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Extended abstract
Introduction
The city as a human living environment must have the ability to create a perception of spatial
identity, a sense of belonging and a perception of beauty, which are closely related to each
other. In the meantime, buildings, cultural spaces, social arenas and in general, any element that
is desirable and provides a suitable platform for the formation of collective events can be an
urban symbol. Cultural and identity buildings, markets, nodes, hangouts, historical spaces play
the role of urban landmarks and with the help of forming an accurate and clear mental image of
the city, they shape the physical identity of the urban space. As a result, they are effective in
promoting a place attachment. Today, the signs in urban spaces have faded, and this issue has
become an introduction to weakening place attachment in urban neighborhoods, and further
strongly affects the meaning of urban spaces. Zanjan city is one of the cities with a long history
and identity and signs of urban indicators have undergone social changes during different
periods, and now the physical space of the city is such that the indicators and signs of identity
can be clearly found in the neighborhoods of the city. Therefore, in this study, the aim is to
investigate the effect of urban signs on place attachment. In this regard, six neighborhoods of
Zanjan have been studied and compared as examples of this study.
Methodology
The present research is applied and descriptive-analytical research in terms of purpose and
method, respectively. Data collection was done by documentary-library method and field
method. In total, 300 questionnaires were prepared in these six neighborhoods, which 50
questionnaires were distributed equally in each neighborhood. To check the (formal) validity of
the questionnaire, the opinions of university professors, experts and relevant specialists have
been used, and also to check its reliability, pretest has been used. In this way, 30 questionnaires
were distributed and completed outside the study area and the Cronbach's alpha coefficient
calculated for different parts of the questionnaire, was higher than 0.7 which show the reliability
of the instrument. A completely randomized questionnaire was used to distribute the
questionnaire in the study area. SPSS software, Pearson correlation coefficient and linear
regression tests were exerted to analyze the collected data in accordance with the research
questions.
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Results and discussion
According to the results, the place attachment of the six neighborhoods is as follows:
The place attachment of the residents in Sabzeh Maidan neighborhood 70%, Saadi
neighborhood 52%, Black Alley neighborhood 64%, Ansarieh neighborhood 64%, Golshahr
neighborhood 48% and Karmandan neighborhood 62%.
Correlation coefficient test also shows a significant and high intensity linear relationship. From
the results of linear regression, it is clear that the value of the determined coefficient is equal to
0.511, which indicates the ability of the independent variable to explain the variance of the
dependent variable. That is, the independent variable explains 51% of the dependent changes,
and the rest of these changes, known as the error quantity squares, are influenced by non-model
variables. Also, the value of Watson's camera is equal to 1.45, which indicates that the remains
are independent of each other.
Conclusions
Findings show that people with a high place attachment have many signs in their mind maps of
the neighborhood. These people refer to symptoms that are physical and functional and belong
to both physical and functional forms. Most of these people are located in historically and
middle-aged neighborhoods where there are more signs. In the second level, people with
average place attachment are in the middle and historical neighborhoods. These people also had
the most signs in their cognitive maps that were of physical and activity type. They also
belonged to a physical and active species. Finally, last level show people with a low place
attachment were mostly living in new neighborhoods, where they indicated fewer signs in their
mind maps, and these signs were mostly purely physical or purely functional.
Findings show that there is a direct relationship between the signs of urban spaces and the place
attachment with 0.623% and with a strong and significant intensity. This means that with the
increase in the number of urban space signs in the studied areas, the place attachment also
increases among the residents. And with the expansion of this, more suitable conditions and
context are provided to promote the place attachment in the neighborhoods. In general, we can
point to the effect of the independent variable on the dependent variable of approval and a
significant relationship between them.
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چکیده
حس تعلق به مکان بهعنوان عامل ارتقاء دهنده تعامل و ارتباط میان فرد بـا محـی  ،رفـاه ذهنـی فـرد و یکـی از
عناصر کلیدی توسعه پایدار محلی در فضاهای شهری است؛ لذا شناخت حس تعلق و عوامل مؤثر بر آن و راههای
ارتقای آنیکی از موضوعاتی است که میتواند به ارتقای شرای زیستی و محـی کالبـدی منجـر شـود .از میـان
عوامل متعددی که بر حس تعلق افراد مؤثر است ،نقش انگیزی و میزان خوانـایی محیطـی از طریـق نشـانههای
فضاهای شهری است .در این خصوص شکلگیری نقشه ذهنی سـاکنین محـالت برگرفتـه از نشـانهها و عناصـر
نمادین اهمیت ویژهای دارد .در این مطالعه ضمن تحقیق در خصـوص عوامـل مـؤثر بـر شـکلگیری نقشـههای
شناختی و افزایش نقش انگیزی نشانههای شهری بر نحوه اثر بر حس تعلق ساکنین پرداختهشده اسـت .بـه ایـن
منظور شش محله از شهر زنجان (به نامهای سبزهمیدان ،سعدی ،کوچه مشکی ،انصاریه ،کارمندان و گل شهر) که
در سه بافت تاریخی ،میانی و جدید هستند ،برای مطالعه انتخابشدهاند .تعداد  300پرسشنامه برای سنجش حس
تعلق افراد استفادهشده و به دو روش میدانی و تحلیل نرمافزاری مطالعه صورت پذیرفتـه اسـت .عـالوه بـر تهیـه
پرسشنامه ،نقشههای ذهنی پرسششوندگان نیز از طریق ترسیم و تحلیل آنها استخراجشده است .نتایج حاصل از
مطالعه نشان میدهد که میان حس تعلق ساکنین و نقشه شناختی شکلگرفته در ذهن ساکنین و تعداد نشانههای
اشارهشده در هر یک از نقشهها رابطهای مستقیم و معنادار برقرار است .بهعبارتدیگر با افزایش میزان حس تعلـق
در مکان نقشههای شناختی ساکنین نیز تقویت و ارجاعات ذهنی بیشتری به نشانههای محی میگردد .همچنـین
مطالعات نشان داد ساکنین محالتی که در بافتهای تاریخی و میانی هستند به دلیل تعـدد نشـانههای نمـادین و
معنایی درگذر زمان نسبت به محالت جدید از حس تعلق باالتری برخوردارند .همچنین نتایج حاصل از آزمونهای
استنباطی نشان داد که نشانههای شهری به میزان  0/623بر حس تعلق افراد تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
واژگان کلیدی :حس تعلق ،نشانههای فضاهای شهری ،محالت شهر زنجان.
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مقدمه
شهر بهعنوان محی زندگی انسان باید قابلیت ایجاد ادراك هویت فضایی ،احساس تعلق و ادراك زیبایی را ،کـه ارتبـاطی
تنگاتنگ با یکدیگر دارند ،دارا باشد .بهگونهای که ایجاد آرامش ،امنیت و لذت را در آنان موجب گردد (عامری سیاهویی و
همکاران .)1 :1396،درواقع بدون احساس هویـت از طریـق نشـانههای شـاخص در فضـاهای شـهری نمیتـوان بـه آن
دلبستگی و تعلقخاطر پیدا کرد (احمدیه .)89 :1385،نشـانههای شـهری عناصـری و اجزایـی از محـی شـهریاند کـه
بهعنوان نقاط کلیدی در این محی ها موجب به یادماندن و قابلتشـخیص بـودن شـهرها و بخشهـای گونـاگون آنهـا
میشوند (موسوی .)2 :1397،این نشانهها در هر نوعی که باشند درواقع توانستهاند ارتباطی صـریح و عمیـق بـا مخاطـب
برقرار نموده و بخشی از هویت کالبد شهر را تشکیل دهند و همچنین شناخت ذهنی شهروندان از شهر را سـازمان دهنـد
(ترکاشوند و مجیدی .)12 :1392،بناها ،فضاهای فرهنگی ،عرصههای اجتماعی و در حالت کلی ،هر عنصری که بـه طـرز
مطلوبی شاخص باشد و بستر مناسبی را برای شکلگیری رویدادهای جمعی فراهم آورد میتواند یـک نشـانهٔ شـهری
باشد (ترکاشوند و مجیدی .)6 :1392،بناهـای فرهنگـی و هـویتی ،بازارهـا ،گرههـا ،پاتوقهـا ،فضـاهای تـاریخی نقـش
نشانههای شهری دارند و با کمکی که در شکلگیری تصویر ذهنی دقیق و روشنی از شهر دارند موجب شکل بخشی بـه
هویت کالبدی فضای شهری میشوند و درنتیجه بر ارتقاء حس تعلق به مکان نیز مؤثر میباشند .امروزه این بناهـا جـای
خود را به ساختمانهای غیرعمومی بلندمرتبهای دادهاند .و بسیاری از فضاهای شهری بهواسطه از دسـت دادن الگوهـای
نشانهای در ابعاد فضایی ،معنایی و رویدادی اجتماعی خاطرهانگیز نیستند (حسنی میانرودی )242 :1398،امـروزه نشـانهها
در فضاهای شهری کمرنگ شدهاند و این موضوع مقدمهای بر تضعیف حس تعلق به مکان در محالت شهرها شـدهاند و
در ادامه معنامندی فضاهای شهری را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد .این امر سبب شده است شهر و شهرسازی معاصـر
با چالشهای تازهای مانند کمرنگ شدن هویت و حس تعلق به مکان مواجه شود (دانشپور و صـفار سـبزوار.)126 :1397،
این در حالی است که یکی از پایههای اصلی توجه به پایداری سکونت در فضاهای شهری ،حس تعلق به محل زیسـت و
فعالیت خود در فضاهای شهری است .این حس ،عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسـی و
رفتاری ویژه برای افراد خاص میشود .حس مکان و تعلق مکانی عالوه بر اینکه موجب احسـاس راحتـی از یـک محـی
میگردد ،باع دستیابی به هویت برای افراد میشود (مشکینی و همکـاران .)42 :1393،در شـرای حاضـر ،در بهتـرین
حالت ،بناهای احداثی در بافت موجود تنها پاسخگوی نیاز به سرپناه کاربران میباشد و توجهی به نیازهـای روانشـناختی
آنها نشده است (عنانهاد و همکاران .)74 :1398،فقدان حس مکان در توسعه شهری بهویژه در فضاهای جدید شـهرها و
بهتبع آن ،عدم احساس تعلق به آنها از مشکالت پنهانی است که در درازمدت احسـاس بیریشـگی را در سـاکنان ایـن
محی ها دامن میزند و رابطه انسانها را با یکدیگر و با محی زندگیشان به بیتفاوتی میکشـاند (دانشپایـه و حبیـب،
 .)18 :1396این در حالی است که از دیدگاه برنامهریزی شهری ،فضای شهر بهعنوان محی زیسـت انسـانی بایـد بتوانـد
شرای و بسترهای الزم را برای تعامالت دوسویه (تعامالت اجتماعی ـ فرهنگی انسان با انسـان و محـی ) و درك بهتـر
محی فراهم نماید و این ممکن نمیگردد ،مگر آنکه انسان نسبت به محـی احسـاس تعلقخـاطر نمایـد .درواقـع بـدون
احساس تعلق به مکان نمیتوان به احساس زیبایی و لذت زیباییشـناختی دسـتیافت (ولـدبیگی و حبیبیـان-45 :1394،
 .)44ازآنجاکه نشانههای شاخص شهری از مهمترین عوامل هویت شهری هستند کاهش آنها میتواند تهدیـدی جـدی
هم برای هویت شهرها و هم برای حس تعلق ساکنین به محالت بـه شـمار آیـد .بنـابراین ،تقویـت و پررنـگتر کـردن
نشانههای موجود ،در کنار راهکارهای مناسب دیگر ،میتواند خوانایی شـهرها را تقویـت نمـوده و موجبـات تـداوم هویـت
شهری (ترکاشوند و مجیدی )6 :1398،و ارتقاء حس تعلق را در آنها فراهم آورد .حس تعلق به مکان مفهومی چندبعـدی
است که محققین رشتههای مختلف (جامعهشناسی ،روانشناسی محیطـی و طراحـان محیطـی) جنبـههای گونـاگون ایـن
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مفهوم را مورد ارزیابی قرار دادهاند ( .)Trentelman,2009:194; Windsong,2010:207از مهمترین ویژگیهای
که بر حیات جمعی و رواب اجتماعی تأثیر میگذارد ،تعلق به مکان خاصی است (ضیابخش .)2 :1399 ،بعضی از محققان
وجود حس تعلق به مکان را از چندین جهت مثبت ارزیابی کردهاند .اول آنکه حس تعلق به مکـان باعـ بـرآورده شـدن
بسیاری از نیازهای روحی انسان مانند (داشتن احساس امنیت ،آزادی ،حـریم ،آسـایش روانـی و فیزیولـوژیکی) میگـردد
( )Scannell & Gifford,2017:122و از سـوی دیگـر باعـ ارتقـاء الگوهـای رفتـاری افـراد شـده ( & Vaske

 )Kobrin,2001:16و با ایجاد احساس مسئولیتپذیری افراد را وادار به حل مسائل و بحرانهای مکان و فضای کالبـدی
مینماید ( .)Comstock et al,2010:4ساختار شهرهای امروزی و بهنوعی بافت جدید شهری ،با مشخصههایی نظیـر
گسسته شدن مفهوم محالت ،پیدایش فضاهای جدید شهری با معمـاری بیگانـه بافرهنـگ بـومی (یزدانـی و همکـاران،
 ،)10 :1398حاکمیت نظم خشک مقیدی بهجای تنوع اجتماعی (دانشپور و شیری ،)18-19 :1394،بحران هویت ،فقـدان
پویایی و رابطهٔ احساسی و عاطفی میان ساکنان (محمدمرادی و همکاران ،)174 :1398،شناخته میشوند.
شهر زنجان یکی از شهرهای با قدمت طوالنی و هویت و نشانههای شاخص شهری طی دورههـای مختلـف دسـتخوش
تغییرات اجتماعی ،کالبدی شده است و در حال حاضر فضای کالبدی و فیزیکی شهر بهگونهای است که بهوضوح میتوان
شاخصها و نشانههای هویتی را در بافت محالت شهر یافت .لذا در این پژوهش هـدف آن اسـت کـه تـأثیر نشـانههای
شهری بر حس تعلق به مکان بررسی شود .در این راستا شش محله از شهر زنجان بهعنوان نمونههای موردمطالعـه ایـن
پژوهش موردبررسی و مقایسه قرارگرفته است .با توجه به اهمیت حس تعلق به مکان در پایدار محالت مختلـف شـهری،
سؤالهای اساسی که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن هستند عبارتاند از :وضعیت حس تعلق به مکـان در
میان ساکنان محالت (منتخب) شهر زنجان به چه صورتی است؟ نقش نشانههای شهری بر حس تعلق به مکان در بـین
ساکنان به چه میزان است؟
یان )2019(1در پژوهشی به بررسی نقش نشانههای شهری در برند تجاری شهر سئول بهعنوان یک شهر جهانی پرداخته
است این مقاله استدالل میکند که اگرچه نشانههای معاصر شهری در شهر سئول امکان تبدیلشدن به مناظر تجـاری را
دارند ،اما همه آنها در تبدیلشدن به یک نسخه ساده یا یک مد موقتی کوتاه نمیمانند .بلکه شرای بازتولیـد هـر نقطـه
عطف عمیقاً وجود دارد و شکاف بین آرمان و واقعیت نتایج متفاوتی را بـه همـراه دارد .آلکـان بـاال )2016(2در پژوهشـی
تحت عنوان نشانهها در فضاهای شهری شهر قونیه در ترکیه را مورد بررسی قرار داده است .و به این نتیجه رسیده اسـت
که نشانههای فضاهای شهری بهعنوان نشانههای مرجعی برای شهروندان هستند که جهتیابی را در یک محـی ناآشـنا
آشنا میکنند .با تجزیهوتحلیل یافتههای حاصل از مصاحبه شش نوع مختلف از نشـانههای شـهری بهدسـتآمده اسـت.
منظره – میدان ،ساختمانهای بلندمرتبه – آسمانخراشها ،حافظه شخصی – ادراك شخصی ،الگوی گردش ،نشانههای
تاریخی در شهر .دویران و احمدی ( )1399در پژوهشی به بررسی تولید فضاهای پیاده راهـی و پایـداری هویـت و حـس
مکانی شهروندان در پیاده راه خیابان امام شهر زنجان بـه مطالعـه پرداختهانـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه ســطح
شاخصهای ایجادکننده هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه شهر زنجان از حد استاندارد باال بوده و نزدیـک بـه حــد
مطلـوب میباشد .همچنین شاخصهای هویت و حس تعلق مکانی با همدیگر همبستگی با جهت مثبت و متوس داشـته
و بهطور پیوسته با همدیگر عملکرد یافتهاند .میزان اثر هرکدام از شاخصها در ضــریب رگرســیونی اســتاندارد نشــده
مشابه ولی در ضریب تعیین استانداردشده (مستقیم و خالص) متفاوت از هم میباشند .اثر شـاخصهای مـورد بررسـی بـر
هو یت و حس تعلق مکانی منجر به تعدد میزان و زمان حضور در فضای پیاده راه شده و مــراودات اجتمــاعی را توسـعه
1 . Yun Jieheerah
2 . Alkan Bala
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داده است .حبیبی و همکاران ( )1397در پژوهشی به تبیین حس تعلق به مکان و هویت در فضاهای شهری با تأکیـد بـر
بازارهای سنتی پرداختهاند .که حس تعلق به مکان که عامل مهـم در شـکلگیری پایـههای ارتبـاطی اسـتفادهکنندگان و
محی میباشد ،نهایتاً منجر به ایجاد محی های باکیفیت میگردد .دراینبین عواملی نظیـر :عوامـل کالبـدی ،کـارکردی،
اجتماعی و ادراکی که خود دارای ریز معیارهایی نیز هسـتند ،مهمتـرین مؤلفـههای شـکلدهنده حـس تعلـق بـه مکـان
میباشد .موسوی و شکور ( )1397در پژوهش خود تحت عنوان بررسی و نقش نشانههای شهری بـا تأکیـد بـر شناسـایی
هویت فضا (مطالعه موردی :بلوار شهید چمران شـیراز) ،پرداختهانـد .نتـایج نشـان داده اسـت کـه نشـانههای شـهری از
مهمترین عناصر یاریرسان در امر خوانش شهر و از عناصر مهم هویت بخشی در جامعه است .بیشترین تـأثیر را ضـریب
همبستگی شهروندان با فضای شهری مربوط به جنبههای کارکردی و کمترین تأثیر را مواجهه و خوانش دارد ،بنابراین با
استفاده از نماد و نشانهها میتوان به تقویت خوانایی و هویت بلوار چمران شـیراز کمـک خواهـد نمـود .نصـر ( )1396در
پژوهشی به بررسی جایگاه نشانههای شهری در واکاوی مؤلفههای هویت و فرهنگ در سیمای شهر ایرانی پرداخته است.
نتایج حاصل حاکی از ضرورت توجه به نشانهشناسی شهری برای بازنمایی مؤلفههای هویت فرهنگی در شهرها است کـه
در ارتقاء کالبدی – فضایی ارزشهای شهری بسیار قابلتوجه میباشد .سجاد زاده و وحـدت ( )1395در پژوهشـی تحـت
عنوان نقش منظر فضاهای شهری در میزان حس تعلق به مکان از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی :میدانهای شـهری
همدان) ابعاد حس تعلق منظر شهری را در سـه مؤلفـه انسـانی ،معنـایی – ادراکـی ،کالبـدی – فیزیکـی و  21شـاخص
طبقهبندی و ارائه نمود .به این نتیجه رسیدند که از بین این مؤلفـهها و عوامـل تحقیـق ،شـاخصهای بافـت و تزئینـات،
نمادها و نشانهها ،رویدادهای جمعی و فردی در میدان امام خمینی ،شاخصهای پوشش سبز و طبیعی ،هویت ،ارزشهای
فرهنگی و تاریخی در میدان باباطاهر ،شاخصهای رنگ و فرم عناصر ،نمادها و نشانهها ،ارزشهای فرهنگی – تـاریخی
در میدان بوعلی سینا و شاخصهای پوششهای سبز و طبیعی ،یادمانهای تاریخی ،تعـامالت اجتمـاعی در میـدان شـیر
سنگی بیشترین بار مؤثر را در میزان حس تعلق مکان نسبت به میدانهای موردمطالعه داشتهاند.
مطالعه و بررسیها در رابطه با پیشینه تحقیق نشان داده که تاکنون در رابطه بـا نقـش نشـانههای شـهری در رابطـه بـا
هویت ،فرهنگ ،خاطرات جمعی و  ...بیشتر مطالعات صورت گرفته است .در این پژوهش از میـان عوامـل معرفیشـده در
حس تعلق به مکان به موضوع ادراك و نشانه پرداختهشده است .بایـد در نظـر داشـت کـه حـس تعلـق در محی هـا بـا
عملکردها و مقیاسهای مختلف قابلبررسی و مطالعه است .یکی از محی هایی که در سطح یک شهر به مطالعـه حـس
تعلق در آن پرداخته میشود «محله» است .یک محله از یک شهر با توجه به ابعاد قابللمس و سطح روابـ اجتمـاعی و
احساسات مشترك میان ساکنین ،بستری مناسب برای شکلگیری احساس تعلق و مطالعه آن است .از بررسـی مطالعـات
صورت گرفته مشخص گردید که تاکنون در رابطه با نقش نشانههای شهری در بح برند سازی شهری ،ارتقاء تجـاری،
هویت و فرهنگ ،سرمایه اجتماعی مطالعاتی صورت گرفته و تاکنون در رابطه با نشانههای شهری و ارتباط آنها با حـس
تعلق مطالعه جامعی وجود ندارد .این مطالعه نیز با این هدف محالت (شش محله منتخب) شهر زنجان را موردبررسی قرار
داده است.
مبانی نظری
شهر ساختاری است که داللتکنندهها را به کار میگیرد و این توجه خاص به چگـونگی کـاربرد داللتکنندههاسـت ،کـه
علم نشانهشناسی شهر را پیریزی میکند (ماجدی و زرآبادی .)49 :1389،توجه به این نکته ضروری است کـه نمادهـا و
نشانهها وسیلههای بالقوه برای رساندن معناست (مدنی پور .)102 :1379،نشانهشناسی مطالعـه پدیـدهها بـر پایـه روابـ
داللتی است که به آفرینش و تولید معنا میپردازد (حسنی میانرودی و همکاران .)244 :1398،تأثیر نشانه در سیمای شهر
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عالوه بر هویت ،تنوع است که آن را از بیحالتی و یکنواختی که پسندیده طبع آدمی نیست درمیآورد .بنابراین استفاده از
نشانه اهمیت دارد زیرا دریافت حقیقت و معنای واقعی اغلب در قالبی غیر از قالب نشانه و رمز بهدرسـتی ادا نمیشـود ،در
شهرسازی این مرزوبوم بهکرات نشانهها و نمودهایی از کاربرد رمزین اشیا و اشکال برخورد میکنیم که عالوه بـر ایفـای
نقش ظاهری خود چه در قالب تزئینات ،هندسه ،فرم و غیره مخاطب خود را با الیههای مختلفی از معنا و حقیقتی کـه در
ورای ذهن طراح خود است آشنا میکند ،نشانهها چیزهایی هستند کـه بـرای انسـان معنادارنـد (.)Sojoudi,2014:72
بهکارگیری نشانهشناسی بهمثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویـت ،اسـتعارهها و داللتهـای تصـریحی و تلـویحی در
ساختار شهر ،نمودی از کاربرد نشانهشناسی شهری است (ماجـدی و زرآبـادی .)49 :1389 ،درك نشـانهها بـهطور کـامالً
ناخودآگاه از طریق ارتباط دادن با نظامهای از هنجارها و قراردادهای اجتماعی بر حس تعلق به مکان اثرگذار است .حس
مکان موجب ایجاد حس رضایتمندی در استفادهکننده شده و با یادآوری فرهنگ یا تاری یک اجتماع و یا تجـارب ذهنـی
گذشته فرد ،بر مفهوم هویت تأکید کرده و کیفیـات فضـای ساختهشـده را بـرای مخاطـب ارتقـاء میبخشـد (رضـویان و
همکاران .)91 :1393 ،تعلق مکان بهعنوان پیوندی مؤثر که مردم با قرارگاههای مکانی برقرار میکننـد تعریـف میشـود،
جایی که آنها تمایل به ماندن دارند و جایی که آنها احساس راحتی و امنیت دارند (حبیبی و همکاران .)2 :1396 ،تعلـق
به مکان که بر پایه حس مکان به وجود میآید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است .این حس بـه پیونـد فـرد بـا
مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان میداند و بر اساس تجربههای خود از نشانهها ،معانی ،عملکردهـا و
شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور میسازد و مکان برای او قابلاحترام میشود ( .)Steele,1981:67حس
تعلق به محی های شهری اگرچه در حیطه بعد اجتمـاعی و روانـی محسـوب میگـردد ،لـیکن تـأثیرات بسـیار عمیـق و
قابلتأملی بر محی کالبدی و عینی شهرها دارد .تأثیرات عینی و کالبدی به همراه اهمیتی که از جنبه روانـی و اجتمـاعی
داراست ،موجب شده است که این بعد روانی از شهر ،جنبهای شاخص و مهم در مطالعات شـهری پیـدا کنـد .در برخـی از
مطالعات نخستین به این موضوع اشاره گردیده که حس تعلق ،گونهای از حس در «خانه» بـودن اسـت .بـر ایـن اسـاس
مطالعـات بسـیاری ( Kasarda&Janowitz,1975:332, Barton & Rodgers,1961; Fried & Glecher,
 )1975: 311صورت گرفته که پرسش اساسی این مطالعات از مردم این است که آیا آنها زمانی کـه در محلـه هسـتند
احساس در خانه بودن میکنند؟
در ابتداییترین مفهوم میتوان حس تعلق را عامل پیوند مردم و مکان دانست .در تعاریف دیگری که محققان ارائه کردهاند
بیان داشتهاند که حس تعلق پیوند مؤثر و مثبتی میان فرد و مکان است کـه حـاوی بـار عـاطفی بـرای شـخص میباشـد
( .)Oktay,2009:8آلتمن و الو تعلق به مکان را پیوندی میان مردم و مکان میدانند که شامل عوامـل مـؤثر متفـاوت،
ارتباطات اجتماعی و مکانها با مقیاسهای مختلف است ( .)Altman & Low,1992:5ایـن پیونـد عـاطفی میتوانـد
میان یک فرد و محی های معنادار شهری (همچون کوچه ،خیابان ،محله ،شهر و مانند آن) باشد و یا با محی های طبیعی
برقرار گردد ( .)Gifford & Scannell,2010; Manzo,2005:73در یک نگاه کلـی بایـد حـس تعلـق را یکـی از
جنبههای «حس مکان» دانست .حس مکان آن چیزی است که توس فرد از محی شناسایی میگردد (بهزاد فـر،1386 ،
 .)66حس مکان خود به سه جنبه «هویت مکان»« ،وابستگی به مکان» و «تعلق به مکان» تقسیم میشود .هویت مکان
مجموعه احساساتی اسـت کـه بهواسـطه آنیـک فـرد نسـبت بـه یـک مکـان معنـا و هـدفی میبخشـد ( Giuliani,
 . )1993:278در خصوص وابستگی باید بیان کرد که این جنبه از حس مکان به میزان پاسـخگویی محـی در برطـرف
کردن نیازهای فرد میپردازد (.)Jorgensen,2001:240
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش در حیطه تحقیقات توصیفی – تحلیلی قرار دارد .جمـعآوری دادههـا بـه
روش اسنادی – کتابخانهای و روش میدانی انجامشده است .در این تحقیق بـهمنظور دریافـت تصـویر ذهنـی سـاکنین و
بررسی نحوه تأثیر نشانه در احساس تعلق ساکنین ،شش محله از شهر زنجان موردمطالعه واقعشدهاند .این محالت شامل
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سبزه میدان ،سعدی ،کوچه مشکی ،انصاریه ،کارمندان و گل شهر هستند .این شش محله قدمتهای متفـاوتی دارنـد و در
بافت درونی (تاریخی) ،میانی و جدید شهر زنجان واقعشدهاند .بر اساس فرمول کوکران و بر این اساس که هر محله چند
نفر ساکن دارد ،در کل در این شش محله تعداد  300پرسشنامه تهیهشده که از این تعداد در هر محله بهصـورت مسـاوی
 50عدد پرسشنامه توزیع گردید .در سنجش میزان حس تعلق در این محالت از پرسشهایی استفادهشده که در مطالعـات
پیشین برای سنجش این بعد به کار گرفتهشدهاند ( Bonaiuto,2003; Hidalgo,2001; Oktay,2009; Ujang,
 .)2010; Ryan,2005برای بررسی روایی (صـوری) پرسشـنامه مـذکور از نظـرات اسـاتید دانشـگاهی ،کارشناسـان و
متخصصان مربوطه استفادهشده است و همچنین برای بررسی پایایی آن ،از پیشآزمون استفاده بهعملآمده است .به ایـن
صورت که تعداد  30پرسشنامه در خارج از محدوده مطالعاتی توزیع و تکمیل شد و ضریب آلفای کرون بـاخ محاسبهشـده
برای بخشهای مختلف پرسشنامه ،باالتر از  0/7بود و نشاندهنده پایایی ابزار مورداستفاده بود .برای توزیع پرسشنامه در
محدوده موردمطالعه کامالً تصادفی ساده استفادهشده اسـت .بـرای تجزیـهوتحلیل دادههـای گردآوریشـده متناسـب بـا
سؤاالت پژوهش از نرمافـزار  spssو آزمونهـای ضـریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون خطـی استفادهشـده اسـت.
شاخصهای بررسیشده در پژوهش ،شامل موارد مطرحشده در جدول  1میباشند.

ابعاد
کاربری

نشانههای
شهری

محل استقرار
در بافت
تمایز فرمی –
اندازهای
ارتفاعی
مشاهدهپذیری

کالبدی -
فضایی
حس تعلق
ادراکی –
شناختی
اجتماعی –
فرهنگی

جدول شماره  .1معیارهای بازشناسی نشانههای شهری
معیارها
خاص و متمایز از واحدهای مجاور خود و حتی مستقر در کل شهر
بار کاربریهای اطراف سازگار باشد
عمومی باشد
به نحوی در بافت استقرار یابد که بیشترین میزان نفوذپذیری را داشته
باشد
در قسمتهایی از بافت مکانیابی گردد که کریدور بصری مطلوبی به آن
وجود داشته باشد
طوری استقرار یابد که دسترسی به آن راحت و بی مشکل باشد
فرمی متمایز نسبت به اطرافش داشته باشد
دارای اندازهای متفاوت نسبت به دانههای اطراف باشد
تأکید بر جزییات معماری یک لبه ،که آن را تبدیل به یک نشانه میکند
برجسته کردن بخشهایی از بنا که تمایز فضایی یا بصری ویژهای را
ایجاد میکند
عناصر طبیعی و آسایش محیطی
کیفیتهای فضایی
دسترسی و نفوذپذیری
کارکردها و فعالیتها
مبلمان و تجهیزات
هویت
خوانایی
زیبایی و نماد
تعامالت اجتماعی
زمان

منابع
پورجعفر و منتظر الحجه
()1389
ترکاشوند و مجیدی ()1392
بنتلی ،ای ین و همکاران
()1385

گروتر ()1386
ترکاشوند و مجیدی ()1392
حقگویی ()1390

محدوده موردمطالعه
شهر زنجان مرکز استان زنجان و شهرستان زنجان در شمال غربی ایران واقعشده است .بر اساس آمار منتشرشـده دارای
 521302نفر جمعیت در سال  1395میباشد .بیستمین شهر کشور ازلحاظ جمعیت محسوب میشود .شهر زنجـان در دره
زنجان چای از شاخههای قزلاوزن قرارگرفته و سر راه شوسه و راهآهن تهران بـه تبریـز میباشـد .زنجـان از شـمال بـه
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شهرستان طارم و خلخـال و میانـه و از مشـرق بـه سـلطانیه و طـارم و از جنـوب بـه خدابنـده و ایجـرود و از غـرب بـه
شهرستان ماهنشان محدود است و از سطح دریا  1663متر ارتفاع دارد .محالت از نام بانی مساجد و تکایا الهام گرفته یا با
انتساب به صنف خاصی نامگذاری شدهاند .محالت قدیمی دارای عناصـر شـهری منسـجمتری بـوده و بـهعنوان مراکـز
محلهای نقش اساسی را در زندگی عمومی ایفا میکند .این محالت ازنظـر فیزیکـی دارای الگـوی خاصـی اسـت ،بـدین
ترتیب که به عناصری از قبیل مسجد ،تکیه ،حمام ،مراکز خرید روزانه ،مراکز خـدماتی ،آبانبـار ،فضـای مشـاعی جهـت
انجام مراسم مذهبی ،سنتی و تجمعهای عمومی و باالخره محل بازیهای کودکانه مجهزند .بهطوریکه ایـن مراکـز تـا
امروز با حفظ عملکردهای نخستین در تکاپوی حیات در محالت نقش اساسی دارند .در این پژوهش شش محله بهعنوان
محدوده مورد مطالعاتی پژوهش انتخاب شدند .مالك انتخاب این شش محله انتخاب از محالت بافت درونی ،بافت میانی
و بافت جدید شهر بوده است که هرکدام دو نمونه انتخاب گردید .موقعیت این محالت در شهر زنجـان نسـبت بـه سـه
بافت تاریخی ،درونی و میانی نیز در نقشه  1نمایش دادهشده است .در جدول  2قدمت ،محل قرارگیری ،نام محالت آورده
شده است.
جدول شماره  .2محالت موردمطالعه ،قدمت و محل قرارگیری آنها
محل قرارگیری
قدمت
نام محله
بافت درونی
تاریخی
سبزهمیدان
بافت درونی
تاریخی
سعدی
بافت میانی
دهه 60
کوچه مشکی
بافت میانی
دهه 60
انصاریه
بافت جدید
دهه 90
کارمندان
بافت جدید
دهه 90
گل شهر

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
یافتههای حاصل از پرسشنامههای تکمیلشده در میان ساکنان محالت نشان میدهد ازنظر وضعیت جنسی پاسـخگویان
 67درصد مرد و  33درصد زن بودهاند .میانگین سنی 44 ،سال بوده است و در این میـان سـن جـوانترین و مسـنترین
پاسخگو ،به ترتیب  19و  67سال میباشد .در خصوص مدت اقامت ساکنان نتایج نشان میدهد میانگین ایـن متغیـر 26
سال است .در خصوص وضـعیت تحصـیلی آنهـا یافتـهها نشـان داد  8درصـد پاسـخگویان بیسـواد 18 ،درصـد دارای
تحصیالت زیر دیپلم 24 ،درصد در حد کاردانی 32 ،درصد در سطح کارشناسی و  18درصد دارای کارشناسی ارشد بـاالتر
بودهاند .از دیگر سؤاالت مربوط به آماره توصیفی بررسی سنجش میـزان حـس تعلـق سـاکنین در هـر یـک از محـالت

64

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،2تابستان 1400

ششگانه شهر زنجان با استفاده از پرسشهای هدفمند بوده است که در این راستا هشت سـؤال مـورد سـؤال قرارگرفتـه
است که نتایج آن در نمودارهای زیر نشان دادهشده است .تصویر  5نمایشدهنده این موضوع است.

شکل شماره  .2نمودار درصد پاسخ ساکنین به سؤاالت سنجش حس تعلق در محالت ششگانه

با توجه به نتایج بهدستآمده در نمودارهای فوق میتوان حس تعلق محالت ششگانه را به شرح نمودار زیر استخراج
کرد :حس تعلق ساکنین در محله سبزهمیدان  70درصد ،محله سعدی  52درصد ،محله کوچه مشکی  64درصد ،محله
انصاریه  64درصد ،محله گل شهر  48درصد و محله کارمندان  62درصد است.
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شکل شماره  .3نمودار درصد حس تعلق ساکنین در محالت ششگانه

بر این اساس میتوان بهصورت میانگین ،درصد حس تعلق ساکنین را در سه بافت تاریخی ،میانی و جدید به دست آورد.
این موضوع در تصویر  4نشان دادهشده است .در بافت تاریخی یا قدیم میانگین احساس تعلق  61درصد ،در بافت میانی
 64درصد و در بافت جدید  55درصد بوده است.

شکل شماره  .4نمودار درصد حس تعلق ساکنین در سه بافت تاریخی ،میانی و جدید

در پژوهش حاضر متغیر مستقل نشانههای فضاهای شهری و متغیر وابسته حس تعلق به مکـان میباشـد .در ایـن راسـتا
متغیر مستقل با  4شاخص و  10گویه و متغیر وابسته با  3شاخص و  10گویه موردسنجش قرار گرفت.
بهمنظور بررسی اثر نشانههای فضاهای شهری بر حس تعلق مکانی با توجه به مقیاس فاصـلهای دو متغیـر از رگرسـیون
خطی ساده استفادهشده است .با توجـه بهضـرورت خطـی بـودن رابطـه بـین دو متغیـر در ابتـدا از همبسـتگی پیرسـون
استفادهشده است .که نتایج آن در جدول زیر قابلمشاهده است که نشان از رابطه خطی معنیدار و با شدت باال را دارد.
جدول شماره  .3مقدار ضریب همبستگی دو متغیر
میزان اثرگذاری متغیر وابسته
مقدار همبستگی
متغیر مستقل
0/623

در ادامه بهمنظور بررسی اثر متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون خطـی سـاده استفادهشـده اسـت .در رگرسـیون ،متغیـر
مستقل و متغیر وابسته با روش  computeمجموع گویه های هر شاخص و درنهایت متغیر به دست آمد .همانگونه که
در جدول زیر مشخص است مقدار ضریب تعیینشده برابر با  0/511است که حـاکی از توانـایی متغیـر مسـتقل در تبیـین
واریانس متغیر وابسته میباشد .یعنی متغیر مستقل  51درصد از تغییرات وابسته را تبیین میکند و مابقی این تغییرات کـه
به مجذور کمیت خطا معروف است ،تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل میباشند .همچنین مقدار دوربین واتسون برابر بـا
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 1/45است که حاکی از مستقل بودن باقیماندهها از هم است .در جدول زیر میزان اثرگذاری ابعاد متغیر وابسته بر متغیـر
مستقل به تفکیک نشان دادهشده است.

ضریب تعیین
0/206
0/492
0/331
0/233
0/711

جدول شماره  .4مقدار ضریب تعیین تعدیلشده و دوربین واتسون
میزان اثرگذاری متغیر وابسته
دوربین واتسون
خطای استاندارد
ضریب تعیین
برآورد
تعدیلشده
کاربری
3/76
0/204
محل استقرار در بافت
2/28
0/491
تمایز فرمی – اندازهای ارتفاعی
2/44
0/332
مشاهدهپذیری
2/23
0/231
مجموع
1/210
7/165
0/511

در ادامه در جدول  5مقدار رگرسیون و دره آزادی و میانگین مربعات آورده شده است.
جدول شماره  .5مجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون
F
سطح معناداری
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
مدل
480/532
26/26
1
27/26
رگرسیون
0/001
0/54
372
22/81
باقیمانده
373
46/03
مجموع

همانگونه که در جدول  5مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است بـا  26/26و مقـدار باقیمانـده برابـر
است با  22/81و چون مقدار مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجموع مجـذورات رگرسـیون اسـت ،نشـاندهنده ،قـدرت
تبیین (در حد متوس ) مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است .در این مدل مقدار  Fبرابـر اسـت بـا  48/53و میـزان
معناداری آنهم برابر با  0/001است که کوچکتر از  0/005و معنادار است.
در ادامه نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر مستقل (به تفکیک) بر متغیر وابسته را نشان میدهد .با توجـه بـه
اطالعات این جدول مقدار بتا در این مدل درمجموع متغیرهای مستقل  0/623است .بزرگ بودن مقـدار بتـا نشـاندهنده
اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته میباشد.
جدول شماره  .6ضریب رگرسیون استانداردشده و نشده ،آماره تی و سطح معناداری رگرسیون
t
سطح معناداری
ضریب
ضریب غیراستاندارد
مدل
میزان اثرگذاری متغیر
استانداردشده
مستقل
Beta
Std.Error
B
0/000
21/549
1/360
29/220
مقدار ثابت
0/440
کالبدی – فضایی
0/001
9/500
0/109
1/032
حس تعلق به مکان
0/000
14/982
1/469
22/432
مقدار ثابت
0/571
ادراکی – شناختی
0/002
13/715
0/105
1/453
حس تعلق به مکان
0/000
13/232
1/069
1/905
مقدار ثابت
0/802
اجتماعی  -فرهنگی
0/000
26/532
0/071
13/823
حس تعلق به مکان
0/001
9/562
1/327
12/789
مقدار ثابت
0/623
مجموع
0/000
22/138
0/025
0/551
حس تعلق به مکان

آنچه از یافتههای پژوهش میتوان دریافت این است که متغیر مستقل قادر است تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهـد ،و
مدل رگرسیون ازلحاظ آماری معنیدار است و سؤال تحقیق که تأثیر نشانههای فضاهای شهری بر حـس تعلـق میباشـد
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مثبت ارزیابی میشود و میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضـریب نوشتهشـده متغیـر وابسـته
ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد نشانه فضای شهری )0/623( ،واحـد انحـراف معیـار حـس تعلـق
ارتقاء پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت دارند .لذا بر این اسـاس نیـز متوجـه تـأثیر نشـانههای فضـاهای شـهری بـا
شاخصهای کالبدی –فضایی ،ادراکی شناختی و اجتماعی – فرهنگی خواهیم شد.
در راستای پاس به سؤاالت پژوهش میتوان گفت که وضعیت حس تعلق به مکان در میان سـاکنان محـالت (منتخـب)
شهر زنجان با توجه به نتایج حاصل از یافتهها حس تعلق در محالت سبزهمیدان و کوچه مشکی و محله انصاریه و محلـه
کارمندان نسبت به محالت سعدی و گل شهر مطلوبتر ارزیابیشده است که این امر نشان از حـس تعلـق در بافتهـای
میانی را میرساند .همچنین در راستای پاس به سؤال میزان نقش نشانههای شهری بـر حـس تعلـق بـه مکـان در بـین
ساکنان با توجه به آزمونهای بهعملآمده میتوان نقش نشانهها را بر ارتقا حس تعلق به مکان مثبت ارزیابی نمـود چـرا
که نشانههای شهری به میزان  62درصد از حس تعلق به مکان را در بین ساکنان تأمین میکنند.
نتیجهگیری
نشانههای فضاهای شهری با دارا بودن خصوصیتی چون یادآوری خاطره ،هویت مداری و ارتقاء حس تعلق به مکان نقش
بارزی در فضاهای شهری ایفا میکنند .ازاینرو نشانهها بهعنوان ابزاری بااهمیت جهت تداوم و ارتقاء حس تعلق محسوب
میشوند .حس تعلق بهعنوان آنچه درگذشته بهعنوان حس در خانه بودن تفسیر میشد و در حال حاضر بهعنوان پیونـدی
عاطفی میان فرد و مکان تلقی میشود ،تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد .این عوامل شامل عوامل کالبدی ،اجتماعی،
ادراکی ،فرهنگی است .از میان این عوامل عامل ادراك و نقش انگیزی شکل یافته از نشانهها بر حس تعلـق افـراد مـؤثر
است که در این مطالعه به آن پرداختهشده است .مطالعهای که بهصورت میدانی و با تکمیل پرسـشنامه توسـ سـاکنین
شش محله از شهر زنجان انجام شد .هدف از این مقاله بررسی نقش نشانههای فضاهای شهری در ارتقاء حس تعلـق بـه
مکان بوده است .که دادههای بهدستآمده با روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسـیون خطـی سـاده انجامشـده
است .نتایج نشان داد که حس تعلق افراد با تعداد نشانه بیشتر در نقشه ذهنی نسبت بـه افـراد دیگـر ،از میـزان بـاالتری
برخوردار است .میزان حس تعلق از تحلیلهای صورت گرفته و رابطـه معنـاداری کـه در آزمـون پیرسـون بـا اسـتفاده از
نرمافزار  SPSSانجام شد ،برای هرکدام از محالت مشخص و پس از تطبیق با تصاویر ذهنی اخذشده تحلیل گردید.
درنهایت باید بیان کرد بر اساس یافتههای تحقیق افراد با حس تعلق باال دارای نشانههای زیادی در نقشههای ذهنی خود
از محله هستند .این افراد به نشانههایی اشاره میکنند که از جنس کالبدی و فعالیتی هستند و تعلق آنها بـه دو صـورت
کالبدی و فعالیتی است .عمده این افراد در محالت با قدمت تاریخی و میانی قرار دارند که نشانهها در آنها تعداد بیشتری
دارد .در سطح دوم تعلق که افراد با تعلق متوس قرار دارند ،در محالت میانی و تـاریخی قـرار دارنـد .ایـن افـراد نیـز در
نقشههای شناختی خود به نشانههایی بیشترین اشاره را داشتهاند که از جنس کالبدی و فعالیتی بودند .همچنین تعلق آنها
از جنس کالبدی و فعالیتی بوده است .در سطح آخر افرادی که با حس تعلق پایین قرار داشتند عمـدتاً ،در محـالت جدیـد
ساکن بودهاند که این افراد به نشانههای کمتری در نقشههای ذهنی خود اشاره داشتهاند و ایـن نشـانهها بیشـتر صـرفاً از
جنس کالبدی و یا صرفاً فعالیتی بودهاند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین نشانههای فضاهای شهری و حس تعلق به مکان رابطه مستقیم با  0/623درصد
و با شدتی قوی و معنیدار برقرار است .بدین معنی که با افزایش تعداد نشانههای فضاهای شهری در محالت موردبررسی
حس تعلق به مکان نیز در بین ساکنین نیز بیشتر میشود .و با گسترش این امر شرای و بستر مناسبتری جهـت ارتقـاء
حس تعلق به مکان در محالت فراهم میشود .بهطورکلی میتوان به تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسـته تائیـد و رابطـه
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معناداری بین آنها اشاره کرد.
در مطالعات بسیاری پیشازاین به موضوع تأثیر قدمت سکونت بـر حـس تعلـق سـاکنین پرداختهشـده اسـت (احمـدی و
همکاران ،1393 ،حسینی و باقریان1393 ،؛ .)Giuliani & Feldman,1992; Altman & Low, 1993در بیشـتر
این مطالعات میان حس تعلق و طول مدت سکونت افراد رابطه مستقیم و معناداری دیدهشده است .در تعدادی محـدود از
مطالعات پیشین عامل قدمت محی بهعنوان یک فاکتور مؤثر در احساس تعلق ساکنین در نظر گرفتهشـده اسـت .لـیکن
رابطه ادراك و تعداد نشانههای موجود در نقشه ذهنی تصویر شده در بهرهبرداران از محی موضوعی است که پـیشازاین
موردمطالعه قرار نگرفته است .در ادامه در راستای تحقق اهداف پژوهش و متناسب با نتـایج و یافتـههای بهدسـتآمده از
اطالعات پیشنهادهایی ارائه میشود.
 افزایش حس تعلق مکان از طریق انتقال صحیح باورها و تعهدات در عرصه-های عمومی با اسـتفاده از نشـانهها و
عناصر شهری
 وارد نمودن و درگیر کردن شهروندان درصحنههای و فعالیتهای اجتماعی
 ایجاد خاطرههای جمعی در فضاهای شهری از طریق برگزاریها و جشنوارهها در محالت با کمک سرای محالت
 توه به عناصر کالبدی و محیطی از قبیل جدارهها ،جزییات و تزئینات و مبلمانها و ...
 اجتناب از ایجاد فضاهای تک عملکردی و صرفاً تجاری
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
منابع
)1
)2
)3
)4
)5
)6

)7

)8
)9

احمدیه ،مژگان ( )1385شهر فضای سبز ،زیبایی ،فصلنامه جستارهای شهرسازی ،دوره  ،5شماره  17و  ،18صص.86-93 .
بنتلی ،ای ین ( )1385محی های پاسخده ،ترجمه مصطفی بهزادفر ،چاپ دوم ،تهران :مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
ترکاشوند ،عباس و مجیدی ،سحر ( )1392بازشناسی برخی نشانهها در فضاهای شهری ،انجمن علمی معماری و شهرسـازی
ایران ،دوره  ،4شماره  ،2صص.5-15 .
جوان فروزنده ،علی و مطلبی ،قاسم ( )1390مفهوم حس تعلق به مکان و عوامـل تشـکیلدهنده آن ،هویـت شـهر ،دوره ،5
شماره  ،8صص.27-38 .
حبیبی ،داوود؛ حبیبی ،دیانا؛ کساالیی ،افسانه؛ گرجی پور ،فاطمه؛ توکلی ،مهرداد ( )1397تبیین حس تعلق به مکان و هویـت
در فضاهای شهری با تأکید بر بازارهای سنتی ،معماری شناسی ،دوره  ،1شماره  ،3صص.1-8 .
حسنی میانرودی ،نسیم؛ ماجدی ،حمید؛ سعیده زرآبادی ،زهـرا سـادات؛ زیـاری ،یوسـفعلی ( )1398بررسـی تطبیقـی میـزان
خاطرهانگیزی فضاهای شهری با استفاده از الگوهای نشانه شناختی ،مورد مطالعاتی :میدانهای آزادی و حسنآباد ،معماری و
شهرسازی آرمانشهر ،دوره  ،12شماره  ،29صص.241-255 .
حقگویی ،منیره ( )1390ارزیابی تصویر ذهنی شهروندان از محورهای فعال شهری در شب و روز (مطالعـه مـوردی :خیابـان
انقالب مابین میدان انقالب و چهارراه ولیعصر) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیـت
مدرس.
دانشپایه ،نسار و حبیب ،فرح ( )1396معیارهای اصلی شکلگیری حس مکان در پهنـههای توسـعه جدیـد شـهری مطالعـه
موردی :منطقه  22و  4شهرداری تهران ،فصلنامه مطالعات شهری ،دوره  ،7شماره  ،25صص.17-30 .
دانشپور ،عبدالهادی و شیری ،الهام ( )1394عناصر کالبدی کارکردی شکلدهنده به هویت بافتهـای تـاریخی شـهر ایرانـی
اسالمی ،فصلنامه نقشجهان ،دوره  ،5شماره  ،1صص.17-25 .

کریمی و همکاران  /نقش نشانههای فضاهای شهری در ارتقاء حس تعلق به مکان …

)10
)11
)12
)13
)14
)15

)16

)17
)18

)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25

69

دانشپور ،عبدالهادی و صفار سبزوار ،فاطمه ( )1397تحلیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکـان در مرکـز قـدیمی
شهر سبزوار ،پژوهش و برنامهریزی شهری ،دوره  ،9شماره  ،33صص.125-136 .
دویران ،اسماعیل و احمدی ،حسین ( )1399تولید فضاهای پیاده راهی و پایداری هویت و حـس مکـانی شـهروندان مطالعـه
موردی :پیاده راه خیابان امام شهر زنجان ،فصلنامه شهر پایدار ،دوره  ،3شماره  ،4صص.29-42 .
رضویان ،محمدتقی؛ شمس پویا ،محمدکاظم؛ مالتبارلهی ،عبداهلل ( )1393کیفیت محی کالبدی و حس مکان (مورد شناسی
دانشجویان دانشگاه شاهید بهشتی تهران) ،نشریه جغرافیا و آمایش شهری منطقهای ،دوره  ،4شماره  ،10صص.87-96 .
سجاده زاده ،حسن و وحدت ،سجاد ( )1395نقش منظر فضاهای شهری در میزان حس تعلق به مکان از دیـدگاه شـهروندان
(نمونه موردی :میدانهای شهری همدان) ،نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،سال  ،8شماره  ،2صص.88-45 .
ضیابخش ،ندا ( )1399بررسی مقایسهای حس تعلق به مکان در محالت گلشن و قنـات کـوثر منطقـه  4شـهرداری تهـران،
فصلنامه شهر پایدار ،دوره  ،3شماره  ،4صص.1-14 .
عامری سیاهویی ،حمیدرضا؛ احمدی سرخونی ،فاطمه؛ سایبانی ،بنفشه ( )1396بررسی عملکرد نشـانههای شـهری بـر درك
مردم از محی شهری مطالعه موردی :شهر بندرعباس ،کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسالمی و تاریخی ایران،
دوره  .1شیراز.
عنانهاد ،محمود؛ غالمعلیزاده ،حمزه؛ اسدی ملک جهـان ،فرزانـه ( )1398سـنجش حـس تعلـق بـه مکـان و حفـظ هویـت
واحدهای مسکونی در محله شهری ،مطالعه موردی :محله قدیمی ساغریسازان رشت ،پژوهشهای بومشناسی شهری ،سـال
 ،10شماره  ،19صص.73-88 .
ماجدی ،حمید و زرآبادی ،زهرا سادات سعیده ( )1389شهر نشاندار بهمثابه شهر زمینه گرا ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،دوره
 ،3شماره  ،3صص.1-22 .
محمدمرادی ،آرش؛ یزدانفر ،سید عباس؛ فیضی ،محسن؛ نوروزیان ملکی ،سـعید ( )1398سـنجش حـس مکـان و شناسـایی
مؤلفههای مؤثر بر آن در بافت تاریخی تهران (مورد پژوهی :محله تاریخی امامزاده یحیی) ،مطالعات معماری ایـران ،سـال ،8
شماره  ،15صص.173-192 :
مدنی پور ،علی ( )1379طراحی فضای شهری (مترجم :فرهاد مرتضایی) ،تهران ،شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
مشکینی ،ابوالفضل؛ قاسمی ،اکرم؛ حمزهنژاد ،مهدی ( )1393ارزیابی حس تعلق به مکان سـاکنان شـهرهای جدیـد (مطالعـه
موردی :شهر جدید هشتگرد) ،فضای جغرافیایی ،دوره  ،14شماره  ،48صص.41-56 .
منتظرالحجه ،مهدی و پورجعفر ،محمدرضا ( )1389نشـانههای شـهری :تعریـف ،گونـه شناسـی ،مکانیـابی ،برنامـهریزی و
طراحی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات طحان.
موسوی ،سیده ساغر و شکور ،علی ( )1397بررسی و نقش نشانههای شهری بـا تأکیـد بـر شناسـایی هویـت فضـا (مطالعـه
موردی :بلوار شهید چمران شیراز) ،برنامهریزی شهری ،دوره  ،9شماره  ،35صص.1-10.
نصر ،طاهره ( )1396جایگاه نشانههای شهری در واکاوی مؤلفههای هویت و فرهنگ در سیمای شهر ایرانـی ،هویـت شـهر،
سال  ،11شماره  ،1صص.17-28 .
ولد بیگی ،سیوان ( )1396تحلیلی بر اصول و قواعد شهرسازی ایرانی ـ اسالمی با رویکـرد زیباییشناسـی شـهری ،سـومین
کنفرانس ساالنه پژوهشهای معماری ،شهرسازی و مدیریت شهری ،شیراز.
یزدانی ،محمدحسن؛ علی پور ،ابراهیم؛ محمودی ،ایوب ( )1398بررسی و تحلیل هویت محالت شهری بـا تأکیـد بـر حـس
تعلق به مکان (موردمطالعه :محالت سیزدهگانه حاشیه شهر اردبیل) ،جامعهشناسی نهادهـای اجتمـاعی ،دوره  ،6شـماره ،14
صص.9-39 .

26) Abdolhadi Daneshpour & saffar sabzevar, fateme. (2018) An analysis of the physical
factors influencing the place attachment in the old center of Sabzevar, Urban Planning,
Vol. 9, No.33, pp.125-136. [in Persian].
27) Ahmadieh, Mojgan. (2006) City of Green Space, Beauty, Journal of Urban Studies, Vol.5,
No. 17 - 18, pp. 93-86. [in Persian].
28) Alkan Bala, Havva. (2016) Landmarks in Urban Space as Signs, Journal of Current Urban
Studies, Vol.4, No.4, pp.409-429.

1400  تابستان،2  شمارۀ،4  دورۀ،فصلنامه شهر پایدار

70

29) Altman, I. & Low, S, M. (1992) Place attachment, In Place attachment Springer US, (pp. 112).
30) Ameri Siahoui, Hamidreza. & Ahmadi Sarkhoni, Fatemeh. & Saibani, Banafsheh. (2017) A
Study of the Function of Urban Signs on People's Perception of the Urban Environment
Case Study: Bandar Abbas, Conference on Islamic and Historical Architecture and Urban
Research in Iran, Shiraz. [in Persian].
31) Ananahad, Mahmoud. & Golamalizade, Hamze. & Asadi MalekJahan, Farzaneh.
(2019) Measure the sense of belonging to the place and protect the identity of residential
units in the urban area. Case study: Old Quarter of Saghrysazan Rasht, Biannual journal of
Urban Ecology Researches, Vol.10, No.19, pp.73-88. [in Persian].
32) Bentley Ein. (2006) Responsive Environments, translated by Mostafa Behzadfar, Second
Edition, Tehran: University of Science and Technology Publishing Center. [in Persian].
33) Bonaiuto, M. & Fornara, F. & Bonnes, M. (2003) Indexes of perceived residential
environment quality and neighbourhood attachment in urban environments: a confirmation
study on the city of Rome, Landscape and urban planning, Vol.65, No.1, pp.41-52.
34) Comstock, N. & Dickinson, L. & Marshall, J.& Soobader, M.J. & Turbin, M. & Buchenau,
M. & Litt, J. (2010) Neighborhood Attachment and its Correlates: ExploringNeighborhood
Conditions, Collective Efficacy and Gardening, Journal of Environmental Psychology,
Vol.30, No.4, pp.435-442.
35) Daneshpayeh, Nasar. & Habib, Farah. (2017) The main factors affecting the formation of a
sense of place in the new urban development zones (Case Study: Region No.22 & Region
No.4 of Tehran Municipality), Motaleate Shahri, Vol.7, No.25, pp.17-30. [in Persian].
36) Daneshpour, Abdolhadi. & Shiri, Elham. (2015) Functional Physical Elements Shaping the
Identity of Historical Textures of the Islamic Iranian City, Naqsh-e Jahan Quarterly, Vol.5,
No.1, pp.25-17. [in Persian].
37) Daviran, Esmaeil. & Ahmadi. Hossein. (2021) Production of Sidewalks and Stability of
Identity and Sense of Place of Citizens Case study: Imam Khomeini Street Sidewalk in
Zanjan, Journal sustainable City, Vol.3, No.4, pp. 29-42. [in Persian].
38) Fried, M. & Gleicher, P. (1961) Some sources of residential satisfaction in an urban
slum, Journal of the American Institute of planners, Vol.27, No.4, pp.305-315.
39) Giuliani, M, V. & Feldman, R. (1993) Place attachment in a developmental and cultural
context, Journal of Environmental Psychology, Vol.13, No.3, pp.267-274.
40) Habibi, Davood. & Habibi, Diana. & Kaslaee, Afsaneh. & Gorjipour, Fatemeh. &
Tavakoli, Mehrdad. (2018) Explaining the sense of belonging to place and identity in urban
spaces with emphasis on traditional markets, Journal of architecture, Vol.1, No.3, pp.1-8.
[in Persian].
41) Haghgooi, Monira. (2011) Evaluation of citizens' mental image of active urban axes day
and night (Case study: Enghelab Street between Enghelab Square and Valiasr intersection),
Master Thesis, Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University.
[in Persian].
42) Hasani Mianroodi, Nasim. & Majedi, Hamid. & Saideh Zarabadi, Zahra Sadat. &
Ziari,Yousefali. (2019) A Comparative Study of the Memorability Level of Urban Spaces
Using Semiotic Patterns; Case Studies: Azadi and Hasanabad Squares, ARMANSHAHR
Architecture & Urban Development, Vol. 12, No. 29, pp. 241-255. [in Persian].
43) Hidalgo, M, C. & Hernandez, B. (2001) Place attachment: Conceptual and empirical
questions, Journal of environmental psychology, Vol.21, No.3, pp.273-281.
44) Javan Forouzandeh, Ali. & Motalebi, Qasem. (2011) The Concept of Place Attachment and
its Elements, Honiat shahr, Vol.5, No.8, pp. 38-27. [in Persian].
45) Jorgensen, B, S. & Stedman, R. C. (2001) Sense of place as an attitude: Lakeshore owners
attitudes toward their properties, Journal of Environmental Psychology, Vol.21, pp.233-248

71

…  نقش نشانههای فضاهای شهری در ارتقاء حس تعلق به مکان/ کریمی و همکاران

46) Kasarda, J, D. & Janowitz, M. (1974) Community attachment in mass society, American
sociological review, Vol.39, pp.328-339.
47) Madanipour, Ali. (2000) Urban space design (Translator: Farhad Mortezaei), Tehran:
Urban Processing and Planning Company. [in Persian].
48) Majedi, Hamid. & Zarabadi, Zahra Sadat Saeedeh. (2010) Marked city as a contextoriented city, Cultural Research Quarterly, Vol.3, No.3, pp. 22-1. [in Persian].
49) Manzo, L. C. (2005) For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning,
Journal of Environmental Psychology, Vol.25, pp. 67-86.
50) Meshkini, Abolfazl. & Qasemi, Akram. & Hamzehnejad, Mehdi. (2015) The Evaluation of
the Residents Sense of Attachment to Place in the New Towns (Case Study: Hashtgerd
New Town), Geographic Space, Vol.14, No.48, pp.41-56. [in Persian].
51) MohammadMoradi, Arash. & Yazdanfar, Seyed-Abbas. & Faizi, Mohsen. &
NorouzianMaleki, Saed (2019) Measuring sense of place and identifying the effective
components in the historical fabric of Tehran (Case study: The historical neighborhood of
Imamzadeh Yahya), Journal o Iranian Architecture Studies, Vol. 8, No. 15, pp. 173-192.
[in Persian].
52) Montazer Al-Hijja, Mehdi. & Pourjafar, Mohammad Reza. (2010) Urban landmarks:
definition, typology, location, planning and design, first edition, Tehran: Tahan
Publications. [in Persian].
53) Moosavi, seyedeh saghar. & shakoor, ali. (2018) Investigating the role of urban signs with
the emphasis on identifying space (Case study: Shahid Chamran Boulevard, Shiraz), Urban
Planning, Vol. 9, No. 35, pp. 1-10. [in Persian].
54) Nasr, Tahereh. (2017) The Significance of “Landmarks” in Analysis of the Components of
“Identity” and “Culture” in the Image of Iranian City (Case Study: Image of Shiraz City),
Hoviatshahr, Vol.11, No.1, pp. 17-28. [in Persian].
55) Oktay, D. & Rüstemli, A. & Marans, R, W. (2009) Neighborhood satisfaction, sense of
community, and attachment: Initial findings from Famagusta quality of urban life study,
Journal of ITU A/Z, Vol.6, No.1, pp.6-20.
56) Razaviyan, mohammadtaghi. & Shams, Pouya. MohammadKazem. & MolatabarLahi,
Abdollah. (2014) The Quality of Phyisical Environment and Sense of Place Case Study:
ShahidBeheshti University Students, Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol.
4, No.10, pp.87-96. [in Persian].
57) Ryan, R, L. (2005) Exploring the effects of environmental experience on attachment to
urban natural areas, Environment and behavior, Vol.37, No.1, pp.3-42.
58) Sajjadehzadeh, Hassan. & Vahdat, Sajjad. (2016) The role of landscape of urban spaces in
the sense of belonging to the place from the perspective of citizens (case study: urban
squares of Hamadan), New Attitudes in Human Geography, Vol.8, No.2, pp.88-45. [in
Persian].
59) Scannell, L. & Gifford, R. (2017) The experienced psychological benefits of place
attachment, Journal of Environmental Psychology, No.51, pp.256-269.
60) Steele, Fritz. (1981) The Sense of Place, CBI Publishing Company, Boston.
61) Torkashvand, Abbas. & Moheidi, Sahar. (2014) Recognition of some signs in urban spaces,
journal of Iranian Architecture & Urbanism, Vol. 4, No.2, pp.5-15. [in Persian].
62) Trentelman, C. (2009) Place Attachment and Community Attachment: A Primer Grounded
in the Lived Experience of a Community, Journal of Sociologist Society and Natural
Resources, Vol.22, pp.191-210.
63) Ujang, N. (2017) Place Attachment and Continuity of Urban Place Identity, Asian Journal
of Environment-Behaviour Studies, Vol.2, No.2, pp. 117-132.
64) Valad Beigi, Sivan. (2017) An Analysis of the Principles and Rules of Iranian-Islamic
Urban Planning with an Approach to Urban Aesthetics, Third Annual Conference on
Architectural, Urban Planning and Urban Management Research, Shiraz. [in Persian].

1400  تابستان،2  شمارۀ،4  دورۀ،فصلنامه شهر پایدار

72

65) Vaske, J. & Kobrin, K. (2001) Place attachment and environmentally responsible behavior,
Journal of Environmental Education, Vol.32, No.4, pp.16-21.
66) Windsong, E. (2010) There is no Place Like Home: Complexities in Exploring Home and
Place Attachment, Journal of The Social Science, Vol.47, pp.205-214.
67) Yazdani, mohammad hasan. & Alipour, Ebrahim. & mahmoudi, ayyoub. (2020) Analysis
of Urban Neighborhoods’ Identity with Emphasis on Sense of Belonging to the Place (Case
Study: Thirteen Neighborhoods of the City of Ardebil), Journal of Sociology of Social
institutons, Vol. 6, No. 14, pp. 9-39. [in Persian].
68) Yun Jieheerah. (2019) Role of urban landmarks in branding Seoul as a global city, Journal
of Frontiers of Architectural Research, Vol. 8, No.1, pp.44-54.
69) Ziabakhsh, Neda. (2021) Comparative study Sense of place In Golshan neighborhoods and
Ghanat Kowsar District 4 of Tehran Municipality, Journal sustainable City, Vol. 3, No. 4,
pp. 1-14. [in Persian].

