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Abstract 
 

Background and Aim: Every place has its own soul and characteristics, based on which it 

expresses its special character. In fact, Human beings need to understand the sense of place in order 

to have an intimate interaction and identification with the place where a person lives. Due to the fact 

that Valiasr square is one of the oldest and crowded squares of Tehran, it has a great importance 

among urban public spaces of the city. Therefore, in this paper, the redesign of the sidewalk of this 

square has been investigated in order to improve the sense of place between Valiasr Square and 

Fatemi Street. 

Methods: The current research is practical in terms of its purpose and in terms of mixed methods, 

it is a combination of quantitative and qualitative analysis methods. This research has been done 

using the library-document method. The statistical population is the citizens of region 10 of Tehran 

and sample size is 384 people who were randomly attained using the Cochran formula. Data 

analysis has been done with SPSS and tests such as correlation, regression, table of coefficients, etc. 

Findings and Conclusion: The results of the research show that the design of the sidewalk in 

this area, as the results of the research have also shown, can provide the means to improve the sense 

of belonging to the place among its citizens, because the sidewalk, due to its nature as a space 

Public is influenced by the body and activity of its surrounding environment and is formed 

according to the needs of each place. 
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تهران به منظور   عصریول  ابانیو خ یفاطم دانیم رامونیپ یروها ادهیپ یباز طراح

 1ارتقاء احساس تعلق به مکان
 3یدیفائزه سع،    1 کاردار دیسع

 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه شهرساز اریدانش .1

 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهر یکارشناس ارشد طراح .2
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 چکیده

آن  ازمندیدهد. انسان ن یخود را بروز م ژهیآن خصلت و یخاص خود را دارد که بر مبنا یها یژگیروح و و یهر مکانف: هد و نهیزم
است که انسان در آن سکونت  یبا مکان یو هم ذات پندار یمیتعامل صم یحس مکان نوع جهیاست تا حس مکان را درک کند . در نت

رو در پژوهش حاضر به  نیاست. از ا یادیز تیاهم یو پرتردد تهران بوده و دارا یمیقد نیادیاز م عصریول دانیم نکهیدارد. با توجه به ا
 پرداخته شده است. یفاطم ابانیتا خ عصریول دانیدر جهت ارتقا حس مکان با حدفاصل م دانیم نیرو ا ادهیپ یباز طراح یبررس

 نیباشد. ا یم یفیک و  یکم لیتحل یروش ها بیترک ختهیبوده و از نظر روش آم یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی: بررس روش
تهران و محدوده مورد مطالعه  6شهروندان منطقه  یصورت گرفته است. جامعه آمار اسنادی – یپژوهش با  استفاده از روش کتابخانه ا

 ییو آزمون ها SPSSداده ها با  لیو تحل هینفر انتخاب شده اند. و تجز 483تعداد  یبوده که با فرمول کوکران و به طور تصادف
 انجام شده است. رهیو غ بیجدول ضرا ون،یرگرس ،یهمچون همبستگ

حس تعلقق مکقان را    یتوان موجبات ارتقا یمحدوده، م نیرو در ا ادهیپ یکه با طراح دهدیم نشان قیتحق جینتا گیری: جهینت وها  افتهی
خود  رامونیپ طیمح تیاز کالبد و فعال یعموم یفضا کیخود به عنوان  تیرو با توجه به ماه ادهیپ رایشهروندان فراهم نمود. ز انیدر م

بقر   یداشقته کقه مبتنق    یا دهیق چیپ نقد یمنطقه فرا نیرو در ا ادهیپ ی. طراحردیگ یشکل م مکانهر  یازهایو متناسب با ن رفتهیپذ ریتأث
و ... در آن بوده است و براساس انتخاب زمقان   یاجتماع ،یاقتصاد ،یکالبد طیجامع از شرا لیمشکالت و مسائل بالقوه و تحل ییشناسا

نداشقتن   ،یمسائل شقهر  یمتول یارگان ها یبا تمام یهماهنگ ،ینگهدارو  یبهره بردار تیریرو، مد ادهیبه پ ریمس لیتبد یمناسب برا
 بوده است. یو شهر یمعمار ،یخیتار یشهر، دارا بودن ارزش ها ینقش عمده در ساختار شبکه سواره اصل

 

 ی.شهر تیهو ،یفاطم دانیرو، م ادهیحس تعلق به مکان، پ ،یبازطراحها:  واژه دیکل
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 مسأله انیب و مقدمه

معاصر است. درگذشته شهرها از  یشهرساز یرو شیمسائل پ نیاز مهمتر یکیامروزه مفهوم مکان و حس مکان 

شوند که  یم جادیا ییانسان و فضا برخوردار بودند. اما امروزه در غالب شهرها فضاها نیتعامل ب یبرقرار یبرا ییباال ییتوانا

 یشهر یدر فضاها یو غرب تیهو یب ی(. تکرار الگوها1371 ان،نمونه هاست)اطلس باف و همکار ریاز سا یدیفاقد تقل

 یرا موجب شده است. از سو یشهر تیو هو یو معنا بوده و صرفا رانده شدن اصول مکانساز تیرفتن هو هیموجب به حاش

هستند.  دکه در تمام آنها شهروندان همه روزه در حال ترد یی. فضاهاردیگ یرا در بر م یعناصر مختلف یشهر یفضا گرید

 یاز مناطــق شــهر یاریدر حرکتنــد. در بســ ــادهیسـطح شـهر، انسانها به طــور ســواره و پ یمعبرها یدر همه 

طــول ســفر کوتــاه و  یوقتــ ،یمســکون یو نواحــ یحــیتفر یمکان هــا ــد،یمراکــز خر ،یتجــار ینواحــ ــرینظ

. از ابــدی یم یشــتریب ــتیروهــا اهم ادهیشــود و وجــود پ یهـا افزوده م ادهیپ دراحت تـر باشد، به تعدا ییجابه جا

شهروندان  یو معنو یرابطة اجتماع تیاست، موج تقو ادهیحرکت عابر پ یبرا یشهر یعموم یدر فضا ادهیآنجا که معبر پ

 یرو ها و عدم آموزش و آگاه ادهیپ حو ناقص در سط زیامکانات ناچ صیو تخص یتوجه یب لیشود و اغلب به دل یم یتلق

شوند، به  یحق محروم م نیاز ا یشناسند و گاه یرا نم شیخو یحقوق واقع ادهیها، افراد پ ادهیحرکت پ نیمردم از قوان

و  نیو توفق ماش ینیماش یبراساس آمار با توجه به زندگ ریاخ یدر نظام حمل ونقل در دهه ها لهیوس نیکه سهم ا یطور

 (.1371و همکاران،  یمیکمرنگ شده است)ابراه گرید شمار یموانع ب

هستند، در  یانجام تعامالت و ارتباطات اجتماع یبرا یبستر ،یاجتماع یزندگ یها به عنوان عرصه ،یشهر یفضاها

 شناسند یکه نم یگرانیبا د ،یخصوص مهیو ن یخصوص یها ها فرصت آن وجود دارد تا کنشگران خارج از عرصه عرصه نیا

 توانند یکه دارند م یو اجتماع یعموم تین فضاها با توجه به خاصی. اندینما تیشده و در آن فعال میاستفاده از فضا، سه در

هستند که  یزبان یدارا یشهر یآنها شوند. فضاها تیکمک نموده و باعث تقو یمناسبات اجتماع دیبه ساخت و باز تول

باف و  اطلسخود قرار دهند) ریرا تحت تأث یارتباط کرده و کنش و روابط اجتماع جادیبا مخاطبان خود، ا توانند یم

در گذشته خود ندارد.  در تعامل با  شهیسده حاضر، ر راتییامروز با توجه به تحوالت و تغ ی(. معمار1371همکاران، 

به فضاها کاسته و حس تعلق  نیساکن یتعلق زا جاناتیبا آن شده است؛ لذا از ه یادیو دچار فاصله ز ستین یفرهنگ بوم

از  یکیافراد کمرنگ شده است.  یبرا ژهیو یو رفتار یحس اتیبا خصوص ییفضاها به مکان ها لیتبد یبرا یبه عنوان عامل

رو ها، محل حضور همه ی شهروندان و مشارکت  ادهیباشند. پ یرو ها م ادهیپ یشهر یدر فضاها یمهم امروز یعرصه ها

با هم بودن را آموخته و در  گر،یکدیبا  یرابطه ی تعامل کیشـان هستند در آن جـا شهروندان در  یجمعـ یآنـان در زنـدگ

و  یرفتار فرد ژهیبر ارزشها، نگرشها و به و زیتبلور حس مکان ن گرید یکوشند. از سو یمـ یجمع اتیجهت ارتقای ح

از  یافراد با مکان است و مشخصه ا وندیشان دهنده پن یافراد در هر مکان مؤثر است. حس مکان و ادراک مکان یاجتماع

 جادیحضور در مکان ا یرا که در پ یو خاطرات اناتیدارد و جر یقیارتباط عم یانسان یشود که با ارزشها یمکان محسوب م

 (.1379 ،یوفائ یمیدارد)ابراه یم انیشوند، ب یم

 ازمندیدهد. انسان ن یخود را بروز م ژهیآن خصلت و یخاص خود را دارد که بر مبنا یها یژگیروح و و یهر مکان 

است که انسان  یبا مکان یو هم ذات پندار یمیتعامل صم یحس مکان نوع جهیآن است تا حس مکان را درک کند . در نت

است در  یادیز تیاهم یو پرتردد تهران بوده و دارا یمیقد نیادیاز م عصریول دانیم نکهیدر آن سکونت دارد. با توجه به ا

 ابانیتا خ عصریول دانیدر جهت ارتقا حس مکان با حدفاصل م دانیم نیرو ا ادهیپ یباز طراح یپژوهش حاضر به بررس

 نهیزم دانیم نیا یتوان با باز طراح یاست که  چگونه م نیدر پژوهش حاضر ا یپرداخته شده است. سوال اساس یفاطم

 ود؟و ارتقا حس مکان در آن را فراهم نم یریشکل گ
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 پژوهشی نظری مبان 

 پیاده رو مفهوم و سازی پیاده رو

 شده حذف یا یافته کاهش نقلیه وسایل ی مداخله ها آن در که هستند هایی خیابان پیاده، خرید مراکز و ها پیاده رو

 در خصوص به و جمعی فعالیت برای ابزاری (پیاده رو1380 باشد)پاکزاد، می اجتماعی نقش حد باالترین با و معابری است

 مدرن عصر در پیاده خرید مرکز ، جهات بسیاری از . است اجتماعی سالمت و محیطی کیفیت شهری، با اقتصاد ارتباط

 که است خیابان مجدد طراحی های جنبش اثرگذارترین و نیرومندترین ؛ سازی است. پیاده رو وسطی پالزای قرون معادل

 و بستن و  طرح این از استفاده با آمریکایی و اروپایی ریزان برنامه و است داده را تغییر شهرها از بسیاری عمومی محیط

 اند.  کرده کسب شهری مراکز احیاء در چشمگیری های اصلی موفقیت های خیابان به ترافیک نمودن محدود

پیاده گردید .  آمریکا بزرگ و کوچک شهرهای در مال 114ساخت منجربه جنبش این 1794-1784های  دهه در

 آن دنبال به و شود می گرفته پس نقلیه وسایل دیگر و خودروها از خیابان فضای آن در که است فرایندی معنی به سازی رو

شود.)کاشانی جو و همکاران،  می دیگر انجام جزئیات و مبلمان نمودن اضافه فرش خیابان، سنگ چون هم مناسبی اقدامات

1371). 

 همراه به شود، می استفاده پیاده افراد وسیله به تنها که خیابانی» عبارتست از: شده پیاده رو براین اساس خیابان

 به عمومی نقل و حمل و باری نقلیه وسایل دسترسی عمدتا و است، میسر خاصی در ساعات تنها که بار حمل نقلیه وسایل

 که باشد می شهری مراکز از ترافیک راندن بیرون معنی به سازی پیاده رو «است امکان پذیر پشتی های کوچه و ها خیابان

 عملیات این بگیرد.  صورت دیگر جزئیات و مبلمان و خیابان سنگفرش جمله از عملیات مناسب آن دنبال به است ممکن

 محدودیت های سیاست از یکی سازی پیاده رو . شود اجرا ها خیابان ی شبکه یا تمام خیابان یک در تنها است ممکن

 افراد ایمنی افزایش محوری، – خودرو ی نتیجه در محیطی زیست بار زیان اثرات کاهش دنبال به که باشد می ترافیک

 زندگی برای مکانی عنوان به شهری محیط بهبود اساسا و ترافیک بدون و پیاده فعالیت های برای فضاها گرفتن پس پیاده،

 را روند می شهرها یا محالت ها، خیابان خدمات، مراکز فروشی، خرده های مغازه به که مردم اساسی شش نیاز است.

 یا ارتباط ، آسودگی ، بودن پذیرا ، آسایش ، کارآمدی ، ایمنی از که عبارتند; (.1374)کاشانی جو، است نموده مشخص

 .محقق گردد تواند می پیاده خیابان در نیازها ی این همه اجتماع.  میان در تعامل

 

 در فضای شهری  پیاده رو نقش و کارکرد 

به دنبال شکست شهرسازی مدرن و اهمیت یافتن مباحث توسعه انسانی و محیط در گذشته ای نه چندان دور و 

زیست، انتقادات زیادی از سوی صاحب نظران مسائل شهری در مورد شهرسازی مدرن مطرح شد. لبه تیز انتقادات بیشتر 

ش برای یافتن راهکار مناسب برای الام شهرسازی بود. از این رو، در تفضایی نامطلوب حاصل از نظ -متوجه کیفیات کالبدی

های جدیدی در عرصه شهرسازی  طرح شهر مطلوب شهروندان در برابر اوضاع نابسامان شهرسازی مدرن، گرایشها و دیدگاه

 (. 11، 1387،و همکاران قربانی) یاد می شود«جنبش پیاده گستری»جهان مطرح شده است که از آن بعنوان 

این جنبش از جمله با نفوذترین جنبش هایی است که در مقوله طراحی خیابان ها ایجاد گردیده و موجب بروز 

ش های موفقیت آمیز در اروپا، طراحان البسیاری از شهرهای جهان شده است. ت فضای عمومیتغییرات اساسی در محیط و 

ان های اصلی شهری و ایجاد مسیرهای باشکوه و زیبا برای پیاده تشویق آمریکایی را نیز به محدود ساختن ترافیک در خیاب

ضمن انتقاد از سازماندهی شهرهای مدرن که به ایجاد فضاهای شهری در  نظریه پرداز،راب کریردر ارین ارتباط  .کرده است
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عنوان نموده میدان و خیابان  مقیاس پیاده بی توجه بودند، راه حل را بازگشت به انتظام گذشته شهرها و اصالت های دیرین

  (.13، 1387کاشانی جو،است )

سازی متفاوت است اما اغلب طرح ها به منظور  ویل فرهنگی، تاریخی و سیاسی فرم طرح های پیاده رالاگرچه به د

کی کاهش ازدحام خودرو در مرکز شهر، پایداری فعالیت های تجاری در مرکز شهر، افزایش ایمنی، بهبود تعادل اکولوژی

ت بیشتر اجتماعی الخلق مرکز شهر سرزنده و زیست پذیر و افزایش حضور پیاده و ارتقاء حس تعلق مکانی با حضور و تعام

ها بخصوص در ویل ایجاد پیاده رالیل ذکر شده یکی از مهمترین دالوه بر دالع. در مکان های شهری صورت می گیرند

ای ارزشمند شهری است. سهولت دسترسی به ارزشهای تاریخی شهر مراکز تاریخی شهری سعی در حفاظت از این بافت ه

فزایش زمان حضور . او ارتباط بین هسته های هویت بخش، موجب تداوم تاریخی و افزایش احساس تعلق ساکنین می شود

ایمنی  در فضاهای عمومی شهری، امکان حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و با ارزش شهر، افزایش سرزندگی، انعطاف و

و همکاران،  حبیبی. )دهی محیط مصنوع را با کاربران و استفاده کنندگان از فضا به حد مطلوبی رسانده است شده و پاسخ

1373 ،11.) ). 

 های بیماری کاهش و افسردگی و روانی فشارهای کاهش اجتماعی، رفاه و وابستگی عدم در خود روی پیاده البته 

 تبیین قابل متعددی فنی های جنبه از شهری مدار انسان و پیاده فضاهای ی توسعههمچنین  .میباشد موثر عروقی قلبی و

 شود. می سرزندگی و خاطره موجد و زده پیوند ها مکان به را مردم که است هایی نقش است چه مدنظر آن ولی است

 ( برخی ازاین نقش ها عبارتند از: 1374 جو، )کاشانی

 اتفاق این و کردد می سبب را شهروندان بین بیشتر غیررسمی مکرر برخوردهای ، روی پیاده : اجتماعی نقش 

 می اجتماعی های نابهنجاری و جرائم کاهش سبب و آورد می وجود به را بیشتری اجتماعی و ارتباطات مشارکت

 .گردد

 است. شهر ی خاطره و کالبد توامان درک برای حرکت ی ازتجربه استفاده راه، کارکرد ترین مهم : نقش ادراکی 

 .است تاریخی  – اجتماعی های مکان به توجه جلب طریق از شهروندان تصویرذهنی باعث ارتقاء پیاده رو

 اطراف محیط بر که است توسعه محرک ی پروژه یک عنوان به آن نقش ، پیاده رو اهداف از یکی : اقتصادی نقش 

 .است تاثیرگذار کالبدی و چه اجتماعی خود

 توانند می ها پیاده رو که است فراغت اوقات گذراندن اشکال از یکی شهری گردش : فراغتی نقش 

 .باشند داشته نیاز این برآورده کردن در را سهم بیشترین

 شهری پایدار ی توسعه ابزار ترین مهم از یکی عنوان به محور پیاده های  طرح : محیطی زیست نقش 

 شود. می محسوب
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 (1041و همکاران) یلیروها)جل ادهیپ یابیارز یارهایمع -1شکل 

 اجزا و عناصر پیاده رو -1جدول 

  مؤلفه های تاثیر گذار بر کیفیت فضایی پیاده روها

 فعالیت افراد در محیط های شهر باعث سرزندگی فضای شهری می شود. ایجاد کاربری متنوع و سرزندگی :

تقرار کاربری های خدماتی و تفریحی باعث حضور بیشتر مردم در شهرها سهمچنین امتناسب با خواسته عابرین 

 .شده که این امر باعث تقویت سرزندگی شهر می شود

 :تنوع و گوناگونی در مسیر پیاده روها باعث جذب شدن شهروندان به فضای شهری و پیاده روی شده  گوناگونی

 .که کیفیت فضایی پیاده روها را افزایش می دهد

 :یکی از موارد کلیدی در تاثیر کیفیت فضایی پیاده رو ها نفوذ پذیری و دسترسی است. با ایجاد  نفوذ پذیری

رابطه متقابل دیداری بین مسیر پیاده و اطراف آن به نفوذ پذیری فضای پیاده روها می رسیم. محور پیاده تا جای 

هماهنگی بین دید بصری و کاربری های اطراف پیاده ف سطح باشه و باعث اتصال و الممکن باید بدون مانع و اخت

دسترسی مهمترین عنصر و اساسی ترین و کاربردی ترین عملکرد پیاده است مانند : دسترسی به . روها شود

 .عاتالها و منابع، دسترسی به اماکن و اطالدسترسی به کا افراد، دسترسی به فعالیتها،

 
 .1373غفاریان و همکاران،
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 : چیدمان های زیبا و پاکیزگی محیط مد نظر باشد که این امر حضور و ها باید نظم و ودر پیاده ر خوانایی

استفاده از فضای پیاده را افزایش خواهد داد و با ایجاد نظم، فضایی متناسب به بیننده نشان می دهد. رسیدگی 

 . کند به پیاده روها محیطی خوانا و واجد کیفیت دیداری ایجاد می

 : در شهر باعث افزایش ایمنی و امنیت فضا می شود که برای تداوم آن بسیار فعالیت شهروندان  ایمنی و امنیت

ایمنی در برابر وسایل نقلیه و دسترسی های راحت برای عابرین کیفیت فضایی پیاده روها را افزایش  .موثر است

ولین رده از ضع ایده شهر سالم در معرفی تیپولوژی نیازهای شهری، امنیت را در قالب اامی دهد. لئونارد دهل و

نیازهای اساسی و اولیه می شمارد، همچنین جان اشتون نیز از صاحب نظران بین المللی شهر سالم، امنیت را 

،  آقا مالئی و همکاران )غیر قابل جایگزین در ایجاد یک شهر سالم مورد اشاره قرار می دهد  ییکی از کیفیت ها

1378 ،14). 

  

 
 )نگارنده( روها ادهیپ یفضائ تیفیبر ک رگذاریتاث یمولفه ها -3شکل 

 حس مکان 

محیط مصنوع، شبکه اى پیچیده از روابط متنوعى است که نه تنها بین افراد با همدیگر بلکه بین افراد و محیط نیز 

رخ مى دهد. زمانى که ارتباط انسان و محیط مبتنى بر تجربه اى براى انسان باشد، محیط به مکان تبدیل مى شود. این 

گرایى شناخت ها، تأثیرات و رفتارهاى  بدین معنى است که مکان یعنى یک بخش از تجربه محیطى، همراه با همارتباط 

ارتباط با مکان را مى توان از جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد. (Pretty ,2019,91افرادى که با آنها زندگى مى کنند )

کوچکتر  حتى یا باشد داشته( محله) متوسط اندازه ،(شهر –باشد )کشور براى نمونه از لحاظ مقیاس مى تواند بسیار بزرگ 

آنها مى توانند ملموس یا سمبولیک، تجربه شده یا تجربه نشده، شناخته یا ناشناخته  ( 11: 1388)خانه( باشد )پرتوى، 

اد مى کند. که به ویژگى باشد. در افراد مختلف، روابط حاصل از ارتباط با مکان هاى متنوع حس هاى متفاوت از هم ایج

 .هاى فیزیکى، اجتماعى و فرهنگى آن مکان مرتبط است

 شخص که است خود محیط از آنها آگاهانه بیش و کم احساسات و محیط از مردم ذهنی ادراک معنای به مکان حس

 می یکپارچه و خورده پیوند محیط معنایی زمینه با فرد احساس و فرد طوریکه به دهد، می قرار محیط با ارتباط درونی در را

 . (PirPaii et al, 2018: 163) شود

 روابط مردم، نظر مورد فرهنگی مفاهیم از شود، می محیط یک از راحتی احساس موجب اینکه بر حس عالوه این

 برای هویت به دستیابی و گذشته تجارب یادآوری باعث و کرده حمایت مشخص مکان یک جامعه در فرهنگی و اجتماعی
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 خاص افراد برای ویژه ای و رفتاری حسی خصوصیات با مکانی به فضا تبدیل موجب است که عاملی حس، شود. این می افراد

  (Ansari et al, 2013: 6) می شود افراد برای هویت به دستیابی مکان، باعث حس می شود.

 

 مکان حس سطوح

 مرحله سه مکان به احساس مختلف سطوح مورددر  خود بررسیهای در شامای دارد. مختلفی سطوح مکان حس

 :می کند طبقه بندی سطح هفت را در حس این و معرفی را مکان به تعهد و مکان به دلبستگی حس مکان، اصلی

 مکان حس سنجش در اما نیست توجه مورد حس مکان ادبیات در معموالً سطح این مکان: به نسبت بی تفاوتی 

 .می گیرد قرار مورد استفاده

 و می کند زندگی متمایز مکان یک در فرد می داند که است هنگامی سطح این مکان: یک در قرارگیری از گاهی آ 

 .ندارد وجود متصل کند، مکان به را او که احساسی هیچ ولی می دهد تشخیص مکان را آن نمادهای

 تقدیر و بودن احساس مکان با بلکه است، مکان آگاه نمادهای و نام از نه تنها فرد سطح این در مکان: به تعلق 

 مهم نیز فرد برای می دهد، رخ برای مکان آنچه و محترم مکان، نمادهای حالت این در دارد. داشتن نیز مشترک

 .است

 محور مکان و دارد معنا او برای مکان دارد. مکان پیچیده ای با عاطفی ارتباط فرد سطح این در مکان: به دلبستگی 

 حالت این در می دهد.  شخصیت به مکان نمادها و معانی با ترکیب در فرد هویت و جمعی تجارب است و فردیت

 .می شود کید تأ دیگر مکانهای با آن تفاوت و بودن مکان فرد به منحصر بر

 این است. در مکان نیازهای با فرد پیوستگی درآمیختگی و دهنده نشان سطح این مکان: اهداف با شدن یکی 

 .وجود دارد مکان به نسبت گذشتگی خود از و حمایت عشق، فرد شور، در حالت

 مشاهده می توان را است مکان به تعهد آن که علت اجتماع در فرد فعال نقش به سطح این در :مکان در حضور 

 .نمود

 و  دارد مکان به نسبت را تعهد عمیق ترین فرد و است حس مکان سطح باالترین سطح این مکان: برای کاری فدا

 در می دهد. نشان خود از مختلف موقعیت های در رفاه آزادیها و شها، ارز گرایشات، جهت در زیادی فداکاریهای

 دو . دارد وجود مکان به نسبت بزرگتر خاطر عالیق به جمعی و فردی عالیق کردن رها برای آمادگی این سطح

 از می شود، شامل را مکان به نسبت شناختی فرد و ادراکی سطوح عمدتاً از نظر شامای، اشاره مورد اولیه سطح

 سطح عمیق ترین بر رلف نیز که طوری به می شود، شامل را مکان به نسبت فرد ابعاد احساسی بعد، به سه سطح

 را خود زمانی حس این بودن ناآگاهانه می کند اعالم و اشاره می نماید ناخودآگاه صورت به مکان به وابستگی

 و تعلق تا بی مکانی از وسیعی طیف تعلق دارای حس و بیفتد اتفاق مکان و فرد جدایی یا فقدان که نشان می دهد

 .می باشد با مکان شدید پنداری هم ذات

 

 پژوهش نهیشیپ
(عنوان نموده حس یمسکون یها مجتمع یبا عنوان حس تعلق به مکان )در طراح ی( در کتاب1379) یوفائ یمیابراه

حس ناملموس  نی. اکند یها دارد، اشاره م مکان نسبت به مکان کیکه  یا ژهیفرد و منحصربه تیفیروح مکان به ک ایمکان 

کتاب  نی. در اآورد یبه وجود م طیبودن را در مح یخودمان وکه احساس تعلق  شود یبا ارزش محسوب م یژگیاست، اما و

 یها هیبر نظر یو سپس حس مکان مبتن ودش یاشاره م یستیز یها مجتمع یدر ابتدا به مفهوم مسکن و به منشأ فرهنگ
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در  یمعمار گاهیاج نییدنبال آن با تب و به ردیگ یقرار م یابیبه مسکن مورد ارز« مازلو»انسان با توجه به هرم  ازینگرش و ن

 یقیبرگرفته از مطالعات تطب یو راهکارها ردیگ یقرار م یمورد واکاو داریپا یبا معمار رانیا یسنت یعصر حاضر معمار

 .شود یحس تعلق به ساکنان، ارائه م دییانجام شده در رابطه با موضوع با هدف تأ

)با  دیجد یحس تعلق به مکان در شهرها جادینو بر ا یکردیبا عنوان رو ی(، در کتاب1371و همکاران) یمیابراه

عوامل مؤثر در ایجاد تعلق به مکان پرند( عنوان نمودند در کتاب حاضر نگارنده در نظر دارد به بررسی  دیبر شهر جد دیتاک

شود، این است که عوامل اصلی و  سؤالی که در این کتاب مطرح می اساسدر شهرهای جدید مانند پرند بپردازد و بر این 

 مؤثر در ایجاد حس تعلق به مکان در شهرهای جدید چه مواردی هستند.

بر حس تعلق مکان )نمونه  دیبا تاک ییبر ارتقاء خوانا ینییعناصر تز ریتاث کردیبا رو یشهر ی( طراح1371اطلس باف)

بر  ینییعناصر تز ریتاث کردیبا رو یشهر یکه با عنوان طراح قیتحق نی(، عنوان نمودند در انی:محله مالصدرا قزو یمورد

 ثیاز ح یبررس نیانجام شده است. در ا نی: محله مالصدرا قزو یمورد مونهبر حس تعلق مکان ن دیبا تاک ییارتقا خوانا

اطالعات از  یدر خالل کار و جهت جمع آور نکهی. ضمن ااستفاده شده است یشیمایپ قاتیاز روش تحق یروش شناس

 هیو ته یطیاطالعات مح یجهت گرد آور یدانیاز روش م نیو همچن یدر بعد نظر یاسناد یو بررس یروش کتابخانه ا

از بعد  یحس تعلق مکان نکهیکه اول ا افتهیموضوع است  نهیدر زم جهینت نیبه ا قیتحق نینقشه استفادهشده است. ا

توجه به ابعاد مختلف  یشهر یدر طراح نکهیاست. دوم ا ریپذ ریتاث یاز عوامل متعدد یو کالبد ی، اجتماعیاحساس

 ریتصو جادیبر ا یافزادیشهر ب ییبایهر آنچه بر ز نکهیاست. سوم ا یضرور دافرا یو اعتقاد ی، فرهنگی، اجتماعیاقتصاد

 جادیشهروندان از محله در ا یذهن ریتصو جادیشهر و ا ییخوانا نکهیشهروندان اثر گذار خواهد بود.چهارم ا ییو خوانا یذهن

 اثرگذار است. یو کالبد ی، اجتماع یحس تعلق به محله از بعد احساس

بر حس مکان عنوان  دیبا تاک یو ارتقاء منظر شهر یعوامل موثر بر طراح ی( بررس1371و همکاران) یدلفان اباذر

 نیاستهمان طور که از عنوان مقاله مشخص شده هدف از ا داریپا یمکان ها نشیعلم و هنر آفر یشهر ینمودند طراح

پژوهش  نیباشد. در ا یمراحل عمده و تحوالت آن م یناسو بازش یو منظر شهر یتکامل مفهوم طراح ریس ینوشتار بررس

متناظر هر  یاطالعات و شناخت الگو یمعتبر به جمع آور یو مطالعات کتابخانه ا یلیتحل - یفیفاده از روش توصبا است

ن یجهت وصف و تدو یمدل نیو به تدو یگذار در منظر شهر ریتاث یبه عوامل و راهکارها تیمرحله پرداخته و در نها

 .میکن یم یحس مکان را بررس جادیا یو راه ها میپرداز یمجموعه تحوالت مزبور م

با عنوان  طراحی شهری خیابان در جهت ارتقاء حس مکان، مطالعه  ی( در پژوهش1371زاده و همکاران ) بیحب

موردی: خیابان گلشن راز شبستر عنوان نمودند مقاله حاضر با توجه به سوال، چگونه می توان از طریق جعبه ابزار طراحی 

یافت؟ مطرح شده . در این مقاله با هدف طراحی شهری  تدر یک محیط شهری )خیابان( دسشهری به ارتقاء حس مکان 

خیابان در جهت ارتقاء حس مکان خیابان گلشن راز شبستر، پژوهش بر پایه شناخت عناصر بصری ادراک و ذهنیت مردم از 

 گلشنهدف ارتقاء حس مکان خیابان  خیابان و عوامل تاثیرگذار بر حس مکان خیابان شکل گرفته است. در راستای نیل به

راز شبستر در ابتدای امر، به بررسی عوامل تاثیرگذار در حس مکان و و به دنبال آن معیارها و شاخص های ارتقاء حس 

مکان خیابان پرداخته شد. در ادامه بر اساس مشاهدات میدانی و کروکی ها، توصیفات مردم مورد بررسی قرار گرفت. این 

اساس اهداف، نیازها و سواالت پژوهش صورت گرفته است. سپس به تحلیل داده ها با استفاده از جدول سوات مطالعات بر 

 پرداخته ایم، و در آخر به تدوین پالن راهبردی و نتایج حاصل از آن رسیده ایم.

مقاله به  نیعنوان نمودند: ا طیبا عنوان حس مکان و تعلق در توسعه مح ی( در پژوهش1414و همکاران ) مارکوس

بر فرهنگ را  یخاص و مبتن یپردازد امکان توسعه اصول مکان یم نیبا زم یو فرهنگ یطیارتباطات مح یچگونگ یبررس

مکان، تعلق، منظر و  میکند که مفاه یاستدالل م نگونهیدهد و ا یرا ارتقا م یمائور تیکند که سالمت رفاه جمع یفراهم م

که هم سالمت انسان و هم  یدرمان ییفضا یها طیمح جادیکند. ا یم فایو فرهنگ ا طیدادن مح وندیدر پ یرفاه نقش مهم
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را در  یرماند یها طیمح نیمنظر چن یاست که امکان طراح افتهیتوسعه  یاز اصول ی. مجموعه ادهد یرا ارتقا م ستمیاکوس

 یبوم ریو هم مردم غ یردم مائورکه سالمت و رفاه هم م یطیمح ستیو ز یاجتماع-یفرهنگ یها که انطباق با ارزش یحال

 کند.  ی.فراهم مدهد یرا ارتقا م طیمح

مکان در  یمعنا یزیبرنامه ر قیبه مکان از طر یحس دلبستگ جیبا عنوان ترو ی( در پژوهش1417و همکاران) یاسکندر

 لیها به دل افراد و مکان نیرابطه ب تیفیک جهیمکان و در نت یعنوان نمودند معنا زیآسمان تبر یباز مجتمع مسکون یفضا

. از اند افتهی تیشدن اهم یمانند جهان یمختلف یها دهیپد جهیدر نت ومعنا  یو فروپاش یکنون ندهیفزا یتیهو یها بحران

 یدر مجتمع ها ردیگ یباز مورد توجه قرار نم یفضا یباز ارزش خود را از دست داده است طراح یکه فضا ییآنجا

 نیفراموش شده است. از ا یبه مکان در طراح یشده و حس دلبستگ بیتخر طیو مح نیساکن نیب کیارتباط نزد ،یمسکون

 است. تیفیبه مکان و ک یمکان، دلبستگ یمؤثر معنا یمؤلفه ها فیپژوهش به دنبال تعر نیرو، ا

 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف
شهر تهران قرار گرفته و از سوی دیگر به از سویی به لحاظ هندسی به طور تقریبی در مرکزیت جغرافیایی  1منطقه 

لحاظ موقعیت و همجواری با مرکز ثقل قدیمی شهر، تحت تأثیر اقداماتی که پهلوی اول در خصوص توسعه تهران انجام داد 

مرکزیت فضایی ـ فعالیتی پیدا  04و با انتقال و حرکت تدریجی موقعیت مرکز شهر به سمت شمال و شمال غربی، از دهه 

هکتار از چهار جهت غرب،  113917نفر  و وسعت  111380با جمعیتی بالغ بر 1371این منطقه براساس سرشماری نمود. 

آزادی محاط شده است.  -شرق، شمال و جنوب به ترتیب به وسیله بزرگراههای چمران، مدرس، همت و محور انقالب

 34ل جمعیت آن، در حال حاضر بیش از درصد ک 117درصد مساحت شهر تهران و  3همچنین منطقه با سطحی معادل 

های اصلی کشوری را در خود جای  های دولتی و خصوصی و ارگان دولتی، نهادها و بانک -های حکومتی  درصد ساختمان

 -سازی، مدیریت دولتی و همچنین موتور نظام بازرگانی  داده است. به عبارت دیگر مغز متفکر حکومتی، سیستم تصمیم

 (.1044، 1ان در منطقه شش استقرار یافته است)شهرداری منطقه اقتصادی نوین تهر
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منطقه مورد مطالعه در شهر تهران تینقشه موقع -3شکل   

شبکه در منطقه  یآن )تنوع سلسله مراتب ژهیو یو حمل و نقل شهر یمجموعه عوامل فوق به همراه شبکه دسترس

رده  یها یکاربر نیتأم یدر تقاضا برا ینسب تیمز یمنطقه نوع ی(، برایا محله یتا دسترس یشهر یاز بزرگراهها

 کیو هم به منزله  لیپتانس کیبه منزله  تواند یامر هم م نیفراهم آورده است. ا یفرامل یو حت یمل ،یشهر ،یا منطقه

محتاطانه و با  اریبس یستیبا ها یکاربر رییتغ یبرا ندهیآ یها یزیر برنامه جهیمحسوب شود. در نت دکنندهیتهد یروین

 منطقه همراه باشد.  یشهر یو زندگ ها یتعادل کاربر ،یمسکون کرهیبر پ لیپتانس نیا یجانب راتیمحاسبه تأث

گردد و در  یدرصد از کل مساحت تهران را شامل م 3هکتار بوده که حدود  113917معادل  1مساحت کل منطقه 

در گذر زمان رو به توسعه نهاد و محدوده  1دهم را احراز نموده است. منطقه  گاهیگانه به لحاظ وسعت جا 11مناطق  انیم

 یتهران نامگذار یشهردار 1به عنوان منطقه  1317 التهران شناخته شده در س یاز مناطق شهر یکیکه به عنوان  یکنون

 .در منطقه شش قرار گرفته است کیدرصد از سطح کل محدوده طرح تراف 31. حدود دیگرد
 

  پژوهششناسی  روش

 یم     یفیک و  یکم لیتحل یروش ها بیترک ختهیبوده و از نظر روش آم یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

با استفاده از کتابها،  یصورت گرفته است. در روش اسناد اسنادی – یپژوهش با  استفاده از روش کتابخانه ا نیباشد. ا

پژوهش  یخواهد شد. جامعه آمار یجمع آور ازیاطالعات مورد ن یو پژوهش یمعتبر علم یها گاهینامه ها و پا انیمقاالت، پا

آن  یآمار ینفر به عنوان جامعه  380هستند که با استفاده از فرمول کوکران  عصریول دانیرو م ادهیاز پ یعابران گذر زین

 .در نظر گرفته شده اند

 

 ها افتهی لیتحل
  پژوهش متغیرهای بودن نرمال آزمون
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 تحقیق متغیرهای بودن نرمال آزمون -3 جدول
 توزبع داده ها سطح معنی داری متغیر

ییمعنا  نرمال 050.0 

یشناس ییبایز  نرمال 05000 

یعملکرد  نرمال 050.0 

حس تعلق یارتقا  نرمال 050.0 

 .(1041)مطالعات نگارنده، 

 

 آزمون فرضیه های پژوهش

 دارد. تاثیر ارتقای احساس تعلق به مکان بر عوامل ادراکی معنایی فرضیه اول: 

 اول فرضیه متغیرهای همبستگی آزمون -3 جدول

 ارتقای احساس تعلق به مکان

 ضرایب آماری ضریب همبستگی سطح معنی داری

 حیطه ادراکی معنایی 41118 4044

 .(1041)مطالعات نگارنده، 

پاسخگوی مورد  380متغیرها حاکی از آن است  که در بین نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین 

% است 1از کمتر(Sig  1می باشد 1 از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده  ) 41118مطالعه ضریب همبستگی برابر با 

%  77مدارک کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه اول در سطح معنی داری 

 تایید می گردد1 بنابراین  : 

(1 رابطه همبستگی معنی ارتقای احساس تعلق به مکان های مولفه و حیطه ادراکی معناییبین متغیرهای پژوهش )

 داری وجود دارد. 

 آزمون رگرسیون فرضیه اول-0جدول 

 ارتقای احساس تعلق

 ضرایب آماری ضریب تعیین ضریب رگرسیونی سطح معنی داری

 حیطه ادراکی معنایی 41381 41118 4044

 (1041)مطالعات نگارنده، 

 

 دارد. تاثیر ارتقای احساس تعلق به مکان بر عوامل کالبدی زیبایی شناسی فرضیه دوم: 

 آزمون همبستگی فرضیه دوم -8جدول 

 ارتقای احساس تعلق به مکان

 ضرایب آماری ضریب همبستگی سطح معنی داری

کالبدی زیبایی شناسیعوامل  41014 4044  

 .(1041)مطالعات نگارنده، 
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پاسخگوی  380نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است  که در بین 

% 1(1 کمتراز  Sigمی باشد 1 از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده  ) 41014مورد مطالعه ضریب همبستگی برابر با 

است مدارک کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه دوم در سطح معنی داری 

ارتقای احساس تعلق به  های مولفه و بین متغیرهای پژوهش )عوامل کالبدی زیبایی شناسی: %  تایید می گردد1 بنابراین77

 داری وجود دارد.مکان(1 رابطه همبستگی معنی 

 آزمون رگرسیون فرضیه دوم -7جدول 

 ارتقای احساس تعلق

 ضرایب آماری ضریب تعیین ضریب رگرسیونی سطح معنی داری

 حیطه کالبدی زیبایی شناسی 41111 41014 4044

 .(1041)مطالعات نگارنده، 

 

 دارد. ارتقای احساس تعلق به مکان تاثیر بر عملکردی -عوامل فعالیتی فرضیه سوم: 

 سوم فرضیه متغیرهای همبستگی آزمون -7 جدول

 ارتقای احساس تعلق به مکان

 ضرایب آماری ضریب همبستگی   سطح معنی داری

عملکردی -عوامل فعالیتی 054.0 0000  

 (1041)مطالعات نگارنده، 

پاسخگوی مورد  380بین نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است  که در 

% است 1از کمتر(Sig  1می باشد 1 از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده  ) 41014مطالعه ضریب همبستگی برابر با 

مدارک کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه سوم در سطح معنی داری 

 %  تایید می گردد1 بنابراین  : 77

(1 رابطه همبستگی معنی ارتقای احساس تعلق به مکان های مولفه و عملکردی -عوامل فعالیتیبین متغیرهای پژوهش )

 داری وجود دارد. 

 آزمون رگرسیون فرضیه سوم -8جدول 

 ارتقای احساس تعلق

 ضرایب آماری ضریب تعیین ضریب رگرسیونی سطح معنی داری

عملکردی -حیطه فعالیتی 050.0 054.0 0000  

 (1041)مطالعات نگارنده، 

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
خود است که شخص را  طیآگاهانه آنها از مح شیمردم از محیط و احساسات کم و ب یادراک ذهن یمکان به معنا

 کپارچهیخورده و  وندیپ طیمح ییمعنا نهیکه فهم و احساس فرد با زم یدهد، به طور یبا محیط قرار م یدرون یدر ارتباط

افراد خاص  یبرا ژهیو یو رفتار یحس اتیبا خصوص یانفضا به مک کی لیاست که موجب تبد یحس، عامل نیشود. ا یم

مورد نظر مردم و  یفرهنگ میشود، از مفاه یم طیمح کیاز  یکه موجب احساس راحت نیگردد. حس مکان عالوه بر ا یم

 یبرا تیبه هو یابیتجارب گذشته و دست یادآوریرده و باعث ک تیمکان مشخص حما کیجامعه در  یروابط اجتماع زین
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 یاریدر بس یگستر ادهیجنبش پ یاز دستاوردها یکیبه عنوان  زیرو ن ادهیبه پ ابانیخ لیتبد گرید یشود. از سو یافراد م

صاحبنظران است اما در  دییمورد تا یتیبه لحاظ ماه یگستر ادهیجهان به اجرا در آمده است. اگرچه جنبش پ یشهرها

 . تتر اس دهیچیرو، مساله پ ادهیبه پ ابانیخ لیمورد تبد

 ،یکالبد یهایژگیاز و یاست ابعاد متنوع یرو ضرور ادهیپ کی یو طراح یزیبرنامه ر ،یامکان سنج ندیدر فرا

در  ادرویپ یارتباط با طراح. در رندیآن مورد توجه قرار گ یرامونیپ طیو مح ابانیو .. خ یاجتماع ،یکیتراف ،یاقتصاد

توان  ینشان داده، م زین قیتحق جیمحدوده همانطور که نتا نیرو در ا ادهیپ یعنوان نمود باطراح دیمحدوده مورد مطالعه با

 کیخود به عنوان  تیرو با توجه به ماه ادهیپ رایز ؛شهروندان آن فراهم نمود انیحس تعلق مکان را در م یموجبات ارتقا

 ی. طراحردیگ یشکل م کانهر م یازهایو متناسب با ن رفتهیپذ ریخود تأث رامونیپ طیمح تیاز کالبد و فعال یعموم یفضا

 طیجامع از شرا لیمشکالت و مسائل بالقوه و تحل ییبر شناسا یداشته که مبتن یا دهیچیپ ندیمنطقه فرا نیرو در ا ادهیپ

 تیریرو، مد ادهیبه پ ریمس لیتبد یاساس انتخاب زمان مناسب براو ... در آن بوده است و بر یاجتماع ،یاقتصاد ،یکالبد

نداشتن نقش عمده در ساختار شبکه سواره  ،یمسائل شهر یمتول یارگان ها یبا تمام یهماهنگ ،یگهدارو ن یبهره بردار

رو در محدوده مورد  ادهیپ یدر طراح نیبوده است. همچن یو شهر یمعمار ،یخیتار یشهر، دارا بودن ارزش ها یاصل

حس تعلق مکان را  یکه موجبات ارتقا یعملکرد -یتیو فعال یشناس ییبایز یکالبد ،ییمعنا یمطالعه هر سه عوامل ادراک

 در ادامه ارائه شده است: قیتحق شنهاداتیدر نظر گرفته شده اند. پ ند،ینما یرو آن فراهم م ادهیمنطقه و پ نیدر ا

 یسرزندگ جادیا یمناسب برا یو دسترس یباسازیز قیروها از طر ادهیو حضور در پ تیفعال یشهروندان برا بیترغ

 .شتریو اقتصاد ب ی، تعامالت اجتماع یشهر طیمح

 .پیاده راه با فعالیتهای تفریحی و اجتماعی و کاستن از روحیه صرفا اقتصادی آن سازماندهی

 .ت اصل سازگاریحداکثر رساندن تنوع کاربریها در محدوده پیاده و با رعای به

 

 مأخذ و منابع
 با) جدید شهرهای در مکان به تعلق حس ایجاد بر نو ( رویکردی1371نوید) ، رضوانی مهدیس، سعیدی ،ابراهیمی

 ول.ا چاپ - تالیف -جلدسخنوران، تهران، ، (پرند جدید شهر بر تاکید
، چاپ ترخون :ناشر، های مسکونی( حس تعلق به مکان )در طراحی مجتمع(، 1379)یار ا سیدعلی، وفائی براهیمیا 

 اول
ترویج حس دلبستگی به مکان از طریق برنامه ریزی معنای مکان در فضای باز مجتمع ( ، 1417اسکندری ، ف رید)

 14، شماره 9دوره 1417مسکونی آسمان تبریز، فصلنامه مطالعات کاربری ، 
تاثیر عناصر تزیینی بر ارتقاء خوانایی با تاکید بر حس تعلق ( طراحی شهری با رویکرد 1371اطلس باف، آرمین)

پایداری و تاب آوری از آرمان تا »مکان )نمونه موردی :محله مالصدرا قزوین(، چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی 
 https://civilica.com/doc/131494، قزوین،«واقعیت

 محیطی کیفیت ارتقا رویکرد با شهری های راه پیاده عرصه اندهی(، سام1378) لک ، آزاده ،  آقامالیی، ریحانه
  04شماره 1379بهار « نشریه جغرافیایی آمایش محیط صف،  راه پیاده محور: موردی نمونه

 .(، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، انتشارات شرکت طرح و نشر پیام سیما1380پاکزاد، جهانشاه )

،امکانسنجی ایجاد پیاده راه شهرداری حدفاصل میدان قدس و 1041آجورلو، محدثه،جلیلی صدرآباد، سمانه و 
 ،تهران تجریش،نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

،https://civilica.com/doc/1510168 
یسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محالت ( مقا1373حبیبی، کیومرث، حقی، محمد رضا، صداقت نیا، سعید)

https://www.gisoom.com/search/book/author-612799/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-308854/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86/
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مسکونی طراحی شده از دیدگاه ساکنین)محله ی هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان تهران ( نشریه علمی پژوهشی 
 1373انجمن علمی و معماری و شهر سازی، 

هت ارتقاء حس طراحی شهری خیابان در ج(، 1371حبیب زاده کوزه کنانی، سیدجواد، عبداله زاده،  طرف اکبر)
از  ; 11  شماره 9, دوره , 1371تابستان ، پژوهش و برنامه ریزی شهریمکان، مطالعه موردی: خیابان گلشن راز شبستر، 

  110 تا صفحه 141 صفحه
( معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری 1371دانش پایه، نسار، حبیب، فرح)

از صفحه  ; 11، شماره  1، دوره  1371شهرداری تهران(، مطالعات شهری، زمستان  0و منطقه  11)نمونه مطالعه: منطقه 
 . 34تا صفحه  19

( بررسی عوامل موثر بر طراحی و ارتقاء منظر شهری با تاکید بر 1371اباذری، مارال، فرقانی کسمائی، علی ) دلفان
 https://civilica.com/doc/080101حس مکان، کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران،

بهبود کیفیت فضاهای شهری )با  ،نقش عوامل طراحی پیاده راهها در1371رضایت، رها و کاشانی جو، خشایار،
 https://civilica.com/doc/738411تاکید بر تعامالت انسانی(،سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار،تهران،

(، شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر 1373غفاریان شعاعی، مهران ، نقصان محمدی، محمدرضا، تاجدار، وحید )
ؤلفه های سالمت عابران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر، شماره هفتم، تابستان پیاده روهای شهری بر ابعاد و م

1371 

 مطالعه مورد شهری؛ مراکز احیا در نو رویکردی گستری، پیاده (، جنبش1387)محمد جام کسری ,قربانی رسول
 .91 – 11 از ; 1 شماره1  1 دوره1  1387 ای، پاییز منطقه شهری های پژوهش و تبریز، مطالعات تربیت راه پیاده

 -141 1 ) 0شهری. هویت شهر، ( باز شناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی 1387کاشانی جو، خشایار، )
71. 
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