صفحات 20 - 5
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۰شماره  ۴زمستان ۱۳۹۴

تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان
*
در توسعه شهری جدید
(مطالعه موردی :منطقه  22تهران)

پارسا ارباب** ،1محمد مهدی عزیزی ،2اسفندیار زبردست
 1دکتری شهرسازی ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،۹۴/۳/۱۰ :تاریخ پذیرش نهایی)۹۴/11/13 :
3

چکیده
مقالــه حاضــر بــه تبییــن معیارهــای کلیدی فرآینــد شــکلگیری هویت مکان در توســعه شــهری جدید
میپــردازد .بــه همیــن منظــور و براســاس مبانــی نظــری شــامل نظریههــا و دیدگاههــای مهــم و نیــز
پژوهشهای موردی قابل توجه و شناسایی شده در چارچوب هدف مذکور 8 ،معیار کلیدی «آشنایی
و شــناخت»« ،خوانایی و تشــخص»« ،رضایتمندی»« ،خودکارآمدی»« ،تعامل اجتماعی»« ،تناسب
محیطی»« ،دلبستگی» و «خاطرهانگیزی» در زمینه شکلگیری ،احراز و تشخیص هویت مکان از نقطه
نظر ســا کنان در توســعه شــهری جدید دارای اهمیت میباشــند .بررســی و تبیین بیشــتر این 8معیار،
در مجمــوع بــه واســطه  29زیرمعیار و  50ســنجه (متغیر) با اســتناد به انجام تحلیــل عاملی تاییدی در
خصــوص تاییــد ســازههای عاملی فــوق به همــراه روایی و پایایــی در ارتبــاط با مطالعه موردی شــامل
شهرکهای دهکده المپیک ،چشمه ،راه آهن و صدرا مورد توجه قرار گرفته است .این چنین ،امکان
طرح مدلی  8عاملی در زمینه مطالعه و ســنجش هویت مکان در توســعه شهری جدید فراهمشده که
در عین حال ،گامی اساســی در مســیر تدوین و ارائه مدلی ســاختاری در ســطحی فراتر اســت .کفایت
برازندگی این مدل اندازهگیری (سنجش) ،به واسطه شاخصهای مختلف ،گویای آن است که الگوی
مــورد توجــه از نقطــه نظــر هماهنگــی دادههــا شــامل  638نمونه مــورد توجه با ســاختار عاملــی آن ،از
برازندگی قابل قبولی برخوردار است.
واژههای کلیدی
فرآینــد شــکلگیری هویت مکان ،توســعه شــهری جدید ،معیارهــای کلیدی ،تحلیل عاملــی تاییدی،
مدل اندازهگیری (سنجش).
*این مقاله برگرفته از بخشــی از مطالعات رســاله دکتری نگارنده اول با عنوان «تبیین فرآیند شــکلگیری هویت مکان در توســعه شــهری جدید»
میباشد که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم ،در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66414841 :نمابر.E-mail: parsaarbab@ut.ac.ir ،021-66955628 :
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مقدمه
شــکلگیری و خلــق فضــای بــا هویــت ،کــه در قالــب مــکان
تجلــی مییابــد ،مبتنــی بــر نقطهنظرهایــی اســت کــه بــر خالف
ً
انکارکنندگان وجود معنا ،دســتیابی به معنایی نســبتا مشترک
بــر مبنای شــناخت و ادرا ک حاصــل از تجربه را که در عین حال
بــه شــکل و کیفیــت فضایــی نیــز وابســته اســت ،ممکــن و بلکه
حیاتــی میداننــد .ایــن در حالــی اســت کــه علیرغــم مطالعــات
بســیار ،هنــوز در زمینــه ارائــه مدلــی از شــکلگیری هویت مکان
مبنــی بــر طــرح فرآیندهایی بــرای راهنمایی در پاســخ بــه اینکه
چگونه و چرا مکانها در تصور شــخص ،برجســته و به خصوص
میش��وند ،ج��ای کار وج��ود دارد (Lalli, 1992, 285; Twigger-Ross
 .)and Uzzel, 1996, 205در واقــع ،بــا وجــود آنکــه هویــت مــکان،
مســئله شــماری از مطالعــات (نظری و تجربــی) در میان تنوعی
از رشتهها شده است ،همچنان در زمینه یکپارچه ساختن این
ادبیــات ،همجنــس و تلفیــق نمــودن مفاهیــم متفــاوت و درک
اصطالحات خاص ،چالش وجود دارد (Cuba and Hummon, 1993,
111; Droseltis and Vignoles, 2010, 23; Raymond, Brown and We .)ber, 2010, 422در ایــن میــان ،تنوع جایگاههــا و چارچوبهای

نظری ،امروزه به این جهت گرایش یافته اســت که شــکلگیری
هویــت مــکان مبنی بر اینکه «چگونه مکانها ،مکان شــده و به
عب��ارت دیگ��ر معن��ادار و ممت��از میش��وند» (Smaldone, Harris and
 ،)Sanyal, 2005, 397از چــه فرآینــد و ســاز و کاری برخــوردار اســت

(اربــاب ،عزیــزی و زبردســت .)60 ،1393 ،از ایــن رو اســت که در
میــان گســتردگی نگاههــا ،پیشفرضهــا و پایههــا ،ایــن مفهوم
همچنــان در قلــب تمامی مطالعات با موضوع مــردم و مکانها
نهفت��ه ش��ده و ق��رار دارد ( .)Rollero and De Piccoli, 2010, 198ایــن
در حالی است که دغدغهای ویژه در بین مباحث تحقیقاتی در
سراســر موضوعات مفهومی این حوزه به «ارتباطات ســاختاری
میــان ابعــاد مختلــف و قابل توجــه این فرآینــد» اختصاص دارد
( .)Qian, Zhu and Liu, 2011, 170-171ایــن امــر ضروری میســازد تا
در ارتباط با موضوع فوق ،که از پیچیدگیهای قابل توجهی نیز
ً
برخوردار است ،به یک شناخت و چارچوب فکری نسبتا روشن
و جامــع ،دســت یافــت .در ایــن خصوص چنــد محــور ،مطالعه
حاضــر را در میــان تحقیقــات مرتبــط در ایــن زمینــه ،آن هــم از
نظرگاه شهرسازی ،متمایز و خاص مینماید .نگاه این پژوهش
بر ســاز و کار و فرآیند شکلگیری ،احراز و تشخیص هویت مکان
از نقطهنظر ســا کنان در توســعه شهری جدید مبنی بر چگونگی
ویــژه ،معنــادار و درونی شــدن محــل ســکونت در تجربه و ذهن
ســا کن در بســتر زمان متمرکز اســت .هدفی اساســی که بخشی
از آن ،بــه واســطه پیگیــری این مســئله که «چــه معیارهایی در
زمینه فرآیند شــکلگیری هویت مکان در توســعه شهری جدید
کلیدی بوده ،نقش و جایگاه آنها چگونه اســت؟» دنبال شده
و در مقاله حاضر انعکاس یافته است.

مبانی نظری
مبانــی نظــری و ادبیــات موضوع ،بســتری را فراهم میســازد تا
به واســطه تحلیل محتوا و ســنتز نظریهها و دیدگاههای مهم و نیز
پژوهشهــای مــوردی قابل توجــه در زمینه هویت مــکان و فرآیند
شــکلگیری آن در توسعه شهری جدید ،چارچوب نظری پژوهش
شــکل گرفته و تدوین شــود .ایــن مهم از طریق تمرکــز بر موضوع و
جهتگیــری نســبت به آن از نقطه نظــر و از دریچه هریک از نگاهها
پیگیری و دنبال شده و این چنین ،دستیابی و ارائه چارچوبهایی
با هدف کاربســت در زمینه حاضر ،یعنی فرآیند شــکلگیری هویت
مکان در توســعه شــهری جدید ،هدفگذاریشــده است .نزدیک
شــدن و دســتیابی بــه ایــن چارچوبهــا کــه هریــک بــا تعاریفــی از
هویــت مــکان ،فرآینــد شــکلگیری آن و معرفــی معیارهــا یــا عوامل
کلیــدی در ایــن زمینه همــراه هســتند ،پیریزی چارچــوب نظری
تحقیق ،تدقیق و تکمیل آن را محقق ساختهاند.
«گیدنــز» ،هویــت مــکان را مرتبط با هویت شــخصی و مبتنی بر
توانایی ارائه روایتی مشــخص و پایدار از «احساس خود» میداند.
از نقطــه نظــر او ،هویــت شــخصی مفهومــی مســتلزم «آ گاهــی
بازتابی» مبنی بر ب ـهروزآوری مداوم محصول کنشهای اجتماعی
و حفاظــت دائمــی از آن در فعالیتهــا اســت .بــا چنیــن نگاهــی،

هویت شــخص و هویت مــکان در پیوندی نا گسســتنی با یکدیگر،
نــه مفاهیمی ظاهری و صوری ،بلکه وابســته به دریافت و توانایی
ارائه روایتهایی مشــخص میباشــند که مبین تداوم فرد در زمان
و فضــا بــه عالوه بازتاب تفســیر وی از آن ،شــامل «مولفهشــناختی
شــخص بــودن» اســت .براســاس چارچوبــی کــه میتــوان از گیدنز
دریافــت کــرد ،فرآینــد شــکلگیری هویــت مــکان در بســتر توســعه
شــهری از طریق تمرکز بر «آمیختگی اجتماعی» به مفهوم برقراری
ارتبــاط بــا اجتمــاع فــار غ از احســاس نگرانــی و نیز «توســعه خود و
خویشــتن» (شــخصیت) مبنــی بر احترام به خویشــتن و اســتنباط
زندهبودن ،قابل بررسی است (گیدنز.)81-85 ،1387 ،
«پروشانســکی» معتقد بــه هویت مکان به عنوان زیرســاختاری
ادرا کی از هویت شــخصی و مبتنی بر ذهنیت فرد نســبت به محیط
فیزیکی است .بر این مبنا ،هویت مکان به عنوان مفهومی تعاملی،
بازتــاب «اجتماعــی شــدن خاص فــرد در جهــان فیزیکــی» ،پایگاه و
تعریفکننــده هویت شــخصی او در ارتباط با محیط فیزیکی خاصی
است .در چنین نظرگاهی ،شکلگیری هویت مکان ،فرآیندی ادرا کی
و شــناختی مبنی بر قیاس و انطباق دائم میان عینیت و ذهنیت با
هدف تعریف چیســتی و کیســتی خود از نقطهنظر پیوستگیها و در
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واقع دلبستگی احساســی به محیطهای خاصی است .هسته این
فرآیند مبنی بر ادرا ک ،شناخت و در واقع تجربه« ،گذشته محیطی»
یــا به تعبیری «پشــت صحنــه ادرا کی» مبنی بر کــم و کیف فضاهای
مشــخص ،مکانها و ویژگیهای آنها است .این گذشته محیطی یا
پشت صحنه ادرا کی ،براساس معیارهایی چون «ارتباط با اجتماع»
که متبلور در کم و کیف ایفای نقشها و ارزشهای اجتماعی است،
«شناسایی» (تشخیص) مبنی بر ثبات ادرا ک شده نسبت به فضا و
مکان و کشف مفاهیم آشنا و ناآشنا« ،درک معنا» (خوانایی) شامل
وابســتگیها و پیوســتگیهای نمادین و موثر میان فرد ،بخشها و
ً
مشخصات محتوایی و نهایتا «رضایتمندی» به مفهوم کم و کیف
پاســخدهی بــه نیازهــا و تمایــات بیولوژیکــی و روانشــناختی ،قابــل
شناس��ایی اس��ت (Proshansky, 1978, 147; Proshansky, Fabian
.)and Kaminoff, 1983, 59-74
«رلــف» معتقــد اســت هویــت مــکان در ســایه تجربــه مســتقیم،
درونــی و درک معنــای ابعــاد فیزیکــی و اجتماعــی محیــط ،شــکل
میگیــرد .این چنین ،هویت مکان حاصل «تجربه مســتقیم فردی
و اجتماعــی» اســت و همواره بــه یک «هماننــدی و یگانگی مداوم»
که تمایز و تفاوت بخشــی مشــخص از فضا نتیجه آن اســت ،ارجاع
دارد .بنابراین ،خصلت اساسی هویت ،شخصیت و در واقع جوهره
مــکان« ،خلــق درونی مجزا از بیرون» میباشــد که بــر تلقی از مکان
بــه عنوان بخشــی خاص از فضا و هویــت آن مبتنی بر تجارب عمیق
و مســتقیم ،تا کید دارد .درجه و ژرفای درون بودن مبنی بر شــدت
تجربه مکان ،مبنای نیرومندی و در واقع وضعیت احراز و تشخیص
هویت مکان است .از این رو ،ا گر فرآیند شکلگیری هویت مکان در
توسعه شهری جدید مورد توجه باشد ،ارتباط متقابل «ابعاد فیزیکی
محیــط» (فــرم) بــا «ابعــاد اجتماعی محیــط» (فعالیــت) قابل توجه
میباشــد (رلــف62-64 ،1389 ،؛ .)Seamon and Jacob, 2008, 45
بــر اســاس نــوع نــگاه «راپاپــورت» ،تداعــی معنــای محیــط و
شــکلگیری هویت مکان به واســطه توانایــی برقــراری ارتباط میان
فــرد و محیــط و به تعبیری دیگر ،عناصــر اجتماعی و عناصر کالبدی
به مفهوم «خوانش نشــانههای محیطی» و «فهماشارات» در قالب
«کدزدایی» از اطالعات کدگذاری شــده ،امکانپذیر است« .حافظه
محیطــی» کــه با «حافظــه و وفاق گروهــی و جمعی» مرتبط اســت،
نتیجــه و محصــول ایــن تعامل اســت .مبتنی بــر نگاه راپاپــورت ،ا گر
فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مورد توجه
باشــد ،معیارهــای «خوانایی» مبنــی بر همانندی و تشــابه معانی و
پیامهــای انتقالی و انطباق میان شــکل و عالئــم« ،خاطرهانگیزی»
بــه مفهوم خاصیــت یادآوریکننده محیط و «تناســب محیطی» به
معنــای انطبــاق کالبــد و فعالیت و وجــود محیطهــای اختصاصی،
کلیدی و مهم خواهند بود (راپاپورت.)58-116 ،1384 ،
«لینچ» ،هویت مکان را نتیجه ارتباط متقابل و مستمر شخص
و مکان در قالب یک «تجلی منسجم ذهنی» میداند .این فرآیند،
حاصــل پیونــد میان شــکل محیــط و فرآیندهای انســانی ادرا ک و
شــناخت و بــه تعبیــر دیگر ،تعامل میان شــخص و مکان اســت که
شناســایی یا بازشناســی مکانی متمایز با شخصیتی ممتاز ،نتیجه
آن اســت .وضوح در درک و شــناخت محل ســکونت و ســهولت در

برقــراری پیونــد میان عناصر و اجزای آن بــا رویدادها در یک تجلی
منســجم ذهنــی از «زمان و فضــا» و مرتبط بــا «مفاهیم غیرفضایی
و ارزشهــا» ،شــکلگیری هویــت مــکان را بــه دنبــال دارد .در ایــن
نظرگاه ،معیارهای «شــناخت و آشــنایی» مبنی بر شناسایی محل
ســکونت در قالــب جایــی آشــنا و خــاص« ،رویدادهــا و وقایــع» که
خاطرهانگیز شــدن را به دنبــال دارد« ،خوانایی» به مفهوم آ گاهی
از چگونگی ارتباط و به تعبیری درک معنا و «ســازگاری» (تناســب)
مبیــن انطبــاق ســاختار محیطــی بــا ســاختار فضایی ،قابــل تامل
میباشند (لینچ.)167-190 ،1381 ،
«چــپ مــن» ،شــکلگیری هویــت مــکان را حاصل «دلبســتگی
عاطفــی و احساســی» مبتنــی بــر تعامل ســا کن و محیــط میداند؛
مفهومــی که منتج از «تجارب بصری و فضایی» متنوعی اســت که
بــه واســطه آن ،بخشــی از فضــا متمایز و خــاص میشــود .از نقطه
نظــر وی ،توجــه بــه طیف گســتردهای از تجارب برای پاســخگویی
بــه نیازهــای ســا کنان و نیــز دامنــه وســیع فرصتهــا بــرای تعامــل
و کنــش ،در زمینــه شــکلگیری هویــت مــکان در توســعه شــهری
جدیــد ،حائــز اهمیــت اســت .معیارهــای «تشــخیص» مبنــی بــر
آشــنایی با جنبههای فیزیکی و ویژگیهای قابل مشــاهده مکان،
«خوانایی» به مفهوم ســاختار قابــل درک فضا« ،اجتماعی بودن»
مبنــی بر مشــارکت ،تمایل به درنــگ و برقراری ارتباطات انســانی،
«تنــوع و تمایــز» کــه منجــر بــه برانگیختــن وا کنــش ،برجســتگی و
ســرزندگی میشــود و «رفــاه محیطی» کــه نقطه تمرکــز آن به نوعی
رضایتمندی اســت ،تبیین بیشــتر این فرآیند را فراهم میســازند
(چپ من و اسپارکز175-192 ،1384 ،؛ چپ من و برادشاو،1384 ،
149-167؛ چپ من و دوناوان.)128-134 ،1384 ،
«حبیبــی» معتقد اســت ،هویت مکان در بســتر زمــان و متاثر از
«تکویــن خاطره» برگرفته از تعامل ســا کن و محل ســکونت شــکل
میگیــرد .ایــن ارجــاع بــه چیــزی در پــس ظاهــر و بطــن ،ارتبــاط
مســتقیم بــا «حافظــه گروهی و جمعــی» دارد که مبتنــی بر خاطره
بــه مفهــوم شــرح ماوقعــی بــرای بــه حــال آمــدن گذشــته و پیونــد
همیشــگی با محیط اســت .هویت و حس مکان در تصور ،خیال و
در واقع ،ذهنیت ســا کن ظاهر میشود که مبتنی بر معانی رمزآلود
و متبلــور در واقعــه ،حافظــه و خاطره برگرفته از تعامــل دائمی او با
محــل ســکونت میباشــد .از ایــن رو ،در زمینــه شــکلگیری هویت
مکان در توســعه شهری جدید ،توجه به «خاطرهسازی شهری» و
«فضاهای شهری خاطرهای» ضروری است ،فرآیندی که براساس
توجــه بــه معیارهــای «شناســایی و آشــنایی» مبنــی بــر شــناخت
نسبت به سکونت و سا کنان« ،خاطرهانگیزی» به عنوان پتانسیل
شــکلگیری تصاویر ارجاعپذیر« ،خوانایی» بــه مفهوم ایجاد درکی
منســجم از محــل زندگــی و «تنــوع» (اختــاط) مبنــی بــر دوری از
یکســانی و ماللــت و در نتیجــه چندکارکــردی بودن ،قابــل تبیین و
بررسی است (حبیبی14-15 ،1384 ،؛ حبیبی.)145-150 ،1385 ،
در نقطه نظر «دانشــپور» ،هویت مکان ،مفهومی نسبی مبنی بر
تشــخص توام با تمایز و قابل جستجو در عناصر شکلدهنده حس
مــکان میباشــد .ا گر با اســتناد بــه پژوهش وی ،فرآیند شــکلگیری
هویت مکان در توسعه شهری جدید هدفگذاری شود ،معیارهایی
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چــون «خوانایــی و قابلیــت تشــخیص»« ،امنیــت»« ،مطلوبیــت»،
«خاطرهانگیــزی» و «احســاس تعلــق و وابســتگی» کلیدی هســتند
(دانشــپور .)140-148 ،1379 ،در پژوهــش «دروســلتیس» و
«ویگنولــس» ،هویت مکان محصول پاســخگویی محیــط به نیازها
و انگیزههای ســا کنان و شــکلگیری ارتباطــات اجتماعی و نمادین
قلمــداد میشــود« .دلبســتگی و توســعه خــود» بــه مفهــوم تبدیــل
شــدن مــکان بــه بخشــی از ســا کن« ،تناســب محیطی» بــه معنای
توانایــی انطبــاق و تعامــل میان مردم و محیط و نیــز «تجانس و هم
ســنخی با مــکان» مبنی بر فراهم نمــودن معنا و اهمیــت معنوی از
ســوی محیط برای ســا کن محیط ،ســه مولفه کلیدی و قابل توجه
در ایـ�ن زمینـ�ه میباشـ�ند (Droseltis and Vignoles, 2010, 23-
« .)31اللــی» ،هویــت مــکان را مبین عزت نفس و احســاس یگانگی
و یکتایــی وابســته بــه معیارهــا و در واقــع عملکردهــای کلیدی این
مفهــوم یعنی «آشــنایی» کــه بازتاب تجارب روزانــه و نتیجه فعالیت
در محیــط اســت« ،ارزیابــی» مبنی بر مقایســه شــهر و محــل زندگی
خویش با دیگران« ،دلبستگی» که تحت عنوان تعلق یا ریشهداری
هم از آن یاد میشود و «تعهد و التزام» مبنی بر اهمیت ادرا ک شده
شهر و محل سکونت برای شخص که در زمینه ثبات مفهوم خود و
خویشتن بسیار اساسی است ،میداند (.)Lalli, 1992, 289-295
در پژوهــش« ،رولــرو» و «دی پیکولــی» ،هویــت مــکان مرتبــط
بــا دلبســتگی و ُبعــدی شــناختی -ادرا کــی مبنــی بــر دریافــت خــود
بــه عنــوان عضــوی از یــک فضــای فیزیکی تلقــی میگردد .بــا چنین
پای ـهای و برای بررســی این مفهوم در بســتر توســعه شــهری جدید،
تمرکــز بــر معیارهای «مشــارکت» (فعالیــت)« ،ارتباطــات اجتماعی»
و «ارزیابــی ســکونتی» کــه دلبســتگی به مــکان را نیز تحــت تاثیر قرار
میدهن��د ،کلی��دی ب��ه نظ��ر میرس��د (Rollero and De Piccoli,
 .)2010, 198-204براســاس نقطهنظــر «توییگــر -راس» و «اوزیــل»
کــه پژوهــش « ِنــز» نیــز تصدیقکننــده و در عیــن حــال تکمیلکننده
آن اســت ،هویــت مــکان در پیونــد بــا مفهــوم دلبســتگی و منتــج از
همســازی ،هماننــدی و ارزیابــی مــداوم نســبت بــه جهــان فیزیکی
قابل تعریف خواهد بود .این مفهوم ،در پیوند و ارتباط با دلبستگی
روانشــناختی و در قالــب اصــول و معیارهــای کلیــدی «تشــخص»
(برجســتگی) مبنی بر ممتازشــدن سا کن نســبت به سایرین و تبلور
مفهــوم خــودی و غیرخــودی« ،عزت نفــس» مبنی بر القای حســی
مثبــت از ســوی محیط به ســا کنان درباره خودشــان (خویشــتن) و
«خودکارآمــدی» مبنــی بــر نــوع و میــزان ســهولت و آســودگی زندگی
روزان��ه س��ا کنان ،تبیی��ن ش��ده و قاب��ل مطالع��ه اس��ت (Twigger-
.)Ross and Uzzell, 1996, 205-218; Knez, 2005, 215-217
«کاللــی» و «مدیــری» در ارتباط با هویت مکان ،به شــکلگیری
و ارتقای حس مکان به واسطه ادرا کات معنادار فیزیکی ،شخصی
و اجتماعــی میپردازنــد .بــا تکیــه بــر ابعــاد ایــن پژوهــش ،فرآینــد
شــکلگیری هویــت مــکان در توســعه شــهری جدیــد ،براســاس
ســطوح مختلــف تعامل میان انســان و محیــط و در نتیجه ادرا ک
معنا شــامل «ابعاد فیزیکی»« ،ابعاد شــخصی» و «ابعاد اجتماعی»
و بــا تمرکز بر «ســاختار کالبــدی»« ،احساســات و ارزشگذاریهای
فردی» و نیز «فعالیتها و ارتباطات اجتماعی» قابل تبیین است.

«معانــی آنــی و ابتدایی»« ،معانی کارکردی و ابــزاری» و نیز «معانی
ارزشــی و نمادین» سلســله مراتبی از ســطوح حس مکان هســتند
کــه در ایــن چارچــوب ،قابــل تصــور میباشــند (کاللــی و مدیــری،
« .)44-45 ،1391یوژانــگ» ،هویــت مــکان را هــم پیونــد با معانی
و ادرا کاتــی میدانــد کــه توســط مــردم در ارتبــاط بــا محیــط خود،
فهمیده شــده و به دست میآیند .وی معتقد است ،دلبستگی به
مکان که در زمینه شکلگیری هویت مکان دارای نقش میباشد،
در قالــب ایجــاد پیوســتگی یا ارتبــاط موثر میان افــراد و مکانهای
منحصر به فرد و خاص تعریف میشــود .این مفهوم زمانی توســعه
مییابد که مکان ،از ســوی اســتفادهکنندگان« ،معنادار» احساس
شود و شرایطی را فراهم سازد تا «نیازهای کارکردی» پاسخ گرفته و
در عین حال از «مقاصد و اهداف رفتاری» نیز حمایت و پشتیبانی
شــود .ایــن در حالــی اســت کــه «ثبــات ارتبــاط» میــان محیــط و
استفادهکننده از محیط ،و نیز میزان «آشنایی» از جمله معیارهای
موث��ر دیگ��ر در ای��ن زمین��ه هس��تند (.)Ujang, 2012, 156-165
از نقطــه نظــر «ســواینی»« ،واراال» و «پواوتا» ،هویت مکان شــامل
ابعادیاز خودوخویشتناست کهتعریفکنندههویتفردیاجامعهدر
ارتباط با محیط فیزیکی به واسطه الگویی مرکب از اندیشهها ،عقاید،
اولویتهــا ،احساســات ،ارزشهــا ،گرایشــات و تواناییهــای رفتــاری
خــودآ گاه یــا ناخودآ گاه اســت که همگی با محیط پیونــد میخورند.
شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید را میتوان به واسطه
نقطــه تمرکــز پژوهش آنهــا یعنی حس مــکان دنبال نمود کــه در این
زمینه معتقد به چهار معیار یا عامل فیزیکی -اجتماعی «سازگاری»،
«ارتباطات اجتماعی»« ،دلبستگی» و «ریشه داری» نسبت به مکان
هســتند .بر این مبنا ،تفاوت در نوع و میزان حس مکان احراز شــده
توســط ســا کنان ،در ســطوح مختلفی قابل تبیین میباشــد .این در
حالی اســت که «قدردانی» (تحسین)« ،رضایتمندی» (مطلوبیت)
و «یگانگی ادرا ک شده» (تشخص) نیز در این خصوص مهم هستند
(.)Soini, Vaarala and Pouta, 2012, 125-131
بــر این مبنا ،هویت مکان به عنوان مفهومی تعاملی ،محصول
ارتباط متقابل و مستمر میان عینیت و ذهنیت ،ظرف و مظروف،
زمینه و محتوا ،ابعاد فیزیکی و اجتماعی و در نتیجه مکان و شخص
اســت .فرآیند شــکلگیری هویت مکان ،همچنان که پروشانسکی
معتقــد اســت ،مبتنی بر گذشــته محیطی یا پشــت صحنــه ادرا کی
به واســطه شــناخت و ادرا ک میباشــد ،چیزی که رلف از آن تحت
عنــوان تجربــه درونــی ،عمیق و مســتقیم یــاد میکند .ایــن همان
مفهومــی اســت کــه راپاپــورت در قالــب حافظــه محیطــی منتــج از
خوانش نشــانهها و فهم اشارات ،مدنظر قرار میدهد .لینچ از این
گذشــته یــا حافظــه محیطی ،تحــت عنــوان تجلی منســجم ذهنی
بــر پایــه شناســایی و بازشناســی یــاد کرده کــه به اعتقــاد چپ من،
محصــول تجــارب بصــری و فضایی و انعــکاس یافته در دلبســتگی
عاطفی و احساســی یــا از نگاه حبیبی ،متبلــور در حافظه جمعی و
گروهی اســت .به واســطه این فرآیند در توسعه شــهری جدید و در
بســتر زمان ،نوعی از تشــخص توام با تمایز فراهم میآید که مبین
خویشــتن و شــخصیتی پیوندیافتــه بــا مکانی یکتــا و به خصوص و
درحال شکلگیری است .این چنین ،سا کن محیط به تدریج خود

9
تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید

را بــه عنوان عضوی از محل ســکونت دریافت کــرده که از این پس
در قالــب مکانــی منحصر به فرد ،در عین حال می تواند احساســی
از یگانگــی و تمایــز را نیــز بــرای او بــه ارمغــان آورد .بــر ایــن اســاس،
شــکلگیری ،احــراز و تشــخیص هویــت مــکان در توســعه شــهری
جدید شامل شناسایی و تمرکز بر معیارهایی کلیدی نیز میشود،
کــه در بخــش آتــی ،چارچــوب نظری ،مــورد مداقــه قــرار میگیرند.

چارچوب نظری
بــا اســتناد بــه نظریهها و دیدگاههای مورد بررســی ،بــر پایه نوع
نــگاه و هــم چنیــن جهتگیــری این پژوهــش 8 ،معیار «آشــنایی و

شناخت»« ،1خوانایی و تشخص»( 2محیطی)« ،رضایتمندی»،3
«خودکارآمــدی»( 4محیطــی)« ،تعامــل اجتماعــی»« ،5تناســب
محیطــی»« ،6دلبســتگی» 7و «خاطرهانگیــزی» ،8در زمینــه فرآیند
شــکلگیری هویت مکان در توســعه شــهری جدید مهــم و کلیدی
میباشند .هریک از این معیارها در عین حال که هم پیوند و مرتبط
با یکدیگر هستند ،ابعاد و جوانبی از احراز و تشخیص هویت مکان
در توســعه شــهری جدید را روشــن ساخته و به واســطه آنها ،ساز و
کار ایــن فرآیند میتواند مورد توجه قــرار گیرد .مبتنی بر معیارهای
تدویــن یافتــه فــوق و در مســیر تبییــن بیشــتر آنها ،ضروری اســت،
شــاخصها و به عبارت دیگر زیرمعیارها و به دنبال آن ســنجهها یا
متغیرهایی مرتبط نیز تعریف شوند .از این رو و بر مبنای جدول ،1

جدول  -1تعریف شاخصها (زیرمعیارها) ،تدوین و اختصاص سنجهها (سواالت) در ارتباط با معیارهای هشت گانه کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید.

عنوان معیار

تلقی و کارکرد

آشنایی و
شناخت

آ گاهی و ادرا ک نسبت
به محیط فیزیکی و ابعاد
اجتماعی

 آ گاهی از ارتباط و ترکیب عناصر و اجزاء شناخت عناصر فیزیکی و ابعاد اجتماعی احساس خودی بودن ،نزدیکی ،انس و الفت -تشخیص ،ادرا ک فضایی و جهتیابی

8

خوانایی و
تشخص

وجود کیفیات و
ارتباطات قابل درک،
متنوع ،برجسته و خاص

 ساختار قابل درک و معنادار به صورت منسجم تنوع و برجستگی فرمها و فعالیتها اهمیت ،تفاوت ،انحصار و یکتایی فضا -احساس تمایز ،تشخص ،مباهات و سربلندی

8

رضایتمندی

احساس آسایش و
آسودگی رفاهی

 ارضای نیازها و تمایالت بیولوژیکی و روانشناختی احساس راحتی ،آسایش و آسودگی رفاهی مقایسه و ارزیابی ذهنی محل سکونت -رضایتمندی کلی و تحقق احساس خوشایند

7

خودکارآمدی

تکامل و خودکفایی
عملکردی -کارکردی
ظرفیتها و تسهیالت

 کم و کیف آستانه رفاه محیطی تکامل و خودکفایی عملکردی -کارکردی حمایت و تسهیل نیازها و تقاضاهای متنوع ومختلف

5

تعامل
اجتماعی

ارتباطات و
همبستگیهای
اجتماعی میان سا کنان
و اهالی

 ارتباط ،تعامل و آمیختگی اجتماعی انسجام ،همبستگی و مراقبت اجتماعی -همکاری و مشارکت اجتماعی فعال

8

تناسب
محیطی

ظرفیتها و امکانات
متنوع ،اختصاصی،
سازگار و متناسب

 تناسب و سازگاری فرم و فعالیت احساس اطمینان خاطر و امنیت دوستانه ،تسهیلگر و تقویت کننده بودن محیط -ظرفیتها و امکانات متنوع و اختصاصی

8

دلبستگی

احساس وابستگی ،تعهد
و مسئولیت ،هم سنخی
و ریشه داری

 احساس تعهد ،التزام و مسئولیت احساس وابستگی و تمایل به ماندگاری احساس تجانس ،هم سنخی و نزدیکی با مکان -تعلق و ریشهداری

8

خاطره انگیزی

پتانسیل شکلگیری و
تداعی خاطرات ،وقایع
و رویدادهای مرتبط و
وابسته

 پتانسیل تداعی و یادآوری اشخاص و محلها پتانسیل تحقق رویدادها و وقایع -خاطرات و تصاویر ارجاعپذیر در حافظه

6

مجموع

شاخصها (زیرمعیارها)

 29شاخص (زیرمعیار)

سنجهها
(سواالت)

 58سنجه
(سوال)

پژوهشهای پشتیبان
دانشپور1379 ،؛ لینچ1381 ،؛ میرمقتدایی،
 1383و 1388؛ چپ من و اسپارکز1384 ،؛
چپ مـــــن و برادشـــــاو1384 ،؛ چـــــپ من و
دوناوان1384 ،؛ راپاپورت1384 ،؛ حبیبی،
 1384و 1385؛ فالحـــــت 1384 ،و 1385؛
الکســـــاندر1386 ،؛ بهزادفر و برین1387 ،؛
حبیبـــــی1387 ،؛ گیدنـــــز1387 ،؛ مدیری،
1387؛ اربـــــاب 1388 ،و 1391؛ دانشـــــپور،
ســـــپهری مقـــــدم و چرخچیـــــان1388 ،؛
امیـــــنزاده1389 ،؛ رلـــــف1389 ،؛ عزیزی و
اربـــــاب1389 ،؛ پیربابایـــــی و کرمی1390 ،؛
کاللی و مدیری1391 ،؛

Proshansky, 1978; Proshansky, Fa;bian and Kaminoff, 1983; Lalli, 1992
Twigger-Ross and Uzzell, 1996; Hull,
Lam and Vigo, 1994; Abu-Ghazzeh,
1999; Gustafson, 2001; Kyle, Mowen
and Tarrant, 2004; Lobo, 2004; Knez,
2005; Manzo, 2005; Smaldone, Har;ris and Sanyal, 2005; Biedler, 2007
Brown and Raymond, 2007; Tweed
and Sutherland, 2007; Shamsuddin and
Ujang, 2008; Wells, 2009; Comstock
et al. 2010; Lewicka, 2010; Raymond,
Brown and Weber, 2010; Rollero and
De Piccoli, 2010; Droseltis and Vi;gnoles, 2010; Qian, Zhu and Liu, 2011
Smith et al. 2011; Azizi and Arbab,
;2012; Lengen and Kistemann, 2012
Soini, Vaarala and Pouta, 2012; Ujang,
2012; Budruk and Stanis, 2013.
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ضمن اشاره به کارکرد و نوع تلقی از هریک از معیارها 29 ،شاخص
(زیرمعیــار) در مجمــوع ارائــه شــده اســت .بــه عــاوه و همانطورکه
جــدول  2نیــز نشــان میدهــد ،تدویــن و اختصاص ســنجهها و به
عبــارت دیگــر ،ســواالتی مورد توجــه قرار گرفتــه که به واســطه آنها
و در قالب پرسشــنامه ،امکان بررســی و تحلیل نقطهنظر ســا کنان

مطالعــه مــوردی در ارتبــاط بــا فرآیند شــکلگیری هویــت مکان در
توســعه شــهری جدید در چارچوب روششناســی و جزئیاتی که از
آن ارائه میشــود ،فراهم شــود .این ســنجهها و ســواالت که تعداد
آنها به تفکیک هریک از معیارهای مربوطه مشــخص شــده است،
در مجموع شامل  58مورد میشوند.

جدول  -2سنجهها و سواالت مرتبط با معیارهای هشتگانه کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید.

ردیف

معیـار

سـنـجـه (متـغـیـر)

آشنایی و شناخت
خوانایی و تشخص
رضایتمندی

1

تا چه حد با ابعاد ،اجزاء ،بخشها و عناصر این شهرک آشنا بوده و به خوبی میتوانید آنها را توصیف کنید؟

2

تا چه میزان نسبت به تغییرات ایجاد شده در این شهرک آ گاه بوده و میتوانید آنها را با جزئیات بیان کنید؟

3

تا چه میزان میتوانید از موقعیت مکانی خویش در شهرک آ گاه شده و برای خود جهتیابی و مسیریابی نمایید؟

4

شناخت و ادرا ک شما نسبت به این شهرک تا چه حدی است و چقدر میتوانید تصاویر آن را در ذهن خود بازسازی و مجسم کنید؟

5

تا چه میزان نسبت به جزئیات و موقعیتهای مختلف این شهرک (شامل فضاها ،خیابانها ،عناصر و نشانهها) نقشههای خوبی در ذهن دارید؟

6

چقدر با سا کنان و اهالی این شهرک آشنا بوده و چه تعداد از آنها را به صورت چهره به چهره میشناسید؟

7

تا چه حد سا کنان این شهرک را برای خود افرادی خودی و در مقابل ،غیر سا کنان را افرادی غیر خودی احساس میکنید؟

8

در مجمــوع تــا چــه حد نســبت به ابعاد فیزیکی (بناها و فضاها) و ابعاد اجتماعی (ســا کنان و گروههای اجتماعی) این شــهرک احســاس نزدیکی،
انس و الفت میکنید؟

9

تا چه حد این شهرک برای شما نسبت به سایر محالت از اهمیت برخوردار بوده ،متمایز و متفاوت است؟

10

تا چه میزان این شهرک برای شما نسبت به سایر محالت ارجح بوده و فکر میکنید که با جای دیگری قابل قیاس نیست؟

11

تا چه حد این شهرک از مقبولیت اجتماعی ،اعتبار و خوشنامی برخوردار بوده و سکونت در آن مایه مباهات ،افتخار و غرور شما است؟

12

تا چه حد احساسی از متمایز بودن برای شما نسبت به دیگران به واسطه بودن و سکونت در این شهرک فراهم شده است؟

13

تا چه حد این شهرک از ارتباط و پیوستگی خوب و قابل درکی میان فضاها ،مکانها و عناصر برخوردار است؟

14

چقدر این شهرک برخوردار از ابعاد ،ویژگیها و عناصری است که به نظر شما آن را خاص ،یکتا و منحصر به فرد میسازند؟

15

تا چه حد این شهرک شامل ترکیبهای متنوعی از فرمها و فعالیتها است که یکسانی و یکنواختی را از آن میزدایند؟

16

تا چه میزان این شهرک برخوردار از عناصر ،بناها و فضاهایی برجسته است که به نوعی در حکم نماد و سمبلهای ویژه و اختصاصی آن هستند؟

17

تا چه میزان از سکونت و زندگی در این شهرک ،احساس راحتی ،آسایش و آسودگی میکنید؟

18

از لحاظ شرایط زندگی ،رفاه و مطلوبیت سکونتی ،وضعیت این شهرک را تا چه حد خوب و مناسب میدانید؟

19

تا چه میزان نیازها ،سالیق ،توقعات و اولویتهای شما به خوبی در این شهرک پاسخ گرفته و ارضاء میشوند؟

20

در مجموع تا چه میزان ارزیابی مثبتی از سکونت در این شهرک نسبت به سایر محالت و در مقایسه با آنها دارید؟

21

تا چه میزان این شهرک عالوه بر نیازهای بیولوژیکی (زیستی -فیزیکی) به تمایالت روانشناختی (روحی -روانی) شما نیز پاسخ میدهد؟

22

تا چه حد سکونت در این شهرک ،شما را شاد ساخته و احساس خوشایندی را برایتان فراهم میکند؟

23

در مجموع تا چه حد از سکونت در این شهرک ،رضایتمندی کلی دارید؟
ً
تا چه میزان برای برطرف ساختن نیازهای عمدتا روزانه و هفتگی خود نسبت به نواحی دیگر غیر از این شهرک (محالت مجاور یا دورتر) بینیاز هستید؟

24
خودکارآمدی

25
26
27
28

تا چه حد تقاضاهای مختلف شــما به واســطه امکانات و تســهیالت مربوط به فعالیتهای تجاری ،فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و فراغت به خوبی
پاسخ داده میشود؟
ً
در مجموع تا چه میزان این شهرک محلهای نسبتا کامل ،خودکفا و خودمتکی به لحاظ امکانات ،تجهیزات و خدمات است؟
این شهرک تا چه حد زندگی روزمره شامل اهداف و عملکردهای شما را تسهیل کرده و مورد حمایت قرار میدهد؟
ً
تا چه حد این شهرک جهت انجام تمامی امور و کارها ،برای شما اولویت داشته و ترجیحا برای این منظور ،آن را با جای دیگری عوض نمیکنید؟

11
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تعامل اجتماعی
تناسب محیطی
دلبستگی
خاطرهانگیزی

29

ً
تا چه حد معموال با همسایگان ،سا کنان و اهالی شهرک مالقات ،احوالپرسی ،تعامل و گفتگو دارید؟

30

تا چه میزان همسایگان و هم شهرکیها قابل اطمینان ،مراقب ،دوست و عالقمند به یکدیگرند؟

31

چه تعداد دوستان و همسایگانی در این شهرک پیدا کردهاید که فکر میکنید برای ارتباط اجتماعی شما مفید و خوب هستند؟

32

تا چه حد به واسطه زندگی در این شهرک ،ارتباط خوبی با مردم داشته و خود را عضو و بخشی از اجتماع محلی اینجا احساس میکنید؟

33

تا چه میزان ظرفیتهای این شهرک ،برقراری ارتباطات اجتماعی و تداوم آن را برای شما فراهم ساخته و تقویت میکند؟

34
35

تا چه حد روابط اجتماعی در این شهرک به ویژه با دوستان و همسایگان برای شما مهم و ویژه است؟
ً
تا چه میزان احساس میکنید این شهرک صرفا به اقامت شما اختصاص ندارد ،بلکه محل زندگی اجتماعی و ارتباط شما با مردم نیز میباشد؟

36

تا چه حد در فعالیتهای اجتماعی و امور مربوط به این شهرک مشارکت داشته یا عالقمند به همکاری هستید؟

37

تا چه میزان این شهرک دارای امکانات مفیدی برای انجام انواع فعالیتها (فردی ،جمعی ،پیاده روی ،ورزش ،سرگرمی و )...است؟

38

تا چه حد این شهرک با سبک زندگی ،ارزشها و نیازهای شما متناسب و سازگار است؟

39

چقدر احساس میکنید که این شهرک بهترین محل برای انجام تمامی اموری است که دوست دارید و میخواهید انجام دهید؟

40

تا چه حد از بودن و سکونت در این شهرک احساس اطمینان خاطر و امنیت میکنید؟

41

تا چه میزان این شهرک کارکردها و امکانات متنوع و گونا گونی را برای تمامی سا کنان فراهم میکند؟

42

تا چه حد استعدادها و تواناییهای شما در این شهرک و به واسطه امکانات و تسهیالت موجود در آن ،تحکیم و تقویت میشود؟

43

تا چه میزان این شهرک برای استفاده عموم گروهها (کودک ،نوجوان ،جوان ،میانسال و کهنسال) مناسب است؟

44

تا چه حد این شهرک از کیفیت و تنوع قابل قبولی در خصوص فضاهای جمعی و عمومی برخوردار است؟

45

تا چه میزان این شهرک با روحیات و انتظارات شما نزدیک بوده و وقتی اینجا هستید احساس میکنید حال بهتری دارید؟

46

تا چه حد مکانها ،عناصر و بخشهایی در این شهرک وجود دارند که احساس میکنید تا حدودی وابسته آنها شدهاید؟

47

تا چه میزان خود را متعلق به این شهرک میدانید و فکر میکنید به واسطه سکونت ،احساس ریشهداری و تعلق نسبت به آن پیدا کردهاید؟

48

تا چه میزان خود را بخشی از این شهرک و از طرف دیگر ،این شهرک را نیز بخشی از وجود خود احساس میکنید؟

49

چقدر ترجیح میدهید که زمان بیشتری را در اینجا به همراه خانواده و دوستان خویش صرف کنید؟

50

تا چه حد احساس میکنید که تمایلی به ترک این شهرک ندارید و میخواهید سالهای آتی نیز در اینجا سکونت داشته باشید؟

51

تا چه میزان ترک این شهرک برای شما سخت بوده و ا گر چنین شود ،احساس میکنید نسبت به آن دلتنگ خواهید شد؟

52

تا چه حد نسبت به این شهرک متعهد بوده و برای حفظ ،ارتقا و در صورت لزوم دفاع از آن ،خود را مسئول میدانید؟

53

چقدر این شهرک ،اجزاء و عناصر مختلف آن ،وقایع و خاطراتی را برای شما یادآوری و تداعی میکند؟

54

تا چه میزان خاطرات محسوس و قابل توجهی برای شما با این شهرک پیوند خورده و ارتباط دارد؟
ً
معموال چقدر برایتان پیش آمده که خود را مشغول مرور تصاویر ،وقایع یا داستانهایی بیابید که در این شهرک اتفاق افتاده و آنها را در ذهن دارید؟

55
56
57
58

تا چه میزان داستانهایی را از این شهرک در یاد و حافظه داشته و در صورت لزوم می توانید آنها را تعریف کنید؟
ً
تا چه حد این شــهرک معموال بســتر وقوع و مرتبط با رویدادها و وقایعی به یادماندنی و قابل توجه شــامل جشــنوارهها و مراســم مختلف جمعی
برای شما است؟
در مجموع چقدر با گذشت زمان ،این شهرک را واجد تاریخ و خاطره میدانید؟

مطالعه موردی:
شهرکهایی منتخب از منطقه  22تهران
بر مبنای هــدف اصلی پژوهش یعنی تبیین معیارهای کلیدی
فرآیند شــکلگیری هویت مکان در توسعه شــهری جدید ،مطالعه
ً
محالتــی موضوعیــت مییابــد که طبعا از ســابقه ســکونتی حداقل
معــادل یــک دهه برخوردار بوده و در عیــن حال ،میزانی از تکامل،
ثبــات و بلــوغ را بــه لحــاظ شــکلگیری تجربــه کــرده و همچنیــن از

حال شدنهای جدی و اساسی ،فاصله داشته
تغییر و تحول و در ِ
باشــد .بــر ایــن اســاس و همانطورکــه تصویــر  1نیز نشــان میدهد،
منطقــه  22به عنوان وســیعترین توســعه شــهری جدیــد و متصل
ً
به شــهر تهران ،مشــتمل بر حدودا  16شــهرک و محله مســکونی با
ســابقه توسعه و مدت زمان سکونت یک دهه و باالتر میباشد که
عبارتند از :پیکانشــهر ،آزادشــهر (شــهرک مونترال ســابق) ،دهکده
المپیک ،امیرکبیر ،چشــمه ،زیبادشــت باال ،زیبادشــت پایین ،راه
آهــن (گلســتان) ،دانشــگاه شــریف ،اللــه ،هوانیــروز ،صــدرا (جهاد
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تصویر  -1موقعیت شهرکهای منطقه  22با سابقه توسعه و سکونت بالغ بر یک دهه.
ماخذ)Google Earth 7.1, 2013( :

سازندگی) ،شهید باقری ،امید دژبان (شامل مجموعههای امید،
میالد ،شــهاب شــهر ،نمونه ،کوهســتان و ســیمان) ،یــاس و کوثر.
این شــهرکها مطابق با سرشــماری ســال  ،1390با حدود  110هزار
نفــر ،در مجمــوع  83درصد از جمعیت منطقه  22را در بر میگیرند
(مرکز آمار ایران.)1392 ،
بــا نگاهــی مبتنــی بر فرآیند ،ســابقه و ســیر تحولی و نیــز تقدم و
تاخر توسعه این  16شهرک و محله 4 ،طیف و دسته کلی و متمایز
به لحاظ زمانی قابل شناســایی اســت .این  4طیف و دســته کلی
بــه ترتیــب مبیــن  30ســال و باال تــر 25-30 ،ســال 20-25 ،ســال و
ً
نهایتا  10-15سال به عنوان سابقه سکونتی (مدت زمان سکونت)
بوده و قرارگیری محالت و شــهرکهای مذکور در هریک ،با استناد
بــه اطالعــات مربــوط بــه پیشــینه توســعه و نیــز بررســی و تطبیــق
ســریهای زمانــی مربــوط به عکــس هوایــی و تصاویــر ماهوارهای
انجــام گرفته اســت .تالش گردید تا با لحــاظ معیارها و مال کهای
کلــی مــورد اشــاره یعنــی عدم تغییــر و تحول جــدی و اساســی و نیز
تکامل ،ثبات و بلوغ نسبی و هم چنین کنار گذاشتن نمونههایی
کــه بــه علل گونا گــون به نظر نمیرســد چندان موضوعیت داشــته
و قابــل توجــه باشــند ،بارزتریــن و متعارفتریــن شــهرک بــا لحــاظ
قابلیت تعمیمپذیری در قالب محله و محیط مســکونی به عنوان
نماینــدهای از هــر طیــف و طبقــه ،انتخــاب شــود تــا مجموع ـهای
ً
واحد و در عین حال نســبتا جامع در دســترس قرار گیرد .با چنین
رویکردی مبنی بر نمونهگیری طبقهبندیشــده هدفمند ،محالت
ذیــل به عنوان نمونههــای مربوط به مطالعه موردی این پژوهش
در نظر گرفته شده و معرفی میشود:
• شهرک دهکده المپیک (با سابقه سکونتی بیش از  30سال)؛
• شهرک چشمه (با سابقه سکونتی  25-30سال)؛
• شهرک راهآهن یا گلستان (با سابقه سکونتی  20-25سال)؛
• شهرک صدرا یا جهاد سازندگی (با سابقه سکونتی  10-15سال)؛

روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــر مبنــای «روششناســی تحقیــق پیمایشــی»
(زمینهیابــی) انجــام شــده اســت .در روششناســی پیمایشــی،
ماهیت و ویژگیهای یک پدیده ،محصول یا فرآیند مربوط به حال
حاضــر ،در قالــب چنــد متغیــر مطالعه میشــود (تیمــوری،1392 ،
 .)72بــر این اســاس ،محقق انجام مطالعــه در خصوص یک واحد
نمونــه یا تمامــی جامعه را جهت توصیف گرایشها ،عقاید ،رفتار و
ویژگیهای جمعیت ،هدفگذاری میکند .در این فرآیند ،دادهها
و اطالعــات به واســطه پرسشــنامه یــا مصاحبه جمعآوری شــده و
جهــت شــرح روندهــا و گرایشهــا در رابطه با پاســخها به ســواالت
و نیــز آزمــون ســواالت تحقیــق یــا فرضیههــا ،تحلیــل آمــاری انجام
میشــود .تفســیر بیشــتر معنــا و مفهــوم اطالعــات از طریــق ارجاع
نتایج حاصل به مطالعات گذشـ�ته ،قابل انجام اسـ�ت (Groves et
.)al., 2004, 30, Creswell, 2012, 376
ایــن روششناســی در خدمــت مســئله اساســی تحقیــق ،از
«تحلیل عاملی تاییدی» ۱۰با اســتفاده از نســخه « 22بسته نرمافزار
آمــاری بــرای علــوم اجتماعــی» 11و مــاژول آن در خصــوص «تحلیل
ســازهها» ۱۲به منظــور تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شــکلگیری
هویت مکان در توســعه شــهری جدید استفاده میکند .این روش
کــه گامی اساســی و مرتبــط با «تحلیــل معادالت ســاختاری» ۱۳نیز
ً
بــه شــمار میرود ،عمدتا بــه منظور تعیین اعتبار یــک مدل عاملی
و نیــز ســنجش توان آن انجــام میگیرد .از ایــن رو ،محقق از طریق
بررســی و ســنتز دیدگاههــا و نظریههــای موجود مبتنی بــر رویکرد و
نگاه خود ،به تدوین چارچوب و در واقع مدلی نظری میپردازد تا
در عمــل بتواند آن را به محــک تجربه قرار دهد .به عبارت دیگر در
تحلیــل عاملی تاییدی ،اعتبار ســازهای تعدادی عامــل (معیار) در
رابطه با تبیین یک موضوع ،پیشــاپیش و به واســطه مبانی نظری
9
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و تحقیقات استناد شده در پژوهش ،مورد تایید قرار گرفته است.
ایــن چنیــن و به واســطه تحلیــل عاملی تاییــدی ،کــم و کیف این
تایید و در واقع صحت رویکرد نظری ،مورد ســنجش قرار میگیرد.
بنابرایــن ،یــک ســاختار یا مدل عاملــی از پیش تعیین شــده مبنی
بــر مشــخص بودن تعــداد عاملهای مــدل و نیز اینکه هــر عامل با
زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد ،دو پیش فرض اساسی
در خصوص انجام تحلیل عاملی تاییدی هســتند (زار ع چاهوکی،
 1 ،1389و .)Santor et al., 2011, 85
پرسشــنامه نیــز با هــدف طراحی ســواالتی مرتبــط و اختصاصی
بــرای هریــک از معیارهــای  8گانه ،تنظیم و تدوین شــده اســت .در
این خصوص «طیف  5قســمته لیکرت» ۱۴برای پاسخ سا کنان مورد
توجه قرار گرفته که مقیاسی تجمعی شامل یک رشته از قسمتها
است که بر اساس آن ،پاسخدهندگان نظر خود را در قالب درجهای
از شـ�دت و نیرومنـ�دی ،مشـ�خص میکننـ�د (Miller and Salkind,
 .)2002, 330در خصوص تعیین حجم نمونه ،از آنجایی که  4محله
شــهرک دهکــده المپیــک ،چشــمه ،راه آهــن و صــدرا میتواننــد بــه
ً
صورت واحدهایی مجزا اما هریک دارای ویژگیهای نســبتا همگن
در درون خــود ،در نظــر گرفته شــوند ،از نمونهگیری تصادفی ســاده
و روش «کوکران» ۱۵اســتفاده شــده اســت .بر این اســاس و مبتنی بر
 99درصــد اطمینــان و همچنیــن ســطح خطــای  0.1معــادل دقــت
موردنظــر 638 ،نمونــه در مجمــوع و بــه ترتیــب شــامل ،157 ،154
 166و  161نمونه مربوط به شــهرکهای دهکده المپیک ،چشــمه،
راه آهن و صدرا مورد توجه میباشد .این تعداد نمونه در عین حال
از حجم مناســبی بــرای انجام تحلیل عاملی با پیش شــرط حداقل
 10برابر بودن تعداد نمونهها در ازای هریک از متغیرها (ســنجهها یا
سواالت مربوط به معیارها معادل  58مورد) برخوردار است.

تحلیل عاملی تاییدی:
تبیین معیارها (عوامل)
بــه واســطه چارچــوب نظــری ارائــه شــده و روششناســی مورد
توجــه در خدمــت آن ،تحلیــل عاملــی تاییدی در خصــوص تبیین
معیارهــای کلیــدی فرآینــد شــکلگیری هویــت مــکان در توســعه
شــهری جدیــد انجــام گرفتــه اســت .همانطورکــه پیــش از ایــن نیز
آمــد ،در مجمــوع  58ســنجه (یــا متغیــر) در ارتبــاط بــا  8معیــار
«آشــنایی و شــناخت»« ،خوانایــی و تشــخص»« ،رضایتمندی»،
«خودکارآمــدی»« ،تعامــل اجتماعــی»« ،تناســب محیطــی»،
«دلبســتگی» و «خاطرهانگیزی» در نظر گرفته شده است .پیش از
انجــام تحلیلهای عاملی تاییدی بــه تفکیک هریک از معیارهای
فوق ،سنجههای ( )51( ،)47( ،)9( ،)4( ،)2و ( )53به دلیل وجود
همبســتگی بیشــتر از  0.8بــر مبنــای تشــکیل ماتریس همبســتگی
و بــرای جلوگیــری از «پدیــده هم خطی» ۱۶کنار گذاشــته شــدند .از
طرف دیگر ،سنجههای ( )10و ( )57نیز به ترتیب به دلیل شاخص
«کشــیدگی»  1.017و شــاخص «چولگی»  0.415حذف گشتند .این
چنیــن ،تحلیلهــای عاملــی تاییدی هشــت گانــه ،در مجموع 50
سنجه یا متغیر را شامل میشوند.

جــدول  ،3نتایــج و جزئیــات مربوطــه در ایــن زمینــه شــامل
میانگیــن امتیاز ،انحراف معیار ،آلفــای کرونباخ ،آلفای کرونباخ در
صورت حذف ســنجه ،اشــترا ک اســتخراجی ،مقادیر ویژه (اولیه و
اســتخراجی) ،درصــد تبیین تغییــرات (اولیه و اســتخراجی) ،مقدار
ویــژه در صــورت اســتخراج عامل دوم و بــار عاملی را ارائــه میکند.
همانطورکــه مشــخص اســت ،در ارتبــاط بــا هــر 8معیــار کلیــدی
و مــورد توجــه شــامل آشــنایی و شــناخت ،خوانایــی و تشــخص،
رضایتمندی ،خودکارآمدی ،تعامل اجتماعی ،تناسب محیطی،
دلبســتگی و خاطرهانگیــزی ،ســاختاری تــک عاملــی بــه ترتیــب
مبتنــی بــر  6 ،8 ،8 ،5 ،7 ،6 ،6و  4ســنجه یــا متغیــر ،مــورد تاییــد
قــرار میگیــرد .مقادیر ویژه اولیه و اســتخراجی که بــه ترتیب مبین
بهرهگیــری از روش اســتخراجی «مولفههــای اصلــی» ۱۷و «بیشــینه
درســت نمایی» ۱۸اســت گویای این تایید میباشــد .این در حالی
اســت که در تمامی موارد ،مقادیر ویژه در صورت اســتخراج عامل
دوم از مقــدار عــددی یک ،کوچکتر میباشــند .به عــاوه« ،آزمون
نیکویــی بــرازش» ۱۹نیــز کــه بــه واســطه انتخــاب روش «بیشــینه
درس ـتنمایی» فراهم شده بود ،برازندگی ساختارهای تک عاملی
مــورد بحــث را نشــان مــیداد .شــاخص «کــی .ام .او ۲۰».کــه مبین
کفایت نمونهگیری اســت و کوچک بودن همبســتگی جزیی میان
متغیرهــا را بررســی میکنــد ،در تمامــی  8مــورد در وضعیت بســیار
مطلوبی ( )0.85-0.95قرار داشــته و نشــان میداد دادههای مورد
نظــر برای انجام تحلیل عاملی مناســب هســتند .بــه عالوه ،آزمون
«بارتلت» ۲۱که به دنبال بررسی وجود ارتباط معنادار بین متغیرها
است تا به واسطه آن ،امکان شناسایی و تعریف عاملهای جدید
براســاس همبســتگی متغیرها فراهم شــود ،گویای ایــن بود که در
تمامی موارد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدلعاملی)
مناسب بوده و این چنین ،فرض شناخته شده بودن یک ماتریس
همبســتگی واحــد و همانــی مبنــی بر عــدم وجــود ارتبــاط معنادار
میان متغیرها رد میشود.
22
جهت بررسی «روایی» به مفهوم قابلیت اعتبار مبنی بر توانایی
ابــزار اندازهگیــری در بازتــاب ســاخت مقصــود و ســنجش صفــات یــا
خصایــص مربوطه ،با اســتناد بــه خروجی مربوط بــه تحلیل عاملی
تاییــدی انجــام شــده ،میتــوان اظهــار نظــر نمود .بــر این اســاس و
همانطور که مقدار اشــترا ک اســتخراجی تمامی متغیرها بســیار باال
و به طور قابل توجهی از  0.5بیشــتر اســت ،روایی ســازه و به عبارت
دیگر اعتبار عاملی که صورتی از اعتبار سازه است ،در تمامی  8مورد
تایید میگردد .این در حالی اســت که مجموع واریانسهای تبیین
شده نیز ،در حالت اولیه که همانطورکه اشاره شد ،مبین بهرهگیری
از روش اســتخراجی «مولفههای اصلی» اســت ،بین  66-86درصد
و در حالــت ثانویــه کــه بــه واســطه تحلیــل عاملــی تاییــدی بــر پایــه
روش اســتخراجی «بیشــینه درست نمایی» به دست آمدهاند ،بین
 61-81درصــد میباشــد .ایــن موضــوع ،نشــاندهنده درصد باالی
تغییرپذیــری اســت که توســط عوامل یا معیارهای اســتخراج شــده
میتوانــد تبییــن گشــته و توضیــح داده شــود .این مهــم به تفکیک
و در رابطــه بــا معیــار آشــنایی و شــناخت  ،71%خوانایی و تشــخص
 ،61%رضایتمنــدی  ،70%خودکارآمــدی  ،64%تعامــل اجتماعــی
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جدول  -3نتایج و جزئیات مربوط به تحلیل عاملی تاییدی به تفکیک هریک از معیارهای هشتگانه.
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 ،70%تناســب محیطی  ،61%دلبســتگی  72%و خاطرهانگیزی 81%
میباشــد .در رابطه با بررســی «پایایی» ۲۳به مفهــوم قابلیت اعتماد
مبنــی بــر ســنجش تغییرپذیــری پاس ـخها و به عبــارت دیگــر ثبات و
ســازگاری پاســخدهندگان در پاســخهای خویش ،میتوان به روش
«ضریــب آلفای کرونباخ» ۲۴اســتناد نمــود که بــرای گزینههای چند
ارزشی ،نظیر طیف  5قسمته لیکرت و مورد استفاده در این پژوهش
نیز کاربرد دارد .در این روش ،اجزاء یا قسمتهای آزمون و به عبارت
دیگر ســواالت شامل ســنجهها (متغیرها) مورد توجه قرار میگیرند.
بــه این ترتیب ،ضریب آلفا معرف میانگیــن ضرایب پایایی حاصل از
تمامــی اجزای ممکن اســت که بیشــتر بودن آن از مقــدار  0.7مبین
میــزان پایایــی قابــل قبولی اســت .در ایــن خصوص ،ضریــب آلفای
کرونباخ ،میزان پایایی بســیار قابل توجهی معادل  0.9و بیشــتر را در
تمامی موارد ،نشان میدهد.
همانطورکه جدول  3و نمودار  1نشــان میدهند ،ســنجههای
مربــوط بــه معیارهــای آشــنایی و شــناخت ،خوانایی و تشــخص،
رضایتمنــدی و خودکارآمــدی بــه ترتیــب در بازههــای -3.88
 3.01-3.61 ،2.84-3.31 ،2.56و  2.83-3.19قــرار دارنــد.
بــه عــاوه ،ســنجههای مربــوط بــه معیارهــای تعامــل اجتماعــی،
تناســب محیطــی ،دلبســتگی و خاطرهانگیــزی نیــز بــه ترتیــب در
بازههای  3.18-3.68 ،2.67-3.60 ،2.86-3.29و 2.98-3.26
قــرار دارنــد .در خصــوص وضعیــت هریــک از معیارهــا یــا عوامــل،
همانطورکــه میانگیــن امتیــاز نشــان میدهــد ،تمامــی معیارهای
هش ـتگانه کلیــدی فرآینــد شــکلگیری هویت مــکان در ارتباط با
مطالعــه مــوردی شــامل شــهرکهای دهکــده المپیک ،چشــمه،

راهآهــن و صــدرا ،در مجموع و بــا توجه به طیف مورد اســتناد ،در
وضعیت متوسط ( )2.96-3.04قرار دارند .این مقادیر به واسطه
پــردازش صــورت گرفته بــر روی امتیاز عوامل در نتیجــه بکارگیری
تحلیــل عاملی ،قــرار گیری در بازه صفر و یــک ،و در نهایت تبدیل
آنهــا بــا اســتناد بــه جایــگاه انحــراف معیــار بــا فــرض نرمــال بودن
توزیــع در قالــب طیــف  5قســمته لیکــرت بــه دســتآمدهاند .این
در حالــی اســت کــه همانطورکــه جــدول  4نیــز نشــان میدهــد،
مقادیر کمینه و بیشــینه و به عبارت دیگر بازه مربوط به نقطهنظر
ســا کنان ،در مجمــوع گویــای وضعیتهــای میان خیلــی ضعیف
تــا خــوب در ارتبــاط با معیارهای آشــنایی و شــناخت ،دلبســتگی
و خاطرهانگیــزی میباشــد .این مهــم در خصوص ســایر معیارها،
خوانایــی و تشــخص ،رضایتمنــدی ،خودکارآمــدی ،تعامــل
اجتماعــی و تناســب محیطــی ،بــازه خیلی ضعیف تــا خیلی خوب
را نشــان میدهــد .در ایــن میــان و براســاس خروجــی تفکیکــی،
وضعیــت معیارهــای فــوق در شــهرک دهکــده المپیــک بــه طــور
نســبی بهتــر از متوســط ( ،)3.21-3.4شــهرک چشــمه متوســط
( ،)3.03-3.15شــهرک راه آهن نزدیک به متوســط ()2.80-3.04
و شــهرک صــدرا ( )2.47-2.76میــان ضعیــف و متوســط قــرار
دارد .برایناســاس میتــوان اظهــار نمــود کــه شــکلگیری ،احــراز
و تشــخیص هویــت مــکان از نقطــه نظــر ســا کنان شــهرک دهکده
المپیک ،وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر شهرکهای مذکور
دارد .نمــودار  ،2وضعیــت معیارهــای هشــتگانه کلیــدی فرآینــد
شکلگیری هویت مکان را در ارتباط با مطالعه موردی در مقیاس
کل و نیز به تفکیک هریک از شــهرکها نشان میدهد.

نمودار  -1وضعیت معیارهای هشت گانه کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید به همراه سنجههای مرتبط با هریک در مقیاس کل.
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جدول  -4وضعیت معیارهای هشتگانه کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید (در مقیاس کل و به تفکیک شهرکهای مورد مطالعه).

شهرک

دهکده المپیک

چشمه

راه آهن

صدرا

مجموع

معیار
آشنایی و شناخت

3.21

3.15

2.82

2.75

2.98

بازه (بیشینه و کمینه)

2-4

1-4

1-4

1-3

1-4

خوانایی و تشخص

3.34

3.03

2.93

2.76

3.01

بازه (بیشینه و کمینه)

2-5

2-5

1-5

2-4

1-5

رضایتمندی

3.40

3.15

2.89

2.70

3.03

بازه (بیشینه و کمینه)

2-5

1-5

2-4

1-3

1-5

خودکارآمدی

3.34

3.13

3.04

2.47

2.99

بازه (بیشینه و کمینه)

2-5

2-5

2-4

1-4

1-5

تعامل اجتماعی

3.38

3.08

2.80

2.76

3.00

بازه (بیشینه و کمینه)

2-5

1-5

1-4

2-4

1-5

تناسب محیطی

3.40

3.14

2.99

2.64

3.04

بازه (بیشینه و کمینه)

2-5

1-5

1-4

1-4

1-5

دلبستگی

3.26

3.03

2.83

2.73

2.96

بازه (بیشینه و کمینه)

2-4

1-4

1-4

1-3

1-4

خاطرهانگیزی

3.36

3.06

2.83

2.70

2.98

بازه (بیشینه و کمینه)

2-4

1-4

1-4

1-4

1-4

نمودار  -2وضعیت معیارهای هشتگانه کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید (در مقیاس کل و به تفکیک شهرکهای مورد مطالعه).
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عــاوه بر انجام تحلیل عاملی تاییدی ،گام تکمیلی دیگر که در
مســیر تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در
توسعه شهری جدید مورد توجه قرار گرفت ،بررسی نقطهنظرهای
ســا کنان و بــه بیــان دیگر ،نــوع تلقی آنهــا از معیارهــا و عوامل موثر
در ایــن زمینــه بــود .بــه همیــن منظــور بــا طراحــی ســوالی بــاز در
پرسشــنامه ،تالش گردیــد تا آنها در خصوص مفهــوم هویت مکان
و به عالوه از مســیر نمودها و کارکردهایی ویژه از احراز و تشــخیص
آن در شــهرک محــل ســکونت خویــش ،شــامل احســاس تعلــق و
تمایــل به ماندگاری ،تامــل کنند .جدول  ،5دســتهبندی تلفیقی

نقطهنظرهای ســا کنان شــهرکهای دهکده المپیک ،چشــمه ،را
آهــن و صــدرا را در این زمینه که در واقــع معیارها یا عوامل کلیدی
فرآینــد شــکلگیری هویــت مکان در توســعه شــهری جدیــد از نگاه
ایشان است ،ارائه میکند .این موارد در عین حال ،مصداقهایی
عینی هســتند که چارچوب نظری پژوهش را ،به ویژه در خصوص
تعریف ،تلقی و کارکرد معیارهای کلیدی فرآیند شــکلگیری هویت
مکان در توســعه شهری جدید و تدوین شاخصها یا زیرمعیارها و
سنجهها یا متغیرهای مرتبط با هریک (انعکاس یافته در جدول ،)1
تاییدکرده و هم چنین میتوانند آن را تکمیلتر و عملیاتیتر سازند.

جدول -5دستهبندی تلفیقی نقطهنظرهای سا کنان در خصوص معیارهای کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید.

نقطهنظرهای مرتبط سا کنان

معیار
آشنایی و شناخت

آشنایی با شهرک ،آشنا بودن اهالی و سا کنان ،وجود آشنایان قدیمی ،انس با شهرک ،عادت کردن به محیط و محله

خوانایی و تشخص

شهرسازی درست ،شهرکسازی اصولی ،نقشه خوب شهرک ،متحدالشکل بودن نماها ،هماهنگی معابر و ساختمانها ،فضای ظاهری
شهرک ،بافت و الگوی خاص شهرک ،متفاوت بودن بافت فیزیکی

رضایتمندی

آسودگی از سکونت ،آسایش رفاهی ،داشتن احساس خوب از سکونت ،رضایت از شهرک ،جای خوب برای سکونت ،راحتی زندگی در شهرک

خودکارآمدی

وجود امکانات رفاهی و تفریحی ،دسترسی مناسب به خدمات ،مرا کز تجاری خوب ،موقعیت مناسب دسترسی

تعامل اجتماعی

بــودن در کنــار دوســتان و آشــنایان ،رفاقــت بــا دوســتان ،وجــود همســایگان خــوب ،خونگرمــی ســا کنان ،همدلــی و همفکری ســا کنان،
همبستگی بین اهالی ،ارتباط عاطفی با اهالی ،احترام میان همسایگان

تناسب محیطی

آرامش و سکوت ،دنج بودن ،محیط آرام و خوب ،وجود امنیت ،آب و هوای سالم ،فضاهای باز و سبز زیاد ،پارکها و فضاهای نشاط آور،
سرسبزی و زیبایی شهرک ،مکان خوب برای پیاده روی ،فضاهای مناسب برای ورزش و تفریح

دلبستگی

ارتبــاط عاطفــی بــا بخشهــای مختلف شــهرک ،وابســتگی به شــهرک ،وابســتگی بــه اهالی ،بومیشــدن ،تعلق خاطر نســبت به شــهرک،
ریشهداشتن ،تولد در شهرک

خاطرهانگیزی

خاطرات دوران گذشته ،مرور روزهای خوش ،لحظات زندگی در شهرک ،خاطرات کودکی و نوجوانی ،یادآوری لحظههای تلخ و شیرین

نتیجه
بــر اســاس چارچــوب نظــری تدویــن شــده بــا اســتناد بــه ســنتز
مبانینظری شــامل نظریهها ،دیدگاهها و پژوهشهای مورد توجه،
8معیار کلیدی «آشنایی و شناخت» مبنی بر آ گاهی و ادرا ک نسبت
به محیط فیزیکی و ابعاد اجتماعی« ،خوانایی و تشــخص» مبنی بر
وجــود کیفیــات و ارتباطات قابــل درک ،متنوع ،برجســته و خاص،
«رضایتمنــدی» مبنــی بــر احســاس آســایش و آســودگی رفاهــی،
«خودکارآمدی» مبنی بــر تکامل و خودکفایی عملکردی -کارکردی
ظرفیتهــا و تســهیالت« ،تعامــل اجتماعــی» مبنــی بــر ارتباطــات
و همبســتگیهای اجتماعــی میــان ســا کنان و اهالــی« ،تناســب
محیطــی» مبنــی بــر ظرفیتهــا و امکانــات متنــوع ،اختصاصــی،
ســازگار و متناسب« ،دلبســتگی» مبنی بر احساس وابستگی ،تعهد
و مســئولیت ،همسنخی و ریشــهداری و نیز «خاطرهانگیزی» مبنی
بــر پتانســیل شــکلگیری و تداعــی خاطــرات ،وقایــع و رویدادهــای
مرتبــط و وابســته ،در زمینــه فرآینــد شــکلگیری هویــت مــکان در

توســعه شــهری جدید مورد شناســایی قرار گرفت .عــاوه بر تعاریف
ارائــه شــده و اشــاره به مفهــوم و نوع تلقــی از معیارها یــا عوامل فوق
در چارچــوب ایــن پژوهــش ،تبییــن بیشــتر آنهــا بــه واســطه طــرح
زیرمعیارهــا و ســنجههای مرتبط بــا هریک ،مورد توجــه قرار گرفت.
این مهم به واسطه انجام تحلیل عاملی تاییدی در خصوص تایید
«سازههای عاملی» ۲۵مربوطه ،تکمیل و تدقیق شد .تحلیل عاملی
مذکــور در ســطح نخســت ،امکانســنجی و تاییــد رویکــرد نظــری و
درواقــع ،اعتبار ســازهای ســاختارها یا مدلهای تــک عاملی مربوط
به هریک از معیارهای مورد اشــاره شــامل زیرمعیارها و ســنجههای
مربوطــه را مــورد بررســی قــرار داد .ایــن چنیــن ،امــکان طــرح یــک
«مــدل اندازهگیری»( ۲۶ســنجش)  8عاملــی در زمینه مطالعه فرآیند
شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید فراهم گردید .این
خروجی ،در عین حال گامی اساسی در مسیر تدوین و ارائه «مدلی
ســاختاری» ۲۷در ســطحی فراتــر در زمینه فرآیند شــکلگیری هویت

18
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۰شماره ۴زمستان ۱۳۹۴

جدول -6شاخصهای برازندگی مدل اندازه گیری (سنجش)  8عاملی فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید.

درجه آزادی
DF

سطح
معناداری
P. Level

مجذور خی بر
درجه آزادی
CMIN/DF

جذر میانگین مربعات
خطای تقریب
RMSEA

شاخص برازندگی
تطبیقی
CFI

شاخص برازندگی
فزاینده
IFI

شاخص

مجذور خی

نتایج

3802.300

1135

0.000

3.350

0.061

0.921

0.921

قاعده

-

-

< 0.05

<5

< 0.08

> 0.9

> 0.9

Chi-Square

مکان در توسعه شهری جدید است.
در نگاهــی یکپارچــه به ســاختار  8عاملی که پیــش از این مورد
تاییــد قــرار گرفته بــود ،تمامی تخمینهــا بر مبنای روش بیشــینه
درس ـتنمایی ،در ســطح معنــاداری  0.001مــورد تایید قــرار گرفت.
کفایــت برازندگــی ایــن مــدل اندازهگیری یا ســنجش نیز به واســطه
شــاخصهای مختلفــی قابل بررســی میباشــد .در ایــن خصوص،
«مجــذور خــی»« ،مجــذور خی بــر درجــه آزادی»« ،جــذر میانگین
مربعــات خطــای تقریــب»« ،۲۸شــاخص برازندگــی تطبیقــی» ۲۹و
«شــاخص برازندگی فزاینده» ۳۰مورد توجه قرار گرفته اســت .مقدار
عــددی مجــذور خی ،گویــای میزان اختالف یا تفــاوت در ارتباط با
مدل مورد بررســی میباشــد .اما از آنجایی که این شاخص نسبت
بــه حجــم نمونــه حســاس اســت ،مجــذور خــی بــر درجــه آزادی،
شــاخص کلیدی دیگری اســت کــه در زمینه قضــاوت در خصوص
خوبــی بــرازش مــدل ،دارای کاربــرد میباشــد .بــه منظــور تاییــد
برازندگــی ،شــاخص مذکــور بــه اعتقــاد برخــی بایــد کمتــر از مقــدار
عــددی  3باشــد ،امــا از نقطــه نظــر بســیاری تــا میــزان  5نیــز قابل
قبــول اســت .بــه عالوه ،شــاخص جــذر میانگیــن مربعــات خطای
تقریــب بــرای یک مدل خــوب ،در صورتی کــه از  0.08کمتر باشــد،
ً
مورد پذیرش قرار میگیرد .مقادیر باالی  0.1این شــاخص ،معموال
گویــای ضعــف در برازندگی مدل میباشــد .این در حالی اســت که
هر دو شــاخص برازندگی تطبیقی و برازندگی فزاینده ،مبین میزان
کارآمــد بــودن مــدل در مقایســه بــا مدلــی بیاثــر هســتند .ایــن دو
شاخص در بازه  0-1قرار داشته و نزدیک بودن آنها به  ،1به ویژه در
موارد بزرگتر از  ،0.9گویای برازندگی هرچه بهتر مدل است (Kyle,
Mowen and Tarrant, 2004, 448; Qian, Zhu and Liu, 2011,
.)178; Smith et al. 2011, 363-364; Leemen, 2013, 1984
بــر ایــن اســاس و همانطورکــه جــدول  6شــامل نتایــج و همچنین
قواعــد مربــوط بــه برازندگی نشــان میدهــد ،الگوی مــورد توجه با
مجذور خی بر درجه آزادی  ،3.350جذر میانگین مربعات خطای
تقریــب  0.061و برازندگــی تطبیقی و نیز فزاینــده  ،0.921از نقطهنظر
هماهنگی دادهها شامل  638نمونه مورد توجه با ساختار عاملی
آن ،از برازندگی قابل قبولی برخوردار اســت .این بدین معنا اســت
کــه مطالعــه و ســنجش فرآیند شــکلگیری هویت مکان در توســعه
شــهری جدید به واســطه مدل پیشنهادی شامل  8معیار کلیدی
مورد توجه و  50سنجه یا متغیر وابسته ،امکان پذیر خواهد بود.
در جایگاه نتیجهگیری و بر مبنای سهم و جایگاه این پژوهش،
باید اشــاره کرد که پایه گذرای هرگونه نگرش ،ترســیم چشمانداز و
به عالوه ،امکانسنجی و ارزیابی در خصوص ساز و کار و کم و کیف

شکلگیری ،احراز و تشخیص هویت مکان در توسعه شهری جدید
از نقطهنظــر ســا کنان و در عیــن حــال ،بسترســازی ،برنامهریزی و
اقدام در زمینه هدایت ،تســریع و ارتقای فرآیند مذکور ،به واســطه
توجــه همزمــان بــه معیارهای هشــتگانه «آشــنایی و شــناخت»،
«خوانایی و تشخص»« ،رضایتمندی»« ،خودکارآمدی»« ،تعامل
اجتماعی»« ،تناســب محیطی»« ،دلبســتگی» و «خاطرهانگیزی»
امکانپذیــر خواهــد بــود .انجــام مطالعــات اختصاصــی بیشــتر در
ارتباط با معیارهای فوق ،با توجه به سطوح و کارکردهای مختلف
احراز و تشــخیص هویت مکان در توســعه شــهری جدید مبتنی بر
نظر سا کنان ،و نیز توجه به نقش و جایگاه هریک ،به ویژه از نقطه
نظــر عیــن -محور و ذهن -محور بودن ،تکمیلکننده این مســیر و
تدقیقکننده رهیافت پیشــنهادی است .به عالوه ،نقش و جایگاه
هریــک از معیارهــا با توجه بــه عامل کلیدی مدت زمان ســکونت،
موضوعــی قابــل توجه اســت کــه میتوانــد در قالب طرح مســایلی
خــاص و تدقیــق شــده در این زمینه و در پژوهشهــای مرتبط آتی
بــا هدف تداوم ،تکمیل و تدقیق یافتهها و دســتاوردهای نظری و
تجربــی پژوهش حاضر ،مورد بررســی و مداقه قرار گیرد .این مهم،
راهگشــای رســیدن به چارچوب یا چارچوبهایی جامع و در عین
حــال عملیاتــی و در نتیجه طــرح مدل یا مدلهایی ســاختاری در
ایــن زمینــه و تعدیــل بخشــی از چالشهای نظــری و در عین حال
تجربــی موجــود و مرتبط اســت .هم چنان که حجــم قابل توجهی
از مطالعــات و تحقیقــات اخیــر در حوزه هویت مــکان و زمینههای
خاصتر از آن ،از جمله توسعه شهری جدید ،به همین امر گرایش
و اختصــاص یافتهانــد .ایــن در حالی اســت که توجه بــه گروههای
مختلــف جامعــه ســا کن ،هریــک بــا اولویتهــا ،دغدغههــا ،نیازها
ً
و انتظــارات متنــوع و بعضــا متفــاوت ســکونتی ،در هــر دو ســطح
مادی و معنوی ،موضوعی اســت که میتواند زمینهساز شناسایی
مصداقهــای عینــی و توامــان ارائــه راهکارهــای کاربــردی در ایــن
زمینــه شــود .به عالوه ،بســتر مــورد توجــه بــرای وا کاوی و به بیان
دقیقتر ،امکانسنجی چارچوب یا چارچوبهای نظری ،از جمله
چارچــوب نظــری این پژوهــش ،حائز اهمیت اســت .ایــن چنین،
انجــام مطالعــات متمرکز اما هم پیوند مبتنی بــر الگوها ،نقشها و
جایگاههای متمایزی از توســعه شــهری جدید شامل توسعههای
شــهری جدید و متصل ،شــهرهای جدید ،ســکونتگاههای شهری
شــکلگرفته بــه صــورت خــودرو یــا برنامهریــزی شــده در قالــب
طر حهای آمادهسازی ،مسکن مهر و نیز توسعههای مجدد حاصل
از طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ،هریک
متناسب با ابعاد ،مسایل و اقتضائات خاص خود ،ضروری است.
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پینوشتها
1 Familiarity.
2 Environmental Legibility and Distinctiveness.
3 Satisfaction.
4 Environmental Self-Efficacy.
5 Social Interaction.
6 Environmental Congruency (Fit).
7 Attachment.
8 Memorability.
9 Survey Research Methodology (SRM).
10 Confirmatory Factor Analysis (CFA).
11 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
12 Analysis of Moment Structures (AMOS).
13 Structural Equation Modeling (SEM) or Path Analysis.
14 5-point Likert-Type Scale.
15 William G. Cochran.
16 Multicollinearity Phenomenon.
17 Principal Components Extraction Method.
18 Maximum Likelihood Extraction Method.
19 Goodness of Fit Test.
20 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
21 Bartlett’s Test of Sphericity.
22 Validity.
23 Reliability.
24 Cronbach’s Alpha Method.
25 Factor Structures.
26 Measurement Model.
27 Structural Model.
28 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA).
29 Comparative Fit Index (CFI).
30 Incremental Fit Index (IFI).
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ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید،
مطالعات شهری ،شماره  ،12صص .59-72
الکساندر ،کریستوفر (  ،)1386معماری و راز جاودانگی :راه بی زمان ِ ساختن،
ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،تهران.
امین زاده ،بهناز ( ،)1389ارزیابی زیبایی و هویت مکان ،هویت شهر ،شماره
 ،7صص .3-14
بهزادفــر ،مصطفــی ،و علــی بریــن ( ،)1387ســاماندهی هویتــی شــهر جدیــد
هشتگرد ،ساخت شهر ،شماره های  10و  ،11صص .11-24
تیموری ،شراره ( ،)1392تبیین و بررسی شاخصهای روشهای تحقیق کاربردی
در طراحی صنعتی ،هنرهای زیبا -هنرهای تجسمی ،)4(18 ،صص .67-74
چــپ مــن ،دیویــد ،و جــان دونــاوان ( ،)1384انصــاف و دسترســی ،در آفرینــش
محالت و مکانها در محیط انسان ساخت ،ویرایش توسط دیوید چپ من ،ترجمه
شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان ،صص  ،121-147دانشگاه تهران ،تهران.
چــپ من ،دیوید ،و لس اســپارکز ( ،)1384محیــط و فضا ،در آفرینش محالت
و مکانهــا در محیــط انســان ســاخت ،ویرایش توســط دیوید چپ مــن ،ترجمه
شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان ،صص  ،175-204دانشگاه تهران ،تهران.

چپ من ،دیوید ،و مارتین براد شاو ( ،)1384تنوع و سرزندگی ،در آفرینش محالت
و مکانها در محیط انسان ساخت ،ویرایش توسط دیوید چپ من ،ترجمه شهرزاد
فریادی و منوچهر طبیبیان ،صص  ،149-173دانشگاه تهران ،تهران.
حبیبــی ،رعنــا ســادات ( ،)1387تصویرهای ذهنی و مفهوم مــکان ،هنرهای
زیبا ،شماره  ،35صص.39-50
حبیبی ،ســید محســن ( ،)1384شــهر بی خاطره ،شــهر بی هویت ،شهرهای
جدید1،2،3 ،و ،4صص .13-18
حبیبی ،ســید محســن ( ،)1385شــهر جدید آســتانهای بــرای تکوین خاطره
و حافظــه شــهری ،مقالــه ارائــه شــده در همایــش بیــن المللی شــهرهای جدید،
تهران 14-18 ،شهریور.
دانشــپور ،ســید عبدالهــادی ( ،)1379بازشناســی مفهــوم هویــت در فضــای
عمومی شهری (خیابان) ،رساله دکتری شهرسازی ،دانشگاه تهران.
دانشــپور ،ســید عبدالهــادی ،منصــور ســپهری مقــدم ،و مریــم چرخچیــان
( ،)1388تبییــن مــدل دلبســتگی به مکان و بررســی عناصر و ابعــاد مختلف آن،
هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی ،شماره  ،38صص .37-48
راپاپــورت ،اموس( ،)1384معنای محیط ســاخته شــده :رویکردی در ارتباط
غیر کالمی ،ترجمه فرح حبیب ،پردازش و برنامه ریزی شهری ،تهران.
رلف ،ادوارد ( ،)1389مکان و بیمکانی ،ترجمه محمدرضا نقصان محمدی،
کاظم مندگاری و زهیر متکی ،آرمانشهر ،تهران.
شهــای تحلیــل
زار ع چاهوکــی ،محمدعلــی ( ،)1389جــزوه درســی رو 
چندمتغیره در نرم افزار  ،SPSSدانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
عزیــزی ،محمدمهــدی ،و پارســا اربــاب ( ،)1389شناســایی و ارزیابــی فرآینــد
شــکلگیری هویــت در شــهرهای جدیــد ،هنرهای زیبــا -معماری و شهرســازی،
شماره  ،42صص .47-58
فالحت ،محمدصادق ( ،)1384نقش طرح کالبدی در حس مکان مســجد،
هنرهای زیبا ،شماره  ،22صص .42-35
فالحــت ،محمدصــادق ( ،)1385مفهــوم حــس مکان و عوامل شــکلدهنده
آن ،هنرهای زیبا ،شماره  ،26صص .57-66
کاللی ،پریسا و آتوسا مدیری ()1391تبیین نقش مولفه معنا در فرآیند شکلگیری
حس مکان ،هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی ،)2( 17 ،صص .43-51
گیدنز ،آنتونی ( ،)1387تجدد و تشخص ،ترجمه ناصر موفقیان ،نشر نی ،تهران.
لینــچ ،کویــن ( ،)1381تئــوری شــکل شــهر ،ترجمــه ســید حســین بحرینــی،
دانشگاه تهران ،تهران.
مدیری ،آتوسا ( ،)1387مکان ،هویت شهر ،شماره  ،2صص .69-79
مرکــز آمــار ایــران ( ،)1392سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن  :1390نتایج
منطقه  22شهر تهران ،واحد اطالع رسانی آماری مرکز آمار ایران ،تهران.
میرمقتدایــی ،مهتــا ( ،)1383معیارهــای شــناخت و ارزیابــی هویــت کالبدی
شهرها ،هنرهای زیبا ،شماره  ،19صص .17-26
میرمقتدایــی ،مهتــا ( ،)1388معیارهای ســنجش امکان شــکلگیری ،ثبت و
انتقال خاطرات جمعی در شهر ،هنرهای زیبا ،شماره  ،37صص .5-16
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