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 بررسی و تحلیل هویت محالت شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان

 1گانه حاشیه شهر اردبیل()مورد مطالعه: محالت سیزده

 ۴ایوب محمودیو  3پور، ابراهیم علی2حسن یزدانیمحمد

 ۲/11/1۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                            ۶/۲/1۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده

هویت محالت شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان در محالت با هدف بررسی که حاضر پژوهش 

توصیفی  ،از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روشگرفته است،  انجامانه حاشیه شهر اردبیل گسیزده

آزمون روایی که در این پژوهش به میدانی است.  ،هـاشـیوه گـردآوری اطالعـات و داده بوده وتحلیلی 

از روش آلفای  ،جهت حصول پایایی پرسشنامه تحقیق. باشدمیکار گرفته شده، روایی صوری و محتوایی 

د. تعداد نمونه انتخابی از نشان دا صد، مقدار قابل قبولی رادر ۷۷ با میزان آلفای استفاده شد کهکرونباخ 

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نفر بوده است که به روش نمونه ۴00حجم جامعه آماری پژوهش 

- نشاننتایج تحلیل مسیر  .های آماری مختلفی استفاده شدآزمونبرای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از 

دار مثبت و مستقیم برقرار حس مکان ارتباط معنی که بین متغیرهای انسجام و تعامل اجتماعی با ددا

پذیری و آگاهی و دانش بر متغیر حس مکان اما متغیرهای مشارکت اجتماعی، مسئولیت باشد.می

  تاثیری ندارند.

 .لگانه اردبیمحالت سیزده ؛محالت شهری ؛مکان ؛حس تعلق ؛هویت ها:کلیدواژه

 

 بر تاکید با شهری محالت هویت تحلیل و این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارندگان تحت عنوان بررسی -1

انجام  139۷باشد که در سال می (اردبیل شهر حاشیه گانهسیزده محالت: مطالعه مورد)مکان  به تعلق حس

 شده است.
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 لهئو بیان مس مقدمه -1

های با ساختارهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود، مکان امروزه محالت شهری

متمایزی در دل شهرها تشکیل داده و باعث شده افراد ساکن ضمن احساس عالقه به محله، به 

تامین نیاز در داخل آن تمایل داشته باشند. چنین احساسی نسبت به محل زندگی، احساس 

(. 2۸: 1393،دیگران)رضویان و  شودگفته می تعلق به مکان یا حس شهروندی نسبت به مکان

محیط است که تمامی ترین مفاهیم مربوط به انسان و ن اصطالح یکی از مهمترین و اساسیای

مکان عنصر اساسی هویت  .ریزان و طراحان را به خود متمرکز کرده استتوجهات برنامه

یعنی مکان پیش  ،درک کند تواند از طریق ادراک مکان خود راباشد و انسان میساکنین می

یر متفاوتی را در دهد. انسانها از فضاهای مختلف، تصاوک هویتی انسان را تشکیل میزمینه ادرا

 انسان  درک روی بر توانندمی (. خود احساسات۴1: 13۸۷حبیبی، ) کنندذهن خود حفظ می

 ممکن بیشتر تعلق حس با مکان یک .بگذارند تأثیر محل از ذهنی تصویر گیریشکل و محیط از

را شامل  کشور یا شهر محله، آپارتمان، خانه، یا اتاق یک های مختلفی از جملهاست مقیاس

 .(۴3: 13۸2پرتوی، ) گردد

روند که احساس تعلق شمار می ی بهشهرنشین هایمیراث ترینکهن از کونیت مسالمح

جدا نشدنی از محیط ت بخشی الطی سالهای متمادی محشود. ساکنین سبب پایداری آن می

-ت میالمح. هاستمعنایی و هویتی شهر بر عهده محله راند. لذا بخش عظیمی از باشهری بوده

تواند توانند احساس هویت و تعلق به محیط را در بین ساکنان گسترش دهند. این احساس می

: 1395 )رحمانی و پورجعفر، و سبب بهبود محیط زندگی شود دادهروح مشارکت را گسترش 

ساز در روند مشارکتی مردم محله و انجام ای در گذشته نقشی موثر و زمینهههویت محل(. 20

توان به این نکته اشاره ، میهای امروزیامور به صورت جمعی داشت. با تحلیلی بر ساختار شهر

ایی کرد که قبل از آغاز عصر مدرنیته و شروع تحوالت بنیادین، بافت محالت به عنوان تبلور فض

)غالمی و  اقتصادی جامعه، از انسجام و همگنی خاصی برخوردار بوده است -شرایط اجتماعی 

ی جدید شهری با معماری بیگانه هافضا ش. گسسته شدن محالت و پیدای(132: 1392حیاتی،

 باشد.با فرهنگ بومی، در واقع تبلور فضایی تغییرات مزبور در اوضاع اقتصادی اجتماعی می

، تاثیر گانهمحالت سیزدهاز جمله  اردبیل ابعاد فیزیکی محالت شهریتغییرات در 

توان آثار آن را که می اینهمستقیمی بر روابط اجتماعی و رفتار ساکنین محالت گذاشته، به گو

در کاهش حس تعلق به مکان جستجو نمود. حس مشارکت ساکنان محله که در گرو وجود 

احساس تعلق به فضای محله است، در گذشته بسیار شدید بوده و امکان مالقات و حس 

هویت این پژوهش با هدف بررسی است. همبستگی در محله این احساس را تقویت می کرده 
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گانه شهر اردبیل که به عنوان ید به حس تعلق به مکان در محالت سیزدهمحالت شهری با تاک

هویتی که . مورد سنجش قرار داده استگردد را شهر اردبیل تلقی می های غیر رسمیسکونتگاه

امروزه کمتر مورد توجه قرار گرفته و این امر به کاهش حس تعلقات مکانی انجامیده است. 

ای و تقویت انسجام و همدلی بیشتر میان ت شهری و محلهجهت گریز از مشکالت و معضال

-از آنجا که امروزه سکونتگاه ای تقویت شود.ساکنین محله، نیاز است که این بعد از هویت محله

های غیررسمی به عنوان یکی از انواع مشکالت شهری، تأثیر بسزایی در توسعه پایدار شهری 

توان در د که مینباش)شهر( می آثار متفاوتی بر جامعه میزبانها دارای دارند و این نوع سکونتگاه

انسانی آن نیز اشاره کرد که تا به امروز در  _به اثرات اجتماعی  دی،کنار آثار اقتصادی و کالب

ها به لحاظ بعد اجتماعی دارای تحقیقات مختلف کمتر به آن توجه شده است. این سکونتگاه

نبود حس تعلق به مکان و مسائل هویتی مترتب بر د. نباشمی اثرات گوناگونی بر جامعه شهری

این امر منجر به نبود تعامل و رابطه اجتماعی بین مسئوالن شهری و مردم محلی این 

های حاشیه یزه در راستای هویت بخشی به مکاند. در صورت ایجاد انگشوها میسکونتگاه

مناطق و تعامل و رابطه ایجاد شده بین شهری و ایجاد حس تعلق به مکان در ساکنین این 

  ها گردد.گاهب توانمندسازی اجتماعی این سکونتتواند موججامعه میزبان می مسئوالن شهری و

دانش و آگاهی،  استا جهت دستیابی به هدف پژوهش به بررسی رابطه بیندر همین ر

با حس اجتماعی  تعامل پذیری، انسجام و همبستگی اجتماعی ومسئولیتمشارکت اجتماعی، 

گانه شهر 13. همچنین میزان حس تعلق مکان در محالت شده است پرداخته تعلق مکان

آورده  1ها و ابعاد مختلف حس تعلق مکان در شکل اردبیل مورد سنجش قرار گرفته است. گویه

 شده است.

 پژوهشپیشینه  -۲

 های تجربیپژوهش -۲-1

 عالوه. است گرفته صورت مختلف هایقالب در ایارزنده کارهای تاکنون شهرها هویت زمینه در

 در شده ارائه مقاالت که گرفته صورت رابطه این در مختلفی هایهمایش موجود هایکتاب بر

 از نمونه چند به تنها زیر در . است رسیده چاپ به مجموعه مقاالت چندین صورتبه ها،آن

 .شودمی ذکر است، شده مطالعه تعلق مکانی  با تأکید بر شهری هویت روی بر که مقاالتی
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 آموزش شهری، هویت عنوان با کتابی در ،2009انگلستان در سال  شهری علوم آکادمی

شرکت توسط قواعد تحمیل از و پرداخته شهروندان شخصیت و شهر هویت مسئله به محلی

 برجسته نقش و هویت رفتن بین از برای دامی را آن و است کرده انتقاد ملیتی چند های

 و بوتینا واتسون جرج نوشته طراحی با هویت عنوان با کتاب دیگری در .داندمی محلی معماران

 قدیمی کامالً متضاد)پل مکان دو ساکنان نظر ،دانشگاه آکسفورد در 200۷ سال در لی بنت لن

 و دادند ساکنان قرار تعلق میزان بررسی مورد را لندن( در شهر آنجل مورن امالک و موستار در

 ثابت کردند و نمودند طراحی به اقدام و شناسایی در ساکنان را مکان تعلق و هویت عدم عوامل

ساکنین  بین در هویت ایجاد امکان مجدد و طراحی بیگانگی حس ایجاد عوامل شناسایی با که

 های مترتب بر آنمتغیرهای مدنظر تحقیق به انضمام گویه :1شکل
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از نظر یان زو، ساختارهای معنایی فضا و محیط ساخته شده برای ایجاد  .دارد وجود

ها، هایی از کیفیت خاص و به وجود آمدن حس مکان نقش دارد. حس مکان نگرشمجموعه

ها و پیوند معنوی با مکان بستگی دارد. او سه متغیر اصلی حس مکان را خوانایی، بینیجهان

جنیفر  ،(1995) 1ژو دانده رفتاری با محیط بصری میادراک محیط بصری و هماهنگی قرارگا

داند و حس مکان را چگونگی رابطه با مکان و حس اجتماع می (، عوامل مؤثر بر2001) کراس

ای، معنوی، عقیدتی، روایتی و وابستگی اجباری نامههای زندگیرابطه با مکان را به صورت

درونیت و رضایتمندی پنج تراز مختلف از حس کند که با عواملی مانند هویت، بندی میدسته

 تحـت ایدر مقاله (200۸) 2همکـاران و اسـماعیل(. ۶3: 13۸5)فالحت، کندمکان را ایجاد می

 جدید شهر شـده سـاخته هایویژگی و عناصر بین ارتباط دنبـال کشف بـه «مـالزی« عنـوان

 کننـده ترسـیم باید جدید شهرهای که اعتقاد ایـن با ایشان اندبوده آن ساکنان هویت با

 نتیجه این به نهایت در باشند، شانفیزیکی عناصـر طراحی طریق از خود متمایز هویـت

 ها،خیابان )مثـل شـهری عناصـر کـه فـردی به منحصر طراحی بـا حتـی کـه رسندمی

 خـود سـاکنین در را هویـت حـس نتوانسته دارد ( پوتراجایـا... و عمومی هایمکان مساجد،

 ساکنان که است موضوع این از ناشی کـه اسـت مواجـه هویتی بحران با شهر این و برانگیزد

 و وارثی .کننداعتمـاد می مکان یک تشخیص مرحله در فیزیکی عناصر بـه سـختی بـه

های هویت شهری و رابطه آن با با عنوان بررسی و تحلیل مولفه ایمقاله ( در13۸9) همکاران

میزان تعلق مکانی ساکنان شهرهای جدید گلبهار، به این نتیجه رسیدند که میزان وجود 

درصد متوسط به پایین است. همچنین  ۶/91های هویت شهری در شهر جدید گلبهار مولفه

 نتایج این پژوهش بیانگر اثبات تاثیر گذر زمان بر هویت بخشی به ساکنان این شهر جدید است. 

ای با عنوان تبیین مدل دلبستگی به مکان و بررسی ( در مقاله13۸۸ن )دانشپور و همکارا

عناصر و ابعاد مختلف آن، به این نتیجه رسیدند که دلبستگی به مکان دارای ابعاد مختلف 

عاطفی، شناختی، عملکردی و رفتاری است و به عالوه این کیفیت بر پایه تعامل پنج عنصر 

، مکان، مشارکت در فرآیند طراحی مکان، نحوه تعامل گیرد که شامل انساناساسی شکل می

   انسان و مکان و عامل زمان است.

 -یابی فضایی( در مقاله خود با عنوان نقش آمایش شهری در هویت390رهنما و رزاقیان)

بندی و پیشنهادها برای کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد سه سناریوی متفاوت همراه با اولویت

ای با عنوان بررسی ( در مقاله1390کافی و فتحی )همچنین  اند.نظر ارائه دادهمحدوده مورد 

 

1- Xu 

2- Esmaeil  
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اند عوامل موثر بر دلبستگی به محله مسکونی مطالعه موردی:شهر کرمان به این نتیجه رسیده

که متغیرهای پیوندهای اجتماعی محلی، دسترسی به امکانات و تسهیالت، احساس امنیت و 

ناداری بر دلبستگی به محله مسکونی دارند. همچنین تاثیر غیر نظم اجتماعی تاثیرات مع

گیرد، بیش از مستقیم متغیر مدت اقامت که از طریق پیوندهای اجتماعی محلی صورت می

دهد تاثیر مستقیم آن بر متغیر وابسته است. در مجموع نتایج تحلیل رگرسیون نشان می

  اند.تگی به محله مسکونی را تبیین کردهدرصد از تغییرات دلبس 59متغیرهای اصلی پژوهش، 

ای به بررسی و تحلیل احساس تعلق خاطر و خدمات ( در مقاله1391وارثی و قنبری)

اند. نتایج تحقیق شهری در شهرهای جدید ایران مطالعه موردی: شهر جدید بینالود پرداخته

ست و اکثریت بیانگر نارضایتی شهروندان این شهر جدید از وضعیت خدمات شهری آن ا

  جمعیت شهر جدید بینالود احساس تعلق خاطر باالیی نسبت به آن دارند.

ای به بررسی رابطه میزان همپوشانی حس تعلق به مکان ( در مقاله1393ملکی و همکاران)

اند. نتایج تحقیق بیانگر این در جمعیت هدف ایالم با مقایسه اثرگذاری متغیر جنسیت پرداخته

س تعلق به مکان، به میزان احساس امنیت در آن مکان، خصوصیات کالبدی، است که میزان ح

های ذهنی و ماندگاری این تصورات بستگی دارد که با تغییر هر تاثیرات آن مکان بر برداشت

-کدام از این عوامل، میزان حس تعلق به مکان در افراد تغییر خواهد کرد. در این میان تفاوت

نان و مردان وجود دارد که به خصوصیات جنسیتی آنها وابسته هایی نیز میان حس تعلق ز

  است.

ای به بررسی عوامل موثر بر احساس تعلق خاطر ساکنان ( در مقاله1395سرایی و همکاران)

تحلیلی و  –اند. روش تحقیق مورد استفاده به صورت توصیفی بافت قدیم شهر کاشان پرداخته

نگر این است که بافت قدیم شهر کاشان در حال حاضر پیمایشی بوده است. نتایج تحقیق بیا

بیانگر هویتی نیست که از ابتدا برای آن تعریف شده و تصویر ذهنی و سیمایی که از این بافت 

ریزی نشده، ها نقش بسته است، به دلیل وضعیت نابسامان و برنامهدر ذهن ساکنان این بافت

  آشفته بوده است.

های محیطی اثرگذار بر ای با عنوان سنجش ارزشمقاله ( در1392ایزدی و همکاران)

رضایتمندی از محل سکونت، نمونه موردی: محدوده معالی آباد شیراز به این نتیجه رسیدند که 

بیشتر افراد، رضایتمندی باالیی از محیط سکونت خود در محدوده پژوهش دارند و کیفیت آب 

رضویان و  اند.نقش را در این ارتباط داشته ها مهمترینو هوا و وجود مناظر طبیعی و باغ

ای با عنوان کیفیت محیط کالبدی و حس مکان، نمونه موردی: ( در مقاله1393همکاران )

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران به این نتیجه رسیدند که متغیر موقعیت دانشگاه در 
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مکان دانشجویان دارد و باالترین  گانه پژوهش، بیشترین تاثیر را بر حسبین متغیرهای پانزده

روی و رتبه را به خود اختصاص داده است. عناصر محیط کالبدی مانند فضای مناسب برای پیاده

عقیلی  اند.فضای سبز مشجر نیز بعد از موقعیت دانشگاه، باالترین رتبه را به خود اختصاص داده

تماعی در محالت شهری)نمونه ای با عنوان ارزیابی هویت اج( در مقاله1393و همکاران)

ای، بعد اجتماعی هویت موردی: محله اوین شهر تهران( به این نتیجه رسیدند که از نگاه محله

گیری احساس تعلق مکانی است. هویت اجتماعی ساکنان محله اوین با پایه و اساس شکل

ایطی دچار قدمتی بیش از هزار سال و تمدنی اصیل در پهنه یک محیط شهری، تحت تاثیر شر

های تحول شده است. هویت اجتماعی در این محله تحت تاثیر کاهش حس تعلق به گروه

محلی، کاهش تمایل به زندگی در جامعه محلی و کاهش میزان مشارکت افراد در مراکز 

 اجتماعی و ورزشی محله بوده است. -فرهنگی 

با تأکید بر تعلق مکانی از دیدگاه صاحب :1جدول   نظرانهویت شهری 

 هاویژگی نظرنام صاحب

بالچ و  رولز

 همکارانش

 توسط قواعد تحمیل از و پرداخته شهروندان شخصیت و شهر هویت مسئله به محلی

 نقش و هویت رفتن بین از برای دامی را آن و است کرده انتقاد چندملیتی هایشرکت

 داندمی محلی معماران برجسته

 بوتینا واتسون جرج

 لی بنت لن و

 هویت ایجاد امکان مجدد و طراحی بیگانگی حس ایجاد عوامل شناسایی با که ثابت کردند

 .دارد ساکنین وجود بین در

 یان زو
هماهنگی قرارگاه رفتاری با  سه متغیر اصلی حس مکان را خوانایی، ادراک محیط بصری و

 داند.میمحیط بصری 

 کوئین لینچ

 هانشانه و هاگره ها،محله ها،لبه ارتباطی، و شبکه هااز: راه اندعبارت شهر بخشی هویت عناصر

 به اشاره شهر یک محتوایی چنین بعدکند. همکمک می شهر خوانایی به هااین تمامی که

 دارد شهر اجتماعی و فرهنگی انسانی، وجه

 جنیفر کراس
داند و عواملی مانند حس مکان را چگونگی رابطه با مکان و حس اجتماع می عوامل مؤثر بر

 کند.هویت، درونیت و رضایتمندی پنج تراز مختلف از حس مکان را ایجاد می

  نظری ارچوبهچ -۲-۲

است که توسط طراحان محیطی  باال کیفیت با هایمحیط ارزیابی معیارهای از یکی تعلق حس

توان به تعلق به مکان را می حس .(1395سخایی فر و قدوسی فر، ) استمورد توجه قرار گرفته 

 دراین حس  دانست. تنمعنای خاص و متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داش

)احمدی و  گیردمی شکل اند،کرده رشد و اندآمده دنیا به آن در که مکانی به واسطه مردم
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تأثیر  ای ماندگار، تحتگونه نوع ارتباط با مکان، مردم را به این واقع در. (۷1: 1393، دیگران

 به علمی گاهن(. 2001، 1گروس) بخشدمی غنا را انسان هویت ره مکان ودهد و خاطقرار می

های علمی متفاوت مانند حوزه در هادیدگاه انواع نیست؛ ایتازه مقوله مکان، با افراد پیوند پدیده

ریزی شناسی، جغرافیا و برنامهمعماری، جامعه محیط، روانشناسی انسانشناسی، ی،پدیدارشناس

شناسی حس مکان یا . در حوزه علوم انساناندارائه داده شهری برای این مفهوم تعاریف متفاوتی

 هستند مشترک فرهنگی طور به که افرادی توسط که است نمادین روابط محل، دلبستگی

 برای ایپایه که زمین قطعه از خاصی فضای یک به طفی و موثرعا است و معانی شده تشکیل

 از بیش شود. بنابراین، محل دلبستگیکند را شامل میمی فراهم درک و ارتباط با محیط آن

 به را مردم است که هاییو شیوه فرهنگی باورهای شامل و است شناختی و عاطفی تجربه یک

  .(2،1992لو) سازدرهنمون می مکان

این حس به پیوند فرد با مکان  .به مکان، فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان استعلق ت

ها، های خود از نشانهداند و براساس تجربهشده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می منجر

سازد و مکان برای او قابل معانی، عملکردها و شخصیتها نقشی برای مکان در ذهن متصور می

توپوفیلیا عبارت است از پیوندی عاطفی (. از دیدگاه جغرافیا، 19۸1، 3استیل)شودیاحترام م

بین افراد و مکان یا محیط که از لحاظ شدت، ظرافت و روش ابراز متنوع هستند. واکنش به 

ارتباط با  (.19۷۴، ۴توان) تواند زیباشناختی، لمسی یا هیجانی باشدمی دوستمکان محیط

تواند های مختلف مورد بررسی قرار داد. برای نمونه از لحاظ مقیاس میجنبه توان ازمکان را می

صمیمی شارمی و )باشد (خانه)کوچکتر  حتی یا متوسط)محله( شهر(، –کشور )بسیار بزرگ

توانند ملموس یا سمبولیک، تجربه شده یا تجربه نشده، شناخته یا آنها می. (۶2: 13۸۸پرتوی، 

های متفاوت از حس ،د مختلف، روابط حاصل از ارتباط با مکانهای متنوعد. در افرانناشناخته باش

)نگین  کند که به ویژگیهای فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی آن مکان مرتبط استهم ایجاد می

توسط کراس، ( 1991). انواع متفاوت ارتباط با مکان با بازبینی نظرات شامای (2۶: 1390تاجی،

 .آمده است 2 در جدول

های شامای سطوح مختلف حس مکان شامل سه مرحلة اصلی تعلق به مکان، بررسیطبق 

بندی همچنین این حس را در هفت سطح طبقه ودلبستگی به مکان و تعهد به مکان است. ا

 

1- Gross  

2- Low 

3- Steele 

4- Tuan 
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 ،تعلق به مکان  ،آگاهی از قرارگیری در یک مکان ،تفاوتی به مکانبی :کند که عبارتند ازمی

با توجه به . فداکاری برای مکان، حضور در مکان ،با اهداف مکان یکی شدن ، دلبستگی به مکان

 فرد شناختی و ادراکی سطوح به بیشتر یه آن،توان گفت که دو سطح اولاین هفت سطح می

از سطح سه به بعد، ابعاد احساس فرد نسبت به مکان مورد توجه پردازند. می محیط به نسبت

ناآگاهانه بودن  ؛کندمی اعالم و نمایدمی ارهاش ناخودآگاهصورت  رلف به مکان به گیرند.قرار می

 جدایی فرد و مکان اتفاق بیفتد و حس  یا فقدان که دهدمی انتعلق، زمانی خود را نش حس

)احمدی و  پنداری شدید با مکان گرددمکانی تا تعلق و همذاتتعلق دارای طیف وسیعی از بی

 .(۷2: 1393همکاران، 

 فاوت ارتباط با مکاننواع متا :۲جدول

 فرآیند نوع پیوند رابطه با مکان

 تاریخی و خانوادگی بیوگرافیکی
ای از متولد شدن و زندگی کردن در یک مکان، مکان را به مشخصه

 .یابدمرور زمان گسترش میبه  و کندتاریخچه شخصی فرد تبدیل می

 هیجانی، ناملموس روانی -روحی
شود شود، به سادگی احساس میحس تعلق به جای اینکه ایجاد 

 .توصیف آن دشوار و اغلب غیر منتظره است

 اخالقی و وجدانی ایدئولوژیکی
تواند مذهبی و غیر قی، که میالزندگی بر اساس رهنمودهای اخ

 .مذهبی باشد، در مورد مسئولیت انسان نسبت به مکان

 ایافسانه روایی
ها، داستانها، شامل اسطورهعات در مورد یک مکان از طریق الکسب اط

 .ایهای خانوادگی، شرح وقایع سیاسی و افسانهنامهشجره

 انطباقی
اساس )بر شناختی

 انتخاب و مطلوبیت(

نتخاب یک مکان بر مبنای لیستی از ویژگیهای مطلوب و ترجیحات در ا

 .آلهای واقعی با مکان ایدهمورد سبک زندگی، مقایسه مکان

 مادی وابسته
محدود شدن به واسطه عدم وجود انتخاب و وابستگی به شخص دیگر 

 یا فرصت اقتصادی

 

 محله و هویت

 ،ت شهر است. طی سالهای متمادیالیکی از عناصر اصلی و مهم در ارتقای معنی شهر، مح

معنایی و هویتی  راند. لذا بخش عظیمی از بات بخشی جدا نشدنی از محیط شهری بودهالمح

احساس هویت و تعلق به محیط را در بین ساکنان گسترش دهند.  که هاستشهر بر عهده محله

)رحمانی تواند روح مشارکت را گسترش دهد و سبب بهبود محیط زندگی شوداین احساس می

مکان فضایی است که برای فرد یا گروهی از مردم واجد معنی باشد. (. 20: 1395و پورجعفر،
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(. به ۶: 199۶، 1دوریش و هریسون) شودبیان می "معنی + فضا مکان="صورت ن تعریف بهای

شناسی مرکزی از بودن در جهان به چیز یک ساختار هستی عقیده مولوپونتی، مکان بیش از هر

ایم که در هایمان محدود شدهعنوان موجودی ضمنی است. ما با بدنسبب نوع هستی ما به

 ها،مکان که نمایدمی بروز دلیل ایـن بـه مکـانی (. هویـت15: 1993، 2کاسیمکان باشیم )

 تحول و شده حفظ گرفتـه، شـکل آن در هویـت کـه آورنـدمـی فـراهم را مهمـی چـارچوب

 شهرهای توسعه در هاوارد، نظریه که است معتقد بزوکاج(. 13۷9: 3۷-3۸ ،3مـویر) پذیردمی

 روابـط اجتماعی تضـعیف موجـب کـه صـورت این به است، داشـته بخشیزیان اثرات امریکا

 و بهزادفر) اسـت آورده پدیـد روحیبی و یکنواخت محـالت و شـده شـهرها ایـن ساکنین بین

 امـور آن، شـهروندان ذهن در که است ایجامعه موفق، جامعه روسو نظر به(. 1۶:13۸۷ برین،

 گفـت باید اساس ایـن بر(. 22۶:13۸۷پور، شارع) باشد شاناختصاصی امـور از ترمهم عمـومی

 از بعـد هویـت این و داشت خواهد کلیدی نقش جریان ایـن در شـهری یـابیهویـت کـه

 در پـذیریمسئولیت حس ارتقای رهگذر این از و مکـانی حـس تقویـت باعث ساکنین به انتقال

 دیدگاه از نگیرد شکل هویت حـس کـه زمـانی تـا ترتیـب بدین شد. خواهد شهر سـاکن

 (.22۶: همان) داشت نخواهد وجود مـوفقی جامعـه روسـو

تضعیف ساختار محله و کارکردهای اجتماعی آن در شهر، باعث بهم خوردن تناسب محیط 

ها و روابط متقابل شخصیتی، کاهش دوستیهویتی شهری، رواج بیفیزیکی و اجتماعی، بی

توان گفت با توجه به (. می13۸0)موسوی،  گرددیکدیگر می صادقانه و عدم شناخت افراد از

عنوان نظامی شناختی به فرد کمک ای بهپیوند نزدیک هویت مکان و هویت فرد، هویت محله

ای ههویت محلهای شهری را سامان دهد و توصیف کند. کند رفتار و زندگی خود در محیطمی

ارکتی مردم محله و انجام امور به صورت جمعی ساز در روند مشدر گذشته نقشی موثر و زمینه

توان به این نکته اشاره کرد که قبل از آغاز ، میهای امروزیداشت. با تحلیلی بر ساختار شهر

 -عصر مدرنیته و شروع تحوالت بنیادین، بافت محالت به عنوان تبلور فضایی شرایط اجتماعی 

: 1392)غالمی و حیاتی، ر بوده استاقتصادی جامعه، از انسجام و همگنی خاصی برخوردا

. گسسته شدن محالت و پیدایی فضای جدید شهری با معماری بیگانه با فرهنگ بومی، (132

 باشد. اجتماعی میو در واقع تبلور فضایی تغییرات مزبور در اوضاع اقتصادی 

 

1- Dourish and Harisson 

2- Casey 

3- Mouier  
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 رویکردهای چهارگانه نسبت به هویت شهری

 شده شناخته هایمحیط و اجتماعی طبیعی، عوامل ترکیب از ایمجموعه عنوانبه شهر یک

 هویت ( دارای۴: 13۸5شده است )شیعه،  متمرکز ساکن جمعیت آن در که انسان، توسط

 جای بر شهروندان جمعی بر حیات را گوناگونی تأثیرات شانهویتی تنوع با است. شهرها خاصی

 معنای به شهری هویت واقع (. در3۸2: 13۸5عسگری رابری، و  گذارند )کرد درونکالییمی

 شهر معنا این در. است شهری فرد که برازنده است و معین خاص رفتاری هایشیوه از آگاهی

 رعایت را هاآن اگر فرد که کندمی تحمیل بر فرد رفتاری هایضرورت و الزامات از ایمجموعه

در ادامه بحث رویکردهای متفاوتی از مفهوم هویت شهری  .گرددمی هویتی اختالل دچار نکند

 شود:ارائه داده می

 شهری هایمؤلفه انسجام و یکپارچگی مثابه به شهری هویت

 متصل یکدیگر به فرم طریق از را شهر که کل است قابل شناسایی کیفیتی هندسی، پیوستگی

 فرم.  آیدمی حساببه شهریبافت  در سرزندگی ایجاد برای نیازیپیش عنوانبه کند ومی

 گسترش دهد، جهت بتواند تغییر و باشد منعطف و داشته تغییر قابلیت یکپارچه، باید شهرهای

 از گروهی گردد؛ بنابراین، فروپاشی دچار شهر کلیت آنکه بدون متراکم گردد آن هایراه و یابد

 یا به نوعی آنالوژی نمایند، ایجاد ارتباطی انسجام شهر، در شکل بتوانند آنکه برای شهرسازان

 با زبان را ساختار و کرده تشبیه بصری زبان به را الگوهای شهری و اندآورده روی سازیشبیه

تشکیل  برای کلمات یا شهر اجزای میان رابطه معتقدند که گروه این. دادند تطبیق شهر ساختار

 به لحاظ را خود مخاطبان بتواند که باشد داشته وجود باید جمالت، یا هاکل از مراتبی سلسله

که  ایشیوه در هاواژه میان رابطه گسستگی به دلیل امروز نماید. شهرهای اقناع معنی، تولید

 معنی را که اصلی ترینمهم زیرا اند،شده سازنمود، مشکل استنتاج قابل درکی معانی از بتوان

 آن بندیترکیب در که است بیان شده کل واحد یک آن، بلکه نیست، نشانه دهدمی شکل

 (.199۶، 1کینگ) اندگشته ها پدیدارنشانه

 شهر از مدلی یکپارچگی و کلیت مورد خود در نظر مورد مفهوم تبیین برای نیز لینچ

 که باشد هاییویژگی دارای باید زنده است، موجودی شهر، اگر او نظر به دهد؛می سازمند ارائه

 با مستقل و موزون منسجم، ساختاری زنده، موجود یک سازد؛ متمایز یک ماشین از را آن

 است نزدیک چنان آن، اجزای پیوند حال،و درعین است معین ایاندازه و مشخص محدودهای
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 نظریات اساس (. بر2001، 1لینچطور مشخص وجود ندارد )ها بهمحدوده آن تعیین امکان که

 شهر به بودن، فرآیند درون بلکه نیست، کلیت یک ایجاد به قادر به تنهایی شکل الکساندر،

 منسجم و یکپارچه کل یک ایجاد با هدف فرآیند آنکه به شرط بخشد،می انسجام و کلیت

 .)همان( شد خواهد رسانآسیب و داشته معکوس نتیجه صورت، این غیر در که پذیرد صورت

 شهروندی هویت مثابه به شهری هویت

 انجام وظایف به تعهد و دیگران حقوق رعایت بر مبتنی جامعه اداره شهروندی، اصلی کارکرد

: 2000 ،2فالکس)دارند نگه می پایدار و برقرار را حقوق این که است نهادهایی حفظ منظوربه

 به بلکه جامعه، نهادهای بودن به عادالنه تنهانه آن انسجام تداوم و جامعه (. سالمت1۶۷

و  حضور نحوه است و وابسته آن چندگانه اعضای هایهویت و رفتارها ها،نگرش خصایص،

شدن هویت شهروندی بازتاب  نهادینه در همه سیاسی، و اجتماعی فرآیندهای در افراد دخالت

 که شودمی خالصه رفتاری قواعد و هنجارها از ایمجموعه به شهر تفسیر، نماید. در اینمی

 واقع در  دهدمی شکل شهرنشینی یعنی( شهر)  فضایی قلمرو یک در را زندگی از سبک خاصی

 شهری فرد که برازنده است معین و خاص رفتاری هایشیوه از آگاهی معنای به شهری هویت

 که کندمی تحمیل بر فرد رفتاری هایضرورت و الزامات از ایمجموعه شهر معنا این در است.

 یک به تعلق احساس دیگر، بیان گردد. بهمی هویتی اختالل دچار نکند رعایت را هاآن اگر فرد

 به ارجاع با که است دولت و فرد دهندة هویت تشکیل ذهنی و عینی عناصر نتیجه جامعه

 کرد. توان آن را شناساییمی « شهروندی»های مؤلفه و مفهوم

 شناختی زیبایی-تاریخی هویت مثابه به شهری هویت

 قانونی، اخالقی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، موجب ناهنجارهای شهری سیمای آشفتگی

ها برداشت زاویه از چه و شهر( )منظر آن عینی از منظر چه محیطی، و روانی، بصری فعالیتی،

 در هاچالش برانگیزترین بحث از شود. یکیشهر می تصویر آن از افراد ذهنی تصویرهای و

 تعریف زمینه این مفاهیم ترینپیچیده و منظر به بخشی هویت نحوه شهر ساماندهی سیمای

 مانند شهرسازی در علم شهری منظر (. واژه210: 1395 باشد )کمیلی،هویت می واژه ماهیت

 شهرها و تکوین پیدایش با باز دیر از که است قدیمی آنکه مفهومی رغم-علی شهرسازی واژه

 و با طراحی نوزدهم قرن اواخر در تخصصی ایواژه به عنوان اما داشته، وجود ماهیتاً همواره
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 شد مطرح آمریکایی شهرهای با رابطه در معماری منظر، پدر الاولمستد فردریک اقدامات

 قادر ساختمان معماری با رابطه در را معماری منظر (. هاکت برین۸3 – ۸۸ : 13۸۷ )حسینی،

 آینده در و داشته ادامه سال هاطول میلیون در روند این است معتقد و داندمی رشد تغییر و به

 و موجود شهری ساختار در های جدیدبرنامه با منظر سازگاری و تغییر. داشت ادامه خواهد نیز

 چرخة در های موجودمحدودیت و بوده خاص اجتماعی و فرهنگی هایمؤلفه با انطباق در

 طراحی در فردی را هایگرایش که بود خواهد عواملی محیطیزیست فرآیندهای و اکولوژی

 .کرد خواهد محدود

 نمادین هویت مثابه به شهری هویت

 فضایی  مکانی هویت را شهری هویت کنندمی تلقی متن یک چون را شهر که نظرانی صاحب

 .بستگیو دل تعلق احساس و محتوا متن،: است شده تشکیل عنصر سه از که دانندمی

تری از هویت شهری را تعریف کرده ، که به عقیده او هویت شهری مارکواللی جنبه خاص

 محیط(. 2۴: 13۸9، دیگرانحاصل پیوند عمیق میان فرد و محیط شهری اوست) وارثی و 

 به طور معانی، این تشخیص .دارد زیادی نمادین بالقوه معانی مردم، برای شده ساخته

 و اثرگذار است خودشان به نسبت و محیط به نسبت مردم ذهنیت در ناخودآگاه و خودآگاه

 یا یک اجتماعی گروه یک به را مردم تعلق احساس شده، ساخته محیط در نمادین معانی

 کنند،می سعی هاانسان شناختی، پدیدار لحاظ (. به9۶: 1390)غراب،  دهدمی افزایش مکان

 طریق این از درآورند. خود کنترل به را آن حدودی و تا بشناسند را خود اطراف محیط

 ما از بخشی ها و فضاهامکان رو،این سازند. از را خودمانی هامحیط کنندمی سعی هاانسان

 اطراف اشیای به را آن و کشانیممی جهان درون به را وجود خود طریق این از و گردندمی

 شرایطی چنین در شهری هویت گیری(. در این صورت شکل102 :)همان دهیممی نسبت خود

 افتد.می اتفاق
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  روش تحقیق -۳

ای و روش بررسی آن توصـیفی ـ تحلیلـی کاربردی ـ توسعه حاضر از لحاظ هدفنوع تحقیق 

آزمون روایی که در این پژوهش به میدانی است.  ،هـااسـت. شـیوه گـردآوری اطالعـات و داده

ها در اختیار اساتید نامهکه پرسشطوریروایی صوری و محتوایی است. به کار گرفته شده،

جغرافیای شهری و متخصصین امر قرار گرفت تا مورد آزمون صوری و محتوایی قرار گیرد. 

 پرسشنامه مورد استفاده. آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد همچنین برای سنجش پایایی از

ری در این تحقیق . جامعه آمادهد که مقدار قابل قبولی استیرا نشان مدرصد  ۷۷میزان آلفای 

از  با استفادهباشد که نفر می ۸۴۷32 گانه شهر اردبیل در حدودسیزده شامل ساکنین محالت

 خطای پوشش گونه هر جهت و ه عنوان حجم نمونه انتخاب شدنفر ب 3۸۴روش کوکران 

. بودگیری به صورت تصادفی نمونهروش افت. ی ارتقا نفر ۴00به نمونه تعدادنهایتاً  احتمالی

ترسیم تفسیر و  ایبرتوصیفی های آماری تحلیل اطالعات گردآوری شده، از روشوجهت تجزیه

ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیونی و نیز روش معادالت  از جملهاستنباطی و جداول 

هویت 
شهری

هویت شهروندی

2000فالکس،

هویت تاریخی زیبایی شناختی

1387؛ حسینی،1395کمیلی،

هویت نمادین

1390؛ غراب،1384پیران،

یکپارچگی و انسجام مولفه های
شهری

King, 1996 2001؛,Lynch ؛
Alexander, 1987

 : رویکردهای چهارگانه نسبت به هویت شهری۲شکل 
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استفاده  2لیزرلو  221پی اس اس اسافزار طریق نرم ها ازبرای تجزیه و تحلیل یافتهساختاری 

 .شد

 معرفی محدوده مورد مطالعه -۳-1

به شمار آمده و در جهت  ۴و  3بندی شهری اردبیل جزء مناطق گانه در منطقهمحالت سیزده

هکتار  2۷5/۶3۶. این منطقه (2)شکل  اندمال غربی شهر اردبیل واقع شدهشمال شرقی و ش

را در خود اسکان داده است. اطالعات مربوط به محالت نفر جمعیت  ۸۴۷32مساحت داشته و 

 سیزدهگانهبه دست آمده است. در بین محالت  2شهر اردبیل به قرار جدول گانه حاشیه سیزده

هکتار و کمترین مساحت مربوط به محله حسین آباد  ۷۶10/101محله گلمغان  با مساحت 

گانه حاشیه شهر کن در محالت سیزده. جمعیت سا(3)جدول  هکتار می باشد 123۴/9برابر با 

محله سید آباد با  ه  بیشترین تعداد جمعیت مربوط بهنفر است ک ۸۴۷32 در حدود اردبیل

 باشد.نفر جمعیت می ۸53آباد با مربوط به محله مهرنفر و کمترین جمعیت  1۶9۶۸تعداد 

 

 موقعیت محالت هدف در قالب نقشه مناطق چهارگانه شهر اردبیل :۳ شکل
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 گانه شهر اردبیلاطالعات جمعیتی و مساحت محالت سیزده :۳ جدول

 موقعیت محله نسبت به محدوده شهر جمعیت مساحت محله)هکتار( نام محله

 داخل محدوده ۷۸5۸ ۷۶10/101 گلمغان

 داخل محدوده 231۷ 3۶۶9/3۷ مال باشی

 داخل محدوده ۶05۶ ۴۴۴2/۸۴ مال یوسف

 داخل محدوده 2۸9۴ 9002/۶0 ایران آباد

 داخل محدوده ۸53 339۸/۴0 مهرآباد

 داخل محدوده 19۶۷ ۷323/11 اروج آباد

 داخل محدوده 1۶9۶۸ ۷0۶5/۸۷ سید آباد

 داخل محدوده ۸۷3۴ ۶592/39 پناه آباد

 داخل محدوده 2۸5۷ 123۴/9 حسین آباد

 داخل محدوده 1۶0۴۴ 91۸0/۷3 اسالم آباد

 محدودهداخل  ۴۶۸0 3332/2۷ کاظم آباد

 داخل محدوده 5992 9۷9۸/23 سلمان آباد

 داخل محدوده ۷512 0103/3۸ میر اشرف

 - ۸۴۷32 2۷5/۶3۶ مجموع

 های پژوهشیافته -۴

به بررسی و ارزیابی هویت محالت شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان در  در پژوهش حاضر

 ۸/۶۸دهد از نظر نوع جنسیت میها نشان بررسیگانه شهر اردبیل پرداخته شد. محالت سیزده

درصد پاسخگویان زیر  35همچنین  باشند.درصد نیز زن می 2/31درصد پاسخگویان مرد و 

 ۷5/12درصد پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس،  25/32درصد فوق دیپلم،  25/1۶دیپلم، 

ه گروه باشند و نیز بیشترین درصد مربوط بدرصد نیز دکتری می 5/3درصد فوق لیسانس و 

 11به باال با  5۶درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی  2۶سال با  25-1۶سنی 

وضعیت مالکیت مسکن در محدوده مورد مطالعه بیانگر این  بررسی درصد فراوانی بوده است.

درصد سایر  11درصد استیجاری و  22درصد خانه پدری،  2/2۸درصد ملکی،  ۸/3۸است که 

 25/15 دهد،مدت زمان سکونت پاسخگویان در محدوده مورد مطالعه نشان می بررسی باشد.می

 25/20سال،  2۶-35درصد  ۷5/1۶سال،  15-25درصد  25/22سال،  15درصد کمتر از 

سال و بیشتر ساکن در  5۶درصد نیز  5/2۴سال و  ۴۶-55درصد  5/25سال،  3۶-۴5درصد 

 اند. منطقه بوده
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گانه نشان ویی به سؤاالت عامل حس تعلق مکانی محالت سیزدهفراوانی و درصد پاسخگ

با « خاطرات خوب مهمی دراین مکان دارم.»بیشترین میانگین مربوط به سؤال دهد، می

محل »انگین مربوط به سؤال به معنای حس تعلق مکان زیاد و کمترین می 05/۴میانگین 

دهد و من از طریق نام این میام شخصیت و خصوصیات و ارزشهای شخصی مرا نشان زندگی

به معنای احساس تعلق مکانی متوسط  ۷2/2با میانگین « شوم.گانه( شناخته می)سیزده محالت

ای است به پایین  است. فراوانی و درصد پاسخگویی به سؤاالت عامل تعامل اجتماعی به گونه

 و ۶۸/3میانگین  با« همسایه با کردن آمد و رفت»مربوط به سؤال که بیشترین میانگین 

 بسیج مسجد، مثل محلی های انجمن و ها گروه با ارتباط»کمترین میانگین مربوط به سؤال 

ها در دو حالت تعامل اجتماعی است. با توجه به میانگین 90/2با میانگین « محلی  های وکلوپ

ای تشویقی ها و راهکارهشود که با ایجاد انگیزهدر سطح متوسط به باال و متوسط ارزیابی می

توان در ارتقای میزان تعامالت اجتماعی شهروندان در سطح محله همت گمارد. فراوانی الزم می

و درصد پاسخگویی به سؤاالت متغیرآگاهی و دانش به این صورت است که بیشترین میانگین 

به و کمترین میانگین مربوط  0۴/3با میانگین « استفاده از رسانه های جمعی» مربوط به سؤال 

ها در دو حالت است. با توجه به میانگین ۶۶/2با میانگین « استفاده از اینترنت » سؤال 

شود. نتایج تحقیق در مورد متغیر متغیرآگاهی و دانش  در سطح متوسط و کم ارزیابی می

احساس مسئولیت در » پذیری بیانگر این است که بیشترین میانگین مربوط به سؤال مسئولیت

احساس وظیفه »ال و کمترین میانگین مربوط به سؤ 3۷/3با میانگین « محالت  قبال ساکنین

-ها در دو حالت متغیر مسئولیتاست. با توجه به میانگین 23/3با میانگین « در انجام وظایف

شود. همچنین بررسی وضعیت انسجام و همبستگی پذیری در سطح متوسط به باال ارزیابی می

بیشترین میانگین مربوط به سؤال دهد که گانه نشان میدهاجتماعی در سطح محالت سیز

مترین میانگین مربوط و ک 55/3با میانگین « شتن بگو مگوهای جزیی با مردم کویکنار گذا»

با « کند.پرهیز و دوری از کارهایی که در بین اهالی محالت اختالف افکنی می»به سؤال 

دو حالت در سطح خوب و متوسط به پایین  ها دراست. با توجه به میانگین ۸5/2میانگین 

شود. بررسی عملکرد مشارکت اجتماعی در سطح منطقه گویای این است که ارزیابی می

با میانگین « صمیمیت خاص بین ساکنان محل وجود دارد.»شترین میانگین مربوط به سؤال بی

 ۸5/2میانگین  با« داشتن نیروی متخصص و ماهر»و کمترین میانگین مربوط به سؤال  ۷1/3

ها در دو حالت کارکرد نیروی انتظامی در سطح متوسط ارزیابی است. با توجه به میانگین

، مشارکت 3، تعامل اجتماعی 3۸/3، میانگین حس تعلق مکانی ۴ جدول نتایج طبق شود.می
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 21/1و مسئولیت پذیری  32/3، آگاهی و دانش 25/3،  انسجام و همبستگی 0۷/3اجتماعی 

 . باشدمی

 متغیرهای تحقیق پراکندگی و مرکزی هایشاخص :۴ جدول

 آماره
حس تعلق 

 مکانی

تعامل 

 اجتماعی

مشارکت 

 اجتماعی

انسجام و 

 همبستگی
 آگاهی و دانش

مسولیت 

 پذیری

 05/3 32/3 25/3 0۷/3 3 3۸/3 میانگین

 21/1 ۶۶/1 3۶/1 ۴1/1 0۷/1 1۸/1 عیارم انحراف

  تحقیق فرضیه های بررسی -۴-1
فرضیه اول: بین حس تعلق مکانی در محالت سیزده گانه اردبیل بر حسب جنسیت تفاوت 

 معناداری وجود دارد.

پردازد. ابتدا به بررسی آزمون میانگین حس تعلق مکانی به تفکیک جنسیت می 5جدول 

داری آزمون شود با توجه به اینکه سطح معنیفرض برابری واریانس دو جامعه بررسی می

شود. بنابراین ها( پذیرفته میاست بنابراین فرض صفر )برابری واریانس 05/0( بیشتر از 930/0)

گردد. در ها( استفاده میاز سطر اول جدول )سطر برابری واریانسها جهت بررسی میانگین

است. با توجه به  032/0داری آزمون است. سطح معنی 15/2مستقل آماره آزمون برابر  tآزمون 

توان می 95/0است فرض صفر رد شده و با اطمینان  05/0داری کمتر از اینکه سطح معنی

داری است و با توجه به میزان ردان دارای تفاوت معنیگفت میانگین حس تعلق مکانی زنان و م

میانگین میتوان گفت حس تعلق مکانی در بین مردان بیشتر از زنان در محالت سیزده گانه 

و برای مردان برابر  19/3میانگین متغیر حس تعلق مکانی برای زنان برابر  اردبیل می باشد.

 است. ۴۷/3

 مستقل حس تعلق مکانی به تفکیک جنسیت tبررسی آزمون  :5دول ج

 

آزمون برابری 

 واریانس

 آزمون برابری میانگین

 (Independent sample T-test ) میانگین 

 Fآماره 
سطح 

 داریمعنی
 tآماره 

سطح 

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 مرد زن حد باال حد پایین

فرض برابری 

 هاواریانس
00۸/0 930/0 153/2 032/0 023/0 52/0 

19/3 ۴۷/3 
فرض عدم برابری 

 هاواریانس
 51۴/0 033/0 02۶/0 2۴۴/2 ـ ـ
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 فرضیه دوم: بین تعامل اجتماعی و حس تعلق به مکان در محالت سیزده گانه شهر اردبیل

 رابطه معناداری وجود دارد.

بین تعامل اجتماعی و حس تعلق به مکان در محالت سیزده گانه  (۶)جدول نتایج طبق

 با که است آن بیانگر پیرسون آزمون از حاصل نتایج شهر اردبیل رابطه معناداری وجود دارد. و

 می تائید نظر مورد فرضیه( sig=000/0)،  01/0 از کمتر خطای سطح و 99/0 اطمینان سطح

می باشد که حاکی از رابطه مثبت و قوی  ۷1/0رابر با و ضریب همبستگی بین دو متغیر ب  شود

محالت  بین دو متغیر می باشد به عبارت دیگر هر چقدر تعامل اجتماعی در بین ساکنان 

لق مکانی افزایش خواهد یافت تع حس اندازه نیز سیزده گانه شهر اردبیل افزایش یابد به همان 

 عکس.و بر

همبستگی تعامل اجتماعی و حس  تعیین جهت  پیرسون همبستگی ضریب نتایج :۶ جدول

 تعلق مکانی در محالت سیزده گانه شهر اردبیل

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر دوم متغیر اول

 000/0 ۷1/0 ۴00 حس تعلق مکانی تعامل اجتماعی

اردبیل بین مشارکت اجتماعی و حس تعلق مکانی در محالت سیزده گانه شهر  م:سوفرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد.

 سطح و باشدمی 3۸/0 برابر پیرسون همبستگی مقدار عدد ضریب( ۷) جدول نتایج طبق 

 05/0 از کوچکتر  آزمون داریمعنی سطح مقدار که آنجا از. است 0۴/0 برابر آزمون داریمعنی

شود و بین می پذیرفته تحقیق فرض بنابراین( 05/0)سطح معنی داری کمتر از  باشدمی

مشارکت اجتماعی و حس تعلق مکانی در محالت سیزده گانه شهر اردبیل رابطه معناداری 

 وجود دارد.

همبستگی مشارکت اجتماعی و  تعیین جهت  پیرسون همبستگی ضریب نتایج .7 جدول

 حس تعلق مکانی در محالت سیزده گانه شهر اردبیل

 سطح معناداری پیرسونضریب همبستگی  تعداد متغیر دوم متغیر اول

 0۴/0 3۸/0 ۴00 حس تعلق مکانی مشارکت اجتماعی

بین انسجام اجتماعی و حس تعلق مکانی در محالت سیزده گانه شهر اردبیل  :مچهار فرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد.
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 سطح برای آزمون خطای معناداری سطح اینکه به توجه با و( ۸) جدول نتایج طبق

و بین  شودمی تایید سوم فرضیه که گفت توانمی بنابراین  است، 01/0 از کمتر 99/0 اطمینان

انسجام اجتماعی و حس تعلق مکانی در محالت سیزده گانه شهر اردبیل رابطه معناداری وجود 

 دارد.

انسجام اجتماعی و حس تعلق  همبستگی تعیین جهت پیرسون همبستگی نتایج :۸ جدول

 گانه شهر اردبیلمکانی در محالت سیزده 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر دوم متغیر اول

 000/0 50/0 ۴00 حس تعلق مکانی انسجام اجتماعی

 KMOآزمون بارتلت و  -۴-۲

باشد که به علت نزدیک بودن این مقدار به می ۸53/0برابر با  KMO( مقدار آماره 9در جدول )

توان نتیجه گرفت که تعداد نمونه آماری برای تحلیل عاملی کافی است. همچنین ، می1عدد 

دهد تحلیل عاملی برای است که نشان می 05/0آزمون بارتلت کوچکتر از  معنی داریمقدار 

شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد 

 شود.می

 KMOآزمون بارتلت و  :۹جدول 

  سطح معنی داری   درجه آزادی آماره بارتلت KMO آماره

۸53/0 9۸5/93۷ 15 000/0 

 
( خروجی پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده و بارهای عاملی در 10در جدول )

جدول های پژوهش ارائه گردیده است. در این برای گویه 3.2.۶ 1اسمارت پی ال اسنرم افزار 

مقدار پایایی ترکیبی متغیرهای حس تعلق مکانی، تعامل اجتماعی، آگاهی و دانش و مسئولیت 

های اجتماعی و انسجام و ضریب پایایی ترکیبی برای متغیرهای فعالیت ۷/0اجتماعی بیشتر از 

شد. باباشد، از این رو پایایی این دو متغیر قابل قبول نمیمی ۷/0و هماهنگی اجتماعی کمتر از 

همچنین میانگین واریانس استخراج شده برای متغیرهای انسجام اجتماعی و فعالیت اجتماعی 

باشد. در باشد، از این رو مقدار میانگین واریانس استخراج شده مورد قبول نمیمی 5/0کمتر از 

-می ۴/0کمتر از  25و  2۴، 2۷، ۷ستون بارهای عاملی، مقدار بارهای عاملی تنها در سواالت 

 ها باید حذف گردند و بررسی بارهای عاملی دوباره صورت بگیرد. باشد. از این رو این گویه

 

1- Smart PLS  
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بارهای عاملی گویه :10جدول   هابررسی وضعیت 

 گویه متغیر
پایایی 

 ترکیبی
AVE بار عاملی 

بار  وضعیت

 عاملی

 قابل قبول ۷۸3/0 53۸/0 ۸۸1/0 1 سوال حس تعلق مکانی

 قبولقابل  5۷2/0 2 سوال

 قابل قبول ۶5۷/0 3 سوال

 قابل قبول ۶۴۴/0 ۴ سوال

 قابل قبول ۷15/0 5 سوال

 قابل قبول 5۶9/0 ۶ سوال

 قابل قبول ۷۴5/0 ۷ سوال

 غیر قابل قبول 2۸۷/0 ۸ سوال

 قابل قبول ۷۸۷/0 9 سوال

 قابل قبول ۷0۶/0 10 سوال

 قابل قبول ۶۴9/0 55۶/0 ۷۶9/0 11 سوال تعامل اجتماعی

 قابل قبول ۷۴2/0 12 سوال

 قابل قبول ۶03/0 13 سوال

 قابل قبول ۷00/0 1۴ سوال

 قابل قبول ۸3۴/0 ۶3۷/0 ۸5۸/0 15 سوال آگاهی و دانش

 قابل قبول ۸0۴/0 1۶ سوال

 قابل قبول ۸13/0 1۷ سوال

 قابل قبول ۷۴0/0 ۶1۴/0 ۸2۶/0 1۸ سوال مسئولیت پذیری

 قابل قبول ۷5۴/0 19 سوال

 قابل قبول ۸52/0 20 سوال

 قابل قبول ۸15/0 3۸9/0 ۶۴1/0 21 سوال انسجام و هماهنگی

 قابل قبول ۸۴2/0 22 سوال

 قابل قبول ۷5۴/0 23 سوال

 غیر قابل قبول -0۶2/0 2۴ سوال

 غیر قابل قبول -01۶/0 25 سوال

اجتماعی فعالیت های 

 )مشارکت(

 قابل قبول 39۷/0 320/0 5۷1/0 2۶ سوال

 غیر قابل قبول 0۴2/0 2۷ سوال

 قابل قبول 5۶۸/0 2۸ سوال

 قابل قبول ۸9۴/0 29 سوال
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 هابررسی وضعیت بارهای عاملی پس از حذف گویه :11جدول 

 گویه متغیر
پایایی 

 ترکیبی
AVE وضعیت بار عاملی بار عاملی 

 قابل قبول ۷۸۴/0 5۴9/0 ۸92/0 1 سوال تعلق مکانیحس 

 قابل قبول 5۸2/0 2 سوال

 قابل قبول ۶52/0 3 سوال

 قابل قبول ۶۴۷/0 ۴ سوال

 قابل قبول ۷12/0 5 سوال

 قابل قبول 5۷9/0 ۶ سوال

 قابل قبول ۷50/0 ۷ سوال

 قابل قبول ۷91/0 9 سوال

 قابل قبول ۷05/0 10 سوال

 قابل قبول ۶50/0 55۶/0 ۷۶9/0 11 سوال تعامل اجتماعی

 قابل قبول ۷۴9/0 12 سوال

 قابل قبول ۶01/0 13 سوال

 قابل قبول ۶91/0 1۴ سوال

 قابل قبول ۸3۸/0 ۶۶۷/0 ۸5۷/0 15 سوال آگاهی و دانش

 قابل قبول ۸01/0 1۶ سوال

 قابل قبول ۸10/0 1۷ سوال

 قابل قبول ۷35/0 ۶13/0 ۸2۶/0 1۸ سوال مسئولیت پذیری

 قابل قبول ۷۶0/0 19 سوال

 قابل قبول ۸۴9/0 20 سوال

 قابل قبول ۸1۶/0 ۶۴۷/0 ۸۴۶/0 21 سوال انسجام و هماهنگی

 قابل قبول ۸۴۴/0 22 سوال

 قابل قبول ۷15/0 23 سوال

فعالیت های اجتماعی 

 )مشارکت(

 غیر قابل قبول 2۶0/0 ۴9۶/0 ۷12/0 2۶ سوال

 قابل قبول ۷۴9/0 2۸ سوال

 قابل قبول 92۷/0 29 سوال

 

( ارائه گردیده 11در جدول ) 25و  2۴، 2۷، ۷های نتایج تحلیل عاملی پس از حذف گویه

ها، مقدار پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده متغیرها است. پس از حذف این گویه

-می ۴/0دارای بار عاملی کمتر از  2۶ها فقط گویه باشند. همچنین در بین گویهقبول می قابل

ارائه شده  ۴در شکل  از مدل مفهومی 2۶نتیجه حذف گویه  باشد، از این رو باید حذف شود.
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باشد و همچنین مقدار می ۴/0ها بیشتر از است. از آنجایی که مقدار بار عاملی برای تمامی گویه

توان از داده یی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده نیز قابل قبول هست، بنابراین میپایا

 ها برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده کرد.

بارهای عاملی مدل مفهومی پژوهش :۴شکل   ضریب استاندارد و 

 تحلیل استنباطی پژوهش -۴-۳

به تحلیل مسیر و  اسمارت پی ال اسسازی معادالت ساختاری و نرم افزار با استفاده از مدل

کر است به شود. الزم به ذهای پژوهش پرداخته میداری برای هر کدام از فرضیهضریب معنی

افزار اسمارت پی ال اس نسبت به باشد، و نرمدلیل این که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال نمی

ها از این نرم افزار استفاده شده برای تحلیل داده ، بنابراینباشدنمیها حساس نرمال بودن داده

ارائه شده  5داری به صورت گرافیگی در شکل است. خروجی ضریب استاندارد و ضریب معنی

 است. 
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 داری مدل مفهومی پژوهشضریب استاندارد و ضریب معنی :5شکل 

 

 و حس تعلق مکانی متغیرهای پژوهشتحلیل مسیر و بار عاملی بین  -۴-۴
متغیرهای مستقل پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، به ( مقدار پایایی مرکب 12ر جدول )د

، ۸92/0حس تعلق مکانی  ،۷12/0مشارکت اجتماعی صورتی که میزان پایایی مرکب برای 

و تعامل  ۸5۷/0، آگاهی و دانش ۸2۶/0پذیری ، مسئولیت۸۴۶/0انسجام و هماهنگی اجتماعی 

برای بیشتر بوده و میانگین واریانس استخراج شده  ۷/0ر از یدااست که این مق ۷۶9/0ی اجتماع

، که باشدمی 55۶/0و ۶۶۷/0، ۶13/0، ۶۴۷/0، ۶9۶/0، 5۴9/0 متغیرهای پژوهش به ترتیب

ها بیشتر از ( مقدار بارهای عاملی برای گویه۴است. همچنین در شکل ) 5/0بر با بیشتر یا برا

های پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده و بارهای نابراین شاخصباشد. بمی ۴/0

توان گفت تغییرات حس تعلق مکانی تحت تاثیر در ضمن میباشند. عاملی قابل قبول می

  باشد.متغیرهای مستقل پژوهش بوده، اما شدت ارتباط بین متغیرها ضعیف می
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مستقل پژوهش و حس تعلق مکانی مورد بررسی ( نتایج آزمون تاثیر متغیرهای 5در شکل )

دهد که بین متغیرهای انسجام و هماهنگی و تعامل قرار گرفت، نتایج پژوهش نشان می

باشد. با داری برقرار میاجتماعی با حس تعلق مکانی به صورت مثبت و مستقیم ارتباط معنی

و تعامل  03۴/۴ی برابر با برای انسجام و هماهنگی اجتماع tتوجه به این که مقداره آماره 

سطح )باشد و همچنین سطح معنی داری بیشتر می 9۶/1بوده و از مقدار  259/5اجتماعی 

( مورد فرض تحقیقباشد، بنابراین ادعای پژوهش )می 05/0کمتر از سطح خطای  (1معنی داری

هماهنگی ( یعنی عدم تاثیر متغیرهای انسجام و فرض صفرقبول واقع شده و ادعای مخالف )

شود. اما در مورد باقی متغیرهای اجتماعی و تعامل اجتماعی بر حس تعلق مکانی رد می

( یعنی عدم فرض صفر( رد شده و ادعای مخالف پژوهش )فرض تحقیقپژوهش ادعای پژوهش )

پذیری و آگاهی و دانش بر متغیر وابسته حس تاثیر متغیرهای مشارکت اجتماعی، مسئولیت

 گیرد.تایید قرار می تعلق مکانی مورد
 

 حس تعلق مکانیو  متغیرهای پژوهشخروجی تحلیل مسیر بین  :1۲جدول

 شهروندان

 متغیر
پایایی 

 مرکب

میانگین واریانس 

 استخراج شده
 بارهای عاملی

 و قابل قبول ۴/0بیشتر از  5۴9/0 ۸92/0 حس تعلق مکانی

 و قابل قبول ۴/0بیشتر از  ۴9۶/0 ۷12/0 مشارکت اجتماعی

 و قابل قبول ۴/0بیشتر از  ۶۴۷/0 ۸۴۶/0 انسجام و هماهنگی اجتماعی

 و قابل قبول ۴/0بیشتر از  ۶13/0 ۸2۶/0 پذیریمسئولیت

 و قابل قبول ۴/0بیشتر از  ۶۶۷/0 ۸5۷/0 آگاهی و دانش

 و قابل قبول ۴/0بیشتر از  55۶/0 ۷۶9/0 تعامل اجتماعی

 

1- P-Value 
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 بر حس تعلق مکانی مستقل پژوهشمتغیرهای نتایج آزمون تاثیر  :1۳جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه
درجه 

 آزادی
 t آماره

سطح معنی

 داری
وضعیت 

1H 

 رد ۶33/0 512/0 3۸9 حس تعلق مکانی اجتماعیمشارکت  اول

 تایید 000/0 03۴/۴ 3۸9 حس تعلق مکانی انسجام و هماهنگی دوم

 رد 103/0 505/1 3۸9 حس تعلق مکانی پذیریمسئولیت سوم

 رد 5۴9/0 50۸/0 3۸9 حس تعلق مکانی آگاهی و دانش چهارم

 تایید 000/0 259/5 3۸9 حس تعلق مکانی تعامل اجتماعی پنجم

 برازش مدل مفهومی -۴-۴

( برازش مدل کل پژوهش ارائه شده است. با توجه به این که مقدار اندازه اثر کل 1۴در جدول )

و  3۴۶/0برابر با   2Qمعیار باشد، همچنین مقدار می 5 است که کمتر از 23/1مدل مفهومی 

مورد تائید قرار  35/0است که به دلیل نزدیک بودن به مقدار  3۷5/0برابر با  GoFمقدار معیار 

 گیرند. می

 برازش کلی مدل مفهومی پژوهش :1۴جدول 

 GoFمعیار  2Qمعیار  اندازه اثر

23/1 3۴۶/0 3۷5/0 

 گیریبحث و نتیجه -5

حس تعلق به مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسـات کـم و بـیش آگاهانة 

که فهم طوریدهد، بهمی آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار

با توجه به نتایج  .شودخورد و یکپارچه میو احساس فرد با زمینة معنایی محیط پیوند می

میزان ضریب مسیر یا ضریب همبستگی بین مشارکت اجتماعی و حس تعلق بدست آمده، 

دهد رابطه بین مشارکت اجتماعی و حس تعلق مکانی به باشد که نشان میمی 030/0مکانی 

باشد، می 0009/0باشد. از آنجایی که ضریب تعیین بین دو متغیر صورت مثبت و مستقیم می

باشد. اما مکانی تحت تاثیر متغیر مشارکت اجتماعی می از تغییرات حس تعلق 0009/0بنابراین 

بوده  512/0برابر با  tمقداره آماره  اینکه با توجه به باشد.شدت ارتباط بین دو متغیر ضعیف می

-می 05/0از سطح خطای  بیشتر داری باشد و همچنین سطح معنیبیشتر می 9۶/1و از مقدار 

( یعنی عدم فرض صفر( رد شده و ادعای مخالف )تحقیقفرض بنابراین ادعای پژوهش )باشد، 

در مورد حس همبستگی در  شود.تاثیر مشارکت اجتماعی بر حس تعلق مکانی تائید می
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از تغییرات حس تعلق مکانی  1۴/0محدوده مورد مطالعه نتایج تحقیق گویای این است که 

میزان ضریب مسیر بین باشد. همچنین تحت تاثیر متغیر انسجام و هماهنگی اجتماعی می

دهد رابطه بین باشد که نشان میمی 3۶۷/0انسجام و هماهنگی اجتماعی و حس تعلق مکانی 

باشد. با توجه انسجام و هماهنگی اجتماعی و حس تعلق مکانی به صورت مثبت و مستقیم می

همچنین سطح  باشد وبیشتر می 9۶/1بوده و از مقدار  03۴/۴برابر با  tبه این که مقداره آماره 

فرض ( می باشد، بنابراین ادعای پژوهش )05/0 > 000/0از سطح خطا ) کمترداری معنی

( یعنی عدم تاثیر انسجام و هماهنگی اجتماعی بر فرض صفر( رد شده و ادعای مخالف )تحقیق

شود. بر طبق نتایج تحقیق میزان ضریب مسیر بین مسئولیت پذیری حس تعلق مکانی تائید می

پذیری و حس تعلق دهد ارتباط بین مسئولیتباشد که نشان میمی 13۸/0علق مکانی و حس ت

 019/0باشد. از آنجایی که ضریب تعیین بین دو متغیر مکانی به صورت مثبت و غیرمستقیم می

-از تغییرات حس تعلق مکانی تحت تاثیر متغیر مسئولیت پذیری می 019/0باشد، بنابراین می

بیشتر  9۶/1بوده و از مقدار  505/1برابر با  tتوجه به این که مقداره آماره باشد. در ضمن با 

می باشد، بنابراین ادعای  05/0از سطح خطا  بیشتر باشد و همچنین سطح معنی داری می

( یعنی عدم تاثیر مسئولیت پذیری فرض صفر( رد شده و ادعای مخالف )فرض تحقیقپژوهش )

شود. طبق نتایج تحقیق میزان ضریب مسیر بین آگاهی و دانش و بر حس تعلق مکانی تائید می

دهد ارتباط بین آگاهی و دانش و حس تعلق باشد که نشان میمی -059/0حس تعلق مکانی 

 003/0باشد. از آنجایی که ضریب تعیین بین دو متغیر مکانی به صورت مثبت و غیرمستقیم می

-تعلق مکانی تحت تاثیر متغیر آگاهی و دانش میاز تغییرات حس  003/0باشد، بنابراین می

داری آگاهی و دانش بر حس تعلق مکانی داریم. با توجه به این باشد. برای آزمون ضریب معنی

باشد و همچنین سطح معنی بیشتر می 9۶/1بوده و از مقدار  50۸/0برابر با  tکه مقداره آماره 

( رد شده و فرض تحقیقن ادعای پژوهش )باشد، بنابرایمی 05/0از سطح خطا  بیشترداری 

شود. ( یعنی عدم تاثیر آگاهی و دانش بر حس تعلق مکانی تائید میفرض صفرادعای مخالف )

باشد که نشان می 50۴/0همچنین میزان ضریب مسیر بین تعامل اجتماعی و حس تعلق مکانی 

باشد. از مستقیم می دهد رابطه بین تعامل اجتماعی و حس تعلق مکانی به صورت مثبت ومی

از تغییرات حس تعلق  25/0باشد، بنابراین می 25۴/0آنجایی که ضریب تعیین بین دو متغیر 

برابر با  tباشد. با توجه به این که مقداره آماره مکانی تحت تاثیر متغیر تعامل اجتماعی می

از سطح خطا  کمترداری باشد و همچنین سطح معنیبیشتر می 9۶/1بوده و از مقدار  259/5

( تائید شده و ادعای مخالف فرض تحقیق( می باشد، بنابراین ادعای پژوهش )05/0 > 000/0)

 شود.( یعنی عدم تاثیر تعامل اجتماعی بر حس تعلق مکانی رد میفرض صفر)
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 گردد:در تحقیق حاضر پیشنهادها به دو منظور ارائه می

ارائه پیشنهادات کاربردی در راستای افزایش حس  ؛پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق -الف

 گانه شهر اردبیل تعلق مکانی در محالت سیزده

با توجه به نتایج پژوهش و بررسی وضعیت کالبدی و اجتماعی محالت هدف به صورت 

میدانی، پیشنهاداتی در زمینه بهبود این محالت در راستای ارتقای حس تعلق مکانی و 

اذهان عمومی ساکنین شهر نسبت به ساکنین این محالت، در زیر  شخصیت بخشی دوباره در

 گیرد:سه اولویت مد نظر قرار می

گانه شهر های خاص در محالت سیزدهدر بعد کالبدی، وجود تمایزات شخصیتی و نمونه -1

الدین، آرامگاه میر اشرف، تپه پارک باستانی میر اشرف و غیره صدراردبیل از جمله امامزاده سید

توان عامل شاخص شدن این محالت نسبت به سایر محالت شهر اردبیل دانست. را می

هنجارهای تمایز شخصـیتی، بـومی گرایـی و محصوریت پیوند عمیقی با حس تعلق داشته و 

. بنابراین باززنده سازی این مکانها فضـایی در محلـه اسـت -عاملی بر ایجاد انسـجام کالبـدی

شی دوباره به این محالت و ایجاد فضاهای جمعی با نشاط مفید واقع تواند در هویت بخمی

 گردد.

 بخش و خاطره انگیـز ای هویتدر بعــد معنــا و ذهــن، وجــود عناصــر نشــانه  -2

سبب معنابخشی بـه فضـای محـالت گشته و  گانهسیزده تمحال در پزیهای آجرکورهماننـد 

 .تواند عاملی جهت تقویت حس تعلق به مکان باشـدضمن تقویت خوانایی و نمایانی محله، مـی

های مکانهای تفریحی در کنارهتـوان با طراحی لذا جهت باززنده سازی خـاطرات گذشـته مـی

شـدن حـس سـرزندگی در محلـه  ، امکــان برقــراری تعــامالت اجتماعی و جاریاین مکان

 . نمودفراهم 

تقویت روحیه جمعی اهالی در راستای ایجاد انسجام اجتماعی و بازگرداندن امید به  -3

دهی مناسب به ساکنین زندگی در سطح منطقه با اختصاص اعتبارات مالی الزم جهت خدمات

 محالت.

 رائه پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آتیا -ب

های دیگری به عنوان ابعاد ها و نظریهگردد در چارچوب نظری از دیدگاهمی پیشنهاد -

 مختلف هویت شهری استفاده گردد.

های شهری بر مبنای ریزی حس تعلق به مکانگردد که در خصوص برنامهپیشنهاد می -

 عوامل کالن و خرد موثر بر این امر، پژوهشی انجام گردد.
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حاضر در شهرهای تقریبا همگون انجام گرفته و نتایج آن با پیشنهاد می گردد تا پژوهش  -

 نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.

 منابع

 گذار بر حس تعلق عوامل تاثیر .(1393) لطیفی، آزادهآقاو  احمدی، فرزانه؛ افشار، علی

 .در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی اطراف حرم حضرت امام رضا )ع( محله نوغان

 . ۷0-۸۴، ۴۷و  ۴۸، شهر هفت نشریه

 ،نامهفصل .هشتگرد جدید شهر هویتی ساماندهی .(13۸۷) علیبرین،  و مصطفی بهزادفر 
 .11-2۴ ،(11-10) 5 ،شهر ساخت

 هنرهای نشریه .مکان و بی مکانی رویکردی پدیدار شناسانه .(13۸2) پرتوی، پروین 

 .۴0-50 ،(1۴)1۴، زیبا

 35، زیبا هنرهای نشریه .تصاویر ذهنی و مفهوم مکان .(13۸۷) حبیبی، رعنا سادات، 

50-39. 

 ،طراحی مفاهیم و ها انگاره در منظرشهری، زمان و حرکت .(13۸۷) باقر سید حسینی. 

 مهندسی نامه ایران، ویژه صنعت و علم دانشگاه مهندسی علوم المللیبین نشریه

 .19 جلد شهرسازی، و معماری

 ،مدل تبیین .(13۸۸) مریم چرخچیان، و منصور مقدم، سپهری عبدالهادی؛ دانشپور 

 و معماری -زیبا هنرهای نشریه .آن مختلف ابعاد و عناصر بررسی و مکان به دلبستگی
 .3۷-۴۸ ،(3۸)1 ،شهرسازی

  های موثر در تحلیل و بررسی شاخص .(1395) پورجعفر، محمد رضا ورحمانی، جواد

نشریه معماری و شهرسازی  .(زنجان محله مسگرهای شهر هویت محله)نمونه موردی:
 .19-30 ،(1)۴، پایدار

  کیفیت  .(1393) الهی، عبداهللمالتبار ورضویان، محمدتقی؛ شمس پویا، محمد کاظم

 .محیط کالبدی و حس مکان، مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران

 .۸۷-9۶ ،(10)۴، ایمجله جغرافیا و آمایش شهری و منطقه

 ـ مطالعه جوانان اجتماعی هویت با فرهنگی رابطة سرمایة .(13۸۷) محمود پور، شارع 

 .133-1۴۷ (:20)10،اجتماعی علوم نامة .تهران شهر موردی

 (13۸5شیعه، اسماعیل). تهران(چاپ پانزدهم) ریزی شهریای بر برنامهمقدمه ،: 

 .دانشگاه علم و صنعت ایران



 ۹۸ پاییز و زمستان/  1۴/ شماره  شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششمجامعه .......................... ۳۸

 

 

  بررسی و سنجش حس مکان در  .(13۸۸) پرتوی، پروین وصمیمی شارمی، علی

ریزی شده مورد پژوهی: محله ساغریسازان و بلوار گیالن در محالت ارگانیک و برنامه

  .23-۴0 (،3)2، نامه معماری و شهرسازی .شهر رشت

 ( 1390غراب، ناصرالدین). ها و انتشارات سازمان شهرداری :تهران .هویت شهری

  .های کشوردهیاری

  بررسی تاثیر هویت کالبدی بر انسجام اجتماعی  .(1392حیاتی، عقیل) وغالمی، محمد

 ،(30)13، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی .مطالعه موردی؛ محله اوین شهر تهران

150-131. 

 نشریه  .مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن .(13۸5) فالحت، محمدصادق
 .5۷-۶۶ ،2۶ ،هنرهای زیبا

 بنای بر شهری هویت .(13۸5)رابری، مسعود  عسکری و سکینه درونکالیی، کرد 

 جدید المللی شهرهای بین همایش مقاالت مجموعه .محیط های زیبایی شناسیجنبه

 .شهرهای جدید عمران شرکت انتشارات :تهران (.اول چاپ)

 ( 13۸9کمیلی، محمد).  تحلیل عملکرد عناصر هویت بخش به منظر شهری بخش

 .209-22۶ :۴2، فصلنامه مدیریت شهری .مرکزی تهران

 ،یحیی و میرحیدر دره ترجمه .سیاسی جغرافیای بر نو درآمدی .(13۷9) ریچارد مویر 

 .ژئوپلتیک سازمان: تهران صفوی،

 ( 13۸0موسوی، یعقوب). مجموعه مقاالت همایش  .ایمبانی شهری توسعه از نوع محله
 مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران. :تهران، ها و راهبردهامحالت تهران، چالش

 نشریه  .بررسی نقش عوامل کالبدی در تشکیل مفهوم مکان .(1390) نگین تاجی، صمد
 .2۴-29(: 13)3، منظر

 بررسی و تحلیل  .(13۸9محمدزاده، محمد) وعامل بافنده، مهدی  ؛وارثی، حمیدرضا

رهای های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهمولفه

  .3۶-1۷(: 2)1، ریزی شهریمجله پژوهش و برنامه .(جدید)مطالعه موردی: شهر گلبهار

 Casey, E., S., (1993). Getting back into place: Toward a renewed 

understanding of the place-world. Indiana University Press. 

 Cross, J. E. (2001). What is sense of plaece?. 12th Headwaters 

Conference. Western State College, reterived from 

https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/180311/FACFSO
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