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خیر افزایش یافته است و رو به مدرنیته شدن گذاشته است به از آن جا که شهرنشسنی در دهه های ا

گونه ای که کم رنگ شدن سنت و هویت در آن به خوبی دیده می شود؛ لذا هدف پژوهش بررسی نقش و 

هویت در شهروندان یک شهر می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و چگونگی تاثیر بناهای نمادین در ایجاد 

انجام گرفته است؛   SPSSو به کمک پرسشنامه و تحلیل اطالعات به کمک نرم افزار به دو صورت کیفی و کمی 

نتایج تحلیل گویای این اتفاق است از میان مولفه های مختلفی همچون زمان، امنیت، البد، عوامل اجتماعی و 

  ارد.فرهنگی، فرهنگ بیشترین تاثیر را بر میزان دلبستگی شهروندان به بناهای نمادین شهری می گذ
 

 دلبستگی به مکان ،  بنای نمادین ، هویت شهری ، حس تعلق شهروندی: کلمات کلیدی

 
 

 

 مقدمه   .1

از طرفی این  و .از آن جا که سرعت شهرنشینی و وجود شهرهای بی هویت سبب بی حوصلگی و خستگی ما می شود

بلکه بیشتر به صورت جزیی، ناقص و ترکیبی با  در بیشتر مواقع سبب می شود تا تصور ما از شهر پایدار نباشدبی هویتی 

عاملی مهمی در ایجاد معنا و مفهوم عناصر شاخص شهری ، .به همین دلیل نمادها و (Lynch,1960) باشد دیگر موارد

از آن جایی دلبستگی به معنای یکی بودن با نمادها و نشانه ها می باشد و از این یکی  و ایجاد هویت می باشد.درشهر و 
دن با مکان ، مفهوم هویت هویدا می شود. هویت مکان در شهر سبب ایجاد هویت شهری برای شهروندان می شود.این بو

مسئله موضوع مهمی است چرا که بحران بی هویتی در دهه های اخیر مسئله مهمی است که شهرها را به چالش کشیده و 

رها ومعیارسنجی بر ارزش آن ها به کمک وجود بناهای موجود اثرات خود را بر شهروندان گذاشته است. لذا شناسایی فاکتو

 کمک شایانی به طرح های آینده و میزان کیفیت آن ها در ایجاد هویت شهری و تعلق شهروندی خواهد گذاشت.
به  نقش آن در هویت شهری که لنگ آن را حس تعلق شهروندی می نامد و پژوهش مذکور با بررسی اهمیت دلبستگی

که در دهه های اخیر دچار تحوالت چشمگیر شده و  اسایی چگونگی معنا بخشی به مکانی در کالن شهر تهرانتعیین و شن

ایجاد چنین حسی سبب ایجاد انگیزه ی حضور و به دلیل این که پردازد.است ، بضای عمومی ، فرهنگی و اجتماعی دارای ف
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 kyle,et al,2004.moor&graefe) شود. مراقبت از فضاهای عمومی نظیر پارک ها ی شهری و میدان ها می

,1994,williams,et al,1995)  .مضاف بر آن بر کیفیت زندگی روانی شهروندان می تواند تاثیر گذار باشد 
فرضیه پژوهش بر این اساس می باشد که با توجه به طراحی و ساخت بنای های ملی همچون میدان آزادی ، مولفه های 

 و زمان موجب تاثیر و  دلبستگی شهروندان به این بنای ملی می شود.فرهنگی، اجتماعی، کالبدی 

مولفه های کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و زمان چگونه و به چه میزان در دلبستگی شهروندان به میدان آزادی موثر می 

 باشد؟   
 

 

 پیشینه تحقیق. 2

 

ث حس مکان ، دلبستگی به مکان ، حس در میان نمونه های داخلی کار شده پژوهش هایی بسیاری پیرامون مباح

تعلق و هویت انجام شده است اما از مرتبط ترین آن ها می توان به مقاله دکتر حسن سجادزاده تحت عنوان نقش دلبستگی 

به مکان در هویت بخشی به میدان های شهری نام برد.و در ادامه مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل دهنده آن از 

وان فروزنده و دکتر قاسم مطلبی ، ارزیابی تاثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی ازدکتر دکتر علی ج
سکینه معروفی و دکتر مجتبی انصاری از جمله مقاله های مرتبط با موضوع اند. از میان مقاله های خارجی مرتبط نیز می 

 نام برد. norsidah ujang نوشت place attachment and continuity of urban place identityتوان از 

 
 

 ادبیات تحقیق . 3

 مکان . 3-1

 

محل زندگی انسان است .به  مکان یک مفهوم انتزاعی و ذهنی نیست ، بلکه اولین قرارگاه ارتباط مستقیم با جهان ، و
میقی با انسان برقرار می کند. همین دلیل سرشارازمعنا ، واقعیت های کالبدی و تجربه های انسانی بوده و رابطه عاطفی ع

(relph,2007,120)  و به دلیل ایجاد این رابطه با مکان است که آن را عنصر اصلی هویت ساکنان آن می دانند و در واقع

مکان که یا بخشی از « مدل کانتر»( طبق 83،ص7831انسان با شناخت مکان می تواند به شناخت خود قائل شود.)حبیبی،

معانی و  -2رفتار انسانی . -7یا بخشی از فضای طبیعی باشد نتیجه روابط متقابل سه عامل:  فضای ساخته شده و
بر اساس این تقسیم بندی ، ساختار کالبدی با ویژگی های خود و در  (canter,1971)مشخصات کالبدی است. -8مفاهیم.

متفاوت و تصویر ذهنی مختلف و حتی ایجاد نهایت معنا و مفاهیم و اتفاقات ایجاد شده در مکان سبب ایجاد برداشت های 

خاطره می نماید.این خاطرات سبب هویت بخشی مکان می شود.از طرف دیگر مکان زمینه ای برای فعالیت هاست و عموما 
دارای هویت شناختی بوده و در برگیرنده عوالم اجتماعی متنوع و دارای تاریخی که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند 

(.  این موضوع مسئله مهمی است چرا که عدم وجود هویت سبب بحران مکان می شود. 22،ص 7832.)پرتوی ،می دهد

.بحران مکان به معنی بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان ، از بارزترین مشکالت شهرسازی معاصراست.بحرانی که در 

 (.22،ص 7832است.)پرتوی،  ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت ، فاقد تاریخ تبلور و ارتباط یافته
 

 

 حس مکان . 3-2
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از نگاه پدیدار شناسان حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان به واسطه درک نمادها و فعالیت های روزمره 

از این  (relp,1976:32)است.این حس می تواند در مکان زندگی فردی به وجود آید و با گذر زمان عمق و گسترش یابد.

ن باعث ایجاد ارتباط درونی یا در واقع مفهومی نسبت به مکان به کمک نمادها و نشانه ها می شود و دیدگاه حس مکا

سبب پیوند فرد با محیط می گردد.و  با گذر زمان فرد با قرار گرفتن در آن مکان تجارب قبلی خود یا در واقع خاطرات خود 
د.از طرفی صرفا نمادها و نشانه ها سبب ایجاد این حس نمی را به یاد می آورد.و این ها سبب هویت مندی آن مکان می شو

د و حس مکان نیز بر ارزش های ،نگرش ها و ارارزش های فردی و جمعی بر چگونگی حس مکان تاثیر می گذباشد چرا که 

 دارد. . در واقع بین این دو ارتباط دو سویه وجود(canter,1971:17)به ویژه رفتار فردی واجتماعی تاثیر می گذارد.
 

 

 مراتب حس مکان. 3-4

 

شامای برای حس مکان سه مرحله اصلی تعلق به مکان ، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان را با هفت سطح تعیین می 
کند.این سطوح از حس مکان ،کاربرد فرایند حس مکان را نشان می دهد که از بی تفاوتی تا حس فداکاری نسبت به مکان 

.در این ترتیب تعلق به مکان در سومین مرحله قرار دارد در این مرحله فرد نه (shamai,1991:65)را شامل می شود.

تنها از نام ومکان های مکان آگاه است ، بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن ، دارند در این حالت نماد های 
حله بعدی دلبستگی به مکان می باشد این مرحله مکان محترم و آن چه برای مکان رخ می دهد برای فرد نیز مهم است.مر

فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دارد مکان برای او معنا دارد و مکان محور فردیت است و تجارب جمعی و هویت فرد در 

ن ترکیب با معنی و نمادها به مکان شخصیت می دهد ، در این حالت بر منحصر بفرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکا

 ها تاکید می شود.  
 

 دلبستگی به مکان. 3-5

 
زنجیره ای میان افراد و محیط های دلبستگی به مکان که در سطح سوم تقسیم بندی شامای قرار دارد سبب ایجاد 

. معنادار بودن مکان بدین گونه است (giuliani,ferrara&barabotti,2003,altman&low,1992).می شودمعنادار

هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها سبب می شود تا مکان دارای شخصیت شود و بدین گونه مکان که تجارب جمعی و 

یکی از وجه های دلبستگی به مکان به جنبه های عاطفی ،  منحصربفرد بوده و باعث تفاوتش با دیگر مکان ها می شود.

ارتباط بین مردم و یا افراد با یک مکان خاص ایجاد این پیوند عاطفی در  (altman and low, 1992) معنای محیط مرتبط است.

 & rubinstein)برقراری این تعامل عاطفی ،موجبات پیوند انسان با فضا و معنا بخشی به فضا را فراهم می کند.می شود. 

parmelee,1992:139) .و باعث عالقه بیشتر به مکان می شود .(bonaiuto, et al,1992:332  . دلبستگی به مکان

ضمن آن که منشعب از تجربه ها ،رفتارها و سازمان اجتماعی و احساسی افراد است،محرک انگیزه های رفتاری افراد نیز ،

بوده است و هدفمندی رفتار را نیز برقرار می سازد ،لذا فرد با رفتارها و کنش های خود در فضا ،سعی در توجه و مراقبت 
 بیشتراز آن را خواهد داشت.

 
 

 وثر در شکل گیری دلبستگی به مکانعوامل م. 4-5



 

 

 
wwwCAUP.ir         4 

 
که دلبستگی به مکان با تاثیر و تاثر متقابل کنش ها و اعتقادات ،احساسات و آگاهی به مکان مرتبط 

و از طرفی دلبستگی به مکان که به عنوان یکی از مراتب حس   (proshansky,fabin&kaminoff,1983:59)است.

سان با فضاست و به واسطه خصوصیات فردی ،جمعی، فرهنگی و اجتماعی مکان سبب ارتباط و تعامل عاطفی مثبت ان

 -7.بر این اساس می توان فاکتورهای دلبستگی به مکان را این گونه برشمرد:(altman&low:1992:5).ایجاد می شود.
عوامل -2 (low&altman,1992)اجتماعی  -8فرهنگی ، -2ویژگی های فردی ، 

 عامل زمان تقسیم نمود. -5و(marcus&sakissian,1986)کالبدی

 –نوع رابطه فرد با مکان  -2جمعیت شناسی  -7ویژگی فردی : در ویژگی های فردی می توان عواملی همچون  -7

مدت و محل اقامت نسبت به مکان و........را بررسی نمود. حضور افرادی با خصوصیات  -2نحوه گزینش مکان 

بقه اقتصادی ، زندگی ، درآمد مالی و تحصیالت و تداوم زمانی مشابه نظیر طبقه اجتماعی ، قوم ، مذهب ، ط

حضور فرد در مکان نقش به سزایی دارد . این احساس مثبت از تعامالت و ارتباطات اجتماعی ، دل بریدن از 

   (fried,1963)مکان مورد نظر را سخت می کند.

ه ها و مراسمات و تعامالت فرهنگی اشاره ویژگی فرهنگی : در مورد ویژگی های فرهنگی می توان به ایجاد گرو -2

کردکه مبتنی بر مشارکت مردم در مکان می باشد .از آن جایی که نقش آیین ها ، افسانه ها و سنت ها در ایجاد 

)سجاد زاده ، حس ماندگاری نسبت به مکان بسیار مهم است و از بین رفتن آیین ها باعث مردن مکان می شود.

نمادین مکان که خود می تواند نقش مهمی در دلبستگی به مکان ایجاد . به عالوه معانی (7832

 (Stedman,2003:682)کند.

ویژگی های اجتماعی : دلبستگی به مکان همان گونه که با طوالنی شدن مدت سکونت و بازدید فرد در یک   -8

:به نحوه حضور (relph,1976:33)محل افزایش پیدا می کند به تعامل فرد با دیگران در آن مکان بستگی دارد.

فرد در مکان به همراه سایرین .عاملی قوی در تصمیم فرد برای ماندن در آن مکان است حس مثبت از ارتباطات 

 (fried,1963)اجتماعی ،دنیایی را برای فرد خلق می کند که دل کندن از آن ، وی را دچار تشویش می نماید. 

  مکان وجود امنیت می باشد. .یکی از عواملی ایجاد این نحوه حضور فرد در

 عوامل کالبدی -2

 ,Stokol and Shumaker) دلبستگی در پیوند عملکردی بین فرد و مکان مشهود است.از نظر روان شناسان محیطی 

1981) 

مبتنی بر  (williams&stokols&shumaker,1981)این فاکتوردلبستگی به براوردن نیازها و اهداف فردی 
یی به نیازهای کاربران در مقایسه با سایر مکان های مشابه موجود اشاره دارد وابسته به کیفیت مکان در پاسخ گو

می باشد. در واقع این  (willams&vaske,2003:18)تجارب قبلی فرد ، الگوهای فعالیتی ، نحوه دسترسی به مکان.

کنندگان طراحی شده  وجه دلبستگی زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که متناسب با اهداف رفتاری استفاده

  و تامین کننده رضایت کاربران گردد.(william,1995:85)باشد.
 عامل زمان-5

عامل زمان در رابطه ای پیوسته با محیط فضایی قرار می گیرد و به نوبه خود آن را تغییر می دهد و بر آن معنا گذاری 

ایت سبب ایجاد خاطره در ذهن فرد و ارتباط با ( و در نه7835، نماد گذاری و نشانه گذاری می کند.)شعله ، مهسا:
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محیط می شود. طول مدت آشنایی افراد با یک مکان، میزان استفاده از آن و طول مدت سکونت 

  ( از جمله موارد اثر گذار بر عامل زمان است.7837)صادقی،دانشگر،دزدار:
 

 

 هویت و هویت مکان . 4

 
معنی خود و یا این همانی تعریف می شود.هویت از منظر روانشناسی یکی   در تعایفی که پیرامون خود واژه ، هویت به

از مشخصات شخصیت می باشد و آن را احساس هویت می دانند و آن عبارت است از احساسی که انسان نسبت به استمرار 
ت روانی خود حس می حیات روانی خود دارد و یگانگی و وحدتی که در تقابل اوضاع و احوال  متغیر خارج همواره در حاال

(از نظر لینچ هویت مکان، 55،ص 7832کند.این ثبات یکی از خصایص هویت شخصیت انسانی است. )قرایی و سهرابی ،

)هویت محل به ساده ترین جمله یعنی )معنی یک محل((.هویت یک مکان یعنی حدی که یک شخص می تواند مکانی را 
به طوری که آن مکان شخصیتی مشخص و بی نظیر یا حداقل مخصوص به از سایر مکان ها بشناسد یا باز شناسی کند 

(. در واقع آن مکان دارای نشانه ها ، نماد ها و ارزش هایی باشد که برای فرد آشنا 7813،733خود را داشته باشد.)لینچ ، 

 بوده و با شخصیت خود نزدیک و یا یکی بداند..

 
 

 دلبستگی و هویت شهری. 5

 

بستگی عامل پیوند عاطفی با فضا می گردد.از طرفی انطباق تصویر ذهنی با عینیت آن به هویت مکان از آن جایی که دل

( پس دلبستگی به بنا سبب هویت مند شدن آن مکان برای فرد و یا افراد جامعه می 7838:35تعبیر می شود.)قاسمی،
را به فضا مترتب می سازد و فضای خالی را  شود.رابطه بین انسان و مکان دوطرفه است زیرا کنش و خواست انسانی معنی

به یک مکان تجربه شده تبدیل می کند به همین ترتیب مکان می تواند بر انسان تاثیر متقابل بگذارد چرا که به واسطه 

وبر طبق گفته لینچ هویت مکان به  (walmsely,1990:64)معناهایش به ارزش ها و کنش های انسان جهت می دهد.
مکان می باشد بنابراین وقتی مکان معنای خاصی نداشته باشد و شخصیتی مشخص و منحصر به فرد نداشته عنوان معنای 

باشد بحران هویت مکان اتفاق می افتد.از طرفی هویت مکان بخشی از هویت شخصی انسان محسوب می شود.)رضازاده 

می گردد.و به نوعی این مسئله سبب ایجاد  (.و اگر مکان هویت مند نباشد سبب ایجاد مقابله میان فرد و محیط7835:5

 هنجار فرد می گردد.
 

 

 شناخت محدوده مطالعاتی طرح. 6
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خورشیدی ساخته شده در آن  7825نمونه موردی مورد بررسی قرار گرفته درغرب شهرتهران قرار دارد.این برج که در سال 

ذاشته شده و در پایان طرح مهندس حسین امانت بیست ابقه گسسال یک مسابقه شناسایی نماد ایرانی میان معماران به م
و چهارساله و دانش آموخته دانشگاه تهران برگزیده و برای ساخت برگزیده شد. عملیات ساخت برج آزادی در یازدهم آبان 

 51ال های و در ادامه و پیرو اتفاقات سبا نام برج شهیاد ساخته شد. 7851دی ماه  22ماه کار، در  23آغاز و بعد از 7823

 نام این برج به برج و میدان آزادی تغییرنام داد.
 

 

 ارزیابی شاخصه ها در نمونه مورد مطالعه. 7

 

به دلیل شناسایی میزان حس تعلق و دلبستگی شهروندان به میدان مورد مطالعه،پس از شناخت مفاهیم مذکور ، مولفه 
کالبدی و زمان شناسایی گشته اند.و پس آزمون های مورد نظر های آن ها در قالب پنج ویژگی فردی ،فرهنگی ، اجتماعی ،

به عمل آمد.ه است.در ویژگی های فردی عواملی همچون سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت و چگونگی ارتباط با بنا از نقطه 

قات تاریخی همچون انظر شهروندی یا غیر آن در نظر گرفته شده است.در ویژگی های فرهنگی مواردی همچون اتف

و سایر راهپیمایی ها ، برگزاری جشنواره های قومی ، محلی و رزمایش ها وچود نمادها و نشانه  51راهپیمایی های دهه 
این نماد شامل استفاده از طرح گنبد شیخ لطف اهلل می باشدو تغییر نام مورد بررسی قرار گرفته است .در های سنتی در بنا 

که برای مکان های یادمانی شهر گذاشته می شود ممکن است در طول زمان و به  فاکتور تغییر نام از آن جا که نام هایی

دالیل گوناگون تغییر کند و این موضوع سبب از بین بردن مستندات تاریخی و به خطر انداختن هویت آن منطقه می 
در مولفه های ه است.( و این اتفاق برای بنای مذکور افتاده است لذا مورد سنجش قرار گرفت7835شود.)شعله ، مهسا:

مورد بررسی قرار گرفته  اجتماعی مواردی همچون وجود امنیت که دلیل مهمی برای ماندن و حضور فرد در مکان می باشد
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 از عمده مواردی است که در عوامل کالبدی مورد پژوهش قرار گرفته است.. موقعیت قرار گیری ، نحوه ی دسترسی است.

 می گیرد.قرار مورد ارزیابی ه از بنا مدت زمان گذشت ، در عامل زمان
 

 

 یافته های پژوهش . 8

 مشخصات کلی . 8-1

 
نفر می باشد. در این نمونه  87نفر و مرد  37براساس نتایج جدول از نظر پراکندگی تعداد پرسش شوندگان زن 

درصد ازآن 8/23ستند و سال ه 81تا  21درصد از آن ها بین 8/35سال سن دارند و  21درصد از پرسش شوندگان زیر 5/3

سال دارند.در نمونه ای که شامل پرسش شوندگان زن و مرد می باشند 25آن ها باالی  3/3هستند.و 25تا81ها بین 

درصد ازآن ها مجردند و 72درصد ازآن ها متاهل هستند و در جامعه ی آقایان  23درصد خانم ها مجرد می باشند و 5

درصد ازآن ها مدرک تحصیلی دیپلم داشتند و  3.5بانوان مورد بررسی  درصد آن ها متاهل هستند.در جامعه21
در درصد مدرک تحصیلی ارشد و باالتر داشتند.1/21درصد ازآن ها مدرک تحصیلی شان کاردانی و کارشناسی بوده و 7/83

شناسی داشته اند دیگر مدرک کاردانی و کار درصد 8/73آنها مدرک تحصیلی دیپلم داشتند و درصد  3/1جامعه ی آقایان 

درصد  2/83ساکن تهران و با  3/31.بیشترین شرکت کنندگان با درصد دیگر مدرک ارشد و باالتر داشتند درصد 3/3و 
 ساکن غیر تهران هستند.

جنسیت و سکونت شرکت کنندگان در رابطه با حس دلبستگی به میدان وجود  : تفاوت معناداری بین سن ،فرضیه اول

 دارد.

دست می اید که سن مردان و زنان، میزان تحصیالت مردان، محل سکونت مردان و زنان بر حس دلبستگی بفرضیه صفر:

( و فرض صفر یعنی وجود نداشتن رابطه بین متغیرها تایید می شود.ولی میزان تحصیالت <sigبه میدان موثر نبوده )

 ( و فرض صفر یعنی وجود نداشتن رابطه بین متغیرها رد می گردد.>sigزنان بر حس دلبستگی به میدان موثربوده )

 

 میزان ضریب همبستگی و سطح معناداری ویژگی فردی بر حس دلبستگی -(1جدول )

ضریب  جنسیت متغیر

 همبستگی

 

 

 سطح

 معناداری

 321/1  123/1 زن تاثیر سن بر حس دلبستگی به میدان

 533/1  712/1 مرد

 171/1  823/1 زن صیالت بر حس دلبستگی به میدانتاثیر میزان تح

 311/1  -133/1 مرد

 532/1  112/1 زن تاثیر محل سکونت بر حس دلبستگی به میدان
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 738/1  -251/1 مرد

 

 تفاوت معناداری بین ویژگی های فرهنگی میدان آزادی در رابطه با حس دلبستگی میدان وجود دارد.فرضیه دوم

مردان و  وجود عناصر سنتیزنان و مردان، برگزاری جشنواره های قومی و محلی زنان، های فرهنگی ویژگی:فرضیه صفر

( و فرض صفر یعنی وجود نداشتن رابطه بین >sigبر حس دلبستگی به میدان موثر بوده ) تغییر نام زنان و مردانزنان، 

 .متغیرها رد می شود

 تگی و سطح معناداری فرهنگ بر حس دلبستگیمیزان ضریب همبس -(2جدول )

ضریب  جنسیت متغیر

 همبستگی

 

 

 سطح

 معناداری
 111/1  312/1 زن  های فرهنگی بر حس دلبستگی به میدانتاثیر ویژگی

 000/0  311/1 مرد
 

 د دارد.تفاوت معناداری بین ویژگی های اجتماعی میدان آزادی در رابطه با حس دلبستگی میدان وجو: فرضیه سوم

، فاکتور امنیت مورد بررسی قرار گرفته است . که در این رابطه اجتماعی  در بررسی فرضیه ویژگی های:فرضیه صفر

( و فرض صفر یعنی وجود نداشتن >sigمتغیرهای امنیت مردان و زنان، موقعیت بر حس دلبستگی به میدان موثر بوده )

 رابطه بین متغیرها رد می شود.

 میزان ضریب همبستگی و سطح معناداری امنیت بر حس دلبستگی -(3دول )ج

ضریب  جنسیت متغیر

 همبستگی

 

 

 سطح

 معناداری
 182/1  215/1 زن  بر حس دلبستگی به میدان امنیتتاثیر 

 111/1  373/1 مرد
 تگی میدان وجود دارد.تفاوت معناداری بین ویژگی های کالبدی میدان آزادی در رابطه با حس دلبس: فرضیه چهارم

در این فرضیه موقعیت قرار گیری بنای آزادی در شهر و این مسئله که در مسیرمسافرانی که از غرب تهران :فرضیه صفر

( و فرض صفر >sigزنان، به میدان موثر بوده )مردان و  موقعیت قرار گیریوارد شده اند مورد پرسش قرار گرفته است. 

 داشتن رابطه بین متغیرها رد می شود.یعنی وجود ن
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 میزان ضریب همبستگی و سطح معناداری امنیت بر حس دلبستگی -(4جدول )

ضریب  جنسیت متغیر

 همبستگی

 

 

 سطح

 معناداری
 112/1  853/1 زن بر حس دلبستگی به میدان موقعیت قرار گیریتاثیر 

 157/1  857/1 مرد
 

یژگی های مدت زمان احداث میدان آزادی در رابطه با حس دلبستگی میدان وجود تفاوت معناداری بین و:  فرضیه پنجم

 دارد.

( و فرض صفر یعنی وجود نداشتن >sigمردان و زنان، بر حس دلبستگی به میدان موثر بوده ) مدت زمان:فرض صفر

 رابطه بین متغیرها رد می شود.

 اری زمان بر حس دلبستگیمیزان ضریب همبستگی و سطح معناد -(5جدول )

ضریب  جنسیت متغیر

 همبستگی

 

 

 سطح

 معناداری
 111/1  327/1 زن بر حس دلبستگی به میدانمدت زمان تاثیر 

 113/1  237/1 مرد
 

 آزمایش صحت یافته ها:. 8-2

 

، عوامل  در پژوهش مورد مطالعه حس دلبستگی به میدان )متغیر مالک وابسته( و متغیرهای ویژگی فردی ، فرهنگ
 اجتماعی ، کالبدی ، مدت زمان )متغیر مستقل( می باشد.به منظور آزمایش فرضیه ها از آزمون های زیر استفاده می کنیم.

 رگرسیون گام به گام. 8-3

در این رگرسیون تا جایی متغیرها وارد معادله می شوند. که دیگر کمکی به پیش بینی نکند.در این روش در هرگام 

ی مستقل مورد ارزیابی قرار می گیرند. د. در این روش نرم افزار در هر مرحله متغیر مستقل را دارد یا حذف کلیه متغیرها

 می کند تا سرانجام به مدل بهینه دست یابد.

آمار توصیفی -6جدول   

 Mean Std. Deviation N 

hes 17.3696 3.61534 92 

fardi 7.2826 1.30364 92 



 

 

 
wwwCAUP.ir         11 

farhang 6.4891 1.80046 92 

kalbodi 4.5761 1.29440 92 

amniat 1.77 .813 92 

zaman 1.62 .660 92 

در این رگرسیون از روش همچنین ( ، میانگین و انحراف معیار و تعداد داده های هر متغیر مشاهده می شود.3در جدول )

متغیری که بیشترین تاثیر گذاری  در روش گام به گامگام نتایج پیگیری شده است.  2گام به گام استفاده شده است و در 

و در گام  "مدت زمان "، در گام سوم "کالبدی"، در گام دوم متغیر"فرهنگ"متغیر در گام اول را دارد وارد مدل می شود و 

 .نددر معادله پیش بینی وارد شده   "عوامل اجتماعی یا امنیت "چهارم متغیر 

Model Summary   -7جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .887a .787 .784 1.67916 

2 .923b .851 .848 1.40963 

3 .962c .926 .924 .99900 

4 .979d .958 .956 .75985 

a. Predictors: (Constant), farhang 

b. Predictors: (Constant), farhang, kalbodi 

c. Predictors: (Constant), farhang, kalbodi, zaman 

d. Predictors: (Constant), farhang, kalbodi, zaman, amniat 

 

در مدل یک متغیر فرهنگ وارد  مقدار ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته را نشان می دهد. (1)تفسیر جدول 

همبستگی  ، رهنگ با حس دلبستگیگزارش شده، پس بین متغیر ف 331/1مدل شده و مقدار ضریب همبستگی چندگانه 

استفاده می  ANOVAبرای بررسی مناسب بودن مدل رگرسیونی از آزمونی تحت عنوان  .نسبتا قوی ای  وجود دارد.

 گردد.. واضح است که در آن عالقمند به رد فرض صفر هستیم.

ANOVAa -8 جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 935.672 1 935.672 331.848 .000b 

Residual 253.762 90 2.820   

Total 1189.435 91    

2 

Regression 1012.586 2 506.293 254.795 .000c 

Residual 176.848 89 1.987   

Total 1189.435 91    

3 Regression 1101.610 3 367.203 367.937 .000d 
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Residual 87.825 88 .998   

Total 1189.435 91    

4 

Regression 1139.203 4 284.801 493.268 .000e 

Residual 50.232 87 .577   

Total 1189.435 91    

a. Dependent Variable: hes  

b. Predictors: (Constant), farhang 

c. Predictors: (Constant), farhang, kalbodi 

d. Predictors: (Constant), farhang, kalbodi, zaman 

e. Predictors: (Constant), farhang, kalbodi, zaman, amniat 

 

( sig=.000)به مقدار معنی داری این آزمون  نتیجه مناسب بودن مدل رگرسیونی را نشان می دهد. با توجه 3جدول 

 .ض صفر رد می شود/. نتیجه گرفت. یعنی فر15مناسب بودن مدل رگرسیون را می توان در سطح 

 

Coefficientsa -9 جدول 

Model Unstandardized Coefficients  Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 5.813 .658  8.832 .000 

farhang 1.781 .098 .887 18.217 .000 

2 

(Constant) 3.273 .687  4.765 .000 

farhang 1.657 .084 .825 19.617 .000 

kalbodi .731 .117 .262 6.222 .000 

3 

(Constant) 1.647 .516  3.190 .002 

farhang 1.363 .067 .679 20.191 .000 

kalbodi .904 .085 .324 10.600 .000 

zaman 1.695 .179 .310 9.445 .000 

4 

(Constant) -.150 .452  -.332 .741 

farhang 1.201 .055 .598 21.783 .000 

kalbodi 1.248 .078 .447 16.078 .000 

zaman 1.276 .146 .233 8.740 .000 

amniat 1.101 .136 .248 8.069 .000 

a. Dependent Variable: hes  

 

/. رد 15در سطح ( فرض صفر  sig<.05باتوجه به سطح معنی داری این متغیر ) .جدول باال میزان معنی داری آورده شده 

وارد رهای فرهنگ، کالبدی، مدت زمان و عوامل اجتماعی متغی توان نتیجه گرفت که. با استفاده از مدل چهارم میمی گردد

 باشد:د بنابراین مدل نهایی به صورت زیر مینمدل می گرد
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-751/1 = حس دلبستگی ) فرهنگ +  217/7 )کالبدی+( 223/7 )+ (مدت زمان213/7) )عوامل اجتماعی+ 717/7 ) 

 

 تحلیل عاملی. 8-4

 مشخص بشود. موثرترین متغیر در فرضیه هاو تحلیل متغیرهای موجود می پردازد تا شناسایی 

 تحلیل عاملی بانوان

Descriptive Statistics 10جدول    

 Mean Std. Deviation Analysis N 

bargozari maraem 1.46 .765 61 

namad sonati 1.43 .644 61 

gharar giri 2.31 .941 61 

borg milad 2.18 1.025 61 

zaman 1.59 .642 61 

amniat 1.69 .886 61 

ete faghat tarikhi 2.84 1.052 61 

taghir nam 3.33 1.193 61 

  

است پس داده ها برای  373/1برابر  KMOمقدار آماره آمار توصیفی مربوط به خانم ها ، و با توجه به اینکه توجه به 

 .نجام تحلیل عاملی مناسب اند. همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز معنی دار است به این مفهوم که صفر رد می شودا

 یعنی بین متغیرها همبستگی وجود دارد.

Communalities -11جدول   

 Initial Extraction 

bargozari maraem 1.000 .491 

namad sonati 1.000 .151 

gharar giri 1.000 .841 

borg milad 1.000 .943 

zaman 1.000 .638 

amniat 1.000 .846 

ete faghat tarikhi 1.000 .761 

taghir nam 1.000 .817 

 در که گونه همان ..دهد می نشان را متغیرها عاملی اشتراک میزان با کل واریانس یا متغیرها اشتراک میزان (77)جدول 

 در شده تعیین هایعامل توانایی بیانگر و است درصد51 از باالتر ها میزان اشتراک یشترب شود می مشاهده فوق جدول

 است.  مطالعه مورد متغیرهای واریانس تبیین

 مختلف های عامل ویژه مقادیر و واریانس درصد - 12جدول 
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Component 

Initial Eigenvaluesb Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

R

a

w 

1 
2.63

5 
39.539 39.539 

2.63

5 
39.539 39.539 

2.54

4 
38.172 38.172 

2 
1.50

6 
22.601 62.139 

1.50

6 
22.601 62.139 

1.46

2 
21.942 60.114 

3 .877 13.164 75.303 .877 13.164 75.303 
1.01

2 
15.189 75.303 

4 .584 8.767 84.070       

5 .482 7.229 91.299       

6 .270 4.058 95.357 
  

 
    

7 .217 3.263 98.620       

8 .092 1.380 100.000       

 

 برای مقدار این بودن شود پایینیم تبیین عامل آن توسط که متغیرهاست کل واریانس از نسبتی عامل، هر ویژة مقدار.

 .است داشته متغیرها واریانس تبیین در نقش اندکی عامل آن که است معنی این به عامل یک

       یافته دوران عاملی ماتریس-13ماتریس 

 Component 

1 2 3 

bargozari maraem .493   

namad sonati    

gharar giri   .829 

borg milad  -.834  

zaman .360 .362  

amniat  .732  

ete faghat tarikhi .886   

taghir nam 1.040   

عامل  آن با که گیرد می قرار عاملی در متغیر هر. میدهد نشان چرخش از بعد ملها عا در را متغیرها سهم (72)جدول 

 باشد. داشته داری معنی باالی همبستگی
  مرد ها : یبرا تحلیل عاملی

Descriptive Statistics   -41جدول
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 Mean Std. Deviation Analysis N 

bargozari maraem 1.58 .502 31 

namad sonati 2.10 .870 31 

gharar giri 2.42 .807 31 

borg milad 2.32 .653 31 

zaman 1.68 .702 31 

amniat 1.94 .629 31 

ete faghat tarikhi 3.06 .772 31 

taghir nam 3.35 .985 31 

 

است پس داده ها  111/1برابر  KMOمقدار آماره و با توجه به اینکه  ه محاسبات آمار توصیفی مربوط به آقایان ،با توجه ب

برای انجام تحلیل عاملی مناسب اند. همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز معنی دار است به این مفهوم که صفر رد می 

 .د یعنی بین متغیرها همبستگی وجود داردشو
 

Communalitiesa-15جدول 

   

Initial Extraction 

bargozari maraem 1.000 .414 

namad sonati 1.000 .858 

gharar giri 1.000 .761 

borg milad 1.000 .691 

zaman 1.000 .726 

amniat 1.000 .596 

ete faghat tarikhi 1.000 .691 

taghir nam 1.000 .956 

   .دهد می نشان را متغیرها عاملی اشتراک میزان با کل واریانس یا متغیرها اشتراک میزان  75جدول  

 مختلف های عامل ویژه مقادیر و واریانس درصد - 16جدول 

 
Component Initial Eigenvaluesb Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

R

a

w 

1 
1.59

6 
35.159 35.159 

1.59

6 
35.159 35.159 

1.28

8 
28.363 28.363 

2 
1.28

6 
28.331 63.490 

1.28

6 
28.331 63.490 

1.45

4 
32.028 60.390 

3 .594 13.088 76.578 .594 13.088 76.578 .735 16.188 76.578 
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4 .335 7.368 83.946       

5 .330 7.261 91.208       

6 .207 4.554 95.761       

7 .102 2.250 98.011       

8 .090 1.989 100.000       

          

          

          

          

          

 

تبیین  قابلیت عامل یک شود می مشاهده دهد.همچنانکه می نشان را عاملها با متناظر واریانس و ویژه مقدار 73جدول 

اول، دوم وسوم به ترتیب  عامل دهیم، چرخش Varimaxروش  با را آمده دست به های عامل اگر .دارند را ها واریانس

 بردارند. در را واریانس زا درصد 51/13درصد و در مجموع  73/73، 18/82، 83/23

 یافته دوران عاملی ماتریس - 17جدول 

 Component 

1 2 3 

bargozari maraem .290   

namad sonati .776   

gharar giri   .594 

borg milad   -.525 

zaman .576   

amniat .456   

ete faghat tarikhi  .571  

taghir nam  .960  

عامل  آن با که گیرد می قرار عاملی در متغیر هر .میدهد نشان چرخش از بعد عاملها در را متغیرها سهم (71)جدول 
 .باشد داشته داری معنی االیب همبستگی

 

 

 نتیجه گیری. 3

 
از میان مولفه های تاثیرگذار بر حس دلبستگی ویژگی های فردی به که شامل سن شرکت کنندگان ، میزان تحصیالت 

ن ها می باشد رابطه معناداری وجود ندارد و در این فرضیه نکته قابل تامل سکونت شرکت کنندگان می و محل سکونت آ
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باشد که شهروند تهرانی یا غیر آن هیچ تاثیری بر دلبستگی به مکان ندارد.سایر مولفه هاشامل امنیت ، ویژگی  های 

به مکان وجود دارد اما از میان این مولفه ها ویژگی کالبدی و اجتماعی و فرهنگی می باشد رابطه معناداری با دلبستگی 
/. باالترین تاثیر را در ایجاد دلبستگی به مکان دارد.در این متغیر پرسش هایی همچون 133فرهنگی با سطح معناداری 

کند که  فعالیت های فرهنگی ،رزمایشی ، وجود نمادهای سنتی و تغییر نام مطرح شده بود.این موضوع این نکته را بیان می

شناخت فرهنگ یک جامعه و تاثیر آن بر روی طراحی بناها به ویژه نمادها و عناصر شهری با تاثیر بسیار باال سسبب ایجاد 

هویت شهری می شود چرا که مخاطب با دیدن این نمادها و عناصر آشنای خود به حس یکی شدن با مکان می رسد و این 
.و این یعنی فرد با بنای شهر و یا کشور خود در تقابل نیست و احساس حس  همان ، این همانی ، وجود هویت است

 بیگانگی نمی کند .
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