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چكيده

این مقاله به تبیین فرآیند شکلگیری حس مکان در توسعه جدیدد شدیری مد پدردازد.
نمونه مطالعه محله حکیمیه (فاز 2 ،1و  )3در منطقه  4شیرداری تیران است که با لحاظ
معیارها و مالکهای چون عدم تغییر و تحول جددی و اساسد و نیدک تکامدل و بدا
محله ط بازه زمان بعد از شکلگیری آن ،انتخاب شد .در این راستا ده معیار در سه
حیطه ی کالبدی ،ادراک و عملکردی تدوین مد شدود و از روشهدای آمداری آزمدون
همبستگ پیرسون ،مدل رگرسیون خطد چندگانده بدرای تبیدین ماهیدت رابطده میدان
انگاره حس مکان و مؤلفه های مذکور و روش تاپسیس برای رتبهبندی عوامل استفاده
م شود .با اتکا بر چارچوب نظری نوع سطحبندی در زمینهی حس مکان در توسعه
جدید شیر ارائه م شود که امکان تطبیق سطوح مختلف حدس مکدان را در ارتبداا بدا
معیارهای دهگانه تدوین شده ،ارائه م دهد .نتایج نشدان داد محدیک کالبددی از طریدق
ویژگ های زیبای شناس  ،موجب برانگیختن احساسا (سطح اول) م شود که عمدتاً
با معیارهای غنای بصری ،کیفیت کالبدی فضای  ،تناسبا بصری مدرتبک بدوده و بدا
جنبه های معنای و ادراک موجب ایجداد تصداویر نهند و تدداع معان (سدطح دوم)
م شود که با معیارهای خوانای  ،قابلیت ادراک مکان و هویت قابدل تعریدف اسدت .در
نیایددت ویژگدد هددای عملکددردی از طریددق تسددییل فعالیددتهددا و تدد مین نیازهددای
استفادهکنندگان ،موجب حضدور آنیدا در مکدانهدای شدیری و دلبسدتگ و تعیدد بده
مکان(سطح سوم) م شود که با معیارهای قابلیت دسترسد  ،آسدای  ،دعدو کنندده
بودن مکان و انعطافپذیری مکان قابل تعریف است.
كليد واژهها :مؤلفه ها و شکل گیری حسمکان ،توسعه جدید شیری ،هویت تیران.
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