
 

ترین گیرد. مکان یا محیط یکی از مهمهویّت افراد جامعه در پرتو علل و عوامل مختلفی شکل می

موجب تغییر  ،تفکر مدرن در شهر ایرانی یورود و توسعهبخشی به افراد است. عوامل مؤثر در هویّت

شده است. این روند به ویژه در یک دهه گذشته و دگرگونی کالبد و شکل شهر در یک قرن گذشته 

دهی جامع و و بعد از انقالب اسالمی، با رشد تکنولوژی سرعت داده شده است. با این وجود سازمان

به نظر کالبد جدید صورت نگرفته است.  ها باکاملی برای تغییر ذهنیت افراد و سازگاری هویتی آن

های تغییر شکل داده شده، به تدریج موجب به این محیطرسد حضور و استفاده شهروندان از می

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با ها شده است. وجود آمدن نوعی دلبستگی مکانی در آن

برای رسیدن به هدف پژوهش، پس از تعریف و تبیین تکیه بر رویکردِ کمی و کیفی انجام شده است. 

ظرفیت انطباقی، مدل مفهومی تحقیق تبیین و تعریف شد  مفاهیم دلبستگی مکانی، هویت مکانی و

طراحی شد. شهروندان و ساکنان منطقه یک شهر تهران  ،ای ساختار یافتهو بر مبنای آن پرسشنامه

های مدرن این منطقه، به عنوان نمونه مورد مطالعه تحقیق انتخاب با توجه به شرایط ساختمان

ها به روش مدلسازی معادالت مه تحقیق و بررسی این دادهشدند. بنابراین، پس از توزیع پرسشنا

ها نشان دادند که دلبستگی های تحقیق گزارش شد. نتایج استخراج شده از یافتهساختاری، یافته

مکانی به تنهایی و به صورت مستقیم قادر به ساخت هویت در شهر مدرن نخواهد بود و الزم است 

ذهنی در ادراکات شهروندان نسبت به شرایط محیطی جدید پیش از آن نوعی انطباق و سازگاری 

 صورت پذیرد.

 :اهداف پژوهش

 منطقه یک شهر تهران از نماهای مدرن.های دلبستگی مکانی شهروندانِ دستیابی به شاخص.1

گیری هویت شناخت و مطالعه چگونگی اثرگذاری دلبستگی مکانی نماهای شهری مدرن بر شکل.2
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 مقدمه

دهد که در طی سه مسکونی پس از انقالب اسالمی در ایران نشان میهای ساختمان های تاریخی معماریبررسی دوره

به نماهای مدرن و نسبت از حالت سنتی و با هویت مکانی گذشته  گیری در نمای معماریدهه گذشته تغییر چشم

امر سبب شده است که تصویر ذهنی شهروند ایرانی نسبت به نماهای مسکونی  این. به وجود آمده استکالسیک 

و کالبد این نماهای چراکه شاهد دگرگونی اساسی در فرم  ؛ت مواجه شوددستخوش تغییر شود و با نوعی بحران هویّ

ر تماس بودن اند که دظران حوزه روانشناسی محیطی بر این عقیدهبسیاری از صاحبن مسکونی به وجود آمده است.

ها توسط محیط، به طور تدریجی موجب کنند و برآورده شدن نیازهای آنافراد با محیط پیرامونی که در آن زندگی می

ای های گستردهعلیرغم تغییر و دگرگونگیشود. های میوابستگی به آن محیطی و به وجود آمدن دلبستگی مکانی در آن

رسد استفاده از این ها رخ داده است، ولیکن، به نظر میدر قالب نماهای آنکه در کالبد نماهای ساختمانی مسکونی 

پذیری ذهنی افراد شود و منجر به ایجاد نوعی انطباقها میها در طی زمان موجب افزایش دلبستگی مکانی در آنمکان

دارد، بنابراین بررسی این  یابی افرادشود.  با توجه به نقشی که معماری به عنوان ویژگی محیطی در هویتبا آن می

 تواند به عنوان یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی مطرح گردد.ای تهران میموضوع در معماری منطقه

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحقیق در نیامده است ولی 

نقش کیفیت طراحی و »ای با عنوان نگاشته شده است. مقالهبخشی در ایران آثاری در حوزه نقش معماری در هویت

نژاد و طالب هاشمی به رشته تحریر در آمده است. به قلم مهدوی« اجرا در تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران

همبستگی چنین با توجه به نگارندگان این اثر برآنند که موضوع هویت از مباحث مهم در معماری معاصر ایران است. هم

تواند به ارتقای مفهوم هویت کمک کند، توجه میان دو پارامتر هویت و کیفیت طراحی و اجرا، یکی از عواملی که می

های بیان شده بستگی دارد و با توجه به سهم به کیفیت طراحی و اجراست که خود به عوامل متفاوتی نظیر شاخص

تواند به تحقق مفهوم ها میها و تالش در ارتقای آناین شاخص ها کمک گرفت.توان از آنهر یک از این عوامل می

با توجه به نکات گفته شده، این (. 103:  1396نژاد، طالب هاشمی، هویت در معماری معاصر ایران کمک کند)مهدوی

اقی پی بررسی اثرات میزان دلبستگی به مکان در نماهای ساختمانی مسکونی مدرن بر پایه ظرفیت انطب تحقیق در

باشد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش پیمایش ها میگیری هویت مکانی جدید در آنافراد و شکل

ای بر پایه مدل مفهومی استخراج شده از مبانی نظری تحقیق، شهروندان در منطقه یک شهر تهران مورد نامهپرسش

 مطالعه قرار خواهند گرفت. 

شناسی پژوهش از طریق باشد. روشبا رویکرد کمی می تحلیلی-این پژوهش، توصیفیروش پژوهش مورد استفاده در 

ای به بدین گونه که ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه صورت استنباطی صورت پذیرفته است؛ های آماری و بهتحلیل

مبنای سه  . سپس بربررسی ادبیات موجود در این زمینه و استخراج آراء و اندیشه صاحبنظران پرداخته شده است

ساختاریافته  مستخرح از ادبیات پژوهش، مدل مفهومی تحقیق استخراج شد و سپس بر مبنای آن پرسشنامه ،شاخص

، طرح شد و بین شهروندان در منطقه یک شهر تهران توزیع شد. نهایتاً ،ای لیکرتگزینه 5سوالی و بر اساس طیف  15

مدلسازی معادالت ساختاری مورد  به روش  Smartplsو  SPSS کدهای پرسشنامه استخراج شد و در نرم افزار 

ها در مدلسازی معادالت ساختاری وجود دارد: رویکرد اول بر دو رویکرد کلی در هنگام انجام تحلیل تحلیل قرار گرفت.
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و  Wangباشد.  در همین راستا، می PLS-SEMز باشد و رویکرد دوم بر مبنای استفاده امی CB-SEMمبنای 

در مدل استخراج  PLSکند که از روش کنند که از شروطی که پژوهشگر را توجیه می( بیان می2019همکارانش )

شده خود استفاده کند، نوین بودن مدل مفهومی پژوهش است. به عرات دیگر، اگر مدل مفهومی پژوهش، به منظور پر 

با توجه به قابلیت  PLSدر موضوع مورد نظر و یا در جغرافیای خاص انجام شود، استفاده از روش کردن خالء دانشی 

پذیری آن و نزدیکی به زبان انسان ارجحیت بیشتری دارد. بنابراین، با توجه به نوآورانه مدل مفهومی تحقیق انعطاف

  تکنیکحاضر در محدوده دانشی مرتبط با آن، مدل تحقیق حاضر را با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری و 

Partial Least Squares افزار در نرمSmartPls قرار گرفته است. مورد بررسی 

 مروری بر مفاهیم دلبستگی مکانی، ظرفیت انطباقی و هویت مکانی.1

مباحث فراوانی در تعریف و تبیین مفاهیم هویت مکانی، دلبستگی مکانی و ظرفیت انطباقی و چگونگی ارتباط این 

انطباقی توانایی افراد یا (. ظرفیت ;Rajib et al., 2014 Cutter et al, 2008ها با یکدیگر وجود دارد )مقوله

های حاصله از تغییرات محیطی و یا توانایی برگشت از وضعیت تنش به وضعیت عادی ها در پاسخگویی به تنشگروه

ریزی مناسب اصل وسیله برنامه(. افزایش ظرفیت انطباقی بهHabibi et al, 2020: Seara et al, 2016باشد )می

ظرفیت انطباقی بسیار وابسته به (. Wagner et al, 2014باشد )ای روانی میاساسی در ارتقا شکل گیری متغیره

 :Gheitarani) al, 2020ها، جوامع و افراد مختلف متفاوت استباشد و بین مناطق، گروهبافت پیرامونی خود می

Yohe and Tol, 2002 .)ست که رفتار پذیری و ظرفیت انطباقی این موضوع ایکی از نکات مهم در مطالعه انطباق

ها از پذیری آنافراد در مواجه با تغییرات محیطی مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع مشخص شود که روش انطباق

ر مواجه با تغییرات د «پذیریانطباق»گیری نحوه شکل (.(Brooks et al, 2005پذیردچه متغیرهایی تاثیر می

پذیری با شرایط جدید برآیند نیروهای متفاوت و متعاقب آن انطباق پذیریکند که آسیبگونه بیان میمحیطی را این

توان نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نام باشد که از جمله این نیروها میدر دو مقیاس گسترده و محلی می

ایش ظرفیت انطباقی  منجر به افزطور مجزا، شوند، بهانطباقی می هایی که منجر به فرایندارتقائ هریک از دامنه. برد

ها، مقوله معنا، هویت و دلبستگی مکانی بین اند که یکی از این دامنهخواهند شد. بسیاری از پژوهشگران بیان کرده

 ;Gifford, 2011 اند )ساکنانی است که با اثرات تغییرات محیطی در معیشت و روند کلی زندگی خود مواجه شده

JA Fresqu and Baxter, 2012.) گیرد که یکی از سی قرار میهای متفاوتی مورد برربه روشیت انطباقی ظرف

 باشد. پذیری میآستانه یا محدوده غلبه هاآن

همچنین قابلیت بازیابی داشته ، تواند به کار خود ادامه دهد و قابل اسکان باشدشرایط محیطی که یک سیستم می

 de Loe and Kreutzwiser, 2000; Smit and Pilifosovaشود پذیری نامیده میباشد را  آستانه یا محدوده غلبه

-باشد و تغییر شرایط اجتماعیپذیری هر سیستم در طول زمان ثابت نمیظرفیت انطباقی و محدوده غلبه ) (2003,

های هنگامی که در محیط تنش. (deVries, 1985) تواند به افزایش یا کاهش آن منجر شوداقتصادی محیط می

ها از ها معموال با استفاده از درک آنآید، میزان ظرفیت انطباقی افراد و گروهوجود میتغیییرات محیطی به حاصل از

 Smith and) کنندگیرد زیرا افراد غالبا بر مبنای ذهنیت خود عمل میطور ذهنی مورد بررسی قرار میمحیط و به
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Clay, 2010)  .Marshal and Marshal (2007(  الی برای استخراج ذهنیت افراد در رابطه با ؤس 11مقیاسی

اند که مورد استفاده غالب پژوهشگران در رابطه با استخراج ظرفیت ها با شرایط جدید ارائه کردهظرفیت انطباقی آن

گر این امر است که نقش دلبستگی از طرفی بررسی مفاهیم مرتبط با هویت مکانی بیان گیرد.انتخابی افراد قرار می

توان گنجد میطور کلی، زمانی که مکان در تعریف شخصی افراد میی نیز در این مطالعات غیر قابل انکار است. بهمکان

مفهوم دلبستگی مکانی در  (.Proshansky, Fabian, & Kaminoff, 1983از هویت و دلبستگی مکانی نام برد )

حال یک وفاق با این ، ار مورد توجه بوده استی اخیر بسیی روانشناسی محیطی و مدیریت محیطی طی دو دههحوزه

ی مفاهیم دلبستگی مکانی در دسته (.Scannell et al,2010تا به حال وجود نداشته است)جمعی راجع به مفهوم 

 Trentelman، 2009در سال  (.;Proshansky et al,1983) و حس مکان گیرد نظیر هویت مکانیمشابهی قرار می

های اجتماعی و طبیعی مبنای اجتماعی فرهنگی دلبستگی مکانی پیشنهاد کرد که ابعاد زمینه هایکید بر جنبهبا تأ

ای ت مکانی و وابستگی مکانی دو سازههوی(. Trentelman,2009ی مفهوم دلبستگی مکانی هستند)دهندهتشکیل

(. دلبستگی مکانی Raymond et al,2010هستند که از چنین مطالعاتی برای دلبستگی مکانی پیشنهاد گردیده اند)

نیز به عوامل عملکردی و ارتباطات کارکردی در مکان برای کاربر اشاره دارد.به عبارت دیگر این مفهوم را میتوان معادل 

(. با توجه Kim & Kaplan,2004درجه ای از عوامل فیزیکی که شرایط مکان برای کاربر فراهم میکند تعریف کرد)

توان به عنوان مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق حاضر در راستای چگونگی ( را می1) یرتصوبه نکات گفته شده، مدل 

 گیری هویت مکانی با در نظر گرفتن ظرفیت انطباقی شهروندان پیشنهاد داد.اثرگذاری دلبستی مکانی بر شکل

 
 (.1399نماهای مسکونی مدرن )نگارندگان، ( مدل مفهومی چگونگی اثرگذاری دلبستگی مکانی بر شکل هویت مکانی نوین از 1تصویر )
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ت مکانی نوین، بر پایه پیمایش ظرفیت انطباقی شهروندان از گیری هویّنقش دلبستگی مکان در شکل .2

  نماهای مسکونی شهری مدرن در منطقه یک شهر تهران

چه حجم نمونه را زیاد از حد بزرگ یکی از مسائل مهم در تحقیقات میدانی، انتخاب حجم نمونه است، زیرا چنان

العاده است و اگر حجم نمونه کمتر از حد معین باشد، تحقیق بازدهی ای فوقهمتضمن کار زیاد و هزینهانتخاب کنیم، 

شود. مطلوبی نداشته و نتیجه حاصله نادرست و غیرقابل تعمیم برای آن جامعه است و اطالعات جامعی از آن حاصل نمی

ماد و (قابلیت اعت2شود. ای که برای محقق در نظر گرفته می(هزینه1عامل بستگی دارد:  2ونه به تعیین حجم نم

جمعیت مورد مطالعه این تحقیق شامل نمونه  (.30: 1376، مورد انتظار است)منصورفر، اطمینانی که جهت دقت نتایج

های تحقیق از جمله توجه به محدودیتمنتخبی از جامعه آماری یعنی شهروندان منطقه یک شهر تهران است که با 

چنین مدت زمان تحقیق، انتخاب شدند. برای تعیین حجم گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت مورد نظر و هم

 نمونه از جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که فرمول آن به شرح زیر است:
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 یک ها توزیع شد. منطقهنفر است که پرسشنامه تحقیق بین آن 384نمونه مورد مطالعه طور که مشخص است همان

است. مساحت جغرافیایی این  قرارگرفته شهر این شمال در که باشد می شهری تهران  مناطق از یکی ، تهران شهرداری

جنوب به بزرگراه شهید چمران  های البرز، ازمتری دامنه جنوبی کوه 1800منطقه از طرف شمال محدود به ارتفاعات 

اهلل صدر و از غرب  به اراضی رودخانه درکه و از شرق نیز به ل آزادی و بزرگراه مدرس و پل آیتحد فاصل دوراهی هت

کیلومتر مربع  46.9شود. وسعت این منطقه کارخانه سیمان و منبع نفت شمال شرق تهران محدود می-بزرگراه ارتش

 (.2و  1 تصویرمحله است) 27ناحیه و  10باشد. و داری هزار نفر می 500 و دارای جمعیتی بالغ بر

 
 و محالت آن در شهر تهران)منبع: نگارنده(. 1( موقعیت قرارگیری منطقه 2)تصویر 
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 و محالت آن در شهر تهران)منبع: نگارنده( 1( موقعیت قرارگیری منطقه 3)تصویر 

 

شود که اغلب اقشار ای با سطح اقتصادی باال شناخته میبه عنوان منطقه از نظر وضعیت اقتصادی، عموما منطقه یک

-گزینند. در همین راستا، ساختماندار و صاحبان شرکت و مدیران عالی رتبه در آن سکونت میتحصیل کرده و سرمایه

و به نوعی نوعی در سطح کشور پیشتاز هستند به ،های موجود در این منطقه در سطح کیفیت و درجه مدرن بود

شهرهای دیگر  ها در مناطق دیگر شهر تهران وهای آینده از آنباشند که در سالهایی میویترین و نماد ساختمان

 ( قابل مشاهده است.5(و )4نمایی از این سبک  در تصاویر) مورد تقلید واقع خواهند شد.

 

 
 شهر تهران)منبع: نگارنده(.ها در منطقه یک ( کیفیت و شمای کلی از نماهای ساختمان4)تصویر 
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 ها در منطقه یک شهر تهران)منبع: نگارنده(.( کیفیت و شمای کلی از نماهای ساختمان5)تصویر 

 

 . ارزشیابی قابلیت اعتماد)پایایی( در اندازگیری،ه استدر مرحله بعدی، پایایی پرسشنامه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت

درواقع به  .(358:1390صفری، پور،ثباتی اندازگیری)حبیبتفاوت نمره افراد در نتیجه بی عبارت است از تعیین مقدار

سنجد یا خیر؟ در واقع، ابزار اندازگیری وضوع مورد نظر را به طور دقیق میم ،ای آن است که آیا روش انتخاب شدهمعن

آید یا نتایج یکسانی به دست می ه کار رود،تا چه حد پایائی )قابلیت تکرار( دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر ب

پایای به میزان ثبات و انسجام درونی اجزای یک مفهوم و این که درصورت تکرار ابزار اندازگیری  خیر؟ به عبارت دیگر،

 .(Carmines and Zeller,1979:16)شودنیز اطالق می اند،نتایج حاصله به چه میزان مشابه در شرایط مشابه،

روش  است. Spssگیری در نرم افزار محاسه میزان پایائی ابزار اندازهترین و پرکاربرترین روش کرونباخ مهم روش آلفای

مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است .این روش بستگی به هماهنگی کارکرد آزمودنی از یک سوال  ،آلفای کرونباخ

 براساس همبستگی درونی ،در نهایت باشد.سئواالت می ربه سوال دیگر داشته و محاسبه آن مبتنی بر انحراف استاندا

توان گفت ابزار دارای پایائی باالیی می باشد، 0.7تر از چه این مقدار بیشچنان شود.سئواالت ،مقدار آلفا استخراج می

مقدار  ،برعکس و های یک مقیاس یا شاخص از همسازی باالیی جهت سنجش آن برخوردارندگویه به عبارتی، است.

 (.358:1390صفری، پور،پائین ابزار اندازگیری دارد)حبیبکم آلفاداللت برپایائی 

 ) منبع: نگارنده(.(: بررسی پایایی پژوهش1جدول )

Cronbach Alpha Item No. 
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0.781 15 

 

 نشان دهندهباشد که می 781/0شود در پژوهش صورت گرفته، مقدار آلفای کرونباخ استاندارد همانطور که مشاهده می

باشد که پژوهش صورت گرفته از پایایی مناسبی برخوردار و نتایج حاصله قابل اتکا است. بنابراین پس از بررسی این می

های در مرحله بعد، بررسی و تحلیل دادهپرداخته شده است. پایایی پژوهش و مثبت بودن نتایج به تحلیل و ارزیابی 

فاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اصول ها با استاستخراج شده از پرسشنامه

حاکم بر روش مدلسازی معادالت ساختاری، قبل از بررسی معناداری روابط مسیرها و ضرایب اثرگذاری متغیرها بر 

های بررسی پایایی مدل از راه یکدیگر در هر مسیر، بایستی پایایی و روایی مدل ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد. یکی

مورد ارزیابی قرار  AVEی همگرا رواییپژوهش استفاده از ضریب پایایی مرکب است و روایی مدل نیز با استفاده از 

 خواهد گرفت.

 (.  1981 الرکر، و تر باشد. )فورنلبزرگ 7/0( از CRپایایی مرکب ) اندازة که است این سازه پایایی برقراری شرط
                    

 )منبع: نگارنده(شاخص پایایی مرکب( 2جدول شماره )

 (CR) پایایی مرکب متغیر ردیف

 0.798 مدرن یساختمان  یمسکون یبه نماها یمکان یدلبستگ 1

 0.813 مدرن یشهروندان با نماها یانطباق تیظرف 2

 0.735 نینو یمکان تیهو یریشکل گ 3

 

 (  مشخص است، اندازه پایایی مرکب در مدل مورد بررسی پژوهش قابل قبول است.3)جدول شماره طور که در همان

. رودافزار پی.ال.اس به کار مینرم در گیریاندازه هایمدل برازش برای که است معیاری دومین همگرا رواییهمچنین، 

نظر  ، مقدار بحرانی در5/0حداقل مقدار ( پیشنهاد شد و برای این شاخص 1981این شاخص توسط فورنل و الرکر )

پذیرهای خود را تبیین درصد واریانس مشاهده 50گرفته شده است. بدین معنا است که متغیر پنهان موردنظر حداقل 

 .کندمی

 

 )منبع: نگارنده(شاخص روایی همگرای مدل ( 3جدول شماره )

 (CR) پایایی مرکب متغیر ردیف

 0.680 مدرن یساختمان  یمسکون یبه نماها یمکان یدلبستگ 1

 0.712 مدرن یشهروندان با نماها یانطباق تیظرف 2
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 (CR) پایایی مرکب متغیر ردیف

 0.753 نینو یمکان تیهو یریشکل گ 3

محاسممبه شممده و روایی  5/0ها باالتر از تمامی شمماخص AVEآمده اسممت، مقادیر (  4)همچنان که در جدول شممماره 

ها، ارزیابی مدل سممماختاری مد نظر قرار داده شمممد. داده در مرحله بعدی تحلیل شمممود.همگرای مدل نیز تایید می

زمان هم در برگیرنده اسممت که هم PLSافزار نرم خروجی کلی هایمدل دهندهنشممان ( 5(  و )4)شممماره  نمودارهای

ها را به تفصممیل تفکیک نموده و مورد بررسممی قرار باشممد که در ادامه آنگیری میمدل سمماختاری و هم مدل اندازه

ضیه آزمون هیم داد. برایخوا ستفاده tآماره  از فر سی شد. برای ا ( t-valueتی) اندازة از نیز روابط بودن معنادار برر

همکاران،  و )آذر آیددسممت میبه 1خودکار اندازیراه الگوریتم از اسممتفاده پی.ال.اس با افزارنرم در که شممد اسممتفاده

مورد مطالعه با  در نمونهبین دو عامل )مسیر(  رابطه باشد 1.96باالتر از ( tدر این مدل اگر ضریب معناداری)(. 1395

 .شوددرصد اطمینان تایید می 95
 

 
 در مدل پایه tمقادیر آماره (  6)تصویر نمودار 

 

 (  آمارهای بررسی کننده روابط مدل مفهومی)منبع: نگارنده(4) جدول شماره

 Standard Deviation رابطه مورد بررسی

(STDEV) 
T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

 <-دلبستگی مکانی 

 ظرفیت انطباقی
0.042 9.442 0.000 

                                                           
1 . Bootstrapping 
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هویت  <-دلبستگی مکانی 

 مکانی
0.038 0.154 0.877 

هویت  <-ظرفیت انطباقی 

 مکانی
0.033 17.840 0.000 

 

دلبستگی مکانی بر   غیر از اثرگذاری مستقیم متغیر( مشخص است به4( و جدول )6) تصویرطور که در نمودار همان

(  ضریب مسیر 7) تصویرنمودار هویت مکانی، روابط به وجود آمده بین متغیرهای دیگر معنادار به دست آمده است.  

 دهد.هریک از این روابط معنادار را نشان می

 

 
 

 
 )منبع: نگارنده(.مسیر مدل پایهقادیر ضرایب (  م7)تصویر نمودار 

 

سیرهای معنادار عددی بین  شتر  1و  0ضرایب م شدت این رابطه بی شود،  ست که هرچه این عدد به یک نزدیک  ا

ست. همان صویرطور که نمودار ا ستقیم توانایی تغییر هویت مکانی را 7) ت ستگی مکانی به طور م ست دلب شخص ا ( م

اثرگذاری بر ظرفیت انطباقی افراد رخ خواهد داد. همچنین بررسممی ضممرایب مسممیر در دو ندارد و این مهم به وسممیله 

گر این امر است ( بیان0591) «هویت مکانی-ظرفیت انتخابی»( و 0.392« )ظرفیت انتخابی-مکانیدلبستگی »طه راب

قه یک شهر تهران رن در منطهویت مکانی در درک از نماهای شهری مد-ظرفیت انتخابی-که مسیر دلبستگی مکانی

 تواند به عنوان مسیری بحرانی در نظر گرفته شود.سازی بر مبنای آن، میو هویت
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 گیرینتیجه

های گسترده به شهرها شاهد افزایش امروزه با توجه به رشد جمعیت شهرها در کشورهای درحال توسعه در اثر مهاجرت

ها هستیم. این امر ری و خدماتی چند طبقه و یا بلندمرتبههای مسکونی، ادارشد ساختمان تراکم ساختمانی و نتیجتاً 

های اصلی و فرعی شهرها به بیننده سبب شده است که نماهای ساختمانی که در قالب صفحاتی سلب در جداره شریان

ایش نوعی به نماینده معماری آن ساختمان تبدیل شوند. همچنین افزگیری شوند و بهدارای اهمیت چشم ،شوندارائه می

ها سبب شده است که طراحان و معماران های مسکونی و عرضه فراتر از نیاز این ساختمانوسازهای ساختمانساخت

های مختلفی سعی داشته باشند که خالقیت خود در ساختمان مورد نظر را نشان دهند و الزامات با رویکردها و روش

 مسکن را فراهم آورند. کارفرمای خود مبنی بر جذب شهروندان و متقاضیان خرید 

با این وجود، سلیقه شهروند ایرانی در گذر از گذشته تا امروز در بین دوگانگی بین سنت و مدرنیته در تغییر بوده است. 

کند برای او فراهم آورده است. در همین راستا، این این امر بحران هویتی را درک از کالبدی که در آن زندگی می

نگی تغییر و بازسازی این هویت مکانی با در نظر گرفتن دو عامل دلبستگی مکانی و ظرفیت پژوهش در پی بررسی چگو

ها بوده است. همچنین، نماهای ساختمانی مدرن در منطقه یک شهر تهران به عنوان نمونه بارز و انطباقی در آن

درهمین راستا، پس از مروری بر  برجسته تغییر کالبد از سنت  به مدرنیته به عنوان نمونه موردی پژوهش انتخاب شد.

مفاهیم دلبستگی مکانی، ظرفیت انطباقی  و هویت مکانی، مدل مفهومی تبیین شد و بر مبنای آن پرسشنامه 

ها به روش مدلسازی ای لیکرت طراحی شد. پس از توزیع پرسشنامه، دادهگزینه 5ای با استفاده از طیف ساختاریافته

نتایج نشان دادند که دلبستگی مکانی، به تنهایی  تحلیل شد. Smartpls معادالت ساختاری و با استفاده از نزم افزار 

بررسی  باشد.سازی نماهای شهری در شکل مدرنیته خود نمیقادر بر اثرگذاری بر فرایند هویتو به صورت مستقیم، 

های تحقیق نشان دادند که رابطه معنادار و اثرگذاری بین دلبستگی مکانی با ظرفیت هط دیگر استخراج شده از دادرواب

توان قوی این روابط می انطباقی افراد و همچنین بین ظرفیت انطباقی و هویت مکانی وجود دارد. با توجه به شدت نسبتاً

پذیری در طی زمان با میزان ظرفیت انطباقشود و گونه بیان کرد که کالبد نماهای مدرن ابتدا توسط افراد درک میاین

شود و در مرحله آخر و به طور گیرد هماهنگ میشمه میاجتماعی، محیطی و اقتصادی اون سرچهرفرد که از شرایط 

 تدریجی به فرایند ساخت هویت مکانی منجر خواهد شد.
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