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Determining the Place Dignity Model and Studying Its 
Various Dimensions

[American Heritage;1975] The American Heritage dictionary of the English language; [Anderberg, et al; 
2017] Preserving dignity in caring for older adults: A concept analysis; [Andorno; 2013] The dual role 
of human dignity in bioethics; [Batra; 2013] Dignity by Design: Tool of social urbanism, Engaged 
Citizens Responsive City; [Danayifard; 2006] Theorizing using a deductive approach: The 
conceptualization strategy of fundamental theory; [Davy, et al; 2017] Land policies in India promises, 
practices and challenges; [Dehkhoda; 1956] Dehkhoda dictionary [Internet]; [Gallagher, et al; 2008] 
Dignity in the care of older people - a review of the theoretical and empirical literature; [Hicks; 2013] 
Dignity: The essential role it plays in resolving; [Jacobson;2007] Dignity and health: A review; 
[McCrudden;2013] Understanding human dignity; [Nordenfelt;2009] Dignity in care for older people; 
[Hornby, et al; 2005] Oxford advanced learner’s dictionary; [Schroedr; 2012] Human rights and human 
dignity. Ethical Theory and Moral Practice; [Strauss & Corbin; 2011] Principles of qualitative research 
methodology: Basic Theory, procedures and practices; [Tadd, et al; 2011] Right place - wrong person: 
Dignity in the acute care of older people; [Uei, et al; 2010] Promoting dignity in long term care; [Yvonne 
&Diana; 2016] Designing with dignity: Health and design research for underserved communities;

Aims & Backgrounds People interact with different places of a city as an environment that responds to 
their needs and activities, and at a higher level, people define a part of their dignity in relation to these 
places and place attachment occurs. The phrase “place dignity” is considered as one of the dimensions 
of people and place relationship which is less considered by architects, designers and planners. In this 
regard, explaining the concept of place dignity and the process of forming the people-place interaction 
and the effective factors for creating, strengthening and valuing these links, is a basic step in achieving 
the main objective of explaining the place dignity criteria. The aim of the research was to explain the 
place dignity model and studying its various dimensions.
Methodology In this qualitative study the related Persian and English articles were investigated using 
fundamental conceptualization theory through inductive method and the concepts were determined 
using three types of open, axial, and selective coding.
Findings 428 codes were identified as the indicators of dignity creating which include of 150 concepts 
and 14 category (comfort/well-being and security/ relaxation; favorable landscape; social interactions; 
regularity; vitality; identity and originality; readability; memorability; sense of belonging; access; 
meaning and content; citizen activity and management; diversity; place dignity and personality).
Conclusion The strategies for promoting the place dignity are the factors of strengthening the 
institutional form of place, development of  the explained perspectives for the future of the place, 
commitment to preserving the values of the environment and artificial elements, establishing the spatial 
position of the place in the system of meta place, comprehensive readiness, values and characteristics 
of the demands of residents and people outside the place, preserving the valuable elements, upgrading 
place role in meta place area, deploying infrastructure in place, historical evolution, growth and future 
of the place, recognition of elements of the place perceptual index, correction of behavioral platform, 
preparing the backgrounds for establishment of social behavior and communication between individuals, 
strengthening the spatial-physical structure of the place.
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  دهیچک

عنوان محیطی های مختلف شهری بهها در تعامل با مکانانسان ها:اهداف و زمینه
بخشند و در سطحی باالتر، بخشی از هایشان معنا میپاسخگو به نیازها و فعالیت

ند. شوها تعریف کرده و به آنها دلبسته میمنزلت خویش را در ارتباط با این مکان
وجه ت ان و مکان کمتر موردعنوان یکی از ابعاد رابطه انسمفهوم منزلت مکانی، به
گرفته است.در این راستا، تبیین الگوی  ریزان شهری قرارمعماران، طراحان و برنامه

های مؤثر در جهت مکان و مؤلفه-گیری روابط مردمیند شکلآمنزلت مکانی و فر 
به  یابیگذاری این پیوندها به عنوان گامی اساسی در دستایجاد، تقویت و ارزش

 مقاله اين هدفوین معیارهای منزلت مکانی ضروری خواهد بود. هدف اصلی تد
  .بود آن مختلف ابعاد بررسی و مکانی منزلت مفهوم تبيين
 روش هب بنیادی سازیمفهوم نظريه از استفاده با کیفی پژوهش اين شناسی:روش

 و داد قرار مطالعه مورد را انگليسی و فارسی متون از حاصل هایداده استقرایی،
  .شدند مشخص انتخابی و محوری باز، کدگذاری نوع سه از استفاده با مفاهيم
 ١٥٠ که شد شناسايی مکانی بخشمنزلت هایشاخص عنوان به کد ٤٢٨ ها:یافته
 تعامالت مطلوب؛ منظر آرامش؛/امنیت و رفاه/آسایش( مقوله ١٤ و مفهوم

 تعلق؛ حس انگیزی؛خاطره خوانایی؛ اصالت؛ و هویت سرزندگی؛ نظم؛ اجتماعی؛
 شخصیت و شأن تنوع؛ شهروندان؛ مدیریت و فعالیت محتوا؛ و معنا دسترسی؛
   داد. تشکيل را) مکان
 اندازهایچشم در تعمیق و گسترش مکان، نهادی شکل تحکیم گیری:نتیجه
 شده،ساخته عناصر و محیط هایارزش حفظ به التزام مکان، آینده برای شدهتدوین
 هاارزش جانبه،همه هایآمادگی فرامکانی، سامانه در مکان فضایی جایگاه ایجاد
 شنق ارتقا ارزشمند، عناصر حفظ بیرونی، افراد و ساکنان خواست هایویژگی و

 و شدر  تاریخی، تحول مکان، در شده استقرار بسترسازی فرامکان، منطقه در مکان
 فتاری،ر  قرارگاه شکل تصحیح مکان، ادراکی شاخص عناصر بازشناسی مکان، آینده

 بندیاستخوان ساختار تقویت افراد، بین اجتماعی ارتباطات و رفتار بسترسازی
	.وندشمی معرفی مکانی منزلت ارتقای راهبردهای عنوانبه مکان، کالبدی-فضایی
	بنیادمکان، نظریه داده-: منزلت مکانی، مکان، تعامل انسانهاکلیدواژه
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	مقدمه
ساختارهای شهری  ی،مکان هاییگاهها و پاحضور بسیاری از ارزش

مختلف واقع در شهر  یهاخاص، در مکان یزندگ یو الگوها یگانه
عدم وجود دیدگاه تعادلی مابین  لیدل به، كه در تطور زمان
، دستخوش تغییرها، حفاظت و توسعه، مکان یریگفرآیندهای شکل
 یوسوسمتبه  روزروزبه کهینحوبه. است قرارگرفتهتحول و تخریب 
های نامناسب اقتصادی و سو و از سوی دیگر، ریشهافول از یک

از  یکره یگاهای از معضالت که با تنزل جااجتماعی، ظهور پاره
است، موجب عدم تجانس ظرف و مظروف، عدم  روروبهها مکان

 هایمکاناز  یکنهفته در هر یهاارزش با یجار  هاییتتجانس فعال
 گرفتن از مکان، نقطهمنزلت یا یدنبخش. منزلتاست دهیگرد یشهر 
ه ارزشمند نسبت ب یذهن یمو مفاه هایتفعال ی،عناصر کالبد یتالق

 هاییژگیبا و یفضا به مکان یلمفهوم موجب تبد ینمکان است. ا
 .شودیاز مکان م یرونافراد درون و ب یمثبت برا ییبا بار معنا یارزش

 دیهای ناشی از تنزل منزلت، ابتدا بابرای كاهش هرچه بیشتر آسیب
 دنبال كاهش آن پرداخته و سپس به جانبههمهو  یبه مفهوم کاربرد

 منزلت ایجادهای منزلت مكان بود. زمینهارتقاء  های آسیب وزمینه
های آن ممكن با توجه به ظرفیتر با ابعاد تأثیرگذاکان در هر م

ساكنین ناهمگرا، جذب ساكنان  ییجاجابهشود. در این صورت می
 یهانهیزم شیهمگرا، باال بردن ظرفیت تداوم سكونت در مکان، افزا

 ،یی، اقتصادكه همگی با تأمین شرایط حقوق ،یز یانگخاطره
ر د كونتشود، سشمول میسر میو فرهنگی همه یاجتماعی، کالبد

با  یرونیعوامل ب ریبه سا یكند و از طرفمکان را به اهلیت مبدل می
 ارج احترامقابلارزشمند و  یشهر  یهاشاخص نمودن عناصر و نشانه

ساز ترین گام در رونق حیات مدنی و زمینهنهد و این مهمیم
   در مکان خواهد بود. تیتداوم، شأن، زایش و شخصسرزندگی، 
 دلیل به را بشر كه افالطون دوران در و باستان یونان منزلت از مفهوم

 ن ازگفت سخن قدرت و منطقی تفكر توانایی و عقل داشتن نیروی
 در انسانی منزلت است،گردیده  آغاز كند،می موجودات مجزا سایر
 است بوده منعكس اجتماعی عقیده بر باستان یونان فلسفه

[Andorno,	2013]معنی بر یوسطقرون طول در منزلت . مفهوم 
 مشخصات واسطهبه شخص هر دوران در این داشته تأكید آن فردی

 دوران در [2012	Schroedr,]یافت می معنی خود فردمنحصربه
 لتدال بشر مفهوم نامحدود بودن بر انسانی منزلت مفهوم رنسانس
 قخال انسانی چون مشخصات به مربوط بودن نامحدود این و داشت
یر خ كارهای انجام قدرت و خویش سرنوشت بر كنترل توانایی بودن،
 است معتقد كانت [2016	Diana,	&	Yvonne]است  بوده شر و

 دارای منزلت درونی ارزش و استقالل منطق، داشتن علت به بشر
 دیدگاه از. دنبال كند را خود اهداف تواندمی زندگی در است زیرا
دیدگاه شتون و سید  است. از اخالقی فضیلت یک منزلت ارسطو
 و توانمندی فرد و هاقابلیت بین متقابل ارتباط یک منزلت	هوس
ال س در منزلت مورد در بشر حقوق بیانیه اولین. است موجود شرایط
گردید  صادر هاانسان تمام منزلت تساوی خصوص در ۱۹۳۸

[Anderberg	et	al,	2017]  معنای ''درکتابی با عنوان دنا هیکس
منزلت را شأن، مقام و احترام معنا  ''واقعی منزلت چیست؟

ن تریمهم عنوانبهدر کتاب خود، نیاز به منزلت را  هیکس .نمایندمی
   [2017	Hicks,].داندها میعامل مشترک هویت مندی میان انسان

 و رتبه و مقام و مرتبت ،منزلهنامه دهخدا منزلت عبارت از در لغت
 شأن، ارج، قدر، مرتبت، مکانت، جایگاه، پایگاه، احترام، و حرمت
است. در  ,Dehkhoda] [1956بزرگی  حرمت، جاه، خطر، اعتبار،

 ،کیفیت زندگی باالبه معنای  Dignityفرهنگ لغات آکسفورد واژه 
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نیازها و وردن آبر ، الگوهای رفتاری ارزشمند، احترام فردی و جمعی
، هااحساس ارزشمندی افراد در جوامع و شناخت ارزش، توقعات افراد

 منزلگاهی امن و، قدردانی از ساکنان، به ساکنان نفسعزتاحساس 
زندگی همراه با احترام و ، ایجاد کرامت انسانی، درخور افراد
. فرهنگ آمریکن هریتیج نیز [2005	al,	et	Hornby] ارزشمندی
ارتباط موثر با دولت و ، مهم بودن از طرف دولتحساس اشاره به ا
	American]دارد  گذاریبندی و ارزشرتبه، های دولتیارگان

Heritage,	1975]یآراستگ شایستگی یا لیاقت و لغت . منزلت از 
	,Nordenfelt] است شدهگرفته 	مناسب و یا برازنده محجوب

2009;	Betra,	2013] رت است معنای منزلت در منابع دیگر عبا
، نفسعزتاز حس رضایت و رضایتمندی، کرامت و ارزش انسانی، 

ی، شأن و شخصیت، آسایش، ز یانگخاطرهاحترام متقابل فرد و مکان، 
دسترسی مناسب  [2014	McCrudden,]امنیت و رفاه، آرامش، 

 اختیار، و آزادی احساس مکان، عملکرد بودن شمولهمه ها،کاربری به

، آن برای ارزشمندی و مکان به افتخار مکان، در ماندگاری به تمایل
  . [2017	al,	et	Davy] مکان در انسان وجودی معنای و دلیل
 انسان هر كه است اخالقی و ذهنی تجربه یک منزلت مفهوم
ا است پوی و ذهنی پیچیده كیفیتی. دارا است بودن واسطه انسانبه

[Gallagher	et	al,	2008] مورداحساس در توانایی یک منزلت 
 و گیردمی شكل دیگران رابطه با در كه است ارزشمندی و بودن مهم
	Tadd]ارتقا ببخشد  یا كرده تهدید را آن تواندمی دیگران با روابط

et	al,	2011] ارزشی خود مفهوم عنوانبه منزلت در متون معرفتی 
	,Andorno]احترام،  و 2013;	 Jacobson,	2007] بر قضاوت 

 و دشوداده می آنان به احترام با كه است یالعملعکس و افراد رفتار
ران دیگ و خود به كه فردی و كندمی ثابت را احترام كه است رفتاری
	Tadd]است منزلت دارای گذارد،می احترام et	 al,	 2010 

Anderberg	et	al,	2017; [Uei	et	al,	2010;  از منظر مفهومی
 نیاند. اکرده یو شأن و اعتبار معن گاهیجا گاه،یمنزلت را رتبه، پا

   به فرد، گروه، مکان و فضا اطالق شود. تواندیمصفت 

دارای  اهمکان با سایر زیتما در توانندمی رتبه و اعتبار نظر ازها مکان
. ارتقای منزلت مكان و لوازمات آن باشند منزلتی درخور و شأن

صورت  شود. در اینهای مکان ممكن میمتناسب با ظرفیت
جایی ساكنین ناهمگرا، جذب ساكنان همگرا، باال بردن ظرفیت جابه

 كه همگی ،یز یانگخاطره یهانهیزم شیتداوم سكونت در محله، افزا
 و فرهنگی یاجتماعی، کالبد ،یبا تأمین شرایط حقوقی، اقتصاد

شود، سكونت در مکان را به اهلیت مبدل شمول میسر میهمه
با شاخص نمودن عناصر و  یرونیعوامل ب ریابه س یكند و از طرفمی
ترین نهد و این مهمیارج م احترامقابل وارزشمند  یشهر  یهانشانه

، تداوم، شأن، زایش یساز سرزندگگام در رونق حیات مدنی و زمینه
	در مکان خواهد بود. تیو شخص

و  مکانارزشمند مردم از  یادراک ذهن یبه معنا منزلت مکانی
خود است که  طیآگاهانه آنها از مح شیوبکماحساسات مثبت 

 ،دهدیمقرار  طیبا مح ی و بیرونیشخص را در ارتباط درون
 وندیپ طیمح ییمعنا نهیفرد با زم یگذار فهم و ارزش کهیطور به

ظ به حف لیچون تما ییو در قالب رفتارها. شودیم کپارچهی وخورده 
ه ب لیدر مکان و تما راتییرابر تغبه مکان، مقاومت در ب یکینزد

های . افراد در تعاملابدییمنزلت نمود م یدارا یهاانتخاب مکان
ا ن به آنها معناشروزمره یازهایواسطه نهها ببا مکان درونی و بیرونی

 هب ن،ینماد یو الحاق معان یخاطرات جمع یر یگو با شکل دهیبخش
 منزلت از یارند و بخشذگیها ارزش ممکان نیمترتب بر ا یمعنا
 یکنند و برایم فیها تعرمکان نیبا ا یهماننیا قیرا از طر شیخو
  گردند. یل میدرخور قا معنایی کیهر

ت با نام منزل طور دقيقاز متون به  کیچیهدر  ،یمفهوم منزلت مکان
به  با نظر ،یشهرساز  اتیدر ادب تاست، اما با دق عنوان نشده یمکان
بخش به مکان ، موضوعات منزلتمقاله نیدر ا یبررس مورد میمفاه

 یبررس مورددر اسناد و متون 	شموضوع پژوه شتریب قیجهت تدقدر 
هدف اين مقاله تبيين مفهوم  .)۱(جدول  است گرفته قرار یو گردآور 

  منزلت مکانی و بررسی ابعاد مختلف آن بود.
  

 های مستخرج تاثیرگزار بر منزلت مکانیجدول تطبیقی مدل )۱ل جدو
  های شهریبخش مکانهای منزلتشاخص  هاتعداد شاخص  ماخذ و سال  طراح مدل

  كامیلو سیته
طراحی شهر مطابق با اصول 

  ١٨٨٩ - هنرمندان
٦  

فضا، تقارن و تناسب فضا و بنا، آرایش اشكال، تداوم و استمرار نظم، ریتم -و ارتباط مکاناندازه 
  و وحدت، تداوم بصری در جریان حركت

  ٦  ١٩٠٢ -باغ شهرهای فردا   ابنزر هاوارد
مالكیت اراضی شهری، سازماندهی متناسب با عملكردها، محیط سالم، دسترسی آسان به زیبایی 

  آزادی عمل ساکنانطبیعت، تعاون و 

  تونی گارنیه
صنعت شهر، خطوط مقدماتی برای 

  ١٩١٧ -ساختن شهرها 
٦  

بندی عملكردی، شالودۀ هندسی، تصور بازبودن فضا، محدودیت جمعیت، دیدگاه اجتماعی، منطقه
  های جدید در قالب اشكال معمارانهزیبایی

  لكوربوزیه
  /  ١٩٢٢ - شهر معاصر

  ١٩٣٣ -شهر درخشان 
  شهری-ارگانیك و ماشینی، آزادی متخصصین در فرآیند طراحی، تصور روستانظم   ٣

  لوئیس مامفورد
  /  ١٩٣٨ -فرهنگ شهرها 

  ١٩٦٨ -انداز شهر چشم
٦  

شهر مكان تبلور فرهنگ و دفاع از انسان در مقابل اتومبیل، واحدهای همجواری یا خودكفا، نظم 
ها و و تاریخ انسانی، تجدید نظر ارزش گیری فرهنگارگانیك، دسترسی عموم به طبیعت، شكل

  وضع قوانین جدید

  سارینن
 -شهر، رشد، ویرانی و آینده آن 

١٩٤٣  
  پذیری، حراستنظم، انعطاف  ٣

  وحدت، مقیاس، وزن، ریتم، اصالت، تناسب، تسلسل، تركیب  ٨  ١٩٥٤  -گفتگویی درباره معماری   یوجین راسكین
  یافته، منظم، آراسته، میدان عامل تبدیل جامعه به اجتماع نه صرفأ محل تجمعی از افرادسامان  ٤  ١٩٥٦ -شهر و میدان   پاول زوكر



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایمهال محمدن ۱۹۶

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 های مستخرج تاثیرگزار بر منزلت مکانیجدول تطبیقی مدل )۱ل جدوادامه 
  شهریهای بخش مکانهای منزلتشاخص  هاتعداد شاخص  ماخذ و سال  طراح مدل

  كوین لینچ
  /  ١٩٦٠ - سیمای شهر

  ١٩٨١ -تئوری شکل خوب شهر 
١١  

، شفافیتی، بصرح ضوگانه سازنده سیمای شهری، وخوانایی، پیوستگی، انسجام، عناصر پنج
  نشاط و سرزندگی، احساس، سازگاری، كنترل، كارایی و عدالت

  های گوناگون، فضای بازکاربری روی،پیاده  ٣  ١٩٦٠  -ها معماری شهرها و شهرک  پل اشپرای  رگن

  ٤  ١٩٦١ -منظر شهری   گوردن كالن
تعامالت اجتماعی و ارتباط با دیگران، عالیق، ساختار بصری محیط و احساس هویت مكانی، 

  توجه به دیدهای متوالی

  جین جیكوبز
مرگ و زندگی شهرهای بزرگ  

  ١٩٦١ -آمریکا 
٨  

پذیربودن،  ضرورت وجود قابلیت دسترسی، انعطافهای مختلط و مختلف، ها و كاربریفعالیت
روها عامل های شهری كوتاه، پیادهضرورت بلوك ،های قدیمی، ضرورت تمركز جمعیتساختمان

  ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجتماعی

  ٧  ١٩٦٣ -شهرها   الرنس هالپرین
ها در تنظیم موزون حركتمحیط خالق، گوناگونی زیاد و انتخاب آزادانه، نقش مردم، هماهنگی و 

  های شهرشهر، آرامش و سكوت، شهر همگانی و سرزنده، تعامل میان مردم و محیط
الكساندر 
  میچرلیخ

  ٧  ١٩٦٣ -ناپذیرابودن شهرهای ما 
تنوع و سرزندگی، مشاركت همگانی، تراكم ویژه، تعامل اجتماعی، هسته مركزی، آسایش و رفاه، 

  تعلق خاطر

  سرگئی چرمایف
های زندگی عمومی و زندگی عرصه

  ١٩٦٤ -خصوصی 
  تنوع، امنیت، سلسله مراتب، توازن، توجه به عوامل تهدید محیط زیست انسانی در شهرها  ٥

  ٩  ١٩٦٥ -طراحی شهرها   ادموند بیكن
آگاهی فضایی، طبیعت، نظم نو، فضاهای مرتبط، وضوح، تقابل و تعادل، وزن و هماهنگی، 

  پیوستههای حركتی، حركت نظام
  امنیت، نظم، ظرفیت انتخاب و آزادی  ٣  ١٩٦٥ -مبانی نظری نشاط   کانتریل
  های كالبدی و عرصه عمومی شهر، هویت اجتماعیبندی شهر و اجزای آن، توجه به جنبهگونه  ٣  ١٩٦٦ -معماری شهر   آلدو روسی

  ٩  ١٩٦٦ -بعد پنهان   ادوارد هال
 هایفضایی، مقیاس انسانی، استفاده سازنده از گروهامنیت، نظارت اجتماعی، حس تعلق، درك 

های شهری، ها و توجه به آنها در نوسازیهای مفید و ارزشمند در محلهقومی، حفظ ساختمان
  بودن آنهاحفظ فضاهای باز بزرگ بیرونی و دردسترس

  ٤  ١٩٦٨ -شهر زنده   فرانك لوید رایت
فضای مركب، مشاركت همراه با پذیرش تحمیلی تماس پیوسته با طبیعت، دموكراسی ، تصور از 

  زندگی شیرین

  گودمن
 -های طراحی شهری اصول و روش

١٩٦٨  
  تفریح، منابع طبیعی  ٢

  بینی فضاقابلیت پیش، ناییاخواوم وتد  ٢  ١٩٧٢ -های متنوع کاربری  الروس لروپ
  منزلت شأن وانگیزی، مقیاس، گذشته تاریخی، خاطره  ٣  ١٩٧٢ -شهر نامرئی   کالدینو

  دونالد اپلیارد
/  ١٩٧٩ -حفظ شهرهای اروپایی 

  ١٩٨١ -پذیر های زیستخیابان
٨  

بخش یك مكان تاریخی، فضاهای سبز، مكان بازی و یادگیری، قلمرو آسایش، ارتباط لذت
  همسایگی، همستان، محیط سالم و بهداشتی، حریم ایمن

كریستین نوربرگ 
  شولتز

 روح مكان؛ به سوی پدیدارشناسی
  ١٩٨٠ -معماری 

  محصوریت و تمركز، خوانایی، تنوع، شگفتی و اكتشاف، گشودگی، سختی و شفافیت مرزها  ٦

فرانسیس 
  ویولیچ

های قرائت شهری: طراحی مكان
  ١٩٨٤ -شهری کوچک 

٧  
خوانایی، آزادی انتخاب، ایجاد انگیزه ، فضاهای متباین، زندگی اجتماعی، پیوندهای بومی، ارتباط 

  با گذشته
یان بنتلی و 
  همكاران

  /١٩٨٥ -ده های پاسخمحیط
  ١٩٩٠ -طراحی شهری اكولوژیك 

١١  
های حسی، حس پذیری، انطباق فرم و عملكرد، تنوع محركنفوذپذیری، تنوع، خوانایی، انعطاف

  یی از نظر مصرف انرژی، پاكیزگی، حمایت و پشتیبانی از حیاتآتعلق، كار 

  مایکل والرز
ها و لذتفضاهای عمومی: 

  ١٩٨٦ -های شهرنشینی ارزش
  آمیز، تنوع كاربرانهای اجتماعی، همزیستی مسالمتفعالیت  ٣

  هاحفظ تسلسل حركت  ١  ١٩٨٦ -یافتن فضاهای گمشده   راجر ترانسیك

  ٨ ١٩٨٧ -ها زندگی در میان ساختمان  یان گل
ها، آمیختگی كاربریجذاب و سرزنده، حس تعلق، امنیت و وابستگی به جمع، آمد و شد آرام، 

ها، سه گروه فعالیت در فضای شهری: آمیختگی آمد و شد به شرط چیرگی پیاده، تجمع فعالیت
  ضروری، انتخابی، اجتماعی

   سوزان و
  هنری لنارد

ها، پذیر؛ مردم و مكانشهر زیست
  ١٩٨٧-اصول طراحی 

١١  
مناسب فضاهای نشستن،  های تاریخی، طراحیتماس چهره به چهره، خاطرات در كنار ساختمان

دسترسی پیاده به فضای شهری، ایفای نقش قلب شهر، زندگی اجتماعی در فضا، حس تعلق و 
  هامحصوریت بصری، حس لذت از زمان حال، پیچیدگی و تنوع ساختمان

  کولمن
هایی برای نوآوری در آموزش فرصت

  ١٩٨٧ -طراحی شهری 
٧  

ها، سرزندگی و تنوع استفاده، بستر و محیط پیادهحفاظت تاریخی و مرمت شهری، طراحی برای 
  های معمارانه محیطفرهنگی، بستر و محیط طبیعی، توجه به ارزش

آلن جیكوبز و  
  اپلیارد

 -شهری به سوی یك بیانیه طراحی 
١٩٨٧  

٨  
ها، تخیل و لذت، اصالت و معنی، زندگی پذیری، هویت و كنترل، دسترسی به فرصتزیست

  همگانی، اعتماد به نفس شهری (خوداتكایی شهری)، محیط برای همهاجتماعی و 
  نگر -پیچیدگی س و مقیا -یتم ت، رتناسبا -ل شکاا  ٣  ١٩٨٧ -طراحی شهری   جان لنگ
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 های مستخرج تاثیرگزار بر منزلت مکانیجدول تطبیقی مدل )۱ل جدوادامه 
  های شهریمکانبخش های منزلتشاخص  هاتعداد شاخص  ماخذ و سال  طراح مدل

کریستوفر 
الکساندر و 
  همكاران

 –تئوری جدید طراحی شهری 
١٩٨٧ /  

 -/ شهر توانا  ٢٠٠٤ –طبیعت نظم 
٢٠٠٥  

٢٤  

پذیری، وحدت اجزا، رؤیت و تجسم، فضاهای شهری مطلوب و پیوسته، ترتیب و توسعه
فضاهای گیری مراكز، رشد تدریجی و نظم غیرهندسی طراحی بناهای بزرگ، ساخت و شكل

های مختلف، مراكز قدرتمند، فضاهای مثبت، سادگی و آرامش، تضاد، فضای شهری، مقیاس
های محلی پایداربودن، برابری، خالی، ناهمواری، بازتاب، عدم تفكیك، مرزها، تكرار، تقارن

  پذیری، مشاركت مدنی، امنیت افراد و محیط زندگی آنهایی، شفافیت و مسئولیتآكار 

  ٤  ١٩٨٨ -شهر، كشف دوباره مركز   ویلیام وایت
ها و فضاهای تاریخی و استفاده دوباره آنها، پیوند فضاها با یكدیگر و نگهداری ساختمان

  ارتباط آنها با خیابان، گرایش به خودتراكمی
  یترمحصوس، مقیا، ناییاخوی، بصری خوشایند  ٤  ١٩٨٨ -شکاف افکار   تیبالدز

مایكل ساوت 
  ورث

  ١١ ١٩٨٩ -شهری تئوری و عمل طراحی 
ساختار، خوانایی، فرم، حس مكان، هویت، دیدها و مناظر، مقیاس انسانی یا پیاده، حفاظت 

  تاریخی، حفاظت از محیط طبیعی، بهداشت و ایمنی، مراودات اجتماعی

  فرانسیس تیبالدز

طراحی و ارزیابی کدهای طراحی 
  / ١٩٩٠  -شهری 

طراحی شهری: عرصه عمومی در 
/ ١٩٩٠ - خصوصیمقابل عرصه 

  ١٩٩٢ -شهرسازی شهروندگرا 

١١  
های موجود، مشاركت نظری مردم، كاربری مختلط، مقیاس درس از گذشته، احترام به بافت

یند رشد تدریجی، آپذیری، خوانایی، فر پذیری و انطباقآسایش پیاده، انعطاف انسانی،
  بخشی و خوشایندی بصری محیطپیچیدگی محیط، شادی

تر آدوانی، ایپال
  زیبرگ، پیتر كتز

/ ١٩٩١ - اصول شهرها و شهرسازی
  ١٩٩٢ -نوشهرسازی 

  غرور، كاربری مختلط، بازگشت به ساختار محالت سنتی  ٣

  پورعلی مدنی
 فرآيندطراحی فضای شهری: 

  ١٩٩٢ - فضایی - اجتماعی
  دسترسی، تعامل اجتماعی، منافع عمومی، آسایش و راحتی ٤

  عملكرد، نظم، هویت، جذابیت، مقیاس  ٤  ١٩٩٢ -شکل شهر  گرین
  دسترسی، ارتقاء فرهنگی، شعور  ٣  ١٩٩٢ -گیری حوزه عمومی اندازه  امیلی تیلن

  ٩  ۱۹۹۲ -های عمومی مکان  استفن کار
معنا، دموکراتیک، پاسخگویی، راحتی، آسایش، درگیرشدن غیرفعال با محیط، درگیرشدن 

  فعاالنه با محیط، امکان کشف محیط

و هنری سوزان 
  لنارد

طراحی فضاهای شهری و زندگی 
  ١٩٩٣ -اجتماعی 

٨  
طبع، تقویت حس تعلق به  تأمین ایمنی، سهولت دسترسی، ایجاد حس تشخص و مناعت
نی یادماندهای بهگذاشتن تجربهجامعه باهویت، برانگیختن حس كنجكاوی و كاوش، برجای

  شخصیو ارزشمند، احساس بودن در خانه خود، تقویت ارتباط 

  برایان گودی
های طراحی دو آقا در ورونا: كیفیت

  ١٩٩٣ -شهری 
١٠  

سازی سرزندگی، هارمونی با بستر موجود، تنوع، مقیاس انسانی، نفوذپذیری، امكان شخصی
  پذیری، امكان تحول سنجیده و كنترل شده، غنامكان، خوانایی، انعطاف

  های انسانیهای تفریحی، فعالیتفضای سبز، فعالیت پارك یا  ٣  ١٩٩٣ -کالنشهر بعدی آمریکایی   كالتروپ

  ١١  ١٩٩٤ -نیازهای انسان   جان لنگ
 پذیری فضاها، تقویت حسكیفیت ایمنی معابر، نفوذپذیری و قابلیت دسترسی، انعطاف

داشتن، مكان، هویت، خوانایی و تناسب بصری، مالكیت اراضی، حس فردیت و تعلق
  مناسب سازی، مشاركت، حركت سهل وشخصی

كمیته مشورتی 
  ریزی لندنبرنامه

  ١١  ١٩٩٤ -کیفیت محیط شهری لندن 
ساختار مناسب خوانایی و هویت، پاكیزگی و ایمنی، مدیریت شهری مطلوب، غنای بصری، 

های مختلط، وجود فضاهای همگانی و فضاهای خاص، سهولت حركت كاربری و فعالیت
  پیاده و سواره

نیروی ویژه 
طراحی شهری 

وزیر نخست
  استرالیا

  ٦  ١٩٩٤ -طراحی شهری در استرالیا 
ا و هگویی به ویژگیكمال طراحی، توزیع منافع محیطی، استحصال منافع محیطی، پاسخ

  ها، تحكیم ارتباط با گذشتهپذیری طرحنیازهای محلی، انعطاف

گراهام هاتن و 
  كولین هانتر

  ١٢  ١٩٩٤ -شهر پایدار 
امنیت، مقیاس مناسب، طراحی ارگانیك، اقتصاد و ابزارهای تنوع، تمركز، نفوذپذیری، 

كنندگان در دادن استفادهپذیری، مشورت و مشاركتمناسب آن، روابط خالقانه، انعطاف
  ها، مسیرها و فضاهای بازها، ارتباطات سازنده میان ساختمانطرح

  نلسن
اندازهایی برای رؤیای چشم

  ١٩٩٤ -آمریكایی نوین 
٩  

بینی پیش گرایی،شناسی، ترویج پیادهپذیری مبتنی بر بوممقیاس انسانی، مسئولیترعایت 
كاربری مختلط و چندگانه، استفاده از واژگان  فضای باز، توجه به منظر خیابان، تنوع،

  طراحانه معین، تعمیر و نگهداری دائمی محیط شهری

  میتچل
 -معرفی فضای عمومی و شهری 

١٩٩٦  
  های اجتماعی، دسترسیهای فرهنگی، فعالیتهای آزاد، جشنانجمنفعالیت   ٤

جان پانتر و  
  متیو كرونا

  طرح استقرار، مسایل عام طراحی شهری، منظر شهری، فرم شهری، عرصه همگانی  ٥  ١٩٩٧ -ریزی بعد طراحانه برنامه

  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایمهال محمدن ۱۹۸

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 های مستخرج تاثیرگزار بر منزلت مکانیجدول تطبیقی مدل  )۱ل جدوادامه 
  های شهریبخش مکانهای منزلتشاخص  هاتعداد شاخص  ماخذ و سال  طراح مدل

كاسالتی سالزانو 
  هالوك

هفت هدف  :پذیریطبیعت زیست
  ١٩٩٧ -برای شهر زنده 

٤  
نوان پذیر به عتجربه خود به عنوان یك شخص واقعی، اتصال بین گذشته و آینده، شهر زیست

  شهر پایدار، شهری برای همه طبقات

  ٨ ١٩٩٧ - پذیراصول برای شهر زیست  هنری لنارد
گفتگو و نقش قلمرو عمومی، مكانی برای یادگیری  همه یكدیگر را ببینند و بشنوند،

شناختن رسمیتشدن كاركردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارزش و بهاجتماعی، برآورده
  دانش همه ساكنان متقابل، الویت زیبایی و معنی محیط كالبدی، استفاده از عقل و

پیتر هال و 
  اولریخ فایفر

  ٦  ٢٠٠٠ - ٢١آینده شهری قرن 
زیست پایدار شهری، اقتصاد پایدار شهری، جامعه پایدار شهری، سرپناه پایدار شهری، محیط

  زندگی پایدار شهری، دموكراسی پایدار شهری
ریچارد راجرز و 
گروه ضربت 
  شهری لندن

 -سوی یك رنسانس شهری ه ب
٢٠٠٢  

٩  
مكان و موقعیت، بافت، مقیاس و هویت، حوزه عمومی، دسترسی و نفوذپذیری، كاربری زمین 

  زیستیهای مختلط، دوام، پایداری، پاسخگویی محیطو تراكم بهینه، فعالیت

امیلی بوخوالد و 
  دیگران

  ٥  ٢٠٠٣ -پذیر سوی شهر زیسته ب
های ها، ایجاد زیرساختكاربریتوجه به حركت پیاده، ورود طبیعت به شهر، اختالط مناسب 

  های مناسبسازی در مكانكارآمد شهری، مسكن

  سای پامیر
 اصول :آفرینش مركز شهری سرزنده

  ٢٠٠٤ -طراحی و بازآفرینی 
٨  

دهنده، هویت برجسته، ایجاد تنوع و جذابیت، اطمینان از تداوم بصری، ساختار سازمان
  نمودن آسایش، تأكید بر كیفیتفراهم حداكثررساندن سهولت استفاده،عملكردی، به

  ١١  ٢٠٠٦ -آل شهر ایده  رودری وینسور

موقعیت مكانی جغرافیایی، اجتماعات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، پایداری مناظر شهری 
زیست طبیعی، تساوی  برای حس تعلق، ،كاهش مصرف انرژی و تخریب اكولوژی، محیط

شده در پاسخ به تغییر شرایط، مشاركت محیط ساختههای فرهنگی، بازسازی اجتماعی و ارزش
  گیری دموكراتیكو تصمیم

  دانلد الیوت
ده  :بندیراهی بهتر برای منطقه

اصل برای خلق شهرهای 
  ٢٠٠٨ -پذیرتر زیست

٨  
ر تهای منعطفسازی با قیمت مناسب، استاندارهای كامل، كاربریهای مختلط، مسكنكاربری

ها، ضوابط توسعه ساخت و ساز پویا، مذاكره برای با ناهمگونیكردن برای محیط، زندگی
  هادهی بهتر شبكه دادهساخت و ساز وسیع، سازمان

  امیر یاراحمدی
  -سوی شهرسازی انسانگرا ه ب

١٣٧٨  
  نظم ارگانیك، مشاركت مردمی، شناخت محیطی  -

  جهانشاه پاكزاد
راهنمای طراحی فضاهای شهری 

  ١٣٨٤ -در ایران 
  بودن، بازبودن، تعامالت اجتماعیعمومی  -

  پذیری، کیفیت عرصه همگانیبودن، سرزندگی و سازگاری، انعطافشمولهمه  -  ١٣٩٠ -طراحی شهری   گلکار

  پیتر کانلی
استقبال بازبودن: ساخت 

انداز معماری انداز چشمچشم
  ٢٠٠٤ -شهرسازی 

  یباشناختیز -پاکیزگی   -

  یبایی محیطیز -یخی ربا عناصر تاورت مجا  -  ٢٠٠٦ - استداللی یریز برنامه  فرانک فیشر
فوریست و سوت 

  وورث
  یشهرن مبلما - ی محلهبصرت کیفیا -پاکیزگی -سبز ی فضا  -  ٢٠٠٨ -شده شهرهای طراحی

  نمای معماری و پیوستگی  -  ٢٠٠٩ -های آشوب مطالعه ویژگی  کومار

  موران
ای بر مردم و طبیعت: مقدمه

  ٢٠١١ - زیست بشرروابط محیط
 زیمنظرسا -ری ترکیب معما -ی بیت بصراجذ  ٣

  
  شناسی روش

ه روش بسازی بنیادی اين پژوهش کیفی با استفاده از نظريه مفهوم
 موردرا  انگليسیو  یمتون فارس زحاصل ا یهاداده ،ییاستقرا
 یباز، محور  ینوع کدگذار از سه داد. مفاهيم با استفاده  قرار مطالعه
 یهاروشدر واقع همان  "ی. "کدگذار ی مشخص شدندو انتخاب

 هک مفاهيم استبه  دنیرس یبرا یر یو تفس یر یتعبی، لیتحل
   شود.یتجربه و هدف عوض م آموزش،نوع  برحسب

ی باز، اقدام به شمارش کدها، کدگذار  مرحلهدر  کدگذاری باز:
 یبنددستهی و گذار نامبه  مشخصاً گردد. که ها میمفاهیم و مقوله

شود. کد، واحد خرد ها مربوط میپدیده از طریق بررسی دقیق داده
 گیرد. چندها شکل میسازی دادهپایه آن مفهومتحلیل است که بر

 هیردر نظ میمفاه فهیدهند. وظیم لیمفهوم را تشک کیکد مشترک 

 میمفاهقوله است. در مورد هر م یشتر یب اتئیجز هیارا اد،یبنداده
با  سهیها در مقادهند. مقولهیم لیتشک را مقوله کیمشترک، 

 هادهند. مقولهین ماباالتر را نش یتر بوده و سطحیانتزاع م،یمفاه
کنند که یفراهم م یهستند و ابزار  نظريهساختن  یهاهشالود«
 یآور دها گر مقوله یوقت .پارچه شودکیتواند یم نظريهآن  لهیوسبه

  رسد. یم انیباز به پا یشدند، کدگذار 
	

های در کدگذاری محوری، محقق، یکی از مقوله کدگذاری محوری:
یند آاصلی یا هسته، همان فر  عنوان مقوله یا پدیدهکدگذاری باز را به

د دهقرار می یبررس موردیند آانتخاب و آن را در مرکز فر  مطالعه مورد
	Strauss]کند مربوط میها را به آن و سپس سایر مقوله &	

Corbin,	2011].  
  

پردازی بنیادی، تولید نظریه است نههدف نظریه :یکدگذاری انتخاب
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ها به نظریه، مفاهیم و توصیف صرف پدیده؛ برای تحلیل داده
ر این شوند. دطور منظم به یکدیگر مربوط میبه دشدهیتولهای مقوله

سازند تا ها، آنها را یکپارچه میمرحله، با ایجاد ارتباط بین گروه
اره ، اشعبارت دیگر، این مرحله نظری شکل بگیرد. به چارچوب اولیه

های اصلی و فرعی آنها دارد. دهی مقولهبه فرآیند شکل
[Danayifard,	 خابی، براساس نتایج ی انتکدگذار . [2005

ی است. پرداز هینظراصلی  کدگذاری باز و کدگذاری محوری، مرحله
ها مند به دیگر مقولهکه مقوله محوری را به شکل نظام بیترتنیابه

خط داستان، با استفاده از  ای تیروا نیا نییتبربط داده است. 
ها مراحل مختلف داده یکه محقق ط یاتیو عمل ینظر  یهاادداشتی
 یدرون معانی محصول مکان . منزلتشودیانجام م ،نموده است هیته
 مختلف هایگروه و عناصر وسیلهبه که است مکان بیرونی و

  گیرند. می شکل محیطی-اجتماعی، عملکردی، ادراکی و کالبدی
کدگذاری باز، محوری و گزینشی تا  ی در هر سه مرحلهر یگنمونه

جایی ادامه پیدا کرد که دیگر مفهومی به مفاهیم قبلی اضافه نشد 
[Strauss	&	Corbin,	2015] . محقق  ،یدر هر سه نوع کدگذار

 یکدها ایاز کدها را حذف  یمراجعه و برخ به متون میدا طوربه
در اصطالح  ا(ی یرگشتروش رفت و ب نیرا اضافه نمود. ا یدیجد
شباع ا به مرحله قیتا تحق افتیادامه  قدرآن ی)ا االکلنگی یگزاگیز

  . دیرس ینظر 

  
  هایافته
 بخش مکانی شناسايی شد کهمنزلت هایبه عنوان شاخصکد  ۴۲۸
 ؛منظر مطلوب/آرامش؛ رفاه و امنیت/آسایش(مقوله  ۱۴مفهوم و  ۱۵۰

؛ خوانایی؛ هویت و اصالت؛ سرزندگی؛ نظم؛ تعامالت اجتماعی
؛ فعالیت و معنا و محتوا؛ دسترسی؛ حس تعلق؛ انگیزیخاطره

تشکيل داد را ؛ شأن و شخصیت مکان) تنوعمدیریت شهروندان؛ 
  . )۱) که در قالب الگوی پارادايمی رسم شد (شکل ۲(جدول 

  
  های منزلت مکانیکدها، مفاهیم و مقوله )۲جدول 

  تعداد مقوله  مفاهیم تعداد  تعداد کدها  نوع مقوله
  ٥  ٥١  ١٨٦  یعلّ 

  ۱  ١٠  ٣٦  محوری
  ٣  ٣٤  ۵۲  محیطی
  ٣  ٣٦  ٨٨  ایواسطه
  صفر  صفر  صفر  راهبردی

  ٢  ١٩  ٦٦  آمدیپی
  ١٤  ١٥٠  ٤٢٨  مجموع

  

  
  منزلت مکانی و معیارهای آن الگوی پارادایمی مفهوم )١شکل 

  

  یعلّ  یهامقوله
شدند که 	داده صیتشخ یعلّ  طیشرا عنوانبهمنزلت مکانی  مقوله ۵

  بودند. کد ۱۸۶ ومفهوم  ۵۱در مجموع محصول 

، ازگاریس، تمایز، انطباق با زمینه، ارتباط با گذشته: هویت و اصالت
، وحدت، ارتقای فرهنگیی، شهر  نشانه، معنا، جغرافیا و اقلیم

  کد).  ۳۶( همبستگی اجتماعی

 شرایط محیطی

منظر مطلوب 

نظم 

شرایط زمینه ای دسترسی 

 هويت  و

 اصالت

 انگيزيخاطره 

حس تعلق 

معنا و محتوا 

خوانایی 

 شرایط محوری

 شان و شخصیت

 مکان

 راهبردها
 تحکیم شکل نهادی مکان

گسترش و تعمیق در چشم اندازهای تدوین شده برای 
 آینده مکان

 التزام به حفظ ارزش های محیط و عناصر ساخته شده
 ایجاد جایگاه فضایی مکان در سامانه فرامکانی

 همه جانبهآمادگی های 
 ارزش ها و ویژگی های خواست ساکنان و افراد بیرونی

 حفظ عناصر ارزشمند
 ارتقا نقش مکان در منطقه فرامکان
 بسترسازی استقرار شده در مکان

 تحول تاریخی
 رشد و آینده مکان

 بازشناسی عناصر شاخص ادراکی مکان
 تصحیح شکل قرارگاه رفتاری
 بین افراد بسترسازی رفتار و ارتباطات اجتماعی
 کالبدی مکان-تقویت ساختار استخوان بندی فضایی

 پی آمدها

 آسايش، رفاه و
 امنيت، آرامش

تنوع 

 شرایط واسطه ای

تعامالت اجتماعی 

 فعالیت و مدیریت
 شهروندان

سرزندگی 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایمهال محمدن ۲۰۰

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 ركتح ،انگیزش و شگفتی ،مفهوم و معنا ،تاریخی هویت :انگیزیخاطره

   کد). ۳۵( شگفتی ،رگرمیس و تفریح ،شفافیت ،شهری نشانه ،پیاده
به دسترسی ، اعتماد و اطمینان، غرور و شخصیت: حس تعلق

 ،عدالت، انگیزیخاطره، آزادی انتخاب، مالكیت خصوصی، هافرصت
   کد). ۷۲( ضاهای خصوصیفحق برخورداری از 
 و شأن، اهل آن مکان بودن واسطهبه : احساساتمعنا و محتوا

تماس ، از خود تیرضا، خوشايندى رشد، قدرت، احترام، منزلت
 ییکارا خود، نفسعزت، نینماد یهماننیا، ارزشمند یاجتماع

   کد). ۱۱( از مکان تیواسطه احساس رضابه
 ،انگیزیخاطره ،آموزش ،شهری نشانه ،معنا ،شفافیت یی:خوانا
 ،وحدت ،فضایی آگاهی ،میعال ،کنندههماهنگ ی،کنندگتیهدا

  کد).  ۳۲( قدرتمند شهری مراكز ،ارتباط بر مبتنی هنر ،پیوستگی ،انسجام
   یمحور  یهامقوله
أن و "شنبود،  بقيهتر از یها، انتزاعکدام از مقولهچیهکه نیا لیدل به

واسطه اهل آن به(احساسات مفهوم  ۱۰شخصیت مکان" با 
رشد ، منزلت و شأن، تماس اجتماعی ارزشمند، قدرتبودن، مکان

، نفسعزت، رضایت از خود، احترامی نمادین، هماننیا، خوشايندى
عنوان به کد ۳۶) و واسطه احساس رضایت از مکانخودکارآیی به

ی که بیشترین تطابق معنایی و ارزشی با مفهوم منزلت محور  هدیپد
  . گرفت قرار میپارادا یدر قالب الگو ،مقوله ديگر داشت ۱۳ در مکانی
   یطیمح یهامقوله
 یطیط محیعنوان شرابهی" دسترس" " ونظم"، "منظر مطلوب" مقوله ۳

داده  صیکد تشخ ۵۲مفهوم از  ۳۴اثرگذار بر راهبردها متشکل از 
  .  شد

بخشی، انطباق فرم و عملكرد، هماهنگی، لذت: منظر مطلوب
ری، پذییتومحصوریت، فضای سبز، مقیاس، وزن، جذابیت، تعادل، ر

ینات، نور و رنگ، ریتم، پیوستگی، یتقارن، تداوم بصری، وحدت، تز
  کد).  ۲۲انسجام (

، یادهحركت پ، شگفتی و انگیزش، معنا و مفهوم، هویت تاریخی :نظم
  کد).  ۲۴( شگفتی، رگرمیستفریح و ، شفافیت، شهری نشانه
دسترسی به ، اعتماد و اطمینان، غرور و شخصیتی: دسترس
 ،عدالت، انگیزیخاطره، آزادی انتخاب، مالكیت خصوصی، هافرصت

  کد). ۶( حق برخورداری از فضاهای خصوصی
   یاواسطه یهامقوله
 و "شهروندان تیریو مد تیفعال" ،ی"تعامالت اجتماعمقوله " ۳
 ۳۶کل از ـردها متشـرگذار بر راهبـاث یهاولهـعنوان مقبهی" دگـسرزن"

  . داده شد صیکد تشخ ۸۸مفهوم از 
مدیریت ، های مردمی اقشار مختلفمشاركتی: تعامالت اجتماع

اختالط ، و خواست عمومی منفعت، همبستگی اجتماعی، مردمی
تفریح و ، فضای باز، تعاون، آزادی انتخاب، حس تعلق، هافعالیت
  کد).  ۳۰ی (سرگرم
، اعتماد و اطمینان، آزادی انتخاب: شهروندان تیریو مد تیفعال

، حس تعلق، منفعت و خواست عمومیی، مندتیرضا، عدالت
  کد).  ۲۰یی (گراعمل، همبستگی اجتماعی

، پذیریانعطاف، هابرداران و پویایی فعالیتبهره تنوعی: سرزندگ
 ،تفریح و سرگرمی، داوم فعالیت، تفشردگی و تراكم، بخشیلذت

  کد). ۳۸( مراكز قدرتمند، هااختالط فعالیت
  های راهبردیمقوله

  هيچ مقوله راهبردی تشخيص داده نشد.
   یآمدیپ یهامقوله
 یاهعنوان مقولهبه" تنوع، آرامش" و "آسایش، رفاه و امنیتمقوله " ۲
 صیکد تشخ ۶۶مفهوم از  ۱۹اثرگذار بر راهبردها متشکل از  یآمدیپ

  .داده شد
 ونقلحمل، غذیه، تبهداشت، كنسم: آرامش ت،یرفاه و امن ش،یآسا

د اعتما ،وزنانتوجه به كودكان ، پاكیزگی، اشتغال، آموزش، عمومی
 ایمنی، خشنودی، بخشیلذت، عدالت، كنترل و حراست، و اطمینان
  ). کد ۲۱(و راحتی 
های تنوع محرك، هاتنوع فرم، هاتنوع فعالیت، تنوع كاربران: تنوع
  کد). ۴۵( پیچیدگی ،حسی

  

	بحث
امر است که در تعریف  نیا یایده گوش استخراج یهاهیمادرون

ادراکی و ، محیطی-كالبدىاجتماعی،  هاىجنبه مهه منزلت مکانی
ارتباط  و در باهمرا  یعنى بستر زندگى ساكنانش، عملکردی یک مکان

 ایه مشخص کیصورت غالبًا به منزلت مکانی، ببینیم. با یكدیگر
 یموجود اجتماع کیعنوان انسان به مکان از دیدگاه از یتیخصوص
وجود  ییدرجا خودیخودبهکه  ستین یز یو چ شودیم ستهینگر

منزلت  هدربار  پژوهشدر این  .شود خلق دیداشته باشد، بلکه با
، كلیتى است فراتر از ستا موردنظر» مکان«، آنچه از مفهوم مکانی

ها، رویدادها، و كلیتى كه به انسان ابعاد كالبدى و كاركردى آن.
آنها وابسته است و در بستر زمان جارى  ههاى زندگى روزمر تجربه

ته در نظر گرف» مكان« در بعد منزلتمفهوم  است. در این جایگاه
فعال و دوسـویه میان ای هاى كه محصول رابطیعنى پدیده شود،می
 فردمنحصربهاى ، هر مكان پدیدهصورتنیبدـت و سمحیط ا فرد و

 نچهآ، تسامرى كیفى ا بیش از هر چیز ناظر بر است. منزلت مکانی
 رونیازاند. کمیرا توصیف  یك پدیده» چگونگى«وضعیت یا 

ی یمعنا بارمقدار  آن و معرفاست  توسط مخاطب» ارزیابى«محصول 
این  .دهندها در طول زمان میارزشمندی است که افراد به مکان

 قعاتىتو امرى مورد توقع و مكانى است. یعنى فرد بسته بهارزیابی 
در آن و معناهایى  هاى كالبدى و رفتارهاى جارىیویژگ لحاظ بهكه 
 شد.بخمنزلت میهر مكان ، به کند برقرارفرد  یدگزن باتواند یكه م
مورد  منزلت آن مكان واجد ،برآورده نشود كه اگر این توقعاتچنان

  . بود توقع نخواهد
  

	ی ر یگجهینت
ی اندازهاچشمتحکیم شکل نهادی مکان، گسترش و تعمیق در 

های محیط و مکان، التزام به حفظ ارزش برای آینده شدهنیتدو
، ایجاد جایگاه فضایی مکان در سامانه فرامکانی، شدهساختهعناصر 



  ۲۰۱ ابعاد مختلف آن یو بررس یمدل منزلت مکان نییتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های خواست ساکنان و ها و ویژگی، ارزشجانبههمههای آمادگی
افراد بیرونی، حفظ عناصر ارزشمند، ارتقا نقش مکان در منطقه 
فرامکان، بسترسازی استقرار شده در مکان، تحول تاریخی، رشد و 

ل ، تصحیح شکمکان یخص ادراکعناصر شا یبازشناسآینده مکان، 
، راداف نیب یرفتار و ارتباطات اجتماع قرارگاه رفتاری، بسترسازی

 عنوان، بهمکان یکالبد-ییفضا یبنداستخوانساختار  تیتقو
   .شوندارتقای منزلت مکانی معرفی میراهبردهای 

  
  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد قدردانی:تشکر و 

  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد اخالقی: هیدییتأ
	موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:

)؛ %۴۰( نگارنده بحث)، اول سندهینومهال محمدنیا (: سندگانیسهم نو
)؛ سیدمسلم %۴۰شناس (دوم)، روش	سندهینوسیدعبدالهادی دانشپور (

	.)%۲۰( لگریتحلسیدالحسینی (نویسنده سوم)، 
  مقاله حاضر مستخرج از رساله دوره دکتری است. منابع مالی:
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