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 چکیده

ی وکالتی، با هدف مبارزه با تبعیض نژادی در شهرهای آمریکا و دفاع از مردم فقیر و محرومان در ریزبرنامهجریان 

 شصت دوم دهة نیمه در نظریه ( این1831مهدیزاده، )توسط پل دیویدف مطرح گردید شکل گرفت. 1691سال 

 یریزبرنامه نظریه که طور آن اگر که عنوان می نماید دیویدف گرفت. قرار توجه و اقبال مورد هفتاد دهة در و مطرح

 .باشند هم مثل باید ها این برنامه همة قاعدتاً باشد، تکنوکراتیك و عقالنی فرایندی یریزبرنامه کند، ادعا می سنتی

 است افتاده اقاتف این که جاهایی در اما .اند شده تهیه نظری واحدی مبانی و شناسی روش همگی براساس زیرا

 بلکه تکنوکراتیك نیست و فنی موضوعی یریزبرنامه که دهد می نشان نکته همین و اند هم نبوده مثل ها برنامه

 می پیدا معنا واژه وکالتی ی،ریزبرنامه چندگانه باوری در با پذیرش .دارد رابطه مردم های اولویت و ها ارزش با

قومی  شغلی، گروههای روستایی، یا شهری اجتماعات وکیل نقش ص،یك متخص عنوان به ریزبرنامه زیرا کند،

 وکیل که یریزبرنامه که در اینجاست مهم نکتة گیرد. می برعهده را کشورها حتی یا و ها، منطقه شهرها، ونژادی،

 همدردی اآنه با باشد، داشته باور را گروه آن های اولویت و منافع ها، بایست ارزش می شود می اجتماع یا گروه یك

به دنبال مطرح شدن رهیافت وکالتی در  .بکوشد اهدافشان تحقق جهت در و کند تبلیغ آنها اهداف نفع کند، به

ی ریزبرنامهی شهری شد. رهیافت ریزبرنامهی و توجه بسیاری از صاحبنظران، این رهیافت وارد مقوله ریزبرنامه

درباره مسائل جوامع و به خصوص جوامع شهری است. با  آورد گفتگوهای طرفداران عدالت اجتماعیوکالتی، ره

ی شهری، هدف از این مقاله ابتدا معرفی و ریزبرنامهتوجه به اهمیت مقوله عدالت اجتماعی در مباحث مرتبط با 

 ی وکالتی است.ریزبرنامهی وکالتی و سپس بررسی مسئله نابرابری و ارتباط آن با ریزبرنامهنقد 

 

 .ریزی وکالتی، چندگانه باوری، محرومیت، عدالتنامهبر واژگان کلیدی:
 

 مقدمه

انسان در زندگی همواره با دو پدیده ذاتا متناقض مواجه بوده است این دو پدیده عبارتست از خواسته ها و نیازهای نامحدود و 

ی ابزاری است ریزبرنامه .شتی برقرار کندبه همین منظور به ابزاری نیاز بوده تا بتواند بین این دو پدیده آ ؛منابع و امکانات محدود

ی از نظریه یکد با با اولویت بندی نیازها و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بین این دو پدیده تعادل برقرار کند. توانمیکه 

بیین با ت وکالتیی ریزبرنامه .فتکه از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه متفکرین قرار گراست  1وکالتیی ریزبرنامهی، ریزبرنامههای 

ورتی تا به ص کندمیی را تعریف ینگرش و نحوه برخورد با بی عدالتی و حمایت از مورد تبعیض واقع شدگان، راهبردها و سیاست ها

 ترجیحی اولویت های گروه های محروم، مطرح و تعیین گردد و صدای اعتراض محرومین به گوش مسئولین مربوطه برسد.

ی و ی شهرریزبرنامهاعم از )، به رشته شهرسازیشودمیی وکالتی شناخته ریزبرنامهیدف که به عنوان موسس جنبش پل دیو

طراحی شهری( به عنوان رشته پشتیبان و جانبدار مردم نگاه کرده و ابراز می دارد که حرفه مندان شهرسازی باید نقش اساسی در 

                                                           

1.advocacy planning 



  های شهریفصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش

 

2 
 

 

 

 

ند خواسته ها و نظراتشان را به راحتی یا به درستی بیان کنند، بازی توانمیارتقای سطح زندگی مردم باالخص آنانی که ن

 (  Davidoff, 1965کنند.)

 

 ریزی وکالتی، تعاریف و ویژگی هابرنامه

ی وکالتی و ریزبرنامه"توسط پل دیویدف در مقاله ای تحت عنوان  Advocacy Planningی وکالتی یا ریزبرنامهدیدگاه 

. در این رهیافت (Angotti,2010)ان چاپ شد، مطرح گردیدریزبرنامهدر ژرنال موسسه آمریکایی 1691در سال  که "چندگانه باور

advocacy –  که از ریشه کلمهadvocate دفاع کردن از برنامه یا برنامه هایی است که در مقابل و یا در مخالفت با برنامه  -می آید

. به این نکته بیشتر مطمئن می شویم هنگامی که بدانیم شودمیلی و یا دولتی تهیه هایی که از جانب کارگزاران سازمان های مح

 (1833مزینی، )ی شهری بپردازد زمینه تحصیلی او حقوق بوده است.ریزبرنامهدیویداف پیش از آنکه به تحصیل 

حبت کردن به جای فرد دیگر ریشه خود را در حقوق می یابد و به عنوان فرایند ص advocacyبنابراین مشخص است که کلمه 

. امروزه این کلمه گسترش یافته و کارهایی را که توسط موسسات توسعه، افراد و گروه های جامعه مدنی برای تغییر شودمیبیان 

که  یانجام می شوند، را در بر می گیرد. برخی این مفهوم را به عنوان فرایند استفاده استراتژیك از اطالعات برای تغییر سیاست های

زندگی مردم غیربهره مند را تحت تاثیر قرار می دهند، تعریف می کنند. برخی دیگر نیز آن را وکالت برای افرادی که صدایی 

 (Embankment,2001قادر نیستند که صدایشان را به گوش مسئولین برسانند( تفسیر کرده اند))ندارند

قطع انتخاب صورت می گیرد: انتخاب اهداف و معیارها، انتخاب دیویدف معتقد بود که شهرسازی فرایندی است که در سه م

د از جایگاهی بی طرفانه و فارغ از ارزش ها به موضوعات نگاه توانمیگزینه های و انتخاب نتایج مورد نظر. بر این اساس، شهرسازی ن

ی موضعی و موضوعی( بر پایه نتایج چه به صورت برنامه های کلی و چه به شکل طرح ها)کند زیرا نسخه ای که شهرساز می پیچد

 مورد نظر و از قبل تعیین شده ای قرار دارد. 

ریزی وکالتی رو می آورند به طور لزوم به دنبال جنجال آفرینی و دخالت در امورد ه شهرسازانی که به رهیافت برنامهاگرچ

گیرد، به حمایت از شهروند بر می خیزند. از طرف دستگاه های موجود نیستند اما در جایی که منافع شهروند مورد چالش قرار می 

دیگر نقش آن شهرسازان بیشتر در آگاهی بخشیدن به شهروندان در نحوه تهیه طرح ها و پیامدهای آنها برای محله و شهر و آگاه 

 (Hoch 1994)کردن مسئولین و تصیم گیران از نظرات و پیشنهادات شهروندان می باشد.

ان شهری باشد، تئوری برای همه حرفه ها و نظام ها که در مقابل ریزبرنامهوکالتی یك ابزار تجویزی برای  یریزبرنامهمادامی که 

کارهای اجتماعی، بهداشت عمومی، حکومت عمومی، وتمام دانش های اجتماعی  -دوراهه سیاسی و اخالقی گره خورده در تجارب آنها

ی از موقعیتی ریزبرنامهکه  کندمیی وکالتی بیان ریز( برنامه(Angotti,2010.که با سیاست شهری سرو کار دارند، به کار می رود

وکالتی برای ارزشهای حاشیه ای که اغلب متعلق به گروه های کم درآمد هستند، وکالت  ریزبرنامهارزش خنثی اتفاق نمی افتد. بلکه، 

 (Harwood,2003).کندمی

ی آمریکایی ریزبرنامهك شهر یك ایده جدید نیست، به ویژه در زمینه ریزی آینده یبررسی صداهای مختلف در برنامه

(، که بیشتر در ارتباط با شمار رو به رشد مخالفان و تظاهرکنندگان علیه تبعیض های نژادی مخالف سیاه های امریکا 1691)دیویدف

ان ریزامهبرننماید. او همچنین بیان کرده است که ان را برای درگیر شدن در فرایندهای دموکرات تر و جامع تر تشویق ریزبرنامهبود، 

 -96یك پیشنهاد رادیکالی در دهه –های هدف قش فعال به عنوان وکیل برای گروهباید در سیاست های شهری درگیر شوند و ن

نی ئول باشند و یا وکیالند برای طرفداران و رای دهندگان خود مستوانمیان را به عنوان سیاست مدارانی که ریزبرنامهبازی کنند. او 

ریزی وکالتی (، دو عنصر اصلی که برنامه2666که در مقابل موکلین خود مسئول هستند، پیش بینی می کرد. مطابق با بروکز)

 .کندیمی وکالتی فراتر از این دو عنصر حرکت ریزبرنامهدیویدف را تعریف می کنند همیاری تکنیکال و نمایندگی هستند. هنوز 

روه وکالتی که گ ریزبرنامهی تغییر خواهد کرد. یك ریزبرنامهکردن نقش وکال، دیویدف معتقد است که کل ساختار با بازی 

هدف خاصی را پوشش می دهد، به عنوان یك وکیل ممکن است طرح مشارکت را متفاوت سازد، از شهروندانی که در مقابل برنامه 

د به گروه هایی که مفاهیم خود را ارایه می دهند تا به عنوان برنامه های رسمی نمایندگی( عکس العمل نشان میدهن)های کارگزاری

ان باید ریزبرنامهبرای بررسی نیازهای چندگانه جمعیت متنوع،  Aارایه کرد  1696بکار برود. همانطوری که دیویدف در اوایل دهه 

ی ریزبرنامهحرفه  Cی که مشارکت شهروندان یك هنجار است ی باید جامع باشد، جایریزبرنامهفرایند  Bاز نظر سیاسی فعال باشند 
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ی ریزبرنامهان نباید از طبیعت رقیبانه ای ریزبرنامه Dی کالبدی و ریزبرنامهباید شامل موضوعات اجتماعی و اقتصادی شود، نه فقط 

ریزان امهتمامی برنرایند یادگیری برای ی را منفعت می رساند و یك فریزبرنامهوکالتی هراس داشته باشند، زیرا همچنان تحقیقات 

 (Gamal,2010)حرفه ای است.

در نقش وکیل مدافع افراد و گروههای محروم، به ارائه تخصص الزم به افراد محروم جهت رسانیدن نیازهای  ریزبرنامهدر واقع 

 "1قرپروگرام های ستیز با ف"کا در بسیاری از ریزان در ایاالت متحده آمریپردازد. این نقش برنامهآنها به گوش تصمیم گیرندگان می

و کارهایی که پس از آن بصورت کوشش هایی  8، شهرهای نمونه"2پروگرام های عمل در سطح اجتماعات"میالدی چون  1696دهه 

ت محیط زیس یا به بیانی دیگر نواحی خرد شهری و افراد ساکن در آنها( و فعالیتهای مربوط به)ی در سطح اجتماعاتریزبرنامهدر 

 (1833صورت گرفت، نمود یافت.)دانشپور،

 شامل نکات اصلی زیر بود: 1691پل دیویدف در  "ی وکالتی و چندگانه باورریزبرنامه"مقاله 

 ی هستند.ریزبرنامهنیست، بلکه ارزش ها بخشی از هر فرایند  4به تنهایی یك تکنسین ارزش خنثی ریزبرنامه 

 برنامه "کنند تا یك برنامه تنها را شکل دهند که خواسته های عمومی را نمایش دهد، بلکه  ان شهر نباید تالشریزبرنامه

ی باید چندگانه باور باشد و عالیق مختلف را نشان ریزبرنامه. در بیان دیگر، "های گروه های هدف مختلفی را ارایه دهند

 دهد، به ویژه خواسته های گروه های اقلیت.

  معموال به برنامه هاو طرح های رسمی عکس العمل نشان می دهند، به  "مشارکت اجتماعی"برنامه های به اصطالح

جای اینکه مردم را تشویق کنند تا اهداف، سیاست ها و فعالیت های آتی خودشان را ارایه کنند. گروه های همسایگی و 

 برنامه های آنها را انجام دهند. سازمان های ضربتی به هم می پیوندند تا اعتراض کنند که فعالیت های عمومی باید

  ی که به عنوان بدنه ای خنثی که در جهت خواسته های عمومی عمل می کنند شکل گرفته ریزبرنامهکمیسیون های

ی قرار ریزبرنامهمی باشند. هیچ راه فراری از این حقیقت نیست که سیاست در مرکز  1اند، مسئول و اغلب غیرمرتبط

 (Angotti,2010)ی سیاسی هستند.ریزبرنامهای دارد و اینکه کمیسیون ه

 ی شهر در مورد محیط ریزبرنامهنگرانی تاریخی حرفه "ی شهری تنها به شهر کالبدی محدود شده است: ریزبرنامه

کالبدی توانایی آن را برای دیدن ساختارهای کالبدی و زمین به عنوان خادمان کسانی که از آن استفاده میکنند، ازبین 

ی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرند. در ریزبرنامه. دیویدف گفته است که متخصصین باید "ستبرده ا

انه باور به ی چندگریزبرنامهکاربست  "ی تاسیس کالج هانتر بود، او گفته است: ریزبرنامهمسیری که مرتبط با پروگرام 

ان وکالی حرفه ای باشند، در عمل پیوسته برای شکل دادن به ان تحصیل کرده که قادر به کار کردن به عنوریزبرنامه

 (  Davidoff, 1965)"سیاست اجتماعی، دارند.

 به شود می انجام اساس این بر که یریزبرنامهنتایج  اما سیاسی. نه و داند می فنی فعالیتی را یریزبرنامه سنتی، موضع 

 فنی اقداماتی شان دهندگان انجام نظر به است ممکن که اقدامات این برعکس پیامدهای .نیست غیرسیاسی وجه هیچ

 که مطالعاتی به خود اثبات ادعای برای دیویدوف  است. سیاسی کامالً شود می یریزبرنامه برایشان که آنها باشند، برای

 بودن یعنی ای حرفه ریزبرنامهکند.  می اشاره شده میالدی 36 و 96 های دهه در انگلستان در شهری های طرح دربارة

 برنامه از که کسانی از را یریزبرنامه توان می میزان چه تا هستند؟ کسانی چه ها برنامه و ها طرح هدف گروههای چه؟

 "که است این وکالتی نظریة پاسخ داشت؟ عقالئی و طرف بی ریزیبرنامه یك توان می آیا کرد؟ جدا پذیرند می تأثیر

 کامالً است ی فرایندیریزبرنامه نتیجه در ندارند، را تخصصی و فنی واقعیت ینوع اساس بر عمل امکان انریزبرنامه

 (Davidoff and reiner,1963)"سیاسی

                                                           

1.war on poverty programs 

2.community action programs 

3.model cities 

4 Value-neutral 

5 no constituency 
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 در یریزبرنامه های توصیه زیرا شود، انجام " ارزشی طرفی بی "موضع از تواند نمی صحیح و مناسب یریزبرنامه یك 

 های ارزش با سازگار معنای به بودن دلخواه و شوند می ظیممطلوب( تن اهداف جزیی)1دلخواه مقاصد به رسیدن جهت

 تصمیم فرایند ناپذیر اجزای اجتناب ها ارزش "که است این گرفت توان می گزاره این از که ای مطلوب است. نتیجه

 بیان آشکار و شفاف بایست می دارد باور آنها به ریزبرنامهکه  ارزش هایی جهت همین . به"هستند خردگرایانه گیری

 اش هستند پیشنهادی عملی های توصیه پشتوانة که را هایی ارزش آزادانه باید تنها نه ریزبرنامهدیویدوف  نظر به .شود

 نیز باشد. پندارد می درست خود آنچه مبلغ و مروج بایست می بلکه دهد، شرح را

 می تامین را عمومی منافع چیزی چه تعیین اینکه است، شده تشکیل متعددی منفعت هم هایگروه از که ای جامعه در 

 وضع تحقق برای عملی هایراه تجویز نقش اینکه برای یریزبرنامه حرفة .خواهد بود آمیز مناقشه موضوعی همواره کند،

 سیاسی گیری تصمیم مربوط به مباحثات در آشکارا و آزادانه کامل، طور به بایست می کند ایفا بدرستی را مطلوب آینده

 یا و ها سازمان گروهها، دولت، وکیلِ عنوان به که داشته باشند را توانایی این باید انریزبرنامه این بر افزون .شود وارد

 .کنند دارند، عمل جامعه پیشنهاداتی آیندة برای که افرادی

 ارزش بنایبرم کنند عمل گوناگون منفعت های همگروه وکالی یا و نمایندگان عنوان به انریزبرنامه که پیشنهاد این 

فرایند  در فعال نقشی بتوانند شهروندان آن در که ایی دموکراسی .است استوار شهری مؤثر دموکراسی یك ایجاد ضرورت

 .شود می تعیین سیاسی فرایند مباحثة طریق از مناسب سیاست ها، دموکراسی در گیرند. برعهده عمومی سیاستگذاری

 گسترش سان این بوروکراسی که دورانی واقعیات. در نه و انتخاب است هب مربوط ای مسئله همواره صحیح عمل واقع در

 مشارکت با و باقی بماند عموم نظارت تحت ها سیاست انتخاب اینکه برای دارد، انحصاری گیری به تصمیم گرایش و یافته

 است. الزم زیادی کوشش یابد، تحقق مردم

 که کند عمل نحوی به بایست می شهری باشد، دموکراتیك متحکو کنندة تقویت یریزبرنامه یندفرآ باشد قرار اگر 

نظر  که دهد اجازه تنها نه که معناست بدین شهروندان برگرفتن در بگذارد. را کنار آنها اینکه نه و دربربگیرد را شهروندان

 است الزم پس.ابندی اطالع یریزبرنامهپیشنهادهای  سر پشت دالیل از ایشان که دهد اجازه بلکه شود، شنیده شهروندان

 ساده زبان به برنامه متن از ای نسخه است الزم منظور بدین .دهند واکنش نشان آن به و بفهمند را انریزبرنامه فنی زبان

 شود. تهیه عموم فهم برای قابل و

 اما است. هدف یك یا و فعالیت مکان، یك یك برای متعدد های برنامه تهیة معنای به یریزبرنامه در چندگانه باوری 

 گزینش اما .شودمی مطرح هابرنامه و هاطرح میان گزینش مسئلة پس در آورد. اجرا به توان می را برنامه یك فقط نهایتاً

 که است اجتماعی نفع به سوگیری وکالتی طرفدار ریزبرنامه جاست. همین وکالتی آشیل نظریة پاشنة ای چه شیوه به

 روش از استفاده دیدگاه باشد. این داور تواند نمی پس ندارد، ای طرفی میانه بی با و است گرفته برعهده را وکالتش

 شبیه کندمی دیویدف پیشنهاد که گزینشی شیوة که؟( برای فایده که؟ برای هزینه)کند می رد را و فایده هزینه تحلیل

 منظورش ظاهراً ولی دهد، نمی زیادی توضیح این شیوه دربارة وی است. متاسفانه ای مقایسه بررسی حقوقی تکنیك

برای  پرزحمتی و سخت روش این که کند می اذعان وی است. خود منافع و ها ها، ارزش روش توأمان ارزیابی و مقایسه

 عمیق و تر دقیق آزمونی رقیب، های مدافعان برنامه میان رویارویی این خالص محصول عوض ..در." اما است، انریزبرنامه

 (Angotti,2010)." است دیگری شیوة هر از تر

 احزاب برد: می نام سازمان نوع سه از است. وی وکالتی یریزبرنامه در درگیر های سازمان نوع مسئله، دیگر بعد یك 

 براساس ناحیه یك در سیاسی احزاب .موقت های سازمان باالخره و منفعت مشخص هم گروههای و ها سازمان سیاسی،

 غیره، و ها بازرگانی، اتحادیه های اطاق مثل خاص منفعت هم گروههای .کنند می تهیه توسعه برنامة های خود ارزش

 سرانجام و دهند ارائه را خود رقیب های برنامه توانند آیند، می فائق هست آنها بین معموالً که پراکندگی و تفرقه بر اگر

 مرکز تجاری یك تاسیس لزله،ز وقوع اتوبان، یك کشیدن مثل خاص وضعیت یك با برای مقابله که موقت گروههای

 که است ای منطقه یا شهری نهاد حکومتی ،دیگر طرف .شوند بازی وارد توانند می نیز شوند، می تشکیل وغیره بزرگ

 های سیاست با هماهنگی و گیرد می برعهده را برنامه اجرای کند، مدیریت می را ها طرح انتخاب داشته، داوری نقش

                                                           

1- Desired Objectives 
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 تهیة هزینة .کند شرکت رقابت در و باشد داشته پیشنهادی برنامة تواند می نیز خود .دکن می را تضمین شهری و ملی

 های سازمان یا و داوطلب انریزبرنامه خود و یا انریزبرنامه اتحادیة داری، شهر مرکزی، دولت طرف از تواند می ها طرح

 (.1833مزینی، )شود تامین محل مردم و غیردولتی

 ی وکالتیریزامهبرنهای شکل گیری زمینه

 عرصه در نو های روش و دیدگاهها و پیشنهاد موجود های روش و ها ارزش از انتقاد دهة معاصر، تاریخ در میالدی 1696 دهة

متفکران  که انتقادهایی سو یك از بود. شهری یریزبرنامه ها عرصه این از سیاسی بود. یکی و اجتماعی اقتصادی، مختلف های

 انریزبرنامه عملکرد از صنعتی کشورهای و دیگر آلمان و هلند در کمتر میزان به و فرانسه و انگلستان آمریکا، در یو انتقاد گرامارکس

 دیگر شکاف سوی از و دادند تشخیص داران سرمایه منافع و "سرمایه" خدمت در نهایت را در یریزبرنامهحرفه  و آوردند عمل به

 سفیدپوست عمدتاً باالی و متوسط طبقة های قومی وسکونتگاه و نژادی های اقلیت کونیمس های محله میان که هایی تفاوت و ها

 گذاشت. توجهی قابل تأثیر انریزبرنامه ای حرفه وجدان عمومی و افکار بر داشت، وجود

 برابری و آزادی جهت سیاهان(در)تبار های آفریقایی آمریکایی مبارزه متحد ایاالت در خودآگاهی این با همزمان و دهه همین در

 های کارگران، سایراقلیت زنان،)کردند خود مطالبات بیان به شروع نیز دیگر فرودست گروههای اجتماعی و یافت بروز و ظهور بیشتر

 معموالً که فقیرنشین های محله سازی اعیانی و نوسازی در جهت میالدی دهه پنجاه های کوشش نیز عمل حوزة نژادی(. در و قومی

 از بسیاری داد. نشان می را خود تأثیری بی کم کم شد، می انجام محالت این ساکنان نظرات و ها به خواسته توجه بدون و باال از

 به قادر کم دست یا و افزاید می اجتماعی ی بردامنه مشکالتریزبرنامه نوع این که بودند رسیده نتیجه این به شهری انریزبرنامه

 مردم با مشارکت و پایین از یریزبرنامه کوشیدند می که بود هایی دیدگاه پیدایش وضعیت این از پیامدهای یکی نیست. مشکل حل

 مردم مشارکت به توجهی بی و بودن غیرسیاسی و به تمرکز گرایش معموالً که بکنند سنتی یریزبرنامه های روش جایگزین را

 گرفت هایی صورت کوشش حتی شهری. یریزبرنامه در هم و دشدن پیدا محلی و روستایی یریزبرنامهدر  هم ها دیدگاه این داشت.

 که بود وکالتی یریزبرنامه دیدگاهها این از ببرند. یکی ها پیش شیوه این با امکان حد تا نیز را ملی سطح اقتصادی یریزبرنامه که

 شد.  مطرح شهری یریزبرنامه زمینة در

ی ریزبرنامهداشت. در کالم دیگر، ممکن است  1696ط سیاسی کلی دهه ی وکالتی رابطه ای مستقیم با محیریزبرنامهظهور 

 توانیمی درنظر گرفت. با در نظر داشتن این زمینه تاریخی، ریزبرنامهوکالتی را به عنوان گسترشی از جنبش حقوق مدنی به رشته 

اجتماعی مناسبی وجود داشته  د حمایتی بدست آورد مگر اینکه شرایطتوانمیی نریزبرنامهگفت یك ابداع در نظریه 

 (Zhang,2006)باشد.

بود، یك  1696ی وکالتی یك بدعت دهه ریزبرنامهی وکالتی ریشه در تئوری اقتصاد لیبرال و روشنگری دارد، ریزبرنامهبا اینکه 

جوامع کم درآمد  ان شهری در جنبش حقوق مدنی و جدال در برابر جابجا کردن اجباریریزبرنامهنتیجه مستقیم از درگیر شدن 

بوسیله برنامه نوسازی شهری فدرال بوده است.  همچنین از فرصت های ابداع ستیز با فقر پیشنهاد شده توسط فدرال، شامل برنامه 

ی وکالتی نه به سادگی از ذهن پل دیودف، بلکه از تجارب چندگانه فعاالن ریزبرنامهشهرهای نمونه، تغذیه و ناشی می گردد. تئوری 

ی ریزرنامهبی وکالتی درمقابل حرفه ریزبرنامهو متخصصین برای اصالح موضوعات تبعیض نژادی و طبقاتی نشات گرفته است.  جامعه

مند و منافع بنگاه های قدرت کندمی، تخریب زاغه ها را با بازسازی شهری عقالنی کندمیای که به طور دقیق بر شهر کالبدی تمرکز 

اقع کالب قدرتمندی از مردان سفیدپوست را که ادعای موقعیت خاصی برای خود از تکنوکراتیك و ، و در وکندمیرا جانبداری 

 (Angotti,2010)برتری در مقابل جوامع معترض داشتند، قرار دارد.

 

 ی وکالتیریزبرنامهچندگانه باوری و 

 است، کرده عمل شهری های طرح هیةت شهروندان در جانبة همه مشارکت مانع عنوان به تاکنون که عملی های شیوه از یکی

 بایست می جامع برنامة یا طرح یك فقط شهر یا محله منطقه، هر برای گوید می تفکری که یعنی .است بوده واحد برنامة اندیشة

 طرح بایدن دیگری نهاد یا سازمان هیچ که چرا است این سوال .است دولتی یریزبرنامه ادارة معموالً هم آن تهیة متولی که تهیه شود

تحقق  هزینة و اجتماع یك توسعة برای استراتژی و جزیی و کلی اهداف تعیین مؤسسه مسئول یك فقط چرا کند؟ پیشنهاد برنامه و

 گروههای که کند می پیشنهاد مقاله خود در باشیم؟ دیویدف نداشته چندگانه باور یریزبرنامه و متکثر های برنامه چرا باشد؟ آنها
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 ها طرح این .پیشنهاد کنند محله یا منطقه شهر، توسعة برای رقیب های برنامه و ها طرح که باشند جازه داشتها اجتماعی مختلف

 که طور آن اگر که کند می مطرح وی .شود انتخاب برای توسعه برنامه یا طرح بهترین آنها میان از و کنند رقابت هم با توانند می

 هم باید مثل ها برنامه این همة قاعدتاً باشد، تکنوکراتیك و عقالنی فرایندی یریزنامهبر کند، ادعا می سنتی یریزبرنامه نظریة

 مثل ها برنامه است افتاده اتفاق این که جاهایی در اند. اما شده تهیه واحدی نظری مبانی و شناسی روش براساس همگی زیرا .باشند

 مردم های و اولویت ها ارزش با بلکه ،نیست تکنوکراتیك و فنی وعیموض یریزبرنامه که دهد نشان می نکته همین و اند نبوده هم

 .دارد رابطه

ی وکالتی به شکست نگرش یکانه ریزبرنامهکند. در واقع  می پیدا معنا وکالتی واژة ی،ریزبرنامه در پذیرش چندگانه باوری با

ت مناسب است برای همه افراد در جوامع محلی نیز که  بر اساس این ایده بود که آنچه برای تجار 1616کاالهای عمومی در دهه 

ان را به سمت نگرش های جدید که توسعه طرح هایی برای گروه های ریزبرنامهمناسب است، کمك می کرده است. این نگرش 

 تماعاتاج وکیل نقش متخصص یك عنوان به ریزبرنامه  ((R. Berke, 2002.کندمیمختلف جداگانه را پیشنهاد می دهند، هدایت 

 اینجاست مهم در نکتة گیرد. می برعهده را کشورها حتی یا و ها، منطقه شهرها، ونژادی، قومی گروههای شغلی، روستایی، یا شهری

 آنها با باشد، داشته باور را گروه آن های اولویت و ها، منافع ارزش بایست می شود می اجتماع یا گروه یك وکیل که ی،ریزبرنامه که

 هنگام به ریزبرنامهکه  نیست کافی دیگر، سخن به .بکوشد اهدافشان تحقق درجهت و کند تبلیغ اهداف آنها نفع به کند، همدردی

 ترتیب این به .کند دفاع آنها از و باشد متعهد ها ارزش این بایست به می بلکه کند، توجه مشتریان های ارزش به وبرنامه طرح تهیة

 یا - شهری مقامات و به تهیه را خود های برنامه هرکدام و باشند داشته را خود انریزبرنامه توانند می مختلف اجتماعی گروههای

 دهند. پیشنهاد - کشوری و ای منطقه

توسعة  برای که گوناگونی های گزینه از مردم که است این فایده اولین دهد، می تشخیص شیوه این برای حسن سه دیویدوف

 که دارند وجود مردم از گروهی ها گزینه این از هر یك سر پشت اینکه بویژه ،شوند می آگاه دارد، وجود آنها منطقة یا و شهر محله،

 نیز آنها که رقبایی دارد که داند می ریزبرنامه وقتی زیرا .است برنامه کیفیت ارتقاء شیوه، این دومین فایده کنند. می دفاع آنها از

 امید این با است، کارش کیفیت بردن باال دارد، قرار او پای موفقیت پیش برای که راهی تنها هستند، برنامه تهیة مشغول او خود مثل

 قائل متکثر های برنامه تهیة دیویدوف برای که سومی فایده .شود انتخاب است اجتماعی گروه یك برنامة حقیقت که در او برنامة که

 تهیة برای را خود بخت توانند می حاال کنند می انتقاد یریزبرنامه وضع موجود از همیشه که کسانی" است: جالب بسیار شود می

 Campbell  and."نباشد" غلط" ایشان نظر به های برنامه از انتقاد آنها وظیفة تنها دیگر و بیازمایند های بهتر برنامه

Fainstein,1996) ) 

 

 ی وکالتیریزبرنامهمحرومیت، نابرابری و 

د و در ابعاد فیزیکی ظاهری و هویت فرهنگی اجتماعی متفاوت هستند. این برای افراد، همچنین افراد بشر متفاوت به دنیا می آین

 ی، نقطه ای مرکزی است.ریزبرنامهی وکالتی است، در ریزبرنامهگروه ها و جوامع صحیح است. مفهوم تفاوت، که نقطه شروع 
و  "دفاع از حقوق آنهایی که نادیده گرفته شده اند می پردازد ی وکالتی بهریزبرنامه"همانطور که بوسیله پل دیویدف تعریف شده 

ی تساوی حقوق خواه، شامل شناختی روشن از تضادهای متنوع حقوق اجتماعی، که ممکن است وفق ناپذیر ریزبرنامهمفهوم "

سته از افراد تفاوتهای در میان مفهوم تفاوت در چند دسته در نظر گرفته شده است. یك د (Stieglitz,1999)."باشند، می گردد

چون توانایی های ذاتی، انگیزه و تمایل به سخت کوشی( را پایه اصلی نا برابری دانسته و دسته ای دیگر اعتقاد به این دارند )فردی

ن تفاوت، ایگذارد و از جمله علتهای که نا برابری در اصل مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آنها می

ویژگی هایی چون طبقه اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و مانند آن است. دسته سوم دولت یا بخش عمومی را نماینده رسمی 

پور، ها گردند.)دانشبرابریتوانند باعث کاهش این نامیدانند که ها و قوانینی میخواسته های مردم و مسئول ایجاد و تعیین سیاست

1833) 

به  به سیاستی که شروع-داستان ظرف در حال جوش -متفاوت بودن به شیفتی از سیاست فدرال تجزیه و تحلیل مفهوم مشابه

 ، به کار گرفتهکندمی -داستان ظرف ساالد–های مختلف جامعه آمریکایی ای جداگانه تاریخی و فرهنگی گروهتشخیص هویت ه

گذارد. در هر صورت ی، تفاوت ها را شناخته و به آنها احترام میزریبرنامهشده است. جوانب مشخصی از تئوری دموکراتیك در 
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برابر فرض می کنند.  "خواست جامعه را با خواست های جامعه، یا حداقل با اکثریت آن"بسیاری از نظریه پردازان دموکراتیك 

 کنند و تالش می کنند تا از تصمیم ریزان وکالتی بیشتر بر حرمت گروه ها به عنوان وجودی جداگانه تاکید میدرحالی که برنامه

های مجزا در جامعه مسئله ساز است: شناخت تفاوت ها، ایده برابری شناخته شده به سازی اکثریت خودداری کنند. آزادی گروه

و  فاوتذاتا نیازهایی متفاوت، منابع مت "متفاوت"عنوان فراهم کردن یك نوع برخورد برای همه را تغییر می دهد. در حقیقت، ایده 

به منظور احترام به تفاوت ها(در بکارگیری آن، ). به حداکثر رساندن آزادی افرادکندمیی متفاوتی را داللت ریزبرنامهکاربست های 

وکالتی از نظر تئوری برای هر گروه اجتماعی  ریزبرنامهدر ابتدا به نفع گروه های اجتماعی دارای امتیاز است. بنابراین مادامی که 

 (Fainstein and Fainstein, 1996)، واژه عموما به معنی وکیل برای فقرا تفسیر می گردد.کندمیکار 

ی همگون نبوده و از گروه های مختلف با ویژگی ریزبرنامهی وکالتی بر پایه این درک استوار است که جامعه مورد ریزبرنامه 

ا قدرت نیست که به شکل نابرابر پخش شده ا ست. بلکه دسترسی تنه های متنوع تشکیل شده است. لذا در این جامعه ی چندگانه 

التی به ان وکریزبرنامهو جز آن( نیز یکسان توزیع نگردیده است. آنچه  )به منابع، نیز برای افراد دارا و ندار، افراد با سواد و بی سواد

افزایش ثروت و فراوانی در جوامع سرمایه داری  آن عقیده دارند و در تحلیل جامعه خود به آن توجه دارند، آن است که با وجود

پیشرفته و یا بیشتر توسعه یافته و در دوران بعد از صنعتی شدن، قسمت اعظمی از جوامع از نقطه نظر تخصیص منابع، مورد تبعیض 

ه منابع و ایجاد عدالت و ان یکی از عوامل و موانع اصلی تخصیص مناسب و دوبارریزبرنامهو محرومیت قرار گرفته اند. این دسته از 

دانند. بدین صورت که در اینگونه کشورها گروههای محروم توان ایجاد برابری بیشتر را عوامل سیاسی جاری در این کشور ها می

پور، .. به نفع آنها وجود ندارد.)دانش.تاثیر کافی بر فرآیند تصمیم گیری را نداشته و به تبع آن امکان توزیع و پخش دوباره منابع و

1833) 

 به تفاوت فرصت هایی "نابرابری"یابد، تعریف مناسب از نابرابری، محرومیت و تبعیض است. مفهوم در اینجا آنچه اهمیت می

 که یك فرد یا گروه افراد در ارتباط با فرصت های میانگین اعضای جامعه در مفهوم تفاوت های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی دارند،

ی را فرآیندی غیر سیاسی و به دور از ریزبرنامهی وکالتی رهیافتهایی که ریزبرنامهپیروان  (De la Espriella, 2009)بر می گردد.

روههای دانند که گسیستم گسترده تصمیم گیری سیاسی رسمی تلقی کرده اند را پاس دارنده منافع قدرتمندان و ثروتمندان می

ی وکالتی، گروه های محروم جامعه را به دور ریزبرنامهانگارند. پیروان تفکر نادیده می ی خودریزبرنامهمحروم جامعه را در فعالیت 

له دانند. بنابراین از بین بردن فاصاز سه زمینه رابطه بین سیستم حکومتی و مردم، یعنی رابطه های سیاسی، اداری و حرفه ای نمی

ی است، هر چند ارائه کمك ریزبرنامهاز مهمترین اهداف این دیدگاه بین تمام گروههای جامعه و به ویژه گروههای محروم حکومت، 

  (1833دانند.)دانشپور، های تخصصی و دفاع از حقوق مردم را بدون اقدامات آشکار و آگاهانه سیاسی موثر نمی

ای روه های هم منفعت به جان استراتژی ای برای ارتقای توزیع عادالنه تر منابع عمومی برای گریزبرنامهریزی وکالتی به برنامه

از آنجا که شهرهای ما به علت بازسازی  (Harwood,2003).دهدی به اسم خواست های عمومی، ارایه میریزبرنامهکاربست معمول 

ان دوباره باید به دنبال ابزاری برای ریزبرنامهاقتصادی و مهاجرت های بین المللی، به سرعت در حال تغییر و دگرگونی هستند، 

ی وکالتی به تالش های حقوق مدنی و جنبش عدالت محیطی در حال رشد ریزبرنامههش نابرابری های اجتماعی، به ویژه اتصال کا

رابطه موکلی  ی تاریخیریزبرنامهی وکالتی به دنبال بهبود کیفیت زندگی است و توانا ساختن موسسات در فرایند ریزبرنامهباشند. 

 (Harwood,2003اجتماعی است.) باال به پایین، مانند کارهای

 

 ی وکالتیریزبرنامهانتقاد به 

ده است. ی وکالتی نیز بشدت انتقاد شریزبرنامهی و آکادمیست ها، از ریزبرنامهبا وجود اینکه ارایه بوسیله بسیاری از متخصصین 

قفل شدن تصمیم سازی می انجامد. در ی وکالتی، به عنوان ابزاری برای کاهش تضادها، به ریزبرنامهمتخصصین مدعی هستند که 

( 1636)ان درنظر می گیرند. پیونریزبرنامهی وکالتی را به عنوان یك رفتار مبهم آمرانه کولونیال ریزبرنامهاین میان، فعاالن جامعه، 

را به کار نمی  انریزبرنامه ان وکالتی نسبت به ذی نفعان بیگانه شده اند، زیرا معموال آنها به طور مستقیمریزبرنامهکه  کندمیبیان 

گیرند. او از اینکه به عنوان یك حرفه، یك وکیل باشد متنفر است. زیرا که حرفه ای بودن دقیقا چیزی است که ذی نفعان معمول 

ی آورند. م ی وکالتی یا مردم ساکنین نواحی زاغه نشین، دارند. بنابراین افراد دیگر از بیرون این دانش را برای این جمعیتریزبرنامه
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ان وکالتی حرفه ای به جای برآورده ساختن خواسته های مردمی که حقیقتا برای آنها کار ریزبرنامهدر نهایت، پیون معتقد است 

 .کندمیی را مشخص ریزبرنامهرا برآورده می سازند و این به میزان زیادی نتیجه فرایند  (fund) grantorکنند، خواسته می

که همکاری حرفه ای در کاربست وکالتی همیشه به تسلط منجر نمی  کندمی، بحث کندمیون را نقد ( نظر پی1636)روسن

ی وکالتی بخشی از تالش بلند مدت برای یکپارچه سازی جمعیتی که از قبل ریزبرنامهگردد. بلکه مهمتر از آن، کاربست ادامه دار 

 و دیگر فعاالن جامعه و)ست. روسن بیان می ند که کارهای پیونحق رای نداشته اند به بحث و گفتگوی سیاسی تصمیم سازی ا

کارکنان اجتماعی( عموما قدرتمندانه برای رسیدن به اهداف خود است، وکالت برای تغییر از کانال های ثبت شده بیرونی، که 

 یکپارچگی را ارتقا نمی دهند، می باشد.

ی وکالتی ریزبرنامهی وکالتی خواسته های ذی نفعان را برآورده نسازد، یزربرنامهکه اگر  کندمیپاسخ پیون به نقد روسن، بیان 

(، به طور دقیق تر بر روی این عقاید 2666)عد، دانشمندان سیاسی، مانند یانگنفع ذی نفعان را برآورده نخواهد ساخت. در سالهای ب

د به جای دیگران صحبت کند همانگونه توانمیکس نکار کرده است و منطق هویت را ارایه داده است. مهم نیست که چه چیزی، هیچ 

که برای خودشان صحبت می کنند. برای یانگ، مشارکت همیشه برتر از ارایه در سیستم دموکراتیك است. درنتیجه، مهم نیست 

 ها باشد(.و یکی از آند صدای ذی نفعان را به گوش برساند)مگر اینکه اتوانمیتا چه میزان همکاری تکنیکی میدهد، او ن ریزبرنامهکه 

، و کندمیی مانند یك حرفه برخورد ریزبرنامه. اولی با شودمیی وکالتی، از این بحث علمی ناشی ریزبرنامهدو عقیده در زمینه 

در  نان حرفه ای انجام می گیرد، چارچوب می دهد. جامع بودریزبرنامهی وکالتی را به عنوان فعالیتی که بوسیله ریزبرنامهبنابراین 

. همچنین در موضوع کندمیی به کار می رود، زیرا آن شهروندان را به مشارکت تشویق ریزبرنامهی وکالتی در فرایند ریزبرنامه

ی بکار می رود، زیرا ساختار اقتصادی و اجتماعی برنامه ای را که بیشتر از جنبه های کالبدی اهمیت دارد به چالش می ریزبرنامه

ی بکار نمی رود، زیرا ریزبرنامهی وکالتی دیویدف، این جامع بودن در مورد بازیگران ریزبرنامهل در چارچوب کشد. بهرحال، حداق

ی آموزش دیده اند ریزبرنامهی دارند. به طور خالصه، آنهایی که در سنت ریزبرنامه 1ان حرفه ای اجازهریزبرنامهفرض می گردد که 

 خدمات حرفه ای تحویل می دهند.

ی به عنوان یك حرفه به طور مشخص تعریف نشده بود. اما ریزبرنامهگزینه  1636وم تاحدی ناواضح تر است. در دهه نگرش د

ند؟ ی کریزبرنامهی مطرح ساخت: چه کسی باید ریزبرنامهپیون درمیان دیگران، یکی از مهمترین سواالت امروز را در حیطه نظام 

ی ریزرنامهبی سری، رادیکال و یاغی گرانه هستند. این سه گزینه ریزبرنامهی حرفه ای ریزبرنامهخالص ترین گونه های گزینه برای 

ی رادیکال هنجارین آزاد سازی بشر از ریزبرنامهند همزمان وجود داشته باشند، اما مفاهیم مکملی هستند. هدف توانمیالبته، ن

ی ریزبرنامهی رادیکال موضوعات اداره شده ریزبرنامه. بازیگران تبعیض جامعه ای و دولت و نابرابری تولید شده توسط بازار است

 (Gamal,2010)دولت،

 به صورت زیر خالصه نمود: توانمیبه طور کلی انتقاد های مطرح شده از زوایای گوناگون را 

 پیش بسیار .ندنیست محلی اجتماعات نماینده واقعی همیشه عمل در وکالتی انریزبرنامه که است بوده این ایراد اولین 

 دادن فریب نوعی فقط و دهند می انجام را خود کار مشاوران و کند پیدا می نمایشی جنبة مردم مشارکت که آید می

 (Piven,1970)افتد. می اتفاق فقرا

 که محلی اجتماع منافع و خود حرفة تخصصی استانداردهای میان تضاد با وکالتی ریزبرنامه وقتی که است این دوم ایراد 

درحقیقت  هست. نیز خودش حرفة نمایندة ریزبرنامه که اینجاست مشکل بکند؟ چه باید شد، روبرو کرده آنها وکیل را خود

 که است این فن متخصص دهد. وظیفة بازتاب را ایشان های خواسته باید که است محلی اجتماع سیاسی نمایندة این

 دارد امکان کند.کامالً رد حتی یا و کند تعدیل بزند، محك تجربی( و علمی یعنی)ای حرفه معیارهای با را ها خواسته این

 که شود پدیدار می وقتی مشکل اما کند. فنی مشروع و معقول های طرح به تبدیل را مردم بتواند خواستة ریزبرنامه که

 و وکالت وظیفة یانم وکالتی ریزبرنامهو  نخواند او ای حرفه معیارهای با که بخواهد وکیلش از چیزی محلی اجتماع

 .شود سردرگمی دچار فنی داوری

                                                           

1- Authority 



 7931دو، پاییز  شمارهاول، سال  

 

6 
 

 

 

 

 حتی یا)مدت کوتاه منافع با مردم از گروههای بزرگتری درازمدت منافع میان که آید پیش است ممکن آنگاه سوم ایراد 

 با تضاد وقتی هرحال به اما ندارد، باور عمومی منافع به وکالتی نظریة .شود آشکار دیده تضاد محلی اجتماع بلندمدت(

 بکند؟ باید چه وکالتی ریزبرنامهمستغالتی(  داران سرمایه از کوچکی گروه نه و)بیاید پیش مردم از بزرگی هایمنافع گروه

 مانع فقیر اجتماعات از حمایت با وکالتی انریزبرنامه که است این اند کشیده پیش منتقدان از گروهی که دیگری ایراد 

 می باز تر اساسی اجتماعی تغییرات ایجاد برای کوشش از را اجتماعات باالتر این آن زا یا و شوند می آنها خود بازتوانی

 فقط آیا عمل کنند فقرا نفع به خواهند می که انیریزبرنامه"نویسد: می 1636 در گرا، مارکس ریزبرنامهپیون،  دارند.

 دارد احتمال چقدر کنند عمل فقیران و فع ندارهان به واقعاً انریزبرنامه اگر حتی کنند؟ نمی ایجاد تأثیرگذاری از تصوری

اقتصادی  نیروهای دارند؟ را تغییر این ایجاد قدرت واقعاً انریزبرنامه بهبود بخشد. آیا را آنها زندگی ها طرح این که

 نمی خود منافع از فقرا نفع به انریزبرنامه استدالل قوت مالحظة با سادگی به که دارند وجود قدرتمندی

 (.Piven,1970)"دگذرن

 مناسب روش فقدان در .هاست طرح  میان از گزینش برای عملی و دقیق روشی نبود شده، مطرح که پنجمی اشکال 

 به مسئول نهادهای سایر یا و شهر شوراهای یریزبرنامه های یا کمیسیون و شوراها توسط انتخاب این عمل در وکالتی،

 هاطرح سنجش در مورد و دارد گفتن برای حرفی طرح تهیة مرحلة تا وکالتی نظریة واقع در .شود می معمول انجام شیوة

 .ندارد عملی پیشنهاد

 ندارند خود های طرح اجرای برای کافی قدرت و اختیار وکالتی انریزبرنامه داده نشان تجربه :گویند می منتقدان برخی. 

 بخش یا مرکزی دولت مقامات یا و آنها توسط نیز اش هزینه و شهری تصویب مقامات توسط باید ها طرح این زیرا

 با گفتگو و با بحث تا شوند می استخدام شهری مقامات یا دولت توسط وکالتی انریزبرنامه اغلب، .تامین شود خصوصی

 با مطابق اصالحاتی ها طرح در است ممکن دراین میان البته .شود جلب شهری نوسازی های طرح با آنها موافقت مردم،

 مردم نظرات بازتاب صرفاً انریزبرنامه این پیشنهادی های طرح که افتد می کمتر اتفاق اما شود، انجام مردم نیازهای

 .محلی باشد

  چون منتخب مستقیم مردم نیستند و تصمیمشان به صورت دسته "یریزبرنامهکمیسیون "به عقیده دیویدف اعضای

میم که این تص کندمیضمن منافع عموم نیست. دیویدف پیشنهاد ی متریزبرنامه؛ این تصمیمات در شودمیجمعی ابراز 

گیری به نمایندگان مجلس واگذار شود. این اعتقاد دیویدف به کلی غیرواقع بینانه است. زیرا روشن است که نمایندگان 

به  ناگزیرند آن رای بپردازند و ریزبرنامهند خود به اتخاذ تصمیم درباره توانمیمجلس با اشتغاالت متعددی که دارند ن

گروه یا کمیسیونی واگذار کنند که اعضای آن نیز منتخب مستقیم مردم نیستند. به عالوه واگذاری تصمیمات 

ی محلی به مجالسی که ماهیت کشوری دارند کار را غیرمستقیم تر و مشکل را بیشتر می ریزبرنامههای کمیسیون

 (1833سازد.)مزینی، 

 

 جمع بندی

در آمریکا مطرح شد. این جریان در آغاز برای مبارزه با تبعیض نژادی  1691التی ابتدا توسط پل دیویدف در سال ی وکریزبرنامه

ساب ی به حریزبرنامهآن را به عنوان یك الگوی  توانمیدر شهرهای آمریکا و دفاع از مردم فقیر و محرومان شکل گرفت و بنابراین ن

ی وکالتی هم در درون حکومت و هم در بیرون آن اشاعه پیداد کرد و نظر مدیران و ریزمهبرناآورد. با این وجود این اندیشه، 

ان شهری را بیشتر از پیش به سمت وظایف اجتماعی و عدالت طلبی در توسعه و عمران جلب نمود. این جریان هم بستگی ریزبرنامه

 معه آمریکا مطرح شده است. دارد، که به طور همزمان در جا 1ی عدالت خواهریزبرنامهنزدیکی با 

 این رواج از پیش دهه و یك شدند ساخته مشارکت مفهوم براساس که بود هایی نظریه پیشگام وکالتی به بیان دیگر نظریة

 یریزبرنامه نوعی برای راهکارهایی و نکند بسنده سنتی یریزبرنامه به نقد تا کوشید شهری یریزبرنامه عرصة در کم دست ها نظریه

ی وکالتی ریزبرنامهبا وجود نقدهایی گسترده ای که به  نظران صاحب از بسیاری نظر مطابق آورد. پیش محور و مردم گانه باورچند

                                                           
1 Equity Planning  
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 یریزبرنامه در ای ریشه دگرگونی باشد وکالتی نتوانسته نظریة اگر وارد شده و در بسیاری موارد نیز صحیح به نظر رسیده اند و حتی

کند و در واقع اهمیت توجه به گروه های  بیشتر را مردم نظرات اهمیت توانسته کم دست وجود آورد، به محلی و ای منطقه شهری،

 محروم و ناتوان در رساندن عقاید خود به گوش مسئولین را مطرح سازد.
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 چکیده

طراحی شهری روز به روز از  ریزی ودر ایران نیز با سلطه تدریجی حرکت سواره بر فضاها و معابر شهری، برنامه

های اجتماعی و فرهنگی فضاهای شهری کاسته ه و در نتیجه از ارزش ها و جاذبهمقیاس و نیاز انسان پیاده دور شد

ی حشده است. لذا هدف تحقیق حاضر تأیید بر بازشناسی، اهمیت معابر پیاده، به عنوان یکی از ابزارهای مهم در طرا

 دتوانمییابی اجزاء مهمترین چالشی است که فراروی طراحی منظر قرار دارد و مکانو مدیریت شهری بوده است. 

به جذابیت و ایمنی طراحی بیفزاید. منظر خیابانی در نهایت طراحی چیدمان مجموعه عناصری است که ساکنان 

ت آمد و شد نیز یا عابران با هر سنی، تناسب و جذابیت را در هنگام فراغت و هم چنین در استفاده از تجهیزا

ها از روش روش تحقیق این پژوهش تحلیلی توصیفی و میدانی می باشد و برای جمع آوری داده احساس کنند.

های این مقاله بیانگر آن است که پیاده رو های شهر اردبیل با یافته ای و میدانی استفاده گردیده است.کتاب خانه

باید بینش بسیار وسیع تری نسبت به اهمیت پیاده رو در زندگی معضالت و مشکالتی مواجه اند و مدیریت شهری 

 شهروندان داشته باشد.

 

 معابر پیاده، عابرین پیاده، منظر سازی، اوقات فراغت، شهر اردبیل. کلیدی: واژگان
 

 بیان مسئله -7

اهد شکل گیری فضاهای انسان مبنا و مرجعی طبیعی برای طراحی شهر های ما بود ولی متأسفانه در طراحی شهری معاصر ش

شهری هستیم. که کمترین توجه به تردد و مسائل عابرین دارد. که این بی توجهی منجر به وقوع تصادفات، تداخل عابر پیاده با 

سواره، عدم راحتی عابرین، نبود امکانات مختلف جهت استفاده عابرین، عدم همخوانی عرص با میزان تردد، کف سازی نامناسب، 

.. از جمله جوانب موضوع حاضر است. اگر بپذیریم که عابر پیاده مهمترین رکن ترافیك بعد از وسیله .ضی نامناسب وعدم شیب عر

باشد، برای نظم بخشی به چگونگی عبور عابرین در معابر داخلی شهری و کاهش تأخیرهای زمانی ناشی از عبور و مرور در نقلیه می

فیکی و تکرار تشکیل تشدید ترافیك و تداخل مسیرهای عابرین پیاده و وسایل نقلیه الزم این افراد و جلوگیری از بروز حواث ترا

است عبور عابرین پیاده در معابر شهری ساماندهی گردیده و معابر پیاده بعنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت شهر و طراحی شهری 

 [1.]مورد توجه قرار گیرد

گفت: فضای عمومی)پیاده رو( فضایی است که در آن با غریبه  توانمیپیاده روها  در مورد فضاهای عمومی موضوع مشخص شده

ها سهیم هستیم، مردمی که اقوام،دوستان یا همکارمان نیستند. فضایی است برای سیاست، مذهب،دادوستد،تفریح و ورزش،فضایی 

، فرهنگ شهری و مباحث روزمره را بیان برای هم زیستی مسالمت آمیز و برخورد های غیر شخصی، فضای عمومی، زندگی جمعی

 . کندمی

سیاسی رشد یابنده و بالنده است، فضایی مملو از کثرت  -فضای عمومی شهری، نماد کالبدی حضور اندیشه های اجتماعی

نموده و های جمعی دفاع های فردی از حقوق و ارزشارزش وتنوع که زمینه گفتگوهای جمعی را بوجودآورده و یا تأکید بر حقوق و

بخشد. در قواین راهنمایی و رانندگی کشورمان عابر خاطرات جمعی و هویت پایدار شهروندان را تجسم می نهایتاً تعلق و دلبستگی،

 پیاده به این صورت تعریف شده است: 



  های شهریفصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش

 

12 

 

 

 

 

یاده رو از دیگر پشخصی که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می نماید و یا بنا به تعریف 

نظر راهنمایی و رانندگی ایران، قسمتی از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور افراد پیاده اختصاص یافته است. 

 [2.]پیاده رو هر یك از دو طرف خیابان که مردم پیاده از آنجا رفت و آمد کنند

شی پیاده روی شهر اردبیل بر رفت و آمد شهروندان جهت ایجاد شرایط طبق متن بررسی شده در این میان کیفیت فیزیکی چال

فرهنگی و محیطی متناسب با نیازهای آنان و همچنین بعدهای مختلف شهری مخصوصاً ارتباطی صحیح و مناسب صورت گیرد تا 

 شهروندان با مشکالت مواجه نباشند.

 

 سواالت و فرضیه تحقیق -2

 د باشد؟توانمییل چه مواردی چالش های پیاده روهای شهر اردب .1

 د باشد؟توانمیشارکت شهروندان در نگهداری بهینه پیاده رو چه م .2

  به نظر می رسد عدم تطابق کف پوش های پیاده رو های شهر با اقلیم آب و هوایی مناسب برخوردار نیست و از

 مناسب نیست.  جمله عدم تطابق اندازه عرض های پیاده روهای شهر با میزان شلوغی پیاده روها

 رسد مشارکت شهروندان شهر اردبیل از اصول مناسبی در جهت مدیریت مناسب پیاده روی برخوردار به نظر می

 نیست.

 

 پیشینه تحقیق -9

 در مورد پیاده رو ها)پیاده روی( مطالعات بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته شده است. نمونه ای از این تحقیقات عبارتند از: 

حرکت پیاده طبیعی ترین،قدیمی ترین وضروری ترین شکل جابجایی  تحت عنوان پیاده رو 1831مقاله خود در سال  پاکزاد در

انسان در محیط است ئو پیاده روی هنوز مهم ترین امکان برای مشاهده مکان ها، فعالیت ها واحساس شور و تحریك زندگی و کشف 

رو دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی،احساس تعلق به محیط و دریافت ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط است پیاده 

حیات مدنی تنها با [ 1شود.]میکیفیت های محیطی است چهره شهر بیشتر از طریق گام زدن عابر پیاده در فضای شهری احساس 

ذیر است، و تنیجتاً با توسعه عرصه های امکان حضور پیاده ی همه مردم و وجود پیاده راه های مناسب و مطلوب در شهر امکان پ

عموئمی شهری انسجام اجتماعی محقق می گردد. اما بایددانست که ایجاد انسجام اجتماعی مستلزم،ایجاد فرصت برای همه ی مردم 

وانند تاست تا از طریق دسترسی به منابع مالی،فرهنگی و اجتماعی و از طریق مشارکت در روند تصمیم گیری و روابط اجتماعی ب

به هویت فردی و اجتماعی دست یابند و متقابالً فقدان انسجام اجتماعی همواره به ایجاد تمایز و شکلهای جدید محرومیت منجر 

گردیده،حیات مدنی را دچار اختالل می نماید. لذا امکان حرکت آزادانه و ایمن در سطح فضاهای عمومی شهری زیربنایی ترین 

روها نیز همچون سطوح خدماتی در خیابان ها و پیاده [4نی در عرصه های زندگی شهری است.]مدشرط کالبدی احیای حیات 

بزرگراه ها،دارای سطوح خدماتی هستند،این طبقه بندی طیفی از حرکت کامالً روان تا تراکم حداکثر حرکتی را شامل 

ابران پیاده در زمان مشخص انجام میگیرد. پیاده محاسبه سطح بندی خدماتی بر پایه عرض متوسط پیاده رو و تعداد کل ع.»شودمی

روهای کم عرض دارای عناصر فراوان منظر ساز، موجب ازدهام و شلوغی بصری و کالبری و تراکم باال در سطوح خدماتی پیاده روها 

 [1.]می شوند
 

 روش تحقیق -4

ها و آرشیوهای و اطالعات از کتابخانه ی داده هااین تحقیق بر اساس روش های توصیفی،تخصصی می باشد و برای جمع آور

گیری شده است همچنین برای تجزیه سرفصل ها و نهاد هایی مرتبط و همچنین بازدید های میدانی از محدودهی مورد مطالعه بهره

 و تحلیل اطالعات از روش توصیفی،تحلیلی و استنباطی استفاده شده است.
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 مبانی نظری -5

 مفهوم پیاده رو   5-7
ور از پیاده روی شهری معابری با باالترین حد نقش اجتماعی اند که در آنها تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقلیه منظ

. پیاده راه ها ابزاری برای بروز فعالیت جمعی می شودمیموتوری تنها به منظر سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده 

 [8.]باشند

د زندگی و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر آورده و مردم را تشویق به حضور توانمییاده مدار بودن فضا به عقیده پاکزاد،پ

بهداشتی ونیز بهبود کیفیت زیست محیطی منطقه و یا  ،اجتماعی داوطلبانه در شهر کند که این امر باعث ارتقای سطح اقتصادی،

 .شودمیشهر 

اده برای توقف، مکث، تغییر جهت وتماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است. از این در پیاده راه ها، آزادی عمل انسان پی

 شهروندان به تدریج به حضور در شهر و انجام فعالیت های مدنی عادت کرده و زمان بیشتری را در فضاهای شهری می گذرانند.

 

 شهر هایپیاده رو عملکرد 5-2

ای مبلمان محیطی شهرنشینان و هم از  نظر تأمین نیازهای فرهنگی، اجتماعی هم از دیدگاه تأمین نیاز ه شهر هایپیاده رو

مهم ترین .شهرنشینان و هم از نظر تأمین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط و تعادل اجتماعی آن در جایگاه درخور اهمیت دارد

 [4شود.]میکارکردهای پیاده روی های شهر اشاره 

 و به فضاهای شهری جنب و جوش و حرکت می بخشد. کندمیکمك پیاده روی به سالمت ونشاط افراد  .1

 پیاده روی نقش مهمی در کاهش آثار مخرب زیست محیطی و رسیدن به توسعه پایدار دارد. .2

 .ندکمیپیاده روها منابع انرژی غیرقابل تجدید را مصرف نمی کنند محیط زیست شهر را به هم نمی زند و آلوده ن .8

 پیاده روی در مقایسه با سایر وسایل نقلیه ناچیز است. هزینه تأمین شبکه مناسب .4

پیاده روی تنها فرمی از حمل ونقل است که در آن عالوه بر عملکرد حرکت،عملکردهای اجتماعی،فرهنگی به نسبت  .1

 باالیی اتفاق می افتد.

 

 پیاده روها در کیفیت زندگی مردم کارکرد   5-9
از ویژگی ها و معیارهای مهم ارزیابی شهری سالم و آرام بخش است. زیبایی نقش  زیبایی، آراستگی، پاکیزگی و انسجام بخشی

مهمی در ایجاد عالقه و وابستگی به محل زندگی روزمره دارد و واضح است که وقتی شهروندان به محل زندگی خود عالقه نداشته 

ارت دیگر، زیبایی شهر عالوه بر تأثیر آرام بخشی که باشند در نگهداری و زیبایی آن نیز از خود حساسیتی نشان نخواهد داد. به عب

. بنابراین این یك رابطه ی دو طرفه در توجه به زیبایی شهر وجود دارد کندمیدارد شهروندان را تشویق به حفظ ونگهداری شهر نیز 

یاده روها، روشنایی پیاده روها اجزای شهر، عناصر سازنده شهر متنوعند عبارتنداز: مبلمان شهری، نمای ساختان ها،رنگ بندی کف پ

د محل زندگی خود را زیبا ساخته واز این طریق نه تنها به توانمی.. که با شناخت آن ها و فراهم بودن آن ها در شهر شهروندی .و

 [9.]بلکه حقوق شهروندان دیگر را که همسایگی و همشهری او هستند به رسمیت بشناسد کندمیزیبایی شهر کمك 

نیز همچون سطوح خدماتی در خیابان ها و بزرگراه ها، دارای سطوح خدماتی هستند. این طبقه بندی طیفی از  پیاده روها

محاسبه سطح بندی خدماتی برپایه عرض متوسط پیاده رو و تعداد . »شودمیحرکت کامالً روان تا تراکم حداکثر حرکتی را شامل 

 .کل عابران پیاده رو در زمان مشخص انجام می گیرد

پیاده رو های عریضی که تراکم عابران در آن کم باشد، تهی و کسل کننده و غیر جذاب به نظر می رسند. پیاده روی های کم 

 عرض دارای عناصر فراوان منظر ساز،موجب ازدهام و شلوغی بصری و کالبدی وتراکم باال در سطوح خدماتی پیاده روها می شوند.

 

 ی شهریروهافرهنگ بهره برداری از پیاده  5-4
اگر مسیرهای پیاده جذاب باشد تعداد بیشتری از شهروندان از آنها استفاده می کنند. مردم پس از گذراندن امور جاری به قصد 

. همچنین سفرهای طوالنی تری به شودمیرسیدن به منازل حرکت نمی کنند در نتیجه ترافیك شهر در ساعات مختلف روز توزیع 
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رد. از آنجائیکه در فضاهای شهری مخصوص پیاده، پیاده رو ها با فضای اطراف در تعامل قرار دارند رعایت صورت پیاده انجا می گی

یکسری اطوال در طراحی این فضاها به زیبایی بصری و مطلوبیت این مسیرها از دیدگاه شهروندان می افزاید و سبب جذب شمار 

 [3.]گردد بیشتری از افراد به پیاده روی می
 

 ی شهریاقلیم در پایداری پیاده روها ش نق  5-5
مصالح کف سازی غالباً ماندگارترین بخش سازنده منظر خیابانی به شمار می آیند. انتخاب مصالح کف سازی معموالً با توجه به 

 .شودمیهایی کلی و مقاصد طراحی خیابان و شرایط آب و هوایی محلی انجام رو، مشخصهمقیاس)عملکردی( پیاده

هایی که آب و هوای سردتری دارند استفاده از مصالح مقاوم تر که امکان انبساط و انقباض را در شرایط حاد تغییر دما  در شهر

. در مکان هایی که بارش شودمیفراهم سازند و توانایی مقاومت در مقابل نمك و سایر مواد ذوب کننده را نیز داشته باشد توصیه 

ه از مصالحی با بافت سطحی بیشتر و قدرت جذب فزونتر، مفید است. در بسیاری از مناطق برف بیشتری در سال دارند استفاد

اری . افزون بر آن، ماندگشودمیسرد)یخبندان( برای ذوب یخ و برف از شبکه های الکتریکی گرماساز در میان کف سازی ها استفاده 

 [3.]زیاد و سهولت تعویض نیز در فرآیند طراحی درنظر گرفته می شوند
 

 پیاده روها در ایران  استاندارد  5-6
به طور معمول در هر جامعه ای بخش های چندگانه ای وجود دارند که موضوعات ویژه ای را در حیطه ی طراحی و اجرای 

ی و طراحی، بخش مرتبط با تسهیالت عمومی، نگهداری ریزبرنامهمنظر خیابانی کنترل میکنند. این بخش ها عبارتند از: بخش 

ها و سطوح مورد نیاز، بخش مربوط به پارک و فراغت، بخش جنگلداری مربوط به کاشت درختان و فضای سبز خیابانی، بخش اهر

در »های مرتبط با توسعه اقتصادی در زمینه هماهنگی با مالکان خصوصی و کنترل مکان استقرار مبلمان در خیابان های خصوصی. 

یطه منظرسازی، در تمایز مسیر حرکتی در پیاده رو و از جمله امکان عبور راحت دو صندلی مقیاس محلی ضوابط ویژه معلولین در ح

 [8یابی کاشت های ویژه متمرکز است.] چرخ دار از کنار یکدیگر و همچنین میزان شیب و مکان

انتهای جدول ها می بیشتر جوامع به تدوین استاندارد هایی در مورد فاصله درختان خیابان از تقاطع ها، مدخل کوچه ها و 

پردازند تا بدین وسیله مانع قطع دید به ترافیك مقابل و عابران حاضر در چهارراه ها شوند، برای آنکه نیاز های محلی همواره در نظر 

-6در بسیاری از جوامع،فاصله ای در حدود "معموالً بخش حمل ونقل(، ضروری است.)گرفته می شوند،هماهنگی با بخش مدیریت

 [6.]درختان خیابانی در معابر مسکونی یا چند عملکرد در نظر گرفته شده است بین 1/3
 

 یافته های تحقیق-6

 موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل  6-7
دقیقه و  24درجه و  83شهر اردبل در شمال غربی ایران قرار گرفته و مرکز استان اردبیل است این شهر در عرض جغرافیایی 

متری از سطح دریا واقع بوده و در فالت اردبیل بین  1166دقیقه قرار دارد، شهر اردبیل در ارتفاع  26 درجه و 43طول جغرافیایی 

های باغرو و سبالن واقع شده است. اردبیل دارای آب و هوای زمستان سرد و تابستان های مالیم است. جمعیت شهر اردبیل کوه

 .هزار نفر می باشد 166حدود 

 

 در شهر اردبیل وضعیت پیاده روها  6-2
 26/1بر اساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن، شهرسازی، سرانه مطالعات قابل قبول فضای پیاده روها در شهر ایران بین 

 [1.]متر خواهد بود 36/1تا  %46متر جهت حریم کاربریها عرض مفید بین  %36متر بوده که با کسر  16/2تا 

موجود در شهر اردبیل به گونه ای است با جمعیت شهری اردبیل مناسب نیست.  در حال حاضر مساحت پیاده روهای شهری

به چالش های پیاده روها پرداخته است که از خیابان بازار تا تازه میدان برای خرید  68بنابراین سازمان شهرداری اردبیل در سال 

 شهروندان بدون حمل و نقل و بی ترافیك رسیدگی خواهند کرد.
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 ی پیاده روها در شهر اردبیلهاچالش  6-9

 پیاده روهامصالح  کیفیت پایین  -6-9-7
ه این امر ..( ک.یکسان نبودن مصالح و استفاده از مصالح مختلف به صورت کامالً سلیقه ای) بتن، آسفالت، موزاییك، کفپوش و

ابرین در خیابان گردیده است. وجود خرابی و باعث بد منظری معابر پیاده و به تبع آن کاهش انگیزه در استفاده از پیاده رو توسط ع

شکستگی رویه پیاده رو اغلب قسمت های پیاده روها در محدوده مورد مطالعه دارای شکستگی، نشست و چاله های بی شمار می 

)برسی گرددباشد که این امر عالوه بر ایجاد منظره بد در خیابان ها موجا ایجاد مشکل در تردد عابرین خصوصاً افراد معلول می 

 میدانی(.
 

 پیاده روهاناهموار  بودن سطح   -6-9-2
هم سطح نبودن کف پیاده روها باعث مشکالت عدیده برای گروه های مختلف عابرین پیاده)معلوالن، کودکان، سالمندان، افرادی 

   1شکل  )برسی میدانی(.که چرخ دستی حمل می کنند و...( شده است

 
 گارنده()نتصویر اختالف سطح  7شکل 

 

 شرایط میزان روشنایی پیاده روهای شهر اردبیل -6-9-9
واحد اندازه گیری میزان روشنایی، لوکس است. منابع روشنایی و المپ های مورد استفاده برای نور رسانی خیابان و محوطه 

می شوند. در عین حال که های پارکینگ با توجه به شیوه های نورپردازی آن ها بر روی زمین در طیف یك تا پنج دسته بندی 

بسیاری از جوامع به حداقل میزانی از روشنایی در سواره روها توجه دارند، تنها معدودی از آنها این نور رسانی را پیاده راه ها و 

 محوطه های پیاده رعایت می کنند

زم برای دشهروندان هم از لحا  روهای شهر اردبیل از شرایط نور کافی در شب برخوردار نبوده و لذا امنیت الپیاده بیشتر 

 جسمی و هم اجتماعی فراهم نیست.)برسی میدانی(.

 

  پیاده روها و طراحی  فنی چالش های -6-9-4
 عدم تناسب عرض معابر)کم بودن عرض( با میزان ترافیك پیاده و کاربری های پیرامون مسیر .1

   )2شکل( سطل زبالهکمبود امکانات رفاهی)مبلمان شهری( مناسب نظیر نیمکت، آبخوری،  .2

 نداشتن شیب مناسب عرضی جهت تخلیه آب های سطحی .8

باجه های تلفن، صندوق های پست، صندوق صدقات، )عدم مکان یابی مناسب مبلمان شهری در مسیرهای پیاده .4

 دکه های روزنامه فروشی و...(

 نی بوس و...عدم وجود امکانات رفاهی مناسب در محدوده های منتهی به ایستگاه های تاکسی، می .1
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 وجود خط آسمان نامنظم و اختشاشات بصری در حد باال. .9

 

  پیاده روهانامناسب بهره برداری از   فرهنگ -6-9-5
  ایجاد سد معبر توسط فروشندگان و مغازه داران .1

 ریختن زباله در معابر .2

 یاده خصوصاً موتورسیکلت ها( در محدوده های معابر پ)پارک( نابجا و سائط نقلیه موتوری)توقف .8

 تردد موتور سواران در معابر پیاده .4

 ..(.خط کشی عابر و ،عدم توجه عابرین پیاده به عالئم راهنمایی و رانندگی) چراغ های راهنمایی .1

   )8شکل ( پایین بودن و فرهنگ پیاده روی و تمایل به استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه موتوری. .9

 

  
خیابان اصلی شهر  هجانمایی نامناسب سطح زبال - 2شکل 

 )نگارنده(اردبیل

تصویر سد معبر دست فروشان در پیاده روها)  -9شکل 

 مددی(

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد -1

در طراحی پیاده روهای شهری، باید به نکات ظریف هنری از جمله جنس مصالح،رنگها و مسائل اقلیمی توجه ویژه داشته بهره 

خیابانی که در گذرگاه و محل تردد پیادگان قرار می گیرند، بنابراین مزاحمتی در رفت و آمد  الزم را برد، نیمکت ها  صندلی های

 مردم ایجاد کنند و پیش از اینکه استفاده کننده، مردم و ترددشان را نظاره کند.

ودن بننواخت کیفیت و خدمات و وضع ظاهری پیاده روهای شهری شهر اردبیل برای مردم یکنواخت و کسالت بار شده است. یک

مسیرهای پیاده رو از یك طرف در کمبود سرانه و نیز کیفیت آن و از طرف دیگر موجب نارضایتی اکثریت شهروندان شهر اردبیل 

شده است. شهر اردبیل با توجه به مطالبی که عنوان شد با کمبود بودجه پایین و عدم مشارکت مردم با مشکالت مواجه است. لذا با 

ی و مدیریت مناسب شرایط استفاده از این فضا و مبلمان شهری ریزبرنامهش ها، وظیفه مدیران شهری این است که توجه به این چال

 را برای شهروندان اردبیل فراهم نمایند.

با توجه به معضالت و چالش هایی که در بخش پیاده روهای شهر اردبیل وجود دارد، مهمترین راهکارهایی که برای برطرف 

 پیشنهاد کرد عبارتند از: توانمیعضل کردن این م

 ردبیلا شهردر فضای پیاده روهای  ساباط( با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی، محیطی و سنتی )استفاده از سایبان -

در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات برای رفاه عابرین)نظیر محل های استراحت موقت، آبخوری، سرویس های  -

 اردبیل شهر ده رودر محدوده پیا بهداشتی و...(

 اردبیل شهر اعمال محدودیت برای مغازه داران در جهت پرهیز از گذاشتن وسایل در محدوده پیاده رو -

وده در محد تجاری، اداری، تبلیغاتی و...( در جهت ارتقاء سیمای خیابان و کاهش اغتشاشات بصری)ساماندهی تابلوها -

 اردبیل شهر پیاده رو
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در مسیرهای پیاده با ایجاد رمپهای استاندارد در جهت تردد راحت عابرین دارای شرایط  از بین بردن اختالف ارتفاع -

 معلوالن، سالخوردگان، کودکان و...()خاص

سازمان دهی دست فروشان و متمرکز نمودن آنها در مکانهای مشخص در جهت جلوگیری از اختالل در حرکت  -

 پیاده

 پارک و حرکت()واران مختلف در صورت تعرض به محدوده عابرین پیادهاعمال قانون و برخورد با رانندگان و موتورس -

 طراحی و اجرای مسیرهای پیاده مطابق ضوابط پیاده روسازی مراکز پیاده شهری. -

 چاله ها، شکستگی ها و...()ترمیم و بازسازی خرابی های مسیرهای پیاده -

 

 منابع

 .1862ان،، ناشر: جامعه ی مشاور ایر21آینده شهری قرن ر, صادقی، .1

 .1831، انتشارات آزاده،«دایره المعارف معماری و شهرسازی» ا , ,سید صدر .2

 .1839راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، انتشارات شهیدیم,  پاکزاد، .8

  .1839منصوریان، ماه فرید تهیه طرح و انواع طرح ها، ناشر: دفتر نشر معانی .4

 .1862سالنامه شهرداری شهر  اردبیل,  .1

ل و حم یکنفرانس مهندس نینهم ،یو توسعه شهر یارتباط متقابل حمل و نقل همگان ی، بررسدیمج ،یرانیمش یدیف .9

 .1833 ،تهران یشهردار كیتهران، معاونت حمل و نقل و تراف كیتهران، سازمان حمل و نقل و تراف ران،یا كینقل و تراف

ی علل موثر بر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی: مدی نژاد، احمد؛ بهنام جاللی و فخرالسادات هاشمی نسب،، بررس .3

اولین همایش ملی ترافیك و  ،مورد مطالعه: شهروندان دارای گواهینامه رانندگی شهر زاهدان)با تاکید بر عامل انسانی

  .1866,کرمانناجا  ایمنی، کرمان،دفتر تحقیقات کاربردی

 مطالعه موردی شهر اردبیل(  , دومین)در بعد پیاده روها درویشی ی , معضالت  سیستم  زیرساخت ترافیك شهری 

 .1868,شهری,تبریز توسعه و معماری سازه، المللی بین کنگره

 یاحددهاقان:کارشناسو یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهر كیتراف یهاینظم یعوامل موثر در ب یبررس ,محمدرضا ,زاده ینظارت .3

  .1833,یارشد جامعه شناس
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 سنتیپذیر در تعامالت اجتماعی محله های ناصرتجمعبررسی نقش ع

 
 2، محمد پیر محمدی7،محمد تیموریان7فرزاد رحیمی نژاد

 اسالمی،لرستان،ایراندانشگاه آزاد گروه معماری،واحد خرم آباد، ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری -1

 اسالمی،لرستان،ایرانآزاددانشگاه  گروه معماری،واحد خرم آباد،،مدرسدکترای معماری و  -2

rahimifarzad2@gmail.com 

 

 چکیده

 زمینه و یابند می وقوع امکان آن در اجتماعی روابط و تعامالت که هستند مکانی های مسکونی دارای محله

محله ها دارای یك سری عناصر شاخص هستند  .آورد می فراهم را گفتگو و شهروندان به چهره چهره دیدارهای

 زندگی در آنان مشارکت و شهروندان حضور برای که  مکانهایی جاد تعامالت اجتماعی می شوند.که باعث ای

 تجربه همچنین و های شهری مکان کیفیت ارتقا تعامالت اجتماعی در موثر نقش وجود با الزم است، جمعیشان

 این ویژه ایگاهکشورمان، ج شهری طراحی ادبیات در ایران، تاریخی شهرهای در شهری عمومی فضاهای غنی

بررسی  پژوهش، این از هدف .است نگرفته قرار کاوش مورد خوبی به امروزی شهری عمومی فضاهای در موضوع

 پژوهش در راستا این در .است تعامالت اجتماعی ارتقاء منظوره ب سنتینقش عناصرتجمع پذیر در محله های 

 نتایج  .تحلیلی است – توصیفی ماهیت، و روش براساس و کاربردی نوع از هدف، اساس بر تحقیق روش حاضر،

 سبب ایجاد در،شهری عمومی فضاهای در سنتی های محله پذیر عناصرتجمع که نقش دارد آن از حکایت تحقیق

 رویدادهای و فعالیت نقش محله های سنتی،  که این عناصر در ای گونه است به شده اجتماعی تعامالت

 .اند داشته جمعی و... را به خوبی خاطرات،مکان
 

 محله، تعامالت اجتماعی، تجمع پذیر، سنتی، مکان های شهری. :کلیدیگان واژ

 

 

 مقدمه -7

 شهروندان حضور برای مکانهایی محله ها دارای یك سری عناصر شاخص هستند که باعث ایجاد تعامالت اجتماعی می شوند.

در سالهای اخیر،  .رساند می حداکثر به را سرزندگیشان آنها به کیفیات پرداختن که ،هستند جمعیشان زندگی در آنان مشارکت و

محیط کالبدی که در برخی شهرها ایجاد شده است، به طور عملی از مناسبات دوستانه شهروندان جلوگیری کرده و مردم را از 

سازی این روابط با اتخاذ تعامالت اجتماعی مناسب دلسرد نموده است. راه حل این مسئله از نظر اندیشمندان علوم اجتماعی، باز

ی و طراحی فضاهای شهری بتوان به گونه ای ریزبرنامهراهکارهایی مانند فراهم آوردن عرصه های تعامل می باشد. هنگامی که در 

عمل کرد که مشوق حرکت پیاده در شهر شد، آنگاه حضور پذیری، سرزندگی، دیدن و دیده شدن به شهر برگشته و چنین کیفیت 

افزایش سطح تعامالت اجتماعی شده و فضای شهری و محله های وابسته به آن به تعریف و جایگاه واقعی خود بر خواهد  هایی باعث

گشت. اما امروزه مکان های ناامن حضور مردم را در محله ها وشهرها به عنوان شهروندان جامعه مدنی، کمرنگ ساخته اند. بنابر این 

فراهم شود تا پیرو آن بتوان مردم را به حضور و مشارکت در فضاهای شهری ویژه آنان می بایست در ابتدا امنیت مکان ها 

به این ترتیب احساس جمعی اجتماع های محلی و وابستگی های احساسی به یك (. 1862و همکاران،  فخر الهی فراخواند)سیف

 سنتیاصرتجمع پذیر در محله های بررسی نقش عن پژوهش، این از هدف( Huffman,2006.)مکان در حال ناپدید شدن است

 روش براساس و کاربردی نوع از هدف، اساس بر تحقیق روش حاضر، پژوهش در راستا این در .است تعامالت اجتماعی ارتقاء بمنظور

   .تحلیلی است – توصیفی ماهیت، و
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 محله -2

 مدنی مشارکت گرایانه، خرد فکری های پایه براساس که جامعه است افراد اجتماعی زندگی بروز مکان و ظرف ،شهری فضای

 می را مردمی مشارکت و اجتماعی تعامل این .شکل می گیرد انسانی ارزشهای پایه بر گرفته شکل جمعی رفتارهای و آحاد جامعه

 می دهد قرار خود تاثیر تحت را شهری و فعالیتهای انسانی روابط که شمرد بر شهری فضای محتوای اساسی و عنصر اصلی توان

د از ابعاد مختلف تعریف شود. هر یك از این ابعاد مختلف، تعریف خاص توانمیمفهوم و واژه محله  ،(. به طور کلی1381 پارسی،(

به منزله محله  توانمیرا  Townshipو   Neighbourhoodدو واژه  ،بر اساس ادبیات جهانی ،خود را ارائه می دهند. برای مثال

 ،نفر را در بر می گیرد. واژه اول 46666تا  11666نفر و  16666تا  2666یت آنها به ترتیب برای ترجمه کرد، در حالی که جمع

که عالوه بر بزرگی در اندازه، دارای  شودمیمحله مسکونی است که دارای هویت مشخصی است، اما واژه دوم به محدوده ای اطالق 

 ,3002سوپر مارکت و مراکز تفریحی است) ،از جمله مدرسه فرصت های شغلی متنوع است. این محله دارای تجهیزات الزم

Barton,et al نفر( با دامنه نوسان شعاع 8166 -9216خانوار)در حدود  366 – 1216محله کالبد سکونت و اشتغال ،(. در ایران

 (.1833)حبیبی و مسائلی،شودمیتعریف  دقیقه( 4-1)دسترسی پیاده

 

 تعامالت اجتماعی -9

 جا آن از اما. دهد ادامه خود اجتماعی حیات به تواند می که هاست انسان دیگر با تعامل در و است اجتماعی موجودی انسان،

 یکی فرادا بین سالم ارتباط حفظ و برقراری شود، می ایجاد ها انسان بین اجتماعی تعامالت همین در نیز ها کنش ترین پیچیده که

 کسب علت به و زمان گذر در اما است دیگر های انسان تمام پذیرای خود نهاد رد انسان. شود می محسوب کارها دشوارترین از

تعامل .پردازد می دیگران با ارتباط برقراری به نامناسب وضعیت در و دهد می دست از را باور این زیادی میزان به مختلف تجربیات

نشی میان آنها شود و این نوع واکنش برای هردو طرف اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واک

شناخته شده است. بنابراین روابط بدون معنا در زمره این  تعریف قرار نمی گیرند. البته تعارف دیگری نیز برای تعامالت اجتماعی و 

ا و خود مستلزم تعریف رویداده د یك موضوع فیزیکی، یك نگاه، یك مکالمه و ارتباط بین افراد باشد کهتوانمیبرقراری ارتباط، 

های اجتماعی است)دانشپور و فعالیت های متناسب و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروه ها و شبکه

 (.1839چرخچیان،

 

 اجتماعی تعامالت بر مؤثر پذیرعناصر تجمع -4

 .پردازند می آن به خود، معین نقشهای و هنجارها توقعات، ساسا و بر داده شکل را اجتماعی ارتباطات خود، منافع اساس بر افراد

 ممکن راستا حتی این در .است آن در ماندن برای فرد تصمیم در قوی سایرین، عاملی همراه به مکان در فرد حضور نحوه بنابراین

 الگوی اقتصادی، مذهب، گروه قوم، طبقه، لحا  به هاآن مشابه خصوصیات با آن، افرادی در که هایی مکان جستوجوی در افراد است

 و مالقات مشوق افراد، همگن بودن باآنکه اما .بشناسند دارند، حضور مشابه نژاد و تربیت کودکان نحوه درآمد، تحصیالت، زندگی،

 غیر اجتماعی مکانهای حال است، درعین مکان آن به دلبستگی درنتیجه ارتقای و و اجتماعی فیزیك مکانهای با تعامل افزایش

در ادامه (Marcus & Sarkissian,1986).کنند تجربه را آزاد و غنی اجتماعی تعامالت و بودن باهم تا افراد است فرصتی نیز همگن

 اجتماعی نقش دارند رو به طور مختصر بررسی می نماییم. تعامالت عناصر تجمع پذیر که بر

 

 پیاده روها)معابر کم عرض( -7-4
های امروزی عمالً فرصتی برای تعامالت شهردر کالن .شهریای بوده نه کالنت زندگی محلهسنت زندگی شهری ما یك سن

رو در گذشته جایی برای و این حالی است که پیاده شودمیرو پیدا نحتی پیاده شهرها. در برخی مناطق شودمیاجتماعی پیدا ن

 زندگی جمعیشان در آنان مشارکت و شهروندان حضور برای مکانهایی مدار، پیاده شهری فضاهای  .تعامل همسایگان بوده است

 عنوان به شهر در را مردم ناامن حضور های مکان  .رساند می حداکثر به را سرزندگیشان آنها به کیفیات پرداختن که هستند

 شهری مراکز مدنی حیات تجدید در دتوانمی که است هایی راه جمله از محوری پیاده .سازند می کمرنگ مدنی، جامعه شهروندان
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 می کند)سیف را بیشتر اجتماعی همبستگی و تعامالت جمعی، مکانهای در حضورشهروندان زمینه افزایش طریق از و باشد مؤثر

ظرفیت  برخی بودن دارا دلیل به که شهری هستند فضای از قسمتهایی پیاده های محدوده واقع، (. در1862فخروهمکاران، الهی

 داده اختصاص پیاده عابران به حرکت کامل طور به و شده بسته سواره حرکت بر روز شبانه بعضی ساعات یا تمام در ویژه های

 مختلط کاربری با محور پیاده محله های که داد قرار آزمایش مورد را ای فرضیه 1 لیدن زمینه، این (. در ,Cratan 3002)شودمی

 آزمون نتایج .دهد ارتقاء بیشتر وابسته اند، اتومبیل به و ویژگیهاست این فاقد که هایی محله به را نسبت اجتماعی تعامالت توانند می

 .است یافته افزایش اجتماعی تعامالت اند، سطح شده پیاده حرکت به تشویق افراد که مکانهایی در که آن است گواه 1 وی در  جدول

 (7932اتومبیل)منبع:سیف الهی فخر و همکاران، به وابسته های حومه و محور پیاده محالت مقایسه لیدن، :آزمون7جدول 

 

 نیازهای مدل در نیز جان لنگ .باشد می امنیت معیار اجتماعی، تعامالت بر تاکید با ها پیاده راه اصلی معیارهای از یکی دیگر

 ترتیب ( بدین ,3002Carmonaاست) داده قرار دوم مرتبه در اساسی نیازهای از عنوان یکی به را امنیت کرده، ارائه که انسانی

نکته دیگر دراین رابطه این است که در گذشته معابر و پیاده روها .است اهمیت واجد مدار بسیار پیاده شهری فضای امنیت مساله

کال در قالب کوچه های کم عرض بوده اند که عالوه بر مسائل اقلیمی،فرهنگی و... باعث ایجاد تعامل در بین افرادی می شد که از 

، ناخوداگاه افراد در برخورد با هم 1شکل  2در قسمت ،به خوبی این مسئله رو نمایش داده است 1بر عبور می کردند شکلآن معا

سعی می کنند این  ،، سیاست گزاران امروزه به خاطر یك سری اهداف1از شکل  1اما در قسمت  ،حداقل یك سالم کردن را دارند

نه بارز این سیاست تبدیل معابر و پیاده روها به خیابان و الویت دادن به خودرو هست که به تعامل را تا حد امکان از بین ببرند، نمو

 این طرح اجرا شده است و افراد دیگر در مثل محله های گذشته کمتر در تعامل هستند.،بهانه گسترش شهر و زندگی مدرن و...

 
 (7935منبع : نگارندگان،)وجود تعامالت در معابر سنتی -2رن   از بین بردن تعامالت در محله های مد -7: 7شکل               

 واحد همسایگی)مراکز محله ها( -2-4
کالبدی برای توسعه مناطق مسکونی شهری  –کالرنس پری الگوی در سطح واحد همسایگی را به منزله محیطی اجتماعی 

شامل یك مدرسه ابتدایی، پارک کوچك یا زمین بازی، پری چهار عنصر اصلی را برای چنین محیطی تعریف کرد که  .پیشنهاد کرد

(در واقع هر  Perry، 9121خیابان ها وخدمات عومی با دسترسی ایمن پیاده بود) ،فروشگاه های کوچك و ترکیبی از ساختمان ها

 شودمیین ساکنین که هر کدام از این واحدها باعث ایجاد تعامل در ب ،واحد همسایگی جزئی از کلیت یك محله را تشکیل می دهد

 که در نهایت از طریق سلسله مراتب این تعامل در کل بافت محله بوجود می آید.



  های شهریفصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش

 

22 

 

 

 

 

 

 نشانه های شهری -9-4
مرکز اصلی، مراکز فرعی، میادین و یا در امتداد محورهای  ،در نقاط مکث ،خلق نشانه های و نمادهای شهری در سطح محله

ی انجامد و به این ترتیب نیروهای سازمان دهنده فضا را در سطح محله به جریان می پیاده و سواره به کنش متقابل بین آنها م

فضایی  –رابطه ای ساختاری بین عناصر کالبدی  ،اندازد.این گونه نشانه ها غالبا ارتفاعی بلند تر از سایر عناطر پیرامون خود دارند

(. نمادها با ستقرار در محله ها 1831ه نظر می رسید)حبیبی، مستقل و بی نظم ب ،ایجاد می کنند که پیش از این استقرار آنها

و در نهایت  ،سیمای قسمت های مختلف محله را متمایز ساخته و با توجه با شاخص بودنشان باعث جذب و تجمع ساکنین محله

های از این نشانه  المان های شهری و غیره نمونه،وجود یك درخت شاخص،مساجد ،.مناره هاشودمیبرقرای تعامل بین ساکنین 

 های شهری می باشند.

 

 مکانی هویّت -4-4
 عوامل .ایران است و جهان در شهری زندگی مهم بسیار مسائل از شهر اجتماعی حیات و شهروندان مکانی هویّت مبحث امروزه

 شهری منظر ها آن ترین ماز مه یکی که باشند گذار اثر شهروندان اجتماعی مسائل و هویّت زمینة در ندتوانمی مختلفی عناصر و

 از جمعی فضاهای در مردم نداشتن حضور .هستند متقابلی پیوندهای و تعامالت دارای شهر منظر و هویّت مقولة دو واقع، در .است

 نبود از ناشی فضاها این در شهروندان حضور رسد کاهش می نظر به .است ساکنان تعلّق احساس و اجتماعی کاهش حیات مهم علل

 زمینة بتواند شاید شهری منظر مناسب طرّاحی شهری و فضاهای کیفیّت افزایش .است شهری منظر کیفیّت فقدان اسب ومن محیط

 حضور از ناشی نشاط و سرزندگی نتیجه در .یابند حضور فضاها این در شهروندان و سازد فراهم شهر سطح را در ساکنان حضور

 دتوانمی شهری منظر بنابراین .بود خواهد مکانی مؤثّر و شهروندی هویّت ساساح و جامعه فرهنگی و رشد اجتماعی در شهروندان

 در زمینه ای عدیده مشکالت با (. اکنون1861زاده و همکاران، ) سیاف.شود بررسی شهرها اجتماعی حیات در عاملی مهم عنوان به

 و کاهش طوالنی مدت به جمعیّت ماندگاری عدم مکانی، تعلّق کاهش احساس بومی، و ساکن جمعیّت جایی جابه از مختلف های

 (.1866است)میره، مواجه شهری فضاهای در شهروندان حضور

 

 منظر -5-4
 به کالبد و فضا، هندسه، شهر، منظر بستر . شودمی ادراک او و توسط دارد وجود انسان از مستقل که است عینیتی شهری منظر

 ها تالش آن نویسندگان اگرچه گرفت؛ می صورت شهر از ارسطویی رواج تعریف اب ها تلقی این همه است. کالبدی فرم دیگر، عبارت

نهفته  نها آ تعابیر متن در شهر از کالبدی تلقی حاکمیت عرضه کنند، روز ادبیات و جدید آرایش با را قدیمی تعبیر کنند می

 یکدیگر، با ارتباطشان چگونگی اسطةو که به هستند مسیرها شهری منظر کنندة تعیین عامل ترین (.اصلی1836منصوری،)است

 می ارائه را متفاوتی ویژگی بصری آنها، در موجود ترافیکی عالئم و تجهیزات و شان شکل ظاهری خوانایی، و وضوح

 .شودمی ذهنی پدیدة یك به تبدیل ادراک در فرآیند ولی است، مستقل خارجی موجود یك ه آنك با فضا (.هر1831محمودی،(دهند

 واقع در هویت تشخیص لذا سنجیم می آن با عینیت را و گرفته بهره خود ذهنیت و ادراکی تصویر این از این همانی، ندفرآی در ما

 سنت و فرهنگ تا گرفته مستقیم تجربیات فرد، از ذهنی های اندوخته با کاملی ارتباط که است یکفیت تعیین گذاری یا ارزش نوعی

 انگیزاند، می بر را خاطرات حال عین است، در بصری ای پدیده عنوان به اغلب شهری منظر به توجّه (. گرچه1831دارد)پاکزاد،  او،

 (.Carmoona,2006آورد) می وجود به را احساسی های واکنش و کندمی آوری یاد را تجارب

 

 میدان)گره( و خاطره جمعی -6-4
 و بوده انعطاف پذیر بایستی خاطره مکان وقوع که تآنس گیرد قرار مدنظر ه جمعی خاطر و مکان میان رابطه بایستی در آنچه

 تمامی برای خاطره ای مکانی به که مکان است صورت این در تنها .دهد تطابق تازه رویدادهای و از زمان ناشی تغییرات با را خود

 که کرد جستجو مؤلفه هایی در بایستی خاطره را تداوم و شکل گیری بر مؤثر عناصر شد. بنابراین تبدیل خواهد ه ها گرو و نسل ها

 مطالعات براساس .می شوند  را سبب تصویر ذهنی شکل گیری و رویدادها وقوع هها، گرو اجتماعی، شکل گیری روابط برقراری
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 و جهت یابی شناسایی، تداوم، انعطاف پذیری، فضایی، تعین یکپارچگی، سکون، تجمع پذیری، :از عبارتند مؤلفه ها این اسنادی

فضایی  تعین .می آورند فراهم را خاطره شکل گیری نتیجه در رویدادها و و اجتماعی روابط شکل گیری افراد، توقف و ثمک،شفافیت

می کنند. نمونه از این فضاها که دارای قابلیت فوق باشد را در میدانها  کمك فضا از تصویرذهنی شکل گیری به یکپارچگی، و

گی های فضایی میادین تجمع پذبری می باشد که نقش مهمی در برقراری تعامالت یم مشاهده کنیم، از مهم ترین ویژتوانمی

 (.2اجتماعی در بین افراد هر محله ای را دارد)شکل

 

 (7935نگارندگان،)نقش رویدادها و شکل گیری گروها در تعامالت اجتماعی میادین محله ها. منبع -2شکل

 

 کاهش نتیجه در توانمی را امر این بودکه شاهد را شدیدی کاهش قالب در اکثر میادینان از افراد پس مشترک خاطرات جمعی

شکل گیری خاطره  برای مناسب تری زمینه باشد، بیشتر میدانی چه تجمع پذیری هر بنابراین دانست. میدان ها تجمع پذیری

خاطرات  در ویژه ای جایگاه میدان و نموده درگیر را بیشتری میدان افراد در پیوسته وقوع به جمعی ت خاطرا و شده فراهم جمعی

خاطره  یادآوری و بسته نقش ذهن در فضا از قویتری باشد، تصویر ذهنی بیشتر فضایی تعین چه هر بنابراین .می یابد مردم جمعی

 (.1862که نتیجه آن ایجاد تعامالت اجتماعی خواهد بود)آزاد و پرتوی،.بود خواهد مکان به متکی بیشتر
 

 گیری نتیجه و بحث -5

 شهروندان حضور برای مکانهایی محله ها دارای یك سری عناصر شاخص هستند که باعث ایجاد تعامالت اجتماعی می شوند.

در سالهای اخیر،  .رساند می حداکثر به را سرزندگیشان آنها به کیفیات پرداختن که ،هستند جمعیشان زندگی در آنان مشارکت و

خی شهرها ایجاد شده است، به طور عملی از مناسبات دوستانه شهروندان جلوگیری کرده و مردم را از محیط کالبدی که در بر

ها و منازل مسکونی امروزی هر چند بیشترین قرابت مکانی را به هم شکل آپارتمان تعامالت اجتماعی مناسب دلسرد نموده است.

 نقش عناصرتجمع پذیر در محله های مسکونی در که آنچه به توجه با .دارند، ولی بیشترین فاصله اجتماعی هم بین آنها حاکم است

و  شهروندان حضور برای مکانهایی تجمع پذیر، شهری فضاهای قرار گرفت، ارزیابی و بحث مورد تعامالت اجتماعی ارتقاء بمنظور

 مبانی راستا، این در .رساند می کثرحدا به را سرزندگیشان کیفیات آنها به پرداختن که هستند جمعیشان زندگی در آنان مشارکت

محله  در آنها و تحلیل این عناصر بررسی با .تعامالت اجتماعی و عناصر موثر در ایجاد تعامالت اجتماعی بررسی شد ،نظری محله

 ند کهدار شهری همگانی فضاهای تعامالت اجتماعی،  این عناصر نقش مهمی در اکثر که، رسید نتیجه به این توانمی های سنتی،

 . شودمیاست که  در نهایت باعث پایداری جامعه  شده زندگیشان فضای در ساکنین محله ها سبب حضور پر رنگ امر این

ها و کودکان در معماری شهرسازی تجدید نظر شود و به اجتماعات محلی، خانواده و ضوابط روی اصول شودمیدر پایان پیشنهاد 

سامان یافته و نیاز  اساس خودرو محوری های امروز برنه به محلی برای عبور خودروها. شهر ،ودتوجه ش و یا حداقل محله ها هاشهر

شهرها. شهر اند نه کالناجتماعات محلی اولویت داشته،ایرانبر اساس شهرسازی و معماری  .به تغییر برای بهبود سبك زندگی دارد

ماعی وارد نکند. بنابراین نیاز به یك تجدید نظر اساسی و جدی در باید طوری گسترش یابد که آسیبی به روابط و تعامالت اجت
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ها باشد، خانواده، کودکان، کهنساالن و معلوالن گیریانسان کامل و چندبعدی باید مبنای تصمیم .مدیریت معماری شهری، وجود داد

دهد نه در جایی که سطح هستند رخ می ها همو جانبازان باید در جامعه اولویت باشند. مناسبات اجتماعی در جایی که انسان

 .های عمیق طبقاتی وجود داردشکاف

 

 منابع
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 چکیده

شهرها به عنوان مکان زندگی و فعالیت انسان، نه تنها بخش مهمی از محیط می باشند بلکه عالوه بر تاثیر گذاری 

ه گردند و از آنجا کبر محیط زیست، باعث بهبود کیفیت زندگی، احساسات و ایجاد حس دلبستگی به مکان می

د به عنوان یك عنصر توانمیصر درون محیط است، وجود رودخانه هم ادراک مکانی نتیجه تعامل انسان با عنا

پژوهش با انگیزه توجه به اهمیت دلبستگی  طبیعی در شهر، در هویت مندی آن تاثیر به سزایی داشته باشد. این

ی سو ابعاد آن با تبیین شاخص های دلبستگی به مکان، نقش آن را در ایجاد مطلوبیت و هویت رودخانه کارون برر

. پژوهش مذکور با روش مطالعه نمونه موردی و مطالعات میدانی و مصاحبه حضوری با شهروندان اهوازی کندمی

و گردشگران و بازدیدکنندگان از پارک ساحلی رودخانه کارون و تحلیل آن با استفاده از آمارهای توصیفی و 

 وثر بر ایجاد دلبستگی به رودخانه به عنوان یكاستنباطی انجام شده است. امید است نتایج تحقیق بتواند عوامل م

 مکان هویت مند برای ساکنین و گردشگران این شهر را تبیین نماید. 

 

 ادراک مکانی، رودخانه کارون، شهر، محیط زیست،  هویت. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

ت. تاریخ نشان می دهد که انسان تضعیف حس مکان و دلبستگی به آن موجب تغییر در احساس و تصور مردم از مکان شده اس

هر چه بر توانایی های علمی خود افزوده از تنش و واکنش های هماهنگ و بی واسطه بین خود و طبیعت کاسته است حال آنکه 

روانی را به دنبال داشته است. منطقی نیست که منافع مستقیم -دوری فیزیکی از طبیعت، عدم دلبستگی و فقدان تاثیرات روحی

(. از آنجا که معنا و دلبستگی و ایجاد 1866قاسمی اصفهانی،)ود با طبیعت را تشخیص دهیم ولی به بقای آن اهمیت ندهیمتماس خ

یك تصویر ذهنی منطبق با عینیت، از خواص مکان است هر گونه آسیب به آن مکان موجب مخدوش شدن هویت آن منطقه 

که دارای ویژگیهای اکولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و فعالیتی با ارزش بوده ، در این راستا رودخانه کارون در شهر اهواز شودمی

انتخاب شده تا ضمن بررسی شاخص های دلبستگی به مکان و ارزیابی آنها بتوان مفاهیم گوناگونی در رابطه با پیوند میان انسان و 

آن دستیابی به سطوح مختلفی از دلبستگی و  طبیعت مورد توجه قرار داد که مبین چگونگی عمق حضور انسان در مکان و به تبع

 هویت مندی آن مکان باشد. مقاله حاضر در پی بررسی روابط درونی میان مفاهیم مذکور می باشد.
 

 های گوناگونبررسی مفهوم مکان  از دیدگاه

ه تزاعی بوده و مجموعبررسی مفهوم مکان بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی مبین این است که مکان چیزی بیش از یك محل ان

ای از عناصری است که در کنار یکدیگر کاراکتر محیطی را تعریف می کنند؛ چیزی که در واقع ماهیت مکان محسوب 

ماهیتی که بر اساس نوعی آگاهی و ادراک قرار دارد و مکان ها را مرکزی پر محتوا و  .(schulz,1975, 431). Norbergشودمی

 ((Relph, 1976.کندمیعریف عمیق از هستی وجود بشری ت
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دیدگاه انتقادی نیز در خصوص مکان تاکید خود را بر وجود تعامالت اجتماعی پویا و جاری و همچنین ارتباط و آمیزه ای از  

طور مستمر در ه .. که ب.درون و برون قرار داده و ویژگی هایی نظیر جهانی شدن، اقتصاد، فرهنگ، روابط و ارتباطات اجتماعی و

 .)(Messy, 1994, 146- 157کان در حال بازتولید می باشند را دلیلی بر منحصر به فرد بودن مکان ها می داند م

از سویی دیگر دیدگاه اثبات گرایی، تفاوت میان ارزیابی مردم از مکان ها را ناشی از تفاوت میان انسانها دانسته  آن را بیانگر 

بر (. Canter, 1977, 113- 105)کندمی مردم در ارتباط با یك مکان مشخص قلمداد "سامانه مفهومی "محور اصلی و نقطه ثقل 

مربوط « ویژگی کالبدی» و« مفاهیم »،«رفتار انسانی» این اساس مکانها مرتبط با انسان بوده  و نتیجه روابط متقابل میان سه عامل 

ن خاص، ساختارهای مفهومی متفاوتی را برای افراد گوناگون به آن می باشند که با تاکید به هر یك از مولفه های مذکور، هر مکا

 د.می پذیر

عالوه بر مباحث فوق، یکی دیگر از موضوعات عمده درخصوص مکان، بحث ساختار مکان و دیالکتیك درون و برون است که 

از این روابط را در سلسله  حضور انسان در مکان و تجربه مکان می باشد. بر این اساس، رلف مجموعه  ای عامل اصلی در چگونگی

 طبقه بندی کرد:    توانمیمراتبی هفت گانه از تجربه حضور فرد در یك مکان به شرح زیر 

   برون بودن وجود 

 برون بودن عینی 

 برون بودن اتفاقی 

 درون بودن با واسطه 

 درون بودن رفتاری 

 درون بودن عاطفی 

  درون بودن وجودی 

 

 دلبستگی به مکان

ان . دلبستگی به مکشودمیدوستی، مودت، عشق و گرایش خاطر، یاد  ،هخدا از دلبستگی به معنای محبت، رغبتدر لغت نامه د

 کند.میدر مطالعات روانشناسی محیط بازی  را  به عنوان یك مفهوم، رابطه و نقطه اتصال بین مردم و مکان ها، نقش مهمی

Giuliani,ferrara,&Barabotti,2003;Altman&Low,1992)) 
اغلب این دلبستگی مکانی از سطح تجربه  شود.میبدل  (Psychological Anchor)در اثر این رابطه، مکان به لنگرگاهی روانی

 3شناختی فردی می گذرد و با احساس مشترک جمعی در محدوده فضایی وسیع تر گره می خورد) رضازاده،  –های احساسی 

ه مردم به فضاهای هویت مند نیاز دارند تا ب»اشاره کرد: « زبان الگو» به گفته الکساندر در کتاب  توانمی( در تأیید این نکته 1836:

نیاز به این دلبستگی مکانی چنان است که حتی اگر  ((Alexander & Ishikava, 1977: 81)«.آنها تعلق و دلبستگی داشته باشند

را از طریق منتسب کردن خویش به یك مکان دیگر انجام می دهد.  کسی درصدد نفی تعلق خود به یك مکان خاص باشد، این کار

نمونه بارز آن برخی از مهاجران شهرستانی در شهرهای بزرگی چون تهران هستند. آنها با تالشی برای تهرانی جلوه دادن خود، سعی 

و بتوانند هویت جدید شان را به بقیه پنهان نمودن یا نفی شهرستانی بودنشان دارند، اما هرچقدر هم در این زمینه موفق باشند 

 بقبوالنند، در برابر یك امر درونی توان مقابله ندارند و آن خاطره و تداعی است. 

لق د به جایی تعتوانمید این تعلق را به تعلق خاطر بدل نماید. انسان توانمیخاطره عامل تشدید تعلق مکانی است و حتی 

ع وی به موض ،داشته باشد یا از آن متنفر باشد اما به محض این که خاطرات مطرح می شوند داشته باشد بدون آنکه آنجا را دوست

د از آنها دور شود. پس خاطره یك توانمیگیری احساسی در برابر مکان می پردازد. خاطره همیشه در ذهن باقی می ماندو فرد ن

در بند مکان است.) قاسمی  ،آنکه منوط به زمان باشدمنبع ذهنی خودجوش است، البته با نظامی ضد موزه ای.خاطره بیش از 

(. به همین  دلیل از نظر گاستون بشالر، خاطرات مجموعه های ساکنی هستند که موجودیت شان به کم و کیف 1866،31 ،اصفهانی

 .جای گیریشان در فضا بستگی دارد، و فضا به واسطة زنده شدن خاطره ای رنگ و بوی خاصی به خود می گیرد
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ن و باعث عالقه بیشتر به مکا کندمیموجب پیوند انسان با فضا  و معنا بخشی  به فضا را فراهم  ،رقراری این تعامل عاطفیب 

همچنین دلبستگی به مکان با تأثیر و تأثر متقابل کنش ها، اعتقادات، خاطرات و تعلق مکان مرتبط شود. می

 .((Proshansky,Fabin&Kaminoff,1983:59است

 

 هویت مکان و دلبستگی به آن ،هویت بررسی 

درزبان انگلیسی به معنای پاسخی به پرسش در خصوص چیستی یا کیستی  Identityدر این مقاله معنی هویت معادل کلمه 

 «.وجود بر ماهیت تقدم دارد» موجودات است. تنها پدیده ای که دغدغه هویت دارد انسان است. زیرا به گفته سارتر در مورد انسان

این سخن بدان معناست که برخالف سایر موجودات انسان بدلیل داشتن اختیار به طریق مختلف به کیستی خود می اندیشد و به 

(. انسان  1833:  36این ترتیب نظم زیستی وی به مبارزه آگاهانه یا نا آگاهانه اش برای تامین هویت شخصی می انجامد) افروغ، 

یی سرشار از مکان های با اهمیت است. انسان بودن به معنای برخورداری از مکان و شناخت نسبت بودن به معنای زیستن در دنیا

 .( 1833:  16 -1افروغ، )«مکان جنبة عمیق و پیچیدة تجربه انسان از دنیاست » به این برخورداری است. به تعبیر مارتین هایدگر

انسانی معنی را به فضا مترتب می سازد و فضای خالی را به یك  رابطه میان انسان و مکان دو طرفه است، زیرا کنش و خواست

د بر انسان تأثیر متقابل گذارد. چرا که به واسطه معنایش به ارزشها توانمیو به همین ترتیب مکان کندمیمکان تجربه شده تبدیل 

مکان در اثر تجربه مستقیم بخشی از هویت شخصی است. هویت  ،به همین خاطر هویت مکان. دهدو کنش های انسان خط می 

محیط فیزیکی رشد می یابد. بنابراین بازتابی از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکان است. در عین حال در غنای شخصیت فردی نقش 

مکانی است که خود  ،بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی او را می سازد»  (. 1862: 8دارد)سجاد زاده، محوری

شناسد و به دیگران می شناساند. هنگامی که راجع به خود فکر می  کند، خود را متصل به آن مکان می داند و آن مکان را با آن می 

را بخشی از خود می شمارد.میان فرد و آن مکان رابطه عمیق وجود دارد، رابطه ای عمیق تر از صرف بودن یا تجربه کردن آن 

 (1836:  1رضازاده)«مکان

ارسل یك فرد جدای از مکان خود نیست، او همان مکان است واگنر معتقد است که زمان، مکان، انسان و به نظر گابریل م 

بنابراین معنا و عمل عناصری درهم تنیده اند که در فهم هویت مکان باید در نظر گرفته  .عمل، هویت غیر قابل تفکیکی را می سازند

عملکرد ( و معنا بر می گردد. سه عنصر  )فرم (، فعالیت )ه محیط فیزیکیشود.در مجموع هویت مکان به نحوی به عناصر سه گان

مزبور غیر قابل تبدیل به یکدیگر بوده، اما بطور غیر قابل تفکیکی در فهم ما از مکانها پیوند خورده اند. هویت مکان در عین آنکه 

و گروههایی است که در آن مکان خاص زندگی می  وابسته به فرد، تجارب خاص و نحوه اجتماع پذیری اوست، انعکاس دهنده افراد

. دلبستگی به مکان در نحوه ادراک هویتی فردی و جمعی تأثیر گذار بوده و مبتنی بر فعالیت )(Proshansky, 1978:155کنند

در حس مکان به توانایی مکان  .(Altman& Low, 1992)هایی است که افراد در غالب مقتضیات فرهنگی خود انجام می دهند

و هویت مکان ( (Lynch, 1960کندمیبرانگیختن احساسات انسانی بواسطه کیفیاتی بستگی دارد که آن را از سایر مکانها متمایز 

تشکیل شده از تصویر ذهنی، تولید تجارب، تفکرات، خاطرات و احساسات بی واسطه و تفسیر هدفمند از آنچه هست و آنچه باید 

حال هویت مکان نوعی دلبستگی عاطفی با مکان بر پایة اهمیت نمادین مکان، به عنوان ظرف در عین (. (Relph,1976:56باشد

حس مکان نیز وابسته  (Willams &Vaske,2003:830).عواطف و احساسات نیز هست که به زندگی فرد، هدف و معنا می بخشد

هویت بخشی محیط شخصی و نیاز به بودن یك مکان  به احساس و تصور افرادی است که کامال مکان را تجربه کرده و مربوط به نیاز

 با هویت برای افراد است. 

 

 های دلبستگی به مکانشاخص

مکان از مجموع ویژگی های محیطی و الگوی ذهنی افراد تشکیل شده است. این مفهوم از خصوصیات محیط دلبستگی به      

دلبستگی به یك . )(Riley, 1992ز فردی به فرد دیگر متفاوت استو ا شودمیتوسط بهره برداران ایجاد  فیزیکی و ارزیابی آنها

محیط خاص متأثر از کیفیات و ویژگی های مکان است. ویژگی های هر مکان نیز نمودار و پتانسیل ها و خصوصیات منحصر به فرد 

ند و حضور می داند هر  ی دارا به معنی تعلق داشتن و به آن وابسته بودن م "درون مکان بودن  "همچنین رلف  .آن مکان است

چه حس درون بودن عمیق تر باشد، حس هویت با مکان نیز قوی تر خواهد بود. بنابراین دلبستگی به مکان ناشی از تعامل افراد با 
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و بواسطه حس فضایی آن مکان  کندمیمکان، معانی و ویژگی های مرتبط محیطی است که فرد را راغب به ماندن در آن مکان 

 نشان داد. 1بصورت نمودار  توانمی. بر این اساس  مولفه ها و شاخص های مهم در دلبستگی به مکان را شودیممیسر 

 

 
 مأخذ: نگارنده .: چهارچوب مفهومی دلبستگی به مکان 7نمودار                

 

 عوامل معنایی 
ا مربوط به جنبه روانشناسی و ادراکی تجربه محیط . معنشودمیمفهوم دلبستگی به  مکان در قلمروتداعی معنایی محیط تعریف 

 مطالعات(. (Hernandez, 2001; 121شودمیو در این محدوده دلبستگی به مکان به عنوان نقطه اتصال فرد و محیط تعریف  است

ی در مکان، لذا اهمیت ارتباطات اجتماع کندمینشان می دهد که معانی نمادین مکان نقش مهمی در دلبستگی به مکان ایجاد 

 نباید مورد غفلت واقع شود. 

 

 عوامل عملکردی 
این عوامل بر کیفیت مکان در پاسخگویی به نیازهای کاربران در مقایسه با سایر مکانهای مشابه موجود اشاره دارد وابسته به 

  .(Willams& Vaske, 2003:18)تجارب قبلی فرد، نحوه دسترسی به مکان و الگوهای فعالیتی موجود در آن است

 

 عوامل احساسی 
ندی به این ترتیب دلبستگی به مکان پیو .روابط احساسی نزدیك با مکان است ،یکی از ویژگی های اصلی دلبستگی به مکان

ری آرامش بیشت و مؤثر و ماندگار را با مکان هایی که مردم از آن استفاده می کنند برقرار کرده و در آنجاست که آنها احساس آسایش

 .دارند
 

 مطالعه مورد نمونه با آشنایی

 کارون رودخانه
 سرچشمه بشری هایتمدن اولین و شده نامیده کوهرنگ و کرنك کرن، باستانی هاینوشته سنگ در که رودی بزرگ، کارون

. است هخاورمیان و ایران رود ترین طویل و بزرگترین و یافته جریان مصب، در وگسترده پهن بستر تا میانی زاگرس ارتفاعات در خود

 خوزستان جلگه سمت به زاگرس هایپستی و بلندی میان از جنوبی جهت در سپس و غرب شمال عمومی جهت در ابتدا رودخانه

 اوریخ شعبه. شودمی تقسیم شعبه دو به شوشتر درشمال آن، به رود زیادی تعداد اتصال و کوهستان از خروج از پس و کرده حرکت

 .شودمی نامیده چهاردانگه یا شطیط است بزرگتر که باختری هشعب و دودانگه یا گرگر

 وشترش نزدیکی در قیر بند نام به محلی حوالی در هستند کارون هایآب ریز بزرگترین که دز رودخانه و گرگر و شطیط رود دو

 می عمیق و تنگ هایهدر از متفاوت، عرضی و کیلومتر 316 حدود طول با را بخش حیات و بزرگ کارون و شوند می متصل بهم

 وسط از  است، گرفته شکل آن کنار در که شهر ایحاشیه نواحی ساختن مشروب با و شودمی اهواز وارد رودخانه آن از پس. سازند
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. شودمی تقسیم شاخه دو به خرمشهر شهر شرق در. یابد می جریان خرمشهر سمت به شهرستان جنوب سمت از و کرده عبور آن

 نوبج از شرقی شاخه و یابد می راه فارس خلیج به خورموسی طریق از و یافته جریان غربی جنوب به بهمنشیر امن به غربی شاخه

  .ریزدمی اروندرود به و گذشته خرمشهر

 
 اهواز در کارون رودخانه نقشه

 
 نگارنده:  مأخذ  کارون رودخانه

 

 شناسی پژوهش شرو

روش پیمایشی، توصیفی و مشاهده  مکان به دلبستگی های شاخص از استخراج بادر این مقاله مبتنی بر مطالعات اسنادی و 

ای با استفاده از تحلیل آماری به ارزیابی آن در نمونه موردی می پردازیم. جامعه آماری، گروه سنی، شغلی، اجتماعی، جنسی، مدت 

جموع اهداف تحقیق را تأمین کند. مصاحبه پرسشنامه با ده سؤال متنوع طرح شدکه م 166بدین منظور  .باشد .. می.سکونت،

کارون و صرف نظر از موقعیت اجتماعی یا زمینه شغلی و  حاشیه ساحلی شوندگان به طور تصادفی از میان بازدیدکنندگان پارک

س و سپ درآمدشان انتخاب شدند. ابتدا به افرادی که در ساحل کارون بودند درباره هدف تحقیق و روند پاسخگوئی اطالعاتی داده

پرسشنامه ها در اختیار افراد عالقمند قرار می گرفت و از آنها خواسته  می شد که در طی اقامتشان در آنجا به این سوال ها پاسخ 

 داده شود.

 حاشیه ساحلی پارک ساحلی پارک پرسشنامه ها طی هفته و آخر هفته و در ساعات مختلفی از روز و بخش های متفاوتی در

تفریحات مورد  ،سوال و شامل : مشخصات فردی 16کال  )ند، پرسشنامه ها  مباحث مختلفی را در بر گرفتهپخش گردید کارون

عوامل موثر در ارتقاء کیفیت محیط بوده که با هدف کمك به طراحی سایت حاشیه  ،امکانات و زمان مراجعه به ساحل کارون ،عالقه

دلبستگی مرتب و تدوین گردید که در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل  در قالب سه بخش و در موضوعات شاخص های ،کارون بوده

 قرار خواهد گرفت. سه پرسش اصلی مطرح شده عبارت بودند از : 

چرا مردم به ساحل کارون می آیند؟ چه فعالیت هایی نیازمند چه امکاناتی  )انگیزه شما از حضور در طبیعت چیست؟ -1

 است؟ (

 عالقه شما به کارون تا چه اندازه می باشد؟ ابعاد حسی و میزان دلبستگی و -2

 ؟شودمیرضایت عمومی شما از امکانات پارک ساحلی حاشیه کارون تا چه حد تأمین  -8
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اطالعات قابل توجهی درباره نقش و  ،الزم به ذکر است که این تحقیق به طور کلی واجد یك ویژگی پژوهشی بوده و نتایج آن

در  ،و کیفیت زندگی شان در بر داشت. در مجموع با توجه به وسعت  منطقه مورد مطالعه میزان دلبستگی در رضایت شهروندان

پرسشنامه پخش شد که به  266کارون و به منظور ایجاد خطای کمتر در نتایج حاصله از جامعه آماری تعداد  حاشیه ساحلی پارک

برای یافتن داده ها برای  spssروش )هر دو روش تحلیل کمی( پاسخ جامع داده شد. در نهایت از  31/ 4 % )آنها درصد نسبتأ باالیی

تحلیل  متغیرهای ،تحلیل و تفسیر اطالعات جمع آوری شده( استفاده گردید. سواالت چند گزینه ای نیز براساس آمار توصیفی پایه

 و عوامل تحلیل مورد مطالعه قرارگرفتند.

 

 مطالعه: مورد نمونه در دلبستگی های شاخص ارزیابی

 شاخص هس غالب در ها پرسش ،کنندگان استفاده منظر از هویت با فضایی ایجاد در مکان به دلبستگی تأثیر ارزیابی منظور هب 

 رمتغی تبیین میزان ،آماری روش با ابتدا. آمد عمل به نظر مورد های آزمون ،آن براساس و شد طراحی معنایی و عملکردی ،احساسی

 .شد حذف ،داشتند پایینی ضریب که هایی مؤلفه از خیبر مشخص آنها های مولفه توسط ها

 
 کالبدی و معنایی دلبستگی به مکان در رودخانه کارون مأخذ : نگارنده –. ارزیابی شاخص های احساسی عملکردی 7جدول 

 
 

 

 هنگارند:  کارون مأخذ رودخانه در معنایی و کالبدی – عملکردی میزان دلبستگی احساسی  ارزیابی. 2جدول

 

 

...معنایی فرهنگ، اعتقاد، سنت، 

ه  تناسبت فرهنگی افراد در کنار رودخان•

آشنا شدن افراد با همدیگر•

تناسبات اخالقی و انتقادی افراد  •

وجود عوامل خاطرانگیزدر کنار رودخانه•

...وابستگی، رضایتمندی) عملکردی

قادر به توصیف رودخانه•

دخانهتصور فضایی باال نسبت به رو•

دیقادر به توصیف تعبیرات کالب•

تصورات عملکردی و کالبدی  •

مناسب بودن کنار رودخانه برای  •
استراحت

..حس مثبت،عالقه،) احساس

حس مباهات نسبت به رودخانه•

ه  حس مثبت نسبت به محیط رودخان•

دخانهتمایل به ماندن بیشتر در کنار رو•

خو گرفتن و عادت به وجود رودخانه•

احساس خوب در ماندن کنار رودخانه•

هعالقه به گپ و گفت در کنار رود خان•

ایط  حساس بودن نسبت به تغییر شر•
رودخانه

میزان دلبستگی معنایی

بهترین مکان برای استراحت•

رودخانه هویت اهواز است•

کنار رودخانه  مکانی مناسب •
برای آشنایی افراد

مکان مالقات و تعامل افراد•

میزان دلبستگی عملکرد

ریدبهترین مکان برای فعالیت و خ•

کارون برای من اهمیت زیادی دارد•

احساس آسایش و راحتی دارم•

میزان دلبستگی های احساسی

نسبت به کارون بسیار عالقه دارم•

خاطرات زیادی دارم•

احساس مباهات دارم •

حس لذت ماندن در کنار رودخانه را •
دارم

احساس آرامش و امنیت دارم•
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 تأثیر میزان دلبستگی احساسی مردم اهواز به رودخانه کارون
یافته های مطالعاتی  نشان داد رابطه نزدیکی میان تمایزات  مکانها و دلبستگی های احساسی  برای رودخانه کارون وجود دارد؛  

شوندگان و ساکنان در . عواملی که پرسشپرآبی این رودخانه  از جمله عامل تمایز این رود با سایر رودخانه ها در کشور شده است

ارتباط با دلبستگی احساسی به کارون بیان کردند، بیشتر شامل احساسات و عواطف نسبت به کارون بود و میزان این عوامل در 

ون ردلبستگی مکان با طول دوره زندگی در شهر اهواز رابطه مستقیمی داشت و همچنین بین حس مباهات و آرامش و لذت بردن کا

  داشت. رابطه زیادی وجود

 

 

 

 

                                               

 کارون رودخانه به اهواز عملکردی مردم  دلبستگی میزان تأثیر
عملکردی متنوع استمرار بازدیدکنندگان را در خود تحقیق می بخشیداحساس دلبستگی به مکان به طور کیفیت فضایی و  

 کارون را بعنوان مکانی ،طوری که شهروندان و بازدیدکنندگان ،مؤثر و قوی با احساس مثبت و رضایتمندی از مکان نسبت داشته

 سزایی در رضایتمندی شهروندان نسبت به کارون دارد. لذت بخش برای خود تصور می کنندآرامش و احساس امنیت نقش ب

 
 

 

 

 
 

 کارون رودخانه به اهواز مردم معنایی دلبستگی میزان تأثیر
یژگی های مؤثر در دلبستگی به آن می باشد  و نتیجه تحقیقات کارون بعنوان فضایی معنادار جهت مالقات افراد از جمله و

 نشان می دهد گزینه مکان مالقات بیشترین درصد را داردکه مؤید مطلب فوق است. 1میدانی در نمودار

 دقت معناداری دلبستگی معنایی

 % 69 آشنایی افراد

 %63 امکان مالقات

 % 83 هویت مکانی

 

  اهواز شهر لبستگی  به کارون برای مردمرابطه  ابعاد مختلف د
بطه معناداری بین دلبستگی کارون را نکته قابل طرح آن است که طبق آمارها بررسی شاخص ها و مؤلفه های دلبستگی به

 ، معنایی و عملکردی وجود دارد و این عوامل بر روی هم تأثیر زیادی می گذارند.احساسی

 
 معنایی و عملکردی کارون ،روابط بین دلبستگی های احساسی

 

32%

27%

41% دلبستگی معنایی

دلبستگی عملکردی

دلبستگی احساسی

 دقت معناداری دلبستگی احساسی

 %48 حس مباهات

 %94 حس آرامش در کنار کارون

 %69 حس لذت ماندن در کنار کارون

 معناداری دقت معنایی دلبستگی

 % 34 عملکرد متنوع

 % 166 امکان مکث و نشستن

 % 99 دسترسی مناسب
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 نتیجه گیری

معنایی در ایجاد دلبستگی به رودخانه و در نهایت  –عملکردی  –نتیجه حاضر نشان می دهد ضمن آنکه مولفه های احساسی 

هویت مندی رودخانه کارون در عین حال رابطه مستقیم بین مولفه های مذکور وجود دارد. در ارتباط با مولفه احساسی و نقش آن 

گفت حس آرامش و آسایش ساکنین در جداره ساحلی رودخانه و تداعی خاطره های فردی  توانمیدر دلبستگی به رودخانه کارون 

و جمعی به واسطه حضور در فضا از یك سو و احساس تعلق خاطر و این همانی؛ نقش موثری در دلبستگی و در نهایت هویت مند 

مردم واری رودخانه که ناشی از عوامل مختلفی نظیر حضور اقشار متفاوت جامعه  شدن چنین فضاهایی را داراست. همچنین حس

و ایجاد خاطره های جمعی در تعامالت آنها در فضاست موجب ارتقاء حس این همانی و تعلق خاطر شهروندان نسبت به رودخانه 

 .شودمی

 گفت توانمیبستگی به رودخانه های درون شهرها در مورد ویژگیهای عملکردی و فعالیتی رودخانه و تاثیر آن در ارتقاء دل

برآورده نکردن برخی از نیازهای فیزیولوژیکی و اقتصادی شهروندان از عوامل مهم در ایجاد حس دلبستگی است. وهمچنین در مورد 

اد گروهی افر گفت معانی و مفاهیم در ساحل رودخانه کارون تا حد زیادی به تجربیات شخصی و توانمیدلبستگی معنایی نیز 

  وابسته است که این موضوع هم به حس هویت مکان مرتبط می باشد.
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 چکیده

ن مواجه آی است که نه تنها تك تك افراد در دوران حیات خود با مساله هویت از موضوعات مهم و چالش برانگیز

ت مساله صور. شوند، بلکه از جمله موضوعاتی است که طیف وسیعی از متفکران به انحای مختلف با آن درگیرندمی

شناسی همواره در کانون توجه علوم مختلفی همچون جامعه شناسی، فلسفه، روان ،هویت و ضمائم مربوط به آن

خورد این است که های صورت گرفته در این حیطه به چشم میای که در تالش. نکتهقرار گرفته است ...و

ی هویت مکانی، به واسطه اغتشاش در تعریف مفهوم هویت مکانی و نبود یك های انجام شده در زمینهپژوهش

در پژوهش حاضر که در   شده است. ها، دچار اختاللشرح یکپارچه از فرایندهای اجتماعی و تعریف مردم از مکان

هایی که از مکان درباره پرسشنامه باز و بستهبا استفاده از  نفر شرکت کننده 183 تعدادبر روی شهر شیراز 

است، سعی شده است با حذف انجام گرفته  شودمیدیدگاهشان باعث هویت بخشیدن به خود آنان و شهر شیراز 

این پژوهش در دو . یك الگوی یکپارچه از تعریف هویت مکان ارائه شود ،1های صورت گرفته پیشینشخصی سازی

از مدلسازی چند سطحی استفاده شده تا به کیفیت ابعادی و بیان و در آن  انجام گرفتهسطح کیفی و کمی 

وانشناسی بر اساس مطالعات و مکان، در حوزه ادبیات انسان شناسی و ر هویت های درون فردی تعریفتفاوت

در راستای این هدف با مطالعه پژوهش های پیشین و یافته های  . یابدهای انجام شده دست ها و آنالیزتحلیل

محققان چهار بعد مشترک از میان نظریه ها در مورد هویت مکان استخراج و  دامنه این ابعاد با مطرح کردن دو 

ها ارائه گردیده بود بسط داده شد و به هایی که از لحا  نظری برای تعیین هویت مردم از مکان گروه از شاخص

ها، مطرح گردید و در اختیار مردم قرار گرفت. عالوه بر در نظر داشتن این شاخصسنجش پذیر؛  صورت سواالت

 -که در گذشته لحا  نشده بودند-ستند به عنوان شاخص در نظر گرفته شوندتوانمیهای دیگری نیز که آیتم

های آماری معتبر، نتیجه گیری گردید و شاخص د اثر بخشی هر یك با انجام تحلیلآزموده شد و در پایان در مور

هایی که روابط معناداری داشتند در یك دیاگرام کلی بیان شدند. در دیاگرام ارائه شده چهار بعد اصلی  به سه بعد 

در این راستا حاصل های پیشین اضافه گردید و دیاگرامی فراگیرتر بهینه گردید و شاخص های جدیدی به مدل

 گردید.

 پیوندهای اجتماعی، تناسب محیطی، نیازها، انگیزش، شهر شیراز، های هویتهویت مکان، شاخص واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
ژوهش هر فرد مکان های خاص و ارائه پرسش در مورد این مکان ها انجام شده است اما در این پهای صورت گرفته در گذشته عمدتاً با تعیین مکانپژوهش -1

 مورد نظر خود را بیان داشته است.



  های شهریفصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش

 

84 

 

 

 

 

 مقدمه -7

؟ چه عناصری است که یك مکان را از نظر هویت بخشی از شودمیدار شناخته چه زمانی یك مکان از سوی فرد یا افراد هویت

آن چه چیزی است که مردم را به هویت دادن یك مکان خاص، حتی دیدن این سازد؟ شرایط یا فاقد شرایط میسوی افراد واجد 

  (Orestis Droseltis, Vivian L. Vignoles, 2010) رساند؟می "بخشی از خودشان"مکان ها به عنوان 
 در گذشته است. تجربیات معنابخش و نمادین شود، می کسب محیط از که اطالعاتی .است مرکب و پیچیده مفهومی مکان

 (Ariel Windsong, Elena, 2010) است مکان هویت کرده، متفاوت را آنچه مکان لذا است جدید شرایط درک مبنای مکان،

 دارد وجود هایی ویژگی که معنا این به است، شخصیت واجد نمکا که آورد می وجود به را فرض این مکان یك با انسان یابی هویت

 از افراد هویت از .بخشی(1833)ابل,   بخشد می روح یکتا یا وجودی مکان، به و سازد می متمایز ها مکان سایر از را مکان یك که

 فضا معماری .باشد گرفته شکل جامعه، فرهنگی زمینه و بستر وجه بهت با باید شده، ساخته بنای فضای و میشود بازیابی مکان طریق

 پذیر مردم امکان شناختی زیبایی های سلیقه شناخت طریق از امر این و باشد داشته خوانی هم هر جامعه فرهنگ با باید مسکن و

 زیرساخت از بخشی مکانی هویت (1633)آنترمن,  کنند. می زندگی معماری و فضا در که هستند اصلی عناصر مردم چراکه است.

 که متعادلی رابطه بنابراین میکند؛ زندگی آن در که است فیزیکی جهان او درباره عمومی های شناخت نتیجه و انسان فردی هویت

 اهمیت حائز بسیار میگیرد، شکل او پیرامون محیط های ویژگی و مکانی فرد هویت بین

  (1839)بهزاد فر,  است 

هویت مکانی یك ساختار مرکزی برای روانشناسان محیطی است، و پژوهش های انجام شده درطول دو گفت،  توانمیاز این رو

شده  دهه گذشته به سبب نبود رضایت و موافقت عمومی در مورد بنا کردن این ساختار و فرایندهای مربوط به آن، هنوز مختل

در پژوهش های مختلف )این نکته امری است که پژوهش در این زمینه را تاحدی مشکل ساخته است. (Manzo, 2003) است.

عناصر متعددی برای ساختار هویت در نظر گرفته شده و موضوع بحث بر روی این عناصر بسط یافته است، این عناصرگاهی در 

ا بدر ضمن، پژوهش در دیگر زمینه های هویت به طور پیوسته و  شترک بوده و بعضاً دچار افتراق فراوانی می باشد(.پژوهش ها م

 ,Vignoles, V. L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., & Scabini, E) شده است تر تالش رشد یافته است و یکپارچه

این مقاله بر آن است تا به یك یکپارچگی   (Ashmore, R. D., Deaux, K ,.& McLaughlin-Volpe, T, 2004) و (2006

بهتر در ادبیات هویت مکانی دست یابد. اول، به طور خالصه به کیفیت ابعادی تعریف مکان و بررسی ابعاد و زیر ساخت های هویت 

شناسی و های تعریف کننده مردم از عوامل هویت ساز در حوزه  ادبیات انساند، هدف اصلی، آزمایش شاخصساز پرداخته؛  هر چن

ارائه یك مدل فضایی یکپارچه در ادبیات انسان شناسی و روانشناسی  از عوامل سازنده هویت پرداخته  روان شناسی است. و سپس به

 خواهد شد.

 

 ادبیات موضوع -2

چشم اندازی موثر در خصوص موضوع مورد بحث ابتدا الزم است تا برخی از اصطالحات اساسی موجود در به منظوردستیابی به 

 ....مانند هویت، مکان، هویت مکانی و این حیطه را معناشکافی نماییم. اصطالحاتی

 

 تعاریف -9

 هویت -9-7

ذات، حقیقت چیز. آنچه موجب شناسایی  ،صیتهویة [ شخ .هُ و ی ّ( ] ع)است: کرده تعریف چنین را هویت واژه معین فرهنگ »

شخص باشد و باعث تمایز یك فرد از دیگری باشد. دوچیز که در حقیقت و ذات یکی باشند هرچند در بعضی موارد بایکدیگر متفاوت 

 تفاوت سبب که است ذهنی باورهای همجموع هویت. (1834)معین,   » باشند. حقیقت شی یا فرد که شامل صفات ذاتی اوست.

 تخریب جهت در یا و تقویت آن و تداوم حفظ هدف با و آن اساس بر اجتماعی یا فردی عمل به و شودمی دیگری و میان خود گذاری

ه ریشه دارد، اما همواره ب "مشابهت"(. علی رغم این واقعیت که هویت در1836.)فکوهی, زندمی دامن دیگر هایهویت تضعیف و

 تفاوت نیز مربوط 
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 ، یعنی از طریق تشابه باشودمیهویت از طریق تشابه معین  "کاترین وودوارد نیز تعبیر مشابهی دارد(Alsayyad, 2001) شودمی

  عبارت است از  نظر گیدنز هویتبه  oodward, 2000)(W  انسان هایی مثل ما، و از طریق تفاوت با آن هایی که مثل ما نیستند

ان و در جری کندمی. انسان از طریق کنش متقابل با دیگران است که هویتش را ایجاد کندمیآنطوری که شخص از خودش تعریف 

وعوض  ر حال ایجاد شدنی پویا و سیال و همواره ددهد؛ هویت امر پایداری نیست، بلکه یك پدیدهزندگی پیوسته آن را تغییر می

هویت به مثابه امری احساسی یا آگاهانه، واقعی یا خیالی، موجود یا جعلی معطوف به پاسخ به چیستی  (1833)گیدنز, باشدشدن می

ده در بحث هویت با به منزله دو محور عم« دیگر شناسی»و « خودشناسی»و کیستی انسان ها به صورت انفرادی و جمعی است. 

و سطحی یا آگاهانه و عمیق مورد سنجش قرار می  یاحساس،معیارهای مختلفی اعم از علمی یا غیر علمی، بی طرفانه یا مغرضانه

روان شناسی فردی و اجتماعی، جامعه شناسی، علم سیاست و دیگر علوم انسانی داعیه نسخه پیچی مفهومی است که هویت گیرد. 

 ( 1836احمدی پور و همکاران, )ین آن دارندبرای توصیف و تبی

 

 مکان -9-2
اصلی بحث این نوشتار را هویت مکان و هویت مکانی تشکیل می دهد، از این رو به درکی از چیستی مکان  از آن جا که موضوع

جاد که نسبت به آن ایبه عنوان عنصر اصلی تاثیرگذار در این مقوله از هویت نیاز است. مکان، فضایی است که به واسطه ادراکی 

 ساکنان هویت اصلی عنصر مکانای جدانشدنی با هویت داراست. ؛ دارای هویت و معنا می گردد. از این رو مفهوم مکان رابطهشودمی

امروز نپرداختن به مفهوم مکان و  انسان سرگردانی علل از یکی.شود نائل خود به شناخت تواند می مکان شناخت با انساناست.  آن

 مکان از انسان .باشیم داشته خود بودن هستی و از کاملی ادراک ما که است جایی مکان . است مکانی هویت مفهوم به نبردن پی

مکان  از ذهنی تصویرِ گیری شکل و محیط از ادراکاتش روی بر تواند می او احساسات .دارد ذهن در را متفاوتی تصاویر متفاوت های

سعیده نژادستاری,  ;سیاوش تیموری ;شکوفه میرزایی)دهد.هویت می مکان به که هاستانسان هنیذ تصاویر همین باشد. تأثیرگذار

از آنجا به دنیا نگریست، یك اتصال قوی که انسان را در موضعش با  توانمیمکان به معنی داشتن یك نقطه امن است که   (1861

. راپاپورت مکان را یکی (Relf, 1976)انی با یك نقطه مشخص است. سازد، و دستیابی و یا ارتباط روحی و رواشیاء مرتبط می سایر

، که در ترکیب با معنی، زمان و ارتباطات، محیط انسان ساخت را شکل می دهد. کندمیی فضا معرفی از چهار عنصر تعریف کننده

)راپاپورت,  دست کم تا اندازه ای که آن را از سایر مکان ها جدا سازد. دلمشغولی فرد یا گروه با فضا به آن معنای مکان می دهد،

. از دیدگاه شولتز، کندمیمکان مرکز ارزش محسوس است، که همواره با امنیت و پایداری نیازهای زیستی انسان را برآورده (1834

، بنابراین در حاالت روحی و خاطرات هستمند شودمیسپس با خاطره عجین  و شودمی، درک شودمیمکان فضایی است که احساس 

شکل می گیرد. در نتیجه چنین دیدگاهی است که شولتز مکان را فضایی می داند که  "احساس نسبت به مکان  "بشری است که،

 شناخت در دارد آن با تعاملی پیوندی شخص که مکانی (1832تز, )شول انسان به حضور و وجود خود در آن ادراک و شناخت دارد.

 با ارتباط استمرار (مکانی هویت) فضا با همانی این ضروری های ویژگی از یکی .دارد نقش دیگران به خود معرفی نحوه و خود از وی

 دل احساس شود، دور فضا آن از دالیلی به اگر و میکند آسودگی احساس فضا آن در فرد (1839)پاکزاد,  است فرد زندگی در فضا

 و مکان هویت خورد؛ می پیوند هویت با صورت دو به مکان کلی حالت در (1862)ناصر فکوهی، مریم حسین یزدی,  کند.می تنگی

 (1838ان شناسی شهری, )فکوهی, انس .مکانی هویت

 

 هویت مکانی -9-9
 در .شودمی برای خود قائلهویت مکانی، شناخت و تشخیصی است که یك فرد در ارتباط/تعامل/حضور در یك مکان خاص 

 خود همواره مردم مفهوم. دو این برسازنده و مقوم (settings)قلمروهای و هویت است. مکان، نهفته مفهوم سه مکانی هویت اصطالح

 مثابه به فیزیکی یاهمحیط به بیشتر را خود مردم واقع در دهند.می ارجاع کنند می زندگی آن در که کشوری یا و منطقه، شهر به را

 بر .کنند می مشخص حدودی تا را ورفتاری انسانی هایویژگی خود ،زیست یمکانها اجتماعی. ی ها محیط تا دهندمی ارجاع مکان

 هویت(Nasar, J. L. & Kang, J., 1999) گیرند می قرار تاثیر تحت انسانی هایهویت ی بوسیله هاکانم است، صادق هم عکسش

 است کل یك از قسمتی چیز هستیم. همه اطرافمان محیط از بخشی ما آید.می انسان بوجود و محیط تنیدگی درهم سبب به مکانی

 که جریانهای شد گرفته کار به دلیل این به مکانی هویت .(1839)بل,  اند.تسلسل یك از بخشی همگی یو طبیع انسانی دنیاهای و
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 مهم فاکتور یك عنوان به را ساخته شده و طبیعی فیزیکی های محیط اجتماعی و روانشناختی فردی هویت، مطالعات عمده و اصلی

 وابستگی مکانی باالی درجه و هویت بر فیزیکی های اثرات محیط بر تأکید برای مکانی هویت سان بدین .نادیده گرفتند زمینه پس و

 (proshansky, H.M., Fabian,A.K ,.& Kaminoff,R., 1983) .شد گرفته همکاران به کار و پروشانسکی توسط انسان

 

 هویت مکان -9-4
از مکان است که در فرد یا افراد در خصوص یك فضا/جای خاص شکل می گیرد. این پندار یا تشخیص هم هویت مکان پنداری 

 مفهوم داخل مکان هویت  شوند. در مورد یك مکان قائلد از سوی فرد شکل بگیرد و هم اینکه جمعی از افراد هویتی را توانمی

 ,.proshansky, H.M., Fabian,A.K., & Kaminoff,R) پذیرد می صورت منسجم کل یك صورت به (self)خود از بزرگتری

 (ideas)عقاید (interpretation)تفاسیر (conceptions)مفاهیم ( memories)خاطرات، از ترکیبی و آمیزه ی وسیله به و(1983

 از و(Altman, I. & low. S.M., 1992) رددگ می تعیین و تعریف خاص فیزیکی چارچوب قلمروهای در گرفته شکل احساسات و

 .(Relph, 1976)  یابد تغییرمی و گسترش عمق، گذرزمان با و گیرد می نشأت جمعی و فردی های ارزش

 

 چارچوب نظری تحقیق  -4

 ابعاد تعیین هویت مکان -4-7
فهومی م"هویت مکانی را یك ساختمان یکتا تعریف کردند: « لو و آلتمن»سیار متغیر است برای مثال، تعاریف هویت مکان ب

« پراشانسکی»و(Low, S. M ,.& Altman, I., 1992) .. نه ترکیبی از بخش ها، اجزاء، ابعاد یا عوامل  جداگانه یا مستقل.یکپارچه

آن ابعاد خویشتن است که هویت فردی  "؛ که آن ساختار شامل:کندمیبعدی تعریف جموعه و ساختمان چندآن را به عنوان یك م

ها، احساسات، های آگاهانه و ناخودآگاه، باورها، اولویتشخص را در ارتباط با محیط فیزیکی؛ که توسط الگویی پیچیده از ایده

بسیار و گاهی تار . با مرور تعاریف (Proshansky, 1978) "کنند است تعریف میها ..[ تمایالت رفتاری و مهارت.ها، اهداف ]،ارزش

  1(.1شکل )از هویت مکان در ادبیات، ما چهار تصور اصلی که باور داریم ارزش تمیز دادن در زمینه تئوری را دارند تعریف کرده ایم.

 "بخشی از خود" شناخت به عنوانیده ای که در آن مکان ها ا –بوده است  «وسعه یافتهت خودِ»اولین محور در ادبیات، تصور 

توان گفت که از نظر . می(Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R., 1983) (Belk, 2000) تجربه می شوند

برای مثال، مردمی که قلمرو فضایی اشان توسط دزدی نقض شده است، از نظر کیفی  شود.ار این تصور تقویت میتجربی، اعتب

برداشت مشابهی از پریشانی روانی را گزارش کرده اند، اگرچه با مقداری شدت کمتر، در مقایسه با مردمی که تجاوزهای بدنی مانند 

 ,Burris, C. T ,.& Rempel) وهمچنین(Wirtz, P. W ,.& Harrell, A. V., 1987) .هتك ناموس و تجاوز را تجربه کرده اند

J. K., 2004) . ،پروشانسکی و همکارانشهر چند(Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R., 1983) از نظر

، هویت مکان هنوز باید به طور "... که آنچه درمورد خودشناسی صادق است، در زیرساخت آن نیز صادق است"تئوری ادعا کردند

ودِ مفهوم خبخشی از یك مکان به عنوانِ شناختی از معنا حساشاره به کامل بررسی شود. در اینجا ما از اصطالح خود تعمیمی برای 

 (Orestis Droseltis, Vivian L. Vignoles, 2010)می کنیم.  استفادهتوسعه یافته 

                                                           
 د بگوید که با یكتوانمیآنچه این چهار تصور در اشتراک با هم دارند این است که هر کدام از آنها به حسی نسبت داده می شوند که در آن یك شخص   -1

نسبت داده شود. ما می دانیم که اصطالح هویت مکان  "هویت مکانی"ن ابعاد د با این ها به عنواتوانمیمکان مشخص هویت دارد. به طور دقیق تر، یك فرد 

برای آگاهی، ویژگی های کیفی معنای نمادین آن برای مردمی  -تصور شود شودمیممکن است کامال به گونه ای متفاوت از آنچه به هویت یك مکان نسبت داده 

ت بازتاب هر تعداد از ابعاد معنا باشد و دلیل خاصی وجود ندارد که تصور شود که این ابعاد باید با هم که با آن در ارتباط هستند. در اصل هویت مکان ممکن اس

مرکز ما پیش دسته بندی شوند، و اینکه یك مجموعه عمومی از ابعاد برای توصیف هویت های انواع مختلف از مکان ها مناسب خواهد بود. در مقاله حاضر، ت

هاست: با این وجود، تصدیق می کنیم که تعدادی از پیش بینی کننده ها در مطالعه ما ممکن است  به عنوان اجزاء تعیین هویت  بینی تعیین هویت با مکان

 مکان ها درک شوند. 
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 مکان تیهو نییتع ینظر بعد هارچ -7شکل 

 ,.Clayton, S)« هویت محیطی»از مفهوم  که، (Bragg, 1996) .گرددمی« خویش بوم شناختی»محور دوم پیرامون اندیشه 

& Opotow, S., 2003)   از محیط  بخشیتك تك افراد احساسی ذهنی از مناسب بودن، یا در، که به وسیله آن شدهگرفته بر

 وانبنابراین اگر بعد پیشین به احساس مکان به عن. کندمییا به شکلی دیگر( ایجاد باشد  «طبیعی»)خواه بودن فیزیکی اطرافشان

اصطالح تناسب محیطی برای مشخص کردن حس بوم  در این بعد از نسبت داده شود، مناسب بودن در آن، یا تعلق به خود،

 (Orestis Droseltis, Vivian L. Vignoles, 2010) استفاده می کنیم. تعلق به مکانیا  ،ویششناختی/محیطی از خ

مکان به گونه ای شبیه یا همتای، و بازتاب کننده این ایده است که ت بین خویشتن و مکان است، محور سوم اندیشه سنخی

 ی چون. خود سنخیتی مکان نسبت به گزینه های(Sirgy, M. J., & Su, C., 2000) ارزش ها و شخصیت منحصر به فرد است

 ، وابستگی های ساکنین به ناحیه جغرافیایی اشان(Beerli, A., Meneses, G. D., & Gil, S. M., 2007)مقصد مسافرت 

(Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. , 1996)، راحی معماری بافت ط(Hull, 1992)  این بعد  .تآزموده شده اسقبال

 ،شده است تا به عنوان بخشی از هویت مکان. با این حال، سنخیت دیده یا مرتبط کننده گاهی اوقات به عنوان یك همبستگی

دیده  به عنوان بخشی از تعریف مردم از مکان ها آن است که شایسته وبین خویش و مکان را می رساند،  معنای حس تعادل

ز تعریف مردم از ت اجتماعی به همین شکل به تصور قالب بودن گروه به عنوان یك بعد مهم اهمانگونه که پژوهشگران هوی،شود

(. از اینرو ما خود سنخیتی مکان را به عنوان حس تصور یك فرد از مکا نی که آن را 2663،لیچ اِت آل. .کنند)مانندگروه ها نگاه می

 .Orestis Droseltis, Vivian L) 1 شخص دارد، معرفی می کنیم که فرد از شخصیتش به عنوان یك شبیه یا سازگار با تصویری

Vignoles, 2010) ه استها تصور کردیکرد هویت مکان را برحسب وابستگیچهارمین و آخرین رو Ross, C. L., & -(Twigger

Uzzell, D. L. , 1996)  کار اولیه جغرافی دانان بشریدر ادامه (Relph, 1976)  و متخصصین انسان شناسی اجتماعی(Altman, 

I .& low. S.M., 1992)،  پیوندهای احساسی به مکان  ،نشان داده شده اند« وابستگی مکان»همانگونه که توسط ادبیات بر روی

 .Orestis Droseltis, Vivian L) تلقی شده اند.مکان، -مردم تضمین کنندهه عنوان یکی از تعیین کننده ترین جنبه های ها ب

Vignoles, 2010)  درباره این موضوعات  که  . برای مثال،بحث بر انگیز تر استبا این حال، ارتباط بین هویت مکان و وابستگی

 .Herna´ ndez, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M) تگی های موثر و هویت مکان ساختارهای متمایزی هستندوابس

E., & Hess, S., 2010)، وابستگی های موثر به مکان، شامل هویت مکان می شونداینکه  ونیز (Hinds, J., & Sparks, P., 

هویت مکان و هم وابستگی های موثر به همچنین این که هم و ، (Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R., 2005)و (2008

 ,.Pretty, G. H)و (Jorgensen, B. S.,&Stedman, R. C., 2001) ساختار دیگری مانند حس مکان می شوندشامل مکان،

Chipuer, H. M ,.& Bramston, P, 2003).به عالوه، تیرگی تفکیك معنایی بین وابستگی های  بحث هایی  صورت گرفته است

این دو اصطالح تقریباً  ( به روشن نمودن ارتباط، تفسیر2664احساسی و هویت مکان به میزان تیرگی این ساختارها)مانند، فالنو، 

تبادل پذیر در عمل کمك نکرده است. ما در اینجا از اصطلالح وابستگی احساسی استفاده می کنیم تا انحصاراً  به قیدهای نیرومند 

                                                           

رد است، ی محیط فا توجه به این که خود سنخیتی مکان به گونه ای که در اینجا تعریف شد، کامال متمایز از مفهوم یکسان آوایی یا تجانس یا سازگارب -1

؛ 1632واکس، آن را به عنوان میزانی که محیط در آن از عهده خرسندی نیازها و هدف های فردی بر می آید تعریف شده است)مانند، گیرنبرگ، استینبرگف و 

 تعیین هویت مکان نیست. (. این مطلب ممکن است یك پیشگوی مهم از بهزیستی روانشناختی باشد، اما بعد 2663؛ میر و مالمِد، 1638کاپالن، 
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در  «وابستگی مکان»های متفاوت یا معنی هایی که به با وجود ازدیاد تعریف ،احساسی یا اثر مثبت به سوی مکان ها ارجاع دهیم

  ( پیوست شده اند.2661ببینید هیدالگو و هرناندز، ) ادبیات

 

 تعیین هویت مکان هایشاخص -4-2
فراتر از نگرانی ها در مورد کیفیت ابعادی، هدف اصلی ما آزمون این امر بود که آیا پیشرفت های اخیر در فرایندهای مدل سازی 

ست با موفقیت توانمی( 2669 ،ر حال آماده سازی؛ ویگنولز ات آل.متضمن ساخت دیگر حوزه های هویت)مانند، ویگنولز ات آل. د

با مطرح کردن دو  ،شاخص هایی را که در مطالعات گذشته  مطرح شده اند به حوزه هویت مکان ترانهاده شود. ما در اینجا دامنه

( 1)به حساب آیند را بسط می دهیم:نظری برای تعیین هویت مردم از مکان ها ممکن است  گروه پهناور از شاخص هایی که از لحا 

 .Orestis Droseltis, Vivian L) را(. 1( پیوندهای نمادین و اجتماعی مکان ها)ببینید جدول 2)انگیزه ها و نیازهای فردی، و

Vignoles, 2010) 

 آیتم های مورد استفاده در درجه بندی هویت مکان -7جدول

 آیتم ساختار

  ابعاد تعیین هویت

 خود گستردگی
 من حس می کنم این مکان بخشی است از چیزی که من هستم.

 ام.اگر این مکان دیگر وجود نداشته باشد، من حس می کنم بخشی از وجودم را از دست داده

 تناسب محیطی
 من حس می کنم این مکانی است که من شایسته آن هستم.

 تا با خودم ارتباط پیدا کنم.این مکان به من امکان می دهد 

 خود سنخیتی مکان
 این مکان نوع شخصی که من هستم را بازتاب می دهد.

 این مکان ارزش های فردی من را بازتاب می دهد.

 من احساس وابستگی احساسی به این مکان را دارم. های احساسیوابستگی
 

  انگیزه ها و نیازهای روانشناختی

 احساس مثبتی نسبت به خودم داشته باشم. شودمیاین مکان باعث  م به خود(احترام به نفس)احترا

 این مکان حس پیوستگی بین گذشته، حال و آینده در زندگی من را به من می دهد. پیوستگی

 احساس سودمندی و شایستگی داشته باشم. شودمیاین مکان باعث  خود سودمندی

 زندگی را به من می دهد.در « معناداری»این مکان حس  معنی داری

 پیوند داشتن با این مکان من را از دیگر مردم متمایز می سازد. تمایز

 یا پذیرفته شدن توسط دیگر مردم را می دهد. ،این مکان به من احساس نزدیك شدن تعلق پذیری

 این مکان این حس را به من می دهد که من کنترل دارم. کنترل

 به من می دهد.این مکان حس امنیت  امنیت

 من این مکان را زیبا یافتم. خشنودی مربوط به زیبایی شناسی
 

  هاپیوندهای اجتماعی به مکان

 خاستگاه های من در این مکان است. پیوندهای نس بی

 این مکان اهمیت اقتصادی برای من دارد. پیوندهای اقتصادی

 این مکان فکر می کنم. یك حس فقدان وجود دارد وقتی به حس فقدان/جابجا شدگی

 من داستان های فراوانی در مورد این مکان می دانم. پیوندهای روایی

 این مکان اهمیت های معنوی برای من دارد. اهمیت های معنوی

 این مکانی است برای رفتن در موقعیت های خاص. پیوند های به وقایع خاص

= کامال برای 1= به هیچ وجه در مورد این مکان صحیح نیستند؛ و 6. لنگرهای مقیاس نقطه ارزیابی شد- 1توجه: تمام گفته ها در مقیاس 

 این مکان صحیح هستند.
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 ها و نیازهای شخصیانگیزه -4-9
 ,Breakwell) و بر ساخت انگیزه های هویت شودمیو اجتماعی مشتق  یروانشناسی شخصیت ، از شاخص هایاولین گروه

  د.تمرکز دار (Maslow, A. H., 1970) و نیازهای اساسی انسان (1988

مردم هویتشان شوند: میکه فرایندهای هویت توسط چهار اصل هدایت  کندمیبیان  (Breakwell, 1988) تئوری فرآیند هویت

ا راحترام به نفس، پیوستگی، تمایز بخشی و سودمندی،  های نهایی مطلوبوضعیتای که به گونه کنندع میسازند و از آن دفارا می

 دارند: در هنگامی که احساس احترام به نفس، احساسی یا نیازمانندیك ویژگی « قوائد هویت»نظریه، این این  . بر طبق حفظ نمایند

گسترده  فطیممکن است مردم یك  و  آیدبوجود میبرای هویت « تهدید»، یك پیوستگی، تمایز یا سودمندی قابل دستیابی نیست

های نبهآن جمردم  گفت توانمیبپذیرند. حتی در نبود چنین تهدیدی، رضایت به منظور بازگرداندن  را های سازشکارانهاز استراتژی

 ,Vignoles, V. L., Chryssochoou) .کرد درک خواهند کندمیرا راضی اصل هویت مرکزی و خود تعریف هویتشان را که چهار

X ,.& Breakwell, G. M., 2002) 

های است، با اینکه هیچ یك به ویژگیها آزموده شده و وابستگی این چهار اصل هویت در دو مطالعه پیشین در مورد هویت مکان

ر مقیاس ای داند. در مصاحبهبه عنوان اجزاء تا پیشگوهای هویت مکانی رفتار کردهاند، و با آنها بیشتر اشان توجهی نکردهانگیزشی

ا میزان باال بهای وابستگی های منطقه داکلند لندن، این نکته یافت شد که شرکت کنندگانی کهکوچك، مطالعه در مورد وابستگی

های احترام به نفس، پیوستگی، تمایز و سودمندی شریك منطقه با احساسدر کنند بیشتر عالقه دارند تا منطقه گزارش میرا به 

نتایج مشابهی را در بررسی در مقیاس بزرگ (Knez, 2005) . کنز(Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. , 1996) شوند.

ای معنی مطالعه او، احساس های احترام به نفس، پیوستگی، تمایز و سودمندی به گونهدر مورد وابستگی به شهر گوتنبرگ یافت. در 

 1مود.وابستگی به مکان شرکت دارد را نیاز های شاخصای یکتا در وابستگی مکان مشترک بودند، اما او اینکه هر انگیزه به گونهبا دار 

با پیشنهاد  (Vignoles, V. L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., & Scabini, E, 2006) ویگنولز ات آل ،پس از آن

و معناداری مستلزم ساخت هویت های فردی، خویشاوندی  2نفس، پیوستگی، تمایز، سودمندی، تعلقات به اینکه انگیزه ها برای احترام

ری از مطالعات با استفاده از روش  های طول همبستگی و احتمال، در یك س وری فرآیند هویت را بسط داده است.ئتو جمعی است 

نشان داده شد که هر شش انگیزه در ساختار هویت شرکت دارند؛ هر چند، هر انگیزه یك نمایه متفاوت از اثرات در کلیت ابعاد 

هویت بر ساختار خویشتن هایِ ساختار هویت و اثر مربوط  به هویت را نمایش می دهد. مطالعات بیشتر تاثیرات این شش محرک 

ویگنولز )( همانند شناسایی مردم از مالکیت های کاال2663ویگنولز، مانزی، رگالیا، جمولو، و اسکابینی، )محتمل ترسان یا مطلوب

 ( را کاوش نموده است.2663کروزبائر، ویگنولز، و چو، )ات آل.، در حال آماده سازی( و برندهای مصرفی

مدل بسط یافته ساختار »های متنوع هویت، در گذشته هیچ پژوهشی به صورت مستقیم ر سرتاسر حوزهوجود کاربرد آن دبا 

ویگنولز و همکاران را در پیش بینی شناخت مردم از مکان ها به کار نبرده است. با تکیه بر نقش بالقوه محرک « هویت انگیزشی

یت ارتباط با همسایگان یکی از قویترین شاخص ها از وابستگی تعلق در فرایندهای هویت مکان، پژوهش نشان داده است که کیف

 ,Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., & Ercolani) باشدمی ؛کنندمردم به مکانی که در آن زندگی می

A. P., 1999) . م رسد که مرددرک مستقیم احتمالی به نظر می آگاهیم، از راه اینکه بر عدم وجود مدرک تجربی برای این موضوعبا

 ویگنولز قویاً احراز هویت خواهند کرد. عالوه بر این، به ویژه با مکان هایی که به آنها حس معناداری در زندگیشان را می دهند،

(Vignoles, V. L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., & Scabini, E, 2006)  که لیست انگیزه های  کندمیبحث

. ما سه انگیزه ممکن برای هویت مکان را در اینجا مطرح کرده ایم، منتج شده از نظریه پردازی هویت آنان الزاماً فراگیر نبوده است

  مکان. -یدپذیر ارتباط مردمروانشناسی درباره نیازهای اساسی و باالتر انسان، همچنین مطالعات در مورد مزایای تجد

بر آورده می کنند ممکن است  را امینت و کنترل چون نیازهای اساسی انسان از این نظر که ما احساس کردیم که مکان ها 

 ویگنولز و همکاران، که در مدل انگیزش هویت  (Maslow, A. H., 1970)(Deci, E. L., & Ryan, R. M., 2000)مهم باشند 

                                                           
صریحاً این چهار بعد را به عنوان نتایج بیش از پیش گوهای وابستگیِ مکان،  نظریه پردازی کرده است. در تمامی این (Knez, 2005)درتقابل با چشم انداز ما،  1

 د.ند حل شونتوانمیچیده با استفاده از رویکردهای همبستگی کنزو یا در مطالعه پیش رو ناحتماالت، اثرات واقعی دو سویه هستند، اما این فرایند های پی

، که بخشی از تعریف ما از شایستگی محیطی است، نسبت داده «تعلق به مکان»توجه شود که تعلق در اینجا به شمول و پذیرش اجتماعی و نه به احساس  2

 .شودمی
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که مردم احساسات امنیت و کنترل  را به عنوان پی آمد تماسشان با محیط  کندمیپوشش داده نشده بود. برخی مدارک اظهار 

ها ی دهند از آنو احساسات ناامنی و نبود کنترل را به عنوان پی آمد تماس با مکان هایی که ترجیح م ،طبیعی و مکان های مطلوب

 (Korpela, K. M., Hartig, T., Kaiser, F. G., & Fuhrer, U., 2001) (Korpela, 1989) اجتناب کنند بیان می دارند

(Hartig, T., Mang, M., & Evans, G., 1991)   
کنند ممکن است برای ردم را برآورده مینیازهای زیبایی شناسانه م چون مکان ها که به این نکته توجه داشتیممچنین ما ه

مفهوم نیازهای زیبایی  به. اگر چه (Averill, J. R., Stanat, P., & More, T. A., 1998) و (Maslow, 1996) مهم باشندآنها 

 ,Sirgy, M. J., Efraty)استثناء  به)شده استشناسانه توجه تجربی یا نظری نظام مند بسیار کمی در پژوهش های روانشناسی 

D., Siegel, P., & Lee, D.-J., 2001)؛ (Wikstro¨m, 2002)،) نیازهای زیبایی که معقول تر است تا  شودمیحا  حس از این ل

اهمیتِ بدیهیِ تعیین شده ی بعدِ زیبایی و ، قرار دهیممتضمن تعیین هویت مکان  ممکندر لیست انگیزه های نیز  شناسانه را

یط های طبیعی هم به عنوان اصل مرکزی طراحی معماری و هم به عنوان یك بخش کلیدی از واکنش های مردم به محرا شناسانه 

 ,Bonaiuto, M., Aiello)  بونایوتو ات آل .(Orestis Droseltis, Vivian L. Vignoles, 2010) نماییم. را مشمولو مصنوع 

A., Perugini, M., Bonnes, M., & Ercolani, A. P., 1999) رد وابستگی مکان در میان ساکنان شهر رم در مطالعه ای در مو

دریافت که خوشایندی زیبایی شناسانه درک شده، یك شاخص منحصر به فرد معنادار و معتبر از وابستگی به همسایگی محلی یك 

 فرد، حتی پس از کنترل تاثیرات متنوع دیگر خصیصه های زمینه ای و اجتماعی می باشد.

 

 هان به مکانپیوندهای اجتماعی و نمادی -4-4
 . با بازبینی ایننشات می گیرد انسان شناسیِ اجتماعیشاخص های آزموده شده درضمینه هویت مکان، از ادبیات دومین گروه 

شش راه متفاوت که در آنها افراد و اجتماع ممکن است به صورت اجتماعی و/یا نمادین با مکان های قابل توجه، پیوند  "لو"ادبیات، 

ند، مکان مان)مانند، پیوند به خانواده، مکان ها و خاستگاه(؛ نبود یا ویرانی اجتماع،)کرد. پیوندهای نسب شناسانه اییابند را مشخص 

را بودن مایملك، فضای کاری(؛ پیوندهای کیهان امانند، د)هایی که به سبب مهاجرت یا بالیا از بین رفته اند(؛ پیوندهای اقتصادی

مانند، مکان های مقدس از قبیل ماچو پیچو، پرستشگاه های مذهبی، یا )عنوی و اساطیریشناسی از طریق ارتباط مذهبی، م

مانند، مکه و یا حتی استادیوم ها و تاالرهای کنسرت از قبیل بارگاه ارل یا )استونهنج(؛ رویدادهای فرهنگی جشنواره ای یا زیارتی

ر های میانه درباره شهمانند، داستان)نام گذاری مکانبر ،ستان گوییمیدان ویملی در لندن(؛ و در پایان پیوندهای روایی از طریق دا

 . (Low, S. M., & Altman, I., 1992) این دست( در میانه زمین تولکین و از  نیویورک،

رای پرورش حسی روانشناختی از ممکن است ب -« یا ویرانی فقدان»استثناء بحث  هب –نمادین  و هر یك از پیوندهای اجتماعی

با این حال، مطالعات  (Orestis Droseltis, Vivian L. Vignoles, 2010) تعیین هویت با مکان در موضوع بحث مورد انتظار باشد.

در ادبیات روانشناسی بسیار کمیاب می باشند و تمایل  (Low, S. M ,.& Altman, I., 1992) لوتجربی مربوط به گونه شناسی 

، نقش (Mazumdar, S., & Mazumdar, S., 1993) مازومدار و مازومداردارند که حول نقش معنویت تمرکز یابند. برای مثال،  

های مقدس، بیان و رشد هویت را آسان می کنند. به همین  که مکان کندمیو بحث  کندمیمعنویت در وابستگی مکان را مطرح 

د به کیهان شناسی مکان و بهزیستی در توانمینشان می دهد که چگونه تجربه آگاهانه از مکان ها  (West, 2003) وستشکل، 

حظه در ادبیات گذشته برای کاوش نظام مند ارتباط این فرهنگ سنتی بومیان آمریکایی مربوط باشد. از این رو، یك شکاف قابل مال

 مکان با تعیین هویت مکان وجود دارد.-شش نوع مختلف از قیدهای نمادین و اجتماعی مردم

 

 مطالعه حاضر-5

که بزرگترین چالش در پژوهش هویت مکان،  شده است ، فرض در باره هویت مکان با توجه به تعداد و تنوع شرح های مختلف

  (Giuliani, M. V., & Feldman, R.., 1993) ارچه سازی موفقیت آمیز تمامی دیدگاه ها و چشم اندازهای گذشته خواهد بودیکپ

مورد پژوهش هویت مکان، آغاز گذشته در  های تازه را برای یکپارچه سازی زوایای پژوهش ی، ما تالش. بنابراین(Lalli, 1992)و 

  نمودیم.
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تفاوت های بین تعیین  با آزمودنتمرکز دارند.  در سطح فردی تحلیلبیشتر مطالعات موجود در مورد هویت مکان بر روی 

ان در ارتباط با یك مک کم یا بسیار وابسته. این پژوهش ها عموماًًیا بین شرکت کنندگان  تر و تر و ضعیفهای قویهویت کننده

معمول در پژوهش روانشناسی، پی بردن از با وجود سازگاری با رویه انجام گرفته است.  ،خاص که توسط پژوهشگران تعیین شده

د مشکل ساز باشد. اوالً، نتیجه ممکن است توسط توانمیاین مطالعات به هر چیز جامع درباره فرایندهای هویت مکان به چند دلیل، 

های فردی با توضیح شده باشد. دوم اینکه، تمرکز بر روی تفاوت 1نتخاب شده برای مطالعه رنگینهای اویژگی های خاص مکان

عین، یین تر در یك مطالعه مهای پااصول روانشناسی قانونی، عمومی به خوبی تطبیق داده نشده است: برای مثال، آیا تعیین کننده

کرده اند، یا اینکه آنها تعیین هویت کرده بودند اگر پژوهشگران، مطالعه هستند که به طور کلی قویاً با مکان تعیین هویت ن مردمی

 کردند؟را بر روی مکانی متفاوت که بیشتر برای آنها آشنا بود متمرکز می

ط های مختلف، که توسبا تمرکز بر روی اختالفات درون فردی در تعیین هویت با مکان ،در اینجا ما یك رویکرد بسیار متفاوت

اند را به کار برده ایم. از این رو، تمرکز مطالعه ما بر روی پیشگویی اینکه چه کسی شدیدتر یا شدهکنندگان انتخاب  خود شرکت

هایی پیشگویی اینکه  برای تعیین هویت یك فرد چه مکانضعیف تر با یك مکان معین، تعیین هویت خواهد کرد نبوده، بلکه بر روی 

و در دسترس و مناسب هستند قوی تر یا ضعیف تر جستجو خواهد کرد بوده است. ما از شرکت هایی که برای ارا، در میان مکان

کنندگان خواستیم که نمونه مکان های مورد نظر خود را از تمام مکان های شهر شیراز در یك شکل بی انتها مشخص کنند، از این 

کن است یا ممکن نیست که با آنها تعیین هویت نمایند، انجام رو نمونه برداری گسترده ای را از میان تنوع مکان هایی که مردم مم

. با تمرکز بر روی اختالف درون فردی، ما قادر بودیم که تمایالت آماری که ممکن است شرکت کنندگان در کل داشته باشند دادیم

  را بیازماییم.از این رو اولویت های تعیین هویتِ مکانِ مردم را مشخص ساختیم.

های ساختاری را برای اندازه گیری چهار جزء هویت مکان که به صورت نظری تعیین ا این بود که به دقت آیتماولین هدف م

ند به عنوان منظرهای مجزای ساخت هویت توانمیها از نظر تجربی کرده بودیم را توسعه دهیم، به این منظور که ببینیم، آیا  آن

ها از هر منظر  بر اساس ادبیات روانشناسی و انسان شناسی که شامل  ین شاخصمکان تشخیص داده شوند. سپس برای تعیین بهتر

، انگیزه های نظریه پردازی شده هویت توسط (Low, S. M., & Altman, I., 1992)شناسی تهیه شده توسط های گونهخصیصه

(Vignoles, V. L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., & Scabini, E, 2006) و نیاز به امنیت، کنترل و خشنودی ،

 ,.Korpela, K. M., Hartig, T., Kaiser, F. G., & Fuhrer, U)؛ (Deci, E. L., & Ryan, R. M., 2000)زیبایی شناسانه 

  ،شروع به جستجو کردیم.(Maslow, A. H., 1970)؛ (2001

امکان این بود که  (. یك2شکل )دو مدل ممکن از الگوی اصلی ارتباط بین این ساخت های مختلف را مورد مالحظه قرار دهیم

هویت مکان را مورد مداخله قرار خواهد داد: به گفته ای  نیاز روانشناسی خشنودی ها به میزان زیادی اثرات پیوندهای اجتماعی  بر

رضایتمندی نیازهای روانشناسی خاص را خواهد پذیرفت، که در عوض منجر به های خاص نسبت دادن به مکان ها، دیگر، راه

شناسی و روان  در شکل(. یك امکان دیگر این بود که پیشگوهای انسان Bو  Aمسیر )نمودهایی از تعیین هویت مکان خواهد شد

 2در شکل(. Cو  Bمسیر )شناسی، تا حد زیادی هم بخشی های مستقل و مجزا برای هویت مکان خواهند داشت

                                                           
 نی ایجاد جهت دهی در نگرش و نظریات فرد یا افرادمنظور از رنگین شدن در اینجا یع 1

 ما این ارتباط ما همچنین موقعیت زمانی مکان ها را سنجیدیم، که گذشته، حال و آینده خواهد بود، و اینکه مکان های خواسته شده واقعی یا تخیلی بودند. 2

( 16ص.)«محیط گذشته»( بحث کرده بود که وضعیتی است با مالحظه به 1638)ات آل.زمانی و کیفیت ابعادی حقیقت در برابر خیال را بر اساس آنچه پروشانسکی 

تواند وابستگی مکان می»( که 1662)(. این همچنین مرتبط است به بحث لو2664همچنین ببینید کایل ات آل.، )به عنوان سازه اصلی ادراکات مربوط به مکان

( که 1663)( و فرضیه میلیگان2661؛ همچنین ببینید کایل ات آل. 99ص. )«کندد هیچ گاه تجربه نمیدر مورد مکان های اساطیری به کار برده شود که فر

 وابستگی مکان یك کارکرد هم گذشته تعاملی و هم پتانسیل تعاملی است که با مکان ها هم پیوند است.
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 هازهیانگ و ازهاین و  ن،ینماد و یاجتماع یوندهایپ مکان، تیهو یها یبند درجه گروه سه نیب ممکن جامع ارتباطات  -2 شکل

 

 شیوه پژوهش -6

ر انجام شده در زمینه هویت مکان که مکانی خاص را از منظر هویت مندی و ایجاد هویت بررسی های دیگبرخالف پژوهش

د نمودنهای ثابت میهای آن در این مکانمندی و شاخصکردند و شرکت کنندگان را وادار به پاسخ دادن در خصوص میزان هویتمی

باشد و یا شناخت کمی از آن داشته باشند و یا خود در آن حضور  که ممکن بود برای برخی از افراد این مکان ها حتی ناشناخته -

در پرسشنامه های ارائه شده در این پژوهش از شرکت کنندگان خواسته شد تا فاکتورهای تعیین شده را در  -پیدا نکرده باشند؛

رد کننده نسبت به مکانی که در موکنند امتیاز دهی نمایند. با این روش میزان تسلط هر شرکت مورد مکانهایی که خود تعیین می

آن اظهار نظر می نماید به حداکثر افزایش می یابد و این احتمال نیز که شخصی در مورد مکانی که آن را نمی شناسد مجبور به 

 بیان فاکتورهایی گردد که اطالع دقیقی از آن ندارد، از بین خواهد رفت.

های مختلف موجود در این زمینه و مکان و مدل هویتدر زمین ادبیات  ن پژوهش از طریق بررسی و تحلیل متون نوشتارییا

 یکپارچه سازی ، بهتن از افراد مختلف 183های حضوری و پرسشنامه های نوشتاری و الکترونیکی در بین همچنین انجام مصاحبه

 یفی و کمی بررسی نموده است. های کو به روز سازی این مدل ها پرداخته و عوامل بدست آمده از این موارد را در تحلیل

هایی را از نظر آنان باعث ایجاد هویت در خودشان و یا مورد از مکان 3ها از افراد خواسته شد تا ابتدا در پرسشنامه 

 ها به فاکتورهای ارائه شده کهگردد را تعیین نمایند. سپس از آنان خواسته شد تا در مورد هر یك از این مکانشیراز( می)شهرشان

های تعیین هویت مکان بود؛ میزانی را نسبت سازی شده بودند که هر یك معرف شاخصی از شاخصهایی سادهبه صورت پرسش

مورد   spssخیلی کم، کم، گاهی، زیاد، خیلی زیاد(. سپس این اطالعات به همراه فرضیات مطرح شده؛ در بسته نرم افزاری)دهند

 ن فرضیات تعیین گردد.تحلیل قرار گرفت تا میزان معناداری ای

 

 مصاحبه ها و پرسشنامه ها -6-7
ر سواالتی مطرح و در اختیا ،پرسشنامه ها به دو صورت کتبی و دیجیتال در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد. در مرحله اول

فع این سپس نسبت به ر های آن  بررسی گردد.تعداد معدودی از شرکت کنندگان قرار گرفت  تا کیفیت سواالت و نقایص و کاستی

   1کاستی ها و ایجاد پرسشنامه های جدید اقدام گردید و این پرسشنامه ها در اختیار کل شرکت کنندگان قرار داده شد.

 

 دگان و روش کارنشرکت کن -6-2

عت دن با سرتاکتیك اسنوبال]بیشتر ش حضوری و در قالب  باز و بسته از طریق ( پرسشنامه183تعداد= )شرکت کنندگان از 

ها را برای افراد موجود در لیست مخاطبینشان از دریافت کنندگان ایمیل خواسته شده بود که پرسشنامه)جمع آوری شد تساعدی[

دت ممربوط به سن، جنسیت، شغل،  فردیکه برخی جزئیات  خواسته شددر ابتدای پرسشنامه، از شرکت کنندگان  (.ارسال کنند

                                                           
و یا حضوری(  تلفنی)فتند سواالت تکمیلی یا ارسال گردید و یا به صورت شفاهیدر مورد تعدادی نیز که در ابتدا با پرسشنامه های ابتدایی مورد سوال قرار گر - 1

 مطرح و اطالعات استخراج گردید تا این پرسشنامه ها نیز قابلیت تحلیل در یك کلیت واحد را با دیگر پرسشنامه ها دارا شوند.



 7931دو، پاییز  شمارهاول، سال  

 

48 

 

 

 

 

نفر را مردان تشکیل می دادند.  11نفر را زنان و  33نفر مصاحبه شونده،  183از . بیان دارندرا  ود را خ 1اقامت و میزان تحصیالت

 39)سال 81تا  21بین  در رده سنی . که عموما2ًسال تشکیل می داد 11تا باالی  11از دامنه رده سنی افراد مورد مصاحبه را افراد 

که  ددادنشرکت کنندگان را افراد دارای مدرک سیکل تا دکترا تشکیل میتحصیالت، از نظر سطح  8درصد( قرار داشتند.  1/43نفر 

 تن از شرکت 41 ،از نظر وضعیت شغلی 4بودند. درصد(  4/16نفر  32)اکثریت این افراد دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس

 ،نفر 32 )شرکت کنندگاناد دارند و اکثریت عنوان کردند که شغل آزتن  21 ،کنندگان خود را به عنوان دانشجو معرفی کرده اند

 11بیش از خود را مدت اقامت شرکت کننده  33 از نظر مدت اقامت در شهر شیراز،  خود را کارمند معرفی کرده اند.درصد( 12

رصد( د9)سال 11-16نفر  6درصد(،  49/22سال اعالم کردند) 16-1نفر مدت اقامت خود را  81، درصد( 98)معرفی کرده اندسال 

 درصد(. 3/23)سال در شیراز اقامت داشتند 1تا  2درصد( بین  6/3نفر  11)و بقیه

 

نسبت شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت -9 شکل  
 

 نسبت شرکت کنندگان به تفکیک تحصیالت -4 شکل
 

 
 نسبت مدت اقامت در شهر شرکت کنندگان -5شکل 

 
 نسبت سنی شرکت کنندگان در پژوهش -6شکل 

    

 

 وابسته-های خودلیست کردن مکان -6-9

هویت ها، احساس نسبت به آن مکان در نظرشان کهدر شهر شیراز  مکان 3کنندگان خواسته شد که آزادانه سپس از شرکت

کنندگان بسیار متنوع های شرکتمکان انجام گرفت. پاسخ 3های متعاقب درارتباط با این . تمامی سنجشدارند را مشخص کنند

های تاریخی و ، مکانهاهای سنتی، دانشگاههای ورزشی، خانهها و رستوران ها، باشگاهها، کافی شاپخیابان ها شامل:و پاسخبود، 

  های اتوبوس و بسیاری دیگر می شد.ایستگاه های شخصی خودشان وحتی خانه

 درجه بندی مکان ها -6-4

توضیحی که بازتاب کننده  22های لیست شده خود را در برابر سپس از شرکت کنندگان خواسته شد که هر کدام از مکان 

، 1ها است درجه بندی کنندبه مکان ساختار نظری تعیین هویت مکان، خشنودی از نیازها و انگیزه ها، و پیوندهای اجتماعی/نمادین

کامال در مورد این مکان )1نیست( تا به هیچ وجه درباره این مکان صحیح )6و تمامی درجه بندی ها از طریق استفاده از مقیاسی از 

 (.3*22سوال پاسخ دادند) 114به این ترتیب هر شرکت کننده  به تعداد صحیح است( انجام گرفت. 

 
                                                           

 با پاسخ های ارائه شده داشته باشند. این عوامل، آیتم هایی بودند که گمان می رفت ممکن است رابطه معناداری  - 1

 از انجام مصاحبه با افراد کمتر از این رده سنی به علت عدم درک کافی از مقوله هویت و فهم تعریف آن صرف نظر گردید.  -2

 نفر 11سال  11نفر، باالتر از  83سال  11تا  89نفر،  93سال  81تا  21نفر،  16سال  26تا  11  -3

 زان تحصیالت خود را اظهار نداشتند.نفر نیز می 3  -4

 شودمیدیده  1ساختاربندی دقیق این عبارات در جدول  5
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 تحلیل -1

 spssدر ابتدا فاکتورهای موجود در پرسشنامه ها استخراج و دسته بندی گردید و سپس به منظور تحلیل آماری در نرم افزار 

های ارائه شده از سوی شرکت کنندگان بسیار وسیع تر از دامنه مکان 2ا توجه به رویه پیش گرفته شده در این مقالهب  1وارد گردید.

 های مشابه در پژوهش های پیشین شکل گرفت. در ادامه  به بررسی کیفی و کمی داده های پژوهش پرداخته خواهد شد.نمونه

 
 رکت کنندگان در پژوهشمکان های مطرح شده از سوی ش فراوانی -1 شکل

 

هایی به و این که در این لیست مکان  های بیان شده استرسد تنوع مکاننکاتی که در مورد این نمودار در نگاه اول به نظر می

ین انکته جالب توجه دیگر  ....هایی مانند کافه، خانه پدری، باشگاه وخورد که پیش از انجام تحقیق مورد انتظار نبود. مکانیچشم م

نکته بود که عموماً افرادی در مورد خانه پدری به عنوان یك مکان هویت بخش برای شهر نام می بردند که سن باالتری داشته و 

د به دلیل گستردگی کمتر شهر در دوران کودکی این افراد و شاخص توانمیمدت اقامت طوالنی تری در شیراز داشتند. علت این امر 

های شاخص قدیمی باشد. چرا که عموما این افراد عالوه بر نام بردن خانه پدری اشان از محله های قدیمی  تر بودن محله ها و خانه

افرادی نیز که مدت اقامت کمتری در شهر داشته اند، عموماً مکانهای شاخص و شناخته شده  محل زندگی خود نیز نام برده اند.

د به علت عدم شناخت کامل شهر توسط آنان به دلیل مدت زمان کوتاه وانتمیشهر در سطح کشوری را بیان می کنند. این نکته 

افراد کم سن و سال تر نیز در لیست خود گرایشی به  سکونت در شهر و یا نداشتن خاطره جمعی از محالت و گذرهای شهری باشد.

کافه های شاخص ،های تجاری شاخصبیان نام مکان های جدیدتر و دارای شور و سرزندگی داشته اند. مکان هایی مانند مجتمع 

 گویی این افراد هویت خود را در این مکان ها که عموماً دارای قشری از هم سن و ساالنشان است؛ جستجو می کنند. ....و

در قشر تحصیلکرده عمده مکان های بیان شده را ساختمان های تاریخی شاخص شهر و محالت قدیمی موجود در بافت تاریخی 

د به علت آشنایی بیشتر این قشر با ساختار شهری و ارزش های تاریخی در زمان تحصیالت عالی توانمی. این امر تشکیل می دهد

 باشد.

به این نکته اشاره کرد که زنان عمدتاً از مکان هایی به عنوان  توانمیدر مورد تاثیر جنسیت در مورد مکان های ارائه شده نیز 

گیرد)سرای مشیر، بازار وکیل، خیابان چمران که یك ه فعالیت های تفریحی و خرید را در بر میمکانهای هویت بخش نام برده اند ک

( و مردان عمدتاً مکان های قدیمی با حس نوستالژیك را نام برده اند.) ...ت، باغ ارم، مجتمع تجاری وفضای تفریحی و تعاملی اس

د ریشه در تفاوت نگرش در دو جنس نسبت به توانمی( این امر ...ی زندگی خودشان، خانه پدری ومحالت قدیمی، محالت قدیم

 مطلوبیت فضای زندگی، خواسته ها و اولویت بندی میان دو مقوله آسایش و آرامش در بین دو جنس داشته باشد.

زهای که در بردارنده شاخص های وابستگی و انگیزه ها و نیا 26تا  11محدوده امتیاز دهی زنان به آیتم های ردیف های 

 صادق است. 29تا 21روانشناسی است بیشتر و در مردان نیز این موضوع در مورد آیتم های ردیف های 

نیز رابطه معناداری میان نوع جنسیت و اهمیت شاخص های تعیین هویت مکان مشاهده  spssدر تحلیل انجام شده با نرم افزار 

که زنان درصد باالتری از ایجاد هویت را از طریق شاخص های  گردید که فرضیه مطرح شده را قوت می بخشد. به این معنی

                                                           
 استفاده شده است.  spss statistics 19در این پژوهش از نرم افزار  1
 هر فرد مکان مورد پرسش را خود انتخاب می نماید. 2
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خودتعمیمی، وابستگی احساسی و انگیزه ها و نیازهای روانشناسی در مورد یك مکان دریافت می دارند و مردان بیشتر این هویت 

 کنند.را از طریق شاخص های ارزش های اجتماعی و نمادین درک می

رابطه معناداری میان شغل افراد و نوع مکان های ارائه شده  spssماری صورت گرفته با نرم افزار در بررسی انجام شده و تحلیل آ

نکته مورد توجه دیگری که در این پاسخ ها به چشم می خورد این  و میزان هویت مند سازی در سطوح مختلف آن مشاهده نگردید.

جدول که در بردارنده فاکتورهای خودتعمیمی  9و  1آیتم های ردیف است که عموما افرادی که میزان باالیی از هویت مندی را در 

که مربوط به وابستگی احساسی به مکان است نیز همین میزان را ذکر کرده اند و به گفته  11است بیان کرده اند، در مورد آیتم 

 دیگر این دو آیتم از دید شرکت کنندگان یك موضوع واحد دیده شده اند.

 

 نتایج تحلیل -8

های ما با موفقیت بین چهار بعد هویت مکان که در زمینه های نظری تشخیص در این مقاله برای آزمودن اینکه آیا درجه بندی

 ,Mplus (Muthe´ n داده بودیم، انجام شده است یا نه، یك سری از عوامل تائیدی چند سطحی را با استفاده از بسته نرم افزاری

L. K., & Muthe´ n, B. O.)   و همچنین به کمك نرم افزار spss   به اجرا در آوردیم. از آنجا که تمرکز تجربی ما در مطالعه

های ساختاری را در سطح درونی با هم باشد، ما مدلهای مختلف میحاضر بر روی مدل سازی اختالف درون فردی در میان مکان

)خود تعمیمی، تناسب محیطی، سنخیت و وابستگی احساسی( ابتدا یك 1تعریف شده در شکل  مقایسه کردیم. بر اساس ابعاد نظری

بر اساس این آزمون تخمین زده شد که بین دو عامل وابستگی احساسی و  عامل مجزا را در سطح فردی آزمودیم. 4مدل با این 

کرد. بنابراین، مدلی تجدید نظر شده را با سه عامل  این دو عامل را از هم متمایز توانمیخود تعمیمی همبستگی وجود دارد که ن

 (3شکل)نهفته مجزا خودتعمیمی/وابستگی، تناسب محیطی و خود سنخیتی مکان ارایه دادیم.
 

 
 

 بعد اصلی هویت مکان 4: مدل تجدید نظر شده از (7)شکل
 

 
با دو مدل پیوندهای  بسط ابعاد اصلی هویت (:2)شکل

 های روانشناختیاجتماعی و نیازها و انگیزه
 

هر سه بعد اصلی هویت مکان،  سنجش ابعاد اصلی هویت با مدل نیاز ها و انگیزه های روانشناختی این نتایج حاصل شد: دردر 

 کرده بودند، تعیین هویت کردند.شرکت کنندگان با آن مکان هایی که مقدار بیشتری حس احترام به خود و معناداری را احساس 
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 یروانشناخت یها زهیانگ و ازهاین با تیهو یاصل ابعاد سنجش -71 شکل

 

خود تعمیمی/وابستگی با عواملی چون احساس احترام به نفس، پیوستگی، تمایز، و معناداری بعد  همچنین به طور انحصاری

و  .عناداری و خشنودی زیبایی شناسانه هویتمند تر و معنا دار تر شدخود سنخیتی مکان توسط احترام به نفس، مپیوند خورد. بعد 

 بعد تناسب محیطی توسط احساس های کنترل و خشنودی زیبایی شناسانه، اما نه توسط تمایز، معنامند شد وارتباط پیدا کرد. 

 شد: صلاین بار سه بعد اصلی هویت را با مدل پیوندهای اجتماعی/ نمادین سنجیدیم و نتیجه زیر حا

هایی که توسط شرکت کنندگان با اقتصاد، روایت و پیوندهای اجتماعی، و موقعیت های خاص پیوند تعیین هویت با آن مکان 

 داده شده بودند باالتر بود.

 
 نمادین-مدل برگرفته از تطابق ابعاد اصلی هویت با مدل پیوندهای اجتماعی -77 شکل

 

ایه شده با سه بعد اصلی هویت مکان و مقایسه و سنجش این دو مدل با یکدیگر بر اساس در ادامه بعد از سنجش این دو مدل ار

 پاسخ شرکت کنندگان یك مدل ترکیبی ارایه دادیم.

درون این مدل، تمامی اثرات مدل نیازها و انگیزه ها معنادار باقی ماند، که این گفته نشان دهنده این نکته است که  نیازها و  

وندهای دارند، حتی اگر پیرا  شناسی یك هم بخشی مستقیم قابل توجه و معنا دار در پیشگویی تعیین هویت مکان انگیزه های روان

 .د، بیشتر تاثیرات مدل پیوندهای اجتماعی در مدل ترکیبی دیگر معنی دار نبودنمقابلدر  .کمرنگ شونداجتماعی به مکان ها 
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 نتیجه گیری نهایی -3

های فردی مورد تحقیق مانند سن، جنس و مدت زمان اقامت در شهر روابط معناداری میان شاخصدر تحلیل های انجام شده 

از این شاخص های فردی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر  توانمیبا شاخص های تعیین کننده هویت مکان مشاهده گردید. از این رو 

 تعیین هویت مکان نام برد. 

 
 های تعیین کننده هویت مکانهای فردی برشاخصتاثیر شاخص: (9)شکل

د یك شاخص فردی تاثیرگذار توانمی، از این رو این عامل ن1در مورد شاخص فردی تحصیالت، رابطه معناداری مشاهده نگردید

ار ا و انگیزه ها معناددر مدل ترکیبی حاصل شده از تحلیل مدل های پیشین، تمامی اثرات مدل نیازه بر تعیین هویت مکان باشد.

های روانشناسی یك هم بخشی مستقیم قابل توجه و معنا باقی ماند، که این گفته نشان دهنده این نکته است که  نیازها و انگیزه

ها کمرنگ شوند. در مقابل، بیشتر تاثیرات مدل دار در پیشگویی تعیین هویت مکان  را دارند؛ حتی اگر پیوندهای اجتماعی به مکان

 پیوندهای اجتماعی در مدل ترکیبی دیگر معنی دار نبودند.

 

 ارتباط بین پیشگوهای ورانشناسی و انسان شناسی -71

. در ابتدا، بودشناسی ابعاد تعیین هویت مکان هدف اصلی پژوهش ما، کاوش ارتباط بین، شاخص های انسان شناسی و روان

ا و انگیزه های روانشناسی، اثرات روی تعیین هویت مکان از پیوندهای نمادین هدف ما کاوش دو سناریوی نظری ممکن بود: آیا نیازه

و اجتماعی که مردم با مکان ها دارند را میانجی گری خواهند کرد یا پیوندهای نمادین/اجتماعی با مکان ها و نیازها و انگیزه های 

ن دو رسد نتیجه در جایی بین ایدر واقع، به نظر می اد.روانشناسی، تاثیرات نسبتاً مستقلی بر تعیین هویت مکان نشان خواهند د

باشد تا  وپاسخگتاثیرات پیوند اجتماعی و وقایع خاص بر روی تعیین هویت مکان کامالً که رسد احتمال اصلی قرار گیرد. به نظر می

 . به نظر می رسد که پیوندهایگردندحدی که این نوع پیوندها با رضایتمندی از تنوعی از انگیزه ها و نیازهای روانشناختی مربوط 

نیز تعیین هویت مکان را از طریق انگیزه ها و نیازهای روانشناسی تحت تاثیر قرار دهند، اما تاثیرات  ،روایی، معنادار معنوی و نسبی

هایی با مکان مپایان، مرد مستقیم بر روی برخی ابعاد تعیین هویت مکان هنوز پس از نیازهای روانشناسی به حساب می آیند. در

که با آنها از طریق حسی از فقدان مرتبط هستند، قوی تر تعیین هویت کرده اند، صرفنظر از خشنودی از انگیزه ها و نیازهای 

 یا حداقل کسانی که ما در اینجا سنجیده ایم. -روانشناختی

 

                                                           
 spssبراساس تحلیل های انجام گرفته با نرم افزار  1

سن

ی یابد  با افزایش سن شاخص های تعیین هویت به سوی شاخص های دارای بعد نوستالژیك گرایش م•
.که در دسته شاخص ارزش های اجتماعی و نمادین قرار می گیرد

اسی  با کاهش سن این شاخص ها بیشتر به سمت شاخص های تناسبات محیطی و وابستگی احس•
.گرایش دارند

جنس

به این  . میزان ابراز شاخص های ارزش های اجتماعی و نمادین در میان مردان افزایشی معنادار دارد•
.معنی که مردان بیشتر از طریق این شاخص یك مکان را هویت مند می دانند

می در میان زنان شاخص عمده در زمینه انگیزه ها و نیازهای روانشناسی و وابستگی احساسی قرار•
.گیرد

مدت زمان اقامت 
در شهر

ت  با افزایش مدت زمان اقامت در منطقه شاخص های تعیین هویت مکان از تناسب محیطی به سم•
.ارزش های اجتماعی و نمادین گرایش می یابد



  های شهریفصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش

 

43 

 

 

 

 

 انمسیرهای غیرمستقیم معنادار از پیوندهای اجتماعی/نمادین تعیین هویت مک( 2)جدول

 پیوندهای اجتماعی/نمادین  انگیزه/نیاز  منظر هویت 

 نسبی → پیوستگی → خود تعمیمی/ وابستگی 

 اقتصادی → پیوستگی → خود تعمیمی/ وابستگی 

 روایی → پیوستگی → خود تعمیمی/ وابستگی 

 معنوی → پیوستگی → خود تعمیمی/ وابستگی 

 اقتصادی → معناداری → خود تعمیمی/ وابستگی 

 معنوی → معناداری → خود تعمیمی/ وابستگی 

 وقایع خاص → معناداری → خود تعمیمی/ وابستگی 

 اقتصادی → تعلق → خود تعمیمی/ وابستگی 

 روایی → تعلق → خود تعمیمی/ وابستگی 

 معنوی → تعلق → خود تعمیمی/ وابستگی 

 معنوی → تمایز → خود تعمیمی/ وابستگی 

 نسبی → نیتام → تناسب محیطی 

 اقتصادی → امنیت → تناسب محیطی 

 روایی → امنیت → تناسب محیطی 

 معنوی → امنیت → تناسب محیطی 

 اقتصادی → کنترل → تناسب محیطی 

 معنوی → کنترل → تناسب محیطی 

 اقتصادی → معناداری → تناسب محیطی 

 معنوی → معناداری → تناسب محیطی 

 اقتصادی → احترام → تناسب محیطی 

 معنوی → احترام → تناسب محیطی 

 وقایع خاص → احترام → تناسب محیطی 

 اقتصادی → تعلق → تناسب محیطی 

 روایی → تعلق → تناسب محیطی 

 معنوی → تعلق → تناسب محیطی 

 معنوی → زیایی شناسی → تناسب محیطی 

 وقایع خاص → زیایی شناسی → تناسب محیطی 

 اقتصادی → احترام → انخود سنخیتی مک 

 معنوی → احترام → خود سنخیتی مکان 

 وقایع خاص → احترام → خود سنخیتی مکان 

 اقتصادی → معناداری → خود سنخیتی مکان 

 معنوی → معناداری → خود سنخیتی مکان 
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