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ارزیابی حس تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل شهری
(مطالعة موردی :ساحل بوشهر)
رضا قشقایی ∗ ـ گروه معماری ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران
خسرو موحد ـ گروه معماری ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
حجتا ...محمدزاده ـ کارشناسارشد شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
پذیرش مقاله 1394/6/29 :تأیید مقاله1395/5/31 :

چکیده
یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط های شهری ،حس تعلق به مکان است .وجود این حس که عاملی مهم در
شکلگیری پایههای ارتباقی استفادهکنندگان و محیط است ،در نهایت منجر به ایجاد محییطهیای بیا کیفییت نییز
خواهد شد .در این تحقیق ،پس از تبیین ابعاد مختلف حس تعلق به مکان ،نقش عوامل کالبیدی و محیطیی میؤثر و
چيونيی تأثیر این عوامل بر حس مکان بررسی شده است .سیس ،به بررسی نقش عوامیل کالبیدی و محیطیی در
ساحل نمونة موردی (شهر بوشهر) پرداخته و نظر کارشناسان و استفادهکنندگان بررسی شیده اسیت .هیدف کلیی
پژوهش حاضر تعیین روابط میان عوامل کالبدی و محیطی شامل محیط قبیعی ،موقعیت مکیانی و دسترسیی ،تنیوح
فضایی ،ایمنی ،مقیاس انسانی ،زیبایی بصری ،نفوذپذیری با حس تعلق مکان در ساحل بوشهر بوده است .تحقییق

حاضر از نوح تحلیلی– توصیفی و به روش پیمایشی است .نتایج آزمون نشان میدهد کیه عیواملی محییط قبیعیی،
موقعیت مکان و دسترسی ،تنوح فضایی ،ایمنی و نفوذپذیری از بین عوامل بررسی شده ،رابطة معناداری در ارتقیای
حس تعلق به مکان در ساحل شهر بوشهر دارد.

کلیدواژهها :حس تعلق به مکان ، ،عوامل کالبدی و محیطی و ساحل شهری بوشهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول تلفن ،09173422164 :نمابر07432324333 :

∗ E- mail: Reza_ghashghaei@yahoo.com
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مقدمه
یکی از معانی مهم در ارتقای کیفیت محیطهای شهری و انسانی ،حس تعلق به مکان است .این حس که عامـل مهمـی
در شکلگیری پایههای ارتباطی استفادهکنندگان و محیط است ،در نهایت منجر به ایجاد محیطهای با کیفیت نیز خواهـد
شد (فروزنده و مطلبی .)28 :1390 ،حس تعلق به مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسـات کـم و بـیش
آگاهانة آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرارمیدهد ،بهطوری که فهم و احساس فرد با
زمینة معنایی محیط پیوند میخورد و یکپارچه می شود .این حس عـاملی اسـت کـه موجـ تبـدیل فضـا بـه مکـانی بـا
خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص میشود .از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم ،روابط اجتماعی و فرهنگی
جامعه در مکانی مشخص حمایت می کند و باعث یادآوری تجارب گذشـته و دسـتیابی بـه هویـت بـرای افـراد مـیشـود
(فالحت .)75 :1385 ،از سوی دیگر و هم زمان با توسعة جوامع انسـانی و تغییـر شـیوۀ سـکونت و زنـدگی مـردم ،توجـه
معماران ،طراحان و برنامهریزان به کیفیت فضاها و محیطهای ساختهشده افزایش یافتـه و نقـش طراحـی ابـزاری بـرای
شکل دادن به محیط زندگی و پاسخگویی به توقعات و نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافته است .گسترش پژوهشهـای
متعدد که به روشهای ارزیابی و تحلیل معماری بعد از بهرهبرداری ) (POEمـیپـردازد ،مؤیـد توجـه بیشـتر طراحـان و
برنامهریزان به کیفیت فضاها و محیطهای ساخته شده و سعی در شناخت و ارتقـای ایـن کیفیـتهـا در پاسـخگویی بـه
توقعات و نیازهای انسانی است .لذا ،یکی از دغدغههای مهم برنامهریزان و طراحان شهری افزایش حس تعلق به محـیط
در بین استفاده کنندگان از فضاهای شهری است .در همین راستا ،هدف این پژوهش ارزیابی و سنجش مؤلفههای کالبدی
و محیطی در ایجاد حس تعلق به مکان در ساحل نمونة مورد مطالعه (شهر بوشهر) و بررسی روابط میان این مؤلفـههـا و
مؤلفههای طراحی و برنامهریزی در توسعة سواحل شهری است تا بتوان زمینههای افزایش این بُعد مهم ارتقـای کیفیـت
محیط را فراهم آورد .با توجه به این هدف سؤالهای تحقیق عبارت است از:
•

چه عوامل کالبدی و محیطی ای موج تقویت حس تعلق به مکان در سـاحل شـهری (نمونـة مـورد مطالعـه)
است؟

• این عوامل چه رابطهای با حس تعلق به مکان در ساحل شهری بوشهر دارد؟
بنابراین ،در این مطالعه نخست به مفهوم حس تعلق به مکان ،ابعاد مختلف و مؤلفههای آن اشاره شده است .سـپس،
نقش عوامل کالبدی و محیطی مؤثر و چگونگی تأثیر این عوامل بر حس مکان بررسی شده است و بر اساس دیدگاههای
صاح نظران مؤلفهها و شاخصهای مؤثر ارائه شده است .در ادامه ،به بیان بستر نمونـة مـورد مطالعـه (سـاحل بوشـهر)
پرداخته ایم و عناصر کالبدی ایجادکنندۀ حس تعلق به مکان در ساحل بوشهر از دیدگاه اسـتفادهکننـدگان از فضـا و نـوع
رابطة عوامل با حس تعلق به مکان بررسی شده است.

مبانی نظری
حس تعلق به مکان
از نظر سیتالو ،تعلق مکانی از جنبههای روانشناختی و هویتی تفسیرپذیر است .در روانشناسـی تعلـق مکـانی بـه رابطـة
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شناختی فرد با محیط یا فضای خاص اطالق میشود و از نظر هویتی ،تعلق مکانی رابطة تعلقی و هویتی فرد بـه محـیط
اجتماعیای است که در آن زندگی میکند (فالحت .)60 :1385 ،تعلق به مکان که بر پایة حس مکان بهوجـود مـیآیـد
فراتر از آگاهی از استقرار در مکان است .این حس به پیوند فرد با مکان منجر میشـود و در آن انسـان خـود را جزئـی از
مکان میداند و براساس تجربههای خود از نشانهها ،معانی ،عملکردها و شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور
میسازد و مکان برای او قابل احترام میشود ).(Steele, 1981
از نگاه پدیدارشناسان ،حس مکان بهمعنای مرتبطشدن با مکان بهواسطة درک نمادها و فعالیتهای روزمره است .این
حس در مکان زندگی فردی بهوجود میآید و با گذر زمان عمق و گسترش مییابد ) .(Relp, 1976ارزشهـای فـردی و
جمعی بر چگونگی حس مکان تأثیر میگذارد و حس مکان نیز بر ارزشها ،نگرشها و بهویـژه رفتـار فـردی و اجتمـاعی
تأثیرگذار است ) .(Canter, 1971حس مکان نهفقط باعث هماهنگی و کارکرد مناس فضای معمـاری و انسـان اسـت،
بلکه عاملی برای احساس امنیت ،لذت و ادراک عاطفی افراد نیز است و به هویتمندی افراد و احسـاس تعلـق آنهـا بـه
مکان کمک میکند.
تعلق مکان از جنبههای روانشناسی و هویتی تفسیرپذیر است .در روانشناسی ،تعلق مکانی به رابطة شناختی فرد بـا
محیط یا فضای خاص اطالق میشود و از لحاق هویتی ،تعلق مکان رابطة تعلقی و هویتی فـرد بـه محـیط اجتمـاعیای
است که در آن زندگی می کند .در واقع ،دلبستگی به مکان رابطة نمـادین ایجادشـدۀ افـراد بـه مکـان اسـت کـه معـانی
احساسی ،عاطفی و فرهنگی مشترکی به فضایی خاص میدهد؛ بنابراین ،تعلق به مکان ،چیزی بیش از تجربـة عـاطفی و
شناختی است و عقایـد فرهنگـی مـرتبط کننـدۀ افـراد بـه مکـان را نیـز شـامل مـیشـود ).(Altman & Low, 1992
فرهنگیبودن تعلق به مکان به معنای این است که در اکثر افراد تجزیه و تحلیل فضا به صورت نماد مشـترک فرهنگـی
تجربهپذیر است .در واقع ،افراد مکانها را به خصوصیات فرهنگی ربط میدهنـد ،بـهگونـهای کـه فضـایی ممکـن اسـت
محرک تجربة انسان و یادآور مفاهیم و معانی فرهنگی باشد (فالحت.)60 :1385 ،

عوامل تشکیلدهندة حس تعلق به مکان
عوامل ادراکی -شناختی فردی
این بعد از تعلق ،بر عواطف و احساسات انسانی نسبت به مکان و محیط اطراف او تأکید دارد و حس تعلق را ناشی از تعامل
بین شخص و محرکهای کالبدی ،اجتماعی و فعالیتها میداند .تعلق مکـان احساسـی بـه احساسـات ،اوضـاع روانـی و
ذهنیاتی بازمیگردد که مردم دربارۀ مکانهای مشخص دارند .طبق نظرات گیولیانی 1ممکن است هم با خود مکان مرتبط
باشد و هم با جوامعی که بهوسیلة آن تعریف شده و کمک میکنند آن مکان تعریف شود (سـیاوشپـور و دیگـران:1393 ،
 .)3شناخت و ادراک فرد از مکان از شروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مکان است .بدین منظور محیطهای با خوانایی
و تمایز کالبدی برای استفادهکنندگان جزء محیطهای مطلوب است و افراد ادراک و شناخت بهتـری از آن دارنـد .عوامـل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کالبدی همچون مشخصکردن حریمها ،حدود مالکیت ،و همسایگیها از مهمترین عوامل ادراک مناس انسانی از محیط است
که فرد بر اساس شایستگیها و انگیزشهای خود به کنکاش و تجربه از محیط میپردازد (فروزنده و مطلبی.)33 :1390 ،

عوامل اجتماعی
به همان نسبت که عوامل ادراکی -شناختی فردی در شکلگیری حس تعلق مؤثر است ،نقش متغیرهای اجتمـاعی نظیـر
فرهنگ ،نمادها و نشانههای اجتماعی نیز اهمیت زیـادی دارد ،بـهطـوری کـه تـا قبـل از سـال  1978عمـده تحقیقـات
صورتگرفته بر نقش عوامل اجتماعی به شکلگیری این حس پرداخته است و متغیرهای کالبـدی جایگـاهی در تحقیـق
نداشت .برخی حس تعلق را ناشی از روابط و تعامالت اجتماعی جاری در مکان دانستهاند و آن را عامل اصلی حس تعلق به
محیط میدانند .از نگاه این رویکرد ،برآیند عواملی از تعامالت اجتماعی که در محیط صورت میپذیرد موج شکلگیـری
حس تعلق به مکان میشود .بر اساس این رویکرد ،محیط حاوی اطالعات و نشـانههـای مشـترک اجتمـاعی اسـت کـه
انسانها با درک و رمزگشایی آنها با محیط خود به تعامل میرسند (سیاوشپور و همکاران.)6 :1393 ،
محققانی همچون راپاپورت ،پروشانسکی ،ریجر و ئواراکاس با پژوهشهای خـود بـر نقـش عوامـل کالبـدی تأکیـد
کردهاند ،اما اشاره داشتهاند که آنچه محیط کالبدی را بستر تعامل اجتماعی بیان میکند ،در اصـل نمادهـا و سـمبلهـای
محیطی مشترک اجتماعی از یک طرف و از طرف دیگر قابلیت محیطی در تأمین و گسترش این بعد از نیازهـای انسـانی
است (فروزنده و مطلبی.)33 :1390 ،

عوامل محیطی– کالبدی
این دسته از عوامل براساس نظریة مکان -رفتار در روانشناسی محیطی ،به دستهبندی محیط به دو عامل مهم فعالیت و
کالبد میپردازد .فعالیتهای حاکم در محیط را براساس عوامل اجتماعی ،کنشها و تعـامالت عمـومی انسـانهـا تعریـف
میکند و کالبد را به همراه متغیرهای فرم و ساماندهی اجزا ،مهمترین عوامل در شـکلگیـری حـس تعلـق محـیط ارزیـابی
میکند .عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز محیطی ،و ارتباط درون و بیرون در فضاها به ایجاد حـس تعلـق مـیپـردازد .از
سوی دیگر ،عناصر کالبدی از طریق همسازی و قابلیت تأمین نیازهای انسـان در مکـان در ایجـاد حـس تعلـق مـؤثر اسـت
(فروزنده و مطلبی.)33 :1390 ،

دیدگاه صاحبنظران در رابطه با نقش عوامل کالبدی و محیطی در حس تعلق به مکان
از نظر فریتز استیل ( ،)1981مهمترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک و حس مکان ،اندازۀ مکان ،درجة محصوریت ،تضاد،
مقیاس ،تناس  ،مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا و تنوع بصری است .او همچنین خصوصـیاتی نظیـر هویـت،
تاریخ ،تخیل و توهم ،راز و رمز ،لذت ،شگفتی ،امنیت ،سرزندگی ،شور و خاطره را موج برقراری رابطة متمرکز بـا مکـان
میداند .از نظر سالواسن ،حس مکان از تعامل سه عنصر موقعیت ،منظر و درهمتنیدگی فردی بهوجود میآید که هر کدام
بهتنهایی برای خلق حس مکان کافی نیست .عوامل مختلفی چون بیحوصلگی ،یکنواختی سـاختمانهـا و ظهـور عصـر
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دیجیتالی تهدیدی برای حس مکان بهحساب میآید .از نظر او شخصیت کالبـدی ،مالکیـت ،اصـالت ،سـاکنان و وسـایل
رفاهی ،طبیعت مانند آب ،گیاهان ،آسمان ،خورشید و فضاهای خصوصی و جمعی اجزای تشکیلدهندۀ مکـان و مـؤثر در
خلق حس مکان است (.)Salvesen, 2002
از نظر یان زو ،ساختارهای معنایی فضا و محیط ساخته شده برای ایجاد مجموعههایی از کیفیتهای خاص و بهوجود
آمدن حس مکان نقش دارد .حس مکان به نگرشها ،جهانبینیها و پیوند افراد با مکان مانند نـام مکـان ،حکایـتهـای
مربوط به مکان ،تجربههای مکان و پیوندهای معنوی با مکان بستگی دارد .او سه متغیر اصـلی حـس مکـان را خوانـایی،
ادراک محیط بصری و هماهنگی قرارگاه رفتاری با محیط بصری میداند (.)Xu, 1995
از نظر نوربرگ شولتز ( ،)1997حس مکان در مکانهایی یافت میشود که دارای شخصیت مشخص و متمایز است و
شخصیت محیطی از چیزهای ملموس ساخته شده که دارای مصالح ،شکل ،بافت و رنگ است .همچنین از نظر لین نیـز
حس مکان عاملی است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار میکنـد و وحـدت بـهوجـود مـیآورد و فضـا بایـد هویـت
قابلادراکی داشته باشد و قابلشناسایی و بهیاد ماندنی و نمایان باشد تا حس مکان ایجـاد کنـد .ایـن نـوع حـس مکـان
احساس تعلق نیز به همراه دارد.
جنیفر کراس ( )2001عوامل مؤثر بر حس مکان را چگونگی رابطه با مکان و حس اجتماع میداند و رابطه با مکان را
به صورتهای زندگینامهای ،معنوی ،عقیدتی ،روایتی ،مادی و وابستگی اجباری دستهبندی میکند که بـا عـواملی ماننـد
هویت ،درونیت و رضایتمندی پنج تراز مختلف از حس مکان را ایجاد میکند (فالحت.)63 :1385 ،
از دیدگاه پاکزاد ( )185 :1385منظور از عناصر فیزیکی -کالبدی عناصر طبیعی و مصنوعی است کـه ظـرف فضـا را
میسازد و تشکیلشده از بدنه ،کف ،مبلمان شهری ،پوشش گیاهی و جزآن .در صورتی که منظور از عوامل انسانی ،افـراد
و فعالیتهای آنان در فضاست که با رفتارهای خود جزء ئینفک فضاست .گلکار ( )46 :1385در مقالة «مؤلفههای سازندۀ
کیفیت طراحی شهری» اعالم میدارد که در حیطة منظر شهری نقطة اوج نگرشهای مربوط به توسعة پایدار دهة 1980
میالدی است که به چهار محور اصلی تقسیم میشود.
 .1توجه به مؤلفههای زیباییشناسی عینی -خصوصیات بصری محیط مانند فرم و منظر عینی شهری
 .2توجه به مؤلفههای زیباییشناسی ذهنی و ادراکی -خصوصیات ادراکی محیط ،معنی و جز آن
 .3توجه به مؤلفههای عملکردی ˚ خصوصیات کاربری زمین ،شبکة معابر ،زیرساختها و جزآن
 .4توجه به مؤلفههای محیطزیستی ˚ خصوصیات حفاظت متقابل شهر و طبیعت ،آلودگی و جزآن
منظر شهری پایدار که ساختار اجتماعی -فضایی مطرح میشود و چـارچوبهـای کلـی آن پـارادایم مکـان پایـدار را
معرفی می کند که در آن چهار عنصر کالبد ،فعالیت ،تصورات و اکوسیستم بهطور هماهنگ در مشـروط سـاختن و شـکل
بخشیدن به منظر شهری سهیم است .در این نگرش ،ابعاد جدیدی همچون معنای اجتماعی -فرهنگی ،حس مکان و زمـان،
دغدغههای محیطزیستی و مالحظات مرتبط با توسعة پایدار به فرایند تصمیمسازی طراحی منظر شهری افزوده میشود.
از دید کانتر ،ویژگیهای فیزیکی محیط ˚ مکان ملموسترین و مهمترین مؤلفة مکان در مقایسه بـا دو مؤلفـة دیگـر
(فعالیت و تصورات) است .کانتر بیان میکند که به یاری مدل سهمؤلفهای او برای مکان ،جستجو و بررسی آن جنبههایی
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از فرم فیزیکی مکانی مشخص ممکن میشود که بیشترین پیوند را با دیگر مؤلفهها دارد .برای مثال ،در شهر ،ویژگیهای
را در نظر گرفت که تمایز و تشخیص حوزهها را در پی دارد .بهعبارتی ،ویژگیهای فیزیکی را با توجه به ماهیت مکان به
لحاق فعالیتهای جاری در آن ،همچنین تصوراتی که در آن وجود دارد میتوان در نظر گرفـت (پـاکزاد .)241 :1388 ،در
جدول  1عوامل کالبدی و محیطی مرتبط با حس تعلق به مکان از دیدگاه صاح نظران مختلف مستندسازی شده است.

جدول  .1عوامل کالبدی و محیطی حس مکان از دیدگاه صاحبنظران

نام صاح نظر
فریتز استیل

سالواسن
یان زو
نوربرگ شولتز

لین

ویژگیها
اندازۀ مکان ،درجة محصوریت ،تضاد ،مقیاس ،تناس  ،مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بـو ،صـدا و تنـوع
بصری .همچنین ،خصوصیاتی نظیر هویت ،تاریخ ،تخیل و توهم ،راز و رمز ،لذت ،شگفتی ،امنیت ،سرزندگی،
شور و خاطره را موج برقراری رابطة متمرکز با مکان میداند). (Steele ,1981
شخصیت کالبدی ،مالکیت ،اصالت ،ساکنان و وسایل رفاهی ،طبیعت مانند آب ،گیاهان ،آسمان ،خورشید و فضاهای
خصوصی و جمعی اجزای تشکیلدهندۀ مکان و مؤثر در خلق حس مکان است (.)Salvesen, 2002
سه متغیر اصلی حس مکان را خوانایی ،ادراک محیط بصری و هماهنگی قرارگاه رفتـاری بـا محـیط بصـری
میداند (.)Xu, 1995
حس مکان در مکانهایی یافت میشود که دارای شخصیت مشخص و متمایز است .شخصـیت محیطـی از
چیزهای ملموس ساختهشده که دارای مصالح ،شکل ،بافت و رنگ است (.)Norberg-Schulz, 1997
حس مکان عاملی است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار میکند و وحدت بهوجـود مـیآورد .فضـا بایـد
هویت قابلادراکی داشته باشد و قابلشناسایی و بهیاد ماندنی و نمایان باشد تا حس مکان ایجاد کند .این نوع
حس مکان ممکن است احساس تعلق نیز به همراه داشتهباشد .او با اهمیت دادن به مفاهیمی مانند ساختار یا
جهتیابی ،سازگاری ،شفافیت و خوانایی ،بر نقش عوامل کالبدی تأکید میورزد (لین )1381 ،
با تأکید بر نقش مؤلفههای اجتماعی -فرهنگی در شکلگیری محیط کالبدی ،با طرح نظریة ارتباط غیرکالمی،
محیط را مجموعهای از عناصر کالبدی ثابت ،نیمهثابت و متحرک تقسیم میکند کـه فـرد بـر اسـاس کـدها و

راپاپورت

انگارههای فرهنگی خود ،معنا و مفهوم خاص خود را از محیط و عناصر آن استنباط میکند .از نگـاه وی مکـان
در این رویکرد به مکانی نمادین تبدیل میشود که در آن هر یک از عناصر به صـورت سـمبلوار و نمادگونـه،
بخشی از فرهنگ اجتماعی محیط خود را نشان میدهد( .سیاوشپور و همکاران)1393 ،

کریستوفر
الکساندر

خصلتهای نظامات زنده عبارت است از مقیاسهای مختلف ،مراکز نیرومند ،مرزها ،تکرار متنـاوب ،فضـای
معین ،شکل خوب ،تقارن موضعی ،انسجام و ابهام عمیق ،درجـهبنـدی (مرتبـهبنـدی) نـاهمگونی ،پـژواک،
سادگی و آرامش درونی ،فضای خالی (تهی) و جداییناپذیری( .آیتالهی و رحمتیان)1391 ،
رایدن به طبیعت فیزیکی مکان و جنبههای از محیط اشاره میکند که بهواسطة حـواس و حرکـت آنهـا را

رایدن

درک میکنیم ،مانند رنگ ،بافت ،شی  ،کیفیت نور ،احساس باد ،صداها و رایحة پخششدۀ باد( .آیتالهی و
رحمتیان)1391 ،

بتنلی و

نفوذپذیری (دسترسی) ،گوناگونی (تنوع کاربریهـا) ،خوانـایی (در فـرم و عملکـرد) ،انعطـافپـذیری ،تنـوع

همکاران

بصری ،غنای حسی و رنگ تعلق به منزلة عوامل کالبدی در ایجاد مکان و محـیط ایـدهآل و پاسـخگو بـه

()1389

مردم کمک میکند.

مأخذ نگارندگان
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چيونيی تأثیر عوامل کالبدی و محیطی بر حیس تعلیق مکیان و مؤلفیههیا و شیاخصهیای
پیشنهادی
طبق مدل فالحت ( )63 ،1385محیط کالبدی از طریق تأثیرگذاری بر فعالیتها و ایجاد معانی خاص بر احساس و رفتـار
افراد تأثیر می گذارد و با توجه به اینکه روابط متقابل اجتماعی افراد یکی از مهمترین فعالیتهای انسانی در قرارگاه است،
چگونگی فرایند ادراک نیز در ایجاد تصورات ذهنی و تعلق افراد نسبت به قرارگاه اهمیت دارد.

شکل  .1مدل عوامل تشکیلدهندة حس مکان (فالحت)1385 ،

مطالعات مطلبی نشان میدهد عوامل کالبدی محیط در شکلگیری معنای حس تعلـق نقـش واسـطه را دارد و در دو
سطح در محیط مؤثر واقع میشود .در سطح نخست ،عناصر کالبدی محیط با همسازی فعالیتها از طریق تأمین و قابلیت
انجام آن ˚ و با ارضای نیازهای فردی در درجة اول و نیازهای اجتماعی ناشی از فعالیتهای گروهی در درجة بعد ˚ امکان
ایجاد حس در مکان را فراهم میکند .در این سطح ،ویژگیهای کالبدی محیط با تسهیل فعالیتها ،منطبق بـر الگوهـای
رفتاری افراد و با تأمین نیازهای استفادهکنندگان از مکان ،در برقراری تعلق اجتماعی محیط مؤثر واقع میشـود و امکـان
ایجاد و ارتقای پیوندهای اجتماعی در محیط را فراهم میکند .در سطح دوم ،عناصر کالبدی محیط به منزلـة مؤلفـههـای
فرهنگی و نمادها ،واسطة ذهنی در ایجاد ارتباط ذهنی بین استفادهکنندگان از مکان را فـراهم مـیکنـد .در ایـن سـطح،
عناصر کالبدی منبعث از خاطرهها و تصاویر ذهنی اسـتفادهکننـدگان اسـت و بـهصـورت نمادگونـه ،ناشـی از فرهنـگ و
ارزشهای اجتماعی نقش خود را ایفا میکند .بر این اساس ،ویژگیهای کالبدی نظیر فرم (شـکل ،رنـگ ،انـدازه ،بافـت،
مقیاس) بههمراه نوع سازماندهی و روابط بین اجزا اهمیت پیدا میکند .در بعد ادراکی و شناخت ،عناصر کالبدی از طریـق
تعریف محدوده و قلمرو ،محصوریت فضا ،تمایز کالبدی بین فضاها ،ارتباط درون و بیرون در یک مکان ،خوانایی و انطباق
با الگوهای رفتاری ،نقش خود را ایفا میکند .در بعد احساسی نیز با نمود کالبدی سمبلها ،نمادهای فرهنگی ،خاطرههـا و
تصاویر ذهنی انسانها خود را نشان میدهند (فروزنده و مطلبی.)25 :1390 ،
در نهایت ،با جمعبندی مطال گفتهشده ،مؤلفهها و شاخصهای جدول  2پیشنهاد میشـود کـه در برگیرنـدۀ عوامـل
کالبدی و محیطی مؤثر بر حس تعلق به مکان از دید نگارندگان است.
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جدول  .2چارچوب پیشنهادی عوامل کالبدی و محیطی مؤثر در حس مکان (مأخذ :نگارندگان)
•

پیوند مکان با طبیعت ،آب ،گیاه ،آسمان و خورشید

•

آسایش اقلیمـی ناشـی از فاکتورهـای اقلیمـی و کیفیـتهـای

 .1عوامل محیطی
عوامل کالبدی مؤثر در حس مکان

 .2موقعیت مکان و دسترسی

 .3تنوع فضایی

حرارتی شامل دما ،رطوبت ،باد ،سایه و جزآن
•

غنای حسی ،رایحهها ،صداها ،بوها و جزآن

•

قابلیتهای محیطی و شخصیت کالبدی مکان

•

موقعیت قرارگیری در زمینه و بستر

•

چگونگی ارتباط مکان با محیط پیرامون

•

روابط و چیدمان فضایی

•

انعطافپذیری ،کاربریها و عملکردها

•

کیفیتهای بصری

•

رنگ تعلق

 .4ایمنی
 .5مقیاس انسانی

•

تناسبات افقی و عمودی

•

اندازه و فاصله

•

کیفیت جدارهها و بازشوها از لحاق بافت ،رنگ ،فـرم ،مصـالح،
تنوع بصری و جزآن

 .6زیبایی بصری

 .7نفوذپذیری

•

خوانایی

•

جهتیابی

•

دید و منظر

•

نفوذپذیری بصری و حرکتی

•

درجة محصوریت فضا

•

ارتباط درون و بیرون در مکان

•

تعریف محدوده و قلمرو

روش تحقیق
در این پژوهش تحلیل و ارزیابی عناصر کالبدی و محیطی مؤثر در حس تعلق به مکان محدودۀ مطالعاتی (ساحل شـهری
بوشهر) با استفاده از بررسی اسناد مستدلی چون نقشه و عکس ،سپس با اسـتفاده از روش هـای ثبـت الگوهـای رفتـاری
کاربران ،مصاحبه و تهیة پرسشنامه انجام گرفته است .به دلیل نبود پرسشنامة استاندارد در موضوع تحقیق ،از پرسشـنامة
محققساخته استفاده شده است 1.اساس ارزیابی در این پژوهش روشنسازی و تـدقیق ریزمعیارهـا بـر اسـاس معیارهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بهمنظور تعیین پايايی آزمون ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .اين روش برای محاسبة همااهنگی درونای ابازار انادازهگیاری باهکاار مایرود کاه
ويژگیهای مختلف را اندازه گیری میکند .سپس ،با استفاده از دادههای بهدست آمده از اين پرسشنامهها و به کمک نرمافازار  ،spssمیازان ضاريب اعتمااد باا
روش آلفای کرونباخ برای اين ابزار محاسبه شد .مقدار پايايی طبق اين آزمون  0/851است .پسآزمون ما پايايی قابل قبولی دارد.
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استخراجشده و چارچوب نظری پژوهش است .جامعة آماری استفادهکنندگان ساحل بوشهر و مدیران و کارشناسان شهری
است .لذا ،بهدلیل اینکه برای چنین جوامع آماریای معموئً تعداد دقیقی را نمیتوان برآورد کرد و اصطالحاً جوامع پنهـان
است ،با نمونهگیری تصادفی و با استفاده از نقطة اشباع سربهسر اقدام به پرسشگری شد .بر این اسـاس 108 ،پرسشـنامه
در اختیار استفادهکنندگان از فضای ساحلی شهر بوشهر قرارگرفت.

شکل  .2مراحل انجام تحقیق (مأخذ :نگارندگان)

پس از جمعآوری دادهها ،بهمنظور تحلیل آنها ،اطالعات حاصل بهصورت جـدول ارزشگـذاری معیارهـا ،اطالعـات
آماری و نمودار ارزیابی شد.
سپس ،روابط بین متغیرها با استفاده از آزمون ضری همبستگی اسپیرمن در نرمافزار  spssتحلیل شد.

شناخت محدوده و مطالعات میدانی
ساحل محدودة مطالعاتی (شهر بوشهر)
دریا و ساحل پایههای اصلی هویتدهندۀ شهر بوشهر است .لذا ،هر گونه تحلیل فضایی بوشـهر بـدون توجـه بـه محـور
هویتی آن ناقص مینماید .بهعبارتی کارکردهای شهر بوشهر مرتبط بـا دریـا تعریـف مـیشـود .بنـابراین ،بـرای تحلیـل
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کارکردهای جدید «که محور آیندۀ توسعة شهر خواهد بود» بررسی ساحل گریزناپذیر است .بندر بوشهر با توجه به سواحل
مناس  ،جزایر همجوار ،ناحیة قدیم شهر و آثار تاریخی ،فرهنگی و مـذهبیای کـه دارد ایفـاگر نقـش مـؤثری در جـذب
گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود .توان بائی استفاده از ساحل برای جذب گردشگر از فرصتهایی است که در چند
سال اخیر در کانون توجه مدیران شهری قرارگرفته است.

شکل  .3تحلیل نوار ساحلی بوشهر (مأخذ :نگارندگان)

تحلیل نوار ساحلی بوشهر
با توجه به تنوع فعالیتهای آبیای که در شهری بندری و در ساحل آن اتفاق میافتد ،ساحل بوشهر را میتوان بهصـورت
زیر دستهبندی کرد:
• ساحل شهری ،که در مجاورت بافت شهری واقع است و حوزۀ فعالیتهای تفریحی شهر بوشهر است.
• اسکلههای صیادی ،که برای فعالیتهای صیادی و محل پهلوگیری کشتی و قایقهای صیادی است.
• ساحلهای استراتژیکی که مورد استفادۀ اهداف نظامی و استراتژیکی است.
• ساحلهای تفریحی خارج از شهر (بندرگاه ،آبشیرینکن و جزآن) ،که مناطق تفریحی خارج شهری و مورد اسـتفادۀ
ساکنان شهر قرارمیگیرد.

ارزیابی حس تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل شهری ...

271

•

ساحل کشتیرانی ،خور بوشهر که مورد استفادۀ ترانزیت کائست و حوزۀ فعالیت ادارۀ بنادر و کشتیرانی است.

•

سواحل رهاشدۀ خارج از شهر ،اراضی خالی از سکنه و بیاستفاده که دارای چینهای شدید و پوشش گیاهی اندکی است.

شکل  .4محدودة مورد مطالعه ،بخشی از ساحل غربی بوشهر (مأخذ :نيارندگان)

جادۀ ساحلی نیز برای دسترسی در محدودۀ شهر در امتداد ساحل کشیده شده است .با توجـه بـه انـواع عملکردهـای
ساحل بوشهر که در نقشة شهر معرفی شد ،در این تحقیق با توجه به ارزشهای گفتهشـده راجـع بـه سـاحل شـهری در
ساختن آوردگاهی عمومی و فضای جمعی و دمیدن زندگی به شهر ،آن بخشی از ساحل بررسی شده که در مجاورت شهر
و در کنارۀ کاربریهای شهری است .محدودۀ مطالعه بخشی از ساحل غربی بوشهر است که به طول حدود  1/5کیلـومتر
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از شمال به خیابان انقالب و از جنوب به شهرداری شهر بوشهر ،از غرب به دریا و از شرق به بافت شـهری محـدود شـده
است .این محدوده به دلیل بهرهمندی از پتانسیلهای زیر ،قابلیت بیشتری برای دربرگرفتن و تعریف مرکز شـهری مـورد
نیاز دارد:
• مجاورت با بافت قدیم و تعامل انسانی حاصل از آن با فضای شهری مورد نیاز
• مجاورت با قل تجاری شهر و تعامل انسانی و اقتصادی حاصل از آن با فضای شهری مورد نیاز
• وجود کاربریهای اقامتی ،تفریحی در مجاورت با حوزۀ مزبور

یافتههای پژوهش و تجزیهوتحلیل
همانگونه که در بخش روش تحقیق نیز اشاره کردیم ،در این تحقیق بهمنظـور ارزیـابی نـوع رابطـة عوامـل محیطـی و
کالبدی با حس تعلق به مکان در ساحل شهری بوشهر از نظرات مردم به روش پرسشنامه استفاده شده است .شکل  5تـا
 11بیانگر نظرهای مردم در مورد عوامل محیطی ،موقعیت مکان و دسترسی ،تنوع فضایی ،ایمنی ،مقیاس انسانی ،زیبایی
بصری و نفوذپذیری است .نتایج توصیفی حاصل از پژوهش بیانگر این است که از نظر عوامل محیطی بیشـترین فراوانـی
( 48/15درصد) گزینة متوسط انتخاب شده است .همچنین ،برای شاخصهای موقعیت مکان و دسترسی ،تنـوع فضـایی،
زیبایی بصری و ایمنی بیشترین فراوانی مربوط به گزینة متوسط و به ترتی  43/52درصد 39/81 ،درصد 36/11 ،درصـد
و  54/63درصد است .اما ،در مورد شاخصهای مقیاس انسانی و نفوذپذیری بیشترین فراوانی مربوط به گزینة زیـاد و بـه
ترتی  50درصد و  49/07درصد است.

شکل  .5میزان پاسخيویی مشارکتکنندگان در ارتباط با عوامل محیطی و حس تعلق مکانی
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برای تعیین میزان ارتباط میان عوامل محیطی ،موقعیت مکان و دسترسـی ،تنـوع فضـایی ،ایمنـی ،مقیـاس انسـانی،
زیبایی بصری و نفوذپذیری با حس تعلق مکانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .این آزمون شدت ارتباط میـان
عوامل کیفی مشخصشده را با متغیرهای مورد نظر میسنجد .از آنجا که تمامی متغیرها با مقیاس رتبـهای انـدازهگیـری
شده است ،از شاخص ضری همبستگی اسپیرمن استفاده شد .اندازۀ این ضری عددی بین  -1و  +1است و هرچـه ایـن
اندازه بزرگ تر باشد ،شدت ارتباط میان دو متغیر بیشتر است .نتایج این آزمون به همراه سطح معناداری آن در جدول  3تا
 9آمده است.

عوامل محیطی
همانطور که در جدول  ،3جدول ماتریس همبستگی ،مشاهده میشود ،مقدار همبستگی اسپیرمن بـین دو متغیـر عوامـل
محیطی و حس تعلق به مکان ( )0/093است .سطح معناداری  0/028نیز بیانگر آن اسـت کـه بـا اطمینـان  99درصـد و
سطح خطای کوچکتر از  0/01بین این دو متغیر رابطة مثبت وجود دارد .به بیان سادهتر ،هر چه عوامل محیطی در شهر
بیشتر شود ،حس تعلق به مکان نیز بیشتر خواهد بود.
جدول  .3نتیجة آزمون پیرسون جهت بررسی رابطة بین عوامل محیطی و حس تعلق به مکان

متغیر

عوامل محیطی

ویژگیهای آماری

حس تعلق به مکان

همبستگی اسپیرمن

**0/093

سطح معناداری

0/028

مجموع

108

موقعیت مکان و دسترسی
همانطور که در جدول  ،4جدول ماتریس همبستگی ،مشاهده میشود ،مقدار همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر موقعیـت
مکان و دسترسی و حس تعلق به مکان  0/065است .سطح معناداری  0/051نیز بیـانگر آن اسـت کـه بـا اطمینـان 99
درصد و سطح خطای کوچکتر از  0/01بین این دو متغیر رابطة مثبت وجود دارد .به بیان سادهتر ،هر چه موقعیت مکـان
و دسترسی در شهر بیشتر شود ،حس تعلق به مکان نیز بیشتر خواهد بود.
جدول  .4نتیجة آزمون پیرسون در بررسی رابطة بین موقعیت مکان و دسترسی و حس تعلق به مکان

متغیر
موقعیت مکان و دسترسی

ویژگیهای آماری

حس تعلق به مکان

همبستگی اسپیرمن

**0/065

سطح معناداری

0/051

مجموع

108
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تنوح فضایی
همانطور که در جدول  ،5جدول ماتریس همبستگی ،مشاهده میشود ،مقدار همبسـتگی اسـپیرمن بـین دو متغیـر تنـوع
فضایی و حس تعلق به مکان  0/227است .سطح معناداری  0/018نیز بیانگر آن است که با اطمینان  99درصـد و سـطح
خطای کوچکتر از  0/01بین این دو متغیر رابطة مثبت وجود دارد .به بیان سادهتر ،هر چه تنوع فضـایی در شـهر بیشـتر
شود ،حس تعلق به مکان نیز بیشتر خواهد بود.

جدول  .5نتیجة آزمون پیرسون در بررسی رابطة بین تنوح فضایی و حس تعلق به مکان

متغیر
تنوع فضایی

ویژگیهای آماری

حس تعلق به مکان

همبستگی اسپیرمن

**0/227

سطح معناداری

0/018

مجموع

108

ایمنی
همانطور که در جدول  ،5جدول ماتریس همبستگی ،مشاهده میشود ،مقدار همبستگی اسپیرمن بین دو متغیـر ایمنـی و
حس تعلق به مکان  0/084است .سطح معناداری  0/048نیز بیانگر آن است که با اطمینـان  99درصـد و سـطح خطـای
کوچکتر از  0/01بین این دو متغیر رابطة مثبت وجود دارد .به بیان سادهتر هر چه ایمنی در شهر بیشتر شود ،حس تعلـق
به مکان نیز بیشتر خواهد بود.
جدول  .6نتیجة آزمون پیرسون در بررسی رابطة بین ایمنی و حس تعلق به مکان

متغیر
ایمنی

ویژگیهای آماری

حس تعلق به مکان

همبستگی اسپیرمن

**0/084

سطح معناداری

0/048

مجموع

108

زیبایی بصری
همانطور که در جدول  ،6جدول ماتریس همبستگی ،مشاهده میشود ،مقدار همبستگی اسپیرمن بـین دو متغیـر زیبـایی
بصری و حس تعلق به مکان  0/109است .سطح معناداری  0/897نیز بیانگر آن است که با اطمینان  99درصـد و سـطح
خطای کوچکتر از  0/01بین این دو متغیر رابطه وجود ندارد.
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جدول  .7نتیجة آزمون پیرسون در بررسی رابطة بین زیبایی بصری و حس تعلق به مکان

متغیر

زیبایی بصری

ویژگیهای آماری

حس تعلق به مکان

همبستگی اسپیرمن

**0/109

سطح معناداری

0/897

مجموع

108

مقیاس انسانی
همانطور که در جدول  ،8جدول ماتریس همبستگی ،مشاهده میشود ،مقدار همبستگی اسپیرمن بین دو متغیـر مقیـاس
انسانی و حس تعلق به مکان  0/143است .سطح معناداری  0/753نیز بیانگر آن است که با اطمینان  99درصـد و سـطح
خطای کوچکتر از  0/01بین این دو متغیر رابطه وجود ندارد.

جدول  .8نتیجة آزمون پیرسون در بررسی رابطة بین مقیاس انسانی و حس تعلق به مکان

متغیر
مقیاس انسانی

ویژگیهای آماری

حس تعلق به مکان

همبستگی اسپیرمن

**0/143

سطح معناداری

0/753

مجموع

108

نفوذپذیری
همانطور که در جدول  ،8جدول ماتریس همبسـتگی ،مشـاهده مـیشـود ،مقـدار همبسـتگی اسـپیرمن بـین دو متغیـر
نفوذپذیری و حس تعلق به مکان  0/328است .سطح معناداری  0/000نیز بیانگر آن است کـه بـا اطمینـان  99درصـد و
سطح خطای کوچکتر از  0/01بین این دو متغیر رابطة مثبت وجود دارد .به بیان سادهتر ،هر چـه میـزان نفوذپـذیری در
شهر بیشتر شود ،حس تعلق به مکان نیز بیشتر خواهد بود.
جدول  .9نتیجة آزمون پیرسون در بررسی رابطة بین نفوذپذیری و حس تعلق به مکان

متغیر

نفوذپذیری

ویژگیهای آماری

حس تعلق به مکان

همبستگی اسپیرمن

**0/328

سطح معناداری

0/000

مجموع

108
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مقدار سطح معناداری برای عاملها نشان میدهد که ارتباط میان عوامل محیطی ،مکـانی ،تنـوع فضـایی ،ایمنـی ،و
نفوذپذیری با حس تعلق مکانی معنادار است .این معناداری را میتوان نتیجة تأثیرگذاری قابلتوجه عوامل محیطی طبیعی
هم در گونهبندی و استخوانبندی بافت و هم در موقعیت و نفوذپذیری آن ،بهویژه اقلیم در بوشهر ،دانست .مفصـلبـودن
ساحل بین شهر و دریا موج شده تا شکلگیری شریانهای اصلی شهر به سمت ساحل هدایت شود و عامـل چگـونگی
ارتباط مکان با پیرامون را متأثر سازد که یکی از عو امل اصلی و تأثیرگـذار بـر حـس تعلـق بـه مکـان اسـت .همچنـین،
تعیینکنندهبودن عوامل محیطی نیز موج شده تا از دیدگاه استفادهکنندگان بین مقیاس انسـانی بـا حـس تعلـق مکـان
رابطهای مستحکم برقرار نشود.
بر اساس عوامل خاص اقلیمی منطقه ،به دلیل گرمای شدید و رطوبت بائ در طول روز ،زندگی شهری و فعالیت هـای
شهری در طول روز به سختی انجام می شود .به عبارتی دیگر ،در طول روز زندگی و حیات شهری به چشم نمی خورد .امـا،
بهمحض فرارسیدن غروب و کاهش دما جلوۀ شهر متحول میشود ،مراکز خرید شروع به فعالیت میکند و اهالی شهر بـه
فضاهای شهری قدم می گذارند و حیات شهری عیان می شود .در کل ،بوشهر دارای زندگی پس از غروب است که حضور
مردم در فضای شهری سازندۀ تصویری از زندگی شهر در ذهن هر بینندهای است.
با وجود شرایط اقلیمی خاص ،فضای ساحلی بوشهر بهلحاق ساماندهی بر اساس عوامل اقلیمی ،فضـایی فقیـر اسـت،
به گونه ای که در طول روز جوابگوی کاربران نیست .نداشتن مبلمان متناس با شرایط اقلیمی (ایجاد سایه و حفظ کـوران
هوا) ،نداشتن پوشش گیاهی مناس در محدودۀ ساحل ،بیتوجهی به قابلیتها و فرصتهای دریا در ساماندهی و جانمایی
عناصر در محدودۀ ساحل ،از جمله نقص های آن محدوده است .وجود بادهای دریایی و متعاق آن توفان های دریـایی در
پارهای از ایام سال نیز در استفاده از فضای ساحل مؤثر است .لذا ،ارتقای عوامل محیطی در بائبردن حس تعلق به مکان
تأثیر بسزایی دارد.
موقعیت مکان و دسترسی که بیشتر در مقیاس شهری مطرح میشود و شامل همجواریها ،روابـط و چیـدمان فضـا،
دسترسی به تسهیالت و امکانات رفاهی و جزآن است ،نقش پیونددهندۀ شریان عبـوری از فضـا در برقـراری پیونـد بـین
فضای مورد بررسی و سایر اجزای سازندۀ مرکز شهر و مجاورت با بافت قدیم و تعامل انسانی حاصل از آن و مجاورت بـا
قل تجاری شهر و تعامل انسانی و اقتصادی حاصل از آن و حضور کاربریهای اقامتی و تفریحی در مجـاورت بـا حـوزۀ
مزبور و وجود ابنیة ارزشمند با کاربریهای شاخص و عمومی (ساختمان میراث فرهنگی ،ایرانشناسی ،مسـاجد قـدیمی،
شورای شهر ،آبانبار قوام) به منزلة نشانههای ذهنی شاخص خط ساحلی در معنادار بودن رابطة مؤثر است.
راهکارهای نفوذپذیری به دو دسته راهکار نفوذپذیری بصری و کالبدی (فیزیکی) تقسیم میشود .امکـان دسترسـی و
نفوذ آسان پیاده به کنارۀ ساحل و ارتباط و پیوستگی مسیرهای حرکتی در طول ساحل در معنادار بودن این ارتبـاط مـؤثر
است.
تنوع فضایی شامل گوناگونی کاربریها و فعالیتهاست؛ مکانی که تنوع فعالیت و کاربریهای مختلف داشته باشـد و
افراد مختلف را در اوقات گوناگون با منظورهای متنوع به خود جل کند .هدف از تنوع فضایی این است که میـزان حـق
انتخاب را فزونی دهد و از احساس یکنواختی و مالل جلوگیری کند .وجود کاربریهای همساز بـا سـاحل ،همجـواری بـا
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بافت قدیم و مرکز تجاری شهر ،وجود عرصههای باز در فضای مورد بررسی (محدودۀ قوام و پـارک سـاحلی) ،و وجـود و
ثبت قرارگاههای رفتاری در ساحل مورد مطالعه باعث سرزندگی خط ساحلی ،بهخصوص در ش شده است که در معنـادار
بودن این ارتباط مؤثر است.
محیط مطلوب باید از نظر کالبدی محیطی امن باشد .یکی از عوامل ایجاد ایمنی وجود قابلیتهای حرکتی مناسـ و
ایمن در قرارگاههای رفتاری است .ایجاد پلکان یا راههای امن برای دسترسی به آب در محـلهـایی کـه دریـا و سـاحل
اختالف ارتفاع دارد و استفاده از سازههای حفاظت از ساحل در برابر عوامل طبیعی و محیطی باعث ایجاد رابطة معنادار بـا
حس تعلق به مکان است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بیتوجهی برنامه ریزان و طراحان سواحل شهری به معیارهای کالبدی و محیطی مشکالت اساسی برای استفادهکننـدگان
این فضاهای حیاتی شهری بهدنبال دارد .این در حالی است که جوامع انسانی که در سواحل کشور زندگی میکنند بخش
مهمی از جمعیت شهری کشور را تشکیل میدهند و در کنار اهمیت ذاتی حس تعلق مکانی ،اهمیتی ملی نیز دارد چرا که
ساحل نشینان در واقع مرزنشین نیز هستند و از این جهت نقـش مهمـی در ثبـات منطقـهای ایفـا مـیکننـد .لـذا ،نتـایج
پژوهشها در زمینة بررسی عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان ضمن افزودن به دانـش برنامـهریـزی و طراحـی سـواحل
شهری به تدوین ضوابط طراحی مناس تر کمک میکند و امکان طراحی ساحل با کیفیت بهتر را فراهم میکند.
همانطور که بیان شد ،هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر عوامل کالبدی و محیطی بر حس تعلق به مکـان در
ساحل نمونة موردی (شهر بوشهر) است و نتایج زیر حاصل شد :عوامل محیطی ،موقعیت مکانی و دسترسیی ،تنیوح

فضایی ،و ایمنی .از بین عوامل بررسیشده ،رابطة معناداری در ارتقای حس تعلق به مکان در ساحل شهر بوشهر وجـود
دارد .بنابراین ،بر اساس یافتههای تحقیق ،برای رسیدن به اهداف ذکرشده ،راهکارهای پیشنهادی در مورد طراحی ساحل
بوشهر در جدول  10آمده است.
جدول  .10راهکارهای پیشنهادی

متغیر

راهکارهای پیشنهادی

حفظ ویژگی شنی و صخرهای ساحل در مجاورت آب ،جلوگیری از جریانیافتن فاضالب در کناره یا ساحل،
پرهیز از بهکار بردن مصالح جذبکننده و نگهدارندۀ حرارت و رطوبت ،تعدیل رطوبت و دمـا بـا اسـتفاده از
عوامل محیطی

پوشش گیاهی و گونههای بومی و جریانیافتن نسیم در کنارهها ،مکانیابی و طراحی فضای سبز متناسـ
با قابلیتهای طبیعی منطقه (کاشت گیاهان سازگار با ساختار اکولوژیکی و منظر طبیعی آن) و درنظرگرفتن
محدودیتهای محیطزیستی ،بهویژه خاک و آب

موقعیت مکان و
دسترسی

طراحی منعطف و خالقانة لبه و بدنة ساحل و ترکی با بستر طبیعی ساحل ،امتداد و نفوذ ساحل در شهر بـا
استفاده از کریدورهای سبز و اتصال به شبکة فضایی سبز داخل شـهر ،اتصـال سـاحل در منـاطق گـذر از
استخوانبندی شهر با ایجاد دسترسی مناس و ارتباط ساحل با بافتهای همجوار

ارزیابی حس تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل شهری ...
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ادامه جدول  .10راهکارهای پیشنهادی

متغیر

راهکارهای پیشنهادی

وجود محلهایی برای گردهمایی های خانوادگی و دوستانه ،ایجاد بسترهای چنـدعملکردی و قابـلتجهیـز
توسط استفادهکنندگان ،وجود روشنایی و فعالیتهای کافی برای قابلاستفاده کـردن فضـا در شـ  ،وجـود
تنوح فضایی

بسترهای فضایی مناسـ بـرای فعالیـت هـای مـرتبط بـا آب چـون مـاهیگیری ،قـایقرانی و شـنا ،وجـود
کاربریهایی چون رستوران ،تریا و جزآن ترجیحاً با سرویس در فضای باز به صورت پراکنده ،وجود بازارچة
سنتی و مراکز خرید ،کتابخانهها و مراکز فرهنگی ،موزهها و بناهای یادمانی در درون پارکهـا و فضـاهای
سبز حاشیه ،حذف کاربریهای ناسازگار و مزاحم از نوار ساحلی (کارگاهها ،پادگانها و جزآن)

ایمنی

تعیین حریم جزر و مد و درنظرگرفتن حریم ساختوساز ،ایجاد خلیجهای امن برای فعالیتهای آبـی افـراد،
ایجاد پلکان یا راههای امن برای دسترسی به آب در محلهایی که دریا و ساحل اختالف ارتفاع دارد

مقیاس انسانی

ایجاد تناس میان گستردگی ساحل با ابعاد دانههای مستقر در آن ،پرهیز از عرصههای بزرگ و نامتناسـ
با توان فیزیکی انسان ،انسانیکردن فضاها از طریق رعایت مقیاسها و تناس هـا و توجـه بـه زاویـة دیـد
ناظران

زیبایی بصری

استفاده از رنگ برای هدایت حرکت بصری با استفاده از گونههای مختلف گیاهی و مصالح ،ترکیـ میـان
ساحل و نمای ساختمانهای بافت شهری با استفاده از عناصر واسطه در طراحی شامل استفاده از رواقها و
پیروی از امتداد خطوط نمای ساختمانها ،بازگشایی محورهای دید از درون بافت شهر بـه دریـا بـهمنظـور
جاذبههای بصری و خوانایی بافت ،تقویت نقاط ویژه و قابل رویت در دریا در ش و روز

نفوذپذیری

حاکمیت پیاده با دورکردن سوارۀ در حال حرکت یا توقف از کناره؛ استفاده از بدنه های شفاف ،نیمه شفاف و
سبک در کنار ساحل؛ طراحی واضح و دور از اغتشاش؛ افزایش خوانایی بدنة ساحل از طریق ایجاد عناصـر
شهری برجسته

مأخذ :نگارندگان
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