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 چکیده

کالبدی بوده و  –عناصر اجتماعی  نیتر یاساساز  تهران شهر کالنی ها محله
های  . یکی از مسئلهشوند یمحلقه ارتباطی میان شهروندان محسوب  انعنو  به

 باعث امر این بهی توجه یبباشد. می ها آنی شهری هویت مکانی ها محلهمهم 
باشند  نداشته خود زندگی محل به تعلق احساس محله یک شهروندان ،شود می
 و ارزیابی از مطالعه حاضر گیرد. هدفمی شکل ناپایدار یا محله جهینت درو 

یکی از  ، به عنوانتهران 12 منطقه در واقع سنگلج  محلهی مکان هویت تحلیل
 - توصیفی روش، نظر از حاضر باشد. تحقیقمیی قدیمی شهر تهران ها محله

است که به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت.  تحلیلی
باشد  یال محله سنگلج مس 18 یساکنان باال تمام تحقیق شامل یجامعه آمار

جهت  و نیینفر تع 115با استفاده از فرمول کوکران،  آن که حجم نمونه
به دست  نتایجگردید. استفاده  یاحتمال ریغ یریگ از روش نمونه انتخاب نمونه

ی، ریپذ اجتماعی تعلق مکانی، ها شاخصبین  که هددمی  نشان تحقیق از آمده
 ی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنینبستگهم ،آسایش و دسترسی به خدمات

بین هویت  بعالوه به دست آمد. معنادار رابطهنیز  مکانی هویت و سن بین
مشاهده شد و شهروندانی که مدت   معنادارمکانی و مدت سکونت تفاوت 

ارزیابی  تر مطلوبهویت مکانی محله سنگلج را تری داشتند،  بیشسکونت 
، هویت مکانی ساکنان مطالعه موردساکنین محله  نظر ازی کل طور  به. اند کرده

 رار ندارد.ب قمحله در سطح مطلو
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Abstract  

The neighborhoods of Tehran Metropolis are one of the most 

fundamental social – physical elements and are considered as 

important communication links between the citizens. One of 

the key issues in city regions is spatial identity and ignoring 

this matter causes the citizens do not feel like belonging to 

their place of residence. Consequently, the unsustainable 

neighborhood is formed. The present study aims to assess and 

analyze spatial identity of Sanglaj as one of the old regions of 

Tehran in the 12th zone. The research method is descriptive-

analytic and required data were collected  through a survey 

using a questionnaire. The research population consisted of all 

citizens over 18 years old in Sanglaj, among whom 115 were 

sellected as participants through non-probabilistic sampling 

method.The collected data were analyzed using SPSS 

software.The results showed that there is a significant positive 

correletion between place-belonging, sociability, comfort, and 

access to service variables. In addition, it was found that there 

is a meaningful relationship between age and local identity as 

well as a significant difference between local identity and 

period of residence; that is those whose period of residence 

was longer, have evaluated the spatial identity of region 

better. Generally, it was found that, according to the 

participants, the residents’ spatial identification was not 

desirable in this study. 
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 مقدمه
 سمت به انسان هویت و رفتار در سزاییه ب تأثیر انسان زندگی محیط
 از ای مجموعه هویت، که آنجا از دارد. خود در پنهان هایارزش
 از اجتماعی یا فرد یک تشخص باعث که استهایی  ویژگی و صفات

 معیارها، این از تبعیت به نیز شهر شود؛می دیگر جوامع و افراد
 باعث پایداری آن تینها درگردد و می ستقلم و یافته شخصیت

 هویت، تجلی برای محیطی توانمی را شهر میان این شود. در می
 و ساکنین و فرهنگ بینیجهان اعتقادات، از برگرفته یها ارزش

 در و دوران طول در مفهوم این. دانست خود دآورندگانیپد
 تحت و متفاوت و انسانی طبیعی هایمحیط با مختلف های سرزمین

 دیده خود را به بسیاری تغییرات ایدئولوژیکی، و تاریخی تحوالت تأثیر
  به ، یافته فزاینده تغییر تحوالت مدرنیته، تأثیر تحت ژهیو  به. است
 رنگ آن در کهن شهر اجزای و عناصر از بسیاری که یا گونه

 شهرهای دراست که  مسائلی از یکی هویت بنابراین بحران .اند باخته 

گرفته است. این بحران هویت ناشی از نبود  قرار توجه مورد روزیام
 در را انسان که مکانی باشد. می تعلق مکانی اسحساحس مکان و 

 به ها هیال این و دهد یم قرار خویش وجود دیگر یها هیال با ارتباط
 کنند.یم کمک خود خویشتن و پیرامون محیط از انسان شناخت
 شهر قالب در کالبدی مستقل سیستم یک خود که شهری   همحل
 در توانسته شهری هویت از بهتر حتی زمان طول در است، ایرانی

 و مدرنیته شروع با نماید. ایفا نقش ایرانی شهر یبخش انسجام
 مردم نزد را خود سابق مفهوم محله کالبدی، بافت بنیادین تحوالت

 سپرد وکبل مانند جدید هایبرداشت به را خود جای و داد دست از
رنگی باعث گردید که هویت  این کم .شد رنگ کم ایمحله هویت و

و شهروندان نسبت به محل زندگی  گشته مکانی شهروندان تضعیف
 ساز تیهوبا بررسی عامل  براینبناخود حس مکانی نداشته باشند. 

های  نظریه های شهری که توجه به آن در جدیدتریندر محله
ست، میزان هویت مکانی مشخص شهرسازی نیز مورد تأکید ا

 ایجاد با و خود ازین مورد روزمره خدمات ارائه با محله هر گردد. می
 آن ساکنان شودمی موجب خاص یها یژگیو و یامحله نمادهای

 هر که جایی تا باشند داشتهمکانی  هویت و تعلق احساس نوعی
 .دشومی شناخته ،کندزندگی می آن در که ای محله نام با شهروند

با  ارتباطهویت، فرد در  -با توجه به این که بر اساس نظریه مکان
 ارزیابی حاضر به دنبالپژوهش کند، محیط خود هویت پیدا می

به عنوان  12منطقه محله سنگلج واقع در مکانی در  میزان هویت
همبستگی بین  تعیینو   بوده تهران شهرهای قدیمی یکی از محله

 دسترسی به خدمات، حس تعلق مکانی پذیری، ی اجتماعها شاخص
بی هویت ارزیاو سکونت  مدت تعیین رابطه بینو نیز  و آسایش

 باشد. میمکانی محله، اهداف اختصاصی تحقیق، 

 مبانی نظری

تعلق  نظرهویت مجموعه خصوصیاتی است که فرد یا شیء را از 
جغرافیا،  رد (.73: 1383عبادیان، )کندبه گروه یا نوع تبیین می

، کارکردها و کره ستیزهای مایهیت هر مکان تابعی از بنهو
 (.275: 1388)شکوئی، نمادهای آن است

هویت به معنای تمایز از غیر و تشابه با خودی است. هویت 
پذیرد و همواره با حس از زمان تأثیر میدر عین حفظ خود، پویا 

 .از حضور اجزاء متکثر، همراه است هیوحدت وجودی در عین آگا
دهد و  تعریف هویت را ارائه می «تمایز/ تشابه»وزه معنایی ح

 «وحدت/ کثرت»و  «تداوم/ تحول»دیگر یعنی حوزه    هدو حوز
 .(28: 1379)دانشپور، دهدابعاد و شرایط آن را نشان می

های ای از خصیصههویت مجموعه آنچه گفته شد؛ بنابر   
ر یگانگی یا فرهنگی، روانی، فلسفی و زیستی همسانی است که ب

کند و آن را در ظرف زمانی و همانندی اعضای آن داللت می
و آگاهانه، از دیگر  رشیپذ  قابلمشخص،  طور  بهمکانی معین، 

 (.5: 1381)جنکینز، کندها متمایز میگروه
رسند  های مشترکی میهای هویت در تعابیر سنتی به ریشهنظریه

( و هربرت 1890) 1م جیمزهای ویلیابر پایۀ نظریه هعمدبه طور و 
 «خود»ت هیها جهت توضیح ما. این نظریهاند شده بنا( 1934) 2مید

در   «من» شخص  اولگیری آن از نقش ضمیر و مکانیسم شکل
به دو شکل متفاوت  «من» یزباندر قواعد  .اندزبان کمک گرفته

در  «من»توان آن را شود که میظاهر می Meو مفعولی  Iفاعلی 
جیمز و مید،  به عقیده در جایگاه ابژه دانست. «من»سوژه و جایگاه 

در جایگاه ابژه، همان تصویری است که فرد از خود دارد؛  «من»
را ابژه خود قرار  «من»کند فرد در مورد خود فکر می که  یهنگام

 ،دهد به خود نسبت می «من»دهد، آنچه در قالب ضمیر می
انسان  «خود» ،ریف جیمزسازد. در تع او را می «خود»محتوای 

تواند متعلق به خود مجموعه همۀ آن چیزهایی است که فرد می
فرد  .بداند؛ بدنش، همسرش، فرزندانش، گذشتگانش، شغلش و غیره

اگر اما چه نه به یک اندازه،  اگر .دارد   هها حس مشاباین تمامبه 
 شخص که برای خود مانند این است ،ها رخ بدهداتفاقی برای آن

 .(Barresi, 2002: 3)استخ داده ر
 به دنبال ،1970 دهه از رایج شکلدر جغرافیا به  مکان اصطالح

 اواخر ی فلسفیها شهیاند در ژهیو به مکان، از انتقادی هایارزیابی
  (.Williams, 2003: 5)گرفت مورد توجه قرار 60 دهه

باشد که دارای مقر و وسعت مکان مساحتی از سطح زمین می

                                                                        
1. William James 
2. Herbert Mead 
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بر وجود هر مکان، معیارهای  داللت کنندهاست. معیارهای مشخصی 
 .برندها را به کار میگوناگون آن های تاند و افراد به صورذهنی

وسعت با یکدیگر تفاوت  نظر ازها بنابراین ممکن است که مکان
و جزیره هرمز و قلعه  فارس  جیخلزیادی داشته باشند. برای مثال 
  (.78: 1389)پوراحمد، شوند هرمز هر سه مکان محسوب می

 ستاگرایی مفهوم مکان، کانون شناخت انساندر جغرافیا، 
بخشی از فضای  ،مکانهمچنین (. 288: 1388)شکوئی، 

 بهی روابط اجتماعی است که ریگ شکلبستر  واقع درجغرافیایی و 
دومین جریان شاخص کلیدی جغرافیا، فضا را مملو از  عنوان 

 (.77: 1389)پوراحمد، کندها میانیجهها و ، ارزشهاتفسیر
 ، مکان جنبه پیچیده و عمیق تجربه انسان از دنیاهایدگراز نظر 

ها را ، شناخت مکان. همچنین هاگ پرینس و ای. رلفستا
 (. 91: 1394)افروغ، دانندای ضروری در زنجیره معرفت می حلقه

ت تغییرا اثر برمکان موضعی از سطح زمین است که بنابراین 
 ای فرهنگی یافته است. ها، خصیصهبرخاسته از اجتماع انسان

ای از نمودها و های فرهنگی شامل بخش گستردهخصیصه
های مکانی است که در پیوند با فرهنگ، تحول و تکامل  پدیده
، هوا و  آبعواملی مانند های مکانی، در ساخت ویژگی .اندیافته

 تینها درنقش دارند و  فرهنگ، اقتصاد و سیاست حاکم بر جامعه
گیری هویت مکانی زمینه برای شکل کننده  فراهماین عوامل 

  (.50: 1388)رضوانی و احمدی، شوند می
آن  در که حوادثی و مطالعه رویدادها را مکان مطالعه شولتز

رخدادها،  از ایمجموعه که معتقد است و داند یم فتد،امی اتفاق
را  آن هویت یا مکان یک تها شخصیبافت و هارنگ ها،شکل
فرهنگی  هویت و مکان معماری، ارتباطی بین او دهند.می شکل
 مکان معنای تجربه مکان است تجربه معتقد و کندمی برقرار

معنای هویت مکانی در ادبیات (. Norberg, 1980: 54) است
توان است که می شده  مطرحروانشناسی تحت مفاهیم مختلفی 

و  6ی به مکانبستگ دل، 5ا حس مکانر ها آن نیتر کینزد
بر اساس (. Lewika, 2008: 18)برشمرد 7وابستگی به مکان

یابد که این فرد در کنار محیط خارج از خود هویت می این نظربه
 هویت جدای از وابستگی شخص به یک محیط خاص است

(Proshansky,1983: 64 .) 
ها متمایز و هایی دارد که با آن از سایر مکانهر مکان خصیصه

گردد. داشتن صفت مشخص با عقاید و باورهای پذیر می هویت
تواند تمایز را برجسته اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی می

                                                                        
3  . Martin Heidegger 

4 . Hug Prince  and E Relph 

5. Sense of  Place 

6. Place Attachment 

7. Place Dependence 

از محل استقرار، کارکردهای ضعیف،  تنها  نهسازد. ماهیت مکان 
ها سرچشمه و تجربیات مادی انسان جامعه لهیوس  بهاشغال آن 

ین عوامل ضرورتا چهره و ماهیت مکان را شکل گیرد، بلکه همه ا می
 یکی عنوان به مکان هویتهمچنین (. 284: 1379دهند)شکوئی، می

 و ذهنی ارضای متوجه  تر بیش انسان و مکان، بین ارتباط یها راه از
 ارتباط در او جسم با مستقیم به طور نیازهایی که تا است بشر عاطفی

 با و ردیگ یم نشأت جمعی و یی فردها ارزش از مکان هویت باشند.

  (.Relph, 1993: 15)ابدی و تغییر می گسترش عمق، زمان، گذر
درک این به  مند عالقهتنها  به باور الکرمن، جغرافیدانان نه

انسان است،  هیکه چرا مکان، رخدادی واقعی در آگا هستندنکته 
 ند. اینهست مندها نیز عالقهبلکه به عقاید مردم به این مکان

عقاید و عالیق انسان است که به یک مکان هویت 
 (. Lukermann, 1966: 169)بخشد می

های طرح هویت مکان در جغرافیا، محصول ورود اندیشه
روانشناسی در جستارهای جغرافیای انسانی است. به باور بسیاری 

های ادراکی ذهنی و واکنش ی نقشهریگ شکلدانان، در از جغرافی
اوضاع  هشناسان رواننی، تصور انسان و اوضاع انسان به محیط عی

نیز مؤثر است. به همین دلیل، دانش جغرافیا به  اجتماعی محیط
: 1389)پوراحمد، کار داردو  ذهنی افراد سر مفاهیممیزان زیادی با 

گیری از عوامل ذهنی رخ با این وجود عوامل عینی با بهره (.165
کنند مکان مشخص مینمایند و حصار و مرز خود را در یک می

 موردگیری هویت مکانی در محدوده  که این خود موجب شکل
 تواند یک محله شهری باشد. شود. این محدوده میمی نظر

محله یکی از ارکان اصلی کالبد شهری است که به کمک آن 
ها حفظ کرد و به کمک عناصر توان تعادل شهری را در مکان می
و پایدار  نیغرورآفر، تیهو ابواقع در آن، مکانی  بخش تیهو

روابط متغیر های  مدل تحلیلی ،1برای ساکنان شکل داد. شکل 
 دهد. مینشان را تحقیق 
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 تجربی  پیشینه
حس مکان در »عنوان در تحقیقی با  ،(2003و همکاران ) پرتی

های ویژگی :رالیاروستا شهرهای است االنسبزرگمیان نوجوانان و 
ی مکانی، حس اجتماعی و وابستگی مکانی در دلبستگدر  زیآم ضیتبع

که هویت مکانی در  اند دهیرسبه این نتیجه  ،«رابطه با هویت مکانی
تمایل به   تر بیشبیش از نوجوانان است و نوجوانان  ساالنبزرگمیان 

 (.Pretty: 2003)دارند  تجربهتغییر مکان برای کسب 
 یزیر برنامه»ای با عنوان در مقاله، (1390) همکارانو سلطانی 

بر نقش  دیتأکاسالمی زنان با  -هویت ایرانی ءشهری در جهت ارتقا
بهبود وضع  که جهت رسیدندنتیجه این به ، «شهری یها محله

رزمین در ساختار ، توجه به الگوی بومی این سها محله موجود
مشارکتی زنان  یها کانون همچنین، ایجاداهمیت زیاد دارد.  شهرها
محیط فیزیکی شهر، ایجاد و تقویت نظام محله  یساز فعالبرای 

، ها محلهفضاهای عمومی در  ءمحور در ارائه خدمات شهری و احیا
 (.1390، همکاران)سلطانی و  د بودنخواه مؤثربسیار 

ارزیابی »در تحقیقی با عنوان  ،(1391همکاران )زیاری و 
ی جدید ایران بر اساس اصول هویت شهری در شهرها

بعد از ) رانیاشهر جدید  10 ،«مکتب اصفهان بخش تیهو
نمونه انتخاب کردند و با استفاده از مدل گولر  عنوان  بهانقالب( را 

به این نتیجه رسیدند که میزان هویت شهری، در شهر جدید 
ین امتیاز را دارد و شهرهای اندیشه و پردیس در تر بیشبهارستان 

 (.1391)زیاری و همکاران،  های بعدی قرار دارندرتبه

در  رگذاریتأثعوامل »عنوان  یدر تحقیق ،(1392) یدریح و بلندنظر 
  نکهیا وجود با دریافتند، ،«زهویت کالبدی بافت تاریخی شهر شیرا

داشتن  واسطه  بهشیراز موطن شاعران و عارفان بزرگ ایران همواره 
هنردوستان و اندیشمندان  توجه موردمیراث فرهنگی ارزشمند همواره 

های ابن همچنین خاص محققان و مورخان بوده تأملجهان و محل 
و  است دهمعرفی شبه جهانیان بررسی و  یحدود تا تاریخی این شهر

این  معماری قدرگرانآثار بین  جایگاه خود را دردر میراث فرهنگی شیراز 
 یکی از عنوان  بهکالبدی شهر  ساختار ؛ امااندحفظ کردهسرزمین 

 .است شده  شناختهتر  کم ایرانترین دستاوردهای تمدن گذشته  پیچیده
 هنوز تاریخ و مصداق داردایران مورد اغلب شهرهای  این امر در

 (.1392)نظربلند مورد شهرهای ایران وجود ندارد شهرسازی جامعی در
 ریتأث بررسی»در تحقیق خود با عنوان  ،(1392)و همکار حیاتی 

دریافتند  ،«تهران شهر اوین محله اجتماعی انسجام بر کالبدی هویت
 همچنینیافته است.  کاهش هویت کالبدی در محله اوین که

، در محیط یا محلهعی و انسجام گسستگی و سردی روابط اجتما
بین دو متغیر هویت کالبدی و انسجام اجتماعی  وجود دارد ومحله 

                                                                        
8. Pretty 

 (.1392)حیاتی، به دست آمد معناداررابطه 
مربوط به روش  پیشین های مطالعهتفاوت تحقیق حاضر با 

باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است که هویت تحقیق می
پذیری، ار شاخص اجتماعمکانی محله سنگلج با توجه به چه

آسایش، دسترسی به خدمات و حس تعلق مکانی از نظر ساکنان 
از چنین روشی  قبلی یها قیتحقاز  کدام هیچدر ارزیابی شود که 

 استفاده نگردیده است.
 

 روش تحقیق
و  بودهتحلیلی  -توصیفیدر مطالعه حاضر،  روش تحقیق

 ام گرفته است.با استفاده از پرسشنامه انجی اطالعات آور جمع
سال محله  18 یساکنان باال تمامپژوهش،  یجامعه آمار

با استفاده از فرمول کوکران،  آن باشد که حجم نمونه یسنگلج م
 یریگ از روش نمونه گیری برای نمونه و نیینفر تع 115

گردید. اعتبار ابزار با استفاده از نظر استفاده  یاحتمالریغ
تایید قرار گرفت و جهت تعیین  ( موردصوریصاحبنظران )اعتبار 

پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید و مقدار آلفا 
ها  در تمام شاخصشود،  ، مالحظه می1همانگونه که در جدول

  به دست آمد.  75/0ر از تباال
 

 ی تحقیقمتغیرهامقادیر آلفای کرونباخ  .1جدول 
 مقدار آلفا ها تعداد گويه شاخص

 95/0 5 ق به محله زندگیاحساس تعل

 82/0 5 آسایش و تصویر ذهنی

 77/0 5 دسترسی و ارتباطات

 95/0 5 یریپذ اجتماع
 
 

 مطالعه موردمحدوده 
 12منطقهه   در تههران  شههر  تاریخی پیکره از بخشی محله سنگلج،

از   23/2هکتهار )  1600 مسهاحت  دارای دوازده باشهد. منطقهه   مهی 
 منطقهه  از منتخهب  محهدوده د. باشه  مهی  ،(تههران  مساحت کل شهر

این باشد. می هکتار 103 بر  بالغ مساحتی با سنگلج محله تهران،12
 شهرق مولوی،  خیابان به جنوب خرداد، 15خیابان  به شمال از محله

 محهدود  اسهالمی  وحهدت  خیابهان  بهه  غهرب  از خیهام و  خیابهان  به
 . بود نفر 23994 با برابر 1385 سال در محله جمعیت .شود می

 در که است تهران شهر محالت ترینقدیمی از سنگلج، یکی لهمح
 ههای  دسترسی نداشتن بنا، استحکام عدم به علت سکونت کیفیت آن

 ههای سهرانه  بودن نپایی ناکارآمد و و باریک های بسیارمناسب، کوچه
 شهر نوسازی سازمانبه طوری که  .یافته است کاهش خدماتی، بسیار

 و متهولی  عنهوان   بهه  شهر فرسوده هایافتب راستای احیای در تهران
 مهندسهین مشهاور، تحهت    ههایی توسهط  طهرح  تهیه به کارفرما، اقدام

 راستای در تا است آن بر امید که نموده شهری منظر هایطرح عنوان

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7&queryWr=%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1


 17 1396و زمستان زیی، پا16یاپی، پ2شمارههشتم،  سالشهری،  شناسی بوم های پژوهش یپژوهش - یدو فصلنامه علم                      

 و فرهنگهی  و اجتمهاعی  های جنبه تمامی ها، بافت این ءو احیا نوسازی
 مشهارکت  بها  همهراه  ء،احیها  روند و شده لحاظ بافت بومی هایویژگی
 صهرفا  مهداخالت  دیهدگاه  پذیرد و در این راستا، صورت محله ساکنان
 نگیرد. هدف قرار اقتصادی و کالبدی

 
 مطالعه موردمحدوده . 2شکل 

 

 هایافته
پاسهخگویان را مهردان و    از درصد 56 ،2با توجه به اطالعات جدول

  تههر بههیشد. همچنههین نههدهرا زنههان تشههکیل مههی درصههد آن  44
سهال و بهاالتر    61و  30  -18 گهروه سهنی  دو  در  دهنهدگان  پاسخ
. در رنهد یگ یمه  بردرصد پاسخگویان را در  58 مجموع دراند که  بوده

درصهد   43و  مالکیهت درصهد دارای   50 ،رابطه با وضعیت سهکونت 
 36در رابطه با مهدت سهکونت در محلهه سهنگلج،     اند.  مستاجر بوده

 اند. سال را ذکر نموده 5-1 اسکونت خود ر ساکنان مدت درصد از

 ویژگی جمعیت شناختی جامعه نمونه. 2جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

       
 
 
 
 
 
 

 شرح است:این نتایج مرتبط با متغیرهای تحقیق به 
 آسايش و تصوير ذهنی 

مورد گویه  5شاخص آسایش از دیدگاه شهروندان محله سنگلج با 
  . ی قرار گرفتابیارز

احسهاس راحتهی در   کهه  دههد  مینشان به دست آمده، نتایج 
میانگین را به خود اختصهاص  ین تر بیش 84/2محله با میانگین 

احسهاس آرامهش    ،65/2میزان جرم در محله با میهانگین   و داد
بها   ، جهذابیت محلهه  63/2هنگام قدم زدن در محله با میهانگین  

بهه ترتیهب در   ، 2/2و پاکیزگی محله با میهانگین  55/2 میانگین
الزم به ذکر است که میانگین کهل   گرفتند.قرار های بعدی رتبه
های مربوط به این شاخص نمایانگر باشد. پاسخمی 57/2ها گویه

آن است که میزان آسایش و تصهویر ذهنهی شههروندان محلهه     
و این بیانگر پایین بودن  بوده (،3) معیاراز میانگین تر  کم سنگلج

باشهد. در  آسایش و تصویر ذهنی نامطلوب از محله سهنگلج مهی  
 بهه نتایج حاصل از ارزیابی آسایش در محلهه سهنگلج    ،3جدول 

 ارائه گردیده است.طور کامل  
 

 و تصویر ذهنی  شاخص آسایش آمار توصیفی. 3جدول 

 

 دسترسی به خدمات

بهرای ارزیهابی    دسترسی به خدمات دومین شاخصهی اسهت کهه   
میزان هویت مکانی در محله سنگلج در نظر گرفته شده اسهت.  

شاخص دسترسی به خدمات تجاری با میهانگین   در ارزیابی این
، دسترسی بهه خهدمات   41/2خدمات آموزشی با میانگین  ،55/2

بها   نقل و  حمل، دسترسی به خدمات 34/2بهداشتی با میانگین 
و دسترسی به پارک و فضای سهبز بها میهانگین     20/2میانگین 

 در. گرفتنهد ههای اول تها پهنجم قهرار     به ترتیهب در رتبهه   13/2
از میانگین معیهار  باشد که می 3/2ها میانگین کل گویه عمجمو

نتایج حاصل از ارزیابی دسترسهی   ،4است. در جدول تر  کم ،(3)
 شده است. ارائه کامل صورت بهبه خدمات در محله سنگلج 

 گويه

سیار زياد
ب

 

زياد
ی 
تا حدود

 

کم
سیار کم 

ب
 

ن
میانگی

 

 65/2 0 47 38 15 0 میزان جرم در محله

 84/2 0 37 42 21 0 احساس راحتی در محله

احساس آرامش هنگام قدم 

 زدن در محله
0 14 45 51 10 63/2 

 55/2 8 42 35 14 0 جذابیت محله

 20/2 8 64 28 0 0 پاکیزگی محله

 درصد تعداد 

س
جن

 

 56 65 مرد

 44 50 زن

ن
س

 

18-30 33 29 

31-45 24 20 

46-60 25 22 

 29 33 سال و باالتر 61

ت
ون

سک
 

 50 57 ملکی

 43 50 اجاره

 7 8 سایر

ت
ون

سک
ت 

مد
 

 43 50 سال 1-5

 36 41 سال 5-10

 5/3 4 سال 10-15

 5/3 4 سال 15-20

 14 16 سال به باال 20
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 دسترسی به خدماتآمار توصیفی شاخص  .4جدول 

 گويه

سیار زياد
ب

 

زياد
ی 
تا حدود

 

کم
سیار کم 

ب
 

ن
میانگی

 

 34/2 8 50 42 0 0 سی به خدمات بهداشتیدستر

 55/2 8 37 49 7 0 دسترسی به خدمات تجاری

 41/2 7 65 28 0 0 دسترسی به خدمات آموزشی

دسترسی به خدمات 
 عمومی ونقل حمل

0 0 29 64 8 20/2 

 13/2 22 43 35 0 0 فضای سبز  دسترسی به پارک و

 

 یريپذ اجتماع

در میهان   .اسهت  پهذیری مهاع سوم در مطالعهه حاضهر، اجت   شاخص
کمک به همسایگان با میهانگین  ، های مربوط به این شاخص گویه

، مشههارکت بهها 4/3، کمههک بههه سههاکن جدیههد بهها میههانگین 56/3
، ارتبهاط بها   63/2شهروندان برای حل مشکل محله بها میهانگین   

و تعداد دوستان در محله با میهانگین   42/2همسایگان با میانگین 
 ند.های اول تا پنجم قرار گرفتر رتبه، به ترتیب د27/2

 اسهت کهه   86/2هها  الزم به ذکر است که میانگین تمام گویهه 
و  1های گویهمیانگین است. همچنین ، (3) تر از میانگین معیار کم
باشد و در وضعیت مطلوبی قهرار  می، (3)میانگین معیار  بیش از 3

ی در محلهه  پهذیر نتایج حاصل از ارزیابی اجتمهاع  ،5دارند. جدول 
 .دهد را نشان میسنگلج 

 

  یریپذ اجتماعشاخص آمار توصیفی . 5جدول 

 گويه

سیار زياد
ب

 

زياد
ی 
تا حدود

 

کم
سیار کم 

ب
 

ن
میانگی

 

 56/3 0 8 29 63 0 کمک به همسایگان هنگام نیاز

میزان مشارکت با همسایگان 
 برای حل مشکل محله

0 14 43 37 8 63/2 

 40/3 0 16 41 30 13 به ساکن جدید کمک

 42/2 7 50 36 7 0 ارتباط با همسایگان

 27/2 8 57 35 0 0 تعداد دوستان در محله

 

 حس تعلق مکانی

دههد  نتایج حاصل از پاسخ به شاخص حس تعلق مکانی نشهان مهی  

 ، 69/2افتخار به زندگی کردن در محلهه سهنگلج بها میهانگین        :که
  بهه محله را  ، 68/2احساس غربت هنگام دوری از محله با میانگین 

بهودن کالبهد    زیه انگ خاطره، 56/2خانه خود دانستن با میانگین  مانند
و آرزوی داشتن محل کار در محلهه سهنگلج    48/2محله با میانگین 

  به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار دارند. ،47/2با میانگین 
بهه  ، 57/2برابر بها   ها گویهمیانگین مجموع  ،به ذکر است الزم

که نشانگر پایین بودن احساس تعلق شههروندان  ست آمده است د
نتایج حاصل از ارزیابی حهس   ،6باشد. جدول به محله سنگلج می

 شده است. ارائهتفصیلی  صورت  بهتعلق مکانی در محله سنگلج 
 

  سکونت محل به تعلق شاخص احساسآمار توصیفی  .6جدول 

الً گويه
کام

 
موافقم

 

موافقم
ی 

تا حدود
 

خالف
م

 م

الً
کام

 
خالفم

م
 

ن
میانگی

 

 48/2 15 50 14 14 7 است زیانگ خاطرهکالید محله برای من 

به زندگی در محله سنگلج افتخار 
 کنم یم

7 14 28 43 8 69/2 

هنگام دوری از محله سنگلج احساس 
 کنممی غربت

6 17 32 29 16 68/2 

 56/2 15 36 35 7 7 دانمخانه خودم می مانند بهمحله را 

 47/2 23 29 28 21 0 محل کارم در محله سنگلج بود اشک

 

جهت ارزیابی مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت هویت مکانی از نظر 
ای اسهتفاده  تهک نمونهه   tاز آزمهون   ساکنین محله مورد مطالعهه 

 گردیده است. ارائه ،8و  7 های در جدولنتایج این آزمون . گردید
 

 یموردبررسهای میانگین شاخص. 7جدول 

طای استاندارد خ

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 جامعه میانگین

های شاخص

 تحقیق

 دسترسی به خدمات 115 33/2 /.563 053/0

 آسایش 115 57/2 /.477 045/0

 یریپذ اجتماع 115 86/2 /.533 050/0

 حس تعلق مکانی 115 58/2 013/1 094/0

 

  عاجتمها کهه میهانگین شهاخص    دههد   ، نشان می7اطالعات جدول 
میهانگین   ،58/2، میانگین شاخص حهس تعلهق مکهانی    86/2ی ریپذ

خهدمات    دسترسهی بهه   و میهانگین شهاخص   57/2شاخص آسهایش  
   مکهانی دارای هویهت  محلهه سهنگلج   به ایهن معنها کهه    است.  ،33/2

 باشد.مینامطلوب 
ی بررسه  موردهای شاخصمعناداری تفاوت میانگین ،  8در جدول  

 شان داده شده است.، ن3با  میانگین معیار 
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 های تحقیق شاخص یابیارز یا تک نمونه لیتحل .8جدول 

 های تحقیقشاخص

 3معیار میانگین= 

 تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی t میانگین
 %95با اطمینان  نیانگیم اریمع یخطا

 ترين کم ينتر بیش

 -.57 -.78 -.675 000/0 114 -842/12 33/2 دسترسی به خدمات

 -.34 -.51 -.426 000/0 114 -575/9 57/2 آسايش

 -.05 -.24 -.144 004/0 114 -905/2 86/2 یريپذ اجتماع

 -.24 -.62 -.430 000/0 114 -549/4 58/2 حس تعلق مکانی

سهطح معنهاداری    گردد، ، مالحظه می8همانگونه که در جدول 
تر از  کم ها خصشا میانگین و 05/0تر از  کمبرای تمام شاخص ها 

نتیجهه   تهوان  این مهی رمیانگین معیار به دست آمده است. بنهاب حد 
گرفت که میزان هویت مکانی محله سهنگلج بها سهطح اطمینهان     

 نامطلوب قرار دارد.در حد  95/0
پهذیری، آسهایش،   های اجتمهاع رابطه بین شاخصجهت تعیین 

همبسهتگی   دسترسی به خدمات و حس تعلهق مکهانی از آزمهون   
  گردید.ون استفاده پیرس
 

 رسونیپ یهمبستگنتایج آزمون . 9جدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

در آزمهون همبسهتگی    شود، ، مالحظه می9 همانگونه که در جدول
 68/0و ضریب همبسهتگی بهاالتر از    000/0سطح معناداری پیرسون 

بهین   اسهت. بهه ایهن معنها کهه      آمهده   دست  به برای تمام شاخص ها
حهس   بها پهذیری   اجتمهاع و سترسی به خدماتهای آسایش، دشاخص

    .وجود داردمعنادار و مثبت تعلق مکانی رابطه 
ضریب همبستگی بین آسایش و دسترسی بهه خهدمات    همچنین

پهذیری  ، ضهریب همبسهتگی بهین آسهایش بها اجتمهاع      479/0برابر 
ی ریپذ اجتماع، ضریب همبستگی بین دسترسی به خدمات با 616/0

پذیری با حس تعلق مکهانی  اجتماع بین ضریب همبستگی و 534/0
 سطح ههر  افزایش درکه با  این معنبه ااست.  به دست آمده 732/0
 .یابد افزایش مینیز  ی دیگرهاها، میزان شاخصاز شاخص کدام

 تیمطلوببا احساس قدمت و مدت سکونت  آزمون رابطهجهت 
  گردید.استفاده طرفه  یکهویت مکانی از آزمون تحلیل واریانس 

 

 های سنی میانگین هویت مکانی گروهآمار توصیفی  .10جدول 

18 سن
-

30
 

31
-

45
 

سال
 

46
-

60
 

سال
 

60
 

سال
 

 
به باال

جموع 
م

 

 58/2 9/2 6/2 4/2 3/2 میانگین

 56/0 55/0 72/0 22/0 42/0 انحراف معیار

 

میانگین هویت شود،  الحظه میم ،10که در جدول  گونه  همان
 .های سنی استهاز بقیه گرو  تر بیشاال سال به ب 60مکانی افراد 

تههرین  دارای پههایینسههال  18-30سههنی  و هویههت مکههانی گههروه
  های سنی می باشند. میانگین نسبت به سایر گروه

دههد.   را نشان می 000/0 معناداری ،  سطح11اطالعات جدول 
 تفهاوت  ،های سنی مختلهف  گروه در هویت مکانیبه این معنا که 
 ارد.معنادار وجود د

 

  های سنی گروه هویت مکانی نتیجه آزمون تحلیل واریانس .11جدول 

 معناداری Fآماره  درجه آزادی 

 ها گروهبین 

 ها گروهدرون 

 مجموع

3 
111 
114 

529/9 000/0 

 

ین تفاوت بین کدام گروه سنی با سهایر  تر بیشتعیین اینکه جهت    
با توجه بهه   گردید. استفادهتوکی ها می باشد، از آزمون تعقیبی  گروه

سهال بهه بهاال     60نتایج به دست آمده از این آزمهون، گهروه سهنی    
ههای   ین تفاوت را در احساس تعلق مکانی، نسبت بهه گهروه  تر بیش

هویههت  بههین همچنههینسههال دارد.  45-31سههال و  30 -18سههنی 
تفاوت معناداری با هویهت مکهانی گهروه     60-46مکانی گروه سنی 

بین هویهت مکهانی گهروه سهنی      و  شدمشاهده سال  30-18سنی 
 سال تفاوت معناداری وجود ندارد. 5-31سال و 18-30

 

 آزمون همبستگی پیرسون

ت
ی به خدما

س
ستر

د
 

ش
ساي

آ
 

ا
جتماع
 

پذ
ري

 ی

ش
ساي

آ
497/0 یهمبستگ بيضر  *   

000/0 یمعنادار سطح    

   115 نمونه حجم

اجتماع
 

پذ
ري

534/0 یهمبستگ بيضر ی * 616/0 *  

000/0 یمعنادار سطح  000/0   

  115 115 نمونه حجم

ی
ق مکان

س تعل
ح

 

686/0 یهمبستگ بيضر * 786/0 * *732/0 

000/0 یمعنادار سطح  000/0  000/0  

 115 115 115 نمونه حجم

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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 توکی تعقیبی آزمون نتایج .12جدول 

 Jسن  Iسن 

اختالف 

 I نیانگیم

 Jو 

خطای 

انحراف 

 معیار

 معناداری

30
-

18
سال

 سال45-31 

 سال 46 -60

 سال به باال 60

09545./- 

36145./- 

62121./- 

13659/0 

13500/0 

12535/0 

897/0 

042/0 

000/0 

45
-

31
 

سال
 سال30-18 

 سال46 -60

 سال به باال 60

09545./ 

26600./- 

52576./- 

13659/0 

14550/0 

13659/0 

897/0 

266/0 

001/0 

60
- 

46
 

سال
 سال30-18 

 سال 45-31

 سال به باال 60

36145./ 

26600./ 

25978./- 

13500/0 

145550/0 

13500/0 

042/0 

266/0 

224/0 

60
 

سال به باال
 

 سال 30-18

 سال45-31

 سال 460 -60

62121./ 

52578./ 

25978./ 

12535/0 

13659/0 

13500/0 

000/0 

001/0 

224/0 

 

 ی بررس موردهای ی عملکرد شاخصبند رتبه
ها  ها نسبت به سایر شاخص جهت تعیین اینکه کدام یک از شاخص

یدمن استفاده گردید. ی برخوردار است، از آزمون فرتر بیشاز اولویت 
 ، ارائه گردیده است.13نتایج به دست آمده از آزمون در جدول

 

 نتایج آزمون فریدمن . 13جدول 
 رتبه میانگین رتبه شاخص

 4 93/1 دسترسی به خدمات

49/2 آسايش  2 

15/3 یريپذ اجتماع  1 

 3 43/2 تعلق مکانی

 مقدار کای اسکوئر         87/59       

000/0            ریسطح معنادا  

3            درجه آزادی                           

   115                          تعداد 

 

تههوان بیههان نمههود کههه بهها توجههه بههه نتههایج آزمههون فریههدمن مههی
ی محله سنگلج در رتبه اول، آسهایش در رتبهه دوم، حهس    ریپذ اجتماع

مات در رتبه چههارم قهرار   تعلق مکانی در رتبه سوم و دسترسی به خد
 نتایج فوق به صورت گرافیکی نشان داده شده است. 3شکل دارد. در 

 
 های تحقیقنتایج ارزیابی عملکرد شاخص . 3شکل 

 

 یریگ جهینتبحث و 
 ریزی از پایین بهه بهاال در فرآینهد مهدیریت شههری     امروزه برنامه

ه منجهر  به عواملی که  جانبه  همهتوجه  وپیدا کرده  اهمیت زیادی
 جملهه  ازاسهت.   ریناپهذ  اجتنابامری  ،شوندبه توسعه این مهم می

نتایج این عوامل ایجاد هویت مکهانی در میهان شههروندان یهک     
 نگهه باشد. هویت مکهانی پایهدار جههت توسهعه و زنهده       محله می

یک مکان اهمیت فراوانی دارد. این اهمیت در حدی است  داشتن 
ه و همواره برای شههروندان  که یک محله بدون آن تشخص نیافت

اجتمهاع   اصهطالح   بهه خواههد مانهد و    نشان و  نام یبساکن در آن 
 مکان رشد خواهد کرد.  بی

ی و بررسه  مهورد هویهت مکهانی محلهه سهنگلج      مطالعهدر این 
بهه انجهام رسهاندن ایهن تحقیهق ابتهدا        برای. ارزیابی قرار گرفت

 موردوده ای توسط محققین طراحی شد و در سطح محدپرسشنامه
در بین شهروندان سهاکن در محلهه توزیهع گردیهد. نتهایج       مطالعه

و تحلیل پرسشهنامه نشهان داد کهه میهانگین      ها یبررسحاصل از 
باشد. می از میانگین معیار پایین ترهویت مکانی در محله سنگلج 

همبستگی مثبت بهین تمهام    رابطه معنادار با از دیگر نتایج تحقیق
 در یعنهی افهزایش   بود. حاضر در مطالعه یبررس موردهای شاخص

دیگهر  ههای  شهاخص در افهزایش   منجر بهه ها از شاخص کدام هر
و  . همچنین بین متغیر سن و هویت مکانی رابطه معنهادار شود یم

سن، هویهت مکهانی    باال رفتنبا  که  یطور  به. مثبت مشاهده شد
 در تند.تری داش کمهویت مکانی  تر و افراد جوانافزایش  یافته  نیز
های ی عملکرد شاخصبند رتبهبا استفاده از آزمون فریدمن  تینها

که شاخص  نشان دادو نتایج حاصل از آن  انجام شد ،بررسی مورد
محله سهنگلج در رتبهه نخسهت و دسترسهی بهه      در ی ریپذ اجتماع

 . ترین سطح قرار دارد در پایینخدمات 
یهزان  مکهه   داد نشهان  تحقیهق از  حاصهل  نتایجبه طور کلی 

شههروندان   نامطلوب است و در سطح مکانی محله سنگلج هویت
ساکن در محله سنگلج، حس تعلق مکانی ضعیفی نسبت به محل 
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 زندگی خود دارند.
کهه تنهها    نتیجه اساس این تحقیق اثبهات ایهن حقیقهت اسهت    

 موجهب  تواننهد تاریخی نمهی  بخش تیهوقدمت تاریخی و عناصر 
کهه   چنهان  .کان خهاص باشهند  هویت مکانی پایدار یک محله و م

محله سنگلج بها وجهود داشهتن قهدمت تهاریخی بسهیار طهوالنی        
 بهاز زنهده  و  ینیبهازآفر نتوانسته است به این مهم دست یابد. لهذا  

ریهزی و  ههای نهوین برنامهه   سازی این محالت با استفاده از شیوه
متناسب با نیاز های جامعه و با تاکید بر مشهارکت  طراحی شهری 

 است.  مردم ضروری
 

 راهکارها
زیر جهت  از تحقیق  راهکارهای آمده  دست بهبا توجه به نتایج 

 شود: پیشنهاد می بهبود هویت مکانی در محله سنگلج 

ی موجود در محله ها نشانهتوجه به حفظ آثار تاریخی و  -
 ؛شوند یمکه مسبب تقویت هویت محلی 

ها و نمادها در محله جهت کمک به افزایش نشانه -
 ؛ی و تشخص یافتن بافت محلهبایریمس

 فراهم طریق از محله محیط از ساکنان رضایت میزان ارتقاء -
 موجب که در محله ها آن روزانه نیازهای رفع زمینه نمودن

 ؛گردد یم نیز محله در سکونت مدت رفتن باال یا پایداری

 آن ترکیب و سنتی یساز ساختمان الگوهای یریکارگ  به -
 ؛گذشته یها سبک از دتقلی و جدید نیازهای با

 و اطراف محیط با منفرد معماری هایپروژه ارتباط -
 ،طراحی زمینه با متناسب

 ؛محله مرکز تقویت و محله هایورودی طراحی -

 با پیوند جهت در محله های مختلفتوسعه معابر در بخش -
 ؛فضا ترددی ساختار

 طریق از نظام این مناسب پیوند و ایمحله نظام تقویت -
 بر دیتأک با) و دسترسی خدمات مراتب هسلس ایجاد

 ؛(پیاده محورهای

توسعه فضاهای عمومی متناسب با آداب و فرهنگ بومی  -
 .ساکنان
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