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  چکیده

 هایمقیاس در آنها به شهروندان تعلق حس میزان بر شهری میدانهای سرزمینی بوم و کالبدی کیفیتهای تاثیر بررسی مطالعه این موضوع
 به تحلیلی پاسخ دنبال به شده یاد مقیاس سه در تهران شهر دانمی سه در پیمایشی روش به پژوهش این. است فراشهری و شهری محلی،
 میدانهای از یک هر در میزان چه به انها سازنده هایسنجه و عناصر از یک هر و سرزمینی بوم و کالبدی هایکیفیت که است سئوال این

 روش. دارند همبستگی مقیاسها از یک هر در ینیسرزم -بوم و کالبدی کیفیت دو میزان چه به و میگذارند تاثیر فراشهری و شهری محلی،
 استنباطی و توصیفی اماری هایروش با و شده اوریجمع هاداده هاپرسشنامه و مصاحبه روش به که است همبستگی نوع از پیمایشی تحقیق

 تعلق حس میزان بر توجهی مقدار به یسرزمین بوم و کالبدی کیفیت متغیر دو دهندمی نشان هایافته .اندگرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد
 حس دارای میزان یک به تقریبا فراشهری های میدان و محلی میدان. دارند همبستگی توجهی قابل میزانبه و گذارندمی تاثیر شهروندان

 .هستند شهروندی تعلق
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Abstract  
 

The subject of this study is to investigate the effect of the physical and territorial qualities of urban 

areas on citizens' sense of belonging to them in local, urban and Meta -city scales. This research is a 

survey in three areas of Tehran in three dimensions, based on the analytical response to this question 

that how much the physical and ecological qualities and each of its elements and measurements in 

each field Local, urban and Meta -city are affected  to the  sense of belonging. The research method is 

a correlational survey that is conducted through interviews and questionnaires. Data are analyzed 

using descriptive and inferential statistics . The findings show that, two variables of physical quality 

and quality of ecology have a significant and moderate effect on the sense of belonging citizenship. 

The physical and ecological qualities are solidly correlated with each other. 
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 مقدمه -1
نددگی جمعدی های باز عمومی برای زفضاهای شهری به عنوان عرصه

شود. در میان این فضاهای باز شدهری، میددان شهروندان محسوب می
تدرین فضدای جمعدی و مرکدز تعدام   عندوان اصدلیها از گذشته به

اجتماعی شهر ایفای نقش کرده اند. این فضا در شهرها  از گذشته تا به 
شده است، چرا باعد  حال از جمله نیاز اساسی شهروندان محسوب می

های اجتماعی و همبستگی جامعه می شده است. درگذشته به  رفع نیاز
دلیل شرایط حاکم بر زمان عدم وجود امکاناتی مانند اتومبیل برای تردد 
و حمل و نقل مصالح ساختمانی فضاهای شهری تا حد زیادی متناسب 
با بستر و اقلیم خود ساخته میشدند، و این مهم باع  میشد که به دلیل 

فصول مختلف و توجه به نیاز های افراد پیداده بدرای کارکرد درست در 
مردم آن سرزمین قابل استفاده تر باشد، و همچنین به دلیل اسدتفاده از 
مصالح و کالبد متناسب با محیط حس آشنایی بیشتری ایجاد کندد، امدا 
رفته رفته میادین، به دلیل عدم توجده بده ایدن نیداز هدای شدهروندان 

ترین بدی تدوجهی در اند. یک از اصلیداده کیفیت های خود را از دست
ساخت میادین و مرمت آن مربوط بده کیفیدت هدای بدوم سدرزمینی و 
کالبدی است، که در سبک ساخت میادین با ورود اتومبیدل بده زنددگی 

ی اخیر دچار مشکل شده است، مشک تی از قبیدل از افراد در چند دهه
ل میدان به فضاهای فلکه بین رفتن ارتباطا  شهروندان با میدان، تبدی

مانند، عدم توجه به زمینه و بستر در نتیجه تخریب و آسیب به بافدت و 
میدان و عدم توجه به نیاز های اقلیمی و آسایس حرارتدی افدراد سدبب 

ی افراد از این فضاها و در نهایدت سدبب از بدین کمرنگ شدن استفاده

مطلوبیدت در  .(1382)یاوری، اسدت.رفتن حدس تعلدق بده فضدا شدده
ها توجه به مقیاس کارکرد و اثرگدذاری فضاهای شهری از جمله میدان

ای دارد. طراحی مبتنی بر مقیاس میتواند باع  ارتقدا نقش تعیین کننده
حس تعلق شهروندی بده انهدا گدردد. لدزوم شناسدایی مهمتدرین و بدا 

دهندده هدای شدکلهای هریک از کیفیتترین معیارها و سنجهاولویت
ی تواند منجر به شکل گیری میدان های با هویت و سازگار بدا میدان م

واقعیت های فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد. هدف این مطالعه بررسی 
تحلیلی و تطبیقی عوامل کالبدی و بوم سرزمینی در مطلوبیت و داشتن 

  حس تعلق شهروندی به میدان ها در مقیاس های مختلف است.

 : بیو پیشینه تجر مبانی نظری -2
عوامل متعددی سازنده کیفیت فضاهای عمومی شهری هستند. کیفیت 
فضاهای شهری تاثیر مستقیمی در میزان حس تعلق شهروندان به آنها 
دارد. به منظور بررسی این عوامل و همچنین میزان تاثیر گذاری کیفیت 
فضاها در حس تعلق مکانی در میدان شهری به بررسی ادبیا  نظری 

 است.یت ارایه مدل نظری پرداخته شدهموضوع و در نها

 فضاهای شهری و میدان های شهری : 

اند که شهرها به عنوان نخستین نشانه های تمدن بشری ساخته شده
نوربرگ  نیستیکراند. فضاهای شهری مختلفی را در خود جای داده

شهر و  یکند که از روزگاران کهن فضایم انیب یو :(1993شولتز )
توافق  انگریالزاما ب دار،یها بوده. دانسان داریقا  و دم  یصحنه یآباد

 شانیاخت فا  ا یگرد هم آمدن مردم با تمام ینبوده و در اصل به معنا
مکاشفه  یشود برا یم یضرور  مکان یشهر یرو فضا نیباشد. از ایم
انسان به آزمودن  یشهر یامکانا  گوناگون در فضا طهیح یبه عبارت ای

فضاهای  .(1384پردازد. )شولتز، یبخشد مین غنا مجها کیآنچه به 
است و به نوعی تبلور  شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهر

 .(جایی که شهروندان در آن حضور دارند یعنیئاندماهیت زندگی جمعی

Rogers,2003:118 ( . همچنین حبیبی فضای شهری را بستری
و  ه درآن روابطی عناصر شهری دانست، کمحاط شده، به وسیله

(. 1375یابند،)حبیبی،های اجتماعی متبلور شده و شکل میفعالیت
فضاهای شهری به مثابه ساختاری کالبدی برای تعام   اجتماعی 
است، که دسترسی به آن برای اعضای جامعه ی شهری امکان پذیر 

ری شامل شه یفضاها(. در نظر ریچارد راجرز 1382است.)توالیی 
حق عبور از آنها را دارند  گرانیکه د ییرهایمس ریو سا نیاد، میهاابانیخ

جهانشاه پاکزاد .  استدر آنها آزاد بوده یکه دسترس ییفضاها ریو سا
آب و پله  ،لبه ،ریمس ،فلکه، دانیم یدسته ورود 5را به  یشهر یفضا
از  یتئورسه "در کتاب  کیترانس (.1385.)پاکزاد،استکرده میتقس

ها و  ابانیرا شبکه خ یشهر یفضاها نیم ترمه "یشهر یفضاها
لنگ  جان. ) .( Trancik, 1986: 313کندیذکر م نیادیم
است که از نظر  یزیهر چ یدر بردارنده  یعموم ه یعرص :(1987)

 نیمسئله بر ا نیعموم قرار دارد. ا دیخود در معرض د یو در جا یمکان
 ،است ییهامام مکانت یدر بردارنده  یعموم یهدارد که عرص دیامر تأک

 یدسترس نیداشته باشد. هر چند ا یتواند به آن دسترس یم یکه هر کس
 یدرون یو فضاها یرونیب یو شامل فضاها کنترل شود یمقاطع زمان رد

با دقت  .هاستها و پارکدانیها، م ابانیشامل خ یرونیب یاست. فضاها
ترین اصلی در نظریا  باال درمیان فضاهای عمومی میادین یکی از

فضای شهری به حساب میاید؛ چرا که از گذشته مرکز تعام   اجتماعی 
است و همچنین شدهبوده و باع  بروز خاطرا  جمعی در شهر می
است که مردم به دادهعملکردهای مختلفی را در اطراف خود جای می

 شهروندان که، است یمحل دانیم اند .صور  روزانه به آنها نیاز داشته
 ستیمکان ،روندیبه آنجا م گریکدی دنیگذراندن اوقا  فراغت و د یابر

و در  ادهیپ یشخص یو متناسب با ادراک و رفتارها یانسان اسیبا مق
 یخاطرا  جمع نیشتریدهنده ب لیاست که تشک ییواقع جا
میادین را میتوان  قلب تپنده ی شهرها نام برد.  (1385:6)پاکزاد ماست

ها برای نمایش اند که حکومتدری قدرتمند بودهاین محل تجمعا  به ق
کردند بلکه بهتر و بیشتر قدر  خود نه تنها به تخریب میادین فکر نمی

سعی در ساخت میادینی با شکوه تر و عظیم تر برای به رخ کشاندن 
های منحصر هریک از میدان ها در گذشته ویژگیکردند. قدر  خود می

داد. و بسیاری از آنها یدان را تشکیل میبه فردی داشتند که هویت آن م
های آن سرزمین بوده اند. به از منظرهای مختلف دارای معانی و ارزش

ها خاطرا  حماسی و اتفاق های ملی طور مثال در یک سری از میدان
است .بسیاری از میدان ها دارای قدمت تاریخی و هویت رقم خورده

شاخص های نمادین برای تاریخی آن شهر هستند و بسیاری دارای 
 آن مخاطبان روی بر میدان تأثیریادآوری یک اتفاق و رویداد است. 

 ولی است معماری و ترافیکی هنری، ارزشهای فاقد میدان یک گاه. است
اند و خاطرا  کرده زندگی آن با سالها که افرادی برای اینکه بدلیل

 بوده، خاص ماحترا و ارزش اهمیت دارای مشترکی در آن با هم دارند
 یفضاها نیاز نخست نیادیماست. شده منطقه آن سمبل به تبدیل
ع وه بر تولد در  هادانیدر م یریتجمع پذ رودیبه شمار م یشهر

 زیمختلف در فضا ن یهاتیامکان جمع شدن شهروندان به جز به فعال
باشد تا بتواند خود را از  تیهو یدارا دیبا دانیم یاست فضاوابسته بوده

های خصوصیا  و ویژگی .(1388.پورجعفر )اطراف منفجر کند یفضاها
منحصر به فرد کالبدی هر میدان باع  بروز حس مکان و در درجه ی 

 کالبدی های ارزش .استشدهباالتر سبب ایجاد تعلق خاطر به میدان می
 از برخاسته شهرسازی و معماری سبب به میادین در موجود فضایی
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 اصفهان مکتب خراسانی، سبک)  ایران هرسازیهای ش سبک و مکاتب
 حس سبب تقویت... و فضا مقیاس ها،جداره محصوریت، مانند... ( و

 و حضورپذیری جهت را ارزشمند فضاهایی و شده سنتی میادین در مکان
 تجربه رلف(. 1380:82 زاده، سلطان)اندایجاد کرده اجتماعی تعام  
 و فرهنگی هایزمینه با ازگاریس انسانی، مقیاس تعلق، حس پرمعنا،
 مکان مهم هایکیفیت از را محلی معنای و مفاهیم و محلی فیزیکی
 Larice and Macdonald,2007:p p,123-412) .) میدانند

  مفهوم مکان و حس تعلق به آن: 

منظور شدن رویدادها و وقایع بهمکان به معنای جایی برای جاری
ارتباط نزدیکی با هستی و حیا  دارد، که کردن است؛ و از آنجاییزندگی
ای برای مکان زمینه(. 40: 1387باشد)حبیبی، بخش نیز میهستی
ت شناختی بوده، دربرگیرنده عوالم ست و عموما دارای هویّا هاتفعالیّ

صل هم متّو آینده را به ،ع و دارای تاریخی که گذشته، حالاجتماعی متنوّ
ها، بر عناصر کالبدی شامل پیام (. مکان ع وه1382کند)پرتوی،می

ها و عا ، انگیزهها، توقّمعانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقش
و در مورد آن به قضاو   کنندرمزگشایی و درک می راندیگر عوامل آ

 ؛مکان نتر،امدل نظری کطبق . (Rapoport, 1990)پردازندمی
ها و ارزش ،معانی : رفتار انسانی،عواملنتیجه روابط متقابل میان 

طبق مدل نظری مکان  .(Canter,1971)کالبدی است صا مشخّ
های پایدار عوامل کالبدی، فعالیت، معنایی و بوم سرزمینی سازنده کیفیت

 مکان هستند. 
 

 
 : مدل مکان پایدار  1نمودار

 ارتباط مکان و انسان میان که عاملی ست مکان حس ی لینچبه گفته
 باشد داشته قابل ادراکی باید هویت فضا. اورد می وحد  و ردهک برقرار

 که کند ایجاد مکان حس تا باشد نمایان و به یادماندنی قابل شناسایی، و

 لینچ،(باشد. داشته همراه به نیز تعلق حس میتواند مکان نوع حس این

 یافت مکان هایی مکان در حس شولتز عقیده به همچنین. ) 1922

 مصالح، دارای و هستند مشخص و متمایز شخصیت یدارا که میشود
به طور کلی  (. (Schultz,1997 است رنگ ملموس و شکل، بافت

 تجربه در سه معنا است؛ هر و عملکرد کالبد، از متشکل مکان حس
های اند، که در این پژوهش بر کیفیتدرهم تنیده هامکان از مردم

ی در نظریه است.دهکالبدی و تاثیرگذاری آن بر معنا پرداخته ش
ی تعلق به مکان، یکی از هفت سطح مراتب حس مرحله« شامای»

مکان است؛ که در آن سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آگاه 
است، بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد، در 
 این حالت نمادهای مکان محترم و آنچه برای مکان رخ میدهد، برای

 به توجه با درواقع .(Shamai,1991, p.65) فرد نیز مهم است.
 ارتباط مکان به تعلق حس مختلف سطوح شد بیان اینجا تا آنچه

 بیشتر مکان به فرد وابستگی هرچه و دارند؛ هویت مکان با تنگاتنگی
 بیان شولتز راستا این در. میشود بیشتر مکانی هویت با ارتباطش میشود
 )شولتز، است وابسته هامکان به وی تعلق بر هاانسان هویت کندمی

 بر انسان غلبه نماد عنوان به امروز به تا تاریخ طول در شهرها(.1312
 همواره پهنه شهرها زیرا اند؛ ترسیم شده طبیعت در زیست های دشواری
 های پهنه کامل دگرگونی و تغییر با که اند بوده ساخت انسان های
 عناصر Benton and Short,2008).) .اندگرفته شکل طبیعی
 و ایجاد یبالقوه هایتوانایی و هاظرفیت عنوان به حال هر در طبیعی
 مناسب شرایط و شوند می محسوب ها دخالت این یانگیزه تشدید
 خاص کاربری استقرار و استفاده برای را ایمنطقه کالبدی هر توسعه
 انسان ق فضاهایتلفی با توانند می سپس سازند؛ می فراهم و بیان

 بدترین تا مناظر ترینبدیع از هاییمجموعه طبیعی، عناصر با ساخت
 معتقد انسان امروزه(. 80:1390 یزدگرد،)به خود بگیرند بصری انداز چشم
 شاید. است محیط و پایداری حفظ چارچوب در طبیعت، با خود تطابق به
 و فظح انسان وظیفه تریناصلی امروزه که گفت بتوان جرأ  به

(. 58:1378 ترشیزی، و بحرینی) است محیطی هاینگهداری تعادل
 انسان محیط، که هرچقدر هم و است شهر گیری شکل بستر طبیعت،
 بر طبیعت تأثیر ک ن، مقیاس در. دارد حضور آن در باشد ساخت

 پاسخی حقیقت در که را هاآن استقرار موقعیت شکل و سنتی شهرهای
 (. 14:1389 مجتهدی،)گیرد. می بر در است، بستر طبیعی نیروهای به

 سرزمینی مکان –های کالبدی و بوم مولفه : 
های خاص یک محیط، که مردم با در واقع توجه به ویژگی گراییبوم 

آن آشنا هستند و نسبت به آن تعلق خاطر دارند، در فرآیند طراحی 
، فضایی -ها میتوانند کالبدیفضاهای عمومی است. این ویژگی

های کالبدی، گرایی، سازگاری با زمینهباشند. بوم (جتماعی و فرهنگیا)
ها و اشکال که بر طبق آن ایده ،اجتماعی است -تاریخی و فرهنگی

افراد، در شکل دادن به کالبد فضاهای عمومی شهری به سرشت  آشنا با
 اکولدوژی شدهری به(.1389،پورجعفر و همکاران)کار گرفته میشوند 

علمی به سرعت در حدال توسدعه، مدرتبط بدا طراحی منزلة رشتة 
مدیریت شهرهای پایدار است. در این میان توجه به علم اکولوژی در 

که نگرش بیولوژیک « اکولدوژی در شهر » شهرها در قالدب دو الگدوی 
می پردازد  «فون و فلور در محیطهای شهری »به شهر دارد و به مطالعة

دینامیک به منظر شدهری دارد و بده  که نگرش «اکولوژی شهری»و 
هدای  فراینددهدای اکولوژیک اثرگذار و اثرپذیر در شهر ع وه بر پدیدده

 .(Pickett, 2007) .زیستی و غیرزیستی توجه میکند، نمایان میشود
که ساختارهای کالبدی و اقتصادی آن با  ،اکولوژیک شهری است شهر

رتی سازگار با شرایط محیط رعایت م حظا  زیسدت محیطدی یا به عبا
در  .(Vanlier and Cook,1994).طبیعدی شدکل گرفتده باشدد

گذشته مطالعا  در اکولوژی شهر، به طور عمده بر مبنای مفاهیم 
اکوسیستمی انجام میگرفتده، امدا امدروزه بده طور فزایندهای مشخص 
  شده که اکولوژی منظر نقش مهمی در این زمینه ایفا

های کالبدی و روابط کیفیت تحلیل .) (Ingegnoli,2002.میکند
بوم سرزمینی یک رابطه ی تعاملی است. بر اساس نظریه ها و مبانی 

می  2نظری و پیشینه تجربی، مدل نظری این پژوهش به شرح نمودار 
 .باشد
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یدانکیفیت بوم سرزمینی م  

V2 

 

 

 

 

 

 

 

V = Variable                                    C = Cause 

 مدل نظری پژوهش : 2نمودار

بر طبق این مدل نظری، حس تعلق شهروندان به میدان شهری تابعی از 
کیفیت کالبدی و کیفیت بومی سرزمنی آن است که در مقیاس های 
مختلف میدان از محلی، شهری و فراشهری اندازه آن متفاو  است. 
هدف این پژوهش ازمون این مدل در شهر تهران و در سه میدان با 

های ذکر شده است. به منظور قابل آزمون نمودن این مدل الزم مقیاس 
نحوه سنجش و عملیاتی نمودن این مفاهیم مشخص گردد که در بخش 

 مواد و روش ها به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 : (مواد و روشهاپژوهش ) شناسی روش -3

فیت و همبستگی کی بر بررسی و تحلیل تأثیرگذاری سعی مقاله این در
کالبدی و کیفیت اکولوژیکی میادین شهری بر میزان حس تعلق افراد در 

نمونه  از میدان های  شهر تهران  3شهر تهران است، در این پژوهش 
شامل: میدان.آزادی، حسن آباد و سلماس مورد مطالعه قرارگرفته است. 

-ها عبارتند از فیش برداری داده آوریابزارهای مورد استفاده برای جمع

 صور به  پرسشنامه استفاده از و اسنادی ای و های مطالعا  کتابخانه
 این در آماری جامعه های مورد مطالعه.حاضر در میدان  افراد با حضوری

پژوهش شامل ساکنین، افراد حاضر در محل و کسبه می باشد. تعداد 

 نفر بوده است، به 45نفر و در مجموع  15نمونه در هر میدان شامل 
 کسانی توسط و معیارها، به توجه با ای پرسشنامه بررسی نتایج رمنظو
در  .گردید تکمیل ،اندشده انتخاب آماری جامعه از نمونه عنوان به که

استخراج شده از پرسشنامه های مورد نظر، با  spssنهایت اط عا  
استفاده از یکی از روش های تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت. 

های آماری توصیفی ها تحلیلرد استفاده برای تحلیل دادههای موروش
 و استنباطی است.

 تعریف عملیاتی متغیرها : 

به منظور قابل سنجش کردن متغیرها، تعاریف عملیاتی متغیرهای 
است. تعریف عملیاتی های زیر انجام گرفتهمستقل و وابسته طبق جدول

 1غیر مستقل در جدول عنوان متکیفیت کالبدی و بوم سرزمینی میدان به
های عامیانه و قابل فهم صور  پرسشاست. این سنجه ها بهارایه شده

توسط شهروندان، مورد پیمایش قرار گرفته و نتایج آنها در بخش یافته 
 است. ارایه شده

 

 سرزمینی میدان-های کالبدی و بوم  : تعریف عملیّاتی کیفیت1جدول 

 متغیر ها ای عملیمعرف ه سنجه ها

 -5قابل پیش بینی بودن کالبد فضا -4یکپارچگی -3تناسبا  میدان-2 هندسه میدان -1

 رنگ
 خوانایی کالبدی

 
 

کیفیّت کالبدی 
 میدان

های در حال سکون در مقابله ایمن بودن پیاده-2ها ها در مقابل با سوارهایمنی حرکت پیاده-1
 هابا سواره

 ...بان و و ایمنی افراد در رابطه با الحاقا  ساختمانی مثل سایه ابر سوارهایمنی سواره در بر -3

 ایمنی

 کیفیت ارتباط بین عناصر هاکف و بدنه -2 پیوستگی در عناصر کالبدی-1

نسبت شفافیت  به  -3صلبیت جداره ها  میزان شفافیت و -2نسبت ارتفاع به عرض میدان -1
 های نرم و سختجداره -4صلبیت 

 محصوریت میدانس ح

استفاده از منظر متناسب با هر  -2طراحی متناسب با معماری بومی گیاهان و عناصر آب -1
 اقلیم

 عناصر معماری و منظر بومی

 
کیفیت بوم 
 سرزمینی

توجه به نور گیری و  -3های تابستانی  استفاده از نسیم -2رطوبت  و سایش از لحاظ بادآ-1
قابلیت استفاده در ساعا   -4در فصول مختلف سال ی فضاتفادهها قابلیت اسسایه اندازی

 مختلف روز
 آسایش محیطی

 مواد و مصالح بومی و سازگار استفاده از مصالح بومی همسو با محیط زیست در کف و جداره ها -1
 

 .شده استارایه  2شهروندان به میدان ( در جدول شماره  حس تعلقتعریف عملیاتی متغیر وابسته ) میزان 

نکیفیت کالبدی میدا  

V1 

 

حس تعلق 

شهروندان به 

 میدان های شهری

V3 

C3 

C2 

C1 
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 های حس تعلق به میدان: تعریف عملیاتی و سنجه2جدول 

 سنجه ها های عملی حس تعلق به میدانمعرّف متغیر

 
 

حس تعلق به 
 میدان

 خاطره انگیزی
حماسی تاریخی  وجود خاطره-3مشترک   وجود خاطره-2امکان مکاشفه در فضا -1

 شهروندان

 حس مالکیت و مشارکت
رسیدگی و -3عدم تخریب عناصر مستقر در فضا-2دون بهانه امکان حضور ب-1

فعالیتی -مشارکت در برنامه های بهسازی و نو سازی فضا )مالی -4نگهداری فضا
 فیزیکی(–فکری 

 قلمروپایی
داشتن سلسله قلمرو های شخصی،  -3آسودگی خاطر-2ها عدم پذیرش غریبه-1

 نیمه عمومی و عمومی نیمه شخصی،

 ن همانی با میدانحس هویت و ای
تمایل به -4به بازگشت به فضا  تمایل-3حس آشنایی با فضا-2احساس راحتی-1

 ماندگاری در فضا
 

 سازی مفاهیممقیاس: 
های بدست امده در پیمایش ، الزم به منظور مشخص بودن مقیاس داده

است مقباس مفاهیم و متغیرها بیان شود. با توجه به  اینکه ماهیت داده 
اوری شده در این پژوهش، فازی است، برای هریک از مفاهیم های  گرد
  است.مقیاس فازی ساخته شده به شرح زیر

 نظری و فرضیّات پژوهشسازی مفاهیم مورد استفاده در مدل: مقیاس 3جدول 

 درجه بندی فازی

 کیفیت مکانی میدان

. ( بینابین) نه حس 67) حس تعلق وبیش.(  کم 83) حس تعلق بیشتر به میدان  .(99) حس تعلق کامل به میدان
 .(01)  حس تعلق کامل.( عدم 17) حس تعلق بیشتر عدم .( 33) حس تعلقی.( کم وبیش عدم 5تعلق  و نه بی تعلقی()

 :  معرفی نمونه های مطالعاتی -4

عنوان مقیاس فراشهری، میدان شده شامل میدان ازادی بههای مطالعهنمونه
میدان محلی  کیدان شهری و میدان سلماس یحسن اباد به مثابه یک م

 باشد. می

 میدان آزادی  : 
 داده رخ یآزاد دانیددر م یا ژهیدو یساختار را ییاز زمان احداث تاکنون تغ

 یهدایکداربری ریداز گسدترش شدهر و قرارگ یناش را ییتغ نیشتریاست. ب
 .اسدتاتفداق افتداده یدانیم رامونیپ یکالبد که در عناصر، است درشت دانه

 یعیوس اریبس یفضا دانیم نیا انهیندارد. م ییایجغراف تیمرکز یآزاد دانیم
در  زیدن یبدرج آزاد یو هنر یکه مجموعه فرهنگ ،را به خود اختصاص داده
نشسدتن،  یبرج، آب نمدا، صدندل دان،یم انهیاست. در مدرون آن ساخته شده

از  یآزاد دانیدم یورود. نورافکن قرار دارد ،ییچراغ روشنا اه،یچمن، گل و گ
وسدعت میددان آزادی اسدت.  ریپدذامکدان اهرزرگو سه ب ابانیچهار خ قیطر

 .باشدمی متر مربع، 294727

 

`  

  

نگارندگاناخذ : م  

 حسن آباد میدان : 
قاجاریه و پهلوی است. هرچند دوره ی  به فرد میدانی با طراحی منحصر

-وجود بناهای چهارگانه ندارد اما امروزه از خود میدان در وسط، نشانی وجود

این   های مهم میدان است.از شاخص اند،آورده ای که بدنه میدان را به وجود
نئوپ دین با تلفیق معماری باروک فرانسوی در سال  بناها که به سبک

:  1390بانی مسعود، .)اندمیرزا علیخان مهندس طراحی شده توسط 1313
میدان  ت واقع شده و هویت تاریخیدر سالهای اخیر مجدداً مورد مرم ،(232

بخش مهمی از  همچنین با ایجاد زیرگذر،. اندرا تا حد زیادی حفظ نموده
سازی مناسبی با ایجاد کف ترافیک سواره در میدان حذف و فضاهای پیاده

رو ه جز معدود درختانی در اطراف پیاد است. بهمتمایز و خاص آن ایجاد شده
ازی خاصی در مرکز میدان صور  نگرفته فضاس و مبلمان شهری محدود،

 است.

 

  

  
نگارندگاناخذ : م  
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 میدان سلماس :  

میدان سلماس میدان محلی است که در قاجار در زمان ناصرالدین 
درآمد.  به شکل امروزی پهلویزمان به مرور در  گرفت وشاه شکل

ضلع میتوان به  4این میدان به شکل مستطیل کشیده است، که از 
پوشش گیاهی به همراه وجود در مرکز این میدان  .رد شدآن وا

وسایل برای بازی کودکان، آن را تبدیل به پارکی محلی برای 
در اطراف این میدان وجود تعداد زیادی شعب  ،استها کردهخانواده
های مختلف باع  شده، تا در بین ساکنین محل، معروف به بانک

بی، میوه فروشی، رستوران، ها شده باشد. سوپری، قصامیدان بانک
 های موجود در اطراف میدان است. التحریر از دیگر کاربریلوازم

 

  

  
نگارندگاناخذ : م  

به بررسی  ،ی پژوهشهای مورد مطالعهاز نمونهبا برداشت های میدانی 
های عینی کیفیت کالبدی و بوم سرزمینی هر یک از میادین پرداخته شاخصه

شده است.
 

 

 میادین مورد مطالعه بررسی شاخصه های عینی کیفیت کالبدی و بوم سرزمینی : 4جدول 
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 آزادی           

 حسن آباد           

 سلماس           

زفضاهای سب ندازی و نور روزسایه ا  تاسایش مقابل باد و رطوب   نام میدان اسایش حرارتی پوشش گیاهی اسایش در گرما وسرما 

نی
زمی
سر
م 
 بو
ت
یفی
ک

 

 آزادی      

 حسن اباد      

 سلماس      

 

 : های تحقیقیافته -5
های  ای،  تحلیل همبستگی متغیرهای تحقیق برای متغیرهای زمینهیافته

مستقل  و تاثیر متغیرهای مستقل در متغیر وابسته صور  گرفته است. سطح 
متغیّرهای مستقل و  ای،تحلیل توصیفی، شامل توصیف متغیّرهای زمینه

ای شامل جنسیت، سن، میزان تحصی  ، وابسته است. متغیّرهای زمینه
یدان رشته تحصیلی، سابقه سکونت در تهران و سابقه سکونت در محدوده م

های مورد مطالعه است. تحلیل توصیفی متغیّرهای مستقل، شامل کیفیت 
سرزمینی است. متغیّر وابسته تحقیق نیز، میزان حس -کالبدی، کیفیت بوم 
ای پژوهش است که جنسیت از جمله متغیّرهای زمینه تعلق شهروندان است. 

-در سطح سنجش اسمی و در دو طبقه زن و مرد مورد سنجش واقع شده

درصد را آقایان  7/46درصد را خانم ها و  3/53است. در این پژوهش 
 ای پژوهش حاضر است تشکیل داده اند. سن یکی دیگر از متغیرهای زمینه

 

 
تحصی   پاسخگویان دیگر  است.که در سطح سنجش نسبی مطالعه شده

ای پژوهش است که در سطح سنجش ترتیبی و در شش طبقه متغیر زمینه
ارشد، دکتری و باالتر مورد سنجش دیپلم، کارشناسی، کارشناسیزیر دیپلم، 
های توصیفی متناسب برای این متغیر، جدول توصیفی، است. آمارهواقع شده
ای، و آماره گرایش به مرکز نما است. متغیرهای میزان حضور در نمودار میله

ه فضا و سکونت در محل نیز از جمله متغیرهای دیگر است که مورد مطالع
 قرار گرفته است.

 : میزان حضور در فضا 5 جدول

کل 
به 
 درصد

روزی 
چند 
 مرتبه

 هرروز
 بیش از

بار در  1
 هفته

 هفته ای
بار 1  

ماهی 
بار 1  

به 
 ندر 

 فقط
بار 1  

100 7/6  1/11  1/11  7/6  9/8  1/31  4/24  
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 کیفیت بوم سرزمینی
V2 

 

ای است که در سطح سنجش سابقه سکونت در تهران دیگر متغیر زمینه
توصیفی مناسب برای این متغیّر جدول  است. آمارهنسبی، مطالعه شده

های گرایش به مرکز مد، میانه و میانگین توصیفی، نمودار هیستوگرام، آماره
دلیل حضور در فضای میدان نیز به و آماره پراکندگی انحراف معیار است. 

تفکیک برای هر یک از میدان ها مورد پرسش واقع شده است که در جدول 
 است. آن ارایه شدهزیر نتایج 

 آزمون مدل نظری  :  

مدل نظری تحقیق دربردارنده مجموعه معینی از مفاهیمی است که بیانگر 
نظام علّی است. آزمون مدل نظری و تعیین میزان همبستگی متغیّرها و 

مدل  موجود در شروط علّیتعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم همچنین 
. برای تعیین میزان اثر متغیّرها و نیازمند تکنیک تحلیلی خاص است تحلیلی

تاثیر مستقیم شروط  است.استفاده شده تحلیل مسیرآزمون مدل از تکنیک 
علّی بر معلول معادل ضریب بتا یا همان ضریب تاثیر است و تاثیر غیر 
مستقیم شروط علّی بر معلول از طریق ضرب ضرایب تاثیرا  هر یک از 

صور  زیر به  . مدل نظری این پژوهشمتغیّرها در همدیگر  تعیین می شود
 آزمون شده است.

 

 

 

 

 

V=Variable                                    C = Cause 

 : آزمون تجربی مدل در میدان های شهر تهران 3نمودار 
 

شده مشخص است، ضریب طور که از مدل نظری آزمونهمان
قل کیفیت کالبدی بر متغیّر وابسته تاثیر)ضریب بتا( مستقیم متغیّر مست

است. ضریب  0.45حس تعلق شهروندان به میدان های تهران برابر 
تاثیر مستقیم کیفیت بوم سرزمنی بر حس تعلق شهروندان به میدان 

ضریب همبستگی کیفیت کالبدی و کیفیت  است. 0.41های تهران برابر 

اندازه این  است. هم 0.66بوم سرزمینی میدان های تهران برابر  
همبستگی بزرگ بوده و هم جهت آن مثبت است به این معنی که 
افزایش یکی از این دو متغیر تاثیر مثبت و چشمگیری بر روی متغیر 

 دیگر دارد.

 

بر این اساس  میزان تاثیر پذیری میزان حس تعلق شهروندان از کیفیت 
 شرح فرمول های کالبدی و بوم سرزمینی در میدان های شهر تهران به 

 : زیر است

Y(حس تعلق درکل میدان های تهران)=  27/0 + 55/0 +(کیفیت کالبدی) 47/0 + 31/0  (کیفیت اکولوژیکی)
 

رح زیر صور  گرفته است که در فرمول های زیر، نتایج این آزمون به ش آزمون مدل به صور  جداگانه در هر یک از میدان های مورد مطالعه، 

 . می باشد

Y( ن آبادحس تعلق درمیدان حس ) = - 02/0 + 91/0 +(کیفیت کالبدی) 2/0 + 69/0  (کیفیت اکولوژیکی)
Y(حس تعلق در میدان سلماس) =   32/0 + 47/0 +(کیفیت کالبدی) 57/0 + 12/0  (کیفیت اکولوژیکی)
Y(حس تعلق در میدان آزادی) =  30/0 + 58/0 +(کیفیت کالبدی) 54/0 + 26/0  (کیفیت اکولوژیکی)

 
 

 کیفیت کالبدی

V1 

حس تعلق 

ن به شهروندا

 میدان های تهران

V3 

 

0,66 

0,41 

0,45 



 2774-2766، صفحه 1399، سال  پاییز ، فصل سوم، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

 

2773 

فیت بوم تحلیل همبستگی مولفه های کیفیت کالبدی و کی

  : سرزمینی میدان های تهران

همبستگی دو متغیر مستقل به تفکیک در هر یک از میدان های مورد 
مبستگی ها را مطالعه بررسی شده است. جدول زیر میزان و جهت این ه

 نشان می دهد. 
 : همبستگی کیفیت کالبدی و کیفیت بوم سرزمینی در میدان های مورد مطالعه 6 جدول

میزان همبستگی کیفیت بوم سرزمینی با  ،دهدنشان می 6 شمارهجدول 
، در میدان حسن آباد 0.58کیفیت کالبدی در میدان سلماس برابر با 

های این می باشد. داده 0.18و در میدان آزادی برابر با  0.75برابر با 
جدول نشان میدهد میزان این همبستگی در میدان شهری به مراتب 

های محلی نیز میزان راشهری است. در میدانبیشتر از میدان های ف
سرزمینی به میزان قابل  -همبستگی کیغیت کالبدی با کیفیت بوم

 باشد. توجهی می

سرزمینی بر  -های کالبدی و بومتحلیل رگرسیونی کیفیت

 : هامیزان حس تعلق شهروندی در میدان
به منظور بررسی تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل  یعنی کیفیت 

کالبدی و کیفیت بوم سرزمینی در هر یک از میدانها بر روی میزان حس 
تعلق شهروندان، تحلیل های رگرسیونی به شرح جدول زیر مورد بررسی 

 . قرار گرفته است

: تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته 7جدول  

 

 

 

 

 

 

 

تفکیک رهای مستقل بر متغیر وابسته در هر یک از میدانها به غیمت تاثیر
عبارتی  عرض از مبدا یا به  constantاست. در جدول باال اورده شده

می متغیرهای مستقل نشان وضعیت پایه متغیر معلول را بدون حضور
دهد که به ازای یک واحد تغیر در متغیر مستقل، به نشان می  bدهد. 
 گذارد.روی متغیر وابسته اثر می bاندازه 

 ینتیجه گیرجمع بندی و  -6

دهند که در مجموع دو متغیر کیفیت کالبدی و کیفیت ها نشا ن مییافته
بوم سرزمینی به مقدار توجهی و در حد متوسط بر میزان حس تعلق 
شهروندان تاثیر میگذارند. البته میزان تاثیر کیفیت کالبدی اندکی بیشتر 
از کیفیت بوم سرزمینی است. کیفیت کالبدی و کیفیت بوم سرزمینی به 
میزان قابل توجهی نسبت به هم همبستگی دارند و افزایش کیفیت یکی 
 از این دو متغیر به اندازه بسیار قابل توجهی منجر به افزایش در متغیر 

دیگر خواهد بود.  در بررسی تطبیقی مقیاس های مختلف  میدان ها، 
میدان های شهری بیشتر از دو مقیاس دیگر به کیفیت کالبدی و کیفیت 

زمینی وابسته هستند. میدان محلی و میدان های فراشهری تقریبا بوم سر
به یک میزان دارای حس تعلق شهروندی هستند اگر متغیرهای کیفیت 
کالبدی و کیفیت بوم سرزمینی نادیده گرفته شوند. کیفیت کالبدی در 
میدان های محلی بسیار تعیین کننده است هر چند نقش کیفیت بوم 

ایز اهمیت ارزیابی شده است.  کیفیت اکولوژیکی و سرزمینی نیز بسیار ح
های محلی خیلی تعیین کننده نیست برای بوم سرزمینی برای میدان

های فراشهری نیز تاثیر اندکی نسبت به سایر میدان ها دارد. میدان
های محلی  کیفیت کالبدی تقریبا برای میدان های فراشهری و میدان

فراشهری اندکی اهمیت کیفیت کالبدی باشد هر چند در مقیاس مهم می
 های فراشهری است.  بیشتر از میدان
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