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  از دیدگاه کاربران  معناي مکان در ایجاد موثرعوامل  یل فضایی مکانیلتح
  شهر ارومیهنمونه موردي:  .و شهرسازان

  

 3خشی بالکانلوعادل ب، 2، مهرداد کریمی مشاور*1سلمان وحدت
  تبریز اسالمی هنر دانشگاه شهرسازي، و معماري دانشکده شهرسازي، دکتري دانشجوي1

  ، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانگروه معماريدکتري معماري، استادیار 2
  ، ایران.شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج و معماري دانشجوي دکتري معماري، دانشکده3

  10/12/94 ؛ تاریخ پذیرش: 18/8/94تاریخ دریافت: 
   چکیده

شـناخت معنـاي مکـان و در این راستا . است طراحان شهريو  شهرسازاني اصلی ها هاي با معنی یکی از رسالت ساخت مکان
وب براي شهروندان لو مط معنادار يها مکان ایجاددر تواند  میثیرگذار بر آن تأو معیارهاي  ها مؤلفهشناسایی گیري آن و  روند شکل

موثر در ایجاد معناي مکان از دیدگاه شهروندان و شهرسـازان و  عواملسنجش  ،پژوهشهدف از این بدین منظور مفید واقع شود. 
ایـن  باشـد میانقـالب شـهر ارومیـه میـدان پژوهش، میدان والیت فقیـه و  موردينمونۀ بررسی تفاوت دو دیدگاه یاد شده در دو 

 و اي کتابخانـه مطالعـات بسـتر در تصـویري اسـناد و منابع متون، مرور هاي از شیوه تحلیلی و  - از روش تحقیق، توصیفی شپژوه
اسـت.  گرفتـه شـده نامه بهـره میدانی و از ابزار پرسش مطالعات بستر در مشاهده تحقیق شیوة و موردي تحقیق روش از همچنین

 جهت اهمیـت سـنجی ANP و مدل Decision Super افزار از نرم پژوهشقیق در این هاي تح پرسشتوجه به اهداف و  همچنین با
ي مکـان را توان ابعاد موثر در ایجاد معنـا ي تحقیق میها براساس یافتهمعناي مکان استفاده شده است. ایجاد پارامترهاي موثر در 

همچنین تحلیل  اجتماعی طبقه بندي و ارائه نمود. کالبدي و عوامل –عوامل ادراکی و شناختی فرد، عوامل  محیطی  در سه مولفۀ
اهمیـت وجـوه  درجـۀ بـهشهروندان (کاربران مکان) و شهرسازان (طراحـان مکـان) نسـبت  ،بینش دو گروه دهد نشان می ها یافته

هاي شهري معنایی مکان متفاوت است. شهروندان با توجه به عوامل شناختی و ادراکی و همچنین تجارب و زندگی روزمره در فضا
در حالی کـه شهرسـازان بیشـتر بـر پایـه ؛ هستند ها داري بینش واقعی تر نسبت به مسائل و درجه اهمیت معانی موجود در مکان

لذا در جهت دستیابی به مکانی مطلوب و با معنا ؛ هار نظر می کنندي معناي مکان اظها آکادمیک درباره مؤلفهي علمی و ها آموزش
یعنـی  باید اقدامات اجرایی و تغییر و تحوالت مکان را همسو با نظریات کاربران حقیقی مکـان شهري احانطر ،مکان کاربرانبراي 

  راهبري نمایند.  هدایت وشهروندان، 
  

  ، ارومیه طراحان شهري، مکان کاربرانمعناي مکان، محیط شهري، : هاي کلیدي واژه
  

  1طرح مسئلهمقدمه و 
ه، دیگـر نمـی عنوان موجـودي زنـد با قبول شهر به

اي در  به ابعـاد ظـاهري آن نگریسـت. پدیـدهتوان تنها 
شهر حضور دارد کـه شـاخص و نمـاد درجـه کیفیـت 

ــوام و ملت و حاصــل  هــا تمــدن و روحیــات جمعــی اق
تصمیمات و تصورات مردم آن شهر اسـت. ایـن پدیـده 
کیفی، محصول اتفاقی و یـا خـارج از قـوانین و قواعـد 

رانه و یا توهمات نیسـت انسان فهم، محصول عمل شاع
شهر است و به عنـوان  ساکنانبلکه حاصل عمل ارادي 

                                                
  s.vahdat@tabriziau.ac.irمسئول: نویسنده *

براي زندگی بخشیدن بـه شـهر  "حامل معنا"عنصري 
). شـهر عــالوه بــر 50:1388 (آتشـین بــار، الزم اسـت

معانی و رموزي  ها عناصر کالبدي، شامل نمادها، سمبل
و ذهنیات و  ها و انگیزه ها است که مردم بر اساس نقش

کننــد. از نگــاه  گــر عوامــل درونــی، آن را درك مــیدی
درك محیط با خـاطرات عجـین  شولتز، احساس فضا و

و  ها شده است، وي بخشی از معانی مکان را در تجربـه
حاالت روحی انسان جستجو می نماید. براي او مکـان، 
همان فضاي زنده است. زنده هم به معناي خاص و هم 

لــذا در طراحــی . )72:1382 (شــولتز، بــه معنــاي عــام
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شهرســـازان و معمـــاران بایـــد  ،ي شـــهريهـــا پروژه
طراحی کنند که کاربران بتواننـد زنـدگی را یی ها مکان

 Amdur and( دتجربه کنن ها معنا داري را در آن مکان

Epstein-Pliouchtch, 2012( ـــاخت ؛ ـــه س ـــرا ک چ
 ي اصلی معماران وها ي با معنی یکی از رسالتها مکان

 شناخت در صورت .)1379 ،پور یمدن( شهرسازان است
 هویت و معنا مکان، فضاهایی فاقد ناکارآمد و نامناسب

 چنانچـه ،ساختار شهري خلق می شـود و معماري در

 گرایشـات کـه اشـاره دارد نکتـه این شولتز به نوربرگ

 یک سازند همه روندهایی که معماري را می و گسترده

 اسـت بـودن معنـا طلـب در آن و دارنـد اشـتراك وجه
ــژاد، (محمــودي ــروزه283:1387 ن ــاره  ،). ام بحــث درب

مفهوم مکـان، نحـوه ادراك فـرد از مکـان و چگـونگی 
تجربه آن توسط فرد از مباحث مهم مطرح در معماري 

 .علـوم رفتـاري اسـت هحـوزو شهرسازي و به ویژه در 
شناخت و روند شکل گیري مکان و تعریف عوامل مؤثر 

تواند در خلق محیطی مطلوب که از اهـداف  می ،آن در
  معماري و شهرسازي است تأثیرگذار باشد.  اصلی

منظور هدف از این تحقیـق سـنجش عوامـل  بدین
موثر در ایجـاد معنـاي مکـان از دیـدگاه شـهروندان و 
شهرسازان و بررسی تفاوت دو دیدگاه یـاد شـده در دو 

میـدان والیـت فقیـه و انقـالب نمونه موردي پژوهش، 
هش انتخـاب ارومیـه در ایـن پـژو شـهر ارومیـه اسـت.

 سـهدلیل خصوصـیات و اهمیـت ویـژه ایـن شـهر از  به
عنـوان یـک شـهر  ایـن شـهر بـه ،؛ اولباشـد مـیحیث 
ي خاص تاریخی و نمادین براي ها راي ارزشدا ،قدیمی

ایـن شـهر داراي فضـاهاي  ،. دومباشد می ساکنین شهر
شهري سنتی و قدیمی با ارزشی است که به نوعی ایـن 

هر ارومیــه را ي شــهري هویــت شــها فضــاها و میــدان
ــه ،ســومد. نســاز مــی ــودن  شــهر ارومیــه ب دلیــل دارا ب

ي اجتمـاعی، فرهنگـی، طبیعـی و همچنـین ها ویژگی
ي مختلـف دراي هـا داشتن تنوع قومیتی با تکلـم زبان

ي الزم جهت تبدیل به یک شـهر ها امکانات و پتانسیل
ي شهري معنادار براي همه اقشـار اجتمـاعی ها با مکان

وهش ژ تحقــق اهــداف تحقیــق، پدر جهــت  .باشــد می
 هاي از شیوه تحلیلی و -حاضر از روش تحقیق، توصیفی

 مطالعـات بسـتر در تصویري اسناد و منابع متون، مرور

 شـیوه و موردي تحقیق روش از همچنین و اي کتابخانه
میـدانی و از ابـزار  مطالعـات بسـتر در مشاهده تحقیق

ت گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه ماهیـ پرسش نامه بهره
تحقیق این پژوهش به دنبال پاسخگویی بـه دو سـوال 

مـوثر در  يها ابعاد و مؤلفـه -1:  باشد با این عناوین می
ي چـه ابعـادي از معنـا -2کدامند؟  معناي مکان ایجاد
 ي مکـانو چـه ابعـادي از معنـا شهرسازانبراي  مکان
    ، اهمیت و اولویت بیشتري دارد؟شهروندانبراي 

  
   تحقیق پیشینه

ها بر این اصل اعتقاد دارند کـه اي از تئوریسینپاره     
 آیـدبا طراحـی محـیط کالبـدي، معنـا بـه وجـود مـی

)Alexander, 1979 Rapoport, 1982; Sennett, 

از دیـدگاه ایشـان، سـاختار کالبـدي محـیط . ) ;1990
کنـد و باعـث انتقـال معنـا همانند یک نشانه عمل می

شود. بر این اساس معناي مکان بر اثر توجـه طـراح می
هاي فیزیکی محـیط از جملـه ترکیـب فـرم، به ویژگی

گیـرد؛ ل مـیسایه و روشن، رنگ، صـدا، نـور و ... شـک
اي اولـین بـار در بنایی که برهمچنین ایشان معتقدند، 

انـد، ترکیبی از این موارد در کنار یکـدیگر قـرار گرفتـه
آید که چنانچه قرار باشد ایـن بنـا معنایی به وجود می

در جاي دیگري مجددا سـاخته شـود، شـاید دیگـر آن 
معناي اولیه یا به تعبیـر ایشـان حـس مکـان اولیـه را 

اي دیگر معتقدنـد . عده)Sennett, 1990( نداشته باشد
ها که محیط خود به ذاته معنایی ندارد، بلکه این انسان

در . )Bonta, 1979( ددهنـهستند که به آن معنی مـی
همین راستا گروهی معتقدند کـه معمـار یـا طـراح بـا 

هایی، گاه به صورت کالبـدي استفاده از نمادها و نشانه
ــب ع ــاه در قال ــا و گ ــه محــیط الق ــانی را ب ملکــرد، مع

کنند. گروهی دیگر نقش استفاده کنندگان از مکان  می
اي آن بسیار بـا اهمیـت قلمـداد نرا در شکل گیري مع

بنا بـه . )Berdoulay, 1989; Massey, 1994( کنند می
هـا و نظر ایشان، افـراد مختلـف بسـته بـه نـوع انگیـزه

هاي مختلف محـیط نیازهاي مختلفی که دارند، قابلیت
را ادراك نموده و با رفتاري که در راسـتاي آن قابلیـت 

دهند، بـه آن محـیط معنـا در محیط از خود نشان می
از جمله افـرادي کـه بـه  .)Meesters, 2009( دهندمی
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ــاوت  ــدگاهتف ــان از دی ــاي مک ــاران و  درك معن معم
پـردازد، آمـوس کننـدگان از یـک محـیط مـیاستفاده

 ي معتقد است که این تفـاوت ریشـه،راپاپورت است. و
در ذهن دارند.  ها هایی دارد که هر کدام از اینوارهطرح

به اعتقاد راپاپورت ذهـن انسـان بـا اسـتفاده از طبقـه 
هـایی را بـه وجـود هـا، طـرح وارهي اشکال و انگارهبند
هایی که در ذهـن وارهآرود که بر اساس همین طرحمی

دهد. از طرفی وي دارد، به جهان اطراف خود معنی می
 هاي ذهنی و سـاخت طـرحبنديمعتقد است که دسته

ثر از فرهنـگ افـراد اسـت، یعنـی انسـان بـر أها متواره
هـا اهمیـت داده و و پدیده اساس فرهنگ خود به اشیا
را در  هـا قائل اسـت، آن ها بر اساس معانی که براي آن

در  .)Rapoport, 1982( کندذهن خود طبقه بندي می
 يها در این پژوهش سعی شده اسـت مؤلفـهاین راستا 

اهمیـت میـزان  موثر در ایجاد معناي مکان شناسایی و
معناي مکـان از دیـدگاه موثر در  هر یک از پارامترهاي

 ي مــورد مطالعــهها در نمونــه شــهروندان و شهرســازان
  بررسی شوند.

  
  و مبانی نظري ها فاهیم دیدگاهم

  و معناي آن مفهوم مکان
مکان، فضایی است که براي فرد یا گروهی از مردم      

مردم با توجه به ادراکاتی که محـیط  .واجد معانی باشد
برایشان ایجاد می کنـد نسـبت بـه آن واکـنش نشـان 

ــی ــد م ــان ویژگیRapoport, 1982( دهن ــا ). مک ي ه
، هـا گوناگونی را شامل می شود کـه تمـام ایـن ویژگی

معانی بالقوه آن را می سازند. لیـنچ در  پهنه متنوعی از
کتاب تئوري شکل شهر، معناي مکان را حاصل رابطـه 

بـا سـاختارهاي ذهنـی مشـاهده گـر  بین عناصر فضـا
داند. در این تعریف منظور از عناصر و اجـزاي فضـا،  می

عواملی است که محیط کالبدي به وسیله آنهـا تعریـف 
در برگیرنـده می شود. الگوهاي ذهنی در تعریف لیـنچ 

یی اسـت کـه شـامل فرهنـگ، ها تمام مفاهیم و ارزش
منش، موقعیت، تجربه و ... اسـتفاده کننـدگان از فضـا 

رلف در کتاب مکان و بی مکـانی،  .)1387 ،لینچ(است 
چرایــی بـا نگــاهی پدیدارشناسـانه در پــی چگـونگی و 

 ,Relph( هـا بـراي مـردم اسـتمعنی دار شدن مکـان

وي مکان را در سه وجه کالبد، فعالیت و معنـا  .)1976
کند و معتقد است که از میان این سه وجـه، تعریف می

و  اهمیـت بیشـتري داردمعنا نسبت به دو وجـه دیگـر 
. در )Tuan, 1977( دشوارتر از بقیه به دسـت مـی آیـد

همان دوران، کانتر مدلی سه بخشـی از مکـان را ارائـه 
، هـا داد که در آن مکان برگرفته از سـه بخـش فعالیت

ــاثیر  ــه ت ــاد داشــت ک ــود. وي اعتق ــرم ب تصــورات و ف
اي روانشناسی و ههي فیزیکی و فرمی در دیدگاها جنبه

. با این حال کانتر بر اهمیت بیشتري داردسی رفتارشنا
 ،این اعتقاد بـود کـه ادراك فضـا بـراي افـراد مختلـف

ــذا جنبــه ــردي ادراك فضــا، ها متفــاوت اســت و ل ي ف
. آمــوس )Canter, 1977(اهمیـت بسـیار زیــادي دارد 

در شکل  را راپاپورت نقش فرهنگ حاکم بر یک جامعه
داند. به اعتقاد گیري معناي محیط بسیار با اهمیت می

، هـا مردم به یاري فرهنگ یعنـی مجموعـه ارزش«وي 
هـاي نهـادي مشـترك، بـه بینی و نظـام باورها، جهان

معنـی را بـه اي بـیدهنـد و فضـ محیط خود معنی می
کنند. از دیگر سـو او اعتقـاد دارد کـه مکان تبدیل می
هـاي اصـلی اي نامستقیم یکـی از پایـهفرهنگ به گونه

فرهنــگ مطالعـۀ هـا اسـت و بـا زنـدگی روانـی انسـان
توان به ادراك انسان از محیطی که گرداگـرد خـود  می

به عبارتی واکنش افراد نسبت به  .»بردساخته است پی
معنـایی اسـت کـه از محـیط ادراك  بسـته بـه محـیط

کند به نوعی که حتـی رفتارهـاي افـراد در محـیط  می
 کننـدبسته به معنایی است که از محیط دریافـت مـی

)Rapoport, 1982(.  
ــدگاه  ــاس دی ــان براس ــایی مک ــاد معن ــا ابع  يه

از جمله افرادي که به مطالعـه پیرامـون : اندیشمندان
ــه، گوستافســون اســت. وي در  ــان پرداخت ــاي مک معن

، "شـخص"پژوهش خود مدلی سه وجهـی متشـکل از 
و معتقـد اسـت دهـد  را ارائه می "محیط"و  "دیگران"

هاي مختلف نه تنها حاصل تعامل ایـن انی مکانکه مع
سه وجه است بلکه از ارتباط میان این وجوه با یکدیگر 

بنا به نظر  .)Gustafson, 2001(نیز قابل استنباط است 
هـا و افراد مختلف بسته به نوع انگیزه)، 2009( 1مترس

هاي مختلف محـیط نیازهاي مختلفی که دارند، قابلیت
                                                

1. Meesters 
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را ادراك نموده و با رفتاري که در راسـتاي آن قابلیـت 
دهند، بـه آن محـیط معنـا  در محیط از خود نشان می

) در ارتبـاط بـا محتــوا و 2008چیلـدرس ( .دهنـدمـی
هـا، ن ، پنج عامل محـیط کالبـدي، فعالیـتمعناي مکا

مردم، شخص و کنترل محیطی را در این زمینه مطـرح 
، مکـان را در ) عوامـل معنـایی2002گیفورد ( کند. می

عوامـل شخصـی، عوامـل فیزیکـی و عوامـل  سه دسته:
 شـولتزمکان دسته بنـدي و ارائـه مـی کنـد.  فرهنگی

ي ترهاکاراک غربی، معماري در کتاب معنی در )1386(
 و داند می مفاهیمی کیفی راموثر در ایجاد معناي مکان 

 و روحی طبیعی، کاراکترهاي کاراکترهاي دسته سه در
 .کنـد مـی بنـدي انسانی تقسـیم کاراکترهاي و معنوي

 بر در را مصالح و اشیاء يها طبیعی کیفیت کاراکترهاي
 تعـامالت و روابـط بـه انسـانی گیرند، کاراکترهـاي می

 کاراکترهـاي و پردازنـد مـی انسـان رفتاريو  اجتماعی
 مـانزو .دارند اشارهي  بشر اعتقادات و ها بر ارزش معنو 

فیزیکــی مکـان، ســاختار  ) سـه دســته، عوامـل2005(
اجتماعی مکان، عوامل ادراکی مکان را در معناي مکان 

 ) معنـاي مکـان را1387( افشـار نـادري داند. موثر می
 و مفـاهیم انسـانی، رفتـار مولفـه برهمکنش سه نتیجه
طبـق تعـاریف  کنـد. مـی تصـور فیزیکـی، يهـا ویژگی

توان ابعاد معنـاي  می ،محققان و اندیشمندان این حوزه
 و ارائـه نمـود مکان را طبق جـدول زیـر دسـته بنـدي

  ).1جدول (
  

  معناي مکان از دیدگاه اندیشمندان مختلف موثر در ایجاد ابعاد  :1جدول 
  ي مطرح شده در ارتباط با ابعاد وجودي مکانها صشاخ  سال  اندیشمندان  ردیف

1  Gustafson   2001 عوامل محیطی، دیگران و عوامل فردي  
2  Gifford 2002  عوامل شخصی، عوامل فیزیکی و عوامل فرهنگی  
3  Manzo 2005 دراکیعوامل فیزیکی، ساختار اجتماعی، عوامل ا  
4  Carmona 2006 ساختار فیزیکی و فعالیت  
5  Childress  2008 ها، مردم، شخص و کنترل محیطیمحیط کالبدي، فعالیت  
6  Meesters   2009 عوامل اجتماعی، عوامل کالبدي  
7  Ariel 2010 ربیات گذشتهاطالعات نمادین و معنی بخش محیط، تج  
8  Amdur & Epstein 2012 عوامل اجتماعی، عوامل کالبدي   
  انسانی کاراکترهاي و معنوي ي طبیعی، کاراکترهايها کاراکتر  1386  شولتز  9
  ي فیزیکی محیطها رفتار انسانی، مفاهیم و ویژگی  1387  افشار نادري  10
  شخصی، اجتماعی و فیزیکی  1391  کاللی و مدیري  11
  

پژوهش بر اساس تعاریف و ابعـاد مفهـومی  در این
معناي مکان ارائه شـده توسـط اندیشـمندان مختلـف، 

عوامـل  -1عوامل موثر در معناي مکان در سه مولفـه: 

 ؛کالبـدي –عوامل محیطـی -2کی و شناختی فرد؛ ادرا
عوامل اجتماعی طبقـه بنـدي و طبـق نمـودار زیـر  -3

  ).1 شکلمعرفی می شود (
  

  
  

  )1394مآخذ: نویسندگان، ( معناي مکان ابعاد مفهومی : 1شکل 

 معناي مکان

عوامل ادراکی و 
 شناختی فرد

عوامل محیطی و 
 کالبدي

عوامل اجتماعی 
 دیگران)(
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  هاي تحقیق متغیرها و شاخص
توجـه  حـوزه یـک و معنـا مرکز یک مثابه به مکان
تجربیـات  بـر کـه )Tuan,1977( اسـت شـده معرفـی
مسـتقر  شـناخت و عواطـف اجتمـاعی، روابـط انسـانی،

 در مـؤثر لبـديکا عوامـل مهمترین استیل، فریتز است.
 محصوریت، درجه مکان، را اندازه معناي مکان، ادراك و

 بافـت، فاصـله، انسـانی، مقیاس مقیاس، تناسب، تضاد،
؛ )Steele, 1981( می دانـد تنوع بصري و صدا بو، رنگ،

 اي ساخته شده فرم و فعالیت از می تواند همچنین معنا
ــــه ــــود در ک ــــان وج ــــتق دارد، مک ــــود مش  ش

)Montgomery,1998:93.( ــــن ــــیت ،سالواس  شخص
 رفـاهی، وسـایل و اصـالت، سـاکنان مالکیـت، کالبدي،
 فضاهاي و آسمان، خورشید گیاهان، آب، مانند طبیعت

دهنده مکان کـه در  تشکیل اجزاي جمعی؛ و خصوصی
). Salvasen, 2002خلق معناي مکان مؤثرند می داند (

 کالبدي مکان و فیزیکی عوامل سنجش معیارهاي پانتر
 و ساخت شکل نفوذپذیري، انداز، چشم شهري، ظرمن را

 سـنجش معیارهاي همچنین مبلمان شهري می داند او
 میـزان پیـاده، تردد میزان ،ها کاربري فعالیتی را عوامل
 خوانـایی و مصنوع محیط الگوهاي رفتاري، سواره، تردد

 مناسـبات را عوامـل معنـایی سـنجش معیارهـاي و
کیفـی معرفـی  زیـابیار و ادراکی عملکردهاي فرهنگی،
 وجـود بسـتر، و ). زمینهCarmona,2003:99( می کند
 در گیـري مکـان قـرار موقعیـت تسـهیالت، و خدمات

بسـیاري  و پیرامـون بـا ارتبـاط نحـوه و شـهري زمینه
 تـوان مـی که هستند مواردي جمله از دیگر، مشخصات

 Lansing et(  نمـود اشاره آنها به مطالعات کالبدي در

al.,1970; Bonaiuto et al., 2002(. يهــا تعامل 
اي از  زیـر مؤلفـه عنـوان بـه مکـان بـا مرتبط اجتماعی

 :Turner and Turner, 2006( تلقی می شود ها فعالیت

 خـاطره و تجربـه معنـا را )1380( کاسـتلز .)204-217
آن معنـاي  مکان و توضیح در داند. نیسر می مردم براي

 و اشـیاء ترمعمـولی، بیشـ محـیط یک در کند بیان می
 در. دارند نیز بار معنایی شوند، می درك که ییها پدیده

 ها آن در .دارد فعالیت وجود براي مختلفی امکانات ها آن
 اتفاق است ممکن و یا افتاده اتفاق که وقایعی از اشاراتی
 جزئـی منطقی و بطور پیوسته ها آن. است نهفته بیافتد،

 کـه هستند تیهوی و داراي بوده بزرگتر مجموعه یک از
 این. دارند شان ساده خصوصیات فیزیکی وراي اهمیتی
 ایـن. شـوند مـی و ادراك هسـتند درك قابـل معـانی

 رسـند می نظر به و مستقیم صریح بسیار اغلب ادراکات
 فیزیکـی جزئیـات ظاهراً متوجـه اینکه بدون ما که چرا

از  ).Nasar, 1976( کنیم درك می را معانی این بشویم،
معنـا در مکـان بـه واسـطه درك  )1385( نظر فالحت

ي فـردي و ها ي روزمره است. ارزشها نمادها و فعالیت
تأثیر می گذارد و حـس جمعی بر چگونگی حس مکان 

ویژه رفتـار فـردي و  و به ها ، نگرشها ارزش مکان نیز بر
 )2(اجتماعی افراد در مکـان تأثیرگـذار اسـت. جـدول 

وامــل و ي مطــرح شــده در ارتبــاط بــا عها مؤلفــه
ي ها ابعاد معنایی مکان را بر اساس دیدگاه يها شاخص

  دهد. صاحب نظران مختلف در این زمینه نشان می

  

   معطوف به ابعاد معنایی مکان از دیدگاه اندیشمندان مختلف يها شاخص :2جدول 
  ي مطرح شده در ارتباط با ابعاد وجودي مکانها شاخص  سال  اندیشمندان  ردیف

1  Nasar  1976  حیط و خصوصیات فیزیکی آنم  
2  Relph  1977 ي انسانیها فعالیت - کالبد فیزیکی  
3  Steele  1981 بصري تنوع رنگ، انسانی، مقیاس تناسب، مقیاس، تضاد، محصوریت، درجه مکان، اندازه  
4  Schulz  1981  ها بافت و ها رنگ ،ها شکل مصالح، حوادث، و رویدادها  
5  Sennett  1990 یکی (ترکیب فرم، سایه و روشن، رنگ، صدا، نور)ي فیزها ویژگی  

  
6  Punter  

 
1991  

  کیفی ارزیابی و کی ادرا عملکردهاي فرهنگی، : مناسباتمعنایی
  خوانایی و مصنوع محیط ، پیاده تردد میزان ،ها : کاربريفعالیتی

  مبلمان و ساخت شکل نفوذپذیري، انداز، چشم شهري، : منظرکالبدي
7  Massey  1994 نقش استفاده کنندگانها نمادها و نشانه ،  
8  Xu, Yan  1995  مکان با افراد پیوندهاي و فردي يها ویژگی ،ها بینی جهان ،ها نگرش  
9  Montgomery  1998 تنوع و سرزندگی  
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11  Sircus  2001  بودن اعتماد قابل و مکان پایداري مکان، کیفیت  
12  salvasen  2002 طبیعت رفاهی، وسایل و اصالت، ساکنان مالکیت، کالبدي، شخصیت   

13  Bonaiuto & et al  2002  
   شهري، زمینه در مکان قرارگیري موقعیت تسهیالت، و خدمات وجود بستر، و زمینه

  پیرامون با مکان ارتباط نحوه

  Gifford 2002 
 معانی و محیطی يها ویژگی مکان،( فیزیکی ،)او در ذهن موجود معانی و انسان( شخصی

  )اجتماعی- فرهنگی هاي ارزش و عقاید( فرهنگی و) مکان جود درمو
14  Pretty  2003  فیزیکی عوامل و مقیاس افراد، با افراد و مکان با افراد بین روابط  
  ي فردي و جمعیها ي روزمره، ارزشها نمادها و فعالیت  1385  فالحت  15
  یکی محیطي فیزها رفتار انسانی، مفاهیم و ویژگی  1387  افشار نادري  10

  

 پژوهشچارچوب و مدل مفهومی 
پس از تحلیل موضوعات و عوامـل مـوثر در ایجـاد 

ــه ــتخراج مجموع ــین اس ــان و همچن ــاي مک اي از  معن
مونـه در ارتباط با مفـاهیم فـوق، ن ها معیارها و شاخص

گیـرد. بـا توجـه بـه  مطالعاتی مورد سنجش قـرار مـی
ري و معیارهاي استخراج شـده از مبـانی نظـ ها شاخص

باشـد. در ایـن  تحقیق، مدل پژوهشی زیر قابل ارائه می
مدل مفهومی، معیارهاي موثر در ایجاد معنـاي مکـان، 
در سه مولفه، عوامل ادراکـی و شـناختی فـرد، عوامـل 

ــل اجتمــاعی و –محیطــی ــدي، عوام ــاخص  15کالب ش
  ).2بندي گردیده است (شکل  تقسیم و طبقه

 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1394، نویسندگانخذ: آم( ي مؤثر در سنجش ابعاد معنایی مکانها مفهومی و مؤلفه مدل :2شکل 
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 یانطباق با تصاویر ذهن

 شکل ساخت و مبلمان شهري

 عملکردها و فعایت هاي پیاده مدار

 خوانایی و نمادگرایی مکان

 زمینه مشارکت در فعایت هاي گروهی

 پیوند فرد با مکان(حس تعلق)

 تعامالت اجتماعی

 ایمنی و امنیت اجتماعی 

 امکان بازشناسی مکان ( احراز هویت)

 رضایت مندي و احساس آسایش

 نفوذپذیري و دسترسی

 حضور پذیري اقشار مختلف اجتماعی

ش میزان اهمیت  ابعاد معنایی مکان از دیدگاه شهروندان و شهرسازان
سنج
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  روش تحقیق
روش به کار رفته در این پژوهش بر اساس اهـداف      

 هـا تحقیق کاربردي و بر حسـب نحـوه گـردآوري داده
تحلیلی و توصیفی و مقایسه تطبیقـی و بـا اسـتفاده از 

همچنین به توجـه  .باشد میار پرسشنامه و مشاهده ابز
ــه اهــداف و ســوال ــژوهش از ها ب ــن پ ي تحقیــق در ای

جهت اهمیـت  ANP و مدل  Decision Superافزار نرم
سنجی پارامترهاي موثر در ایجاد معناي مکان استفاده 

آماري مورد نظر پژوهش را دو دسته جامعۀ شده است. 
تشـکیل  معماري و شهرسازيشهروندان و متخصصین 

هـاي مختلـف دهند، در انتخاب جامعه آماري، طیفمی
افراد به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. تقریبـاً تمـام 
جامعه آماري غیر شهرساز، از شهروندانی انتخاب شدند 

مکان مورد نظر حضور داشـتند. جامعـه آمـاري در که 
شهرسازان نیز از اساتید و دانشجویان شهرسـازي شـهر 

تعداد کل مصـاحبه شـوندگان  گردیدند.ه انتخاب ارومی
نفر بـود کـه از  150شامل  "کوکران"بر اساس فرمول 

نفـر شهرسـاز و  55نفر غیـر شهرسـاز و  95این تعداد 
  معمار بودند. 

  محدوده و قلمرو پژوهش
اسـتان  مرکـز و ارومیـه شهرسـتان مرکـز ارومیه، شهر     

 ومتري دریاچـهکیل 18 فاصله در که است غربی آذربایجان
 طول دقیقه 4 و درجه 45 جغرافیایی مختصات در ارومیه،
 دقیقـه 32و درجـه  37 و گرینـویچ النهـار نصف از شرقی
 طول به اي داخل جلگه در استوا خط مبدأ از شمالی عرض

 در و اسـت قـرار گرفتـه کیلـومتر 30 عرض و کیلومتر 70
اسـت  جمعیـت داشـته نفـر 963738 بـالغ 1390سـال

 تـرین قـدیمی .)79: 1392 ،ضرابی محمدي و و (مبارکی
 علی رغـم تغییـرات شهر داراي هویتی بارز بوده و قسمت
 ها قسـمت گذشـته برخـی قـرن نـیم طـول در فـراوان

 بـازار ،محدوده این .استنموده  حفظ ي خود راها مشخصه
 و اسـت برگرفته در را قدیمی يها ساختمان و شهر قدیمی

. در تحقیـق باشد مینیز  رشه اصلی مرکز ترتیبهمین  به
 مهـم شـهر ارومیـه، میـادین حاضر دو فضـاي عمـومی و

شـهر  واقـع در بافـت قـدیمی "انقـالب"و  "والیت فقیه"
انتخاب شده اند. میادین ذکـر شـده داراي بـار معنـایی و 

 نتی ونمادین براي شهر بوده و بسیاري از عملکردهـاي سـ
در  ...و سـاختمان شـهرداري تاریخی ازجمله بازار سـنتی،

  ).4و  3 شکل( اند ي آن واقع شدهها جداره
  

  
  

  )1392 محمدي وضرابی: خذ:آم(  مورد مطالعهي ها و نمونهمحدوده  :3شکل 
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 )میدان انقالب (ایالت         )میدان والیت فقیه (مرکز                

    
  )1394، نویسندگانخذ: آم( ي مورد مطالعهها نمونه مکان :4شکل 

  

  ي تحقیقها یافته
همانطور که در قسمت مقدمه عنوان گردیـد، ایـن      

پرسش  .پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش اصلی است
مـوثر در ایجـاد ي ها اول در پی شناخت ابعـاد و مؤلفـه

به بررسی  و پرسش دوم مطرح شده استمعناي مکان 
از دیــدگاه شهرســازان و  اهمیــت ابعــاد معنــاي مکــان

در دو میدان انقالب و والیـت فقیـه ارومیـه  شهروندان
 ،براي پاسخگویی به سـوال اول بدین منظور پردازد. می

بررســی نظــرات اندیشــمندان مختلــف در ایــن حــوزه 
صورت نمودار و چـارچوب تحقیـق در  و نتایج بهگردید 
براي پاسـخگویی بـه سـوال  ائه شده است.را )2 (شکل

ف سـنجش ی بـا هـدیها پرسش نامه ،پژوهشدوم این 
ي اسـتخراج ها با توجه بـه شـاخص ابعاد معنایی مکان

بـین افـراد جامعـه آمـاري پخـش در  ،از تحقیـق شده
ــپس  ــد، س ــشگردی ــه پرس ــط ها نام ــی توس ي تکمیل

 و ANPبـا اسـتفاده از مـدل  شهروندان و متخصصـین

در راستاي اهمیت سـنجی ابعـاد  ژنافزار سوپر دسی نرم
در  ار گرفـت.معناي مکان مـورد بررسـی و تحلیـل قـر

و  ها مولفهمیزان اهمیت مراحل تحلیل و بررسی  ،ادامه
در نـرم افـزار سـوپر  ی مکـانیي ابعـاد معنـاها شاخص

     گردد. دسیژن ارائه می
 تعیـین از پـس: معیارهـا  اهمیـت  ضرایب سنجش
تعیـین میـزان اهمیـت  منظـور به ها شاخص و معیارها

 بضـرای تعیـین بـه نوبـت اکنـون ،ابعاد معنـاي مکـان
 ،منظـور ایـن براي .می باشد ها مولفه از یک هر اهمیت

 .گردد ترسیم پیشنهادي ساختار مدل تا است الزم ابتدا
 میـان روابـط نـوع و پیشـنهادي مـدل ساختار 5 شکل
نشـان  Decision Superافـزار  نـرم درون در را ها مؤلفه
 ANPمـدل  سـاختار 5 شـکل بـه توجـه دهـد. بـا مـی

 ضـرایب سـنجش (بـراي نشـده وزن دهـی ابرماتریس

  می باشد). 6 صورت شکل به

 
 

  )1394،نویسندگانخذ: آم( Decision Super  افزار مدل مفهومی در نرم ساختار: 5شکل 
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  )1394، نویسندگانخذ: آم( ها مؤلفه اهمیت ضرایب سنجش منظور به شده گرفته نظر در ساختار: 6شکل 

  
 جاستخرا و دودویی مقایسه يها ماتریس تشکیل

 تصمیم فرآیند در که آنچه نظیر: ها آن اولویت بردار

 رکـن پـذیرد می صورت )AHP( مراتبی گیري سلسله

 در ها شاخص و معیارها اهمیت ضرایب تعیین در اصلی

 يها قضـاوت بر شبکه اي مبتنی تصمیم گیري فرآیند
 و معیارهـا اهمیـت میـزان بـا رابطـه در گیران تصمیم

 مقایسـه مـاتریس یـا چنـد یـک درون در ها شـاخص

 باشـد؛ ) مـی9 الی 0 امتیازدهی بازه یک در (و دودویی

 عـدم وجود یا به توجه با تا است الزم بخش این در لذا

 منظـور بـه و زیرمعیارهـا و معیارهـا میان ارتباط وجود

 يهـا ماتریس تشـکیل بـه اقـدامW  ابرماتریس تکمیل
 و نمـوده زیرمعیارهـا و معیارهـا میـان مقایسه دودویی

و ) W( زیرمعیارهـا  /معیارهـا اولویـت بـردار پسسـ
ــین ــزان همچن ــرخ می ــازگاري ن  محاســبه )I.R( ناس

 شمار بی تعداد به توجه با که است ذکر به الزم .گردد می
 مقالـه تنهـا ایـن در دودویـی، مقایسـه يهـا ماتریس

(معیارهـا)  ها خوشـه میـان دودویـی مقایسـه مـاتریس
 3جـدول . است شده ارائه ها نسبت به هر یک از گزینه

نسـبت بـه  را ها خوشـه میـان دودویی مقایسه ماتریس
  .دهد می نشان ي شهروندان و شهرسازانها دیدگاه

  
  )1394مآخذ: نویسندگان، (. ها ماتریس مقایسه دودویی میان معیارها و با توجه به روابط درونی آن :3جدول 

 Aبا توجه به معیار  Aبا توجه به معیار 

  معیارها C  B  A (w) برداراهمیت  معیارها C  B  A (w) برداراهمیت
0,66  0,14  0,12  1  A  0,25  0,37  0,47  1  A  
0,27  0,11  1  

  B  0,49  0,14  1  
  B  

0,45  1    C  0,32  1    C  
0,035  (I.R.)  0,05  (I.R.)  

 Bبا توجه به معیار  Bبا توجه به معیار 
 معیارها C  B  A (w) اهمیت بردار معیارها C  B  A (w) اهمیت بردار

0,55  0,18  0,63  1  A  0,18  0,48  0,14  1  A  
0,39  0,55  1  

  B  0,41  0,37  1  
  B  

0,23  1    C  0,53  1    C  
0,012  (I.R.)  0,06  (I.R.)  

 Cبا توجه به معیار  Cبا توجه به معیار 
 معیارها C  B  A (w) اهمیت بردار معیارها C  B  A (w) اهمیت بردار

0,21  0,56  0,19  1  A  0,53  0,09  0,11  1  A  
0,43  0,45  1    B  0,61  0,23  1    B  
0,69  1    C  0,13  1    C  

0,023  (I.R.)  0,01  (I.R.)  
Aشناختی فرد         = عوامل ادراکی وBکالبدي               = عوامل محیطی وCعوامل اجتماعی =  
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 يهـا ماتریس تکمیـل از پـس: ابرمـاتریس  تشکیل
 ، اکنـونها آن همیتا رداربُ استخراج و دودویی مقایسه

 از منظور این براي. باشد می ابرماتریس تشکیل به نوبت

 ي مقایسـههـا ماتریس يها اولویت رداربُ آوردن گردهم

 صورت به و یکدیگر کنار در (معیارها) ها خوشه دودویی

ردار بُـ آوري گـردهم از و اي خوشـه مـاتریس عمودي،
 رتصـو بـه و یکـدیگر کنـار در زیرمعیارها يها اولویت

 شکل .گردد می تشکیل وزن دهی ابرماتریس عمودي،

.دهد می نشان را شده دهی وزن ابرماتریس بخشی از 7

  

  
  )1394، نویسندگانخذ: آم( سوپر ماتریس وزن دهی: 7شکل 

  
تـوان  گیـري ابرمـاتریس وزن دهـی مـی پس شکل

بـر را  ها یـک از معیارهـا و شـاخصضریب اهمیت هر 
در هـر یـک  ن و شهرسازاني شهرونداها اساس دیدگاه

   بررسی کرد.از میادین 
  ي موثر در ایجاد معنايها شاخص ها مولفهاهمیت 

شرح  4جدول : مکان در میدان والیت فقیه ارومیه
 يها شـاخص کامل میـزان ضـریب اهمیـت معیارهـا و

ــان را در ــاي مک ــه  معن ــت فقی ــدان والی ــدگاه از می دی
  دهد. نشان میشهروندان و شهرسازان 

  

   در میدان والیت فقیه ارومیه ي معناي مکانها و شاخص ها مولفهضریب اهمیت  :4 جدول
  ها ضریب اهمیت شاخص  ضریب اهمیت معیارها  شاخص  معیار  نوع

دان
رون

شه
  

= 
A

 و 
کی

درا
ل ا

وام
ع

رد
ی ف

خت
شنا

 
 

=A1 تجارب و  عوامل خاطره انگیز   
  

0,421  

0,62  
=A2 0,31 انطباق با تصاویر ذهنی  
=A3 0,24 ند فرد با مکان(حس تعلق)پیو  
=A4 (احراز هویت ) 0,21 امکان بازشناسی مکان  
=A5 0,47 رضایت مندي و احساس آسایش  

= 
B

 
 و 

طی
حی

ل م
وام

ع
دي

کالب
 

=B1 تنوع بصري و هندسه مکان   
  

0,156  

0,29  
=B2  0,33 تناسبات کالبدي  -محصوریت  
=B3 0,37 شکل ساخت و مبلمان شهري  
=B4 0,44 خوانایی و نمادگرایی مکان  
=B5 0,48 نفوذپذیري و دسترسی  

= 
C

 
عی

تما
 اج

مل
عوا

  

=C1 تعامالت اجتماعی   
  

0,227  

0,68  
=C2 0,75 ایمنی و امنیت اجتماعی  
=C3 0,56 ي پیاده مدارها عملکردها و فعایت  
=C4 0,44 ي گروهیها زمینه مشارکت در فعایت  
=C5 0,71 حضور پذیري اقشار مختلف اجتماعی  
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ران
عما

  م
  و

زان
سا

هر
ش

  

= 
A

 و 
کی

درا
ل ا

وام
ع

رد
ی ف

خت
شنا

 
 

=A1 تجارب و  عوامل خاطره انگیز   
  

0,311  

0,39  
=A2 0,47 انطباق با تصاویر ذهنی  
=A3 (حس تعلق)0,13 پیوند فرد با مکان  
=A4 (احراز هویت ) 0,18 امکان بازشناسی مکان  
=A5 0,33 رضایت مندي و احساس آسایش  

= 
B

 
 و 

طی
حی

ل م
وام

ع
دي

کالب
 

=B1 تنوع بصري و هندسه مکان   
  

0,453  

0,62  
=B2  0,51 تناسبات کالبدي  -محصوریت  
=B3 0,50 شکل ساخت و مبلمان شهري  
=B4 0,59 خوانایی و نمادگرایی مکان  
=B5 0,48 نفوذپذیري و دسترسی  

= 
C

ع 
عی

تما
 اج

مل
وا

  

=C1 تعامالت اجتماعی   
  

0,185  

0,54  
=C2 0,37 ایمنی و امنیت اجتماعی  
=C3 0,48 ي پیاده مدارها عملکردها و فعایت  
=C4 0,62 ي گروهیها زمینه مشارکت در فعایت  
=C5 0,55 حضور پذیري اقشار مختلف اجتماعی  

  1394خذ: گردآورندگان، ام
  

نشان داده شده اسـت، از  4جدول همانطور که در 
عوامـل ادراکـی و شـناختی "مولفه  ،دیدگاه شهروندان

بـا وزن  ها بیشترین اهمیت را در بین سایر مولفـه "فرد
و سـه شـاخص تجـارب و  ) کسب کرده است 421/0(

دسترسـی مکـان و  عوامل خاطره انگیز، نفوذپـذیري و
ترتیـب بـا میـزان  بـهایمنی و امنیت اجتماعی هر یـک 

بیشـترین اهمیـت  75/0و  51/0، 62/0ضریب اهمیت 
را نسبت به مکان مورد مطالعه از دیدگاه شهروندان در 

در ضمن از دیـدگاه شهرسـازان و . دارند ها بین شاخص
بیشـترین  "عوامل محیطی و کالبـدي"مولفه معماران 

) داشــته اســت و همچنــین 453/0اهمیــت را بــا وزن (
هنـی، تنـوع بصـري و ي انطباق با تصـاویر ذها شاخص

ي گروهی ها هندسه مکان و زمینه مشارکت در فعالیت
نسـبت بـه  بیشترین اهمیت را از دیـدگاه متخصصـین

  اند. ومیه داشتهرمیدان والیت فقیه ا
ي موثر در ایجاد معنـاي مکـان   ها اهمیت شاخص

شرح کامل میزان  5جدول : ارومیه انقالبدر میدان 
معنـاي مکـان را  يها ضریب اهمیت معیارها و شاخص

از دیـدگاه شـهروندان و  شهر ارومیـه انقالبدر میدان 
  شهرسازان نشان می دهد.

  

  ارومیه در میدان انقالب ي معناي مکانها و شاخص ها ضریب اهمیت مولفه: 5جدول 
  ها ضریب اهمیت شاخص  ضریب اهمیت معیارها  شاخص  معیار  نوع

دان
رون

شه
  

 =
 A

 و 
کی

درا
ل ا

وام
ع

رد
ی ف

خت
شنا

 
 

=A1 تجارب و  عوامل خاطره انگیز   
  

0,367  

0,51  
=A2 0,29 انطباق با تصاویر ذهنی  
=A3 (حس تعلق)0,37 پیوند فرد با مکان  
=A4 (احراز هویت ) 0,41 امکان بازشناسی مکان  
=A5 0,73 رضایت مندي و احساس آسایش  

= 
B

 
 و 

طی
حی

ل م
وام

ع
دي

کالب
 

=B1 تنوع بصري و هندسه مکان   
  

0,218  
  

0,33  
=B2  0,14 تناسبات کالبدي  -محصوریت  
=B3 0,57 شکل ساخت و مبلمان شهري  
=B4 0,35 خوانایی و نمادگرایی مکان  
=B5 0,21 نفوذپذیري و دسترسی  
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= 
C

 
عی

تما
 اج

مل
عوا

 
 

=C1 تعامالت اجتماعی   
  

0،511  

0,74  
=C2 0,82 ایمنی و امنیت اجتماعی  
=C3 0,63 ي پیاده مدارها عملکردها و فعایت  
=C4 0,59 ي گروهیها زمینه مشارکت در فعایت  
=C5 0,66 حضور پذیري اقشار مختلف اجتماعی  

ران
عما

  م
  و

زان
سا

هر
ش

  

= 
A

 و 
کی

درا
ل ا

وام
ع

رد
ی ف

خت
شنا

 
 

=A1 تجارب و  عوامل خاطره انگیز   
  

0,266  

0,34  
=A2 0,49 انطباق با تصاویر ذهنی  
=A3 (حس تعلق)0,54 پیوند فرد با مکان  
=A4 (احراز هویت) 0,61 امکان بازشناسی مکان  
=A5 0,42 رضایت مندي و احساس آسایش  

= 
B

 
 و 

طی
حی

ل م
وام

ع
دي

کالب
 

=B1 تنوع بصري و هندسه مکان   
  

0,397  

0,58  
=B2  0,65 تناسبات کالبدي  -محصوریت  
=B3 0,49 ن شهريشکل ساخت و مبلما  
=B4 0,74 خوانایی و نمادگرایی مکان  
=B5 0,53 نفوذپذیري و دسترسی  

= 
C

 
عی

تما
 اج

مل
عوا

 
  =C1 تعامالت اجتماعی   

  
0,254  

0,66  
=C2 0,57 ایمنی و امنیت اجتماعی  
=C3 0,56 ي پیاده مدارها عملکردها و فعایت  
=C4 0,37 ي گروهیها زمینه مشارکت در فعایت  
=C5 0,49 حضور پذیري اقشار مختلف اجتماعی  

  1394ماخذ: گردآورندگان، 
  

نشان داده شده اسـت، از  5همانطور که در جدول 
عوامـل " شهروندان بیشترین اهمیـت را مولفـه دیدگاه

) کسـب کـرده اسـت و سـه 511/0با وزن ( "اجتماعی
شکل ساخت ، رضایت مندي و احساس آرامششاخص 
و ایمنی و امنیت اجتمـاعی بیشـترین  ن شهريو مبلما

اهمیت را نسـبت بـه مکـان مـورد مطالعـه از دیـدگاه 
. از دیـدگاه دارنـد ها شهروندان در بـین سـایر شـاخص
ــه  ــاران مولف ــازان و معم ــی و "شهرس ــل محیط عوام

) داشـته 397/0بیشترین اهمیـت را بـا وزن ( "کالبدي
 ،امکان بازشناسـی مکـاني ها است و همچنین شاخص

ــان و ــادگرایی مک ــایی و نم ــاعی  خوان ــامالت اجتم تع
بیشترین اهمیت را از دیـدگاه متخصصـین نسـبت بـه 

  اند. ومیه داشتهرا انقالبمیدان 
آنچه تحلیل نتایج نشان می دهـد ایـن اسـت کـه، 
شهروندان و استفاده کنندگان از فضا در تعیین معنـاي 

یی که براي ایشان ملموس بوده ها مکان بیشتر شاخص
ناشی از ادراکات و احساسات شخصی خود نسبت بـه  و

مکان است را براي ارزیابی اهمیت وجوه معنـاي مکـان 
یی از ها در اولویت قـرار داده انـد. بـه عبـارتی شـاخص

معناي مکان براي شهروندان داراي اهمیت است که به 
رضایت مندي ایشان را از مکان  نوعی نیازهاي فردي و

آسـایش را بـه  ساس امنیـت ونوعی اح برآورده کرده و
یی چـون ایمنـی، ها وجود آورد. در این راسـتا شـاخص

امنیت و دسترسی از مهمترین نیازهاي فرد نسـبت بـه 
ــري ادراك ــکل گی ــر در ش ــن ام ــه ای ــوده ک ــان ب  مک

نسبت به آن تـأثیر عمـده اي داشـته اسـت.  شهروندان
شهرسازان عواملی همچون انطبـاق بـا تصـاویر ذهنـی، 

عنـوان  هندسـه مکـان در محـیط را بـهبصـري و تنوع 
انـد و از  اصلی در معناي مکان تبیین نمـوده يها مؤلفه

یی چون پیوند فرد با مکان و ایمنی و امنیـت ها شاخص
معنـاي اجتماعی با درجه اهمیـت کمتـري نسـبت بـه 

روي  هـا بیشـترین تأکیـد آن انـد و مکان اشاره داشـته
ان بـوده عوامل عملکردي و اجزا و عناصر کالبـدي مکـ

  .)8(شکل  است
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  ي شکل دهنده معناي مکان از دیدگاه شهروندان ها اهمیت شاخصمیانگین  :8کل ش

  در میادین مورد مطالعه شهرسازان و
  

 دهنـده معنـاي مکـان ي تشکیلها در تحلیل مؤلفه     
) آنچـه قابـل اسـتنباط اسـت درجـه اهمیـت 9شکل (

شهرســازان اســت. از  از دیــدگاه شــهروندان و ها مؤلفـه
عوامـل ادراکـی و شـناختی فـرد و  دیدگاه شـهروندان

ــاعی  ــل اجتم ــدگاه عوام ــت و از دی ــت اس داراي اهمی
شهرسـازان عوامـل محیطــی و کالبـدي داراي اهمیــت 

. این امر نشان می دهد که بیـنش شـهروندان باشد می
اکـی و نسبت به معناي مکان بیشتر متأثر از عوامل ادر

شناختی و همچنین ناشی از عوامل اجتماعی به مکـان 
بوده و عوامل کالبدي در درجه اهمیت بعدي قرار دارد. 

عوامــل  معمــاران در صــورتی کــه بــراي شهرســازان و
  کالبدي و فیزیکی مکان داراي اهمیت است.

عوامل ادراکی
وشناختی فرد
عوامل محیطی و
کالبدی
عوامل اجتماعی

عوامل ادراکی
وشناختی فرد
عوامل محیطی و
کالبدی
عوامل اجتماعی

  
  شهروندان                                                                        شهرسازان                                      

  معناي مکان از دیدگاه شهروندان  دهنده تشکیل يها اهمیت مؤلفهمیانگین  :9 شکل
  میادین مورد مطالعهدر  شهرسازان و

  نتیجه گیري
د کـه بیـنش دو گـروه دهـ نتایج تحقیق نشان مـی

ــاربران مکــان) و شهرســازان (طراحــان  شــهروندان (ک
وجـوه معنـایی مکـان درجـه اهمیـت مکان) نسبت به 

یی که براي کـاربران از مکـان ها متفاوت است. شاخص
اهمیت باالیی هستند براي شهرسـازان  داراي اولویت و

متفـاوت و داراي  باشند میکه سازنده و طراحان مکان 
ي استفاده کننـدگان ها کمتري است. بینشبار اهمیتی 

و بـا  هـا شـناختی آن از فضا بر اساس عوامل ادراکـی و
ــکل ــا و ش ــأمین نیازه ــه ت ــه ب ــارب و توج ــري تج  گی

بیشـتر بـه  شـکل گرفتـه و ي ایشان از مکـانها خاطره
ــت. ــر اس ــت نزدیکت ــه  واقعی ــت ک ــالی اس ــن در ح ای

ي علمـی و تخصصـی هـا شهرسازان بـر اسـاس آموزش
تشـکیل شـده  را بیشتر به صورت فیزیکی و شان مکان

از  هـا ارزیـابی آن از عوامل و عناصرکالبدي می بینند و
و بـر  گونه و هندسـی وجوه معنایی مکان بیشتر ریاضی

. شهروندان باشد می ي علمی و آکادمیکها پایه آموخته
عوامل فردي و ادراکی را بیشـتر در امکـان بازشناسـی 

کننـد و  تبیین مـی ها طرهمکان و یادآوري تجارب و خا
ــل کا ــر عوام ــتر ب ــان بیش ــر ایش ــیط از نظ ــدي مح لب
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ي مکان از لحاظ تامین نیازهاي فیزیولوژیـک ها قابلیت
 تناسـبات فیزیکـی مکـان. است تـا هندسـه و امنیتو 

 را شهروندان تفسیرخود از مکان و معانی موجود در آن
و تجربیات فردي در قالب رفتارهـا و  ها براساس رخداد

در مکان تبیـین و توصـیف مـی کننـد و بـا  ها الیتفع
توجه به عوامل ادراکی بر گرفته از مکـان و احساسـات 

ي فکـري و ها شخصی خود کـه متـأثر از پـیش زمینـه
ي ها شـاخص و ها روانشناختی بوده بـه ارزیـابی مؤلفـه

در حالی کـه شهرسـازان بیشـتر بـر  مکان می پردازند.
به صـورت تفکـري  پایه مفاهیم علمی وسیستماتیک و

مفهــومی و انتزاعــی بــه تفســیر و تعریــف مکــان مــی 
  پردازند.

تجارب همانگونه که ذکر شد شهروندان با توجه به 
داري بینشـی  فضاهاي شهري ي روزمره درها و زندگی

و درجـه اهمیـت معـانی واقعی تر نسـبت بـه مسـائل 
ایـن در حـالی اسـت کـه  .هسـتند هـا در مکان موجود

ــین ــات متخصص ــازان و نظری ــه  شهرس ــر پای ــتر ب بیش
ي هـا و شـکل یافتـه از آموزهي علمی و فنـی ها دانسته

متخصصـین و مـدیران  منظور بدین. باشد میآکادمیک 
اي تحوالت فضاهو تغییر و  ها طراحی مکانشهري باید 

سـو بـا نظریـات شـهروندان و اســتفاده  شـهري را هـم
  .راهبري و هدایت نمایند ها کنندگان از این فضا

  
  بعمنا

. تـداوم هویـت در منظـر شـهري. 1388 م. آتشین بار، .1
 .45 -56: )12(6نشریه باغ نظر، 

. از کـاربري تـا مکـان. مجلـه 1387 ك. نـادري، افشار .2
 ).6( معمار،

. معماري: معنا و مکان. ت: 1382 ، ك.نوربرگ شولتس .3
ویدا نوروز برازجانی. چاپ اول. تهـران: انتشـارات جـان 

 جهان.
. معنی در معماري معاصـر 1386 ، ك.نوربرگ شولتس .4

غرب. ت: مهرداد قیومی. چـاپ اول. تهـران: انتشـارات 
 .432فرهنگستان هنر، چاپ اول، ص 

مفهـوم حـس مکـان و عوامـل . 1385 فالحت، م، ص. .5
 . 57-66): 26( . نشریه هنرهاي زیبا،دهنده آن شکل

و  جامعـه اقتصـاد، اطالعـات، عصـر .1380 م. کاستلز، .6
 شیان. تهران: انتشارات طرح نو.چاو ت: حسن فرهنگ.

تبیـین نقـش  .1391. کاللی، پریسـا و مـدیري، آتوسـا .7
گیري حـس مکـان، نشـریه  مولفه معنا در فرآیند شکل

 .2شماره ،17شهرسازي و معماري، دوره  -هنرهاي زیبا
حسـین . ت: سیدتئوري شـکل شـهر .1387 .ك، لینچ .8

  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران . چاپ دوم.بحرینی
. طراحی فضاي شهري: نگرشـی بـر 1379 پور، ع. مدنی .9

فرآیندي اجتماعی و مکانی. ت: فرهاد مرتضایی. چـاپ 
ریـزي  سوم. تهران: انتشارات شرکت پـردازش و برنامـه

  شهري. 
 لگـويارائه . 1392 مبارکی، ا.، محمدي، ج.، ضرابی، ا. .10

ارومیـه. نشـریه  شـهر فضایی -کالبدي  گسترش بهینه
  . 75-88: )32(11ه، جغرافیا و توسع

نژاد، ه.، پورجعفر، م.، بمانیان، م.، انصـاري، م.،  محمودي .11
 تاملی: شهري محیط شناسی . پدیدار1387 تقوایی، ع.

شهري. نشریه علوم وتکنولوژي  مکان به فضا ارتقاي در
 .282-297):4(10محیط زیست،

12. Alexander, C. 1979. The Timeless Way 
of Building. New York: Oxford 
University Press. 

13. Amdur, L. and Epstein-Pliouchtch, M. 
2012. Architects' Places, Users' Places: 
Place Meanings at the New Central Bus 
Station, Tel Aviv. Journal of Urban 
Desin, 14(2): 149-160. 

14. Ariel Windsong, E. 2010. There is no 
Place Like Homan: Complexities in 
Exploring Homan and Place 
Attachment. The Social Science Journal, 
(47): 200 -215. 

15. Bonta, J.P. 1979. Architecture and its 
Interpretation: A study of expressive 
system in Architecture. London: Lund 
Humphries.  

16. Berdoulay, V. 1989. Place, meaning and 
discourse in French language 
geography. Boston: Unwin Hyman. 

17. Bonaiuto, M. Fornara, F. and Bonnes, 
M. 2002. Indexes of perceived 
residential environment quality and 
neighborhood attachment in urban 
environments: a confirmation study on 
the city of Rome, Landscape and Urban 
Planning, (988): 1-12. 

18. Canter, David. 1977. The Psychology of 
Place. London: Architectural Press. 

19. Carmona, M., Heath, T., Oc, T. and 
Tiesdell, S. 2003. Places Urban Spaces, 
Architectural Press, Oxford. 



 143                                          ...                               کاربران و شهرسازان دگاهیمکان از د يمعنا جادیعوامل موثر در ا یمکان ییفضا لیتحل

20. Carmona, M. 2006. Public Places, Urban 
Spaces, Architectural press, Elsevier, 
Oxford. 

21. Childress, H. 2008. Place, narrative, and 
relationship: a new approach to place 
attachment. Paper presented at the 
Environmental design research 
association, Banking on Design? 
Proceedings of the 25th Annual 
Conference of the Environmental Design 
Research Association, San Antonio: Texas  

22. Gustafson, P.E.R. 2001. Meanings of 
Place: Everyday Experience and 
Theoretical Conceptualizations. Journal of 
Environmental Psychology, 21(1): 7-14. 

23. Gifford, R. 2002, Environmental 
Psychology: Principles and Practice. 
Canada, Optimal Books. 

24. Lansing, J.B., Marans, R.W. and Zehner, 
R.B. 1970. Planned residential 
Environments, Ann Arbor, University of 
Michigan and Survey Research Center. 

25. Massey, D. 1994. Space, Place and 
Gender. Cambridge: Polity. 

26. Meesters, J. 2009. The Meaning of 
Activities in the Dwelling and Residential 
Environment. (Ph.D.), Delft University of 
Technology, Netherlands. 

27. Montgomery, J. 1998. Making a city: 
Urbanity, vitality and urban design, 
Journal of Urban Design, (1): 93-115. 

28. Manzo, Lynne C. 2005. For better or 
worse: Exploring multiple dimensions of 
place meaning. Journal of Environmental 
Psychology, 25, 86-67. 

29. Norberg-Schulz, C. 1981. Genuis Loci, 
Rizzoli, New York  .  

30. Punter, J. 1991. Participation in the design 
of urban space, Landscape Design, (200): 
24-27. 

31. Pretty, G., Chipuer, H.M., and Bramston, 
P. 2003. 'Sense of place among 
adolescence and adults in two rural 
Australian towns: The discriminating 
features of place attachment, sense of 
community and place dependence in 
relation to place identity', Journal of 
Environmental Psychology, (23): 273-
287. 

32. Rapoport, A. 1982. The meaning of the 
built environment a nonverbal 
communication approach University of 
Arizona Press. 

33. Relph, E. 1976. Place and Placelessness. 
London: Pion . 

34. Salvesen, D. 2002. The Making of Place, 
Research On Place & Space Website, 20 
Feb. 2003; 12 Mar 2003, 
<http://www.matr.net/ print-4108.html>. 

35. Sennett, R. 1990. The Conscience of the 
Eye-The Design and Social Life of Cities. 
New York: W.W. Norton &Company. 

36. Steele, F. 1981. The Sense of Place, 
Boston, CBI Publishing Company. 

37. Sircus, J. 2001. Invented Places, Prospect, 
81, Sept/Oct, 30-35. 

38. Tuan, Y.-F. 1977. Space and Place: The 
Perspective of Experience. London: 
Edward Arnold.  

39. Turner, P., and Turner, S. 2006. Place, 
sense of place, and presence, Presence: 
Teleoperators and Virtual Environments, 
15(2): 204-217. 

40. Xu, Yan. 1995. Sense of Place and 
Identity, Research On Place &Space 
Website; 20 Feb. 2003; 12 Mar 2003; 
<http://www.eslarp.uiuc.edu/la/LA437-
F95/repots/yards/main.html>.



 96زمستان  /بیست و ششم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                              144

 
 


