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ارزیابی و سنجش عوامل مؤثر بر ایجاد حس مکان در مراکز محّله های شهری
مطالعة موردی: مراکز محّله های شیخداد و شهرک دانشگاه در شهر یزد

چکیده
محّله های شــهری در گذشته بســتر شــکل گیری مراکزی در دل خود به عنوان مکان هایی واجد هوّیت و معنا بوده 
که از توانایی باالیی برای برقراری تعامل بین انســان با محیط و انســان با انسان برخوردار بودند. حال آن که امروزه به 
تبعیت از الگوی شهرســازی غربی و نیز به کارگیری گونه های فاقد معنا در ایجاد محّله ها منجر به نادیده گیری هوّیت و 
هم چنین کنار گذاشتن اصول مکان سازی شده است. حس مکان به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای کیفی محیط ها و 
محّله های شهری، ارتباطی بین انسان و مکان است و باعث دادن شخصیت و هوّیت به مکان می شود، توّجه به این مفهوم 
در محالت مسکونی جدید بدون سابقه تاریخِی معطوف به فراهم آوردن کیفیات متعّددی هم چون هوّیت، سرزندگی، 
خاطره انگیزی، ایجاد حس تعلق، دل بســتگی مکانی و غیره است. امروزه توّجه نکردن به ایجاد فضاهایی برای مردم در 
عرصه های عمومی محّله های جدید که واجد حس مکان و پیوند با گذشــته باشد، موجب بی هوّیتی، کاهش حس تعلق 
ساکنان به محل سکونت و پایین بودن میزان تعامالت اجتماعی و به دنبال آن انواع آسیب های اجتماعی گردیده است. 
هدف این پژوهش بررســی مفهوم حس مکان در مراکز محّله های تاریخی و معاصر و شناســایی عوامل مؤثر بر ایجاد و 
ارتقای آن در این محیط ها است. برای این منظور، دو نمونه از مرکز محّله های شهر یزد، یکی در بافت تاریخی و دیگری 
در بافت جدید شــهر انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش همبستگی و از آزمون های آماری کولموگراف 
اسمیرنف، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه و شدت و جهت رابطه بین متغیرهای مستقل 
و وابسته استفاده شده است. بر این اساس ده فرضیه تدوین و در نمونه های مطالعاتی مورد آزمون قرار گرفته اند. مطابق 
با نتایج به دست آمده متغیرهای هوّیت در محّله تاریخی و کیفیت های فضایی در محّله جدید باالترین میزان همبستگی 

را با میزان حس مکان در مراکز محّله ها دارند.

واژگان کلیدي: مرکز محله، حس مکان، بافت تاریخی، بافت جدید، شهر یزد.
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مقّدمه
در حال حاضــر بحران مکان به مفهوم فقــدان معنی اجتماعی 
در فضا و زمان یکی از دالیل اصلی عدم توانایی فضاهای زیســتی 
در فراهم آوردن محتوای الزم برای »باشــيدن« انسان ها و در پی آن 
بحران هویتی جوامع معرفی می گردد. چرا که هویت بشری مستلزم 
هویت مکان است و مکان بدون در اختيار نهادن امکانات غنی در 
تعيين هویت انســان ها نمی تواند کارکردی هویت پرداز ایفا نماید. 
در محلّه های تاریخی وجود ارتباطات غنی و قوی انســانی، وجود 
کاراکتر ویژه و بارز ســنّتی بودن، توّجه به معماری بومی، اســتفاده 
از مصالح بومی ســازگار با اقليم و توّجه داشتن به هویّت فرهنگی 
اصيــل محلّه به خوبی حس مــکان را در محالت و مراکز محلّه ها 
ایجاد نموده اســت، کيفيتی که حتی امروزه با گذشت زمان نيز از 

بين نرفته و به خوبی قابل تشخيص است.
این در حالی اســت که این کيفيت در محلّه های جدید شهری 
به فراموشــی ســپرده شــده اســت. در بحبوحة زندگی ماشينی و 
روند رو به افزایش شهرنشــينی تنها امر مهمی که دنبال می شــود، 
توّجه صرف به ابعاد کالبدی شــهرها و کمی نمودن تمامی وجوه 
زندگی انســان ها برای زندگی در شــهرها است. گو اینکه کيفيت 
محل زندگی انســان ها نيز نقش و جایگاه اساسی در بهبود حيات 
اجتماعی جوامع ندارد. با این حال در نظر نگرفتن و کم توجهی به 
برطرف نمودن نيازهای اجتماعی، ادراکی و روان شــناختی انسان ها 
مشــکالت فراوانی هم برای افراد و هم برای جامعه به دنبال داشته 
اســت. از بين رفتن مفهــوم مکان در شــهرها و محلّه های جدید، 
بی هویّتی فضاهای شهری، نداشــتن حس تعلق شهروندان و نهایتاً 
بروز انواع آســيب های اجتماعی در شــهرها از نتایج بی توجهی به 

مقوالت کيفی زندگی است. 
امــروزه در مراکــز محلّه های معاصــر عدم توّجه بــه ویژگی های 
هویّت بخش به عرصه های عمومی و ویژگی های متنوع آن ها، منجر به 
کاهش هماهنگی بين محيط و ساکنان، بهره برداری پایين از محيط، 
عــدم رضایت کاربران و در نتيجه عدم احســاس تعلق به آن گردیده 
اســت. به همين دليل در این پژوهش ســعی می شود که به این سؤال 
پاســخ داده شود: چه عواملی در ایجاد و ارتقای حس مکان تأثيرگذار 
هســتند؟ برای پاسخ به این سؤال پس از مرور ادبيات موضوع و مبانی 
نظری، ده فرضيه بر اســاس متغيرهای مستقل مؤثر در ابعاد مختلف 
تدوین و جهت آزمون فرضيات دو محلّه تاریخی و جدید )نوساز( در 

شهر یزد انتخاب و سنجش متغيرها در آن ها انجام شده است.

اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش شــناخت عوامــل مؤثر بر ایجاد حس 
مکان در مراکز محالت تاریخی و معاصر از طریق ســنجش سهم 
هر یک از عوامل ســازنده و به دنبال آن، ارائه سياســت های ارتقاء 
حس مکان در مراکز محالت شهری است. همچنين تبيين مفهوم 

کيفيت حس مکان در مراکز محالت شــهری، دستيابی به عوامل 
و مؤلفه هــای تأثيرگــذار جهت ایجــاد و ارتقای حــس مکان در 
مراکز محالت، بررســی صحت تبيين کنندگی عوامل و مؤلفه های 
ایجادکننده حس مکان در مراکز محالت مورد مطالعه نيز از جمله 

اهداف عملياتی پژوهش  پيش رو هستند.

پیشینه پژوهش
مطالعــات و پژوهش هــای صورت گرفتــه در زمينــه مــکان و 
حس مکان عمدتاً به عنوان عاملی وابســته بــه مؤلفه های مختلف 
شــکل دهنده فضا صورت پذیرفته اند. عمده این مطالعات مشتمل 
بر انــواع مختلفی از روش های کمی و کيفی بوده که به بررســی 
تعاریــف مختلــف از مکان و روابــط متعامل بين انســان و مکان 
پرداخته و از مقياس های مختلف از بناها و فضاهای منفرد گرفته تا 

محالت و حتی محدوده شهر و مناطق آن متغيّر بوده اند.
برخــی از این پژوهش ها به دنبال معرفــی مدلی جدید پيرامون 
ارزیابــی حــس مکان بــوده و به تبيين ایــن مدل هــا، متدلوژی و 
اعتبارســنجی آن هــا بوده انــد. تعداد زیــادی از ایــن مطالعات به 
بررســی و اســتفاده از روش های کمــی برای ارزیابی و ســنجش 
مــکان و متغيرهــای آن در فضاها و بافت هــای مختلف و ارتباط 
آن هــا با متغيرهای کالبدی و یا رفتــاری پرداخته اند. در جدول زیر 
پژوهش هــای مرتبط با موضوع حس مــکان در دو حوزه داخلی و 

خارجی و نتایج آن ها بيان گردیده اند.
عليرغــم پژوهش ها و مطالعات قابل مالحظه  در زمينه بررســی 
مفاهيم و ارزیابی متغيرهای حس مکان که به برخی از آن ها اشاره 
گردید، به نظر می رســد جای خالی پژوهش هایی که به ارائه مدل 
ارزیابی و سنجش حس مکان در محالت به ویژه گونه های مختلف 
محالت همچون محالت تاریخی و محالت معاصر شهری بپردازند 
و اثرات عوامل مختلف مؤثر بر و متأثر از حس مکان تالش کنند 

کاماًل محسوس است.

حس مکان در مرکز محّله
محله به مثابه سلول اصلی شهر سنّتی در ایران سکونت گاهِ قوم، 
نژاد، مذهب یا فرقه ای خاص اســت. جامعة شهری رنگ گرفته از 
نظام عشيره ای، در روند شــکل گيری خود مجموعه هایی را ایجاد 
کرد که به محلّه معروف شــدند. هر قوم و قبيله ای بســته به منافع 
و ســاختارهای درونی خود محله ای مستقل برای خود بنا می نمود. 
عمده ترین دليل این امر را می توان ضرورت همبســتگی داخلی و 
امنيّت بيش تر در برابر دیگران دانست. در شهرهای بزرگ، گاهی 
هر محلّه برای خود شــهر نيمه مســتقلی بود با بازارها، مســاجد و 
سازمان اداری مشخص که وابسته به حکومت شهر بود. بر خالف 
مراکز اداری و بازرگانی و مذهبی شــهر که تــا حد زیادی نمودار 
همبســتگی نظام شهری بود، محلّه های شــهر جلوه گاه تضادها و 
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جدول شمارة 1: پیشینه پژوهش در خارج از کشور

نظریات/نتایج پژوهشپژوهشگر/ نظریه پرداز

رلف1 )1976 و 2007(
حس مکان حسی مشترك از تاریخ محلی و جغرافيا که خود را در ترکيبی از غرور و تعهد به بهبود مکان نشان می دهد. 

ماهيت مکان در تجربه، یعني از جهت التفات ناخودآگاهانه بـه مکـان است که مکان را به مثابه مرکزي پرمحتوا و عميق از 
هستی و وجود بـشر، تعریف می کند.

پانتر2 )1991(

عوامل تشکيل دهنده حس مکان فعاليت، ساختار فيزیکی و یا معنا هستند. معيارهای سنجش عوامل فيزیکی و کالبدی را 
منظر شهری، چشم انداز، نفوذپذیری، شکل ساخت و مبلمان شهری و معيارهای سنجش عوامل فعاليتی را کاربری ها، ميزان 
تردد پياده، ميزان تردد سواره، الگوهای رفتاری، محيط مصنوع و خوانایی و معيارهای سنجش عوامل معنایی را مناسبات 

فرهنگی، عملکردهای ادراکی و ارزیابی کيفی معرفی می کند.

حس مکان در مکان هایی یافت می شود که دارای شخصيت مشخص و متمایز هستند. دارای هویّت مکان اند و این نوربرگ شولتز3 )2000(
شخصيت مشخص از چيزهایي ملموس که داراي مصالح، شکل، بافت و رنگ هستند، ساخته شده است.

حس مکان با »هویّت« در ارتباط می باشد و بيان می کند که حس مکان گستره ای است که شخص می تواند یک مکان را لينچ4 )1981(
به مثابه یک هستي متمایز از مکان های دیگر تشخيص دهد و به یاد آورد.

شخصيت مکان مهم ترین عامل حـس مکـان اسـت و یک محيط متمایز و یک حس محليت خاص را ایجاد می کند.سيمون5 )1982(

حس مکان را پيوندي پرمحبت و تأثيرگذار ميان مردم و مکان ها یـا قرارگاه ها می داند و حس مکان شامل واکنش زیستي یا توان6 )1977(
بيولـوژیکي بـه محـيط کالبـدي بيروني و آفرینش فرهنگ است.

حس مکان ترکيب خصيصه هایی است که یک مکان را خاص و منحصربه فرد می کند و از ميراث فرهنگي نواحي حفاظت زو7 )1995(
می کند، آگاهی های فرهنگي و روابط خویشاوندي را ارتقاء می دهد. 

حس مکان را تجربه ای چون هيجـان و انبـساط خـاطر در یک قرارگاه رفتاري خاص می داند و معتقد اسـت کـه ایـن روح استيل8 )1981(
مکـان یـا شخصيت فضا است که ایـن احـساسات خـاص را برمی انگيزد.

شامای9 )1991(
وی حس مکان را تجربه فضا به وسيله انسان می داند، به عبارت دیگر مکان ترکيبـي از انـسان و طـرح خاصـي از محيط 
کالبدي زندگي اوست که به واسطه حس کردن به ادراك درآمده و تجربه می شود. تمایل بـه مراجعـه یا عدم مراجعه، 

تداوم و پایداري حضور، بهره مندی از مکان و مـشارکت در فعاليت های آن از این حس سرچشمه می گيرد.

حس مکان از تعامل سه عنصر موقعيت، منظر و درهم تنيدگی فردی بوجود می آید. موقعيت، منظر، درهم تنيدگی فردی، سالواسن10 )2002(
شخصيت کالبدی، مالکيت، اصالت، ساکنين، وسایل رفاهی، فضاهای خصوصی و جمعی در خلق حس مکان مؤثرند.

معتقد است حس مکان وجه تمایز موفقيت مناطق است و باعث احساس زنده و شادي و نشاط در خلق مکان می شوند.مونتگمری11 )1998(

طریقی که مکان ها در طول زمان کنترل و مدیریت می شوند بر حس مکان تأثيرگذار است.کرمونا و تيزدل12 )2007(

مأخذ: نگارندگان

جدول شماره 2: پیشینه پژوهش در ایران

نتایج پژوهشپژوهشگر)ان(

محمدصادق فالحت )1385(
به بررسی مفهوم حس مکان در دیدگاه پدیدارشناسی محيطی و روان شناسی محيطی، سطوح مختلف و عوامل شکل دهنده 
آن پرداخته است. در نهایت ضمن رسيدن به این جمع بندی که حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی او  

و ویژگی های محيطی است، مدلی را برای نشان دادن چگونگی این تأثيرات ارائه کرده است.
محمودی نژاد و همکاران 

)1387(
به بررسی پدیده مکان در رویکردی پدیدارشناسانه می پردازد. فرآیند پدیدارشناسی مکان و مؤلفه های مکان شهری را مورد 

بازخوانی و بازبينی قرار داده و راهکارهایی در مورد ارتقای فضا به مکان شهری اشاره داده است.

به مطالعه پدیده مکان از منظر پدیدارشناسی می پردازد و مقوالت مرتبط با مکان را بيان می کند.پروین پرتوی )1387(

علی صميمی شارمی و 
به سنجش عناصر مؤثر در حس مکان و بررسی تفاوت آن در بافت های ارگانيک و برنامه ریزی شده پرداخته اند.پروین پرتوی )1388(

پریسا کاللی و آتوسا مدیری 
)1391(

به بررسی روابط ميان معنای مکان، سلسله مراتب حضور انسان و سطوح گوناگون حس مکان پرداخته و معتقدند وجود 
روابط درونی ميان سطوح معنای مکان، وابسته به حضور انسان در مکان و سطح گوناگون حس مکان می باشد.

حسين کاشی و ناصر بنيادی 
)1392(

پس از بررسی عوامل و عناصر مختلف و نيز طبقه بندی عوامل دخيل در آن، به تبيين مدلی نو از عناصر و فرآیند 
شکل گيری حس مکان و بررسی مدل مذکور در پياده راه ها پرداخته شده است.

اميرحسين عمادی )1392(
با هدف تأکيد بر افزایش کميت و کيفيت پياده راه ها، شناسایی معيارهاي مطلوبيت پياده راه ها با تأکيد بر مفهوم حس مکان 
به بررسی مفهوم پياده راه و حس مکان و عوامل ایجادکننده و ویژگی های آن ها پرداخته است. در نهایت شاخص هایی را 

در رابطه با سنجش حس مکان و راهکارهایی در رابطه با ایجاد حس مکان در پياده راه ها ارائه می کند.
مأخذ: نگارندگان
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پراکندگی ها بود. از طــرف دیگر همکاری و تعاون بين افراد یک 
محلّــه و حمایت اجتماعی و اقتصادی آنان از همدیگر آن قدر بود 
کــه فقدان قوانيــن و مقررات برای تأمين امنيــت اجتماعی فرد را 
تــا حدودی جبران می کــرد. "هم محله ای" بودن هــم نوعی ارزش 

محسوب می شد )سلطان زاده، 1368: 75(.
در تبيين مطلوب تر مفهوم محله، سازمان و استخوان بندی محلّه 
می توانــد از محورهای اصلی باشــد. وجود و تــداوم محور اصلی 
محلّــه همراه با مرکــز محلّه و گذرهای پياده، شــبکه ای از مراکز 
فرعی محلّه و وحدت شکلی آن را باید چارچوب و استخوان بندی 
اصلی محلّه دانست )حبيبی،1382: 33(. مرکز محلّه همواره عنصر 
اجتناب ناپذیــر هر محلّه بــود که در قلب آن جــاي مي گرفت و 
عمومي ترین و مردمي ترین فضاي آن محســوب مي شــد. معموالً 
چنــد عنصر حياتي مانند آب انبار، مســجد، حمام، تعدادي مغازه 
و غيــره در اطراف ميدان گرد هم مي آمدند که خود عامل مؤثري 
در جذب ســاکنان به ميدان محلي محســوب مي گشــت. به این 
ترتيب پس از پدید آمدن الزام حضور در ميدان، اســتمرار حضور 
باعث مي شــد که ميدان محلي تبدیل به ميعادگاه ساکنان گردد. 
وجــود عملکردها و فعاليت های مختلف اعم از فرهنگي، تجاري، 
رفاهــي و... فضــا را در طول زمــان براي مخاطبــان گوناگون زنده 
نگاه مي داشــت و ميدان محلي را درون بافت مســکوني تبدیل به 
مقصــدي مي کرد که راه هاي محلّه به جای آنکه از آن عبور کنند 

به آن منتهي مي شدند.
به همين لحــاظ ميدان محلي در تصویر ذهنــي عموم مردم از 
یــک محله، نقطه پررنگي محســوب مي شــد کــه از یک طرف 
تصویــري از خــود محلّه حول آن شــکل مي گرفــت و از طرف 
دیگر با تجســم ارتباط آن بــا ميدان های ســایر محلّه ها، جایگاه 
محلّه در شــهر و ارتباط ميان محلّه ها در تصور مردم قابل بازسازي 
بــود )پاکزاد، 1386: 69(. از این نظــر، مراکز محلّه ها نقاطي اند که 
به صــورت واقعي نيز به عنوان مرکز محلّه بوده اند و ســاکنان محلّه 
به هرحــال و به هــر مقصدی که از خانه خارج می شــدند، اکثراً به 
نحــوی و حتی برای عبور در آن حضــور می یافتند. این در حالی 
اســت که مراکز محلّه ها امروزه عموماً محاط در حرکت ترافيکي 
بوده و بدون قصد بهره گيری از خدمات شــان، لزومي به حضور در 
آن ها نيست )نقی زاده،1379: 8(. در شرایطی که در خلق مکان های 
شــهری توّجه به این نکته الزامی است که محيط عالوه بر عناصر 
کالبدی شامل معانی و پيام هایی است که مردم بر اساس توقعات، 
انگيزه ها، تجربه ها و عواملی این چنينی آن را رمزگشــایی و درك 
و در مــورد آن قضاوت می کنند. بنابراین الزم اســت تا در خلق و 
توســعه مراکز محلّه های شــهری به عنوان مکان واجد هویّت، این 
حــس کلی که پس از ادراك و قضاوت نســبت به محيط خاص 
در فرد به وجود می آید و حس مکان ناميده می شــود نقش مهمی 

را به خود بگيرد.

امــا قبل از پرداختن بــه حس مکان ضروری اســت تا مفهوم و 
ویژگی هــای مکان به عنوان عنصری واجد هویّت و شــخصيت در 
محيط های شهری مشــخص گردد. مکان کليتی است که از اشيا 
و چيزهای واقعی ســاخته شده و دارای مصالح، ماده، شکل، بافت 
و رنگ بوده و دارای یک پایه جغرافيایی و معمارانه خاص اســت؛ 
زمينه ای برای فعاليت ها است و عموماً دارای یک هویّت شناختی 
اســت؛ دربرگيرنده عوامل اجتماعی متنوعی است و دارای تاریخی 

که گذشته، حال و آینده را به هم می پيوندد )پرتوی، 1382: 42(.
از شناخته ترین نظریه های تبيين کننده مکان و اجزای آن می توان 
به مدل پيشنهادی کانتر که به مدل »مکان« شهرت دارد اشاره نمود. 
از دید کانتر محيط شهری به مثابه مکان متشکل از سه بعد در هم 
تنيده کالبد، فعاليت و تصورات است. به گفته کانتر بر پایه اندازه 
تمایل )رضایــت( فرد برای بودن در مکان مشــخص و هدف های 
او بــرای حضــور در آن مکان، گونه ای دســته بندی وجود دارد که 
توصيف های افراد را به دو گروه »ارزیابانه« و »خشــنودی/ رضایت« 
تقســيم می کند. تفاوت ميان مفهوم خشنودی و ارزیابی درباره هر 
مکان، بســتگی به اولویت ها و ترجيحات شخصی کسی دارد که 

به داوری یا توصيف آن مکان می پردازد )گلکار، 1380: 53-54(.
از دیــدگاه روان شناســی محيطي انســان ها به تجربه حســي، 
عاطفــي و معنوي خاص نســبت به مکان و محيــط زندگي نياز 
دارند. این نيازها از طریق تعامل صميمي و نوعي هم ذات پنداري 
با مکاني که در آن ســـکونت دارد قابـل تحقق است. این تعامل 
صميمــي و هم ذات پنـــداري، روح یـــا حـــس مکـــان ناميده 
می شــود. حس مکان، به معنــای ادراك ذهنی مــردم از محيط 
و احساســات کم وبيش آگاهانه آن ها از محيط خود اســت که 
شــخص را در ارتباطی درونی با محيــط قرار می دهد به طوری که 
فهــم و احساســات فرد با زمينــه معنایی محيــط پيوند خورده و 
یکپارچه می شــود )فالحــت، 1385: 57(. نوربرگ شــولتز حس 
مکان را پدیده ای کلی با ارزش های ســاختاری و فضایی می داند 
کــه انســان از طریق ادراك جهت یابی و شناســایی بــه آن نایل 

می گردد )پرتوی، 1387: 122(. 
از نــگاه پدیدارشناســان حس مــکان به معناي مرتبط شــدن با 
مکان به واسطة درك نمادها و فعاليت های روزمره است. این حس 
می تواند در مکان زندگــي فرد به وجود آمده و با گذر زمان عمق 
و گسترش یابد )Relph, 1976: 43(.  ارزش های فردي و جمعي بر 
چگونگي حس مکـان و نيز بر ارزش ها، نگرش ها و به ویژه رفتـار 
فردي و اجتماعــي افراد در مکان تأثير می گــذارد و افراد معموالً 
در فعاليت هــای اجتماعي با توّجه به چگونگي حس مکان شــان 
شرکت می کنند )Canter, 1971: 29(. از نظر رواني نيز حس مکان 
کاتاليزوري است که موجب تبدیل شدن محيط به مکان می شود. 
رونــد تجربه عميق مــکان نه به عنوان یک شــیء بلکــه به عنوان 
ارگانيـسم زنـده اسـت کـه بعـــد از انطباق های متقابل پی درپی 



47

ری
شه

ی 
ها

ّله 
مح

کز 
را

ر م
 د

ان
مک

س 
 ح

اد
یج

ر ا
ر ب

ؤث
ل م

وام
ش ع

نج
س

 و 
بی

زیا
ار

محقق می شود. از این رو روابط بـين افـراد و مکان ها نيازمند ثباتي 
خاص اســت. محيط این ویژگی ها را از طریق ترکيب نظم طبيعي 

و نظم انسانی کسب می کند )فالحت، 1385: 60(. 

روش تحقیـق
این پژوهش از حيث هدف، کاربردی اســت. به منظور سنجش 
عوامل مؤثر بر حس مکان از روش پژوهش همبســتگی اســتفاده 
شــده اســت. برای این منظــور از آزمــون آمــاری کولموگراف– 
اسميرنف برای تشــخيص نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و از 
آزمون های آماری رگرســيون خطی چندگانه و آزمون همبســتگی 
پيرســون برای تعيين رابطه و شــدت و جهت رابطه بين متغيرهای 
مســتقل و وابسته استفاده شــده اســت. هم چنين برای گردآوری 
داده هــا و محتوای آن ها از مطالعات اســنادی و کتابخانه ای و ابزار 

پرسشنامه استفاده شده است.

جمعّیت و نمونه آماری
جمعيّــت آماری پژوهش شــامل کليــه خانوارهای ســاکن در 
محلّه های شيخداد و شهرك دانشــگاه در شهر یزد است. برای به 
دســت آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران )با ضریب خطای %5، 
درجه اطمينان و دقت مطلوب 0/05 و درصد خطای معيار ضریب 
اطمينان 1/96( اســتفاده شــد. جمعيّت آماری شامل تعداد خانوار 
ســاکن در محلّه شــيخداد 352 خانوار و در محلّه شهرك دانشگاه 
357 خانوار اســت. از این نظر حجم نمونه در محلّه شيخداد 88 و 
در شــهرك دانشگاه 90 خانوار محاسبه شــد که با توّجه به ریزش 
برخی پرسشنامه ها و یکســان بودن شرایط برای محاسبه امتيازات 
حس مکان مراکز محلّه ها، در این پژوهش ميزان حجم نمونه برای 

هر دو محلّه 100 خانوار در نظر گرفته شد.

متغیرها و فرضیات مورد استفاده در سنجش کیفیت حس 
مکان مراکز محّله ها

متغيّر کيفی حس مــکان به عنوان متغيّر وابســته و متغيرهای 
عناصر طبيعی و آسایش محيطی، کيفيت های فضایی، دسترسی 
و نفوذپذیــری، کارکردهــا و فعاليت ها، مبلمان شــهری، هویّت، 
خوانایــی، زیبایی و نماد، تعامالت اجتماعــی و زمان، متغيرهای 
مســتقل ایــن پژوهش هســتند. نظــر به کيفــی بــودن متغيرها، 
شاخص هایی با قابليت اندازه گيری و سنجش در نظر گرفته شده 
و سؤاالت پرسشــنامه با استفاده از طيف پنج گزینه ای ليکرت بر 
این اساس طرّاحی شده است. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مورد 

بررســی در این پژوهش به شرح جدول شمارة 3 ارائه شده است.

جدول شمارة 1: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سنجش حس مکان

شاخص هامؤلفه هاابعاد

عناصر طبيعی و طبيعی
آسایش محيطی

ميزان استفاده از عناصر طبيعی

ميزان وجود تمهيدات آسایش اقليمی

کالبدی و 
فضایی

کيفيت های 
فضایی

ميزان تضاد و تنوع بصری

ميزان وجود مرز و قلمرو کالبدی

ميزان وجود مقياس انسانی

ميزان وجود چشم اندازهای متنوع و مطلوب

ميزان وجود عناصر تعریف کننده ورودی

دسترسی و 
نفوذپذیری

ميزان دسترسی

ميزان کيفيت مسيرها

کارکردها و 
فعاليت ها

ميزان تنوع کاربری ها

ميزان وقوع فعاليت های مختلف

ميزان قابليت فضا برای حضور همه اقشار

مبلمان و 
تجهيزات

ميزان وجود مبلمان و تجهيزات شهری

ميزان تنوع و جذابيت در مبلمان شهری

ميزان نورپردازی مناسب در شب

ادراکی- 
شناختی

هویّت

ميزان وجود عناصر شاخص و هویّتمند

ميزان وجود مفاهيم نمادین در فرم 
ظاهری

ميزان وجود مفاهيم نمادین در کارکرد

ميزان به یادماندنی بودن فضا

خوانایی

ميزان قابل شناسایی بودن فضا

ميزان سهولت در آدرس دهی فضا

ميزان سهولت در درك فرم و 
عملکردهای عرضه شده

زیبایی و نماد
ميزان استفاده از نمادهای بومی و نشانه ها

ميزان زیبایی و نظم فضا

اجتماعی- 
فرهنگی

تعامالت 
اجتماعی

ميزان حضور مردم در فضا

ميزان امکان انجام فعاليت های اجتماعی

ميزان وجود امنيت

ميزان تمایل به مشارکت

ميزان بسترسازی برگزاری مراسم مختلفزمان
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بر اساس مبانی نظری ارائه شده فرضيّه های پژوهش به شرح ذیل 
در نظر گرفته شده است:

جدول شمارة 2: فرضّیه های پژوهش

فرضّیه هاکد

H1 استفاده از عناصر طبيعی و آسایش محيطی در ایجاد حس
مکان مؤثر هستند.

H2.کيفيت های فضایی در ایجاد حس مکان مؤثر هستند
H3.دسترسی و نفوذپذیری در ایجاد حس مکان مؤثر است
H4.کارکردها و فعاليت ها در ایجاد حس مکان مؤثر هستند
H5.مبلمان و تجهيزات در ایجاد حس مکان مؤثر هستند
H6.هویّت در ایجاد حس مکان مؤثر است
H7.خوانایی در ایجاد حس مکان مؤثر است
H8.زیبایی و نماد در ایجاد حس مکان مؤثر است
H9.تعامالت اجتماعی در ایجاد حس مکان مؤثر هستند
H10.زمان در ایجاد حس مکان مؤثر است

روایی و پایایی ابزار سنجش
با توّجه به ابعاد و مؤلفه های حس مکان و شاخص های مطرح شده 
33 ســؤال طرّاحی و در اختيار محققان و کارشناسان قرار گرفت. با 
توّجه به نظرات خبرگان در نهایت تعداد سؤاالت به 29 سؤال کاهش 
یافت و روایی پرسشــنامه تایيد گردید. برای تایيد پایایی پرسشنامه 
از روش آزمون آلفای کرونباخ اســتفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 
در مجموع برای محلّه شــيخداد 0/85 و برای محلّه شهرك دانشگاه 
0/87 به دســت آمد. نتایــج ضرایب پایایی به تفکيــک هر متغيّر 

پژوهش در جدول ذیل ارائه شده است.

جدول شمارة 3: میزان ضریب پایایی به تفکیک متغیرها

تعداد نوع متغيرنام متغير
گویه ها

آلفای کرونباخ 
شيخداد

آلفای کرونباخ 
شهرك دانشگاه

20/8400/873مستقلعوامل طبيعی
کيفيت هایممم 

50/8230/870مستقلفضایی

دسترسی و 
20/8300/868مستقلنفوذپذیری

عملکردی و 
30/8410/875مستقلفعاليت

30/8620/863مستقلمبلمان شهری
40/8360/866مستقلهویّت

30/8440/858مستقلخوانایی
20/8450/872مستقلنماد و زیبایی

تعامالت 
40/8430/868مستقلاجتماعی

10/8670/877مستقلزمان
40/8260/849وابستهحس مکان

مأخذ: نگارندگان

بــا توّجه به ميزان آلفای کرونباخ محاســبه شــده برای هر یک 
از گویه هــا می توان گفت که همبســتگی درونی گویه ها باال و به 

عبارت دیگر ابزار پژوهش از پایایی خوبی برخوردار است.

معرفی اجمالی محدوده های مورد مطالعه
محله شــيخداد در محدودة مرکزی شــهر یزد و در ناحية بافت 
تاریخی شهر یزد واقع شده است. این محلّه از شمال به بلوار نواب 
صفوی، از جنوب به خيابان ســيد گل ســرخ، از شــرق به خيابان 
دسترســی محلی چاوشــيان و از غرب به خيابــان انقالب محدود 
می شــود. وســعت این محلّه حــدود 105 هکتــار و در قرن هفتم 
هجری شکل گرفته است. از عناصر شاخص آن می توان به مسجد 
کوفه شــيخداد، آب انبار دروازه شيخداد، مسجد سلطان شيخداد، 
مجموعه سلطان شيخداد، حمام شيخداد، شعربافی شيخداد اشاره 
کرد. هم چنين بر اساس آخرین آمارهای رسمی، جمعيت محدوده 

در سال 1394، برابر با 4200 نفر بوده است.
محدودة محلّة شهرك دانشگاه در جنوب غربی شهر و در ناحيه دو 
از منطقه سه شهر یزد واقع شده است. این محلّه که در بافت جدید و 
نوساز شــهر قرار گرفته، از شمال به بلوار فردوس و از جنوب به بلوار 
پروفسور حسابی، از شرق به بلوار اميرکبير و از غرب به بلوار فلسطين 
محدود می شود. طرح آماده ســازی این محدوده در سال 1366 توسط 
مهندســين مشــاور تجير تهيه و اجرا شده اســت. طبق آخرین آمار 

جمعيت محدوده در حال حاضر 5129 نفر اعالم شده است.

تصویر شمارة 1: موقعیت نمونه های مورد مطالعه در شهر یزد؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 2: مرکز محّله شیخداد؛ مأخذ: نگارندگان 
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بحث و یافته ها
به منظور تعيين آزمون آماری مناســب برای بررســی همبستگی 
متغيرهــا، ابتدا با توّجه بــه اینکه داده ها به صــورت کمی و از نوع 
پيوســته و دارای مقياس فاصله ای هستند، از آزمون کولموگراف- 

اســميرنف برای تعيين نرمال بودن یــا نبودن توزیع 
داده ها اســتفاده شد )خاکی، 1378: 335(. با توّجه به 
محاسبات انجام شــده، معيار تصميم، مقادیر برای 
هر دو محلّه در ســطح کوچک تــر از 0/05 معنادار 
و در نتيجــه توزیع ها با اطمينــان 0/95 درصد نرمال 
است. بنابراین با توّجه به نرمال بودن توزیع داده ها در 
هر دو محلّه و هم چنين مقياس آن ها که به صورت 
پيوسته و از نوع فاصله ای است از تکنيک رگرسيون 
خطی چندگانه و آزمون آماری همبســتگی پيرسون 
برای بررســی وجــود رابطه ميــان متغيّر وابســته و 
متغيرهای مستقل و هم چنين تعيين شدت و جهت 

آن ها استفاده شده است.
رگرســـيون چنـــد متغيره روشي اســت که براي 
تحليـــل مشـــارکت جمعـــي و فردي در یک یـا 
چنـد متغيـر مسـتقل )x( در یـک متغيـر وابســته 
)y( به کار گرفته می شــود )حبيــب پور و صفري، 
480:1388(. جــدول شــمارة 4 آمارهــای مرتبــط با 
بــرازش مدل شــامل ضریــب همبســتگی، ضریب 
تعيين، ضریب تعيين تعدیل شــده و انحراف معيار 
خطاهــا را برای هر دو محلّه نشــان می دهد. با توّجه 
به R یا ضریب همبستگي چندگانـــه محاسبه شده 
برای محلّه شــيخداد )0/698( و برای محلّه شهرك 
دانشــگاه )0/928( می تــوان گفــت بيــن متغيرها 
همبســتگي قــوي وجــود دارد و بــه دليــل امکان 
پيش بينی متغيّر وابسته توسط همين متغيرها، نيازی 

به اضافه کردن متغيّر مستقل دیگری نيست.
ضریــب تعيين به مجذور یا ضریب همبســتگي 
تعيـين، یا ميزان تبيين واریانس و تغييـرات متغيـر 
وابسـته توسـط مجموعـه متغيرهاي مستقل را نشان 
می دهد. مقدار ضریب تعيين در معادله حاضر برای 
محلّه شــيخداد معادل 0/937 و برای محلّه شهرك 
دانشــگاه معادل 0/861 محاســبه شــده کــه ميزان 
تبيين واریانس متغير وابســته را مشخص می نماید. 
ضریب تعدیل شده نيز بيان می دارد که 10 متغير به 
دست آمده در این مدل بـراي سـنجش حس مکان 

مناسـب هستند.
برای تعييــن معنی داری مــدل، از آناليز واریانس و 
آماره F اســتفاده شده اســت. همان طور که در جدول 
شماره 6 مالحظه می شود، سطح معناداری آناليز واریانس کمتر از 0.05 
است، در نتيجه مقدار F برای هر دو مدل معنادار است. در این صورت 

متغيرهای مستقل، ترکيب خطی و مستقلی به متغيّر وابسته دارند.
جدول شمارة 7 ضـــرایب تأثير رگرســـيوني متغيرهای مستقل 

تصویر شمارة 3: مرکز محّله شهرک دانشگاه؛ مأخذ: نگارندگان 

نقشه شمارة 1: کاربری اراضی محّله شیخداد؛ مأخذ: نگارندگان

نقشة شمارة 2: کاربری اراضی محّله شهرک دانشگاه؛ مأخذ: نگارندگان
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جدول شمارة 4: تعداد، سطح و درصد کاربری اراضی در محله های شیخداد و شهرک دانشگاه
محله

کاربری

محله شهرک دانشگاهمحله شیخداد

درصدمساحت )m2(تعداددرصدمساحت )m2(تعداد

345781/34127630/4ابتدایی
38170/241339340/57باغات و اراضی کشاورزی

1320/009114810/21بهداشتی
518050/5347435210/81تأسيسات شهری

6257471/6813880/05تجاری و خدماتی
1231910/9345160/07حمل ونقل و انبار
12950/0866193242/81خدمات اجتماعی

214780/4312100/30درمانی
119210/5617040/1راهنمایی

5130953/84116700/24سایر فضاهای آموزشی
614840/433136290/52صنعتی و کارگاهی

17980/23137160/54فرهنگی
129700/8726810/09متوسطه
1546731/37121070/3مذهبی

119625135373/88147375175/45مسکونی
810050/29226220/38ميراثی و تاریخی

345261/33151935349551/41ورزشی
250481/4812060/02پارك و فضای سبز

1024700/72568627412/54پارکينگ
76281938/282111051/61اراضی خالی

3347271/381278078011/75اراضی در حال ساخت
14463402061001982687474100مجموع

    
تصویر شمارة 4: کاربری غالب در مرکز محّله شیخداد )سمت راست( و مرکز محّله شهرک دانشگاه )سمت چپ(؛ منبع: نگارندگان

جدول شمارة 4: خالصه آماره های مربوط به برازش مدل در مرکز محّله شیخداد و شهرک دانشگاه
ضریب تعیین ضریب تعیینهمبستگيمدل

تعدیل شده
خطای استاندارد 

برآورد
a 0.9680.9370.9240.12682محله شيخداد

a 0.9280.8610.8330.23260محله شهرك دانشگاه
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را بر متغيّر وابســته حس مکان نشـــان می دهد. در محلّة شيخداد 
 بــا توّجه بــه نتایج به دســت آمده، متغيــر »هویّت« بــا ضریب بتا 
0.57 باالترین همبســتگی را با ميزان حس مکان نشــان می دهد؛ 

بنابرایــن ميــزان حس مکان در بيــن متغيرهای معادلــه در مرحله 
اول متأثر از ميزان هویّت مندی مرکز محلّه اســت. دومين متغيّر با 
ضریب تأثير رگرســيونی برابر با 0.41 »کيفيت های فضایی« است 
بدین معنی که با افزایش ميــزان کيفيت های فضایی مرکز محله، 
احتمــال ارتقای حس مکان در محلّه به صــورت معنا داری افزایش 

می یابد. 
از بين متغيرهای بررســی شــده، متغيّر »کارکردها و فعاليت ها« 
با ضریب بتــای 0.38 و متغيرهای »تعامالت اجتماعی«، »خوانایی«، 
»دسترســی و نفوذپذیــری«، »زیبایــی و نمــاد«، »مبلمان شــهری«، 
»زمــان« و »عوامــل طبيعــی« نيز به ترتيب ذکر شــده بــا ضرایب 
اولویت هــای   0.13 و   0.17  ،0.19  ،0.21  ،0.24  ،0.31  ،0.33 بتــای 
چهــارم تا دهم را در ميــزان تبيين کنندگــی و ارتقای حس مکان 
در مرکز محلّه شــيخداد دارند. در محلّه شــهرك دانشــگاه نيز با 
 توّجه به نتایج، متغيّر مســتقل »کيفيت هــای فضایی« با ضریب بتا 

0.63 باالترین تأثير را در تبيين حس مکان مرکز محلّه دارد.

بدیــن معنی که با افزایــش یک واحد در متغيّــر »کيفيت های 
فضایــی«، ميزان حس مــکان 0/63 واحد افزایــش خواهد یافت. 
پــس از آن و در اولویت دوم متغيّر مســتقل »هویّت« با ضریب بتا  
0.55 و در اولویت ســوم متغيّر »کارکردهــا و فعاليت ها« با ضریب 
بتا 0.5 بيش ترین تأثير را بر حس مکان دارند و متغيرهای مســتقل 
»تعامالت اجتماعی«، »خوانایی«، »دسترسی و نفوذپذیری«، »زیبایی 
 و نماد«، »مبلمان شــهری«، »عوامل طبيعی« و »زمان« نيز به ترتيب

 0.18 و   0.27  ،0.31  ،0.36  ،0.40  ،0.43  ،0.46 بتــای  بــا ضرایــب 
اولویت های چهــارم تا دهم را در ميزان تبيين کنندگی حس مکان 

در مرکز محلّه شهرك دانشگاه دارند.
بر اساس ضرایب رگرســيونی استاندارد نشده متغيرهای مستقل، 
معادله ميزان حس مکان برای مرکز محلّه شــيخداد )1( و شهرك 

دانشگاه )2( به شرح زیر است:
 ميــزان حــس مــکان )1(= 2.619 + )0.254( عوامل طبيعی + 
 )0.678( کيفيــت فضایــی + )0. 356( دسترســی و نفوذپذیری + 
 )0. 497( کارکردهــا و فعاليت هــا + )0. 277( مبلمــان شــهری + 
)0. 669( هویّــت + )0. 423( خوانایی + )0. 294( + زیبایی و نماد 

)0. 430( تعامالت اجتماعی + )0. 246( زمان

جدول شمارة 6: آنالیز واریانس مدل رگرسیون در مرکز محّله شیخداد و شهرک دانشگاه
سطح معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمدل

شيخداد
Regression11.765101.177

73.148a 0.000 Residual0.788490.016
Total12.55359

شهرك دانشگاه
Regression16.436101.644

30.379a 0.000 Residual2.651490540.
Total19.08859

جدول شمارة 7: ضـرایب تأثیر رگرسـیوني متغیرهای مستقل بر متغّیر وابسته در مرکز محّله شیخداد و شهرک دانشگاه

مدل

محله شهرک دانشگاهمحله شیخداد

ضرایب استاندارد 
نشده

ضرایب 
استاندارد شده

t سطح
معنی داری

ضرایب استاندارد 
نشده

ضرایب 
استاندارد شده

t سطح
معنی داری

B خطای
استاندارد

BetaB خطای
استاندارد

Beta

.2.983000-5.4900.0000.7130.239-2.6190.477عدد ثابت
.0.2540.0930.1341.6910.0030.1670.0370.2744.562000عوامل طبيعی
.0.6780.2100.4133.9350.0000.7830.0790.6313.761000کيفيت فضایی

.0.3560.1520.2401.8160.0000.3830.0520.4077.395000دسترسی و نفوذپذیری
.0.4970.1000.3851.0620.0010.6740.0610.5020.048002عملکردی و فعاليت

.0.2770.0870.1992.0110.0000.3740.0290.3178.945000مبلمان شهری
.0.6690.1400.5760.1420.0000.5980.0630.5549.480000هویّت

.0.4230.1190.3120.9880.0020.4930.0720.4365.597000خوانایی
.0.2940.0810.2180.3620.0010.5080.0360.3691.948002زیبایی و نماد

.0.4300.1270.3372.8480.0000.7130.2390.4632.983000تعامالت اجتماعی
.0.2460.0430.1752.5740.0000.1670.0370.2744.562000زمان
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 ميــزان حس مــکان )2(= 0. 713 + )0. 167( عوامل طبيعی + 
 )0. 783( کيفيــت فضایــی + )0. 383( دسترســی و نفوذپذیری + 
 )0. 674( کارکردهــا و فعاليت هــا + )0. 374( مبلمان شــهری + 
)0. 598( هویّــت + )0. 493( خوانایی + )0. 508( + زیبایی و نماد  

)0. 541( تعامالت اجتماعی + )0. 261( زمان

امتیاز حس مکان مراکز محله
با توّجه به معادله رگرســيونی ارائه شــده در هــر محله، برای به 
دست آوردن امتيازات کلی هر محله، با توّجه به داده های پرسشنامه 
ابتدا ميانگين امتيازات هر یک از مؤلفه ها مطابق با جدول شــمارة 
8 محاســبه و نهایتاً از مجموع ایــن امتيازات، امتياز کلی هر محلّه 
از مؤلفه هــای تبيين کننــده حس مکان در آن ها به دســت آمد. با 
توّجه بــه نتایج امتياز کلی محلّه شــيخداد برابر با 34/86 و محلّه 
شهرك دانشگاه برابر با 28/61 است. بر اساس معادالت رگرسيونی 
نيز امتياز حس مکان برای مرکز محلّه شيخداد 17/17 و برای مرکز 
محلّه شهرك دانشگاه 12/99 محاســبه شده است که مبين پایين 
بودن حس مکان در مرکز محلّه شــهرك دانشــگاه نسبت به مرکز 

محلّه شيخداد است.

نتیجه گیری
با عنایت به محاسبات انجام شده در این پژوهش و نتایج کسب 
شــده، مدل پيشنهادی پژوهش مبنی بر تأثير 10 متغيّر ارائه شده بر 

ایجاد حس مــکان هم در بافت های تاریخــی و هم در بافت های 
جدید و نوساز تائيد گردید. در نتيجه فرضيّه های پژوهش به شرح 

جدول شمارة 8 بررسی شدند.
نتایج پژوهش حاکی از آنست که به رغم توّجه نسبی به عرصه های 
عمومی و بویژه مرکز محلّه در طرح آماده سازی محلّه شهرك دانشگاه 
به عنــوان یکی از طرح های کــم و بيش موفق در شــهر یزد، هنوز 
کيفيت حس مکان در این محدوده نسبت به بافت های تاریخی )با 
فرسودگی باال( پایين تر است. هر چند در شکل گيری حس مکان 
عامل زمان نقش بســيار مهمی دارد، اما نمی توان نقش سایر عوامل 
را در نظر نگرفت. حس مکان موجب شــکل گيری ارتباط و پيوند 
ميان ســاکنان محلّه و مرکز محلّه می گردد و شــخصيّت متمایز و 
خاطره انگيــزی را برای این عرصه عمومی محلی به ارمغان می آورد. 
مدل پيشنهادی پژوهش برای سنجش و تبيين عوامل مؤثر بر حس 
مکان با طرح 10 فرضيه در دو بافت متفاوت سنجش و تأیيد گردید. 
بر این اســاس در محلّه شــيخداد، متغير »هویّت« با ضریب بتا 0.57 
باالترین ميزان همبستگی را با ميزان حس مکان و در محلّه شهرك 
دانشگاه نيز با توّجه به نتایج، متغيّر مستقل »کيفيت های فضایی« با 
ضریب بتا 0.63 باالترین تأثير را در ایجاد و تبيين حس مکان مرکز 
محلّه دارد. از نگاه کانتر محيط شــهری به مثابه مکان متشکل از سه 
بعد درهم تنيده کالبد، فعاليت و تصورات اســت. در حقيقت نحوه 
و چگونگــی ادراك فردی و گروهــی در مکان منتج از برهم کنش 
ســاختاری این سه ســامانه است. غنا بخشــيدن به این سه سامانه به 

جدول شمارة 8: امتیازات مراکز محالت بر اساس مؤلفه های ایجادکننده حس مکان در معادله رگرسیون

عناصر مؤلفه ها
طبیعی

کیفیت 
فضایی

دسترسی و 
نفوذپذیری

عملکردی 
و فعالیت

مبلمان 
زیبایی و خواناییهوّیتشهری

نماد
تعامالت 
کلزماناجتماعی

نتایج از 
معادله 

رگرسیون

ميانگين 
2/723/433/623/412/33/924/113/783/324/3934/8617/17امتيازات )1(

ميانگين 
3/322/723/552/342/82/842/672/62/112/9228/6112/99امتيازات )2(

برتر بودن
محله 

شهرك 
دانشگاه

محله 
شيخداد

محله 
شيخداد

محله 
شيخداد

محله 
شهرك 
دانشگاه

محله 
شيخداد

محله 
شيخداد

محله 
شيخداد

محله 
شيخداد

محله 
شيخداد

محله 
شيخداد

محله 
شيخداد

مأخذ: نگارندگان

   
تصویر شمارة 5: مسرهای دسترسی به مرکز محّله شیخداد )سمت راست( و مرکز محّله شهرک دانشگاه )سمت چپ(؛ مأخذ: نگارندگان
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مــکان و در پی آن افزایش حس مــکان و حس تعلق منجر گردد. 
پژوهــش حاضر نشــان داد که در محلّه های تاریخــی به رغم وجود 
مشکالت کالبدی نسبت به محلّه های طراحی شده معاصر، با توّجه 
به برتری عوامل سازنده دو سامانه فعاليتی – کارکردی و تصورات )بر 
پایه مدل کانتر( هنوز حس مکان و در پی آن حس تعلق نسبت به 
محلّه هــای جدید برتری و عمق بيش تری دارد )بر اســاس معادالت 
رگرسيونی این پژوهش امتياز حس مکان برای محلّه شيخداد 17/17 
و برای محلّه شهرك دانشگاه 12/99 به دست آمد(. در این بين توّجه 
به عوامل و داشته های هویّت مند در شهرها که برگرفته از سير تکوین 
تاریخی هر ســکونت گاهی است، از اولویت باالیی برخوردار است. 
در حقيقت نتایج پژوهش پيش رو تأکيد بر آن دارد که در طرّاحی 
شــهری معاصر آنچه بيش از ظرف )کالبد( اهميّــت دارد توّجه به 
مظروف و عوامل ســازنده آن در قالب کارکردها، نمادها و نشانه ها، 
کيفيّت هــای فضایــی، فعاليّت ها و رفتارهــا، ارزش های فرهنگی و 

الگوهای سنّتی و بومی و ارتباط دوجانبه بين این دو عامل است. 
بر این اســاس به منظــور ارتقاء مؤلفه هــای ده گانه مؤثر بر حس 
مکان راهکارهــای همچون: اســتفاده از عناصر طبيعــی، در نظر 
گرفتن تمهيدات آســایش اقليمی، تعریف مرز و قلمرو کالبدی، 
در نظــر گرفتن مقياس انســانی، تعریف چشــم اندازهای متنوع و 
مطلوب، عناصــر تعریف کننــده ورودی، تنــوع کاربری ها و وقوع 
فعاليت های مختلف، ارتقای قابليت فضا برای حضور همه اقشار، 
امکان انجام فعاليت های اجتماعی و تمایل به مشــارکت، چيدمان 
مطلوب مبلمان و تجهيزات شــهری و تنــوع و جذابيت در آن ها، 
نورپردازی مناســب در شــب، تعریف مفاهيم نمادین و نشانه ها در 
فــرم ظاهری و کارکــرد، به یادماندنی بــودن و خاطره انگيزی فضا، 
ســهولت در آدرس دهی فضا، سهولت در درك فرم و عملکردهای 
عرضه شده، زیبایی و نظم فضا، وجود امنيت و بسترسازی برگزاری 

مراسم مختلف پيشنهاد می گردد.
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