .
جدول  .0نظرای اندیشمندا حر رابطک با عوامل کالبدی مؤثر بر ایجاح ح

علّب بک م ا

ردیف

اندیشمندان

سال

تعاریف

مؤلفههای کالبدی مؤثر بر حس تعلق

1

کوین لینچ

0461

فضا بایسد هویس قابسلاحراکی حاشستک و
قابلشناسایی و بسکیاحمانسدنی و نمایسا
باشسسد عسسا حسس م سسا ایجسساح کسسن
(لینچ.)047-041 ،0:86،

متمایز بوح  ،سساحگی فسرم ،اسستمرار ،عسسّط و غّبسک
حاشتن ،روشنی نقاط عقاطع (مفاصل) عنوعی کک جه
خاصی را ملّوم حارح،
(لینچ)047-042 :0:78 ،

2

نوربرگ
شولتز

-0468
2111

برای اینکک فرح بک م ا مشخص علّقسب
راسسستین حاشسستک باشسسد بایسسد حو عمسسل
جه یابی و این همسا سازی بکحرستی
عوسلک یابد (شولتز.):0-01: 0:77 ،

محصور بوح  ،مرز و قّمرو ،مرکزیس  ،عنسوع حر عسین
وحدی ،عراکم ،عداوم ،مقیاش انسانی (شولتز)0:72 ،

2

ایروین آلتمن

-0487
0442

حلبستگی بک م ا نیروی گسران
میا مرحم و م ا اس .

0

احوارح رلف

0480

یسسک حرک و فهسسم عمیسسب از موقلیس و
جایگاه خوحما حر برابر حیگر چیزهسا و
حاشتن یک پیوستگی پرملنای روحی و
روانی بکجایی خاص
(رلف.)70-71 :0:74 ،

مرز و قّمرو ،عناصسر عحریککننسده (محسرک بینسایی،
شنوایی ،بویایی ،حرک و المسک)
(رلف بک نقل از کاشی و بنیاحی)07 :0:42 ،

5

راپاپوری

-0488
0472

-

نماحها و سسمبلهسای فرهنگسی -اجتمساعی کالبسدی،
مبّما شهری (راپاپوری)000 :0:42 ،

0

فریتز استیل

0470

ح م ا هر محیط بستگی بک نحوهی
ارعباط انسا با آ محیط حارح.

اندازهی م ا  ،حرجکی محصور بوح  ،عضساح ،مقیساش،
عناسب ،مقیاش انسانی ،فاصّک ،باف  ،رنگ ،بسو ،صسدا،
عنوع بصری ،هوی  ،امنی  ،سرزندگی
(استیل بک نقل از کاشی و بنیاحی)07 :0:42،

0

اری ا اشپیگل

0470

ح وطن میعواند موضوع ح
را بهتر عوضیح حهد.

مسؤثر

علّسب

انلطافپسسذیری ،مقیسساش ،علیسسین قّمسسرو و اختصاصسسی
بوح و قابلحسترش بوح
()Altman & low,1992:9

انلطافپذیری ،وحدی حر فضسا ،علیسین مسرز و قّمسرو
مشخص (پاکزاح)006-0:0 :0:77 ،
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8

سای پامیر

0477

ارعقسسا و بهبسسوح قّمسسرو همگسسانی بسسکطور
قابسسسلعوجهی بسسسر عصسسسورای ذهنسسسی و
حیسسدگاههسسای مسسرحم نسسسب بسسک هسسستک
مرکزی شهر ،عأثیر میگذارح
(پامیر.)0:40:2 ،

آفرین یک ساختار سازما حهنده ،بسک وجسوح آورح
هویتی برجستک (ممتاز) ،ایجاح عنوع و جذابی

0

جا پانتر

0440

-

منظر شهری ،چشمانداز ،نفوذپذیری ،شس ل سساخ و
مبّما شهری (کرمونا و حیگرا )04: :0:40 ،

16

رابری رایا

0447

وجسسوح علامسسل محیطسسی فلسسال ی سی از
فاکتورهسسسسای مهسسسسم و عأثیرگسسسسذار حر
ش لگیری ح علّقب اس ( (Rayan
 ,1998بسسک نقسسل از جسسوا فروزنسسده و
مطّبی.):1 :0:41 ،

عناصر طبیلی

11

مارینو بونیتو

2112

ح علّب بک م ا  ،رابطکی شناختی و
رفتاراس کک افسراح حر طسول زمسا بسا
محیط فیزی ی و اجتماعی خسوح برقسرار
میکنند.

عسهیری ،عناسب م ا با عمّ رح و زمینسک ،پایسداری،
( (Bonaiuto, 2003مشخصای بصری

12

سالواسن

2112

-

موقلی  ،منظر ،شخصی کالبسدی ،مال یس  ،اصسال ،
وسایل رفاهی ،طبیلس ماننسد آب ،گیاهسا  ،آسسما ،
خورشسسسسسسسسید و فضسسسسسسسساهای خصوصسسسسسسسسی و
جملی()salvesen,2002

12

ماریا لوی ا

2117

م سسا مفهسسوم اصسسّی حر روانشناسسسی
محیطی اس  .حر مسورح میسزا ارعبساط
عاطفی افراح با م سا (حس علّقسب بسک
م ا  ،هویس م سا  ،حس م سا و)...
اخترفنظر وجوح حارح و روابط بین این
مفاهیم بکحرسستی عبیسین نشسده اسس
(.) Lewicka,2008 :211

اندازه ،محصسور بسوح  ،عنسوع ،مقیساش ،بسومیگرایسی،
استفاحه از یک عنصر متمایز نماح
() Lewicka,2011 :218

شاخصها و گویههای کالبدی حس تعلّق به مکان
پ از شناخ مبانی نظری مربوط بک موضوع مورحمطاللک ،عوامل کالبدی مؤثر بر حس علّقسب بسک م سا شناسسایی
گرحید ،حر قالب شاخصها و گویکهایی حستکبندی گرحیده و حر جسدول  2ارائکشسده اسس  .حر بخس بلسدی پسژوه ،
شاخصها و گویکهای بکحس آمده حر شهرک شهید بهشتی مورح ارزیابی و آزمو قرار گرفتند عا میزا عأثیر هرکدام بر
ح علّقب بک م ا حر نمونکی مورحمطاللک مشخص گرحح.
جدول  .2شاخصها و گویکهای کالبدی ح
شاخص
شخصیت کالبدی
منحصربهفرد
سازمان و ساختار
فضایی و شکل
متناسب فضا

علّب بک م ا

گویه
عوجک بک ساختما های عاریخی موجوح ،مشخص بوح مرز و قّمرو فضا ،عسداوم مصسالح ،رنسگ و بافس حر عناصسر
کالبدی کف و بدنکها حاخل فضا و حر عضاح با محیط پیرامو  ،استفاحه از ش ل و فرم منحصربکفرح ،وجوح نشانکها،
استفاحه از هنرهای همگانی
رعای الگوی مناسب خیابا ها و بّوکها ،رعای سّسّکمراعب خیابا ها ،رعای مقیاش انسسانی حر فضسا ،رعایس
عناسبای بصری حر فضا ،علین عرصکی فضا
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هماهنگی باف جدید با باف موجوح ازنظر کاربری و فرم کالبدی ،عوجک بک ساختما های عاریخی موجسوح ،عوجسک
بک اقّیم خاص هر شهر حر طراحی و ساخ فضا ،استفاحه از گیاها بومی

توجه به زمینه
راحتی و آسایش

وجوح عسهیری رفاهی مانند م ا های مناسب برای نشستن ،عوجک بک اقّیم و آبوهوای شهر
روشنی نقاط عقاطع (مفاصل) ،نورپرحازی مناسب فضا حر شب ،علیین سیستم حرکتی پیاحه بکگونکای کسک امنیس
وی عأمین گرحح،.
جانمایی و پخ کاربریها بکگونکای کک فضاهای خّوی و غیرقابلحفاع ایجاح نشوح.
عأمین ایمنی و امنی

تنوع و جذابیت
دید و منظر
نفوذپذیری و
دسترسی
انعطافپذیری

عنوع فضایی ،عنوع کالبدی ،وجوح محرکهای حسی مختّف (محرک بینایی ،شنوایی ،بویایی ،حرکس
عنوع حر کاربری اراضی

و المسسک)،

عباین و گوناگونی حر سازما فضایی ،پیشامدگی و خمیدگی ،اخترف سطح ،محدوح کرح نشانکها بک محسلهسای
مهم منظر شهری ،رفع اخترالی و ناهنجاریهای بصری
وجوح راههای کافی برای رسید بک فضا ،رؤی پذیری از فاصّک حور ،عدم وجوح موانع حید جه حفظ نفوذپذیری
بصری حر فضا ،وضوح اطرعای ،عرمای
انلطاف حر کف فضا ،انلطاف حر بدنک فضا ،انلطاف حر عناصر مستقر حر فضا ،پرهیز از اختصاصسی کسرح فضساها و
عف یک کالبدی

روش تحقیق
پژوه حاضر از نوع عوصیفی عحّیّی میباشد بوحه کک برای عجزیک عحّیل پرس نامکها از نرمافسزار  SPSSاسستفاحه
شد .حر این پژوه بکمنظور عحّیل حاحهها ،ابتدا پایایی پرس نامسک بسا محاسسبکی آلفسای کرونبسا بسرای هسر یسک از
شاخصها ارزیابی گرحید کک نتیجکی بکحس آمده کل با میزا  ،1/70نشا حهندهی اعتبار پرسس نامسک طراحسیشسده
میباشد .جاملکی آماری این پژوه  ،ساکنین محّک شهرک شهید بهشتی بین  21عا  61سال حر نظر گرفتک شسد کسک
بر اساش سرشماری سال  0:41علداح  7:11نفر میباشند .جه علیین حجم نمونک ،از روش کوکرا استفاحه گرحیسد
کک بر این اساش علداح  :82نفر بکعنوا حجم نمونک حر نظر گرفتک شد .حر جه پاسخگویی بک سؤاالی عحقیب حر گام
اول ،با استفاحه از مطاللک و بررسی متو نظری موجوح ،عوامل کالبدی مؤثر بر ح علّب بک م ا استخراج گرحیسده و
حر قالب شاخصها و گویکها حستکبندیشدهاند کک روش مورحاستفاحه حر این قسم از نوع کیفی اس  .حر گسام بلسدی
باهدف سنج وضلی موجوح شهرک شهید بهشتی و بررسی شاخصها و گویسکهای کالبسدی مسؤثر بسر حس علّسب
حاصل از مبانی نظری حر آ  ،از روش ع میل پرسشنامک استفاحهشده و اطرعای حاصل از طریب بررسسی شساخصهای
مورحمطاللک از آزمو عی و برای شناخ رابطکی بسین شساخصهای کالبسدی عأثیرگسذار بسر حس علّقسب بسک م سا از
همبستگی پیرسو استفاحه شد؛ بنابراین روش مورحاستفاحه حر این قسم از نوع کمقی اس .
جدول  .:ضرایب پایایی متغیرها و ابلاح پژوه
متغیر

عوامل کالبدی حس تعلق به مکان

تعداد

ضریب

ضریب

سؤال

پایایی

پایایی متغیر

حید و منظر

04

1/87

شخصی کالبدی منحصربکفرح

08

1/70

عوجک بک زمینک

06

1/86

راحتی و آسای

00

1/7:

حسترسی

0:

1/87

عنوع و جذابی

07

1/87

سازما و ساختار فضایی

01

1//64
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محدودهی و قلمرو پژوهش
شهرک بهشتی شهر شیراز واقع حر ناحیک  2منطقک  01شهرحاری شهر شیراز اس کک حر قسم شمال غربی و غربی
این شهر واقعشده اس  .منطقک  01شهرحاری شیراز  :078ه تار و حارای  028000نفر جملی میباشد این محّک جز
شهرکهای اقماری نیز محسوب میشوح و قدم باف آ بک  27سال میرسد حر حال حاضر محّسک حارای  7:11نفسر
جملی میباشد .وجوح آبوهوای مناسب و پوش گیاهی مناسسب و فضسای سسبز سسبب حضسور گسروههسای مختّسف
اجتماعی حر آ گرحیده اس .

ش ل  .0نقشک شهرک بهشتی حر شمال غرب شهر شیراز

یافتهها و تجزیهوتحلیل
یافتههای توصیفی
بررسی ویژگیهای فرحی پاسخگویا نشا میحهد کک از مجمسوع  :87نفسر 87/6: ،حرصسد را مسرحا و نیسز 20/:8
حرصد را زنا عش یل میحهند .ازلحاظ میزا عحصسیری  7/0:حرصسد عحصسیری ابتسدایی 08/70 ،حرصسد راهنمسایی،
 ::/00حرصد عحصیری متوسطک و نیز  01/:0حرصد عحصیری حانشگاهی حاشتکاند .همچنین ازلحاظ وضسلی شسغّی
 :1/6:حرصد حر مشاغل حولتی 01/: ،حرصد حر مشاغل خدماعی و  24/:8حرصد حر مشاغل آزاح فلالی حاشتکاند.

تحلیل آمار استنباطی
ابتدا برای بررسی سؤال اول عحقیب از آزمو  tعک نمونکای استفاحهشده اس  .هدف این آزمسو مقایسسک متغیرهسای
مورحنظر باحدمتوسط میباشد .حر آزمو  tعک نمونکای فرض  H0حاکی از برابری شاخص مورحنظر بسا عسدح سسک (حسد
متوسط رضای ) میباشد و فرض  H1حاکی از عدم برابری شاخص مورحنظر بک احد متوسط رضای اس حر این صوری
باید از مقاحیر حد باال و حد پایین استفاحه کرح کک:
 .0هرگاه حد باال و پایین مثب باشد ،میانگین از مقدار مشاهدهشده بزرگعر اس .
 .2هرگاه حد باال و پایین منفی باشد ،میانگین از مقدار مشاهدهشده کوچکعر اس .
نتاین حاصل از آزمو  tعک نمونکای حر جدول ( )0حر رابطک با بررسی وضلی شاخصهای کالبدی ح علّب نشا
میحهد کک بک عرعیب شاخصهای شخصی کالبدی منحصربکفرح با میزا  ،:/41حسترسسی بسا  ،:/21حیسد و منظسر بسا
 :/01ازنظر ساکنین سطحی باالعر از حد متوسط حاشتک اس  .همچنین با عوجسک بسک کسمعسر بسوح سسطح ملنسیحاری
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شاخصها از مقدار ( )1/117نتاین حاکی از ملنیحار بوح شاخصها میباشد.
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دید و منظر
شخصیت کالبدی
منحصربهفرد

ترکیبی کل

بکمنظور بررسی رابطک بین متغیقر وابستک ح علّب و متغیقرهای مستقل شامل شخصی کالبدی منحصربکفرح ،عوجک
بک زمینک ،راحتی و آسای  ،عنوع و جذابی  ،حسترسی و نفوذپسذیری و انلطسافپسذیری از آزمسو همبسستگی پیرسسو
استفاحه شد .بکجز سک شاخص شخصی کالبدی منحصربکفرح ،حید و منظر و راحتی و آسای کک همبستگی متوسطی
حارند بقیک متغیقرهای مستقل پژوه رابطکی ضلیفی را نشا حاحهاند ،بنابراین با عوجک بک نتساین حاصسل از همبسستگی
رابطک ملناحار آماری عائید نمیشوح؛ کک این موضوع نتاین بکحس آمده حر بخ مبانی نظری پژوه را عأیید مینماید.
بی عرین میزا همبستگی با ح علّب را شاخصهای شخصی کالبدی منحصربکفرح با مقدار  1/602و حید و منظسر
محّک با  1/701حارح .جدول ( )7نتاین ارزیابی رابطکی متغیقرهای مستقل (عوامل کالبدی ح علّب) با متغیر وابستکی
ح علّب را نشا میحهد.
جدول  .7نتاین ارزیابی رابطکی عوامل کالبدی ح علّقب با ح علّب حر شهرک بهشتی
شاخصهای کالبدی

میزان همبستگی با حس تعلق به مکان

سطح معناداری

دید و منظر

1/701

1/11
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1/277
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1/602

1/11

دسترسی و نفوذپذیری

1/210

1/11

انعطافپذیری

1/060

1/110

راحتی و آسایش

1/711

1/11

سازمان و ساختار فضایی

1/222

1/11

نتیجهگیری
با عوجقک بک اینکک حر پژوه های صوری گرفتک حر مورح ح

علّب بک م سا و ابلساح مختّسف آ  ،بسر علریسف م سا
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بکعنوا محیطی اجتماعی عأکید شده و بنابراین ابلاح اجتماعی ح علّب بک م ا بسیار مورحعوجک قرارگرفتک اس  .حر
مقابل پژوه های کمعری بر ابلاح کالبدی این ح عمرکز کرحهاند؛ حرحالیکک عوامل کالبدی حر ایجاح ،حفظ و ارعقای
ح علّب بک م ا  ،نق مهمی را ایفا میکنند یک م ا بک یک اندازه از شساخصهسای حس علّقسب م سا برخسورحار
نیس و بنا بک عّل گوناگو کالبدی و انسانی عفاویهایی میا این شاخصها وجوح حارح بر این اساش عفاویهایی بسین
میزا شاخصهای ح علّب بک م ا حر محّک بهشتی وجوح حارح این عحقیب با استفاحه از روشهای عحقیب عوصیفی-
عحّیّی صوری گرف بکمنظور جمعآوری حاحهها از روشهای کتابخانکای و میدانی استفاحهشده اس  .روش کتابخانکای
بکمنظور عدوین مبانی نظری مرعبط با موضوع بککاررفتک شده اس  .برای بررسی حیدگاه شسهروندا پرسس نامسکای حر
قالب  7شاخص کالبدی ح علّقب بک م ا طراحی گرحید .این پرس نامک از طریب طیف  7گزینکای لی سری حیسدگاه
شهروندا را نسب بک مسئّک مورحپژوه قرارحاح .نتاین نشا میحهد کک حر بین شاخصهای کالبدی حس علّقسب بسک
م ا از حید شهروندا میانگین شاخص شخصی کالبدی منحصربکفرح نسب بک بقیک شاخصهای مورحمطاللک با مقدار
 :/41وضلیتی باالعر از حد متوسط حاشتک و ملناحار میباشد .حر راستای بررسی رابطک بین شاخصهای کالبسدی حس
علّب بک م ا از ضریب همبستگی پیرسو استفاحه شد و بی عرین همبستگی مربسوط بسک متغیسر مسستقل شخصسی
کالبدی منحصربکفرح با مقدار  1/604بوحه ،همچنین بین عمام متغیقرهای مستقل پژوه و ح علّب با عوجک بک مقدار
ضلیف همبستگی حیگر متغیرها همبستگی مثب اما ازلحاظ ملناحاری ضلیف میباشد نتیجک ایسن پسژوه همسسو بسا
عحقیب حان پور و سبزوار ( )0:48با عنوا عحّیّی بر عوامل کالبدی مؤثر بر ح علّب بسک م سا حر مرکسز قسدیمی
شهر سبزوار میباشد؛ بنابراین حر ایجاح ،حفظ و ارعقای ح

علّب بسک م سا مورحمطاللسک مؤثرعرنسد .حر ایسن پسژوه

مشخص شد کک محّک مورحمطاللک بک عّ عمایز از حیگر محری شهری و شباه بّوکها ،وجوح نماح ،پوشس گیساهی
مناسب ،هوای مناسب (بکواسطک مجاوری با کوه حراک) و ...از ح علّقب بک م ا برخورحار بوحه اس  .کک ضروری اس
بکمنظور عداوم و ارعقای ح علّب بک م ا  ،حرباز طراحی فضا مورحعوجک بیشتری قرار گیرند .ازجمّک حالیّی کک موجب
گرحیده ح م ا حر این محّک وجوح حاشتک باشد وجوح شاخصهای کالبدی مناسب علّب بک م ا  ،سرمایک اجتمساعی
و پایدار میا اهالی بک حلیل س ون بی عر از  21سال و نیز بومی بوح اکثسر سساکنین باشسد کسک مسیعوانسد پایسداری
اجتماعی محّک را نیز عقوی نماید.
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