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چکیده
مناسک عزاداری عاشورا به عنوان پایدارترین عامل وحدت اجتماعی و خاطره جمعی مردم از فرهنگ شیعه متبلور شده 
است؛ در این بین تکایا از جمله فضاهای جمعی هستند که به دلیل باورها و عقاید مردم، برگزاری مراسم آیینی محرم در 
آن ها، نقش اساسی در هویت انسانی طوایف از یک سو و از سوی دیگر سبب هویت مکان هایی برای تعامالت اجتماعی و 
تعلق زایی و در نتیجه ارتقاء حس مکان، پویایی، ماندگاری در خاطره جمعی مردم شده است. تکایا به عنوان یک فضای 
فرهنگی- آیینی دارای پتانسیل کمک به روندی است که در آن شیعیان، حس مکان، تعلق و هویت را توسعه دهند و آن ها 
را حفظ نمایند. لذا هدف از پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی ابعاد و مؤلفه های حس مکان مؤثر در تکایا است. پژوهش 
حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش ساکنان شهرستان 
آمل، طایفه اسک از یک ساختار قومی و خویشاوندی در سه اقلیم "کوهستان- الریجان"، "شهر- آمل"، "دشت و جلگه- 
روستای اوجی آباد" می باشند. که از این  بین 261 نفر به عنوان جامعه نمونه به  صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. 
شاخص KMO در این پژوهش برابر 0.943 به دست آمد که نشان از کفایت نمونه ها دارد. جهت تجزیه  و تحلیل نمونه ها 
نیز از روش هم بستگی پیرسون و رگرسیون استفاده  شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که رابطه مثبت و معنادار 
بین همه ی مؤلفه های مؤثر بر حس تعلق به مکان )کالبدی، فعالیتی، اجتماعی و معنایی( و ابعاد حس تعلق به مکان 
)دل بستگی به مکان، هویت مکان، وابستگی به مکان و تعهد به مکان( در جامعه آماری وجود دارد که بیش ترین آن مربوط 

به »مؤلفه های کالبدی« و »مؤلفه های معنایی« به ترتیب با ضریب رگرسیون 0.408 و 0.273 می باشد.
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۱. مقدمه
مسئله  شهرها،  تاریخی  بافت های  از  بسیاری  در  امروزه 
حس تعلق به مکان به عنوان یک نقطه قوت مطرح است. 
در  "اجتماع پذیر"  مکانی  عنوان  به  همواره  تکایا  معماری 
شکل گیری خاطرات جمعی و حس تعلق موثر بوده است. 
لذا با توجه به مطالب عنوان شده هدف از پژوهش حاضر، 
سنجش ابعاد حس تعلق به مکان و ارزیابی عوامل مؤثر بر 

آن در تکیه طایفه اسک آمل است.
مهم ترین شاخصه های این پژوهش خاطرجمعی کاربر فضا 
از یک قومیت )طایفه اسک( برای زمان آیینی، )عاشورا( 
به  تعلق"  "احساس  است.  )تکایا(  آیینی  فضای  یک  در 
مفهوم  اسک  طایفه  مردم  فرهنگ  در  بوم  و  تولد  مکان 
هویتی  مؤلفه های  تأثیر  تحت  افراد،  هویت  دارد.  ویژه ای 
"هویت  می شوند.  مشخص  جغرافیایی  مقیاس های  در 
گروه های  یعنی  انسانی"  "هویت  روستا،  هم چون  مکانی" 
افراد  مردم نگاری،  بحث  در  می باشد.  قبیله ای  قومی- 
طایفه برای معرفی خویش به شرح هویت انسانی )طایفه 

که  می پردازند،  اسک(  )تکایای  مکانی  هویت  و  اسک( 
است. متمایز  مکانی  ماهیت  و  مشخص  کاراکتری  دارای 

این سوال است  نظر در پی جواب  واقع تحقیق مورد  در 
مکان  حس  و  اسک  طایفه  تکیه  میان  پیوندی  چه  که: 
افراد طایفه وجود دارد و کدام  یک از مؤلفه های کالبدی، 
حس  بر  را  بیشتری  تأثیر  اجتماعی  و  معنایی  فعالیتی، 
مکان  دارند؟ در مرحله نخست پژوهش به بررسی مبانی 
است،  پرداخته  شده  آن  مدل های  و  مکان  حس  نظری 
در  میدانی  بررسی  و  موجود  الگوهای  به  توجه  با  سپس 
تکیه طایفه اسک آمل، شناخت ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر 
حس مکان حاصل  شده است. در مرحله بعد که به  صورت 
پیمایشی صورت گرفته است، به گردآوری نظر افراد طایفه 
آن ها  کندوکاو  و  پرسش نامه  از  بهره مندی  با  آمل  اسک 
آزمون های  و   )SPSS( رایانه  داده های  از  به کارگیری  و 
پاسخ  نهایت  در  تا  پرداخته شده  رگرسیون  و  هم بستگی 

سؤال پژوهش حاصل گردد.

شکل ۱: مدل فرآیند تحقیق

2. چارچوب نظری تحقیق
در ادامه به بیان جزئیاتی از "حس به مکان"، اطالعاتی در 
استخراج  نیز چگونگی  و  اسک آمل"  "تکایای طائفه  باب 

چارچوب نظری پژوهش می پردازیم.

2-۱- حس به مکان و ابعاد آن
تجربه های ذهنی هم چون خاطره،  در  ریشه  مکان،  حس 
دیگر  سوی  از  و  دارد  اجتماع  و  فرهنگ  و  تاریخ  سنت، 
متأثر از تجربه های عینی در محیط است )فالحت، 1385، 
بهره  ریشه خود  و  بیان هویت  برای  از مکان  انسان   .)64
که  می کند  پیدا  دل بستگی  جایگاهی  به  و  می جوید 
احتیاجات بنیادی او را تأمین می کند. نقش پذیری مکان 
است.  فرهنگی  الگوهای  از  متأثر  انسانی  تصمیمات  تابع 
احمدی،  و  )رضوانی  مکان هاست  افتراق  عوامل  از  فرهنگ 

1388، 56(. افراد قبیله، خود را نه تنها با سنت ها و فرهنگ 
خویش می شناسند، بلکه در شناسایی فرهنگی خود سعی 
دارند، کوه ها، رودها و حیوانات ویژه ای را نیز که با محیط 
دارند، دخالت دهند  رابطه هماهنگ  او  و فرهنگ جامعه 

)شکویی، 1371، 11(.
حس دل بستگی به مفهوم ارتباط پایدار و کارگذاری مهم 
ساختن  جزییات  با  مکان  و  فضا  کاربران  فرهنگ  میان 
ارتباط  عمق  گسترش  سبب  پیوستگی  این  که  است  آن 
معماری  فرهنگی  مؤلفه های  می گردد.  محیط  با  فرد 
بومی در افزایش حس مکان دارای نقش بسزایی بوده اند 
در  مؤثر  مؤلفه های  عبدالهی، 1397، 41(.  و  )علی محمدی 
فضایی،  مؤلفه های  شامل:  جمعی  خاطره  شکل گیری 
مؤلفه های  و  زمانی  مؤلفه های  ادراکی،  ذهنی  مؤلفه های 
فرهنگی- اجتماعی می باشد )حسنی میانرودی و همکاران، 
1398، 244(. وابستگی به مکان، رابطه پیچیده ای با حریم 
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خصوصی، ویژگی های کاربران فضا و مشخصات مکان دارد 
)Akinjokun et al., 2018, p. 4573(. حس مکان نشانگر 
توجه  با  مکان  شناسایی  در  کاربران  برای  مکانی  اهمیت 
از  برای گروه خاصی  رویکرد مناسب یک مکان  به درک 
 Ujang & Zakariya, 2015, p.( می باشد  فضا  کاربران 

.)380

2-۱-۱- مدل های مکان از دیدگاه صاحب نظران
مهم ترین مدل های نظریه پردازان از حس مکان که گاهاً با 

هم هم پوشانی دارند، عبارت اند از:

2-۱-۱-۱- مدل مکان ادوارد رلف۱ )۱976(
را  مکان  پدیدارشناسی،  استاد  یک  مقام  در  "رلف" 
تشکیل شده از زیستگاه بِکر و ساختگی در کنار کارهای 
انسان ساخت و مفاهیم می داند که آزمون آن می تواند در 
تیونا   .)Conter, 1977( دهد  روی  گوناگون  سنجش های 
مکان را شامل سه مؤلفه ی »کالبد«، »فعالیت« و »معنا« 
می داند )Tuan, 1997 ( که کاربر فضا آن را تجربه کرده 
 Relph,( است. در این حالت شخص با مکان یکی می شود

1976؛ شاهچراغی و بندرآباد، 1395، 272(. 

2-۱-۱-2- مدل مکان دیوید کانتر2 )۱977( 
"کانتر" عقیده دارد که نمی توان مکان را شناسایی کرد مگر 
آنکه بدانیم 1. چه نگرش و کنشی نسبت به مکان داریم؟ 
باید چگونه  محیط  آن  فیزیکی  ویژگی های   .2 )فعالیت(، 
باشد؟ )خصوصیات فیزیکی(، 3. دیدگاهی که کاربران فضا 
از آن کنش در فضای ساخته شده دارند به چه نحو است؟ 

)تصورات( )شاهچراغی، بندرآباد، 1395، 270(.

2-۱-۱-3- مدل مکان جان پانتر3 )۱99۱(
شهری  فضاهای  مؤلفه های  کیفیت  تبیین  به  مدل  این 
فضای  وضعیت  پدیدآورنده  بُعدهای  می توان  می پردازد. 
پدیدآورنده  بشاخصه های  راستای  در  بُعدهایی  را  شهری 
مکان ستایش نمود. با اقتباس از نظریه مکان پانتر کیفیت 
»کالبدی«،  مؤلفه  سه  از  است  عبارت  شهری  محیط 
)پاسدار شیرازی و صادقی، 1394،  و »تصوری«  »فعالیتی« 

.)326

2-۱-۱-4- مدل مکان جان مونتگومری4 )۱998(
تنوع،  »فعالیت«:  از:  عبارت اند  کانتر  مدل  مؤلفه های 
سنت ها،  مردم،  چهره  به  چهره  دیدارهای  سرزندگی، 
حرکت، جاذبه ها؛ » کالبد«: سنجش، توان مندی، رهیافت، 
عمومی؛  عرصه  بناها،  به  محیط  نسبت  شهری،  عالئم 
تصویرپذیری،  خاطره،  و  نمادگرایی  ذهنی«:  »تصورات 
تجربه حسی، قابلیت ادراک، جامعیت و جهان شمول بودن 

)کاوش نیا و همکاران، 1396، 154(.

2-۱-۱-5- مدل مکان اسکنل- رابرت گیفورد5 
)20۱0(

این مدل عوامل حس مکان که قابل  تعمیم باشد را در سه 
 شاخه کلی تقسیم بندی می کند، که عبارت اند از:

کارآزمایی  چون  شاخصه هایی  اسکنل"   " شخص:   .1
کاربران  رستن شخصیتی  و  زندگی  اصلی  نقاط  شخصی، 
هم چنین  و  گروهی  دسته  در  و  فردی  دسته  در  را  فضا 

عواملی چون فرهنگ، مذهب و تاریخی برمی شمارد.
2. مکان: مکان در دسته اجتماعی، عرصه های اجتماعی و 
سمبل ها و نمادهای اجتماعی و مکان در دسته فیزیکی، 

عناصر طبیعی و انسان ساخت قرار دارد.
عواملی  با  فرد  بر  مکان  اثرگذاری  اول:  روانی:  فرایند   .3
چون شادی، احساس غرور و افتخار و عشق و عالقه؛ دوم: 
و  دانش  عواملی چون خاطرات،  با  فرد  ادراک  و  شناخت 
فرد  رفتار  به  مربوط  سوم:  معنا؛  و  پیش زمینه  اطالعات، 
نسبت به مکان است و شامل رفتارهای محافظتی نسبت 
 Scannell & Gifford,( به مکان یا بهسازی مکان می شود

.)2010, p. 8

2-۱-۱-6- مدل مکان مصطفی بهزاد فر6 )20۱7(
خلق  منظور  به   فعالیت  و  ذهن  و  توده  فضا،  بین  رابطه 
زیبایی است. بر اساس این نظریه سه عامل )توده، کارکرد 
و ذهن( فضا را واجد معنا می کند و برای مخاطب تبدیل 
در  مکان  هنجارهای  شاخص ترین  می نماید.  مکان  به 
پدیدارشدن  عاشورا،  مانند  خاص  آیین های  پدیدآمدن 
رویدادها و مراسم سنتی خاطره انگیز و حفظ آسایش برای 
است  خوشاوندی  ساختار  در  سالمندان  و  زنان  کودکان، 

)رضوانی، بهزادفر و حبیبی، 1396، 31(.
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شکل 2: مدل مکان بهزادفر

)بهزادفر، 1395، 27(

"استدمن" و "جرگنسن" نشان دادند که دل بستگی مکان 
از انعکاسی از "بعد عاطفی" و هویت مکان انعکاسی از "بعد 
شناختی" و وابستگی به مکان "بعد رفتاری" معادل است 
)رحیمی و همکاران، 1395، 227(. معماری بومی با هویت 
خویشاوندی،  ساختار  و  محیطی  عوامل  جمعی،  و  فردی 
دلیل  همین  به  و  درمی آمیزد  تعلق  و  خاطره  معنایی، 
تداوم  و  شکل گیری  حفظ  در  به  شدت  فرهنگی  معنای 
بناهای آیینی نقش بنیادی داشته است. پس حس مکان 
فرهنگی"  شاخصه  و  "معیار  یک  عنوان  به  می توان  را 

مدل های  به  توجه  با  دید.  بومی  معماری  بر  تأثیرگذار 
ابعاد حس مکان در سه  اکثر پژوهش،  مکان موجود، در 
)هویت  عامل  سه  در  رفتاری(،  و  شناختی  )عاطفی،  بعد 
سه  و  مکان(  به  وابستگی  و  مکان  به  دل بستگی  مکان، 
مؤلفه )معنایی، کالبدی، عمکردی( مطرح  شده است. در 
این پژوهش حس مکان در تکایا، "تعهد به مکان" انعکاسی 
از "بعد فرهنگی" است و "مؤلفه های اجتماعی" نیز برای 
بررسی شاخص ها و معیارهای حس مکان در نظر گرفته 

 شده است.

شکل 3: نحوه ارتباط مؤلفه ها و ابعاد حس مکان با توجه به پیشینه تحقیق و نظریه نگارندگان

)حسنی میانرودی و همکاران، 1398؛ میرغالمی و آیشم، 1395؛ محمدمرادی و همکاران، 1398؛ دانش پایه و حبیب، 1396؛ رحیمی 
)Nielsen-Pincus, 2010 و همکاران، 1395؛

2-۱-2- ابعاد حس مکان
اشاره  را  مکان  حس  تولید  از  سطح،  هفت  »شامای« 
از  شناخت  مکان،  به  رابطه  در  بی توجهی  از  که  می کند 
با  پیوند  مکان،  به  دل بستگی  مکان،  به  وابستگی  مکان، 
مکان، حاضر شدن در مکان و فداکاری برای مکان را شامل 
می شود )Shamai, 1991, p. 65(. »ایتلسون« چهار بعد از 
ادراک شناسایی  شده مکان را )بعد شناختی، بعد عاطفی، 
در  هم زمان  به  طور  که  ارزش گذاری(  بعد  تفسیری،  بعد 
ذهن ما اتفاق می افتد، بیان می کند )شاهچراغی و بندرآباد، 

.)271 ،1395

2-۱-2-۱- دل بستگی به مکان )بعد عاطفی(
این  و  است  مکانی  دل بستگی  تشدید  عامل  خاطره   
دل بستگی را به تعلق خاطر بدل می نماید. خاطره ای که 
در حافظه فردی در فضای جمعی شکل می گیرد، تبدیل 
 .)76  ،1390 اصفهانی،  )قاسمی  می شود  جمعی  خاطره  به 
عشق و عالقه به مکان، پیوستگی مهرورزی پیچیده بین 
کنش گر اجتماعی و مکان است که باالتر از آگاهی، برتری 

و داوری است.
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حس مکان متأثر از آشنایی و تداوم مراجعه در تجربه ای 
 .)Lindsay & Gifford, 2014, p.  21( است  درازمدت 
مرتبه  عالی ترین  شده  ساخته  فضای  به  عشق  احساس 
در  که  است  انسان ساخت  فضای  و  فضا  کاربر  رابطه ی 
روانی  و  روحی  آسایشگاه  به  مکان  دل بستگی،  حس  اثر 
کاربرفضا،  برای  فضا  ارزشمندی  و  می شود  دگرگون 
مختصات  دستگاه  در  جغرافیایی  نقطه  یک  از  شایسته تر 

است )معصومی و میرخطیب، 1396، 54(. 

2-۱-2-2- هویت مکان )بعد شناختی(
 هویت مکان، بخشی از هویت شخصی است. هویت مکان 
در اثر تجربه مستقیم محیط فیزیکی رشد می یابد. بنابراین 
)قاسمی  از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکان است  بازتابی 
اصفهانی، 1390، 64(. هویت مکان دستاورد سیستم محرکی

شکل 4: نمودار حس مکان ،»فرآیندهای تعاملی مکان با 
پیوندهای اجتماعی«

2-۱-2-3- وابستگی به مکان )بعد رفتاری(
وابستگی به مکان با سه معیار تعریف می شود: الف: توانایی 
دارد. ب:  اشاره  نیز  فرد  نیازهای  به  پاسخ گویی مکان که 
تجارب  احساس مثبت  با مکان:  رابطه  تأثیرات حسی در 
تعداد دفعات حضور در مکان خاص،  از مکان،  قبلی فرد 
میزان توقف در مکان است )دانشپور و همکاران، 1388، 40(. 
ارتباط فرد با مکان در ایجاد حس وابستگی به دلیل حس 

یگانگی که با مکان دارد با بعد رفتاری معادل است.

2-۱-2-4-تعهد به مکان )بعد فرهنگی(
مکان  آن  از  صیانت  سبب  مکان،  جاودانگی  پذیرش 
می گردد، با زنده سازی مراسم آیینی و با ساماندهی ادراک 
و حواس کنش گر اجتماعی سبب مراقبت و پشتیبانی از 

مکان می گردد )مستغنی و اعتمادی، 1396، 109(. 

است استوار بر سلسله دگرگونی مؤلفه های هم سو با ابعاد 
مکان  در  وحدت  نوعی  تولید  سبب  که  درونی  اشتراکی 
می شود، که مکان را از بقیه مکان ها ممتاز می کند )نقره کار 

و علی الحسابی، 1396، 139(.
کالبد جایگاه به هم پیوستن فرم، کارکرد، مفهوم و زمان 
است  محیط  و  فرهنگ  اجتماعی،  کنش گر  با  ارتباط  در 
)نقی زاده، 1393، 109(. هویت مکانی امری بیرونی از تفکر 
برگشت  رفت  و  حرکت  مسیر  با  فضا  در  و  است  انسان 
متوالی درون و بیرون محقق می شود. فضا به مکان تبدیل 
 شده و مکان در ذهنیت به عینیت می رسد. عینیت ما از 
مکان موجب حس تعلق شده و تشخیص هویت در آن به 
حسی آشنا و خودمانی تبدیل گردیده است و تداعی کننده 
پدید  را  مکان  شکل گیری  در  خاطره انگیزی  احساس 

می آورد )مفیدی شمیرانی و همکاران، 1395، 89(.

شکل 5: نمودار هویت مکان، »ارتباط انسان، فرهنگ و 
محیط«

کاربر  و  است  مکان  حس  از  جایگاه  برترین  منزلت  این 
و  دارد  پذیرش  مکان  به  نسبت  را  پیمان  ژرف ترین  فضا 
راستای رویکردها،  به مکان در  پارسایی، عالقه، جانبازی 
جایگاه های  در  آرامش  و  آسایش  رهایی،  شایستگی ها، 
متفاوت را از خود پدیدار می کند )shami, 1991؛ نقره کار 
مطالعات  پژوهش،  این  در   .)139  ،1396 علی الحسابی،  و 
گرفته  نظر  در  چندبعدی  نگرشی  عنوان  به  مکان  حس 
می شود که به بررسی و توصیف ارتباط فرهنگی میان افراد 

و محیط فیزیکی می پردازد.
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شکل 6: ابعاد حس مکان بر اساس مطالعات پیشین و بستر موضوع

2-۱-3- مؤلفه های مؤثر بر حس مکان
چهار عامل مؤثر در ایجاد حس مکان شامل: عامل فیزیکی، 
ادراکی شناختی، عملکردی و عامل زمان می باشد  عامل 
)Yazdanfar & partner, 2019, p. 121(. حس مکان، در 

انسان ساخت،  سازه های  با  فضا  کاربر  سویه  دو  پیوستگی 
آنچه محیط  کالبد می باشد. هر  مفاهیم  و  تکاپو  و  تالش 
می آفریند  را  آن  فراخور  مکانی  می دارد  ابراز  زمانه  و 

.)Carmona, 2003, p. 98(

شکل 7: مدل رابطه چهارگانه فضا، جامعه ،تاریخ، واقعه در ساخت مکان

)نقی زاده، 1393؛ رحیمی و همکاران، 1393، 5(
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و  )فیزیکی  کالبدی  مؤلفه های   -۱-3-۱-2
ریخت- فرم و شکل(

بُعد کالبدی مکان نقش بی واسطه در خشنودی و نقش با 
واسطه آن بر عشق و عالقه به مکان نمایان دارد. محیط 
کالبدی با ایجاد فرصت، تحریک و تشویق انسان در رفتار 
او تأثیر می گذارد، مؤلفه های کالبدی )نور، رنگ، صدا، دما( 
ابزار نیرومندی در ارتقای بهبود مکان هستند )جایدری و 
جعفرخواه، 1392، 11(. عوامل کالبدی مؤثر در ادراک حس 
 Norberg( شولتز  و  نوربرگ  کریستین  دیدگاه  از  مکان 
)اندازه  بصری  تنوع  انسانی-  مقیاس   :)& Schuls, 1997
رنگ،  تضاد-  بافت،  محصوریت-  درجه  فاصله،  مکان- 
مقیاس- بو، تناسب- صدا( است )میرغالمی و آیشم، 1395، 

.)72

)کارکردی-  فعالیتی  مؤلفه های   -2-3-۱-2
عملکردی(

یکی از اصلی ترین شاخصه های مکان که در پیشرفت درک 
و  فعالیت ها  دارد،  نقش  مکان  آن  به  فضا  کاربران  مکان 
 Rubistain( تکاپوی بین کنش گران اجتماعی مکان است
 & Parmelee, 1992; Relf, 1976; Low & Altman,
1992(. آیین های جمعی نمایش های نمادینی هستند که 
واحد  معنویتی  تعلق تحت  آن ها، همسان سازی  از طریق 
یادآوری و  تقویت می شود؛ که هدف عموم شرکت کننده 
زنده نگه داشتن، آیین ها، در ایام ویژه و تکرار همگانی آن 
است. تکایا به عنوان یک مجموعه فضاهای آیینی فرهنگی 
برگزاری  در  که  است  معنوی  و  مقدس  فضای  مهم ترین 
آیین عبادی و مناسک عاشورا به عنوان اصلی ترین رکن 

کارکردی- فعالیتی است.

)فرهنگی-  اجتماعی  مؤلفه های   -3-3-۱-2
اجتماعی(

مؤلفه شکلی  با  نه تنها  فضا  کاربر  رفتار  و  اعمال  شناخت 

دارد.  سروکار  نیز  فضا  کاربر  جمعی  مؤلفه  با  بلکه  مکان 
محل کانونی فرهنگی اجتماع پذیر، محل برگزاری مناسک، 
هویت تاریخی مکان و محل پیونددهنده اعضای طایفه از 
مؤلفه های فرهنگی اجتماعی در ایجاد سرزندگی در اماکن 
مذهبی است )ستاری فرد، 1394، 147(. تعامل سازگار بین 
این  از  انسان  احساس خشنودی  با  کالبدی  و مکان،  فرد 
توانایی  و  می افتد،  اتفاق  مکان  در  حاضر  جمعی  مراوده 
ادراک به آن را برای کاربر فضا فراهم می سازد. تکایا وظیفه 
فرهنگ  پیشرفت  جمعی،  وحدت  تحکیم  در  برجسته ای 

مذهب شیعه دارند.

)ادراکی- معنایی  مؤلفه های   -4-3-۱-2
شناختی، محتوایی- نمادین(

محل  و  ارزش ها  عقاید،  فرهنگ،  منعکس کننده  »معنا« 
هویت  شکل دهنده  و  ذهنی  ادراک  و  تصویر  دریافت 
فرهنگی و زنده کردن یاد خدا و ارزش های دینی و احترام 
 .)147  ،1394 فرد،  )ستاری  است  )ص(  رسول  خاندان  به 
ماهیت معنا، به  طور تلویحی در رابطه با سه مؤلفه اساسی 
حرکات  از:  عبارتند  مؤلفه ها  این  است.  اجتماعی  تعامل 
یکی از طرفین، واکنش به آن اشارت از جانب طرف دوم 
غاز  آ  اول  طرف  حرکت  با  که  اجتماعی  عمل  تکمیل  و 
شده بود )اَبِل، 1387، 155(. تکایا با توجه به گستره باالی 
مفاهیم مقتدرانه پایا و ایستا بوده اند. شاخص ترین مؤلفه 
در این پیوند، کارکرد تکایا در اجرای آیین های عاشورایی 
که  است  این  اصلی  نگرش  یقین  طور  به  است.  تعزیه  و 
به  اجابت  در  ممتازی  شاخصه  عاشورا  پیغام  دورنمایه 
نیازهای مذهبی و احساسی مردم و در نتیجه شکل گیری 
معنا در این مکان ها شده است. در پژوهش حاضر، همانند 
"مؤلفه  عنوان  با  دیگری  زمینه ی  پژوهش ها،  از  برخی 
اجتماعی" با توجه با موضوعیت داشتن این مؤلفه در تکایا، 
در نظر گرفته  شده است و عوامل مؤثر بر حس مکان در 
چهار دسته کلی: شامل مؤلفه های "کالبدی"، "فعالیتی"، 

"معنایی" و "اجتماعی" قرار می گیرند )شکل 8(.

شکل 8: مدل عوامل تأثیرگذار محیط در شکل گیری حس مکان
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2-2- تکایای طایفه اسک آمل
تکایا به عنوان یک فضای آیینی و یک نماد برای بازآفرینی 
مکان و فضای شهادت امام حسین )ع( ساخته می شود که 
برگزاری آیین و مناسک محرم مستلزم مشارکت جمعی 

می باشد )امین زاده، 1386، 12(.
دوران صفوی با ارج نهادن به آیین های عزاداری سبب خلق 
نمونه ای  مازندران،  تکایای  گردید.  تکایا  آیینی  معماری 
گویای استفاده از بیان معماری برای ابراز موجودیت ساختار

قدرت، توسط عامالن حکومتی می باشد. دربار قاجار روی 
خاندان  داشتند.  ویژه ای  حساب  الریجان  اسک  خوانین 
خان اسکی بیشتر ریاست طلب و سیاست مدار بودند. کار 
اساسی خوانین اسک الریجان احداث سه تکیه به عنوان 
"تکیه سرداریه" در مکان فعلی تکیه اوجی آباد و اسک آمل 
و نیاکی محله آمل )حسینیه ارشاد( بود که در حال حاضر 
)سعیدی  است  باقی  مانده  اوجی آباد  تاریخی  تکیه  فقط 

شاهاندشتی، 1391، 121(.

شکل 9: تکیه طایفه اسک

طوایف روستاهای کوهستانی الریجان از منطقه ی "ییالقی 
جنوب مازندران" به علت سرمای شدید در فصل زمستان 
به قسمت دشت و جلگه ای در منطقه ی "قشالقی شمال 
طایفه،  هر  کردند.  مهاجرت  برنج  کشت  برای  مازندران" 
به  تکیه  برپایی  با  کردند.  ایجاد  قدیم  بافت  در  محله ای 
الریجان  اسک  طایفه  یافته اند.  هویت  محله ها  طایفه،  نام 
پس از مهاجرت به آمل گروهی در محله اسپه کال )اسک 
دوم( و گروهی دیگر به روستای اوجی آباد و روستای اسکی 

محله سکونت کردند.
زمین  قمری  سال 1312 هجری  در  آمل  اسک  طایفه ی 
تکیه ی اسک را خریداری کردند و در ضلع غربی زمین، با 
احداث سقاخانه ها، تعزیه خوانی را برپا کردند. تکیه  سرداریه 

در قسمت شمالی زمین در دو طبقه بنا گردید و سقاخانه 
قسمت غربی تکیه را ابوالفضلی می گفتند. در سال 1316 
هجری قمری این تکیه ی قدیمی به عنوان دبستان فرهنگ 
سقاخانه های  تعدادی  دوم  مرحله ی  در  شد.  نام گذاری 
به جز  جنوبی  و  غربی  و  شرقی  قسمت  سه  در  جداگانه 
ابوالفضلی برای خاندان چهارگانه ی اسکی ساختند. مسجد 
تکیه اسک در قسمت شمالی زمین در سال 1341 هجری 
تکیه  قمری  هجری   1363 سال  در  شد.  ساخته  قمری 
غربی،  قسمت  در  و  کردند  تخریب  را  سرداریه  تاریخی 
ابوالفضلی بزرگ، در قسمت جنوبی، حسینیه بزرگ و در 

قسمت شرقی جایگاه جداگانه زنان، زینبیه را ساختند.

شکل ۱۱ : نقاشی تکیه سرداریهشکل ۱0 : پالن تکیه سرداریه

)پیرنیا، 1384، 37(

شکل ۱3 : تکیه سرداریهشکل ۱2: نمای تکیه سرداریه

)www.amoleh.ir(
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تکایای طایفه اسک مطابق اصول بنیادین معماری سنتی
ایران و شریعت، طریقت و حقیقت همه را گرداگرد خود
آورده است و تحت تأثیر عقاید مذهب شیعه در ساختار

تبلور  شیعه  مقدس  معماری  عنوان  به  تکایا  هویت بخش 
یافته است )حسن پور و سیدیان، 1394 ، 110(.

شکل ۱4: تکیه طایفه اسک آمل

2-3- استخراج چارچوب نظری پژوهش
مختلفی  چارچوب های  مکان  حس  حوزه  اندیشمندان 
تالش شد  پژوهش  این  در  کرده اند  عنوان  مفهوم  این  از 
دسته بندی کلی تری که شامل تمامی ابعاد مؤثر در حس 
با  پیشنهادی  مدل  به این ترتیب،  گردد.  ارائه  است،  مکان 

حس  خصوص  در  مطرح شده  گوناگون  مدل های  ترکیب 
مکان و اضافه شدن "مؤلفه های اجتماعی" ، "بعد فرهنگی" 
را  پژوهش  نظری  مدل  که  شد  ارائه  مکان"  به  "تعهد  و 

شکل می دهد )شکل15(.

شکل ۱5: مدل نظری پژوهش

3. روش بررسی
ماهیت:  کاربردی،  ازنظر هدف  پژوهش  این  روش شناسی 
توصیفی- تحلیلی، استراتژی: پیمایش، شیوه پژوهش: کمی 
و رویه جمع آوری داده: پرسش نامه می باشد. عوامل مؤثر بر 
حس مکان و هم چنین مهم ترین ابعاد حس مکان در تکیه 

طایفه اسک آمل، از طریق مرور ادبیات تحقیق و هم چنین 
مطالعات زمینه ای در خصوص جامعه مورد مطالعه حاصل 
 شده است، سپس با بهره مندی از پرسش نامه پژوهشگر و 
بر پایه "طیف لیکرت"، توسط ساکنان مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. در این مطالعه حس مکان به  عنوان رویکردی 
چند بعدی و با رویکرد کمی مبتنی بر داده ها و بر پایه ی 
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نگرش سنجی در مقیاس لیکرت انجام  گرفته است. جهت 
تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده  شده و روابط 
پیرسون  هم بستگی  سنجش  از  استفاده  با  متغیرها  بین 
پایایی  سنجش  برای  هم چنین  است.  گرفته  شده  بهره 
تحقیق در جامعه نمونه، از آزمون الفبای کرونباخ استفاده  

شده است.

3-۱- جامعه آماری و حجم نمونه
از  آمل  ساکنان  شامل  پژوهش،  این  در  شرکت کنندگان 
یافته های  تعمیم  قابلیت  جهت  که  بودند  اسک  طایفه 
مختلف  قسمت  سه  در  نمونه ها  پراکندگی  تحقیق، 
جلگه(  و  دشت  شهر،  )کوهستانی،  شهر  این  جغرافیایی 
انتخاب شدند. حجم نمونه در این مطالعه بر اساس فرمول 
کوکران محاسبه شد که برابر تعداد تقریبی 261 نفر بود 
که با توجه به پرسش نامه های بازگشت داده شده و حذف 
مورد  نفر   261 نظریات  اشتباه،  پرسش نامه های  کردن 

ارزیابی قرار گرفت.

3-2- پایایی و روایی ابزار سنجش
تکیه طایفه اسک  ابزار سنجش )سنجش حس مکان در 

آمل( در چند مرحله ساخته شد:
مطالعات  مؤلفه ها،  به  توجه  با  پرسش نامه  گویه های   -1
مطالعات  هم چنین  و  موضوع  خصوص  در  انجام شده 
راستا  این  در  شد.  تدوین  موضوع  خصوص  در  زمینه ای 
مؤلفه های مؤثر بر حس مکان در چهار مؤلفه و 21 گویه 
گویه  شش  فعالیتی"،  "مؤلفه های  گویه  چهار  شامل: 
معنایی"،  "مؤلفه های  گویه  شش  اجتماعی"،  "مؤلفه های 
پنج گویه "مؤلفه های کالبدی" و ابعاد حس مکان در چهار 
مؤلفه و 18 گویه شامل: چهار گویه "هویت مکان"، پنج 
گویه "تعهد به مکان"، چهار گویه "وابستگی به مکان" و 

پنج گویه "دل بستگی" به مکان تنظیم شد.
3- اطمینان از گویایی و وضوح سؤاالت پرسش نامه، پس 
حجم  از  کوچکی  گروه  با  شفاهی  آزمون  دادن  انجام  از 
نمونه )مشتمل بر 30 نفر( به دست آمد. به  این  ترتیب که 
از آنان خواسته شد سؤاالت را یک به یک بخوانند و مفهوم 

هر سؤال را توضیح دهند.
مقدماتی  آزمون  سؤاالت،  روایی  از  اطمینان  از  پس   -4
پایلوت )پیش  به عنوان تست  نمونه  از جامعه  نفر  با 50 
با  اجرا شد. آن گاه سؤاالت پرسش نامه مقدماتی،  آزمون( 
روش تحلیل عامل بررسی شد. در نهایت پرسش نامه اصلی 
با 40 سؤال تنظیم  شده و اعتبارسنجی و روایی آن مورد 

بررسی قرار گرفت.
تعیین پایایی و روایی سؤاالت در پژوهش حاضر، با روش 
آلفای کرونباخ صورت گرفت. عدد آلفای کرونباخ کل برابر 

0.943 پایایی مطلوبی را برای سؤاالت نشان می داد.

4. یافته ها
گویه های پرسش نامه طبق "طیف لیکرت" توسط جامعه 
از  بهره مندی  با  برآیندها  و  شد  انجام  امتیازدهی  نمونه 
نرم افزار SPSS و سنجش های مختلف ارزیابی شد که در 

دو قسمت آمار توصیفی و تحلیل نتایج بیان می گردد.

4-۱- آمار توصیفی
از پرسش نامه، در دو  یافته های حاصل  بر اساس توصیف 
مکان،  حس  مؤلفه های  و  مکان  حس  گزاره های  متغیر 
طایفه  تکیه  در  مکان  که حس  می رسد  نظر  به  این گونه 
اسک آمل در سطح متوسط و باال قرار دارد، بدین ترتیب 
دارای  اسک  طایفه  مردم  میان  در  مکان"  "هویت  که 
میانگین 3.71، "دلبستگی" به مکان 3.61، "وابستگی به 
مکان" 3.44 و "تعهد به مکان" 3.51 را دارند. این نتایج 
مورد  آن  گزاره های  و  مکان  به  هویت  که  می دهد  نشان 
آمار توصیفی مؤلفه های  بررسی  دارد.  قرار  توجه ساکنان 
حس مکان نیز نشان داد که در اکثر موارد رضایت مندی 
مردم طایفه اسک در سطح متوسط و باال قرار دارد؛ به  این 
در  فعالیتی  مؤلفه های  رضایت مندی  میانگین  که   ترتیب 
بین ساکنان 3.75، مؤلفه های اجتماعی 3.76، مؤلفه های 
این  دارند.  را   3.59 کالبدی  مؤلفه های  و   3.51 معنایی 
یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های فعالیتی و اجتماعی به 
دلیل گوناگونی و تنوعی که در تکیه وجود دارد، بیش تر 

مورد توجه پاسخ دهندگان بوده است )جدول 1(.

جدول ۱: بررسی وضعیت سنجه ها و عوامل مؤثر بر حس مکان در تکیه طایفه اسک آمل

واریانسانحراف معیارمیانگین

ابعاد حس مکان

3.610.7740.599دلبستگی به مکان
3.710.6740.454هویت مکانی

3.440.7100.504وابستگی مکانی
3.510.6130.376تعهد به مکان

مؤلّفه های حس مکان

3.590.7150.512مؤلّفه های کالبدی
3.510.6600.437مؤلّفه های معنایی
3.750.6080.370مؤلّفه های فعالیتی
3.760.5870.346مؤلّفه های اجتماعی



37
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

شناخت و سنجش مؤّلفه های مؤثر بر حس مکان در فضاهای آیینی مازندران

شماره صفحه مقاله: 27-43
14

01
ار
به
.3
8
اره

شم


4-2- آمار تحلیلی
برای کشف رابطه بین مؤلفه های حس مکان و ابعاد حس 
هم بستگی  سنجش  از  آمل  اسک  طایفه  تکیه  در  مکان 
پیرسون بهره گرفته  شده است. برای اجرای روش آماری 
پژوهش،  گمانه های  درباره  خردمندانه  نتایج  و  فراخور 
پراکنش  از  اطالعات گردآوری  شده  نمایان شود که  باید 
بهنجار مستفیذ هستند یا خیر؟ که در صورت نرمال بودن 
نرمال  صورت  در  و  پارامتریک  سنجش  از  می توان  نتایج 
نبودن باید از سنجش های ناپارامتریک استفاده کرد. با این 
نگرش در تحقیق حاضر از سنجش ارزشمند "کلموگروف-

داده ها  بودن  به هنجار  پنداشت  بازبینی  برای  اسمیرنف" 
استفاده شد که نتایج حاکی از معناداری تمام مؤلفه ها با 
دارای  این کمیت ها  برآیند  از 0.05 است؛ پس  تر  ارزش 
پراکنش بهنجار می باشند. بنابراین از سنجش "هم بستگی 
پیرسون" برای وارسی پیوستگی بین مؤلفه ها استفاده شد.

4-2-۱- هم بستگی میان مؤلفه های چهارگانه و 
ابعاد حس مکان در تکیه طایفه اسک آمل

در جدول 2، رابطه هم بستگی میان مؤلفه های چهارگانه 

مؤثر بر حس مکان و ابعاد حس مکان، نمایش داده  شده 
دارای  پژوهش  این  در  بررسی شده  معیارهای  اکثر  است. 
رابطه معنادار با ابعاد حس مکان در تکیه طایفه اسک آمل 
 )Sig;0.00( در سطح 99 درصد  مؤلفه ها  و همه  هستند 
در  که  می دهد  نشان  نتایج  می باشند.  معناداری  دارای 
با  به مکان" دارای بیش ترین هم بستگی  "تعهد  این  بین، 
دارای  به  طوری که  است  مکان  حس  بر  مؤثر  مؤلفه های 
ضریب هم بستگی 0.759 با "مؤلفه های معنایی" و 0.757 
بر  بنا  است.  مکان  بر حس  مؤثر  کالبدی"  "مؤلفه های  با 
عواملی  که  می رسد  نظر  به  این گونه  پژوهش  یافته های 
مانند ساختار خویشاوندی روابط طایفه ای و قومی، وجود 
فعالیت های اجتماعی دینی مانند وقف، نذر و زیارت، وام 
و  فضا  کاربر  نوع  آیینی،  مراسم  برگزاری  الحسنه  قرض 
و معنایی  کالبدی  از مؤلفه های  متأثر  تکیه  تاریخی  دوره 
حس مکان است. در این  بین، کمترین میزان هم بستگی 
نیز مربوط به بعد وابستگی به مکان و مؤلفه های فعالیتی 

)0.556( می باشد.

جدول 2: بررسی هم بستگی بین مؤلفه های مؤثر بر حس مکان و ابعاد حس مکان در تکیه طایفه اسک آمل

مؤلفه های مؤثر بر 
دل بستگی به ابعاد حس مکانحس مکان

تعهد به مکانوابستگی به مکانهویت مکانیمکان

مؤلفه های کالبدی
0.6550.6930.6740.757ضریب هم بستگی پیرسون

0.0000.0000.0000.000سطح معناداری

مؤلفه های معنایی
0.6810.6610.6800.759ضریب هم بستگی پیرسون

0.0000.0000.0000.000سطح معناداری

مؤلفه های فعالیتی
0.5590.5940.5560.601ضریب هم بستگی پیرسون

0.0000.0000.0000.000سطح معناداری

مؤلفه های 
اجتماعی

0.6810.6480.6780.688ضریب هم بستگی پیرسون
0.0000.0000.0000.000سطح معناداری

بر  مؤثر  مؤلفه های  بررسی هم بستگی   -2-2-4
حس مکان و ابعاد آن در تکیه طایفه اسک آمل

در شکل 10 تا 13 میزان هم بستگی میان مؤلفه چهارگانه 
همان گونه  است.  داده  شده  نمایش  مکان  حس  ابعاد  و 
در  بررسی شده  مؤلفه های  تمامی  می گردد،  مالحظه  که 
آمل،  اسک  طایفه  تکیه  در  مکان  ابعاد حس  با  پژوهش، 
میان  این  در  کرده اند.  برقرار  معناداری  و  مثبت  رابطه 
 )0.340( هویت  بعد  با  نفوذپذیری«  و  »دسترسی  موارد 
به  دارد،  کمتری  رابطه   )0.332( مکان  به  دل بستگی  و 
و  مکان  هویت  مطالعه،  مورد  جامعه  در  که  معنا  این 
اسک  طایفه  تکیه  از  استفاده کنندگان  مکان  دل بستگی 

در  دارد.  مذکور  مؤلفه ی  از  کم تری  تأثیرپذیری  آمل، 
و  »دسترسی  مؤلفه ی  تحقیق،  یافته های  طبق  حالی  که 
نفوذپذیری« با میانگین 3.70 در سطح متوسطی قرار دارد 
و دسترسی های پیاده و سواره مناسب به تکیه وجود دارد 
ولی این مورد نتوانسته تأثیر محسوسی بر ارتقاء بعد هویت 

و دل بستگی به مکان در این تکایا داشته باشد.
تا 12 مشخص  اشکال 8  مقابل همان گونه که در  اما در 
بعد  با  زیادی  با شدت  تزئینات«  و  »بافت  مؤلفه ی  است، 
و   )0.627( مکان  به  دل بستگی   ،)0.681( مکان  تعهد 
هم چنین  دارد.  هم بستگی   )0.624( مکان  به  وابستگی 
هم بستگی  دارای  ماندگاری«  و  اصالت  »هویت-  مؤلفه ی 
باال با بعد تعهد به مکان )0.635( می باشد. »منظر شهری 
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و چشم انداز محله« نیز دارای هم بستگی مثبت و باال با بعد 
تعهد به مکان )0.635( و بعد وابستگی به مکان )0.620( 
در بیشتری  سهم  مذکور  موارد  که  معنا  بدین  است. 

شکل۱6: مقایسه ضریب هم بستگی میان "مؤلفه های 
فعالیتی" و ابعاد حس مکان در تکیه طایفه اسک آمل

شکل ۱8: مقایسه ضریب هم بستگی میان "مؤلفه های 
اجتماعی" و ابعاد حس مکان در تکیه طایفه اسک آمل

مؤلفه های  رگرسیون  رابطه  بررسی   -3-2-4
مؤثر بر حس مکان

در ادامه جهت بررسی سهم مؤلفه های مؤثر بر حس مکان، 
هماهنگی  شیوه  به  چندگانه  خطی"  "تنازل  واکاوی  از 
"تنازل  الگو  از  بهره مندی  جهت  در  ولی  شد،  بهره وری 
خطی" بایسته است انگاره های بهره وری شده از آن مورد 
"دوربین  سنجش های  نگرش  بدین  گیرد،  قرار  واکاوی 
واتسون" برای واکاوی خودایستایی خطاها و سنجش "هم 
خطی" با دو شناسه توان تحمل و شاخص تورم و سنجش 
از طریق  انجام شد. در پیش بینی حس مکان  پراکندگی 
دوربین  آزمون های  عددی  ارزش  آن،  بر  مؤثر  مؤلفه های 
از رعایت  از 4 بود که حکایت  واتسون )1.67( کوچک تر 

مفروضه استقالل خطاها برای تحلیل رگرسیون دارد.
بین داد  نشان  نیز  بودن  هم چنین شاخص های هم خطی 

تأثیرگذاری بر حس مکان استفاده کنندگان از تکیه طایفه 
اسک آمل را داشته اند.

شکل ۱7: مقایسه ضریب هم بستگی میان "مؤلفه های 
کالبدی" و ابعاد حس مکان در جامعه نمونه

شکل۱9: مقایسه ضریب هم بستگی میان "مؤلفه های 
معنایی" و ابعاد حس مکان در جامعه نمونه

متغیرهای پیش بینی هم خطی وجود ندارد. به  گونه ای که 
مقادیر شاخص تحمل )0.33-0.48( کمتر از 1 و مقادیر 
شاخص تورم واریانس )3.16-1.18( کمتر از 10 بود که 
متغیرها  بین  هم خطی  عدم  مفروضه  رعایت  از  حکایت 
داشت. به دلیل اینکه استیونس )2002( به نقل از )میرز 
و گامست، 2006( مقادیر VIF بزرگ تر از 10 را حاکی از 
هم خطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین می داند، سایر 
مشخصه های تحلیل های رگرسیون در جدول 3 مشاهده 

می شود.
در  این مرحله با توجه به آزمون رگرسیون، در جدول 4 
ضریب تعیین7 با معناداری 0.00 )آزمون F  برابر 209.190( 
)کالبدی،  مکان  بر حس  مؤثر  مؤلفه های  از  یک  هر  بین 
فعالیتی، معنایی و اجتماعی( و ابعاد حس مکان از 76 درصد 
است؛ یعنی رابطه معناداری بین مؤلفه های مؤثر بر حس 
مکان با ابعاد حس مکان وجود دارد. در این  بین"مؤلفه های 
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ضریب  )با  رگرسیون  ضریب  بیش ترین  دارای  کالبدی" 
رگرسیونی 0.356( و "فعالیتی" کم ترین ضریب رگرسیون 

به  این  ترتیب  و  )با ضریب رگرسیونی 0.097( می باشند 
)3 )جدول  می باشند  تأثیر  کم ترین  و  بیش ترین  دارای 

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون تأثیر عوامل مؤثر بر حس مکان در تکیه طایفه اسک آمل

مدل
ضریب هم بستگی و ضریب رگرسیونضریب استانداردضریب استاندارد نشده

Bخطای معیارBetaRR Square

0.0490.1330.875a0.766مقدار ثابت
0.3560.0350.408مؤلفه ی کالبدی
0.2580.0470.273مؤلفه ی معنایی
0.0970.0440.094مؤلفه ی فعالیتی
0.2590.0530.244مؤلفه ی اجتماعی

در جدول 4، با توجه به معناداری، رابطه معناداری بین مؤلفه های مؤثر بر حس مکان و ابعاد حس مکان وجود دارد.

جدول 4: واکاوی واریانس تنازل خطی حس مکان در تکیه طایفه اسک آمل

درجه معناداریپراکنش فیشر توان دومدرجه آزادیمجموع توان دوممدل

رگرسیون
باقیمانده کل

77.638419.409209.1900.000a

23.7532560.093
101.390260

5. نتیجه گیری
مکان  حس  ابعاد  سنجش  حاضر،  پژوهش  کلی  هدف 
آمل  اسک  طایفه  تکیه  در  آن  بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی  و 
مختلف  فرهنگ های  در  آیینی  فضاهای  شد.  تعیین 
دارای جایگاه ویژه ای بوده اند که با بررسی آن ها می توان 
را  آن ها  عملکردی  فرهنگی،  کالبدی،  معنایی،  الیه های 
بعنوان  تکایا  آیینی،  فضاهای  این  جمله  از  بازشناخت. 
ایجاد فضاهای تعاملی  با  نماد شهر اسالمی می باشند که 
فرهنگی نقش برجسته ای را در پویایی شهر و ارتقای حس 
مکان شهروندان داشته و دارند. لذا در راستای هدف این 
پژوهش، نخست سعی شد که به  صورت اجمالی چارچوب 
و  مکان  حس  خصوص  در  موجود  مدل های  و  نظری 
هم چنین عوامل مؤثر بر آن در تکایای طایفه اسک آمل 
مؤلفه های  شناخت  گذر  این  از  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد 
مؤثر و هم چنین ابعاد مختلف حس مکان در تکایای مورد 

مطالعه حاصل گردد.
نظری  مدل  تحقیق،  از  مرحله  این  یافته های  اساس  بر 
بر  مؤثر  عوامل  آن  طبق  بر  که  گردید  ارائه  پژوهش 
و  فعالیتی  معنایی،  )کالبدی،  مؤلفه  حس مکان در چهار 
اجتماعی( و 21 معیار و عوامل حس مکان نیز در چهار 
عامل )هویت مکان، دل بستگی به مکان، وابستگی به مکان 

و تعهد به مکان( و 19 معیار معرفی شدند.
مرحله  یافته های  از  استفاده  و  پیمایش  با  دوم،  گام  در 

نخست و پرسش نامه پژوهش گر ساخته، به سنجش ابعاد 
حس مکان و عوامل و مؤلفه های مؤثر بر آن پرداخته شد. 
پژوهش های  نتایج  بر  تأییدی  پژوهش،  از  گام  این  نتایج 
صورت گرفته در خصوص حس مکان و عوامل و مؤلفه های 
پژوهش،  دستاوردهای  به  نگرش  این  با  بود.  آن  بر  مؤثر 
می توان به این شیوه بهره جست که حس مکان در تکایای 
طایفه اسک آمل غالباً تحت تأثیر "مؤلفه های کالبدی" و 
دارد؛  قرار  مکان"  به  "تعهد  عامل  و  معنایی"  "مؤلفه های 
به  طوری که ضریب هم بستگی بین "مؤلفه های کالبدی و 
تعهد مکان" برابر ) 0.757( و "مؤلفه های معنایی و تعهد 
نشان  یافته ها  این  تفسیر  شد.  برآورد   )0.759( مکان" 
به  آمل  اسک  طایفه  ساکنان  در  مکان  که حس  می دهد 
تکایا، بیش تر تحت تأثیر مؤلفه های کالبدی ازجمله »بافت 
تاریخی و تزیینات« و مؤلفه های معنایی ازجمله »هویت- 

اصالت و ماندگاری« می باشند.
بررسی ابعاد مختلف حس مکان در جامعه ی مورد مطالعه 
فضا  کاربر  مکانی«  »هویت  عامل  که  کرد  مشخص  نیز 
معنی  این  به  دارد  را  میانگین  بیش ترین  تکایا  به  نسبت 
که هویت مکان و مؤلفه های آن مانند »معنا« و »الحاق 
به مکان«، بیشتر مدنظر افراد طایفه )کنش گر اجتماعی( 
بوده است. بررسی رگرسیونی عوامل مؤثر بر حس مکان 
نیز در این پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های مؤثر بر 
حس مکان )کالبدی، معنایی، فعالیتی و اجتماعی( رابطه 
معناداری با عوامل حس مکان با ضریب 0.776 دارند که 



40

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ار
به
.3
8
اره

شم


 کالبدی برابر 0.356 است.بیش ترین آن همان گونه که بیان شد، مربوط به مؤلفه ی
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