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 چکیده:

 

این مقاله از سویی با هدف بررسی حس تعلق به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر و از سوی دیگر با توجه به جایگاه نشانه های 

 در محیط کالبدی و معانی اجتماعی آن ها تالش دارد:شهری 
 .تاثیر نشانه های شهری در شکل گیری حس تعلق در منظر شهر را بررسی نماید.1

 به محیط و ارتباط آن با خوانایی محیط و شکل گیری الگوی رفتاری را مورد ارزیابی قرار دهد. . احساس شهروندان2

. به بررسی عوامل و معیارهای نشانه شدن یک عنصر در بافت شهری بپردارد. بدین منظور بر اساس تعارف نظری و متغیر های 3

در انتها با وزن دهی به شهر شیراز بودند، توزیع گردید.پژوهش پرسشنامه ای تدوین و در میان جامعه هدف، که شهروندان 
ند حس توانهای شهری میدهد که نشانهها نشان مییافتههای تحقیق مطابق طیف لیکرت به تحلیل نتایج پرداخته شد. مولفه

شود. اگرچه گیری الگوی رفتاری در میان شهروندان میتعلق به محیط را افزایش دهند و همچنین این حس منجر به شکل

 د.تواند بر حس تعلق تاثیرگذار باشها برخوانایی محیط تاثیر مثبت دارند ولی خوانایی به عنوان یک مولفه مستقل نمینشانه

 

 

 واژه های کلیدی:

، نشانه، شیرازحس تعلق، خوانایی
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 مقدمه:

 

هویت شده اند که همگان شهرها آنچنان بی ˛نظران بر جایگاه هویت در آثار انسانی امروزه علی رغم تاکید غریب به اتفاق صاحب

شکایت دارند سلهاز آن  سل سله و  سل شهرها توسعه نابنابراین (.1311̨ ) سب  ضعیف حس مکان و دلبستگی به آن موجب ̨ منا ت
گیری تجربیات از مکان منجر به شکل (. این احساسات و1332 ˛مردم از مکان شده است)سجاد زادهتغییر در احساس و تصور 

سی  (cross, 2005)گردد  تعلق اجتماعی می ست و بر پایه ح سان ها ضروری در زندگی اجتماعی ان سات  سا که از جمله اح

(.در واقع این حس که در فرهنگ ایرانیان مفهومی ویژه 1333باشد)معروفی و انصاری،از استقرار در یک مکان می فراتر از آگاهی
آید و به راحتی قابل تشخیص نیست و تنها صدمه و ضربه در پس آگاهی)ناخودآگاه(به وجود میو (1311دارد)رضوانی و احمدی،

 & Inalhan)ناشیی از کمرنگ شیدن آن می تواند در تشیخیص و فهم اینکه چه چیزی از بین رفته اسیت،یاری رسیان باشید

Finch,2004). از نوع وابسییتگی اسییت ، ریشییه قوی در تعلق به مکان ندارند. به عبارت  افرادی که تعلق آن ها به مکان تنها

 ( و به راحتی مستعد ترک محیط هستند1331) پیربابایی و سجاد زاده ، شوندآن ها توسط هیچ اجتماعی شناسانده نمی ،دیگر

(casakin et al,2014)  سی سا سترش عمق تعام،(manzo,2003).حس تعلق همانند یک گره اح ل فرد با محیط سبب گ

همچنین با ایجاد حس آرامش و امنیت برای مردم باعث (relph,1976). یابدشده و با گذر زمان عمق و گسترش بیشتری می

شده ضور طوالنی مدت در مکان  شهروندان  (Hernandez et al,2007)تمایل افراد برای ح و موجب افزایش کیفیت زندگی 
شت که حس تعلق خاطر کیفیتی نیست که بتوان آن را به یک باره تولید  (.البته باید به1311گردد )گلکار،می این نکته توجه دا

ید آن را فرایندی مسیییتمر دانسیییت که برای ایجاد آن نیازمند برنامه ریزی و مدیریت می با سیییلطانی و باشییییم )کرد بلکه 

ق را در آن ها زند و احساس تعلمحله پیوند می انگیز ابزاری است که ساکنان را بهحفظ و تقویت عوامل خاطره (.1332همکاران،

شند )عوامل خاطره گرداند و همینطور کهتر میعمیق (.در این میان 1311نوفل و همکاران، انگیز می تواند کالبدی یا فعالیتی با
نت، د و با سشوند.در صورتی که نشانه های شهری قابل شناسایی باشننشانه های شهری به عنوان شاخص کالبدی شناخته می

شند، می ساکنان مرتبط با شت، فرهنگ و روابط اجتماعی  ستر حفظ و یاداوری خاطرات جمعی را فراهم آورده و در معی توانند ب

(.در مقابل همخوان نبودن نشییانه ها با ئاهقه کارکردی سییاکنین 1332تداوم هویت شییهری کمک کنند)ترکاشییوند و مجیدی،
هری،امکان تشخیص و درک محیط توسط ناظران را به حداقل می رساند و مشکالتی در شهر،یکسانی و عدم تنوع در فضای ش

شهروندان ایجاد میهای متفاوت ازعدم امنیت تا بیمقیاس صوص برنامه. (1331 ˓گویی حق) کندهویتی برای  ریزان در این خ

خوانایی و شیییاخص نمودن شیییهر مشیییارکت وه در باال بردن قهای شیییهری، به صیییورت بالتوانند با ارتقا المانشیییهری می

 های شهری بر حس تعلق است.ارزیابی تاثیر نشانه هدف اصلی این پژوهش.(linch,1984)نمایند

 

 

 :اهداف 

 

 های شهری و حس تعلق خاطرارتباط میان نشانه

 ها در ارتقاء الگوی رفتاری شهروندانتاثیر نشانه

 شیراز شهروندان تعلق حس بر شهری نشانه موثر خصوصیات معرفی

 



 

 

 سواالت :

 های شهری و میزان احساس تعلق خاطر شهروندان وجود دارد ؟ چه ارتباطی میان نشانه
 نشانه ها چگونه باعث ارتقا الگوی رفتاری شهروندان می شوند ؟

      تاثیر گذار است؟ نخوانایی مطلوب بر حس کاربران آ اهای شهری بها و محیطآیا نشانه

 های شهری در اهمیت و ارزش آنها تا چه اندازه موثر است؟نشانهخصوصیات 

 

 

 :پیشینه پژوهش

 

مطالعات بسیار متعددی در مورد شناخت حس تعلق و ارتباط آن با جنبه های مختلف انسانی توسط علوم مختلف صورت گرفته 

و  اند )فروزندههزندگی انسانی پرداختهای گوناگون به تبیین و شناخت این حس و نقش آن در و متفکرین مختلفی در حوزه
سال اخیر روندی رو به  01( میزان توجه مقاالت به رابطه انسان و مکان طی 2111های لویکا)(. بر اساس بررسی1313مطلبی، 

در مقاله ای با عنوان مشارکت )رابطه متقابل( محیط  2113مطالعات استدمن در سال  .(lewicka,2011)افزایش داشته است

که یکی از سطوح  (Stedman,2003)ای نقش مهمی در دلبستگی به مکان دهد که معانی نشانهکالبدی و حس مکان نشان می
های فرینز استیل نیز بیان گر تاثیر تنوع بصری بر ایجاد حس تعلق به مکان است که این تنوع را یافتهحس تعلق است،دارند.

 ایجاد نمود. (lewicka,2011)ها توان از طریق عنصر متمایز مانند نشانهمی

 
 

 :روش تحقیق
 

های شهری بر حس تعلق شهروندان تدوین گردیده است.روش تحقیق در این پژوهش روش این پژوهش با محوریت تاثیر نشانه

ژوهش پو انتخاب نمونه آماری به صورت تصادفی از میان مردم شیراز سواالت اسنادی و پیمایشی می باشد و با تهیه پرسشنامه 
 شد. آزمون

در گام نخست مطالعات کتابخانه ای ابزار گرداوری اطالعات بوده است. با مرور پژوهش های انجام شده در زمینه مفهوم تعلق 

پرسشنامه بر مبنای سه شاخص الگوی رفتاری، چارچوب نظری شد.در بخش دوم  تدوینخاطر و نشانه های شهری سعی در 
تحلیل های حاصل از تحقیق پیمایشی ، سواالت پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته و احی و از خوانایی و نشانه های شهری طر

های شهری نام برده در پرسشنامه، معیارهای بازشناسی نشانه ها .همچنین با توجه به نشانهها بررسی شدبا شاخصارتباط تعلق 

 spssها و تحلیل نتایج از نرم افزار رابطه میان متغیرو درجه اهمیت آن ها ارزیابی گردید. برای تحلیل اطالعات و سنجش 

 تک نمونه ای، فریدمن و پیرسون صورت گرفت.  tاستفاده شده و تحلیل داده ها از طریق آزمون 
  

 
 

 



 

 

 :ادبیات پژوهش

 

 :منظر شهری،نشانه

 

منظر شیهری حوزه نوینی در ادبیات مطالعات شیهر اسیت که ادراک سییال شیهروندان از شیهر در ارتباط با نماد ها و مصیادیق 

و  هاهمیت منظر شهری از این رو است که کلیت شهر را به مثابه یک متن آشکار ساختدهد. آنها را مورد مطالعه قرار میفیزیکی 
کیفیت فضای شهری  از آنجا کهرا مورد بررسی قرار داد. وضوح بصری و خوانایی آن توان  همچنین واجد عناصری است که که

شهر، تا حد باالیی به کیفیت مولفه سان ، فعالیت و کالبد  صول فرایند تعامل میان ان سبه عنوان مح سته ا صری آن واب ت های ب

تصویری روشن ، به هم پیوسته و منسجم از کند تالش می انسان با تعامل و شناخت محیط،ئهن (. 1332حیدری و همکاران، )

شکل شهر تهیه کند. یکی از عوامل  شانهکل  صویر ن شوند و مجیدی،دهنده این ت (. (. فردیناند دوسوسور، 1332ها هستند )ترکا
شانه صل اتحاد دال و مدلول یا همان داللت میپدر علم ن شانه را حا سی مدرن، ن شانه از نظشنا ر وی داند. مهم ترین ویژگی ن

شخص سور آنچه م سو ست. به زعم دو ستند متمایز بودن آن ا صر دیگر نی ست که عنا ست، بودن آن چیزی ا شانه ا کننده هر ن

( . نشانه ها تنها و لزوما به لحاظ فیزیکی واجد اهمیت نیستند، بلکه ممکن است یک عنصر تداعی کننده یک 1331)دوسوسور، 
شعله،رد یا واقعهکعمل شد ) شانه1311 ای تاریخی با صر برای اینکه تبدیل به ن شود، باید هم از (. یک عن شهری ب ضای  ای در ف

شد.  -جنبه فرمی و هم از جنبه مکانی شرایط الزم را دارا با ضایی  صر معنایی مشترک را برای اکثر ف ست آن عن هم چنین الزم ا

شهر تداعی کند) شوند و مجیدی،ساکنین  شهر زیر عوامل تاثیر لدر جدو(. 1332ترکا صر در بافت  شدن یک عن شانه  گذار بر ن

 است.مطرح شده
 

 
 نمودار عوامل موثر در نشانه شدن عنصر شهری، ماخذ نگارندگان



 

 

 حس تعلق:

 

صیات یک مکان از مکانی دیگر باعث می صو شدن خ ساکن احساس نمایند که مکان زندگی آنمتمایز   ها دارایشود که افراد 
 Holloway) به آن تمایل به تامین نیاز در داخل محدوده آن مکان داشیییته باشیییندکیفیت خاص اسیییت و ضیییمن عالقه 

&hubberd, 2007) سبت به محل زندگی احساس تعلق به مکان گفته می سی ن شود که لنگ آن را به عنوان به چنین احسا

سبت به مکان تعبیر کرده  شهروندی ن ستحس  ست مفهومی مکان به تعلق  .(lang, 1994) ا  ومکان مردم بیانگررابطه که ا

شدمی این رابطه   .(moghisi et al,2014; Lewick, 2008; Inalhan&     Shamsuddin & Ujang, 2008)  با
سات فرد سا  kyle et) وانگیزه نگهداری اماکن عمومی (altman and low,1992) شامل تجارب و رفتاریات اجتماعی ، اح

al,2004) شودمی. 

 
 موثر بر حس تعلق، ماخذ نگارندگاننمودار عوامل 

 



 

 

 :یافته های پژوهشبحث و تحلیل 

 
نفر از  111ای تهیه و در بین جامعه آماری که های هر متغیر پرسشنامههای اولیه پژوهش، بر مبنای شاخصجهت آزمون یافته

تجزیه و تحلیل  spss  22نرم افزارهای به دست آمده با استفاده از زنان و مردان ساکن در شهر شیراز بود تکمیل شد. داده

 شود.نتایج حاصل از تحلیل اطالعات بیان میدر این بخش گردید.
شان می دهد که  شماره یک ن سخگویان زنان بوده 13جدول  صد پا شرکت کنندگان در بدر شتر  سنی اند.بعالوه بی  31-21ازه 

  شهر شیراز بودند. درصد بومی 13سال و 
های زیر دیپلم،دیپلم،کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تفکیک میزان تحصیالت نیز به گروهجامعه آماری بر اساس 

درصید جامعه را به خود  31که هریک گردید. بیشیترین فراوانی مربوط به تحصییالت کارشیناسیی و کارشیناسیی ارشید اسیت. 

   اند.اختصاص داده

 

 فراوانی -1جدول
 درصد تجمعی درصد فراوانی زیر گروه گروه

 13 13 13 زن جنسیت

 111 03 03 مرد

 3/11 11 11 21زیر  سن

21-31 11 11 3/33 

31-01 11 11 1/12 

01-11 1 1 3/31 

 111 3 3 11باالی 

  3 3 خطا

 3/10 13 13 بومی سکونت

 111 11 11 غیر بومی

  2 2 خطا

 

مورد سنجش قرار ای است و توسط آزمون تی تک نمونه 331/3برابر با  2جدول  با توجه بههای شهری نشانهشاخص میانگین   
ساس طیفآنجا که پرسشنامازگرفت. شده و تایی1 ه بر ا صل عدد  لیکرت طراحی  ست،  3از میانگین آماری حا توان میبزرگتر ا

شانه صیات ن صو ست.نتیجه گرفت که میزان خ سط ا شهری در حد باالتر از متو شانه های  شهرین ای در به عنوان مولفه های 

 تواند در تقویت حس شهروندان موثر باشد.گیری حس تعلق میشکل

 

 ارزیابی شاخص نشانه های شهری -2جدول 

اخییییتییییالف  سطح معناداری tمقدار  متغیر

 میانگین

 ارزیابی فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین



 
از حیید بییاالتییر  33/3 11/3 331/3 111/1 203/11 های شهرینشانه

 متوسط

 

شماره  شانه3همچنین در جدول  صیات ن صو شهری با اولویت، با بررسی آزمون فریدمن، اهمیت و ارزش خ بندی مشخص های 
شانه .اندشده ستند که در ن صیاتی ه صو شهری دارای خ صر   . بر طبق آنچه در بخش نظری پژوهش اراهه گردید هر یک از عنا

ی تاریخی  مذهبی ها، جنبهها در منظر شییهری تاثیر بسییزایی دارند. بر طبق یافتهآنها و افزایش ارزش و اهمیت شییدن آن

شانه شتری دلیل اهمیت ن شانبی ستند که ن صر در مجاورت محورها ه ضور یک عن ست. ح های دهنده اعتقادات مذهبی مردم ا
ان دهنده عالقه و توجه مردم به پیشینه گیرد و پس از آن جنبه تاریخی نشانه است که نشاصلی شهر درجه دوم اهمیت قرار می

های بصری، منحصر به فردی و مشاهده پذیری در شب نیز به ترتیب سایر ای است. فرم و ویژگیتاریخی محیط و عناصر نشانه

 عوامل موثر در تقویت و شاخص نمودن نشانه شهری هستند.

 
 درجه بندی اهمیت خصوصیات نشانه های شهری -3جدول

 آماره خی دو اولویت میانگین رتبه متغیرها
درجیییییییه 

 آزادی
 سطح معناداری

 1 13/3 تاریخی مذهبی

33/013 3 111/1 

محور مجیاور در بیافیت 

 شهری
11/1 2 

 3 32/1 نشانه و تاریخی

 0 22/1 فرمی و بصری

 1 10/1 منحصر به فرد

 3 11/2 مشاهده پذیری در شب

 1 03/1 مدت حضور

 
های ها و آقایان در مورد میزان تاثیر متغیرشییود، بین نظر خانممشییاهده می 0در جدول شییماره که  Tنتایج آزمون با توجه به 

(. ولی در بین متغیر الگوی رفتاری و جنسیییت p>/ 11تفاوت معناداری وجود ندارد ) ایی و احسییاس تعلق،نشییانه شییهری، خوان

رفتاری و شرکت در تعامالت  پذیریتاثیر تمایل بیشتری بهرسد زنان ر میدر واقع به نظ (.p</ 11)شودتفاوت معناداری دیده می
دهد؛ بین متغیرهای نشانه شهری، خوانایی، الگوی رفتاری و احساس تعلق، نشان می یافته ها همچنین در شهر دارند.  اجتماعی

 (p>/ 11ری وجود ندارد)از لحاظ وضعیت سکونت در بین بومیان و غیر بومیان، تفاوت معنادا

 

 تاثیر جنسیت بر حس تعلق و شاخص های آن -4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی Tآماره  متغیر

 330/1 31 -33/1 نشانه

 313/1 31 -012/1 خوانایی



 

 101/1 31 133/1 الگو رفتاری

 111/1 31 -001/1 تعلق

 
، بین متغیرهای نشییانه شییهری، خوانایی، الگوی رفتاری و احسییاس تعلق از 1طرفه در جدول شییماره نتایج آزمون واریانس یک

ندارد) ناداری وجود  فاوت مع یل ت حاظ میزان تحصییی یده (.p>/ 11ل ناداری د فاوت مع نایی و میزان سییین ت در بین متغیر خوا

مسئله  نتوان ایکنند که میهای سنی مختلف محیط را متفاوت از هم درک میرسد گروه در واقع به نظر می(. p</ 11)شودمی

سی افراد با محیط را تقویت نمود. سنی مختلف مد نظر قرار داد و از این طریق پایه های احسا در  را در طراحی برای گروه های 

نندگان تفاوت معناداری وجود بین متغیرهای نشییانه شییهری، الگوی رفتاری و احسییاس تعلق از لحاظ میزان سیین شییرکت ک

 (.p>/ 11ندارد)

 

 تاثیر وضعیت سن و تحصیالت بر حس تعلق و شاخص های آن -5جدول 
 تحصیالت

 Fآماره  متغیر
 درجه آزادی

 سطح معناداری
2df 1df 

 311/1 0 13 113/1 نشانه

 111/1 0 13 331/1 خوانایی

 333/1 0 13 133/1 الگو رفتاری

 020/1 0 13 331/1 تعلق

 سن

 Fآماره  متغیر
 درجه آزادی

 سطح معناداری
2df 1df 

 313/1 0 13 232/1 نشانه

 120/1 0 13 331/2 خوانایی

 023/1 0 13 333/1 الگو رفتاری

 311/1 0 13 131/1 تعلق

 
 



 

شماره  سپیرمن در جدول  ستفاده از آزمون ا شاهده می 3با ا شهری رابطه م شانه  ساس تعلق، الگو رفتاری و ن نمایید که بین اح

نایی (. اما در رابطهp</ 11معناداری وجود دارد) ندارد.  این ارتباط با شیییاخص خوا نایی یک محیط در بروز وجود  در واقع خوا

صر در آن محیط تاثیر مستقیم ندا شدن یک عن شانه    هاین رابطه بدست آمدرد.رفتارهای اجتماعی ، تقویت احساس تعلق و یا ن
به جمعیت اصیییلی اسیییت بل تعمیم  نایی). قا نایی و الگو 130/1میزان رابطه بین متغییر احسیییاس تعلق و خوا (، همچنین خوا

ضعیف می22/1رفتاری) ستقیم و مثبت می(  شند و جهت رابطه م شاخصبا شد. همینطور بین  شهری با الگوبا شانه   یهای ن

 . بررسیها دیگری نیز افزایش خواهد یافت. رفتاری و خونایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش هر کدام از شاخص

شان می شانهدهد که محیطها ن شهری که واجد ن های مطلوب هستند در افزایش خوانایی محیط تاثیر موثری دارند.اگرچه های 
باشد و  گذارهای اجتماعی تاتیرتوانند در تقویت حس کاربران به محیط و بروز رفتارشهری میهای شد نشانهبر طبق آنچه گفته

ن میزان رابطه بیاین امر موثرند.  ردهد و عناصری کالبدی نظیر نشانه ها داما الزاما خوانایی محیط احساس تعلق را افزایش نمی

باشند. اما بین (، باالتر از متوسط و مطلوب می332/1الگو رفتاری)( و نشانه شهری و 013/1های نشانه شهری و خوانایی)شاخص

 (.p>/ 11متغیر های الگو رفتاری و خوانایی رابطه ی وجود ندارد)

 

 ارتباط میان حس تعلق و شاخص های ارزیابی تعلق -6جدول

 نشانه الگو رفتاری خونایی احساس تعلق متغیرها

 هاشاخص

 r احساس تعلق
sig 

- 

- 
   

 r خونایی
sig 

**130/1 

113/1 

- 

- 
  

 r الگو رفتاری

sig 

**230/1 

113/1 

**133/1 

113/1 

- 

- 

- 

- 

 r نشانه
sig 

**001/1 

111/1 

**013/1 

111/1 

**332/1 

111/1 

- 

- 

 

 

 :گیری نتیجه

 
شکل شهری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در  شانه های  سته گیری حس تعلق بوده کهن شهروندان و توان اند پیوند عاطفی 

شرکت در فعالیت ها و تعامالت اجتماعی نقش موثری ایفا کند. بعالوه الگوی  ساخته و در افزایش تمایل به  ستحکم  محیط را م

رفتاری شیییهروندان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. افزایش تعلق خاطر با تقویت حس ریشیییه داشیییتن در محیط باعث تمایل به 

ضایتماند شده و احساس ر سایشگاری در محیط  شهروندان را بدنبال دارد که در نهایت منجر به مشارکت  ، رفاه اجتماعی و آ

سعه آن میشهروندان در حفظ و ن شرفت و تو شهری و پی صر و محیط  شود با طراحی  شود.گهداری عنا شنهاد می  بنابراین پی
ها، در جهت باال بردن حس تعلق گام برداشته شود. همچنین با توجه به این المان های مناسب بر اساس معیارهای ارزیابی نشانه

تواند که الگوی رفتاری یک جامعه ریشه در فرهنگ آن دارد و به سادگی قابل تغییر نیست، با توجه به این که نشانه شهری می



 

رنامه ریزی شده در جهت تاثیر کلی بر فرهنگ ها و تعامالت و را فراهم آورد، می توان با طراحی هدفمند و ببستر مناسب فعالیت

و ارتباطات افراد در جامعه اقدام نمود.
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