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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
ز اذهنـی فـرد و یکـی  فـاهبـا محـی ، ر فرد میانو ارتباط تعامل  ارتقاء دهندهعامل  عنوانبهحس تعلق به مکان 

های هر آن و راب مؤثرکلیدی توسعه پایدار محلی در فضاهای شهری است؛ لذا شناخت حس تعلق و عوامل  عناصر
یـان تواند به ارتقای شرای  زیستی و محـی  کالبـدی منجـر شـود. از مز موضوعاتی است که میی اکیآنارتقای 

ی هانشـانهیـق است، نقش انگیزی و میزان خوانـایی محیطـی از طر مؤثرعوامل متعددی که بر حس تعلق افراد 
و عناصـر  هانشـانهی نقشه ذهنی سـاکنین محـالت برگرفتـه از ریگشکلفضاهای شهری است. در این خصوص 

های گیری نقشـهبـر شـکل مـؤثری دارد. در این مطالعه ضمن تحقیق در خصـوص عوامـل اژهیونمادین اهمیت 
شده اسـت. بـه ایـن های شهری بر نحوه اثر بر حس تعلق ساکنین پرداختهشناختی و افزایش نقش انگیزی نشانه
هر( که شمشکی، انصاریه، کارمندان و گل  میدان، سعدی، کوچههای سبزهمنظور شش محله از شهر زنجان )به نام

پرسشنامه برای سنجش حس  300اند. تعداد شدهمیانی و جدید هستند، برای مطالعه انتخاب در سه بافت تاریخی،
ر تهیـه بـافزاری مطالعه صورت پذیرفتـه اسـت. عـالوه و به دو روش میدانی و تحلیل نرم شدهاستفادهتعلق افراد 

شده است. نتایج حاصل از ها استخراجشوندگان نیز از طریق ترسیم و تحلیل آنذهنی پرسش هایپرسشنامه، نقشه
های گرفته در ذهن ساکنین و تعداد نشانهدهد که میان حس تعلق ساکنین و نقشه شناختی شکلمطالعه نشان می

 دیگر با افزایش میزان حس تعلـقعبارتای مستقیم و معنادار برقرار است. بهها رابطهشده در هر یک از نقشهاشاره
گردد. همچنـین های محی  میهای شناختی ساکنین نیز تقویت و ارجاعات ذهنی بیشتری به نشانهدر مکان نقشه

های نمـادین و های تاریخی و میانی هستند به دلیل تعـدد نشـانهمطالعات نشان داد ساکنین محالتی که در بافت
های موناصل از آزحت جدید از حس تعلق باالتری برخوردارند. همچنین نتایج معنایی درگذر زمان نسبت به محال

 ی دارد.بر حس تعلق افراد تأثیر مستقیم و معنادار 623/0های شهری به میزان استنباطی نشان داد که نشانه
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 مقدمه

زندگی انسان باید قابلیت ایجاد ادراك هویت فضایی، احساس تعلق و ادراك زیبایی را، کـه ارتبـاطی  عنوان محی شهر به

ای که ایجاد آرامش، امنیت و لذت را در آنان موجب گردد )عامری سیاهویی و گونهتنگاتنگ با یکدیگر دارند، دارا باشد. به

تـوان بـه آن های شـاخص در فضـاهای شـهری نمیه(. درواقع بدون احساس هویـت از طریـق نشـان1: 1396همکاران،

اند کـه های شـهری عناصـری و اجزایـی از محـی  شـهری(. نشـانه89: 1385خاطر پیدا کرد )احمدیه،بستگی و تعلقدل

 هـاآنهـای گونـاگون تشـخیص بـودن شـهرها و بخشها موجب به یادماندن و قابلعنوان نقاط کلیدی در این محی به

اند ارتباطی صـریح و عمیـق بـا مخاطـب ها در هر نوعی که باشند درواقع توانسته(. این نشانه2: 1397شوند )موسوی،می

برقرار نموده و بخشی از هویت کالبد شهر را تشکیل دهند و همچنین شناخت ذهنی شهروندان از شهر را سـازمان دهنـد 

تماعی و در حالت کلی، هر عنصری که بـه طـرز های اجبناها، فضاهای فرهنگی، عرصه (.12: 1392)ترکاشوند و مجیدی،

شـهری  ٔ نشـانهتواند یـک گیری رویدادهای جمعی فراهم آورد میمطلوبی شاخص باشد و بستر مناسبی را برای شکل

هـا، فضـاهای تـاریخی نقـش هـا، پاتوقفرهنگـی و هـویتی، بازارهـا، گره بناهـای(. 6: 1392باشد )ترکاشوند و مجیدی،

گیری تصویر ذهنی دقیق و روشنی از شهر دارند موجب شکل بخشی بـه رند و با کمکی که در شکلهای شهری دانشانه

باشند. امروزه این بناهـا جـای شوند و درنتیجه بر ارتقاء حس تعلق به مکان نیز مؤثر میهویت کالبدی فضای شهری می

واسطه از دسـت دادن الگوهـای ضاهای شهری بهاند. و بسیاری از فای دادهی غیرعمومی بلندمرتبههاساختمانخود را به 

ها ( امـروزه نشـانه242: 1398انگیز نیستند )حسنی میانرودی،ای در ابعاد فضایی، معنایی و رویدادی اجتماعی خاطرهنشانه

اند و ای بر تضعیف حس تعلق به مکان در محالت شهرها شـدهاند و این موضوع مقدمهدر فضاهای شهری کمرنگ شده

 معاصـر شهرسازی و شهر دهد. این امر سبب شده استقرار می تأثیرشدت تحت امه معنامندی فضاهای شهری را بهدر اد

(. 126: 1397شود )دانشپور و صـفار سـبزوار، مواجه مکان به تعلق حس و هویت شدن رنگکم مانند ایتازه هایچالش با

 زیسـت و حس تعلق به محل فضاهای شهری، در سکونت ریپایدا به توجه اصلی هایپایه از این در حالی است که یکی

 و حسـی خصوصیات با مکانی به فضا یک تبدیل که موجب است عاملی حس، این. فضاهای شهری است در خود فعالیت

 محـی  یـک از راحتـی احسـاس موجب اینکه بر عالوه تعلق مکانی و مکان حس. شودمی خاص افراد برای ویژه رفتاری

 بهتـرین در حاضـر، (. در شـرای 42: 1393)مشکینی و همکـاران، شودمی افراد برای هویت به یابیدست باع  ،گرددمی

 شـناختیروان نیازهـای توجهی به و باشدمی کاربران سرپناه به نیاز پاسخگوی تنها بافت موجود در احداثی بناهای حالت،

 و شـهرها ویژه در فضاهای جدیدتوسعه شهری به در انکم حس (. فقدان74: 1398است )عنانهاد و همکاران، نشده هاآن

ایـن  سـاکنان در را ریشـگیبی احسـاس درازمدت در که است الت پنهانیکمش از هاآن به تعلق احساس عدم آن، تبعبه

ب، و حبیـ پایـهدانش) کشـاندمی تفاوتیبی به شانزندگیمحی   با و دیگرکی با را هاانسان رابطه و زندمی دامن هامحی 

زیسـت انسـانی بایـد بتوانـد عنوان محی شهری، فضای شهر به ریزیبرنامه(. این در حالی است که از دیدگاه 18: 1396

شرای  و بسترهای الزم را برای تعامالت دوسویه )تعامالت اجتماعی ـ فرهنگی انسان با انسـان و محـی ( و درك بهتـر 

خـاطر نمایـد. درواقـع بـدون که انسان نسبت به محـی  احسـاس تعلق، مگر آنگرددنمیمحی  فراهم نماید و این ممکن 

-45: 1394ان،یـبییافت )ولـدبیگی و حبدسـت شـناختیزیباییبه احساس زیبایی و لذت  تواننمیاحساس تعلق به مکان 

 تواند تهدیـدی جـدیمی هاآنترین عوامل هویت شهری هستند کاهش های شاخص شهری از مهمازآنجاکه نشانه (.44

تر کـردن پررنـگ ، تقویـت وبنـابراین هم برای هویت شهرها و هم برای حس تعلق ساکنین به محالت بـه شـمار آیـد.

تواند خوانایی شـهرها را تقویـت نمـوده و موجبـات تـداوم هویـت کارهای مناسب دیگر، میهای موجود، در کنار راهنشانه

 چندبعـدی مکان مفهومی به تعلق حس فراهم آورد. هاآندر  ( و ارتقاء حس تعلق را6: 1398شهری )ترکاشوند و مجیدی،

 ایـن گونـاگون هایجنبـهمحیطـی(  طراحـان و محیطـی روانشناسی ،شناسیجامعه) مختلف هایرشته محققین که است
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 هایویژگی ترینمهماز  (.Trentelman,2009:194; Windsong,2010:207) اندداده قرار ارزیابی مورد را مفهوم

(. بعضی از محققان 2: 1399، تعلق به مکان خاصی است )ضیابخش، گذاردمی تأثیریات جمعی و رواب  اجتماعی ح که بر

 شـدن بـرآورده مکـان باعـ  به تعلق حس آنکه اول. اندکرده ارزیابی مثبت جهت چندین از را مکان به تعلق حس وجود

 گـرددمی فیزیولـوژیکی( روانـی و آسـایش حـریم، ادی،آز امنیت، احساس )داشتن مانند انسان روحی نیازهای از بسیاری

(Scannell & Gifford,2017:122) الگوهـای رفتـاری افـراد شـده ) ارتقـاء باعـ  دیگـر سـوی از وVaske & 

Kobrin,2001:16 ) کالبـدی فضای و مکان هایبحران و مسائل حل به وادار را افراد پذیریمسئولیت احساس ایجاد باو 

نظیـر  هاییمشخصهی بافت جدید شهری، با نوعبهامروزی و  شهرهای ساختار (.Comstock et al,2010:4) نمایدمی

بـومی )یزدانـی و همکـاران،  بافرهنـگبیگانـه  معمـاری با شهری جدید فضاهای پیدایش مفهوم محالت، شدن گسسته

هویت، فقـدان  (، بحران18-19: 1394)دانشپور و شیری، اجتماعی تنوع یجابه خشک مقیدی (، حاکمیت نظم10: 1398

 .شوندمی(، شناخته 174: 1398)محمدمرادی و همکاران، ساکنان میان عاطفی و احساسی ٔ رابطه و پویایی

ی مختلـف دسـتخوش هـادورهی طهای شاخص شهری شهر زنجان یکی از شهرهای با قدمت طوالنی و هویت و نشانه

 توانیم وضوحبهای است که گونهفضای کالبدی و فیزیکی شهر بهدر حال حاضر  است وتغییرات اجتماعی، کالبدی شده 

های نشـانه تـأثیرهـدف آن اسـت کـه  پژوهشت محالت شهر یافت. لذا در این های هویتی را در بافو نشانه هاشاخص

ایـن  هموردمطالعـی هانمونهعنوان شهری بر حس تعلق به مکان بررسی شود. در این راستا شش محله از شهر زنجان به

هری، الت مختلـف شـاست. با توجه به اهمیت حس تعلق به مکان در پایدار مح قرارگرفتهی و مقایسه موردبررسپژوهش 

ان در از: وضعیت حس تعلق به مکـ اندعبارتی اساسی که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن هستند هاسؤال

ین بـهای شهری بر حس تعلق به مکان در است؟ نقش نشانه میان ساکنان محالت )منتخب( شهر زنجان به چه صورتی

 ساکنان به چه میزان است؟

یک شهر جهانی پرداخته  عنوانبهشهری در برند تجاری شهر سئول  هاینشانه( در پژوهشی به بررسی نقش 2019) 1یان

را  یبه مناظر تجـار شدنبدیلتسئول امکان  شهر در یمعاصر شهر هاینشانهکه اگرچه  کندمیمقاله استدالل  نیااست 

هـر نقطـه  دیـبازتول  ی. بلکه شرامانندنمیکوتاه  یمد موقت کی اینسخه ساده  کیبه  شدنتبدیلدر  هاآندارند، اما همه 

( در پژوهشـی 2016) 2آلکـان بـاال را بـه همـراه دارد. یمتفاوت جیانت تیآرمان و واقع نیوجود دارد و شکاف ب قاًیعطف عم

در فضاهای شهری شهر قونیه در ترکیه را مورد بررسی قرار داده است. و به این نتیجه رسیده اسـت  هاشانهنتحت عنوان 

را در یک محـی  ناآشـنا  یابیجهتمرجعی برای شهروندان هستند که  هاینشانه عنوانبهفضاهای شهری  هاینشانهکه 

اسـت.  آمدهدسـتبهشـهری  هاینشـانهنوع مختلف از  حاصل از مصاحبه شش هاییافته وتحلیلتجزیه. با کنندمیآشنا 

 هاینشانهادراك شخصی، الگوی گردش،  –، حافظه شخصی هاخراشآسمان – بلندمرتبه هایساختمانمیدان،  –منظره 

( در پژوهشی به بررسی تولید فضاهای پیاده راهـی و پایـداری هویـت و حـس 1399دویران و احمدی ) تاریخی در شهر.

ســطح کـه  اندرسـیدهو بـه ایـن نتیجـه  انـدپرداختهوندان در پیاده راه خیابان امام شهر زنجان بـه مطالعـه مکانی شهر

بوده و نزدیـک بـه حــد  ایجادکننده هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه شهر زنجان از حد استاندارد باال هایشاخص

داشـته   همدیگر همبستگی با جهت مثبت و متوس هویت و حس تعلق مکانی با هایشاخصنین چ. همباشدمیمطلـوب 

در ضــریب رگرســیونی اســتاندارد نشــده  هاشاخص. میزان اثر هرکدام از اندیافتههمدیگر عملکرد  پیوسته با طوربهو 

بررسـی بـر  مـورد هایشـاخص. اثر باشندمیمتفاوت از هم  (مستقیم و خالص)مشابه ولی در ضریب تعیین استانداردشده 

یت و حس تعلق مکانی منجر به تعدد میزان و زمان حضور در فضای پیاده راه شده و مــراودات اجتمــاعی را توسـعه هو

                                                           
1 . Yun Jieheerah 

2 . Alkan Bala 
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بـر  دیـتأک( در پژوهشی به تبیین حس تعلق به مکان و هویت در فضاهای شهری با 1397حبیبی و همکاران )ت. داده اس

کنندگان و اسـتفاده یارتبـاط یهاهیـپا یریگمهـم در شـکل که حس تعلق به مکان که عامل. اندپرداختهبازارهای سنتی 

، ی، کـارکردیر: عوامـل کالبـدیـنظ یعوامل نیبنی. دراگرددیم تیفیباک یها یجاد محیمنجر به ا تاًی، نهاباشدی  میمح

کـان دهنده حـس تعلـق بـه مشـکل یهامؤلفـه نیتـرز هسـتند، مهمین ییارهایز معیر یکه خود دارا یو ادراک یاجتماع

بـر شناسـایی  دیـتأکهای شهری بـا خود تحت عنوان بررسی و نقش نشانه پژوهش( در 1397موسوی و شکور ). باشدیم

ز های شـهری ا. نتـایج نشـان داده اسـت کـه نشـانهانـدپرداختههویت فضا )مطالعه موردی: بلوار شهید چمران شـیراز(، 

را ضـریب  تـأثیرصر مهم هویت بخشی در جامعه است. بیشترین در امر خوانش شهر و از عنا رسانیاریعناصر  ترینمهم

را مواجهه و خوانش دارد، بنابراین با  تأثیرکارکردی و کمترین  هایجنبههمبستگی شهروندان با فضای شهری مربوط به 

( در 1396) نصـر. به تقویت خوانایی و هویت بلوار چمران شـیراز کمـک خواهـد نمـود توانمی هانشانهاستفاده از نماد و 

ی هویت و فرهنگ در سیمای شهر ایرانی پرداخته است. هامؤلفههای شهری در واکاوی پژوهشی به بررسی جایگاه نشانه

ی هویت فرهنگی در شهرها است کـه هامؤلفهی شهری برای بازنمایی شناسنشانهنتایج حاصل حاکی از ضرورت توجه به 

( در پژوهشـی تحـت 1395و وحـدت ) سجاد زاده .باشدیم توجهقابلبسیار ی شهری هاارزشفضایی  –در ارتقاء کالبدی 

ی شـهری هادانیمعنوان نقش منظر فضاهای شهری در میزان حس تعلق به مکان از دیدگاه شهروندان )نمونه موردی: 

اخص شـ 21فیزیکـی و  –ادراکـی، کالبـدی  –ابعاد حس تعلق منظر شهری را در سـه مؤلفـه انسـانی، معنـایی همدان( 

، نـاتیبافـت و تزئ یهاها و عوامـل تحقیـق، شـاخصاز بین این مؤلفـه به این نتیجه رسیدند که و ارائه نمود. یبندطبقه

 یهاپوشش سبز و طبیعی، هویت، ارزش یهاها، رویدادهای جمعی و فردی در میدان امام خمینی، شاخصنمادها و نشانه

تـاریخی  –فرهنگی  یهاها، ارزشرنگ و فرم عناصر، نمادها و نشانه یاهفرهنگی و تاریخی در میدان باباطاهر، شاخص

تاریخی، تعـامالت اجتمـاعی در میـدان شـیر  یهاادمانیسبز و طبیعی،  یهاپوشش یهادر میدان بوعلی سینا و شاخص

 .اندموردمطالعه داشته یهادانیسنگی بیشترین بار مؤثر را در میزان حس تعلق مکان نسبت به م

ابطـه بـا رهای شـهری در در رابطه با پیشینه تحقیق نشان داده که تاکنون در رابطه بـا نقـش نشـانه هایبررسعه و مطال

در  شـدهیمعرفل ان عوامـیـدر این پژوهش از م هویت، فرهنگ، خاطرات جمعی و ... بیشتر مطالعات صورت گرفته است.

هـا بـا  یعلـق در محه حـس تکـد در نظـر داشـت یـت. باشده اسحس تعلق به مکان به موضوع ادراك و نشانه پرداخته

شهر به مطالعـه حـس  یک ه در سطحک ییها یاز مح یکیی و مطالعه است. بررسقابلمختلف  یهااسیو مق عملکردها

و  یو سطح روابـ  اجتمـاع لمسقابلشهر با توجه به ابعاد  یکمحله از  یکاست. « محله»شود یتعلق در آن پرداخته م

 ررسـی مطالعـاتبی احساس تعلق و مطالعه آن است. از ریگشکل یمناسب برا ین، بسترینکان سایم كمشتراحساسات 

ری، ی، ارتقاء تجـاشهر برند سازیشهری در بح   هاینشانهصورت گرفته مشخص گردید که تاکنون در رابطه با نقش 

با حـس  هانآهای شهری و ارتباط با نشانه هویت و فرهنگ، سرمایه اجتماعی مطالعاتی صورت گرفته و تاکنون در رابطه

قرار  یدبررسموران را تعلق مطالعه جامعی وجود ندارد. این مطالعه نیز با این هدف محالت )شش محله منتخب( شهر زنج

 داده است.

 

 مبانی نظری
، کـه هاسـتکنندهتداللو این توجه خاص به چگـونگی کـاربرد  ردیگیمرا به کار  هاکنندهداللتشهر ساختاری است که 

(. توجه به این نکته ضروری است کـه نمادهـا و 49: 1389)ماجدی و زرآبادی، کندیمی زیریپی شهر را شناسنشانهعلم 
بـر پایـه روابـ   هادهیـپدی مطالعـه شناسنشانه(. 102: 1379ی بالقوه برای رساندن معناست )مدنی پور،هالهیوسها نشانه

(. تأثیر نشانه در سیمای شهر 244: 1398)حسنی میانرودی و همکاران، پردازدیمتولید معنا  داللتی است که به آفرینش و



 61                                                          …مکان  به تعلق حس ارتقاء در شهری فضاهای هاینشانه نقشریمی و همکاران / ک

. بنابراین استفاده از آوردیدرمی و یکنواختی که پسندیده طبع آدمی نیست حالتیبعالوه بر هویت، تنوع است که آن را از 
، در شـودینمی ادا درسـتبهبی غیر از قالب نشانه و رمز نشانه اهمیت دارد زیرا دریافت حقیقت و معنای واقعی اغلب در قال

که عالوه بـر ایفـای  میکنیمها و نمودهایی از کاربرد رمزین اشیا و اشکال برخورد نشانه کراتبه مرزوبومشهرسازی این 
حقیقتی کـه در ی مختلفی از معنا و هاهیالنقش ظاهری خود چه در قالب تزئینات، هندسه، فرم و غیره مخاطب خود را با 

 (.Sojoudi,2014:72) معنادارنـدها چیزهایی هستند کـه بـرای انسـان ، نشانهکندیمورای ذهن طراح خود است آشنا 
ی تصـریحی و تلـویحی در هـاداللتو  هااسـتعارهابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویـت،  مثابهبهی شناسنشانهی ریکارگبه

 کـامالً طوربـهها (. درك نشـانه49: 1389ی شهری است )ماجـدی و زرآبـادی، شناسنشانهساختار شهر، نمودی از کاربرد 
 ی از هنجارها و قراردادهای اجتماعی بر حس تعلق به مکان اثرگذار است. حسهانظامناخودآگاه از طریق ارتباط دادن با 

 ذهنـی تجـارب یا و اجتماع یک  تاری یا فرهنگ یادآوری با و شده کنندهاستفاده در رضایتمندی ایجاد حس موجب مکان

)رضـویان و  بخشـدیم ارتقـاء مخاطـب بـرای را شـدهساختهفضـای  کیفیـات و کرده تأکید هویت مفهوم بر فرد، گذشته
 ،شـودیم تعریـف کننـدیم برقرار مکانی یهاقرارگاه با مردم که مؤثر پیوندی عنوانبه مکان (. تعلق91: 1393همکاران، 

 تعلـق .(2: 1396دارند )حبیبی و همکاران،  امنیت و احساس راحتی هاآن که جایی و دارند ماندن به تمایل هاآن که جایی

 بـا فـرد پیونـد بـه حس است. این مکان یک در استقرار از آگاهی از فراتر دیآیم به وجود مکان حس پایه بر که مکان به

 و عملکردهـا معانی، ها،نشانه از خود یهاتجربه ر اساسب و داندیم مکان از را جزئی خود انسان آن در و شده منجر مکان
(. حس Steele,1981:67) شودیم احترامقابل او برای مکان و سازدیم متصور خود ذهن در مکان برای نقشی شخصیت

بسـیار عمیـق و  راتیتـأثگـردد، لـیکن های شهری اگرچه در حیطه بعد اجتمـاعی و روانـی محسـوب میتعلق به محی 
عینی و کالبدی به همراه اهمیتی که از جنبه روانـی و اجتمـاعی  راتیتأثی بر محی  کالبدی و عینی شهرها دارد. أملتقابل

از  برخـی ای شاخص و مهم در مطالعات شـهری پیـدا کنـد. درشده است که این بعد روانی از شهر، جنبه داراست، موجب
 اسـاس ایـن بـر. اسـت بـودن «خانه» در حس از ایگونه ق،تعل حس که گردیده اشاره موضوع این مطالعات نخستین به

 ,Kasarda&Janowitz,1975:332, Barton & Rodgers,1961; Fried & Glecher) مطالعـات بسـیاری

 هسـتند محلـه در کـه یزمان هاآن آیا که است این از مردم مطالعات این اساسی پرسش که گرفته صورت( 311 :1975

 ند؟کنمی بودن خانه در احساس
 اندکرده ارائه محققان که دیگری در تعاریف .دانست مکان و مردم پیوند عامل را تعلق حس توانمی مفهوم ترینابتدایی در

باشـد می شـخص بـرای عـاطفی بـار حـاوی کـه است مکان و فرد میان مثبتی و مؤثر پیوند تعلق حس که اندداشته بیان
(Oktay,2009:8). متفـاوت، مـؤثر عوامـل شامل که دانندمی مکان و مردم میان پیوندی را مکان به تعلق الو و آلتمن 

توانـد ایـن پیونـد عـاطفی می .(Altman & Low,1992:5است ) مختلف هایمقیاس با هامکان و اجتماعی ارتباطات
های طبیعی ی های معنادار شهری )همچون کوچه، خیابان، محله، شهر و مانند آن( باشد و یا با محمیان یک فرد و محی 

(. در یک نگاه کلـی بایـد حـس تعلـق را یکـی از Gifford & Scannell,2010; Manzo,2005:73برقرار گردد )
 ،1386 ،)بهزاد فـرگردد دانست. حس مکان آن چیزی است که توس  فرد از محی  شناسایی می« حس مکان»های جنبه
شود. هویت مکان تقسیم می« تعلق به مکان»و « مکان وابستگی به»، «هویت مکان»حس مکان خود به سه جنبه  (.66

 ,Giuliani) بخشـدفـرد نسـبت بـه یـک مکـان معنـا و هـدفی می کیـآنواسـطه مجموعه احساساتی اسـت کـه به

. در خصوص وابستگی باید بیان کرد که این جنبه از حس مکان به میزان پاسـخگویی محـی  در برطـرف (1993:278
 (.Jorgensen,2001:240)ازد پردکردن نیازهای فرد می

 

 روش پژوهش

بـه  هـادادهی آورجمـعتحلیلی قرار دارد.  –روش در حیطه تحقیقات توصیفی  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرتحقیق حاضر 
دریافـت تصـویر ذهنـی سـاکنین و  منظوربـهاست. در این تحقیق  شدهانجامی و روش میدانی اکتابخانه –روش اسنادی 
. این محالت شامل اندشدهواقع موردمطالعهنشانه در احساس تعلق ساکنین، شش محله از شهر زنجان  ثیرتأبررسی نحوه 
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های متفـاوتی دارنـد و در میدان، سعدی، کوچه مشکی، انصاریه، کارمندان و گل شهر هستند. این شش محله قدمتسبزه
اساس فرمول کوکران و بر این اساس که هر محله چند  . براندشدهواقعبافت درونی )تاریخی(، میانی و جدید شهر زنجان 
اوی مسـ صـورتبهکه از این تعداد در هر محله  شدههیتهپرسشنامه  300نفر ساکن دارد، در کل در این شش محله تعداد 

که در مطالعـات  شدهاستفادههایی در سنجش میزان حس تعلق در این محالت از پرسشعدد پرسشنامه توزیع گردید.  50
 ,Bonaiuto,2003; Hidalgo,2001; Oktay,2009; Ujang) اندشدهگرفتهپیشین برای سنجش این بعد به کار 

2010; Ryan,2005.)  برای بررسی روایی )صـوری( پرسشـنامه مـذکور از نظـرات اسـاتید دانشـگاهی، کارشناسـان و
است. به ایـن  آمدهعملبهاستفاده  آزمونشیپاست و همچنین برای بررسی پایایی آن، از  شدهاستفادهمتخصصان مربوطه 
 شـدهمحاسبه کرون بـاخپرسشنامه در خارج از محدوده مطالعاتی توزیع و تکمیل شد و ضریب آلفای  30صورت که تعداد 

بود. برای توزیع پرسشنامه در  مورداستفادهپایایی ابزار  دهندهنشانبود و  7/0ی مختلف پرسشنامه، باالتر از هابخشبرای 
متناسـب بـا  شـدهیگردآوری هـاداده لیوتحلهیـتجزاسـت. بـرای  شدهاستفادهکامالً تصادفی ساده  موردمطالعهمحدوده 
اسـت.  شـدهاستفادههـای ضـریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون خطـی و آزمون spss افـزارنرمپژوهش از  سؤاالت
 باشند.می 1در جدول  شدهمطرحدر پژوهش، شامل موارد  شدهیبررسی هاشاخص

 

 شهری هاینشانه بازشناسی معیارهای. 1 شماره جدول
 منابع معیارها  ابعاد

های نشانه
 شهری

 کاربری

پورجعفر و منتظر الحجه  هرخاص و متمایز از واحدهای مجاور خود و حتی مستقر در کل ش
 ی اطراف سازگار باشدهایکاربربار  (1389)

 (1392ترکاشوند و مجیدی ) عمومی باشد

محل استقرار 
 در بافت

ته ا داشری ربه نحوی در بافت استقرار یابد که بیشترین میزان نفوذپذی
 باشد

بنتلی، ای ین و همکاران 
(1385) 

ن طلوبی به آمی گردد که کریدور بصری ابیمکانیی از بافت هاقسمتدر 
 وجود داشته باشد

 بی مشکل باشدراحت و  آنطوری استقرار یابد که دسترسی به 

 –تمایز فرمی 
ی ااندازه

 ارتفاعی

 (1386گروتر ) فرمی متمایز نسبت به اطرافش داشته باشد

 (1392ترکاشوند و مجیدی ) های اطراف باشدی متفاوت نسبت به دانهااندازهدارای 

 یریپذمشاهده

 (1390یی )گوحق کندیم شانهبر جزییات معماری یک لبه، که آن را تبدیل به یک ن دیتأک

ی را اژهیوهایی از بنا که تمایز فضایی یا بصری برجسته کردن بخش
 کندیمایجاد 

 حس تعلق

 -کالبدی 
 فضایی

 محیطی و آسایش عناصر طبیعی

 ی فضاییهاتیفیک

 دسترسی و نفوذپذیری

 هاتیفعالکارکردها و 

 مبلمان و تجهیزات

 –ادراکی 
 شناختی

 هویت

 خوانایی

 زیبایی و نماد

 –اجتماعی 
 فرهنگی

 تعامالت اجتماعی

 زمان

 

 موردمطالعهمحدوده 
دارای  منتشرشـدهآمار  بر اساساست.  شدهواقعشهر زنجان مرکز استان زنجان و شهرستان زنجان در شمال غربی ایران 

در دره . شهر زنجـان شودیمجمعیت محسوب  ازلحاظ. بیستمین شهر کشور باشدیم 1395نفر جمعیت در سال  521302

زنجـان از شـمال بـه  .باشـدمی ریـزتب بـه تهران آهنراه قرارگرفته و سر راه شوسه و اوزنقزل هایاز شاخه زنجان چای
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و از غـرب بـه  رودایجـ و خدابنـده و طـارم و از جنـوب بـه سـلطانیه و از مشـرق بـه میانـه و خلخـال و طارم شهرستان

محالت از نام بانی مساجد و تکایا الهام گرفته یا با . متر ارتفاع دارد 1663محدود است و از سطح دریا  نشانماه شهرستان
عنوان مراکـز تری بـوده و بـهاند. محالت قدیمی دارای عناصـر شـهری منسـجمگذاری شدهخاصی نامانتساب به صنف 

کند. این محالت ازنظـر فیزیکـی دارای الگـوی خاصـی اسـت، بـدین ای نقش اساسی را در زندگی عمومی ایفا میمحله
انبـار، فضـای مشـاعی جهـت ماتی، آبترتیب که به عناصری از قبیل مسجد، تکیه، حمام، مراکز خرید روزانه، مراکز خـد

که ایـن مراکـز تـا طوریهای کودکانه مجهزند. بههای عمومی و باالخره محل بازیانجام مراسم مذهبی، سنتی و تجمع
عنوان د. در این پژوهش شش محله بهامروز با حفظ عملکردهای نخستین در تکاپوی حیات در محالت نقش اساسی دارن

انتخاب شدند. مالك انتخاب این شش محله انتخاب از محالت بافت درونی، بافت میانی  پژوهش محدوده مورد مطالعاتی

ن محالت در شهر زنجـان نسـبت بـه سـه یت ایموقع دو نمونه انتخاب گردید.  هرکدامو بافت جدید شهر بوده است که 
، نام محالت آورده یریمت، محل قرارگقد 2است. در جدول  شدهدادهش ینما 1ز در نقشه یبافت تاریخی، درونی و میانی ن

 شده است.
 ها، قدمت و محل قرارگیری آنموردمطالعه. محالت 2جدول شماره 
 محل قرارگیری قدمت نام محله

 بافت درونی تاریخی میدانسبزه

 بافت درونی تاریخی سعدی

 بافت میانی 60دهه  کوچه مشکی

 بافت میانی 60 دهه انصاریه

 افت جدیدب 90 دهه کارمندان

 بافت جدید 90 دهه گل شهر

 

 
 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده . 2 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
وضعیت جنسی پاسـخگویان  ازنظر دهدیمدر میان ساکنان محالت نشان  شدهلیتکمی هاپرسشنامهی حاصل از هاافتهی

 نیترمسـنو  نیترجـوانل بوده است و در این میـان سـن سا 44. میانگین سنی، اندبودهدرصد زن  33درصد مرد و  67

 26ایـن متغیـر  نیانگیم دهدیم. در خصوص مدت اقامت ساکنان نتایج نشان باشدیمسال  67و  19 بیبه ترتپاسخگو، 

درصـد دارای  18، سـوادیب انیپاسـخگودرصـد  8نشـان داد  هاافتـههـا یسال است. در خصوص وضـعیت تحصـیلی آن

بـاالتر  ارشددرصد دارای کارشناسی  18درصد در سطح کارشناسی و  32درصد در حد کاردانی،  24دیپلم،  تحصیالت زیر

مربوط به آماره توصیفی بررسی سنجش میـزان حـس تعلـق سـاکنین در هـر یـک از محـالت  سؤاالت. از دیگر اندبوده
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 قرارگرفتـه سـؤالمـورد  سـؤالراستا هشت بوده است که در این  های هدفمندشهر زنجان با استفاده از پرسش گانهشش

 دهنده این موضوع است.نمایش 5است. تصویر  شدهدادهاست که نتایج آن در نمودارهای زیر نشان 
 

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

 

راج زیر استخ را به شرح نمودار گانهششحس تعلق محالت  توانیمدر نمودارهای فوق  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
درصد، محله  64ی درصد، محله کوچه مشک 52درصد، محله سعدی  70 دانیمسبزهکرد: حس تعلق ساکنین در محله 

 درصد است. 62درصد و محله کارمندان  48 گل شهردرصد، محله  64انصاریه 
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 گانهشش محالت در ساکنین تعلق حس درصد نمودار. 3 شکل شماره

 

. دآور دست به جدید و میانی ریخی،تا بافت سه در را ساکنین تعلق حس درصد میانگین، صورتبه توانمی اساس این بر
 میانی بافت در درصد، 61 لقتع احساس میانگین قدیم یا تاریخی بافت در. است شدهداده نشان 4 تصویر در موضوع این
 .است بوده درصد 55 جدید بافت در و درصد 64
 

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

 

اسـتا ر. در ایـن باشـدیمهای فضاهای شهری و متغیر وابسته حس تعلق به مکـان در پژوهش حاضر متغیر مستقل نشانه

 قرار گرفت. موردسنجشویه گ 10شاخص و  3گویه و متغیر وابسته با  10شاخص و  4متغیر مستقل با 

ز رگرسـیون ی دو متغیـر اافاصـلههای فضاهای شهری بر حس تعلق مکانی با توجه به مقیاس بررسی اثر نشانه منظوربه

دا از همبسـتگی پیرسـون خطـی بـودن رابطـه بـین دو متغیـر در ابتـ ضـرورتبه با توجـهاست.  شدهاستفادهخطی ساده 

 اال را دارد.و با شدت ب داریمعنی است که نشان از رابطه خط مشاهدهقابلر جدول زیر است. که نتایج آن د شدهاستفاده
 

 . مقدار ضریب همبستگی دو متغیر3 شماره جدول

 میزان اثرگذاری متغیر وابسته مقدار همبستگی

 متغیر مستقل 623/0

 
اسـت. در رگرسـیون، متغیـر  شـدهاستفادهبررسی اثر متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون خطـی سـاده  منظوربهدر ادامه 

که  گونههمانآمد.  به دستمتغیر  تیدرنهامجموع گویه های هر شاخص و  computeمستقل و متغیر وابسته با روش 

است که حـاکی از توانـایی متغیـر مسـتقل در تبیـین  511/0برابر با  شدهنییتعدر جدول زیر مشخص است مقدار ضریب 

و مابقی این تغییرات کـه  کندیمدرصد از تغییرات وابسته را تبیین  51. یعنی متغیر مستقل باشدیم واریانس متغیر وابسته

باشند. همچنین مقدار دوربین واتسون برابر بـا می از مدلبه مجذور کمیت خطا معروف است، تحت تأثیر متغیرهای خارج 
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جدول زیر میزان اثرگذاری ابعاد متغیر وابسته بر متغیـر  از هم است. در هاماندهیباقاست که حاکی از مستقل بودن  45/1

 است. شدهدادهمستقل به تفکیک نشان 
 

 و دوربین واتسون شدهلیتعد. مقدار ضریب تعیین 4 شماره جدول
ضریب تعیین  ضریب تعیین

 شدهلیتعد
خطای استاندارد 

 برآورد
 میزان اثرگذاری متغیر وابسته دوربین واتسون

 کاربری - 76/3 204/0 206/0

 محل استقرار در بافت - 28/2 491/0 492/0

 ی ارتفاعیااندازه –تمایز فرمی  - 44/2 332/0 331/0

 یریپذمشاهده - 23/2 231/0 233/0

 مجموع 210/1 165/7 511/0 711/0

 

 مقدار رگرسیون و دره آزادی و میانگین مربعات آورده شده است. 5در ادامه در جدول 
 

 . مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون5 هشمار جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 532/480 26/26 1 26/27 رگرسیون

 54/0 372 81/22 ماندهیباق 001/0

  373 03/46 مجموع

 
برابـر  مانـدهیدار باقو مقـ 26/26این مدل برابر است بـا سیون برای مشخص است مقدار رگر 5که در جدول  گونههمان

دهنده، قـدرت تر از مجموع مجـذورات رگرسـیون اسـت، نشـانکوچک ماندهیو چون مقدار مجذورات باق 81/22است با 

و میـزان  53/48ت بـا برابـر اسـ F مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است. در این مدل مقدار متوس ( در حد)تبیین 

 .و معنادار است 005/0 تر ازاست که کوچک 001/0 هم برابر بامعناداری آن

. با توجـه بـه دهدیا نشان مبر متغیر وابسته ر (به تفکیک)به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر مستقل در ادامه نتایج مربوط 

دهنده ار بتـا نشـاناست. بزرگ بودن مقـد 623/0عات این جدول مقدار بتا در این مدل درمجموع متغیرهای مستقل اطال

 .باشدیاهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته م
 

 و نشده، آماره تی و سطح معناداری رگرسیون استانداردشده. ضریب رگرسیون 6 شماره جدول

میزان اثرگذاری متغیر 
 مستقل

ضریب  راستانداردیغضریب  مدل
 استانداردشده

t سطح معناداری 

B Std.Error Beta 

 فضایی –کالبدی 
 360/1 220/29 مقدار ثابت

440/0 
549/21 000/0 

 001/0 500/9 109/0 032/1 حس تعلق به مکان

 شناختی –ادراکی 
 469/1 432/22 مقدار ثابت

571/0 
982/14 000/0 

 002/0 715/13 105/0 453/1 حس تعلق به مکان

 رهنگیف -اجتماعی 
 069/1 905/1 مقدار ثابت

802/0 
232/13 000/0 

 000/0 532/26 071/0 823/13 حس تعلق به مکان

 مجموع
 327/1 789/12 مقدار ثابت

623/0 
562/9 001/0 

 000/0 138/22 025/0 551/0 حس تعلق به مکان

 

 وبسته را توضیح دهـد، متغیر مستقل قادر است تغییرات متغیر وا توان دریافت این است کههای پژوهش میآنچه از یافته

 باشـدهای فضاهای شهری بر حـس تعلـق مینشانه است و سؤال تحقیق که تأثیر داریمدل رگرسیون ازلحاظ آماری معن
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شـده متغیـر وابسـته گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضـریب نوشته توانیمشود و میمثبت ارزیابی 

 حـس تعلـقواحـد انحـراف معیـار ( 623/0)نشانه فضای شهری، ه عبارتی با ارتقای یک واحد ارتقاء پیدا خواهد کرد. یا ب

 بـاهای فضـاهای شـهری تـأثیر نشـانهلذا بر این اسـاس نیـز متوجـه  .ارتقاء پیدا خواهد کرد، درنتیجه ارتباط مثبت دارند

 فرهنگی خواهیم شد. –شناختی و اجتماعی  فضایی، ادراکی–های کالبدی شاخص

( توان گفت که وضعیت حس تعلق به مکان در میان سـاکنان محـالت )منتخـبراستای پاس  به سؤاالت پژوهش میدر 

و محلـه  میدان و کوچه مشکی و محله انصاریهها حس تعلق در محالت سبزهشهر زنجان با توجه به نتایج حاصل از یافته

هـای تمر نشان از حـس تعلـق در بافه است که این اشدتر ارزیابیکارمندان نسبت به محالت سعدی و گل شهر مطلوب

ین بـهای شهری بـر حـس تعلـق بـه مکـان در همچنین در راستای پاس  به سؤال میزان نقش نشانه رساند.میانی را می

ها را بر ارتقا حس تعلق به مکان مثبت ارزیابی نمـود چـرا توان نقش نشانهآمده میعملهای بهساکنان با توجه به آزمون

 کنند.درصد از حس تعلق به مکان را در بین ساکنان تأمین می 62های شهری به میزان که نشانه

 

 گیرینتیجه
کان نقش های فضاهای شهری با دارا بودن خصوصیتی چون یادآوری خاطره، هویت مداری و ارتقاء حس تعلق به منشانه

علق محسوب هت تداوم و ارتقاء حس تج تیبااهمعنوان ابزاری ها بهنشانه رونیازا. کنندیمبارزی در فضاهای شهری ایفا 

عنوان پیونـدی شد و در حال حاضر بهدن تفسیر میحس در خانه بو عنوانبه درگذشتهآنچه  عنوانبهشوند. حس تعلق می

 ، اجتماعی،یمل شامل عوامل کالبدعوامل متعددی قرار دارد. این عوا تأثیرشود، تحت عاطفی میان فرد و مکان تلقی می

افـراد مـؤثر  ها بر حس تعلـقادراکی، فرهنگی است. از میان این عوامل عامل ادراك و نقش انگیزی شکل یافته از نشانه

نامه توسـ  سـاکنین میدانی و با تکمیل پرسـش صورتبهای که شده است. مطالعهاست که در این مطالعه به آن پرداخته

علـق بـه های فضاهای شهری در ارتقاء حس تاز این مقاله بررسی نقش نشانه شش محله از شهر زنجان انجام شد. هدف

 شـدهانجامو رگرسـیون خطـی سـاده  ی ضریب همبستگی پیرسونهاروشبا  آمدهدستبهی هادادهمکان بوده است. که 

یـزان بـاالتری از م یگـر،داست. نتایج نشان داد که حس تعلق افراد با تعداد نشانه بیشتر در نقشه ذهنی نسبت بـه افـراد 

اده از رسـون بـا اسـتفی صورت گرفته و رابطـه معنـاداری کـه در آزمـون پیهالیتحلبرخوردار است. میزان حس تعلق از 

 تحلیل گردید. خذشدهاانجام شد، برای هرکدام از محالت مشخص و پس از تطبیق با تصاویر ذهنی  SPSS افزارنرم
های ذهنی خود شههای زیادی در نقهای تحقیق افراد با حس تعلق باال دارای نشانهباید بیان کرد بر اساس یافته تیدرنها

ها بـه دو صـورت کنند که از جنس کالبدی و فعالیتی هستند و تعلق آنهایی اشاره میاز محله هستند. این افراد به نشانه

ها تعداد بیشتری ها در آنانهار دارند که نشکالبدی و فعالیتی است. عمده این افراد در محالت با قدمت تاریخی و میانی قر

یـن افـراد نیـز در دارنـد. ا دارد. در سطح دوم تعلق که افراد با تعلق متوس  قرار دارند، در محالت میانی و تـاریخی قـرار

ها علق آناند که از جنس کالبدی و فعالیتی بودند. همچنین تهایی بیشترین اشاره را داشتههای شناختی خود به نشانهنقشه

حـالت جدیـد م، در دتاًعمـاز جنس کالبدی و فعالیتی بوده است. در سطح آخر افرادی که با حس تعلق پایین قرار داشتند 

ها بیشـتر صـرفاً از اند و ایـن نشـانههای ذهنی خود اشاره داشتههای کمتری در نقشهاند که این افراد به نشانهساکن بوده

 اند.تی بودهجنس کالبدی و یا صرفاً فعالی

درصد  623/0های فضاهای شهری و حس تعلق به مکان رابطه مستقیم با دهد که بین نشانهی پژوهش نشان میهاافتهی

ی موردبررسهای فضاهای شهری در محالت تعداد نشانه برقرار است. بدین معنی که با افزایش داریمعنو با شدتی قوی و 

ی جهـت ارتقـاء ترمناسب. و با گسترش این امر شرای  و بستر شودیمنیز بیشتر حس تعلق به مکان نیز در بین ساکنین 

و رابطـه  دیـتائبه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسـته  توانیمی طورکلبه. شودیمفراهم  حس تعلق به مکان در محالت
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 ها اشاره کرد.معناداری بین آن

شـده اسـت )احمـدی و سکونت بـر حـس تعلـق سـاکنین پرداخته قدمت تأثیربه موضوع  نیازاشیپدر مطالعات بسیاری 

تر در بیشـ (.,Giuliani & Feldman,1992; Altman & Low 1993؛1393، حسینی و باقریان، 1393همکاران، 

حـدود از در تعدادی م است. شدهدهیداین مطالعات میان حس تعلق و طول مدت سکونت افراد رابطه مستقیم و معناداری 

اسـت. لـیکن  شـدهگرفته یک فاکتور مؤثر در احساس تعلق ساکنین در نظر عنوانبهشین عامل قدمت محی  مطالعات پی

 نیازاشیپـی است که از محی  موضوع بردارانبهرهصویر شده در تهای موجود در نقشه ذهنی رابطه ادراك و تعداد نشانه

آمده از دسـتهای بهافتـهپژوهش و متناسب با نتـایج و یقرار نگرفته است. در ادامه در راستای تحقق اهداف  موردمطالعه

 شود.اطالعات پیشنهادهایی ارائه می

 ها و انهاسـتفاده از نشـ های عمومی با-افزایش حس تعلق مکان از طریق انتقال صحیح باورها و تعهدات در عرصه

 عناصر شهری
 اعیهای اجتمهای و فعالیتوارد نمودن و درگیر کردن شهروندان درصحنه 
 کمک سرای محالت ها در محالت باها و جشنوارههای جمعی در فضاهای شهری از طریق برگزاریایجاد خاطره 
 ها و ...ها، جزییات و تزئینات و مبلمانتوه به عناصر کالبدی و محیطی از قبیل جداره 
 اجتناب از ایجاد فضاهای تک عملکردی و صرفاً تجاری 

 

 تقدیر و تشکر

 .شته استدکتری است، حامی مالی ندا ویسنده مسئول، این مقاله که مستخرج از رسالهبنا به اظهار ن
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