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چکیده

محیط شهر به عنوان منبع و نشانه های تصاویر ذهنی وخاطرات به صورت برجسته ای شکل پذیر است وهر فرد با توجه به تصوراتی

که از محیط شهری دارد نسبت به آن حس تعلق می کند .بنابراین شناخت عواملی که منجر به رهش طیحم طابترا  یییی ییییی ب تاکاردا ا   
ذهنی می گردند امری ضروری است که عدم توجه به آن منجر به گسست فرهنگی می شود و رابطه ای که بین تصورات ذهنی به
عنوان امری ثابت و ساختار فیزیکی شهری به عنوان امری م غت یر وجود دارد بستری م عت ادل بین شهر و افراد ایجاد می کند که ببس    
حضور مردم درآن می شود .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس تعلق به محله و رابطه آ  ننن ب نازیم ا   
حس تعلق و وابستگی به محله تاریخی شتربان تبریز به عنوان نمونه م شور .تسا هتفرگ ماجنا یدرو رد قیقحت   

   ای  شهوژپ ن

بب ب ببببه

صورت «توصیفی -تحلیلی» می باشد و شیوه گردآوری اطالعات به صورت بررسیهای میدانی و با استفاده از پرسش م همان یی یییباش ششد.
باتوجه به اهداف وسوأل های تحقیق ،از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون Tتک نمونهای و نرمافزار  SPSSاستفاده شده اس .ت

نتایج بدست آمده نشان می دهد بین تصویر ذهنی شهروندان وحس تعلق رابطه مستقیم و معن  دوجو یرادا د را دد ددد (آزم نماد ود نو ههههه،

.) r=0/64 ،n= 384 ،P>0/05و با توجه به اینکه تصاوير ذهني کالبدي ( p = 0/001و  ،)t =4/44تصاوير ذهني اجتماعي (= 0/029

 pو  )t = 2/20و تصاوير ذهني معنا يي ( p = 0/001و  )t = 9/27بر حس تعلق داراي تاثیر مثبت معنيداري هستند بعد تصاوير ذهني
معنا يي با ضريب استاندارد شده (بتا)  0/47بيشترين تاثیر را بر حس تعلق دارد.همچنین میزان ح رد قلعت س    محله روط هب نابرتش      
معنی دار ی باالتر از حد متوسط می باشد.

واژگان کلیدی :تصاویر ذهنی ،حس تعلق ،فضای شهری ،محله شتربان
( -1نویسنده مسئول) A.oskoyi@tabriziau.ac.ir

 208فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 1397

مقدمه
پیشرفت شهرها و صنعتی شدن آنها در قرن حاضر بخ صوص

ث بههه وجودد آمدننن
ی در ک هش نال ره اا ااا باعث ث
نیشنرهش یی یی

ناهنجاری های زیادی شده است .شهرنشینی به عنوان پدیده اي که در اثر تداخل جنبه هاي مختلف و ضروري زندگی
مدرن ،مظهر شبکه اي از روابط پیچیده اجتماعی شده است ،بستر و شکل دهنده بسیاري از شلاچ

ی در
اه ييييي اساسی ی

زندگی شهروندان نیز می باشد .معیارها و استانداردهاي گوناگونی بر اساس ایده آل هاي فرهنگی و اقلیمی هر کشوررر
ق امر زو هه از مهم ترررررین
براي زندگی شهري وجود دارد که حس تعلق می تواند نقش موثری داشته باشد .ح لعت س قق قق
ق در
ی از متخ اصص ننن ش شاب یم یره ددد دددد .وجودد ح لعت س قق قق
مسائل پی ِشِش رو در فضاهای شهری بوده و چالش بس رای ی ی
فضاهای شهری در واقع موجب شکل گیری رابطه ای خاص بین فرد و محیط می گردد .حس تعلق را می ت او ننن درک
افراد از محیط هایی دانست که نسبت به محیط ،شناختی نسبی یا کافی دارند.

مسئله ی بنیادین درک محیط ساخته شده در زندگی مردم ،فهم چیستی «محیط» است .معنادار بودن مح طی

و تأث یری

که محیط از طریق حواس بر ذهن انسان می گذارد و در نتیجه معنایی که با قرار گرفتن در محیط و فضایی خاص به
انسان القا می شود و نهایتا تحوالت فرهنگی و رفتاری ناشی از تأثیرات محیط ،موضوعاتی هستند که نه تنها از طریق
استدالل منطقی تأیید می شوند بلکه با روش های تجربی نیز قابل اثبات هستند .درک محیط ش آرف یره یین ینهذ ید   
است که از طریق ارتباط انسان و فضای پیرامون او انجام می گیرد .انسان ،پیام های حسی محیط را دریاف هدرک ت    و
تصویری از محیط در ذهن خود بوجود می آورد( .مشکینی وهمکاران )1394 ،یکی از عوامل م لکش رد رثو    گیری
این تصویر ،خاطرات فردی یا جمعی از محیط است .در این تعریف فضاهای خاطره انگیز فضاهایی هستند که انس نا
قبال آنها را تجربه کرده و با آنها آشنایی دارد .هر چه تع ضف داد اها رد انشآ ی تشیب یگدنز طیحم رررر ررررررررر باشددد ،امک ککان
برقراری ارتباط ساده تر خواهد بود .یافتن فضاهای آشنا باعث احساس آرامش و امنی هاوخ طیحم رد ت ددد دددد ش رد .د
یریش و ندوب ه
مقابل ،تغییر ،تبدیل و یا از میان رفتن فضاهای آشنا ،حس گم گشتگی ،بی ی

داد تسد زا ننن نننن بخش زا ی

زندگی را در انسان بوجود می آورد.
مفهوم حس تعلق در مقیا س های گوناگونی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد؛ از سطح خانه شروع شده و به مقیاس
هایی بزرگتر در حد محله منتهی می گردد .بنابراین می توان به این امر اشاره نمود که مح ا تال ززز جملههه مهم یرت نن نن
ن
ی
ن و ارزش اهرایعم نیرتدنم یی یی
بخش های شهرهستند که وجود حس تعلق شهروندان نسبت به آنها از جمله مهم یرت نن نن
ارزیابی این فضاها به شمار می رود.هدف از این پژوهش بررسی نقش تصاویر ذهنی در حس تعلق به مکان در محله
تاریخی شتربان شهر تبریز از دیدگاه ساکنان محله مورد مطالعه است .بدین منظور در ای یواصت ی هطبار قیقحت ن ر     
ذهنی و حس تعلق به مکان و میزان تاثیر این عوامل در محله شتربان با توجه به عوام ورض ل ر بیغرت هلمج زا ی     
شهروندان به حضور وتمایل به ماندن در محله ،ارتقای حس تعلق به مکان در میان ساکنین محلههه ،ارتق  یا اامنی و ت
عوامل اجتماعی محله ؛مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .همچنین روشن شدن ماهیت ارتباط بین ح هب قلعت س    
مکان وتصاویر ذهنی به برنامه ریزان محلی در اتخاذ تصمیمات بهتر برای بهبود وضعیت محله کمک می کن یارب .د   
تحقق اهداف تحقیق ،پژوهش حاضر از روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و از شیوه های مر وتم رو نن ننن ،من عبا ووو اس دان
تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای و همچن  هویش و یدروم قیقحت شور زا نی ی رتسب رد هدهاشم قیقحت 
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مطالعات میدانی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته است .باتوجه به ماهیت پژوهش این تحقیق به دنب هب ییوگخساپ لا    
سواالت با این عناوین است:
-1عوامل و معیارهای تأثیرگذار تصاویر ذهنی در میزان حس تعلق به مکان در محله کدامند؟
-2آیا رابطه معناداری بین تصاویر ذهنی و میزان حس تعلق به مکان در محله مورد مطالعه وجود دارد؟
   

 -3میزان تأثیر و ضریب همبستگی مولفه های تصاویر ذهنی وحس تعلق به مک  نا ددر محل وم ه ر ب هعلاطم د ه هچ
میزانی است؟
پیشینه تحقیق
ت م درو
مروری برپیشینه حس تعلق به مکان وتصاویر ذهنی نشان می دهد که این موض ب اه عو ااا اااا طیف الوقم زا ی تت تت

بررسی واقع شده اند ،بهرام پور وهمکاران ( )1394در مقاله ای با عنوان « مطالعه رابطه میان ساکنان از محیط زن گد ی ی
ی
ق باا
س تعلق ق
و میزان حس تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلند مرتبه شهرک کوثر تهران» به این نتیج ندیسر ه د ح هک  سسسس سسسس
ی ماندددگار،
ارزیابی معیارهای شرکت در فعالیت های اجتماعی ،مالقات با همسایگان ،وجود د خ رطا اا ت و مک اه نا یی یی
ن شهرررک از
فعالیت های گروهی و نحوه مشارکت در بهبود محیط زندگی تعیین شد و نتایج حاصله نشان داد کههه این ن
ن معیارهاا ی کیفیتتت
ط بین ن
ن ارتباط ط
لحاظ کیفیت محیط و میزان حس تعلق در وضعیت خوب قرار دارد .همچنین تبیین ن
محیط و حس تعلق مشخص کرد که میزان رضایت از معیار مدیریت شهرک بیشترین تاثیر را بر افزایش رضایتمندی و
به دنبال آن حس تعلق دارد .وارثی وقنبری( )1391در مقال ناونع اب یا ه     «بررس اسحا لیلحتو ی س قلعت       خ خخاطر
وخدمات شهری در شهرهای جدید ایران(مطالعه موردی :شهر جدید بینالود)» ،به این نتیج ندیسر ه د هک      نارض یتیا
شهروندان این شهر جدید از وضعیت خدمات شهری آن است واکثریت جمعیت شهر جدید بین اسحا دولا سسسسس تعلق
خاطر باالیی نسبت به آن دارند.
ريجر و الواركاس در مطالعات خود تحت عنوان“ جوامع :الگوها ي دلبستگی و تعامل اجتماعي در محله هاي شهري ”

به نقش مهم و اساسي تعلق كالبدي اشاره و از آن به عنوان ر يشه داري ياد نمودند كه بر اين اساس ،فرد د مح طی

را بههه

همراه عناصر كالبدي آن درشکل دهي معناي تعلق ،به خاطر مي سپارد( .(Riger & Lavrakas,1981:56جرارد كايل و
همكاران در مقاله اي تحت عنوان”بررسي ابعاد دلبستگي مكاني در محيط ها ي تفريحي ”به تأثير ابعادد دلبس گت ييي بههه
مكان در كي

ط از سو ييي وك هه
محيط تفريحي و كوه پيما يي و تناسب آن با ادراك شرايط محيط ييي و اجتم عا ييي آن محيط ط

پيمايان پرداخته اند). (Kyle et al, 2005:23حبيبي در مقاله ”تصويرهاي ذهني و مفهوم مكان ”با ت يك ه بر رو كي ردها ييي
ت و نق ششش كالبددد
ط ت يواص ررر ذهن ييي  ،خ ارطا ت ت
ذهني و نيز مطالعه مورد پژوهي در خيابان نياوران تهران ،به بررسي روابط ط
فيز يكي در تحقق و بسط هويت و معنا و حس مكان در بافت هاي شهري پرداخته است( .حبيبي )1 :1387 ،بازون ید
ی از
وهمکاران ( )1393در مقاله ای با عنوان « نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی ش ادنوره ننن و می از ننن بهرهه گیری ی
ی و ت یوص ررر
ن سر گدنز ی ی
فضای شهری ( مطالعه موردی :پیاده راه خیابان سپهساالر تهران( به این نتیجه رسیدند ک یب ه نن نن
ت.همچنیننن
ذهنی مطلوب شهروندان همبستگی معنی دار مثبتی وجود داردو مقدار همبستگی بزرگ و قابل توجههه است ت
میانگین نمره تصویرذهنی افرادی که از فضاهای شهری واجد تصویر ذهنی استفاده می کنند ( )15.9بی ششش از می یگنا ن ن
ن
ق باا
افرادی که از فضای شهری فاقد این ویژگی استفاده می کنند( )8.5است و این بدان معنا می باشد که فرضیه تحقیق ق
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عنوان «بین فضاهای شهری که در ذهن استفاده کنندگان فضا تصویر ذهنی ایجاد می کنند و فضا های فاقد این ویژگی ی
ی
تفاوت وجود دارد » ،مورد تأیید قرار می گیرد .این عامل نسبت به عوامل دیگر در ایجاد سرزندگی در فضا تأثیرگذارتر
می باشد.

کاکاوند وهمکاران ()1392در مقاله ای با عنوان«سنجش تطبیقی تصویر ذهنی ش وهفم هب زاسرهشو دنوره مممم ممممم کیفیت
محیط شهری (مطالعه موردی:بافت فرسوده شهر قزوین » به بررسی اولویت معیارها وشاخص های کیفیت مح ححیط در
بافت های فرسوده شهری با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان از یک سو و نگاه مسئوالن وکارشناسان امور ش ا یره ززز
سوی دیگر پرداخته اند ،که نتایج حاصل بیانگر آن است که شهروندان اولویت پایین بودن س تیفیک حط   
این بافت هارا در عدم توجه به مسایل فیزیکی وکالبدی محیط بافت ه و یرهش هدوسرف یا
اقتصادی ساکنان می دانند؛در حالی که در رویکرد شهرس یرهش هدوسرف یاه تفاب هب نازا

زن رد یگد

سسس س سسسسسطح پ یا ی ضو ن

عع عععیت

ی،
حم یاهرایعم ییی ی ییی ییییییییطی ی

مدیریتی به نسبت بیشتری از سایر مولفه ها دچار نابسامانی هستند .این تحقیق سعی در بررسی و تحلیل مولفههه هاا و
شاخص های حس تعلق به مکان و تصاویر در محله تاریخی شهرتبریز دارد .همچنین با توجههه بههه مولفههه هاا و م ممدل
استخراجی تحقیق ،ارتباط بین تصاویرذهنی و حس تعلق به مکان در محله شتربان مورد ارزیابی قرار گرفته است
مبانی نظری
حس تعلق
حس تعلق به مکان ،حس تعلق به محل سکونت و داشتن احس نآ هب یگتسبلد سا دشاب یم لحم

کش( ووووووو وووووووویی و

ی ،ش خان تتی و
تبریزي .) 41 ،1382 ،حس تعلق مکان ،به بیان بر زنیکرپ و نوا (( ((()1992مجم  یاه دنویپ عو ا سح اس یییی یییی
رفتاری میان انسان ها و مکان زندگی شان است که مبنای ادراک آنان و رابط  ناکم اب ناش ه را ف  راه ممممممممممم م  دروآ ی ووو
چارچوب هویتی فرد و جامعه را شکل می دهد.متمایز شدن خصوصیات یک مکان از مکانی دیگر باع ش یم ث ووو وووود
که افراد ساکن احساس نمایند که مکان زندگی آنها داراي کیفیات خاص است و ضمن عالقه به آن تمایل ب نیمأت ه   
نیاز در داخل محدوده آن مکان داشته باشند (  .)Polloway and Hubberd,2012, 71چنین احساسی نسبت به محل
زندگی« احساس تعلق به مکان» گفته می شود که لنگ آن را به عنوان حس شهروندي نسبت ب یبعت ناکم ه رر ررررر کر هد
است (  .) Lang,1994, 291مطالعات متعددی در مورد شناخت حس تعلق و ارتباط آن با جنبه های مختلف انس ینا
صورت گرفته و متفکرین مختلفی در حوزه های گوناگون به تبیین و شناخت این حس و نقش آن در زندگی انس نا
پرداخته اند .پدیدار شناسان و روانشناسان محیطی ،دو دسته عمده هستند که به بررسی موضوع پرداخته ان  زا .د ننگ ها
پدیدارشناسان ،حس تعلق به معنای پیوندی محکم وع املی تأثیر گذار میان مردم و مکان با اجزای تشکیل دهن  هد آآن
است.این پیوند ،سبب گسترش عمق تعامل فر ذگ اب و هدش طیحم اب د ر تشیب شرتسگو قمع نامز  ر یم ی        

   

یابد(Relph,1976؛ .)Tuan,1974تعاریف نظریه پردازان این رویکرد برپایه ماهیت حس مکان ،مدت وعمق تجربیات
در مکان است .آنان بیش تر به مفهوم حس مکان پرداخته و ح ار ناکم قلعت س

هب رد یا هلحرم ناونع ا ااااا ااااااادام و ه

تکمیل حس مکان مورد توجه قرار داده اند.حس تعلق مکان متأثر از عوامل اجتماعی ،فرهنگی وکالبدی است.

واکاوی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس211 ...

روان شناسان محیطی نیز به مطالع و طیحم ه

سنا طباور ان دنا هتخادرپ ی (((((( (((((((.)Hidalgo&Hernandez ,2001در این ن
ن

دیدگاه ،تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد یا جمع با یک فضا اطالق می شود و از لحاظ هویتی ،تعلق مک اشا ینا ره   
به رابطه هویتی فرد به محیط اجتماعی که در آن زندگی کن دراد ؛د ((.)Altman&low,1992, 22تعل س ناکم ق ططط ططططحی
باالتر از حس مکان است که به منظور بهره مند ی و تداوم حضور انسان در مکان نقش

ی م .دبای ی   
یعت ی ا هدننک ن ییی ییی

تعلق مکان که بر پایه حس مکان به وجود می آید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است این ح ححس ب نویپ ه دد ددد
فرد با مکان منجر شده ودر آن انسان خود را جزئی از مکان می داند و براساس تجربه های خود از نشانه ها ،مع ععانی،
عملکرد ها و شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور می س  یارب ناکم و دزا او حا لباق

تتتت ت تتتتتترام م وش ی دد ددد.

()Steele,1981:44
ابعاد حس تعلق به مکان بر اساس دیدگاه های مختلف
نظریه تعلق مکانی به مطالعه مولفه های احساسی و عاطفی موجود در پیوند با مکان می پردازد بطوریکه مفهوم ح ححس
تعلق ،ایجاد پیوند عاطفی مثبت بین فرد ومکان تعریف ش یرظن نیا قبطرب تسا هد ههههه هههههه ،مردممم ب پ داجیا ه یی یییون یاهد
طو
احساسی وعاطفی با مکان ها مبادرت می ورزند .این پیوند ها با میزان رضایت افراد ،ارزیابی شان نسبت به محیط ط
ت ،مش بشو هلحم رد تکرا ککک ککککه ه یا
برخی جنبه های هویتی آنها به همراه معیارهایی عینی مانند مدت زمان س نوک ت ت
اجتماعی در ارتب .تسا طا

   ) (Giuliani&Feldman, 1993; Altman & Low, 1992مر ضوم تایبدا رو و گنایب ع ر     

گستردگی واژه ها و رویکردهای مختلف تبیینی این احساس و معنای خاص محیطی است که عالوه بر هکنآ     نش نا
گر دامنه ی وسیع اطالعاتی است ،نوعی سردر گمی واژه ها و پیچیدگی ذهنی را نیز به همراه دارد کههه در تحقیقات ت
ت
بسیاری از محققان به آن اشاره شده است).) Hidalgo&Hernandez ,2001: 103بیشتر محققان در مفهوم سازی تعلق
مکانی یا وابستگی مکانی – انس نا ی ی
ی 2و وابس اکم هب یگت ننن نننن 3اش ( دنا هدرک هرا ککک ککککیلههه،
ی  ،1ب ناکم تیوه دعب ود ه یییی یییی
)2004:214پروشانسکی )1978(4براین عقیده است که هویت مکانی «ابعادی از خود است که هویت شخصی فرررد را
ت،
در ارتباط با محیط فیزیکی تعریف می کند .این تعریف ،به وسیله الگوی پیچیده ای از آرمان ها ،عقایددد ،ترجیحات ت
احساسات ،ارزش ها ،اهداف و تمایالت رفتاری خودآگاه وناخودآگاه و
مهارت های مرتبط با این محیط ،صورت می گیرد» .در این مفهوم ،محیط ها ،به افراد این فرصت را می دهند که هم
هویت خود را ابراز وهم آن را تأیید کنند (جرجنسون و استیدمن .)2001 ،در نهایت ،هویت مکانی به عن یئزج ناو   
از هویت فرد توصیف شده است که عزت نفس و همچنین احساس تعلق به یک اجتماع محلی را افزایش م دهد ی   
(ویلیامز وواسک.)2003 ،استوکولس و شوماخر 1به وابستگی مکانی به عنوان پیوندی مستحکم بین خود و مکان های
خاص در میان ساکنان ،عنایت می کنند(جرجنسون واستیدمن.)2001 ،نکته مهم در این بعد این اس یگتسباو هک ت    
مکانی به ارتباطات کاربردی و هدف گرایانه به یک مکان ،مربوط می شود(ریموندوهمکاران)2010 ،وابستگی مک ینا
شکلی از تعلق است که به پتانسیل یک مک فادها و اهزاین هک تسا هتسباو صوصخب نا ا ار یدرف ر اض

یم          

کند(ویلیامزوهمکاران .)1992:31 ،حس تعلق مکان مفهومی چند وجهی است که اسکنل وگیفورد  ،)2010(2سه بعد
عاطفی ،شناختی ،رفتاری برای آن در نظر گرفته اند.به زعم آنان سه بعد ارائه شده به دلیل شمول تمامی مع هئارا ینا   
ش زا هد یناکم قلعت م وت ی اند در  یبرجت تاقیقحت هزوح  و وم کیروئت رسا د ت یگ رارق هداف ر دددددددددددد د ددددددددد د دددددددددددددددد د
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( )Scannell&Gifford,2010:2ریموند و همکاران( )2010تعلق مکانی را در مقیاسی پنج عنصری توسعه داده اند کههه
شامل عناص ِرِر هویت مکانی ،وابستگی مکانی ،پیوندهای طبیعی ،پیوندهای خانوادگی و پیوندهای دوستی است .عناصر
ط
هویت مکانی ،وابستگی مکانی و ریشه ها ،در زمرۀ زمینه های فردی تعلق به مکان قرار دارند .هویت مکانی به ارتباط ط
ت کههه ماا برای ی
ی
معنادا ِرِر یک فرد با مکانی اشاره دارد که وی را تعریف می کند .وابستگی مکانی به روابطی مربوط است ت
استفاده از مکان داریم ،به طوری که مکان با برآورده کردن نیازهای مادی و معنوی انسان ،وابستگی شخص را به خودد
تحت تأثیر قرار می دهد و ریشه ها نیز شامل خوگیری طوالنی مدت در مکانی واحد است .عنصر پیوندهای اجتماعی،
ی
ت .در ح زو ۀۀ زمین اه ه یی یی
زمینه های اجتماع محلی تعلق به مکان را نشان می د هد که با خانواده و دوستان برقرار است ت
اجتماع محلی ،تعلقات همسایگی ،حس وابسته بودن ،تعلق داشتن به اجتماع محلی و نُاُا سی 3که شخص به یک مکاننن
ی،
ی طبیعی ی
دارد ،جای می گیرند .عنصر پیوندهای طبیعی نیز ،به زمینه های محیطی تعلق به مکان اش را هه دارد .پیون اهد ی ی
حس ارتباط با طبیعت /حس وابستگی و نزدیکی به طبیعت و توانایی شناخت محیط طبیعی است.

نمودار :1مدل مفهومی سه بعدی تعلق به مکان (ریموند و همکاران)2010 ،

ی از رهگذررر چهاررر مؤلفههه  . 1:احس تیوضع سا ؛؛ ؛؛؛.2
از نظر مک میالن و چاویس( 1986 ) ،4احساس تعلق محل ا ه ی ی
ل
تأثیرگذاری؛  .3برآورده سازی نیازها و ؛  .4پیوستهای عاطفی ،بر فرآیندهای مشارکت محله ای تأثیر می گذارد) نقل ل
از نادری و همکاران )10 :1393 ،برخی از محققین نظیر آلتمن و لو 5عالوه بر تا کید بر امتجا شقن  ععع ععععی مکاننن ،به
ی از
تعامالت و ارتباطات فرهنگی -اجتماعی در مکان اشاره و تعلق به مکان را از منظر تعلق اجتماعی یعن ا هنوگ ی یی یی
تعلق به خاطر مردم (استفاده کنندگان) تعبیر نموده اند ). (Altman& Low: 1992با این حال ،محققین دیگری نیز بر
نقش عوامل ادراکی وفردی ،عناصر کالبدی به عنوان عاملی مهم در شکل گیری حس تعلق تا کید داش  هت ووو ضر ترو
ی .)32 ،1390 ،مطالعات ت
ت
توجه به ابعاد کالبدی را در فرایند حس تعلق ضروری می دانند( .جوان فروزندهه ،مطلب ــ ی ی
انجام شده در زمینه ی حس تعلق به مکان به عوامل مختلفی در این رابطه اشاره دارند .با مروری بر متووون و مطالعات ت
ت
مختلف انجام شده در این زمینه ،می توان عوامل موثر در ایجاد یا ارتقای حس تعلق به مکان را در قالب برخی عناوین
طبقه بندی نمود .در این راستا برای تدوین مدل و ابعاد مفهومی حس تعلق به مکان ،نظریات اندیشمندان مختلففف در
این زمینه در قالب جدول ( )1ارائه می شود.

واکاوی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس213 ...
جدول :1ابعاد و شاخص های حس تعلق به مکان از دیدگاه اندیشمندان مختلف(منبع:نگارندگان)
ليپوكن و ديگران2004 ،
بعد کالبدی

بعد اجتماعی

بعد اجتماع محله ای (گروهی)

ارتباط فرد با خانه ،محل كار ،محيط همسايگي و محله

ارتباط فرد با خانواده ،دوستان ،همكاران و همسايه ها

دستيابي به منابع در اجتماع محله اي

ِوِوِاِارت2009 ،
تجربه مشترک

آرزوها

ارزش ها

هنجارها

احساس هویت

کاهش رفتارهای محله

روابط ایمن ومطمئن

ِبِبستن2010 ،
سالمت روانی
مک میالن وچاویس2005 ،
اجتماع محله ای
تاثیر گذاری

احساس عضویت

پیوست های عاطفی

برآورده سازی نیازها

كوتابا و تامي2010 ،
تعلق اجتماعي
عضویت در گروه

تعهد

همکاری

احترام به گروه

اسکانل و گیفورد2010 ،
ش خص

فرایند

مکان

گروهی /فرهنگی ،فرد

احساس ،شناخت ،رفتار

فیزیکی ،اجتماعی

بوناییتو وهمکاران 1999
وابستگی عاطفی (احساس عالقه نسبت به مکان )
گیولیانی و فلدمن1993 ،
شناختی

رفتاری

عاطفی

شوماخر وتیلور 1983
گروه های اجتماعی

مطلوبیت کالبدی

موقعیت دریافت از محل زندگی

شخصیت فرد

آلمتن والو1992 ،
آشنا يي با مكان

دلبستگي به مكان

عقايد فرهنگي

تعامالت و ارتباطات فرهنگي -اجتماعي

فعاليتها

ادراك

معاني

ریموند وهمکاران2010 ،
وابس یگت      

هویت مکانی

پیوندهای طبیعی

پیوند های دوستی

پیوندهای خانوادگی

مکانی
چرخچیان1393 ،
نحوه دسترسی به مکان

تجارب قبلی فرد

کیفیت محیط

الگوهای فعالیتی موجود

رلف1976 ،
م نامز تد     

درک نماد ها وفعالیت های روزمره

خوانایی

تمایل فرهنگی

اقامت

جذابیت

عملکرده یا       

خاطرات

ادراکی

پانتر1991 ،
کالبد

فعالیت

معنا

منظرش ره ييي  ،چش ممم اناد زز ز ،نفوذپ ريذ ييي  ،شكللل

كاربريها ،ميزان تردد سواره وپياده ،الگوهاي رفتاري ،محيط مصنوع و خوانا يي

مناسبات فرهنگ ييي  ،عملكردها ييي ادراك ييي و
ارزيابي يك في

ساخت و مبلمان شهري
حبيبي1387 ،
تصاوير ذهني

كالبد فيز يكي

خاطرات

مطلبی وفروزنده 1389
عوامل ادراکی –شناختی فردی

عوامل اجتماعی

عوامل محیطی –کالبدی

تمایزوخوانایی کالبدی

فعالیتهای اجتماعی وفرهنگی

ی ،ک شن
ل اجتم عا ی ی
فعالیتی(عوامل ل
عمومی انسان ها)

تالماعتو اه    

کالبدی(فرم و
سازماندهی اجزاء)

تصویر ذهنی
تصویر ذهنی از ترکیب دو واژه تصویر ) (Imageو ذهنی ) (Mentalتشکیل شده است طبق این تعریف ارائه ش زا هد
ت خ یقلت یجرا   
واژه ) (Mentalدر فرهنگ لغت وبستر1مجموع واکنش فکری و احساسی یک شخصیت ب یعقاو ه تت تت
شده است و در ترکیب با واژه )(Imageبه معنای تصویر میتوان این چنین تلقی کرد که ت  ینهذ ریوص یا     (Mental
1. relating to the total emotional and intellectual response of individual to externall-veality
2.Boulding-Kenneth
3.The Image knowledge in life and society
4.subjective knowledge
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ت خ هتفرگ لکش وا نهذ رد یجرا     
)Imageتصویری است که از واکنش فکری و احساسی یک شخص ب یعقاو ه تت تت
است .واژه تصویر ذهنی از جمله واژگانی است که معنای لغوی آن به طور مستقل در فرهنگ لغات دیده نشده است
ی ،مح  یسانشناور طی وو ووو ...
و این به دلیل کاربرد این واژه به صورت تخ صص ی در علومی مثل شهرسازی ،روانشناسی ی
میباشد به همین دلیل در ادامه روند استفاده از این واژه را در شهرسازی بررسی میکنیم .اندیش هژاو و ه ) (Imageرا
نخسیتن بار اقتصاددانی به نام کنت بولدینگ ،2در کتابش تصویر «دانش زندگی و جامعههه »3مطر  دومن ح د فیرعت ر    
بولدینگ واژه ) (Imageبا اصطالح «دانش ذهنی »4به معنای دیدگاه فرد ی ک هچنآ ره ا ه فرد در طیحم اب طابترا          
پیرامونش به آن وارد دارد همراه است  .بولدینگ یادآور میشود که همه تعریف ها و معناهایی ک هژاو ه ) (Imageدر
ت ،بلک تیعقاو زا یباتزاب ه    
بر دارد بیانگر آن است که این مفهوم ماهیتا به چیزی اشاره دارد که خود واقعی سین ت تت تت
است( .کانتر)1392.45 ،
مولفه های تصاویر ذهنی
تصویرذهنی پایه و اساس هر گونه کنش و واکنش میان فرد و محیط است که ممکن است با واقعی دوجوم ت    ک ککامآل
یکن ریوصت .د   
همپوشانی نداشته باشد اما شهروند بر پایه همین تصویر ذهنی خود و نه واقعیتهای موجود رفتار می ی
ذهنی انسان از محیط تا حدودی به رفتار فضایی او نیز تأثیر میگذارد ،م یوصت شقن نیرترثؤ ر     ذهن رد طیحم زا ی   
ذهن شخص آن است که وی را قادر سازد برای تعقیب مقاصد خود در شهر حرکت کند .قابلیت ادراک پذیری و بههه
خاطر سپاری واضح و دقیق محیط ،جزئی اساسی از هر شهر پاسخده و موفق بوده و رضایت عاطفی از زندگی در شهر
ت ،بلکههه موضوعععات
را منتج می شود .وضوح ادراکی فضاهای شهری نه تنها از جنبه های شناختی حائز اهمی سا ت تت تت
یو
ی ،هیج نا ی ی
ی ع فطا ی ی
عاطفی ،عملکردی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد(( ) Kaplan, 2016در رابطههه باا جنبههه های ی
احساسی ،محیط هایی که تصویر واضحی در نقشه های شناختی افراد دارند ،فضاهای امن تررر و آرام ششش بخ ششش تررری
ط و در نتیجههه ک ها ششش
ادراک می شوند .از طرف دیگر عدم ادراک واضح فضا ،موجب کاهش احساس کنترل بررر محیط ط
احساس خودانگیختگی می شود(.)Wilson, Takahashi &Schoenbaum, 2014در واقع تصویری روشن از محیط به
شخص نوعی احساس امنیت میدهد وی میتواند رابطهای هماهنگ بین خود و جهان خ جرا

جو هب و نیا .دروآ د     

درست بر خالف احساس ترسی است که به شخصی مستولی میشود که این ت ادن ار نشور ریوص رد نیا یانعم .

    

سخن آن است که احساس شیرینی که شخص از خانه و شهر خود دارد نه تنها به سبب آشنا بودن با آن است ،بلکه
به این دلیل که تصویری دقیق از آن در ذهن او وجود دارد).کاظمی.(22 :1390 ،
در دهه های گذشته تحقیقات متعددی در زمینه تصاویر ذهنی صورت گرفته است و هریك از نظریه پردازان بس سسته بههه
تعریفی كه از تصاویرذهنی ارائه كرده اند ،ابعاد و شاخص های متفاوتی را برای سنجش آن بیان نموده اند ج ود للل (.)2
ازنظر کوین لینچ ،تصویر ذهنی از محیط ،مجموعه ای از عواطف اولیه ای است که از تجربه فضا بدس و هدمآ ت رد   
مجموعه تصاویر ذهنی به عناصر مختلفی تجزیه ،مرتبط و یا منتزع می شوند .مانند حوزه ها ،مسیرها ،لبه ها ،گره ها
و نشانه ها .به عبارت دیگر ،انسان عوامل محیطی و نظم حاکم بین آنها را در ذهن خ بط قوف رصنع چنپ رد دو قه      
بندی کرده و برای یادآوری نیز از این مقوالت ذهنی کمک می گیرد( .کارمونا )1388:172 ،کریستین نوربرگ ش تلو ززز،
تصویر ذهنی را «ساختار وجودی انسان» دانسته و همانند لینچ عناصر تصویر ذهنی را بررس زتلوش .تسا هدومن ی     
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مرکز ها ،راه ها و حوزه ها را عناصر تشکیل دهنده فضای وجودی دانسته و عامل تعیین کنندة آنها نی نایم لماعت ز    
انسان و محیط است (شولتز .)36 :1384 ،از نظر گولج شکلگیری منظر ذهنی از هر پدیدهای واجد یک نظام سلس هل
یش دنو
مراتبی است که در ابتدا نقاط لنگرگاهی و سپس حول نقاط لنگرگاهی عناصر فرعیتر که جزئی م هدیمان تا ییی ییی
ادراک و فرا گرفته میشوند (گلکار .)329:1390 ،اپلیارد در کتاب برنامه ریزی برای یک شهر کثرتگر د ا ررر پر هش هژو ر   
یگیر ابرد وا د ر ینچ ة ن    
متکثر گوئایانا ،به بررسی کلیت ساختاری پرداخته که در ذهن ساکنان مختلف از شهرشان شکل می ی
یبرد(پ ازکا دد.)162: 1388 ،به
ساختاری ،به عنوان شناختی که شهروند از شهرش دارد ،اصطالح «دانش شهری» را به کار می ی
ی ،عناصر
نظر اپلیارد شهرها به وسیله عناصر سکانسی یا فضایی ادراک شده ،ساختاربندی میشود .راه ها و گره های لینچی ی
سکانسی محسوب شده و نش هنا ه زوح ا هه هههه بل و ا هه هههه بیرقت ا ًاًا م ییاضف رصانع  یی ییی ییییی
یباش دن ( .)Appleyard,1976:155از
نظرمشائیل ،تصویر ذهنی دارای سلسه مراتبی است که از تصویر کلیت شهر تا جزء ت واص ییری از کلی هش ت ر اکم(  ننن ننننه یا
شهری) و سرانجام تصاویر ذهنی از اجزای فضا را در بر میگیرد .او توجه به ای  بتارم هلسلس ن را رد بر عضو تشاد

   

موجود و تصمیمگیری برای آینده شهر مهم بر میشمارد (.)Tribe,1974:78میشائیل تریب با اشاره به سه مولفه فایده یا
کارکرد شهر ،تظاهربیرونی شهرو عناصر آن و در نهایت معنای آن این سه مولفه را به عن مه نکر هس ناو

  

شزا رد

آفرینش تصویر ذهنی از شهر یاد میکند(پاکزاد .)1388:137 ،وتصور توسط بولدینگ ()1961ب ع کی ناونع ه کس     
ذهنی تعریف می شود که محصول تجارب ،نگر ه ش اا ااا ،خ  نآ زا و .تسا ینآ تاساسحا و تارطا بببب ب ببببببرای تفس ری
  

اطالعات و هدایت رفتار استفاده می شود.چون یک توالی نسبتا با ثبات از روابط میان مف میها ایشا و ی ار ینعم اب 
عرضه می کند.تصورات صرفا حکم انتزاعات سلیقه ای از یک حقیقت عینی را ندارد بلکه تفاسیر آگاهانه ازآنچ هک ه   
تصور می رود باشد ،هستند.تصور یک مکان مشتمل بر تمامی عناصر مرتبط با تجارب افراد وگروه ها و منویات آنها
در قبال آن مکان است ،مادام که این منویات متمرکز و معین باشند چنین تصوراتی ممکن اس یاس طسوت ت ر هب نی

   

ل می
عنوان اموری محدود وانحرافی تلقی شود ولی برای دارندگان آنها کامل هستند وحقیقت مکان مذکور را تش یک ل ل
دهند (رلف.)73:1389 ،
جدول  :2مولفه های تصاویر ذهنی از دیدگاه اندیشمندان مختلف(منبع:نگارندگان)
اندیشمندان

تعریف تصاویر ذهنی

عناصر سازنده تصاویر ذهنی

لینچ (پاکزاد)1388 ،

نماینده ای از آگاهی ذهنی در ادراک مکان

راه ،لبه ،گره ،نشانه ،حوزه

شولتز(شولتز)33-1384:36 ،

تصویر ذهنی «ساختار وجودی انسان»

مراکز ،راهها ،حوزهها

گولج((گلکار)329:1390 ،

وجود یک نظم سلسله مراتبی در شکل گیری منظر ذهنی از هرپدیده

نقاط لنگرگاهی ،جزئیات

اپلیارد(پاکزاد)1388:169 ،

تصویر ذهنی ،به یاد آوردنRecall

عناصر سکانسی ،عناصر فضایی

تریب(تریب)1974:78 ،

تصویر ذهنی سلسه مراتبی از تصویر کلیت شهر تا جزء تصاویری از کلیت شهر

عملکرد شهر ،ظاهر شهرو عناصر آن ،معنا

بولدینگ(رلف)73:1389 ،

تصویر به عنوان عکس ذهنی

تجارب ،نگرش ها ،خاطرات واحساسات آنی

با بررسی دیدگاه نظریهپردازان در زمینه تصویر ذهنی ازمحیط شهری ،در اکثر نظریات قابلیت تصویرذهنی مح رب طی   
حسب کیفیت های فیزیکی بیان شده ومعنا از شکل جدا شده است.با توجه به گفته کرسیتین نوربرگ ش ریوصت زتلو   
ذهنی روشن که سبب هویت شخص میگردد در گرو داشتن مکان های با معنا هست .که توج تیفیک هب فرص ه     
های فیزیکی و ساختار محیط درشکل گیری تصویر ذهنی باعث ایجاد محیط های بي هو نعم يب و تي ااا اااا م دشاب ی   
.بنابراین می توان نتیجه گرفت که شکل گیری تصاویر ذهنی از محیط ش اد هکلب هدوبن یدعب کت یره ر  یا ا داعب       
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ی،
مختلفی می باشد.که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اداراکات وتصاویر ذهنی از محیط می توان به سه مولف دبلاک ه یی یی
اجتماعی و معنایی اشاره کرد .
چارچوب نظری
با توجه به تعاریف و معیارهای ارائه شده از دیدگاه اندیشمندان در این حوزه (ج ود للل 1و ،)2مدللل مفهوممی پ هوژ ششش
ح زیررر ارائههه م ممی
ی درح قلعت س    س انکا ننن محلههه بههه شرح ح
حاضر به منظور بررسی ارتباط و تأثیرگذاری تصاویر ذهنی ی
ی چن ننين م ممی
شود(نمودار)2همانگونه که قابل مشاهده است ،بررسي ادبيات پيرامون حس تعلق به مكان وتصاویر ذهنی ی
نماياند كه انديشمندان اين حوزه از چهارچوب ها ي مختلفي اين بحث را پي گرفته اند و اين تفاوت درنگرش ،دستههه
بنديها يي را در قلمرو حس تعلق وتصاویر ذهنی مي طلبد .به اين منظور ،در اين بخش سعي شد كه با ديدي جامع ،به
مسئله حس تعلق و تصاویر ذهنی و ابعاد و زواياي مختلف آن پرداخته شود .در این مدل حس تعلق به مکان متشکل ل
ل
ی،
ازپنچ مؤلفه ،عوامل کالبدی – فیزیکی ،عوامل اجتماعی -فرهنگی ،عوامل معنایی – ادراکی ،عوامل احساس سسی-ع فطا ی ی
ت .باا
عملکردی -فعالیتی و  20شاخص و تصاویر ذهنی شامل سه مؤلفه ،کالبدی ،اجتماعی ،معنایی و  9شاخص است ت
توجه به چارچوب نظری پژوهش مدل مفهومی تحقیق را می توان طبق نمودار ( )3ارائه داد.

نمودار:2چارچوب نظری پژوهش (مأخد:نگارندگان)
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نمودار:3مدل نظری پژوهش (منبع:نگارندگان)

روش تحقیق
این تحقیق با روش «توصیفی -تحلیلی » و مبتنی بر مشاهدات و پویش ه ب هک .تسا ینادیم یا ر یروآ عمج یا

    

اطالعات از تکنیک تکمیل پرسشنامه در نمونه موردی استفاده شده است.و با استفاده از نرم اف راز  Spssاطالع و تا
داده های تحقیق برای تحقق اهداف و پاسخ به سوال های پژوهش مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است .با توجه به
اهداف و ماهیت تحقیق مراحل پژوهش به این صورت است.که ابتدا معیارها و شاخص های ح کم هب قلعت س اااا ااااان
وتصاویر ذهنی ،براساس مطالعات کتابخانه ای – اسنادی و پیمایش در سطح شهر اس جارخت

س دو ن عو
پس .دیدرگ س سس سسس

پرسشنامه مربوط به حس تعلق و تصویر ذهنی که دارای گویههای متعددی بودند .باهدف تعیین می  ناز تت تتتأثیر عوامل

ی گویههه-
حس تعلق به مکان وتصاویر ذهنی تدوین شد .با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرتی تدوین شده به ارزی با ی ی

های حس تعلق و تصویر ذهنی پرداخته شد و اطالعات و پرسشنامه های تکمیل شده توسط شهروندان در نرم اف راز
 Spssبرای پاسخگویی به سواالت تحقیق مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت .باتوجه ب  و یگتسبمه بیارض ه ممم ممممی ناز
ی،
تأثیر گذاری شاخص ها پیشنهاد هایی برای ارتقای تعلق به محله ارئه شده اس جوتاب .ت هه ههه ب اج هکنیا ه مم مممع امآ ه ر یی یی
کاربران فضا (استفاده كنندگان از فضا كه به طور مستقیم در ارتباط با محله مورد مطالعههه قراررر دارنددد )بودن هب زاین د    
نمونهگیری مناسب بود که از طریق فرمول فادی حجم نمونه حدود  384نفر انتخاب گردید .که در طیف ه ههای س ین
18تا 67قرار داشتند %52.9 .پرسششوندگان مرد و  %47.1پرسششوندگان زن بودند .
محدوده پژوهش
گستره بافت شهری تبریز ،از دیر باز به شماری محله تقسیم شده است .بی گمان شماره محدوده و نام محله ها ،طی
تاریخ طوالنی شهر ،بارها تغییر یافته است.اما محله بندی بافت شهر ،از دوره زندیه به ای س ن وو ووو ،کم ووو ب شی

نامه   

است که امروز قابل شناسائی بوده و آرایش شعاعی از مرکز شهر رو به بیرون دارد .به رغم دگرگ ایسب یاه ینو ری    
که در اثر اقدامات گوناگون در بافت شهری تبریز رخ داده ،نظام محله بندی تاریخی آن ،دست کم درحد ک مان دربرا   
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ب،
ها و وابستگی ذهنی شهروندان به محله ها وکوی ها ،هنوز کارائی خود را از دست ن وچراچ نیا رد.تسا هداد بببب بببب
دربافت شهری تبریز 9 ،محله اصلی قابل شناسائی است .که هر محله همه کاربری ها و عناصر را در خ  تشاد دو

وو ووو

در سطح محله ای خدمات ارائه می داد وتا حدودی بی نیاز از محالت اطراف ب ط هب دو ووو ووووری ک د اهنآ رثکا ه ا یار    
حمام ،مسجد ،بازار ،قبرستان وغیره بوده اند(صفا من ششش  )41 :1377 ،محل گا راوج مه یاه ه ر یدنب زرم اب هچ         
مشخصی از هم جدا نمی شوند ،ساختار کالبدی آنها هنوز هم در شکل گ  یلصا یاهرذ وو ووو ف هش یاهاض ر هدمع ی    
وکوی های داخلی هر محله پا برجاست .محله های تاریخی شهر به عنوان مناطق قدیمی و فرسوده ش راومه ره هه ههه در
حال نوسازی وت غییر می باشد و این امر احتمال تضعیف پیوند ساکنین با محالت تاریخی را افزایش م یط.دهد ی   
ده سال اخیر محله شتربان به عنوان یکی از محالت تاریخی شهر واقع هقطنم رد     10تبریززز ،در ح یم یزاسون لا    
باشدکه همجواری بافت تاریخی و بافت جدید و تلفیق این دو با یکدیگر در جریان نوسازی این محله امکان مطالعه
و بررسی تاثیرات هر دو بافت را فراهم می کند.محله شتربان جزء محالتی در شهر تبریز اس  هک ت ه اوم ر تلاصا ه     
خود را حفظ کرده و به نظر می رسد ساکنین قدیمی محله با وجود نوسازی و تغییر بافت محله تعلق خود را نس تب
به آن حفظ کرده اند .مطالعه حس تعلق در محله ای با این خصوصیات می تواند اطالعات ارزشمندی در اختیار قرار
دهد.

شکل :1موقعیت محله شتربان در شهر تبریز
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شکل  :2تصاویری از محله شتربان در شهر تبریز

یافتههای تحقیق
در این بخش از پژوهش بعد از توصیف پاسخ های به دست آمده از جامعه آماری ،با توجه به ماهی ره ت    س سسوال از
آزمون tتک نمونه ای استفاده شده است .غالب سواالت پر سشنامه به گونه ای طراحی شده است که هر یک از ابع دا
مورد بررسی به همراه گویه های معرف آن در قالب طیف  5گزینه ای لیکرت ارائه شدهه ،ک زایتما ه    1نش ششان دهن هد
کمترین میزان و 5نشان دهنده بیش ترین میزان است .به این ترتیب عدد 3به عنوان میانگین (نظری) پاسخ ها در نظر
گرفته شده و میانگین حس تعلق وتصاویر ذهنی باعدد  3مقایسه می شود.آزمون tتک نمون زآ وزج یا ه مم م ممممون ه یا
پارامتریک است .قبل از آزمون الزم است که نرمال بودن توزیع داده ه ق یسررب دروم هطوبرم یا ر  را گگگگگ گگگگگگیرد.جهت
بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف –اسمیرنوف استفاده شده است .طب ودج ق لل للل3نت یا ججج آزم نو
کلموگروف – اسمیرنوف نشان می دهد که زمینه برای آزمون پارمتریک

tفراهههم اس  نومزآ هکارچ.ت ن لامر     ب ببودن

توزیع داده ها برای متغیرهای حس تعلق وتصاویر ذهنی معنی دار هست ،یعنی داده های مربوط به متغیره سح یا   
تعلق وتصاویر ذهنی دارای توزیع نرمالی هستند.در این راستا جهت بررسی حس تعلق پنج معیار کالبدی ی
ی،
ی – فیزیکی ی
ی با 3
ی-فع ب یتیلا اا ااا 20گویههه و ت نهذ ریواص یی یی
ی-عاطططفی ،عملکردی ی
ی ،احساسی ی
اجتماعی -فرهنگی ،معنایی – ادراکی ی
معیارکالبدی ،اجتماعی ،معنایی و 9گویه مورد سنجش قرار گرفته است که در ذیل ارزیابی ابعاد ومعیاره هب طوبرم ا    
آنها ارائه شده است.
جدول  :3نتایج آزمون كولموگروف–اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغیرها( منبع :داده های تحقیق )1396
نرمال بودن حس تعلق
تصاویر ذهنی

تعداد

آماره  Zكولموگروف-اسميرنوف

سطح معنی داری

384

1.297

0.072

384

1.285

0.069

جدول :4میانگین متغیرهای حس تعلق به مکان( منبع :داده های تحقیق )1396
معیارها

شاخص ها

میانگین

انحراف معیار

کالبدی – فیزیکی

خوانایی ونمایانی

3.49

0.61

محصوریت

3.53

0.53

منطبق با الگوهای رفتاری

3.45

0.77

مطلوبیت محیطی

3.34

0.79

تعامالت اجتماعی

3.71

0.55

مشارکت در امور محله

3.54

0.71

عضویت وپیوستگی با اجتماع محله

3.49

0.68

Physical

اجتماعی-فرهنگی

Social-cultural

کد

P1
P2
P3
P4
SC1
SC2
SC3
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روابط همسایگی

حس تعلق)(Sense of belonging

احساسی-عاطفی

Emotional

معنایی – ادراکی

Semantic-perceptual

عوامل عملکردی –فعالیتی

Functional-Activitie

3.42

0.78

جذابیت

3.34

0.69

عالقه نسبت به مکان

3.45

0.71

حس مثبت

3.51

0.65

آرامش وامنیت

3.63

0.67

آشنایی بامکان

3.58

0.54

خاطره انگیزی

3.51

0.57

رویدادی های خاص در مکان

3.39

0.69

قدمت مکان

3.48

0.71

برآورده سازی نیازها

3.37

0.67

سرزندگی

3.45

0.58

قرارگاه های رفتاری وپاتوق ها

3.39

0.63

سهولت دسترسی ها

3.48

0.57

SC4
E1
E2
E3
E4
SP1
SP2
SP3
SP4
FA1
FA2
FA3
FA4

ن 3.53مرب ببوط به
همان طور که در جدول( )4مشاهده می شود ،در بع یدبلاک د    –فیزیک یگنایم نازیم نیرتالاب ی نن نن نننن
محصوریت وکمترین میزان میانگین  3.34مربوط به مطلوبیت محیطی است در بعد اجتماعی-فرهنگی باالترین می ناز
ت د ر ب عد
میانگین  3.71مربوط به تعامالت اجتماعی وکمترین میزان میانگین 3.42مربوط ب سا یگیاسمه طباور ه تتتت تتتت
احساسی –عاطفی باالترین میزان می نیگنا

3.63مرب تمکو هلحم رد دوجوم تینماو شمارآ هب هب طو ر م نی یییی ی ییی ی ییییییییییزان

میانگین 3.34مربوط به جذابیت محله است.در بعدمعنایی –ادراکی باالترین میزان میانگین 3.58مربوط ب ببه آش یان ی اب    
مکان وکمترین میزان میانگین 3.48مربوط به رویدادهای خاص در مکان است و در بعد عملکردی –فعالیتی باالترین
میزان میانگین 3.48مربوط به سهولت دسترسی در محله وکمترین میزان میانگین  3.37مربوط به برآورده س زاین یزا   
ها می باشد.در خصوص معنی داری آزمون هم می توان گفت معیارها در سطح 95درصد معن نشاب یم رادا ددد دددد ،یعنی
بین میانگین نظری با میانگین های بدست آمده آن ها (میانگین تجربی)تفاوت معناداری وجود دارد .
جدول :5آزمون  tتک نمونهای جهت سنجش ابعادحس تعلق ( منبع :داده های تحقیق )1396
مقدار آزمون = 3
ابعاد

تعداد ميانگين انحراف معيار T

درجه آزادي سطح معنيداري ميانگين اختالف متغير با مقدار آزمون

حس تعلق

384

3.47

0.52

383 17.729

0.00

0.47

احساسي-عاطفی

384

3.48

0.67

383 13.374

0.00

0.43

اجتماعي-فرهنگی

384

3.54

0.65

383 16.365

0.00

0.54

کالبدي-فیزیکی

384

3.45

0.51

383 18.228

0.00

0.45

عمکلردی -فعالیتی 384

3.42

0.77

383 11.161

0.00

0.42

384

3.49

0.73

383 19.352

0.00

0.49

معنایی-ادراکی

یافته های پژوهش در خصوص حس تعلق طبق جدول 5نشان می دهد باالترین میزان میانگین 3.54مرب دعب هب طو    
اجتماعی –فرهنگی وکمترین میزان میانگین  3.42مربوط به بعد عملکردی -فعالیتی است .ازدالیل نس ندوب دایز اتب    
حس تعلق اجتماعی – فرهنگی ،می توان به بومی بودن ساکنین و رواب  ره لباقتم ط ر جا تالماعت و هزو تما و یع    
عادت به محله اشاره کرد .همچنین وجود فرسودگی در بافت محله ،ارگانیک بودن ساخت کوچه های محل مدع و ه   
ی -فع یتیلا
برآورده سازی نیازها و کمبود قرارگاه های رفتاری و پاتوق ها ،بیانگر کم درکلمع قلعت نازیم ندوب ییییی ییییی
است.با توجه به ميانگين ارزش هر کدام از ابعاد پژوهش که عددي باالی ميانگين نظري) ميانگين نظري)3-را نشان می
یباشددد .م نيگناي
دهند ،می توان گفت که میزان ابعاد حس تعلق پاسخگویان بطور معنیداری باالتر از حد متوسط می ی
کلی حس تعلق برابر 3.47که این رقم نشان از مطلوبیت حس تعلق در محله است این مطل نومزآ ار ب     tدر س حط

واکاوی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس221 ...

معنا داری  95در صد تأیید می کند ،یعنی بین میانگین نظری با میانگین های بدست آم دوجو یرادانعم توافت هد     
دارد.چرا که معنی داری 0.001بدست آمده برای آزمون tتک نمونه ای کمتر از  0.05است.
جدول:6میانگین متغیرهای تصاویر ذهنی( منبع :داده های تحقیق )1396
معیارها

شا خ ص ه ا

میانگین

انحراف معیار

کالبدی physical

شناخت آسان عناصر طبیعی محیط در ذهن

3.23

0.78

شناخت آسان عناصر مصنوع در ذهن

3.73

0.59

شناسایی مسیر ها

3.42

0.62

اجتماعی social
تصاویر ذهنی

Mental image

معناییsemantic

فضاهای تعامالتی

3.83

0.97

فعالیت های جمعی

3.99

0.71

مراسمات وجشن ها

3.91

0.86

اسامی فضاها

3.48

0.68

منحصربفرد بودن نشانه ها

3.57

0.62

خاطرات و رویدادهای مهم

3.55

0.71

کد

PH1
PH2
PH3
SO1
SO2
SO3
SE1
SE2
SE3

طبق جدول ()6که نشان دهنده مولفه های تصاویر ذهنی است بیشترین می  رد نیگنا ببع ا طوبرم یدبلاک د

سسس س سسسسست به

شناخت آسان عناصر مصنوع در ذهن (بناهای تاریخی ،مدرن) با میانگین  3.73وکمتر ین میانگین مربوط به ش تخان
آسان عناصر طبیعی محیط در ذهن با میانگین 3.23است.در بعد اجتماعی بیشترین میانگین مرب ف هب طو عع عععالی یاه ت   
جمعی با میانگین 3.99وکمترین میانگین مربوط به فضاهای تعامالتی با میانگین  3.83است ودر بعد معنایی بیش نیرت
میانگین مربوط به منحصر بفرد بودن نشانه ها با میانگین 3.57و کمترین میانگین مربوط ب  یماسا ه فف ففف یگنایم اب اض ن    
 3.48است.
جدول  :7آزمون  tتک نمونهای جهت سنجش ابعاد تصاوير ذهني پاسخگویان( منبع :داده های تحقیق )1396
مقدار آزمون = 3
ابعاد

درجه آزادي سطح معنيداري ميانگين اختالف متغير با مقدار آزمون

تعداد ميانگين انحراف معيار T

تصاوير ذهني 3.63 384

0.60

383 20.616

0.00

0.63

کا ل ب دي

3.46 384

0.62

383 14.628

0.000

0.46

ا ج تم ا ع ي

3.96 384

0.71

383 26.356

0.00

0.96

معنا يي

3.54 384

0.97

383 11.015

0.00

0.54

طبق جدول( )7در خصوص تصاویر ذهنی می توان مشاهده کرد باالترین میزان میانگین3.96مربوط به بعد اجتم یعا
و میانگین  3.54مربوط به بعد معنایی و میانگین  3.46مربوط به بعد کالبدی است .با توجه به ميانگين ارزش هر کدام
از ابعاد پژوهش که عددي باالی ميانگين نظري) ميانگين نظري)3-را نشان می دهند ،می توان گف ک ت هه ههه می ناز ابع دا
تصاویرذهنی پاسخگویان بطور معنیداری باالتر از حد متوسط میباشد .ميانگين کلی تصاویرذهنی برابر 3.63که ای یین
رقم نشان از پتانسیل محله در ایجاد تصاویر ذهنی است این مطلب را آزمون  tدر سطح معنا داری  95در ص یأت د ید   
می کند ،معنی داری بدست آمده برای آزمون tتک نمونه ای کمتر از  0.05است.
جدول:8رابطه بین حس تعلق وتصویر ذهنی شهروندان از محله به روش ضریب همبستگی پیرسون وضریب تعیین( منبع :داده های تحقیق )1396
حس تعق به مکان

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

تعداد

تصاویر ذهنی

0.644

0.41

384

جدول:9شدت وضریب همبستگی معیارهای تصاویر ذهنی و حس تعلق در محله شتربان ( منبع :داده های تحقیق )1396
همبستگی معیارها

کالبدی –حس تعلق

اجتماعی –حس تعلق

معنایی-حس تعلق

ضریب همبستگی

0.441

0.416

0.611
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طبق یافته های استنباطی ،همان طور که در جدول 8مالحظه می شود ،مقدار همبس صتو قلعت سح نیب یگت ااا ااااااااویر
ذهنی برابر 0.644و سطح معنا داری برای این دو متغیر  0.001است وچون این مقدار در سطح اطمینان 0.95درصد
از سطح خطای  0.05کمتر است ،پس بین میزان تصاویر ذهنی وحس تعل  هلحم هب ق ر دوجو یرادانعم هطبا

دددد دددددددددارد

(.سوأل  2تحقیق )بدین معنی که با افزایش میزان تصاویر ذهنی ساکنان ،میزان تعلق ساکنان به سکونت در این محل لله
افزایش می یابد .بصورتی که افزایش تصاویر ذهنی ساکنین با بهبود وضعیت محله از نظر کمی وکیفی این انگی هز رو
در افراد ایجاد می کند که نسبت به محل زندگی خود احساس تعلق بیشتری داشته باشند .و همچنین ضریب وش تد
همبستگی بعد کالبدی تصویر ذهنی و حس تعلق ( ،)0.44بعد اجتماعی ت  ینهذ ریوص وو ووو ح قلعت س (( ((( ،) 0.41بع ععد
معنایی تصویر ذهنی و حس تعلق( )0.61می باشد.
همچنین برای بررسی اثرات ابعاد سه گانه کالبدی ،اجتماعی ،معنایی تصاویر ذهنی برحس تعلق ازتحلی نویسرگر ل   
چندگانه همزمان استفاده شده است (سوال سوم تحقیق) تحلیل رگراسیون از جمله روش های چند متغیر تسا یا ه   
که به بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می پردازد .تحلیل رگرس سارب نوی اا اااس فر نیب یگتسبمه ض    
متغیر های مستقل و وابسته استواراست .در این راستا برای بررسی تاثیرابعاد تصاویر ذهنی بر حس تعلق با استفاده از
تحلیل رگرسیون ،ابتدا به منظور بررسی معنادار بودن رگرسیون ،از تحلیل واریانس رگرسیون به منظور قطعیت وجود
رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل استفاده شد و نتایج آن نشان داد ک ب یطخ هطبار ه ی اهریغتم ن ی      
مستقل و متغیر وابسته وجود داردچر او نومزآ یرادانعم صوصخ نیا رد هک ا ر ربارب سنای

        0.001م دشاب ی ... ..

(جدول)10
جدول -10تحليل واريانس براي مدل تحليل رگرسیون مربوط به تاثیرابعاد تصاویرذهنی برحس تعلق(منبع :داده های تحقیق) 1396
ميانگين مربعات

F

سطح معنيداري

مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

89.455

0.00

رگرسيون

43.051

3

14.350

باقيمانده

60.959

380

0.160

کل

104.010

383

باتوجه به جدول 8ضريب تع يي ن مقدار واريانس تب يي ن شده توسط مدل را نشان ميدهد مقدار عدد نييعت بيرض ي    
بين صفر تا  1است .هر چه اين مقدار به كي

نزد كي تر باشد نشان دهندهي قويتر بودن رابطه مدل است .با توج هب ه   

اینکه ضریب همبستگی چندگانه برابر  0/64و ضريب تع يي ن برابر  0/41است.در این مدللل ،ابع صت دا ا ينهذ ريو     41
درصد از تغییرات حس تعلق را پیشبینی میکنند .يكي از پ شي

شرطهاي رگرسيون اين است كه متغير وابستههه داراي

خود همبستگي نبوده و خطاها مستقل از هم باشند .اين شرط با آزمون دوربين -واتسن مورد آزمون قرار ميگيرد .با
توجه به اینکه مقدار دوربين-واتسن بدست آمده برابر  1/78است .چون اين مقدار ب ني

 1/5و  2/5قر هجيتن دراد را   

ميگير مي كه متغير وابسته داراي خود همبستگي نبوده و خطاها مستقل از هم ميباشند .همچنین در م ینویسرگر لد   
ضرايب استاندارد نشده نشان دهندهي ضرايب متغيرها و ضرايب استاندارد شده نشان دهنده ميزان ت ریثا هس نت ددد .هر
چه ،قدرمطلق این مقدار بیشتر باشد به منزله وجود تاثیر قويتر است .با توجه به جدول که ضرايب اس هدشن درادنات   
و ضرايب استاندارد شده همراه با سطوح معني داري شان ارائه ش سا هد تت تت
ت ،ت  يدبلاک ينهذ ريواص ((( (((( p = 0/001و
 ،)t = 4/44تصاوير ذهني اجتماعي p = 0/029( -و  )t = 2/20و تصاوير ذهني معنا يي ( p = 0/001و  )t = 9/27بر

واکاوی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس223 ...

حس تعلق داراي تاثیر مثبت معنيداري ميباشند .که اولین عامل (بعد)تأثیر گذار بر ییانعم دعب طوبرم قلعت سح      
تصاویر ذهنی است که  0.47درصد تاثیر داشته است و دومین بعد موثر ،بعد کالبدی است که 0.20درصد تاثیر داشتههه
وسومین ،بعد اجتماعی است که  0.10درصد رابه خود اختصاص داده است.
جدول  -11ضرايب رگرسيون برای تاثیر ابعاد تصاوير ذهني محله بر حس تعلق (نگارندگان)
ضرايب استاندارد شده

ضرايب استاندارد نشده
مدل

B

خ طاي م عيا ر

مقدار ثابت

1.710

0.144

T

سطح معنيداري

11.913

0.00

(بتا)Beta

کا ل ب دي

0.166

0.037

0.197

4.444

0.00

ا ج تم ا ع ي

0.075

0.034

0.103

2.197

0.029

معنا يي

0.251

0.027

0.465

9.269

0.00

بحث ونتیجه گیری
در این پژوهش وضعیت حس تعلق به مکان وتصاویر ذهنی و ارتباط تصاویر ذهنی و حس تعلق به مک رد نا محله
تاریخی شتربان شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان دهنده وضعیت مناسب این محله از لحاظ
شاخص های تصاویر ذهنی وحس تعلق به مکان است.به طوری که این محله با وجود گذشت زمان توانسته است به
عنوان محله ی با هویت و متمایز از سایر محالت خود را حفظ نماید .درای نکاس هلحم ن ا اسحا یعون ن سس س سسسسسسسس تعلق
عاطفی و ابراز احساس خوشایندی از ساکن بودن در محله مزبور دارند و محل  تبسن ار دوخ ه به  ریاس ممممم ممممممح تال
ی ،مش وما رد تکرا ر   
ت ،تع عامتجا تالما یی یی
ترجیح می دهند.در این محالت میانگین شاخص هایی وصحم نوچ ری تت تت
محله ،آرامش وامنیت ،حس مثبت نسبت به محله ،آشنایی وخاطره انگیزی و سهولت در دسترسی ها ،وج  دو ببناه یا
شاخص قدیمی مانند مساجد ،مقبره ،موزه وخ ادیور و تارطا د هم یاه م رد 

دح

رارق ییالاب

چن نی
اد ر دن مه و .چچچچچچچ چچچچچچچ

پیوندهای اجتماعی بین ساکنان محله در حد باالیی قرار دارد و این ارتباط وتعامل اجتماعی سبب ارتقای دلبستتگی و
تعلق باالی ساکنان نسبت به محله خود شده است .همچنین نتایج تحلیل نشان دهنده ی تأثیر معنادار ت نهذ ریواص یی یی
ی
در حس تعلق به مکان در محله مورد مطالعه است .که ضریب و شدت همبستگی بین بعد کالب هذ ریوصت ید نن ن ننننی و
حس تعلق ( ،)0.44بعد اجتماعی تصویر ذهنی و حس تعلق( ،) 0.41بعد معنایی تصویر ذهنی و حس تعلق( ( )0.61و
شدت وضریب همبستگی کلی تصاویر ذهنی وحس تعلق ()0.64می باشد .باتوجه به ضرایب رگرس ات یارب نوی ثثث ثثثثیر
ابعاد تصاویر ذهنی برحس تعلق بعد معنا يي تصاویر ذهنی با ضريب استاندارد شده (بتا)  0/47درصد بيشترين تاثیر را
بر حس تعلق دارد.
باتوجه به موارد باال می توان ذکر کرد که در محله مورد مطالعه مولفه ی تصاویر ذهنی ارتب سم طا تت تتتقیم ب وم ا لللف ی ه
تعلق به مکان دارد؛ به طوری که با افزایش شاخص های تصاویر ذهنی در محله ،تعل انکاس ق ن ن رد زی

ممم ممممحل وم ه رد   

مطالعه افزایش می یابد .با توجه به این نکته ،داشتن محله ی باهویت مستلزم تقوی  داجیا لماوع ت ککک ککککنن  هد تت یواص ررر
ذهنی در محله است .بنابراین در روند شکل گیری حس تعلق به مکان در محله ،دو عنصر اص و ناسنا یل

مک زا نا

طریق عنصر سوم تصاویر ذهنی وارد یک فرآیند می گردند که خاطرات و رویدادهای مهم ،وجود بناه  یا شش شششاخص،
آشنایی با مکان ،طول مدت سکونت و میزان حضور ازجمله عواملی هستند که می توان به نقش بیشتر تصاویر ذهنی
در فرآیند حس تعلق به مکان اشاره کرد.
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نمودار:4فرآیند حس تعلق به مکان (منبع:نگارندگان)

لذا در تبیین نتایج به دست آمده می توان گفت ،مولفه های کالبدی ،اجتماعی و معنایی تصاویر ذهنی در ایجاد حس
تعلق به محله نقش مهمی داشته و در عین حال بین مولفه های مذکور رابطه ای مستقیم وجود دارد .در ارتباط با بعد
معنایی تصاویر ذهنی در ایجاد حس در محله می توان گفت در واقع تصاویر ذهنی افراد از محله بر پ  اای  تخانش ه
معانی است که بر محیط فضایی نسبت داده می شود:مردم معانی را به چشم انداز هاو مکان ه م تبسن ا

وو ووو

ی دهن و د
ییی ییی

بنابراین به معانی دلبسته می شوند .همچنین بناهای نشانه ای در محالت با معانی اجتم رکلمعو یعا دد دددی ت م یعاد یی یی
ی
شوند.این معانی در محله شامل قدمت و اصالت بناها ،خاطرات دوران گذشته ،ساکنین ق  یم هلحم یمید ببب بببباش اب .د   
توجه به بناهای با ارزش تاریخی موجود در محله شتربان و حفظ بافت تاریخی و وابستگی ذهنی س ینکا ننن محل هب ه   
اسامی( افراد همنام با اسامی فضاها ) افراد ساکن در این فضاها ،خ  دنیاشوخ تارطا د تشذگ نارو ههه هههه ،عملکر یاه د   
موجود در فضا شرکت در مراسم مذهبی ،یادآوری اعیاد وعزاداری های رسمی به واسطه شکل گیری ت یواص ررر ذهنی
مثبت از محله تأثیر بیشتری درایجاد حس تعلق به محله داشتند.
همچنین در مورد بعد اجتماعی می توان گفت مکان ها گاهی به عنوان ظرف و بستر ارتباطات اجتم  یعا ووو فرهنگی
قلمداد شده اند ،تا آنجا که برخی مطالعات تعلق به مکان را بیشتر به آن ارتباط ها تا به ماهیت فیزیکی مکان منتسب
کرده اند  .که در محله تاریخی شتربان حضور افراد آشنا و همسایگان ،فعالیت ها و رفتار های جمعی ،جمع دوستاانه
وصمیمی ،قدمت فعالیت ها ومراسم مذهبی ،سبب تثبیت تصورات ذهنی از محیط اجتماعی ،به مثابه ی ا ک ثثرگ یراذ
مهم بر ابعاد حس تعلق نسب به محله شده است.
همچنین در مورد بعد کالبدی می توان گفت عوامل کالبدی از مهمترین عوامل ادراک مناسب انسانی از محیط هس دنت
که در میزان خوشایندی و جذب مردم به سوی فضاهایی عمومی و شهری نقش موثر و بسزایی دارن .د باا توج هب ه   
اینکه در محله شتربان می توان به وجود نماهای تاریخی و قدیمی بناها ،ق لکش رد یمیدق تفاب تلاصا و تمد

    

گیری تصاویر ذهنی مثبت از محله اشاره کرد اما به دلیل وجود فضاهای قدیمی و فرسوده ،بافت تخریب شده محلههه،
ساخت وسازهای مدرن ،تعریض خیابان ،ناهماهنگی برج های بلند با بافت محله ،کمبود فضای سبز ،کمبود فضاهای
جمعی تعریف شده باعث تضعیف تصاویر ذهنی ساکنین از محله شده است که ب و یحارط ا

ای یزاسهب

یزاسون      
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بناهای قدیمی همچون مساجدومقبره وموزه و ...به عنوان بناهای شاخص محله و هماهنگی بیشتر بافت قدیم وجدید
و همچنین فضاهای عمومی همچون میادین و پارک و...که محل تبلور پیوندهای اجتماعی وی ییادآورد خ مهم تارطا
می باشد می توان تصاویر ذهنی ساکنین از محله را تقویت نمود .که باعث حس تعلق بیش ینکاس رت ن یم هلحم هب 

   

باشد .از جمله راهکارهای ارائه شده با توجه به نتایج پژوهش ومصاحبه های صورت گرفته با ساکنین محله ،درشکل
گیری تصاویر ذهنی واضح و مثبت که باعث افزایش حس تعلق ساکنین به محله و عدم ترک محله می شود می توان
به موارد ذیل اشاره کرد.
مرمت و ساماندهی بناهای قدیمی و متروکه با ارزش معماری و استفاده مجدد از آنهاتدوین ضوابط و چارچوبى برای کنترل کیفی ساخت و سازهای جدید و تدوین قوانینی التزام آور بر  یا سس سسساماندهینماهای پیرامون با توجه به ابعاد کالبدی و هویتی خیابان ها
 ساماندهی تأسیسات شهری الحاق شده به جداره ها با ارائه ضوابط مشخص در خصوص چگونگی استقرار آنها توجه به هنر عمومی و عناصر گرافیکی محیطی برای ارتقای ارزش های بصری-هنری میدان تأکید بر بناهای قدیمی و مذهبی با عناصری چون نورپردازی ،مکانسازی و محوطه سازی مناسب -دستیابى به محصوریت مطلوب در جداره های فاقد محصوریت مناسب طی ساخت وس اج یاهزا ر و ی

ئارا اب هههه ههههه

ضوابط تعدیل ارتفاع
بهره گیری از تباین مطلوب در زمینه های یکنواخت از طریق -شاخص کردن عناصر و بناهای تااریخی موج رد دومسیر با استفاده از نورپردازی و تغییر موتیف های معماری به منظور تعلقات مکانی و یادآوری خاطرات
کم کردن بار ترافیکی خیابان ها و کاهش سرعت عبوری وسایل نقلیه توسعه و امکان طرح نمادهای سنتی و نشانه های کالبدی و معنایى در سطح میدانایجاد قرارگاه های رفتاری و پاتوق هامکانیابی پارک های عمومی در سطح محله و زیر محلهطراحی جداره با گیاهان سبز برای ارتقا کیفیت محیطی و ادراکات ذهنی و بصری بینندهایجاد فضاهای سبز مابین پیاده رو ها و مسیرهای عبوری اصلیمنابع
اتکینسون ،ر.ودیگران.)1381( ،زمینه روانشناسی هیلگارد ،ترجمه محمد نقی براهنی وهمکاران ،تهران ؛رشد.
بهرام پور ،عطیه؛ مدیری ،آتوسا( «.)1394مطالعه رابطه میان رضایتمندی سا کنان از محیط زندگی و می از ننن حسسس تعلققق آنهاا در مجتم ععع
مسکونی بلند مرتبه شهرک کوثر تهران» نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی ،شماره ،3صص94-85

پاکزاد ،جهان شاه ،سیر اندیشه ها در شهر سازی  ،)1388(3چاپ اول ،ناشر:انتشارات شهیدی.
پرتوی ،پروین«.)1382(.مکان وبی مکان رویکردی پدیدار شناسانه»نشریه هنرهای زیبا ،شماره ،14تهران.
پروند ،شادان و توالیی ،نوین(.)1376ویژگی های فضایی ومکانی مسجد در ایران:آموخته هایی از نمونه های ماندگار گذشته ،محم هرق د   
چمنی(ویراستار) ،مجموعه مقاالت همایش معماری مسجد؛گذشته ،حال ،آینده .مهر  ،28-26صص .47 -58اصفهان:دانشگاه هنر.
تقوایی ،علی اکبرومعروفی ،سکینه (.)1389ارزیابی نقش مساجد در ارتقاءکیفیت محیط ،مطالعه موردی:مسجد امیر تهران ،مجل ریدم ه یت   
شهری ،شماره  ،25صص.234-219
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جوان فروزنده ،علی وهمکاران(".)1389مفهوم حس تعلق به مکان وعوامل تشکیل دهنده آن" مجله هویت شهررر ،ش تشه هرام ممممم  ،به ورا
تابستان  ،1390صص .37-27

چرخچیان ،مریم ( )1393بررسی نقش ویژگی های فردی در میزان دلبستگی کاربران به فضاهای شهری) نمونه موردی :خیابان خیاممم در
قزوین) ،جغرافیا و برنامه ریزی ،شماره  ،47صص 55-6

حبیبی ،رعنا( .)1387تصویرهاي ذهنی و مفهوم مکان ،فصلنامه هنرهاي زیبا ،شماره  35پاییز.
رستمعلی زاده ،ولی اله ؛نعمتی ،محمد( ،)1394بررسی زمینه های شکل گیری تعلق به محله ،فصلنامه توسعه محلی (روستایی –ش  یره ))،
شماره  ،1صص .172-153
رضازاده ،راضيه( ،)1385رو كي ردي روانشناسانه و جامعه شناسانه به هويت مكاني درشهرهاي جديد ،مجموعه مقاالت همايش بين المللي،
چاپ اول ،انتشارات شركت عمران شهرهاي جديد ،تهران.

رضوانی ،نوشی؛بهزاد ،مصطفی ؛حبیبی ،کیومرث( ،)1396ارزيابي بافتهاي تاريخي بر پايه هنجار حس تعلق به مكان(نمونه مطالعاتي :محله
سرچشمه گرگان) ،نشریه پژوهش وبرنامه ریزی شهری ،شماره بیست ونهم ،صص43-23
سرایی ،محمد حسین؛اشنویی ،امیر ؛روستا ،مجتبی( ،)1395ارزیابی شاخص های تعلق مکانی س میدق تفاب نانکا    ش اشاک ره نن ننن ،نشر هی
جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،شماره  ،2صص34-17

شکویی ،ح و تبریزي ج( .) 1382تاثیر نوسازي شهري فن گرا بر ایجاد حس المکانی :مطالعه موردي پروژه نواب ،مجله م رد سسس  ،دوره ،7شماره.2

شیخی ،محمد؛امینی ،سعیده ؛نظامی ،آناهیتا( .)1394مطالعه تطبیقی حس تعلق مکانی در سکونتگاه های رسمی و غیررسمی (مورد مطالعه :
شهر جدید پرند و نسیم شهر) ،فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره  ،69صص.73-45

شـولتز ،نوربـرگ کریسـتیان () 1383معمـاری :معنا و مـکان ،ترجمه برازجانی ،انتشـارات جان جهـان ،تهران .
رلف ،ادوارد()1389مکان وبی مکان مترجمان محمد رضا نقصان محمدی ،کاظم مند گاری ريالزهیر متکی ،وا پاچ للل ،مشخ اص تتت نشررر:
تهران:آرمان شهر .
قاسمی اصفهانی ،م( .)1386بررسی حس مکان در شهرهاي جدید(نمونه موردي شهر جدید اندیشه) ،مجموعه مقاالت هویت شهههرهاي
جدید ،تهران :انتشارات شرکت عمران شهرهاي جدید.

كاظمي ،مصطفي پورو سميرا ،سعادت يارو فهيمه ،سادات و بيطرف ،فاطمه (.) 1390تاثير تصوير ذهني گردشگران بر ارزش ادراک شده از
شهرهاي ساحلي درياي خزر با تاکيد بر نقش واسط کيفيت عوامل ادراک شده ،پژوهش و برنامه ريزي شهري.34-19 ،
کاکاوند ،الهام ؛براتی ،ناصر ؛امین زاده گوهر ریزی ،بهرام ( ،)1392سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند وشهرساز به مفهوم کیفیت محیط
شهری (مطالعه موردی:بافت فرسوده شهر قزوین ،باغ نظر ،شماره  ،25صص112-101

کاشانی جو ،خشایار(" ،)1389بار شناخت رویکرد نظری به فضاهای عمومی شهری " ،مجله هویت شهر ،شماره  ،6صص106-95
ی» ،مترجم رق ابیرف نا اا ااایییی ،مهش دی
کارمونا ،متیو و دیگران« ،)1391( ،مکان های عمومی فضاهای شهری ابعاد گون رهش یحارط نوگا ییی ییی
شکوهی زهرا اهری ،اسماعیل صالحی ،انتشارات دانشگاه هنر تهران.
گلکار ،کوروش« ،1390 ،آفرینش مکان پایدار تأمالتی در باب نظریه طراحی شهری» ،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
لنگ ،ج  ،) 1381 (.آفرینش نظریه معماری ،ترجمه علیرضا عینی فر ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران

لینچ ،کوین( ،)1387سیمای شهر ،مترجم :منوچهر مزینی ،چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
مظلومی ،سید مازیار( ،)1389تأثيرپذيري ابعاد حس مكان از ادراكات ذهني در محله هاي مسكوني شهري ،مجله پژوهش وبرنام یزیر ه   
شهری ،شماره .3
مشکینی ،ابوالفضل ؛ موذن ،سهراب ونوروزی ،مصطفی(  .)1394فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری ،سنجش کیفیت محیط ش ششهری
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