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های رابطه پیوندهای اجتماعی و معنايی با احساس هويت مکانی در محله
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 7پورصالح صدق بهرام

 وهشیپژ مقاله

 چکیده 
 هدر رابطا  ینقاش مهما   ،یفارد  تیا از هو یرسااخت یعنوان زبه یمکان تیاحساس هو: مقدمه
 یمساکون  یهادر محله یمکان تیهو یارتقا ن،یدارد. بنابرا یانسان و مکان سکونت و یشناخت

 یالدر حا  نینقش محورى دارد. ا زیسکونت، در غناى شخصیت فردى ن تیفیعالوه بر بهبود ک
 تیا هو یریا گدر شاکل  ییبسازا  ریساکنان با محله، تأث ییو معنا یاجتماع یوندهایاست که پ

 ییو معناا  یاجتمااع  یوندهایپبررسی رابطه جهت، هدف مقاله حاضر  نیها دارد. از اآن یمکان
 است.  هاآن یمکان تیاحساس هو باساکنان 
شامل کلیه سااکنان  یابی روابط علّی است. جامعه آماری، : روش پژوهش، همبستگی و مدلروش

نفر از ساکنان محله  919بوده است. نمونه پژوهش، 7366محله سپه شهر قزوین در زمستان سال 
هاا  آن انیا سااخت م انتخاب شدند و پرسشنامه محقق یاخوشه یبه روش تصادف اند کهبودهسپه 
 لیا تحل قین از طرآ ییکرونباخ و روا یپرسشنامه با محاسبه آلفا ییایپا دیی. پس از تأدیگرد  یتوز

 . دست آمدبه روش تحلیل مسیر به  یمدل تجرب ی،عامل اکتشاف
 ،یهماان نیا محله سپه شامل ا در یمکان تیاحساس هو یریگابعاد شکل دادنشان  جینتا: هایافته
 یفرهنگ -یانطباق اجتماع ،ییو معنا یاجتماع یوندهایپ انیاست. از م یگانگیو ب یطیمح سبتنا

را  میمستق ریتأث نیشتریب یتطابق با سبک زندگورسوم و ی، سازگاری با آدابگیمساازجمله روابط ه
 . (P<0/01) داردساکنان  یمکان تیهو یریگدر شکل یطیبر بعد تناسب مح

اسات   یاز حس مشاترک  یسپه، غالباً ناش هدر محل یمکان تیهو : بر اساس نتایج،گیرینتیجه
، بناابراین جهات   شکل گرفته است یمقوله اجتماع کیدر  تیعضو واسطهساکنان به انیکه م

فرهنگی مادنظر   -ارتقای احساس هویت مکانی ساکنان ازم است متغیرهای انطباق اجتماعی
 قرار گیرد.

: احساس هویت مکانی، پیوندهای اجتماعی و معنایی، محله سپه شهر قازوین،  کرمات کریدی
 یابیتحلیل عامل اکتشافی، مدل
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Abstract  
Introduction: Sense of place-identity as an infrastructure of 
individual identity, plays an important role in the cognitive 
relationship between man and his place of residence. Therefore, 
improving residents’ place-identity in residential neighborhoods 
improves the quality of residence, also enriches individual personality. 
However, the social and semantic bonds have a significant role in the 
formation of place-identity. The purpose of this paper is to investigate 
the relationship between social and semantic bonds of residents with 
a sense of place-identity in residential neighborhoods. 
Method: The method is correlation and modeling. The statistical 
population consisted of residents of the Sepah neighborhood of 
Qazvin in the winter of 2021.The sample was 280 residents of the 
Sepah neighborhood selected by cluster random sampling and a 
researcher-made questionnaire was distributed among them. After 
confirming its reliability by calculating Cronbach's alpha and its 
validity through exploratory factor analysis, the experimental model 
was obtained through path analysis.  
Results: The results showed that place-identity dimensions in Sepah 
contain identification, environmental fit and alienation. Among the 
social and semantic bonds, social-cultural adaptation including 
neighborhood relationships, compatibility with customs and lifestyle 
adaption has the greatest direct effect on the environmental fit in 
place-identity formation (P<0/01).  
Conclusion: According to the results, place-identity in Sepah is often 
due to the common sense that has been formed among residents 
through membership in a social category; therefore, to improve the 
sense of place-identity, it is necessary to consider socio-cultural 
adaptation variables. 
Keywords: Sense of place-identity, Social and semantic bonds, Sepah 
neighborhood of Qazvin, Exploratory Factor Analysis, Modeling 
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 مقدمه 
شناختي خویا، همواره تمایل دارد تا تصویر مثبتي از خیود در زهین   انسان برای حفظ تعادل روان

در طول زمیان   ای است که هویت فرد راداشته باشد که این امر نیازمند برخورداری از خود پیوسته
شناسیي ثابیت   های روانگیری هویت فرایندی پویا است و طبق نظریهتضمین نماید. اگرچه شکل

نیست، لیکن نیاز به تداوم هویت فردی، برای ارتقای سالمت روان و کیفیت زندگي الزامي اسیت.  
 افیراد  يشخصی  های مسکوني نقا بسیار مهمي در ساخت هویتبر اساس ادبیات موضوع، محیط

راس  -؛ دی دومینیچیز، فورنرا، کنچلیری، تیوئیگر 1928پور، و صال  صدق يدارند )رمضانپور، شرق
انسیان بیا    ي(. تعامیل شیناخت  9119، 9ینورمحمید ؛ 9119، 9تیرا -نیمانزو و دو؛ 9115، 1و بونیتو

وجیوه   نیتیر از مهیم  يک، یشوديم فیتوص «يمکان تیهواحساس »که با  سکونت خویا طیمح
های اخیر، کاها احساس هویت مکیاني سیاکنان   که طي سال. درحالياستسان و مکان راب ه ان

رواني ماننید ازخودبیگیانگي و    -ساز مشکالت روحيهای سکونتي و زمینهجایيسبب افزایا جابه
وییژه موردتوجیه   (. هوییت مکیاني کیه بیه    9116، 4الییویرا  -برنیاردو و پالمیا  اض راب بوده اسیت ) 

هیای  است، باعث افزایا سالمت رواني، امنییت، تعامیل اجتمیاعي، کمیا    شناسان محی ي روان
؛ پوردیهیمي و نورتقاني، 9115، 5شود )تانج، رایان، مور و بکلپذیر ميمتقابل و ایجاد فضاهای دفاع

های مسیکوني در ایجیاد احسیاس هوییت     آید که نقا محله(. در اینجا این سؤال پیا مي1929
دارد،  ياز عوامیل بسیتگ   یاریبیه بسی  ي مکان تیهو یریگکه شکليحالرمکاني ساکنان چیست؟ د

دهید  مينشان ، انسان انجام شده است تیهو یریگو شکل يبا محل زندگ راب ه که در يقاتیتحق
 يمکان تیهواحساس  یریگشکل یبر رو يمسکون طیمحساکنان با  یيو معنا ياجتماع پیوندهای

 (. 9111، 8؛ رولرو و دی پیکولي9116، 7؛ راپاپورت7911، 6)رولز داردها تأثیر زیادی آن
هیای  مکاني اشاره به بخشي از هویت شخصي فرد دارد که بیر اسیاس ویژگیي   مفهوم هویت 

هوییت   نمادین محیط کالبدی اطرا  او شکل گرفته است. بنابراین، هوییت مکیاني زیرمجموعیه   
، 2گییرد )حییدری  اجتماعي قیرار میي   هتراز دیگر ابعاد هویتي مانند جنسیت و طبقفردی است و هم

 تیی هو یریگشکل ،ينظرگاه نیدر چن(. 1289، 11، به نقل از پروشانسکي، فبیان و کمینا 9117
 هید   بیا  تیی و زهن تینیع انیو ان باق دائم م اسیبر ق يمبن يشناخت وي ادراک یندرای، فيمکان
)اربیاب، عزییزی و    است ياصخ یهاطیبه مح يوستگینظر پخود از نق ه يستیو ک يستیچ فیتعر
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ها، خاطرات فیرد را  گیرد که مکان(. پیوند هویت یا فرد با مکان ازآنجا شکل مي1924زبردست، 
توانید سیبب   نمایند، بنابراین این نوع پیوند غالباً ماهیتي اجتماعي و معنایي دارد که ميبازنمایي مي
(. هویت مکاني یعنیي  9115مکاران، هویتي فرد با یا مکان شود )دی دومینیچیز و هاحساس هم

 کندو او را از دیگران متمایز مي گیردها شکل ميتجربه مکان واس هبهاز یا فرد که  هایيویژگي

(، و تیأثیر  1929دهید )گلیرخ،   از افیراد پیونید میي    بیه گروهیي   را او هیا آن ویژگیي  یا بیر اسیاس  
بخشیي بیه زنیدگي او دارد )بوربیور و     ی بر رشد شخصیت، سالمت رواني فرد و معناامالحظهقابل

 (. 9111، 1؛ نجفي و شریف1411تاجیا اسماعیلي، 
گیرد. در مقاله حاضر، ای از م العات را در بر ميتحقیقات درزمینه هویت مکاني، طیف گسترده

شناختي هویت مکاني و بر اساس هد  تحقیق، به دو دسیته از تحقیقیات   با توجه به ماهیت روان
گییری هوییت مکیاني در    د: در این میان، برخي محققیان بیه شناسیایي ابعیاد شیکل     شواشاره مي

محصیول   يمکیان  تی، هو(9111) 9زگنولیو و سیدر پژوها دروسلتاند. های شهری پرداختهمحله
. شیود يمی  قلمداد نیو نماد يارتباطات اجتماع یریگساکنان و شکلی ازهایبه ن طیمحیي گوپاس 

ان؛ سیاکن وجیود  از  يمکان به بخشی  شدن لیتبد عنایمبه، 9«خود گسترده»ها معیارهای ازنظر آن
و  5«تجیانس » زیی و ن طیمیردم و محی   انیی ان باق و تعامل م یيتوانای معنابه ،4«ي یتناسب مح»

عیارهیای  م ،انسیاکن  یبیرا  طیمحی معنو تیبر فراهم نمودن معنا و اهم يبا مکان مبن يسنخهم
ای پرداختنید و  (، به ساخت مقیاس هوییت محلیه  1921و نگیني )هستند. وحیدا  هنزمی ینا درمهم 
های امنیت، تعلق و تعیامالت اجتمیاعي را اسیتخراج کردنید. نیوابخا، حاجییاني و بهلیول        مقوله

 دهنیده شیکل  معیار دو را محله به تعهد و تعلق تهران، شهر در ایمحله هویت ارزیابي در (،1921)
 محله، به افتخار و غرور محله، افراد داشتن دوست محله، تنداش دوست هایمؤلفه دانسته و هویت

را شناسیایي نمودنید. اربیاب و همکیاران      محلیه  ازمکان نقل به محله و عدم تمایل از فرد شناخت
انگیزی و تعامل اجتمیاعي را در ایین   (، معیارهای آشنایي، رضایتمندی، تعلق مکاني، خاطره1924)

(، هوییت مکیاني عمیدتاً بیر اسیاس      9119) 6ویني، واراال و پیودا نظیر سی  زمینه شناسایي کردند. از
داری، تشخص و رضیایتمندی از  شود؛ ارتباطات اجتماعي، ریشهگذاری ميپیوندهای اجتماعي، پایه

(، در بازشناسییي 1922معیارهیای مهیم در ایین زمینیه هسییتند. کیاظمیني، غفورییان و حصیاری )       
خاطر، آراما و تصویر زهني مثبیت  حس تعلق و امنیت های ایراني بهمندی محلهمعیارهای هویت

 از مکان اشاره کردند. 
هیای  های مؤثر بر هویت مکاني در محلهها، به شناسایي عوامل و مؤلفهدسته دیگر از پژوها
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 وي ، مشیارکت، ارتباطیات اجتمیاع   (9111ي )کیول یپی رولیرو و د  پیژوها  درانید.  شهری پرداخته
هیای  (، مییزان ارتبیاط بیا همسیایگان، ریشیه     9111) 1تحقیقات لویکیا ي، و در سکونت رضایتمندی

ین عوامیل میؤثر بیر هوییت مکیاني هسیتند.       ترمهمخانوادگي و تمایل به مشارکت در امور محلي 
(، روییدادها  1921(، ثبات ارتباط با محیط و میزان آشنایي و ازنظر گلرخ )9119) 9عقیده یوجنگبه

(، هویت مکان و هویت مکاني را دارای 1929کاشي و بنیادی )د. در ایجاد هویت مکاني مهم هستن
ای دوسویه دانسته و به عواملي ازجمله مشارکت، میدیریت شیهری و زمیان اشیاره داشیتند.      راب ه

گیری هوییت مکیاني را بیشیتر از فضیای واقعیي      (، تأثیر فضای نمادین بر شکل9116) 9سزاریني
بخا جمعي ارائه کردند که در بعد مدلي از عوامل هویت (،1924دانست. جوادی، بوداغ و مکاني )

های آن بودند. ترین مؤلفهشناختي، خاطرات جمعي، فرهنگ و مشارکت شهروندان از مهم -ادراکي
های تیاریخي  کنندگي و نشانه(، عواملي ازجمله محصوریت، خاطرات جمعي، دعوت9117حیدری )

جیایي  ( در پژوهشي در چین، نشان داد جابیه 9117) 4را درزمینه هویت مکاني مهم برشمرد. شالین
های مسکوني بر احساس هویت مکاني ساکنان تأثیر منفیي  اجباری و مداخالت ساختاری در محله

( در پژوهشي 9118) 5ملنیچا  و نیدیا شود.دارد و سبب ایجاد نوعي حس غریبگي با مکان مي
مکاني در مناطق تاریخي و جدید پرداختنید،   به مقایسه راب ه تغییرات ساختارهای فضایي و هویت

ها نشان داد سابقه تاریخي در ادرا  تداوم مکیاني توسیط سیاکنان تیأثیر مثبیت دارد.      پژوها آن
(، در پژوهشي در شیهر سیبزوار عیواملي ماننید     1928آبادی، سلماني مقدم و نوری دشتبان )حسین

گیری هویت ترین عوامل شکلرا از مهممدت اقامت در محله، مالکیت مسکن و تعامالت اجتماعي 
هیای شیهری   (، در بررسي هویت مکاني در محلیه 9112) 6مکاني برشمردند. کتني، فراست و وان

های اجتمیاعي و قیدرت اقتصیادی را مهیم     فضایي شهری، تنوع گروه -انگلستان، شبکه اجتماعي
شیناختي مفهیوم هوییت    روان به ماهیتبرشمردند. درنهایت، با بررسي تحقیقات پیشین و با توجه 

 سازی و سنجا هویت مکاني استخراج شد:معیار اساسي برای مفهوم 6مکاني، 

که در تحقیقات پیشین برای بیان عملکرد هویت در ارتباط بیا   ترین معیاریخود گسترده: مهم
هیا را  مکان، است؛ این مفهوم معر  آن است که انسان شده وجود دارد، خود گستردهمحیط ساخته

فقیط بیه    افیراد  تعلقات(. 9119، 7کند )بلاعنوان بخشي از هویت خود حس مياز بعد شناختي به
کند، بییاني  شود و حتي مکاني که فرد برای زندگي انتخاب ميها محدود نمياشیاء و وابستگان آن

خود  گیریرو، شکلدهد. ازاینپاس  مي« من چه کسي هستم؟»از خود گسترده است که به سؤال 
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(. 9115، 1بیننید )کیارتر و فیولر   گسترده وابسته اسیت بیه ادرا  فیرد از آنچیه دیگیران او را میي      
دهنید و  ها، عقایید و رفتارهیای سیاکنان را ارائیه میي     های مسکوني غالباً نمادهایي از ارزشمحیط

تقیاني،  کنند )پوردیهیمي و نوردرنتیجه فرصتي برای نشان دادن تصورات فرد به دیگران فراهم مي
طبق نظریه کنا متقابل نمادین، فرد معاني نمادیني را که طي تعامل بیا مکیان و محلیه    (. 1929

دهد و سپس بر اساس آن، هویتي برای خویا کند به خودش و سایر ساکنان نسبت ميکسب مي
اوت او قضی  آموزد تا بسیار شبیه به روشي که دیگران دربیاره به بیاني دیگر فرد ميشود. متصور مي

 (. 9116، 9کنند، خود را ارزیابي کند )هامنمي
مربوط است، که مبتني بر ان باق زهني انسان  9«شناختيخود بوم»تناسب محی ي: به مفهوم 

(. مفهوم تناسب در این پژوها، مشابه مفهیوم  9118، 4با محیط فیزیکي اطرا  اوست )ون واینن
ضایت یا تأمین اهدا  و نیازهای فردی است. درجه ر عنوانبهسازگاری در سالمت روان است که 

تناسب محی ي به ابعاد عملکردی مکان اشاره دارد و بیازنمود میزانیي اسیت کیه ییا مکیان در       
مکیان، بیر    -های نظری تناسب فردآورد. بسیاری از مدلبرآوردن نیازها و تأمین اهدا  فراهم مي

 -اند. بر اساس نظریه لوین، تناسب فردشکل گرفته« فضای زندگي»( از 1251) 5اساس ایده لوین
های حال، گذشیته و آینیده او   شناختي انسان و موقعیتمکان، نتیجه تعامل محیط فیزیکي و روان

ها من بق باشد تیا  دنبال مکاني هستند که با شخصیت آنها به(. در واقع، انسان9119، 6است )لین
(. تناسیب محی یي از   9118کنند )ون واینن،  از این طریق احساس تداوم، امنیت و تعلق را تجربه

معیارهای اصلي کارآمدی است و هد  آن ایجاد توازن میان شخصیت زهني و مکان عیني است. 
یکي از عوامل مؤثر در تناسب محی ي، سبا زندگي است که وابسته بیه فرهنیگ انسیان اسیت     

 (.1924پور، )افشاری، پوردیهیمي و صال  صدق
هیا، عقایید و   صویری اسیت کیه انسیان م یابق و هماهنیگ بیا ارزش      مکان: ت -تجانس فرد

(، بر اسیاس تئیوری   1289) 8کاهانا (.9118، 7سازد )چن، سگادا و گالجاشخصیت خود از مکان مي
هیای ادراکیي   مکان را م رح کرد. از این زاویه، تجانس بیشتر با شیاخص  -لوین، ایده تجانس فرد

طبیق پیژوها چین و    (. 9119هیای عملکیردی آن )لیین،    مکان سروکار دارد و تناسب با شاخص
(، تجانس بر انتخاب آگاهانه مکان تأثیر مثبت دارد. فردی که هماهنگي بیشیتری  9118همکاران )

کند. این مفهوم در حیوزه  هماني را تجربه ميبا مکان اطرا  خود داشته باشد، حس رضایت و این
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(، تعلق و هوییت مکیاني )دی دومینیچییز و    9115، 1جایي سکونتي )ژانگم العات مربوط به جابه
 ( موردبررسي قرار گرفته است. 9116( و درزمینه طراحي معماری )راپاپورت، 9115همکاران، 

شناسیي  گیرا و میردم  دانیان انسیان  های پیشین مانند جغرافیي : با پیگیری پژوها9وابستگي عاطفي
های توصیفي پیوسیتگي میردم بیه مکیان در     نبهعنوان یکي از جاجتماعي، پیوندهای عاطفي به مکان به

حال، مفاهیم هویت مکاني و وابستگي مکاني بسیار نزدییا هسیتند. در برخیي    بااینشود. نظر گرفته مي
، وابسییتگي عییاطفي و هویییت مکییاني سییاختارهای (9116الیییویرا ) -ازجملییه برنییاردو و پالمییا تحقیقییات

(، وابسیتگي عیاطفي بیه    9115) 9تي مانند یوجنیگ و زکرییا  در تحقیقا اند.ای در نظر گرفته شدهجداگانه
هوییت مکیاني و   (، 9118) 4ازجمله چین و سیکر  ه هویت مکاني است و یا در تحقیقاتي رندیدربرگمکان 

در پژوها حاضیر، بیا   اند، به نام حس مکان. وابستگي عاطفي به مکان، هر دو به ساختار دیگری مربوط
پیردازیم، از ایین   مي پیوندهای نیرومند شناختي فرد در راب ه با مکان کارگیری مفهوم هویت مکاني، بهبه

 گیرد.  دیدگاه وابستگي عاطفي زیرمجموعه سازه هویت مکاني قرار مي
مکیان پرداختیه شیده     -فرد ابعاد مثبت راب ه به تحقیقات پیشین بیشتر : در5بیگانگي با مکان

دارد. ایین   نییز  منفي مکان ابعاد -هد راب ه فرددمي ( نشان9112که م العات مانزو )است، درحالي
س   از ابعاد منفي هویت مکاني است، که در آن افراد معموالً از محله خود رضایت ندارند و آن را 

جایي اجباری و یا تغییرات کالبیدی  توان جابهدانند. علت این امر را ميبخشي از هویت خویا نمي
( م یرح  1229وم بیگانگي با مکان را اولین بیار هیامن )  و ساختاری در محل سکونت دانست. مفه

سازی مراکز شهرهای تاریخي، منشأ مفهوم بیگانگي با مکیان  جایي و اعیانکرد، لیکن فرایند جابه
دهد راب ه مستقیمي مییان شخصییت تیاریخي مکیان و عیدم      در دوران مدرن است، که نشان مي

 (.9191، 6و جورپارا  -احساس بیگانگي با آن وجود دارد )دیاز
: این مفهوم حاکي از آن است که سکونت در یا مکان خاص یا هیر جیای دیگیر،    7مکانيبي

یابي در این افراد فاقد هرگونه وابستگي به مکان خاصي اسیت.  برای فرد فرقي ندارد. فرایند هویت
آن نیدارد   در این حالت، فرد هیچ انتظاری از زندگي در یا مکان و یا احساس مسئولیتي نسبت به

مکاني درنتیجه فقدان معنابخشي مکان برای فرد به (. بي9111، به نقل از کراس، 9115، 8)کراس
 (.9111، 2آید که سبب محرومیت او از شناخت مکان خواهد شد )فیلیپس، والفرد و هاکيوجود مي

یوجنیگ و  هیای زییادی انجیام نشیده اسیت )     مکاني پژوهاالبته هنوز راجع به عوامل مؤثر بر بي
 (. 9115زکریا، 
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دهد راب ه هوییت  های مؤثر بر هویت مکاني، نشان ميبررسي ادبیات موضوع در بخا مؤلفه
تیوان  ویژه محل زندگي او، اغلب ماهیت اجتماعي و معنایي دارد. این پیوندها را ميفرد با مکان به

 دسته به شرح زیر تقسیم کرد: 8به 
نسیبي   ای است کیه در اثیر ارتباطیات   مکان، راب ه -دهای فردیکي از انواع پیون ؛1تبارشناسانه

افتد. این نوع پیوند که از طرییق  زادگاه فرد اتفاق مي مکان مانند وابستگي به خانواده و نیاکان و یا
دهد کیه راب یه   ي است، معموالً در جوامعي رخ ميبررسقابلبررسي تاریخچه زندگي فرد در مکان 

(. هوییت  9115های طیوالني برقیرار بیوده اسیت )کیراس،      ان در زمانشسکونت ساکنان و محیط
هنگیامي کیه محیل     ژهیی وبیه زمان سکونت فرد در یا مکیان دارد،  مکاني راب ه مستقیم با مدت

 به فیرد  ندگيز نمکا ییژگيهاو که ازهندا(. هر 9115زندگي فرد، محل تولد او نیز باشد )ژانیگ،  
فییییرد  یهالآهیدا با نمکاآن  ،باشد تریادنز هشد ر بزو  متولییییددر آن  که مکاني یهایژگيو

 (. 1921)پیربابایي و سجادزاده، ست ا ترمن بق
کیار شیکل    اقتصادی؛ پیوندهای مالي به مکان از طریق مالکیت زمین، خانه و یا وجود محیل 

بیه   ه مییرا، میادی گذشیتگان   واس بهاین راب ه معموالً  (.9111گیرد )دروسلتیس و ویگنولز، مي
آید، چون زمین عاملي اقتصادی است و میزان مشارکت سیاسي و اجتماعي فرد، اغلب به يموجود 

 آیید، وجیود میي  که از طریق مالکیت بیه   اعتباری همچنین (.9115مالکیت بستگي دارد )کراس، 

 به منجر در ساکنان، تغییر و همین عدم جایي داشتهبه جابه تمایل کمتری ساکنان شودباعث مي

شود )سعادتي، مظفیر و حجیت،   تری با مکان ميیکدیگر و ایجاد پیوندهای عمیق از شناخت بیشتر
1927.) 

شبکه اجتماعي غیررسمي؛ این نوع پیوند در اثر ارتباط با اجتماع محلي و همسایگان و آشنایان 
جیاد  توانید سیبب ای  (. مشارکت و همکاری در امور اجتمیاعي محلیه میي   9116، 9شود )لوایجاد مي

(. پیونیدهای  9115آشنایي بیشتر افراد و تقویت پیوندهای اجتماعي میان سیاکنان شیود )کیراس،    
جایي افراد از مکان و ایجاد هویت مکاني عنوان عاملي جهت جلوگیری از جابهتواند بهاجتماعي مي

 (. 9118، 9آید )ورکویتنوجود ميباشد، که بر اساس نیاز به ماندگاری در محیط به 
ارزییابي رفتارهیای    است که اجتماعي سالمتدیدگاه نوع پیوند مبتني بر این تبار اجتماعي؛ اع
نییا،  داند )کیخیاوني، صیفاری  را، معیار کارایي او ميدار مثبت و منفي فرد در ارتباط با دیگران معني
اد محله (. جایگاه م لوب اجتماعي محله، همگني اجتماعي و بومي بودن افر1922پور و فرزاد، علي

کند، سبب این پیوند با مکان است )کیراس،  که حس عضویت در یا گروه اجتماعي را تقویت مي
لحیام  توانید بیه  شدن فرد توسط سایر ساکنان مي(. ازطرفي اعتبار اجتماعي محله و شناخته 9115

سکونت رواني حس مثبتي در فرد ایجاد کند که مبتني بر نظریه کنا متقابل نمادین، فرد با محل 

                                                           
1. Genealogical links 

2. Low 

3. Verkuyten 



  0011چهل و چهارم، زمستان  ی، شمارهشناسی اجتماعهای روانپژوهش

111 

 

 (. 1929کند )پوردیهیمي و نورتقاني، هماني ميخویا احساس این
های اخالقي و عقاید میذهبي  ورسوم، ارزشعلت ان باق با آدابان باق فرهنگي؛ این راب ه به

(، در بررسیي  9116(. لیو ) 9115)کراس،  شودميگیرد و باعث ایجاد حس تعهد به مکان شکل مي
آل و تقوییت  های انساني را سبب بازنمود مکیان اییده  حفظ ارزش نقا فرهنگ در موضوع مکان،

 مکان معرفي کرد.   -پیوند فرد
شیود، نیوعي از پیونید غیرملمیوس     ناخودآگاه در فرد ایجاد مي صورتبهمعنوی؛ این راب ه که 

هیای  واسی ه وجیود مکیان   شناختي بیه کیهانهای دیني و مکان است که از طریق وابستگي -فرد
(. اکثیر  9115آیید )کیراس،   وجود مياارزش و یا از طریق مناسبات مذهبي و معنوی به مقدس و ب

 يو مکان زنیدگ  نیافراد به سرزم وندیپ يرا عامل اصل تیمعنو(، 9116م العات تجربي ازجمله لو )
(، اهمیت محورهای معنوی را در تداوم معنیای مکیان م یرح    9118) 1. استد و دامنيدانديها مآن

جیایي در دوران میدرن و اهمییت نقیا     شناختي و جابهبه بررسي راب ه پیوندهای کیهانکردند و 
 مراکز مقدس و مذهبي پرداختند. 

هیای  هیای خیانوادگي، گیزارش   مکان است که از خالل داسیتان  -؛ نوعي از پیوند فرد9روایتي
هیا و ادرا   (. بیازگویي داسیتان  9115گیرد )کیراس،  سیاسي و یا خیالي مربوط به مکان شکل مي

شیود  دهید و سیبب تیداوم هوییت مکیاني میي      مکان، آشنایي با تاریخچه آن را افزایا مي اسمي
  (.9117، 9)شلت

آیید  وجیود میي  آئیني و روییدادهای تیاریخي بیه     -مذهبي واس ه اجرای مراسم؛ به4رویدادی
سیاسي،  -یا اجتماعي دلیل اهمیت مذهبي(. معموالً این نوع پیوند به9111)دروسلتیس و ویگنولز، 

 شرکت ایبر ،نداشتهدا سکونت محلهدر  قبالً که ادیفرا ل،مثا براییابد. های زیادی دوام ميمدت
پیربابییایي و نمایند )مي بنتخارا ا دخو گذشته محله ،سییالیانه )ماننیید مراسییم عاشییورا(  سم امردر 

هیای اقتصیادی و   ییت (. رویدادهای محلي سبب انسیجام اجتمیاعي، توسیعه ظرف   1921سجادزاده، 
 (.9115، 5شود )ریچاردزتقویت هویت مکاني مي

های مؤثر محیط مسکوني بر طور که بیان شد، تحقیقات پیشین کمتر به مدلي از ویژگيهمان 
که تحقیقیات در خصیوص سیاختار مفهیوم هوییت      طوریاند. بهاحساس هویت مکاني اشاره داشته

؛ سییمن و  9191، 6ي بوده اسیت )پنیگ، اسیتریجکر و وو   مکاني و شناسایي ابعاد آن دچار سردرگم
 برطیر   (. متخصصیان، 9111، 8؛ ریموند، براون و وبیر 9111؛ دروسلتیس و ویگنولز، 9116، 7گیل

                                                           
1. Stead & Dominy 

2. Narrative 

3. Schlitte 

4. Events 

5. Richards 

6. Peng, Strijker & Wu 

7. Seamon & Gill 

8. Raymond, Brown & Weber 



 ...های مسکونی رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله

112 

 

 هیای این مفهوم و تولیید سینجه   شدن قابلیت عملیاتي برای تالشگرو  دراین مشکالت را  شدن
(. ازطرفي، تاکنون اغلیب تحقیقیاتي   9111لویکا، ؛ 9116اند )سیمن و گیل، دانسته گیریاندازهقابل

 که هویت امیری میرتبط بیا   از جانب مکان صورت گرفته، درحالي که درزمینه هویت انجام گرفته،

مسائل، لیزوم انجیام تحقیقیات نظیری و      این(. 1929؛ دامیار، 9116ادرا  انسان است )راپاپورت، 
در  هیای دخییل  از مکیان و ابعیاد و مؤلفیه    تجربي درزمینه هویت مکاني مبتني بیر ادرا  انسیان  

؛ وحیدا 1924ی، ریو خب یزدی)پورجعفر، ادهد ویژه در کشور ایران را افزایا مىگیرى آن، بهشکل
. ازطرفي، بررسي پیشینه پژوها نشان داد که پیوندهای اجتمیاعي و معنیایي در   (1921و نگیني، 

منید همبسیتگي   ت بررسي جیامع و نظیام  گیری هویت مکاني اهمیت بسزایي دارد؛ لیکن جهشکل
های مسکوني و دستیابي بیه میدلي   پیوندهای اجتماعي و معنایي با احساس هویت مکاني در محله

 توجهي در پیشینه پژوها وجود دارد. های آن، خأل قابلتجربي از تأثیرگذاری ابعاد و مؤلفه
گییری  الصیه ابعیاد شیکل   خ طیور بهنخست،  در مقاله حاضر، دو هد  عمده دنبال شده است؛

های مسکوني و پیوندهای اجتماعي و معنایي سیاکنان بیا محلیه در ادبییات     هویت مکاني در محله
صورت مدل نظری پژوها تدوین شد. سپس تحلییل عامیل اکتشیافي جهیت آزمیون      موضوع، به

گییری  صحت مدل نظری صورت گرفت و توانایي تأثیر پیوندهای اجتمیاعي و معنیایي بیر شیکل    
تبیین شید.  یابي روابط علّي و تحلیل مسیر هویت مکاني ساکنان محله سپه از طریق مدل اساحس

پیوندهای اجتماعي و معنایي ساکنان با محله دنبال طرح مسئله اساسي تحقیق است؛ این اهدا  به
دنبال آن است که با فیراهم آوردن  مقاله حاضر بهها دارد؟ چه تأثیری بر احساس هویت مکاني آن

سیاکنان، ضیمن    يمکیان  تیی میؤثر بیر احسیاس هو    یيو معنا ياجتماع یوندهایاز پ ي تجربيدلم
موجیب شیود تیا     ،شیناختي عنوان ییا سیازه روان  ي بهمکان تیهو هنیدرزم یگسترش دانا نظر

میدل   نیی ا یکیاربرد  یهیا از جنبه یریگبا بهره انندبتو يمسکون یهامحلهو طراحان  زانیربرنامه
هیای  درمورد جنبه بردارند. يساکنان گام مثبت يمکان تیاحساس هو یارتقا یهاجهت ارائه راهکار

م العیات   يتعلیق مکیان   ایی مکیان و   تیهو هنیدرزمتوان بیان داشت، تاکنون نوآورانه پژوها مي
ای رشتههای میاني در حوزهمکان تیاحساس هو يشناختروان هسازباره در کنی، لانجام شده یادیز

 اسیت؛  صیورت گرفتیه   اندکيدر داخل کشور م العات  ویژهشناسي بهی و روانمعماری و شهرساز
و  هیا و بازسیاخت گوییه   پرسشنامه ، طراحيموردنظر مقاله یرهایبا متغتدوین مدل نظری  نیبنابرا

های نیوآوری پیژوها   دستیابي به مدلي تجربي از هویت مکاني ساکنان محله سپه قزوین از جنبه
  حاضر بوده است.

معیار  6 شناختي مفهوم هویت مکاني،بر پایه ماهیت روان موردبررسي و تحقیقات به تناداس با
مکان، وابستگي عاطفي، بیگیانگي بیا مکیان و     -شامل خود گسترده، تناسب محی ي، تجانس فرد

های مسیکوني  گیری احساس هویت مکاني در محلهعنوان ابعاد )مثبت و منفي( شکلمکاني بهبي
شناسیي و  هیای روان گوییه از آزمیون   97گیری این معیارها، درمجموع برای اندازه شناسایي شدند.

های مکان استخراج گردید. همچنین عوامل تأثیرگذار شامل پیوندهای اجتمیاعي و معنیایي   نظریه
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ها تبیین شد. بنابراین، تمرکز م العه حاضر گویه برای سنجا آن 92عامل و  8محله شامل  -فرد
از پیوندهای فرد با محل سکونت باعث شده است تیا هوییت خیود را بیا آن      ایمکداآن است که 

ها چگونه است. بنابراین، میدل  محله تعریف نمایند و میزان اثرگذاری هرکدام و نیز راب ه میان آن
عنوان متغیر وابسته و پیوندهای اجتمیاعي و معنیایي   نظری پژوها از راب ه ابعاد هویت مکاني به

از  هیا فرضییه جهت آزمون صحت مدل نظری، (. 1تغیرهای مستقل شکل گرفت )شکل عنوان مبه
 الگوی ارتباط میان متغیرهای اصلي پژوها تدوین شد: 

 : بین اعتبار اجتماعي و خود گسترده ساکنان راب ه معناداری وجود دارد.1فرضیه 
 ود دارد. ان باق فرهنگي و تناسب محی ي ساکنان راب ه معناداری وجبین : 9فرضیه 
 : بین شبکه اجتماعي غیررسمي و تجانس مکاني ساکنان راب ه معناداری وجود دارد.9فرضیه 
 : بین پیوندهای تبارشناسانه و وابستگي عاطفي ساکنان راب ه معناداری وجود دارد.4فرضیه 
 بین پیوندهای اقتصادی و تناسب محی ي ساکنان راب ه معناداری وجود دارد.: 5فرضیه 
 وجود دارد. یساکنان راب ه معنادار يگانگیو ب يتیروا یوندهایپ نیب: 6 فرضیه

 

   روش

 تحلیلیي  -يفیهیا، توصی  داده یروش گیردآور ازنظیر  و ی ادیبن ق،یلحام نوع تحقپژوها حاضر به
 بیر پاییه   يهمبسیتگ از کیفي و کمّي و از نوع م العیات پیمایشیي و    ، ترکیبيروش پژوها است.
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گیری احساس هویت مکاني و پیوندهای اجتماعي و معنایي مرور م العات پیشین، معیارهای شکل
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هایي به تعیین سنجه داده و بندی قراروردشناسایي و دستهم مؤثر بر ایجاد احساس هویت مکاني را
موردم العه پرداخته است. سپس بر مبنای مدل نظیری تحقییق و انتخیاب     ایبرای آزمون متغیره

سیاخت، بیه   با استفاده از ابیزار پرسشینامه محقیق    مورد م العاتي، عنوانبهمحله سپه شهر قزوین 
، در 1922ها پرداخته است که به دو صورت حضوری و یا آنالین در زمسیتان سیال   داده آوریجمع

زمیان  سال( و مدت 91های ورود به تحقیق، سن )حداقل ار گرفت. مال کنندگان قراختیار شرکت
هیای خیروج از   اند که نداشتن شروط میذکور میال   سال( بوده 11سکونت در محله سپه )حداقل 

از آن  یادیدرصد ز یاغلب سؤاالت، اجرا يشناختروان تیبا توجه به ماه پژوها بوده است. البته
و کسبه  يبا اهال يلیتکم یهاصورت مصاحبهو به حاتیانجام توضو با  یصورت حضوردر محله به
  بوده است.
برخوردار بیوده   یيباال يضرورت داشت که از سابقه سکونت یاهد  پژوها، م العه محله یبر مبنا

محلیه   نیتجربیه کیرده باشید. بنیابرا     یریی گلحیام شیکل  از تکامل و ثبیات را بیه   يزانیحال، منیو درع
 ابیان یخ»و نیام آن، بیه    خچیه یاسیت کیه تار   بیوده  نیمحله سپه شهر قزو ،پژوها نیاموردم العه در 

 نیه.ق. در قیزو  269-269 یهادر فاصله سال« طهماسبشاه» ياقدامات عمران و از گردديبرم «نیقزو
(. امیروزه محلیه سیپه، بیا     1989 ي،اقیرسیدب، به نقل از 1922دوست و البرزی، سخاوت) روديشمار م به

 یدارد. جامعه آمیار  نیشهر قزو يدر زندگ ياتینقا ح ،يخیبا بافت تار اطدر مرکز شهر و ارتب یریگقرار
جهیاد  خیانوار بودنید )   566نفیر و   9945حدود  يکنون تیبا جمع نیپژوها، ساکنان محله سپه شهر قزو

 یریی گنمونه نداشت، از روش یادیز رطبقاتیز یجامعه آمار نکهی(. با توجه به ا1921 دانشگاهي قزوین،
 5 يالی  5/9 هیهر گو یکه برا (9119) 1نیاستفاده شد. حجم نمونه بر اساس نظر کال یاخوشه يتصادف
 صیو تلخی  یبعید از رواسیاز   شد. نیینفر تع 981 ه،یهر گو ینفر برا 5با احتساب ، کنديم شنهادینفر را پ

 يابیی و میدل  يهمبسیتگ  قیی ش تحقبیر رو  يها مبتن، دادهاز طریق تحلیل عامل اکتشافي ابعاد و عوامل
پیژوها   یينها يشدند و مدل تجرب لیتحلوتجزیه Amosو  SPSS-26 یافزارهادر نرم يروابط علّ

   دست آمد. به ریمس لیتحلروش آماری بر  يمبتن

و  ساکنان هیب ادیبتدر ا د،ویبای خلهاغیرمد حاضر هاوپژ ماهیت گرچهاخالقی: ا مالحظات

را  هاوژیی پ یندر ا دننکر شرکت یا دنکر شرکتدر  متا رختیاا که ه شدویژه کسبه توضی  دادبه
 ایبر محقق رختیادر ا صرفاً هاوپژ یهاداده متما که شدداده  هییابییه آن نطمیناا ینا و دیییندار

  .گرفت هدانخو ارقر سازمان و یا اهدا  دیگری غیر از پژوها رختیاو در ا ها ميباشدوپژ منجاا

 

 ابزارهای پژوهش 

ساخت(: با توجه بیه هید  مقالیه، مقییاس     )محقق ( پرسشنامه احساس هویت مکانیالف

(؛ ارباب و همکاران 9118هایي ازجمله چن و سکر )احساس هویت مکاني، عمدتاً بر اساس مقیاس

                                                           
1. Kline 
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گوییه اسیت. هرییا از     97( طراحي شید، کیه درمجمیوع    9111( و دروسلتیس و ویگنولز )1924)
گیذاری شیدند کیه    لیکرت )از کامالً موافقم تا کامالً مخیالفم( ارزش ای درجه 4ها روی طیف گویه

سینجد و  مکاني را ميابعاد خود گسترده، تناسب محی ي، تجانس، وابستگي عاطفي، بیگانگي و بي
 41، تعیداد  آزمونایپاست. جهت بررسي پایایي ابزار، در مرحله  118تا  97دامنه نمرات آن بین 

بررسیي شید. ضیریب آلفیای      SPSS-26 افیزار نیرم  در ری تکمیل وپرسشنامه توسط جامعه آما
دهنده پایایي ابزار پیژوها اسیت.   است که نشان 881/1کرونباخ در این پرسشنامه )متغیر وابسته( 

همیاني، تناسیب   عامل ایین  9روایي سازه نیز توسط تحلیل عامل اکتشافي صورت گرفت که وجود 
به تفصیل آورده شده  9ایج آن در ادامه و همچنین در جدول کند؛ نتمحی ي و بیگانگي را تأیید مي

 است. 

 محلططه -ب( پرسشططنامه مربططو  بططه پیونططدهای اتتاططا ی و معنططایی فططرد  

ای از قبل وجود نداشت و بنابراین عمدتاً بر اساس م العاتي ساخت(: در این مورد ابزار ویژه)محقق
سیؤال   92طراحي و ساخته شد کیه شیامل    (9115( و کراس )9116(؛ لو )9116راپاپورت ) ازجمله
تیایي لیکیرت )از    4سؤال با طیف  91ای )بله و خیر( و گزینه 9سؤال  8پاس  با ترکیبي از  -بسته

زیرمقیاس  8خیلي زیاد تا خیلي کم( است. این ابزار پیوندهای اجتماعي و معنایي فرد و مکان را در 
اجتمیاعي، ان بیاق فرهنگیي، روایتیي، معنیوی و      تبارشناسانه، اقتصادی، شبکه اجتمیاعي، اعتبیار   

است. جهت بررسیي پاییایي ابیزار، در مرحلیه      29تا  91سنجد و دامنه نمرات آن بین رویدادی مي
بررسیي   SPSS-26 افیزار نیرم  در توسط جامعه آماری تکمیل و پرسشنامه 41، تعداد آزمونایپ

دهنیده  است که نشیان  251/1مستقل(، شد. ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه )متغیرهای 
ابزار پژوها است. روایي سازه نیز توسط تحلیل عامل اکتشیافي صیورت گرفیت     توجهقابلپایایي 

 ،یمعنیو ی، دادیی رو -یاخیاطره  ،ياجتمیاع فرهنگیي، اعتبیار    -ياجتماعان باق عامل  6که وجود 
 به تفصیل آورده شده است. 9کند و نتایج آن در جدول را تأیید ميي تیروا -يخیو تار یاقتصاد

-SPSSافزار ها گردآوری و با استفاده از نرمگویه، داده 56با  ایه پرسشنامهلیوسبهدرنهایت 

 دهد. گیری را نشان ميای از مدل اندازه، خالصه9تحلیل شدند. شکل  26
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 يمکیان  تیسازه هو ،زین يصورت تجربابعاد به نیا ایآ نکهیو ا یریگاندازه هایابزار یجهت رواساز
رواییي سیازه اسیتفاده شید. جهیت بررسیي اینکیه میواد         از  ،کننديم نییو عوامل مؤثر بر آن را تب

اکتشیافي، بیا روش   عامیل   لیی تحلدار تشکیل شده اسیت،  ها از چند عامل مهم و معنيپرسشنامه
هید  از   .شد نجاما SPSS-26افزار نرم درهای اصلي و چرخا متعامد واریماکس تحلیل مؤلفه

تحلیل عامل اکتشافي، کشف سیاختار ییا مجموعیه از متغیرهیا و دسیتیابي بیه ابعیاد پنهیان در         
 9«کیي ام او »(. برای بررسي کفایت حجم نمونه از آزمون 9118، 1متغیرهای اساسي است )واتکینز

ری را نشان گی(، بنابراین کفایت نمونه6/1دست آمد )یعني باالتر از به  259/1استفاده شد، که عدد 
 9داری برای انجام تحلییل عامیل از طرییق آزمیون کروییت بارتلیت      دهد. همچنین شرط معنيمي

تیر از  کوچیا  نموداری آزمعني سی   که  تییی سا بییی مناس زماني عاملي تحلیلصورت گرفت. 

                                                           
1. Watkins 

2. KMO 

3. Bartlett’s test of sphericity 
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يخیتار یبناها  
 

 
 
 
 

 رویدادی
 

 ی. برگزار54
و  يمذهب مراسم

  ينیآئ
 ادآوری. 55

خاطرات تل  و 
  نیریش

 ادآوری. 56
و  دادهایرو

و  يخیاتفاقات تار
ياسیس  
 

 
 

ها های موردسنجش پرسشنامهگیری؛ ابعاد و مؤلفهمدل اندازه .3 شکل  
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یعني  تیییسا فریییصدر پژوها حاضر،  نموآز داری(. س   معني9118)واتکینز، د یییباش 15/1
 . (1تحلیل عاملي قابل انجام است )جدول  و تغیرها ارتباط وجود داردبین م

 
 . آزمون کی ام او و کرویت بارتلت برای کفایت حجم نمونه0جدول 

گوییه )پرسشینامه الیف و ب(     56عامل را در مجمیوع   11نتایج تحلیل عامل اکتشافي، وجود 
(، ایین بیدان معناسیت کیه     9درصد است )جیدول   741/79 هاآندهد که درصد تجمعي نشان مي
 97دهندگان را به خیود جلیب کننید و    درصد تفکر مشتر  پاس  79اند حدود ها توانستهپرسشنامه

 دهندگان بوده است. های فردی پاس تفکرات و گرایادرصد آن ناشي از 

 
 عامل 01شده برای . مقدار کل واریانس تبیین3جدول 

 هیییب انویی ميت هااز آن امهرکد عاملي رباو  هشددادهرخا یی چ یایییهداده ماتریسکمیا  بیه 
 باعث هیا هیی از گو ایی کیدام  دنمو مشخصهر عامل پرداخت و  ههنددتشکیل یمتغیرها یيشناسا

 312/1 اولکین برای کفایت ناونه -میر -میزان کیزر

 آزمون کرویت بارتلت
 

 861/19611 کای اسکوئر تقریبي

 1541 درجه آزادی

 111/1 معناداری

قبل از  شدهاستخراجمجاوع مجذورات بارهای 

 چرخش

بعد از  شدهاستخراجمجاوع مجذورات بارهای 

 چرخش

 مجموع

واریانس برحسب 
 درصد

واریانس تراکمي برحسب 
 مجموع درصد

سب واریانس برح
 درصد

واریانس تراکمي برحسب 
 درصد

796/94 171/44 171/44 192/8 516/14 516/14 

172/9 428/5 662/42 472/6 571/11 186/96 

719/9 895/4 424/54 196/5 275/8 161/95 

941/9 119/4 427/58 261/9 179/7 199/49 

891/1 951/9 748/61 441/9 149/6 976/48 

416/1 598/9 975/64 181/9 681/5 257/59 

914/1 998/9 619/66 112/9 571/5 597/52 

918/1 158/9 761/68 189/9 515/5 199/65 

181/1 118/9 762/71 862/9 199/5 155/71 

148/1 879/1 741/79 448/1 586/9 741/79 
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 دارمعنا ،باشد ±91/1تییر از آن بییزر  عاملي ربا که یمتغیر هر. نداهشد ایییعامله زا هریا دیجاا
دار عامل آن معنیي  2 عامل، 11نابراین، از مجموع ب .دميگیر ارقر لیعامآن  ستهو در د هشد تلقي
 قیهر عامل، از طر معنایکردن  دایپدر عامل دهم حذ  شدند.  91و  91های شماره و گویه بودند
ها نسیبت بیه میدل    گذاریو برخي نام موجود در آن استخراج شد هایگویه يمفهوم اصل یيشناسا

 یونیدها یپ وي مکیان  تیی احسیاس هو  یریی گواقع ابعاد شکل عوامل که در نی. انظری تغییر یافت
، «يهماننیا»: اند ازعبارت کنند،يمشخص مدر محله سپه  يصورت تجربرا بهیي عناو م ياجتماع

اعتبار »، «فرهنگي -ياجتماعان باق »و  ؛وابسته ریدر بخا متغ «يگانگیب»و  «ي یمح سبتنا»
در بخیا   «يتی یروا -يخیتیار »و  «یاقتصیاد » ،«یمعنیو »، «یدادیی رو -یاخاطره» ،«ياجتماع

  (.9جدول ) مستقل یرهایمتغ

 
 های موضوع مبتنی بر تحلیل عامل اکتشافی. ابعاد و مؤلفه2جدول 

 پرسشنامه
شااره 

 هاگویه
  امل مفهوم اصلی های هر  امل(ها )مؤلفهگویه  امل

 الف
 
 
 
 
 

9-1-9-
16-19-
18-4-14-
17-15-
19-11-
11-7-5 

علت از بین رفیتن محلیه،   حس فقدان به اول
ده دهنی محله بخشي از وجود فرد، نشیان 

کیستي فرد، حیس دلتنگیي، دلبسیتگي    
، حیس  «در خانه بودن»عمیق، احساس 

منیدی،  مکان، عالقیه علت نقلفقدان به
نزدیا شدن بیه اصیل و ریشیه، حیس     

بییودن، « اهییل محلییه سییپه »آرامییا، 
دهنییده شخصیییت و زات فییرد،  نشییان
هیای اخالقیي، عیدم    دهنده ارزشنشان

 قابلیت مقایسه، جایي مناسب زندگي

را بخشي از وجود خیویا و   فرد، محله
دهنده هوییت و شخصییت خیود    نشان
داند، بنابراین با آن احساس تجانس مي

کنید.  و وابستگي عیاطفي عمیقیي میي   
شیود تیا فیرد بیا     این موضوع سبب مي

 محله احساس همانندی کند.

 همانياین
 

6-8- 2-
12-91-47 

بییرآوردن نیازهییا، تمایییل بییه وقییت     دوم
هیای بهتیر،   هگذراندن، عدم وجود محل

 لآرضایتمندی، شباهت به محله ایده

فرد، زندگي در محله را متناسب با نیوع  
عملکردهییای موردنیییاز خییود ارزیییابي  

 کند.مي

تناسییییب 
 محی ي

96-97-
95-99-
91-99-94 

ارزشیي، عیدم احسیاس مسیئولیت،     بي سوم
تفاوتي، عدم تعلق خاطر، غریبگیي و  بي

 نناآشنایي، نارضایتي، اجبار به ماند

 را یيو ناآشینا  يبگی یفرد، احسیاس غر 
دارد محلیه را   لیی و تما کنید يتجربه م

 يتیمسیئول يو ب تیتر  کند، عدم رضا
 .کندينسبت به محله را احساس م

 بیگانگي  

-97-96 ب
45-46-
44-49 

روابط بیا دوسیتان، روابیط همسیایگي،      چهارم
ورسییوم، ت ییابق بییا سییازگاری بییا آداب

سیبا  های اخالقیي و میذهبي،   ارزش
 شدن  زندگي و شناخته 

روابط دوستي و همسایگي و ت ابق بیا  
های فرهنگي و عقییدتي، سیبب   ارزش

 ایجاد این پیوند با محله است.

ان بییییاق 
 -اجتماعي
 فرهنگي
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 هایافته
دهد. محاسبه ضریب مقبولییت و  های نمرات آزمون را نشان مي، شاخص4آمار توصیفي در جدول 

معنوی بیشترین و پیونیدهای اقتصیادی    دهد که پیوندهایاهمیت برای هریا از عوامل نشان مي
 کمترین میزان مقبولیت را در میان ساکنان محله سپه دارند.

 
 . آمار توصیفی و ضرایب مقبولیت و اهمیت هریک از عوامل4جدول 

41-49-
92-98-41 

همگني اجتماعي ساکنان، بومي بیودن   پنجم
افییراد محلییه، مشییارکت، همییدلي و    
همبستگي، جایگیاه اجتمیاعي م لیوب    

 همحل

کسب اعتبار و شأن اجتماعي از طرییق  
جایگییاه م لییوب اجتمییاعي محلییه و   

لحییام همگنییي اجتمییاعي سییاکنان بییه
 رواني تأثیر مثبتي بر فرد دارد.

اعتبییییییار 
 اجتماعي

98-92-
55-56 

محل تولید، گذرانیدن دوران کیودکي،     ششم
یادآور خاطرات تل  و شییرین گذشیته،   

 یادآور رویدادها و اتفاقات سیاسي

زادگییاه فییرد و گذرانییدن دوران محییل 
کییودکي، یییادآور خییاطرات فییردی و   
جمعي گذشیته و روییدادهای تیاریخي    
است که اتصال فرد با سیابقه محی یي   

 آورد.  خود را فراهم مي

 -ایخاطره
 رویدادی

51-59-
54-59 

هییای مقییدس، وجییود  وجییود مکییان  هفتم
هییا، برگییزاری مراسییم آئینییي و مقبییره

 های تاریخيمذهبي، وجود آثار و بنا

هییای مقییدس، اهمیییت وجییود مکییان
مراسم مذهبي و حتیي آثیار و بناهیای    
تاریخي نوعي پیوند معنیوی و روحیاني   

 کند.نسبت به محله را در فرد ایجاد مي

 معنوی

94-99-
95-99 

محییل کییار، مالکیییت مغییازه )واحیید     هشتم
تجاری(، وابستگي اقتصیادی خیانواده،   

 مالکیت خانه و یا زمین

ای مییالي ماننیید درآمیید  هییوابسییتگي
خانواده، وجود محیل کیار و ییا مییرا،     

شود محله اهمییت  گذشتگان باعث مي
 اقتصادی برای فرد پیدا کند.

 اقتصادی

آشنایي با پیشیینه نیام محلیه، دانسیتن      نهم 42-51-48
ها راجع بیه محلیه و   ها و داستانروایت

 آشنایي با تاریخچه محله

تن آشنایي بیا تاریخچیه محلیه و دانسی    
صیورت  هایي که بیه ها و روایتداستان
اند، سبب ایجاد نسل منتقل شدهبهنسل

 پیوند تاریخي با محله است.  

 -تییاریخي
 روایتي

  وامل تعداد کاینه بیشینه نیانگیم انحراف معیار ضریب مقبولیت تیاها بیضر

 همانياین 981 11/15 11/61 2672/49 15924/11 799/1 184/1

 تناسب محی ي 981 11/6 11/94 5172/15 67281/9 646/1 159/1

 بیگانگي 981 11/7 11/98 8751/19 46761/5 452/1 125/1

122/1 717/1 72669/4 9149/17 11/94 11/6 981 
 -ان باق اجتماعي

 فرهنگي
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یوندهای اجتمیاعي و معنیایي دارای راب یه    دهد تمامي پماتریس ضرایب همبستگي نشان مي
فرهنگیي   -ها، ان باق اجتمیاعي (. از میان آن5داری با احساس هویت مکاني هستند )جدول معني

روابط هماني دارد. این بدان معناست که بیشترین همبستگي را با احساس هویت مکاني در بعد این
هیای اخالقیي و   ورسوم، ت ابق بیا ارزش داببا دوستان و آشنایان، روابط همسایگي، سازگاری با آ

شیود تیا فیرد    موجب مي شدن توسط سایر ساکنان عقاید مذهبي، ت ابق با سبا زندگي و شناخته
عنوان بخشي از وجود خویا حس کند. ازطرفیي، پیونیدهای اقتصیادی    محله را ازنظر شناختي به

مکان دارند، که وجود محل کیار،   کمترین همبستگي را با احساس هویت مکاني در بعد بیگانگي با
تنهیایي  مالکیت مغازه )واحد تجاری(، وابستگي اقتصادی خانواده و ییا مالکییت زمیین و خانیه بیه     

تواند حس آشنایي را در فرد ایجاد کنید و نسیبت بیه زنیدگي در محلیه حیس رضیایتمندی و        نمي
 ارزشمندی را در او تقویت نماید. 

 
 . ماتریس ضرایب همبستگی5جدول 

 هاانیاین متغیرها
تناسب 

 محیطی

بیگانگی 

 با مکان

انطباق 

-اتتاا ی

 فرهنگی

ا تبار 

 اتتاا ی

 -ایخاطره

 رویدادی
 اقتصادی معنوی

 -تاریخی

 روایتی

         1 همانياین

        1 **897/1 تناسب محی ي

       1 **-677/1 **-761/1 بیگانگي با مکان

      1 **-568/1 **784/1 **785/1 فرهنگي -ان باق اجتماعي

     1 **674/1 **-542/1 **527/1 **521/1 اعتبار اجتماعي

    1 **421/1 **524/1 **-518/1 **429/1 **525/1 رویدادی -ایخاطره

   1 **558/1 **642/1 **589/1 **-559/1 **596/1 **586/1 معنوی

  1 **919/1 **979/1 **991/1 **449/1 **-994/1 **941/1 **912/1 اقتصادی

 1 **994/1 **552/1 **558/1 **599/1 **561/1 **-516/1 **594/1 **586/1 روایتي -تاریخي
 

 11/1داری در س   معني**

 

هیا  زا و میزان اثر مستقیم و غیرمستقیم آنکننده متغیرهای برونبینيجهت بررسي نقا پیا
، میدل  Amosافیزار  . پیس از اجیرای آن در نیرم   کار گرفته شدزا، تحلیل مسیر به بر متغیر درون

 اعتبار اجتماعي 981 11/5 11/91 9991/14 91857/9 716/1 165/1

 رویدادی -ایخاطره 981 11/9 11/11 1857/7 97627/9 718/1 997/1

 معنوی 981 11/4 11/16 2857/19 29772/9 811/1 189/1

 اقتصادی 981 11/1 11/8 4751/1 56128/1 184/1 125/1

 روایتي -تاریخي 981 11/9 11/19 6492/8 49174/9 791/1 911/1
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روییدادی راب یه    -ایکه طبق آن، عوامل اقتصیادی و خیاطره  دست آمد تجربي اولیه پژوها به 
روایتیي نییز راب یه معنیاداری بیا ان بیاق        -معناداری با اعتبار اجتماعي نداشتند. عوامیل تیاریخي  

روییدادی   -اینظری، تأثیر عوامل خیاطره فرهنگي نداشتند. با توجه به ارجحیت مباني  -اجتماعي
معني دیگر حذ  گردید و مدل با توجه به بر اعتبار اجتماعي در مدل اصلي وارد شد و دو راب ه بي

، با شیروط  6های برازندگي مدل طبق جدول های پیشنهادی اصالح شد. درنهایت شاخصشاخص
دهنیده برازنیدگي   ، نشان9ی کمتر از دو به درجه آزادو نسبت خي 15/1داری بیشتر از س   معني
 مدل هستند.

 
 های برازندگی مدل. شاخص6جدول 

 

فرهنگیي   -دهنده آن است که ان بیاق اجتمیاعي  (، نشان9مدل تجربي نهایي پژوها )شکل 
سیپس، پیونیدهای   . (P<0/01ب محی یي دارد ) بیر تناسی   62/1بیشترین اثر مستقیم را با مقدار 

گیری احساس هویت مستقیم را بر ابعاد شکل رویدادی و اعتبار اجتماعي بیشترین تأثیر -ایخاطره
روایتي و معنوی در ایجاد احساس هویت مکاني تیأثیر   -مکاني دارند. پیوندهای اقتصادی، تاریخي

، در ایجیاد  49/1، سهم تناسب محی ي با مقدار از میان تناسب محی ي و بیگانگيمستقیم ندارند. 
و  51/1. تناسب محی ي نیز سیهم زییادی بیا مقیدار     (P<0/01هماني با مکان بیشتر است )این
 -از میان پیوندهای اجتمیاعي  .(P<0/01)کند صورت منفي در ایجاد بیگانگي با مکان ایفا ميبه

قیم را بر احسیاس هوییت مکیاني سیاکنان     معنایي، پیوندهای معنوی بیشترین تأثیرگذاری غیرمست
فرهنگیي، اقتصیادی و اعتبیار     -روایتیي، ان بیاق اجتمیاعي    -بعد از آن، پیونیدهای تیاریخي   .دارد

 اجتماعي بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر احساس هویت مکاني دارند. 
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 تأیید مدل 197/1 285/1 227/1 977/1 154/1 14 989/12 91 مدل فرضي

 1 111/1 45 شدهمدل اشباع
  

 تأیید مدل 419/1 111/1 111/1

 تأیید مدل  982/1 111 119/46 111/1 96 144/1661 2 مدل مستقل
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 یهیا را در دو بخیا وزن  رهیا یمتغ میرمسیتق یو غ میمسیتق  ،يکلی  راتیتیأث  زانیی ، م7جدول 
از عوامیل پیژوها    ایی مدل بر هر یاثرگذار زانیم يبررس .دهديو استاندارد نشان م يونیرگرس

سیاکنان را   يهمیان نیی ا راتییدرصد از تغ 81 در حدود ،یيمعنا -ياجتماع یوندهایپ دهد،ينشان م
که خیارج از میدل هسیتند و در     شودينسبت داده م يبه عوامل ماندهیدرصد باق 12و  کنديم نییتب
  ها پرداخته نشده است.پژوها به آن نیا

 
  رهایمتغ میرمستقیو غ میمستق راتیتأث زانیم. 7دول ج

 تأثیر متغیرها

  تأثیرات استاندراد های رگرسیونیوزن

خطای 

 استاندارد

 تأثیر

 کلی

 تأثیر

 مستقیم

 تأثیر

 غیرمستقیم

 ریتأث

 یکل

تأثیر 

 مستقیم

 تأثیر

 غیرمستقیم

 189/1 111/1 996/1 995/1 154/1 **951/1 515/1 روایتي -تاریخي ---> اقتصادی

 ---> اقتصادی
 -ان باق اجتماعي

 فرهنگي
917/1 869/1** 455/1 491/1 989/1 148/1 149/1 

 128/1 141/1 179/1 914/1 965/1 **996/1 521/1 معنوی ---> اقتصادی

 -991/1 بیگانگي ---> اعتبار اجتماعي
998/1-

** 
129/1- 911/1- 144/1- 156/1- 182/1 

 -691/1 بیگانگي ---> رویدادی -ایخاطره
995/1-

** 
986/1- 971/1- 146/1- 195/1- 191/1 

 -844/1 بیگانگي ---> تناسب محی ي
749/1-

** 
111/1- 562/1- 511/1- 618/1- 181/1 

 149/1 994/1 496/1 661/1 719/1 **981/1 289/1 همانياین ---> تناسب محی ي

 176/1 111/1 -911/1 -911/1 111/1-612/1 -612/1 همانياین ---> يبیگانگ

لمتغیر مستق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متغیرهای میانجی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همتغیر وابست  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همانياین  

تناسب 
 محی ي

 بیگانگي

اق ان ب
 -اجتماعي
 فرهنگي

اعتبار 
 اجتماعي 

 -ایخاطره
 رویدادی

 -تاریخي
 روایتي

 اقتصادی

 معنوی

49/1  
14/1  

19/1  

91/1-  

49/1  

15/1-  

11/1  

14/1-  

99/1  

98/1  

91/1  

62/1  
18/1  

51/1-  

91/1  

96/1  

94/1  
91/1  

17/1  

96/1  

49/1  
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 تأثیر متغیرها

  تأثیرات استاندراد های رگرسیونیوزن

خطای 

 استاندارد

 تأثیر

 کلی

 تأثیر

 مستقیم

 تأثیر

 غیرمستقیم

 ریتأث

 یکل

تأثیر 

 مستقیم

 تأثیر

 غیرمستقیم

** 

 159/1 915/1 194/1 942/1 225/1 **699/1 617/1 همانياین ---> رویدادی -ایخاطره

 -ان باق اجتماعي
 فرهنگي

 114/1 511/1 181/1 681/1 159/1 **415/1 568/1 همانياین --->

 167/1 198/1 499/1 461/1 194/1 **595/1 552/1 معنوی ---> روایتي -تاریخي

 156/1 188/1 912/1 517/1 185/1 **919/1 428/1 رویدادی -ایخاطره ---> روایتي -تاریخي

 -ان باق اجتماعي
 فرهنگي

 196/1 168/1 495/1 519/1 147/1 **911/1 947/1 اعتبار اجتماعي --->

 -ان باق اجتماعي
 فرهنگي

 192/1 121/1 686/1 776/1 162/1 **597/1 526/1 تناسب محی ي --->

 156/1 116/1 122/1 115/1 117/1 *111/1 117/1 تناسب محی ي ---> اعتبار اجتماعي

 155/1ns 171/1 169/1 141/1 199/1 171/1 996/1 اعتبار اجتماعي ---> رویدادی -ایخاطره

 ---> رویدادی -ایخاطره
 -ان باق اجتماعي

 فرهنگي
591/1 429/1** 192/1 952/1 945/1 115/1 111/1 

 145/1 151/1 965/1 415/1 141/1 **925/1 996/1 یدادیرو -یاخاطره ---> معنوی

 ---> معنوی
 -ان باق اجتماعي

 فرهنگي
681/1 429/1** 187/1 418/1 919/1 115/1 121/1 

 152/1 915/1 968/1 589/1 949/1 **414/1 655/1 اعتبار اجتماعي ---> معنوی

 141/1 191/1 916/1 995/1 119/1 **919/1 914/1 روایتي -تاریخي ---> تناسب محی ي

P<0/01**؛P<0/05*  ؛nsP>0/05  س   معني(داری= P) 

 

  گیریبحث و نتیجه
هد  از این پژوها بررسي راب ه پیوندهای اجتماعي و معنایي با احساس هویت مکاني سیاکنان  

م العاتي محله سپه شیهر قیزوین بیود. بیر اسیاس تحلییل عامیل         های مسکوني با مورددر محله

گییری هوییت مکیاني در    عنوان وجوه مثبت شیکل به« تناسب محی ي»و « همانياین»اکتشافي، 

عنوان وجه منفي آن شناسایي شد. بنابراین در محلیه سیپه، معیارهیای    به« بیگانگي»محله سپه و 

هماني ادغام شیدند. ایین یافتیه    اطفي در عامل اینمکان و وابستگي ع -خود گسترده، تجانس فرد

( 9111( و دروسیلتیس و ویگنیولز )  9115هایي ازجمله تانج و همکاران )سو با پژوهاپژوها هم

است که عامل خود گسترده و تعلق جمعي در سایر عوامل ادغام شدند. ایین یافتیه تحقییق نشیان     

گیری هویت مکاني ساکنان محلیه سیپه   شکلدهد ابعاد اجتماعي و عملکردی محله، هر دو در مي

گیری هویت مکاني عنوان یکي از ابعاد منفي شکلکنند. همچنین، بیگانگي بهنقا مهمي ایفا مي

توان عدم سازگاری فرد ساکنان محله سپه شناسایي شد که طبق مدل تجربي، علت این امر را مي
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اعتبار و شأن اجتماعي دانست. پیونیدهای   انگیزی و یا ناتواني در کسببا مکان، عدم وجود خاطره

صورت عامل بود، به 8اجتماعي و معنایي فرد با محله که طبق ادبیات موضوع و مدل نظری شامل 

، «یدادیی رو -یاخیاطره » ،«ياجتمیاع اعتبیار  »، «فرهنگیي  -ياجتمیاع ان بیاق  »عامل ازجمله  6

فرضیه م رح  6ه به مباني نظری، تبیین شد. با توج «يتیروا -يخیتار»و  «یاقتصاد» ،«یمعنو»

ها بر اساس مدل تجربي پژوها و تحلیل مسیرها پرداختیه  شده بود که در اینجا به شرح نتایج آن

 شود.مي

دهید کیه اعتبیار اجتمیاعي بیر      در مورد فرضیه اول پژوها، تحلیل مسیرهای مدل نشان مي

همیاني  عامل زیرمجموعه عامل این هماني تأثیر غیرمستقیم دارد. عامل خود گسترده در تحلیلاین

های همگني اجتمیاعي سیاکنان، بیومي بیودن افیراد      دهد مؤلفهقرار گرفت. مدل تجربي نشان مي

واس ه تأثیرگذاری مثبیت  محله، مشارکت، همدلي و همبستگي و جایگاه اجتماعي م لوب محله به

ثر است. علت این موضیوع آن  هماني مؤبر تناسب محی ي و تأثیر منفي بر بیگانگي مکاني، بر این

شود ساکنان محلیه را بخشیي از وجیود خیویا     است که کسب اعتبار و تأیید اجتماعي، باعث مي

احساس کنند و هر بازخوردی از محیط محله را به هویت خویا نیز تعمیم دهند. طبیق پیژوها   

. ایین نتیایج   کننید (، ساکنان خود را بر اساس قضاوت اجتماعي سایرین ارزییابي میي  9116هامن )

(؛ 9115(؛ یوجنیگ و زکرییا )  1922سو بیا تحقیقیات پیشیین ازجملیه کیاظمیني و همکیاران )      هم

 ( است. 9111( و رولرو و دی پیکولي )9111(؛ دروسلتیس و ویگنولز )1929پوردیهیمي و نورتقاني )

 فرهنگي بیر تناسیب   -دهد ان باق اجتماعيدر مورد فرضیه دوم پژوها، نتایج مدل نشان مي

محی ي تأثیر مستقیم دارد. ترکیب دو عامل شبکه اجتماعي غیررسمي و ان باق فرهنگي در میدل  

فرهنگي نام گرفت. این موضوع نشیان   -نظری در جریان تحلیل عامل اکتشافي، ان باق اجتماعي

دهد روابط با دوستان و آشنایان و روابط همسایگي و همچنین ان باق با خصوصییات فرهنگیي   مي

های اخالقي و عقاید مذهبي، ت ابق با سبا زندگي ورسوم، ت ابق با ارزشازگاری با آدابمانند س

شدن توسط سایر ساکنان عوامل بسیار مهمي در ایجاد تناسیب و سیازگاری سیاکنان بیا     و شناخته 

شود فیرد تماییل   محیط محله است. این موضوع از طریق رفع نیازها و انتظارات ساکنان، باعث مي

لحام زهني محله دیگری را تواند بهثر اوقات خود را در محله بگذراند. در این حالت فرد نميیابد اک

شیود  عنوان جایگزین محل سکونت خویا تصور کند و این حس رضایتمندی فردی سبب میي به

آل بداند. علت این امر وجود روابط بیا اجتمیاع محلیي و    محله سکونت خویا را برای زندگي ایده

های فرهنگي و اخالقي او است کیه مییزان   مکان با تصورات و عقاید منبعث از ارزش عدم تناقض

، نیاز به تمایز (9116الیویرا ) -برناردو و پالمادهد. سازگاری فرد را در محیط سکونت او افزایا مي

هیا را در ایجیاد احسیاس هوییت مکیاني م یرح       ایمحلهها و شباهت با هماجتماعي با سایر محله

(؛ جوادی 1924(؛ افشاری و همکاران )9116سو با تحقیقات پیشین ازجمله لو )د. این نتایج همکردن

 ( است. 9111( و رولرو و دی پیکولي )9119(؛ یوجنگ )1924و همکاران )
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دهد شبکه اجتماعي غیررسمي که در جرییان  مي نتایج مدل درباره فرضیه سوم پژوها نشان

مکیان کیه    -فرهنگي ادغام شد، بر تجانس فرد -ن باق اجتماعيتحلیل عامل اکتشافي در عامل ا

هماني ادغام شید، تیأثیر غیرمسیتقیم زییادی دارد. در واقیع ان بیاق       در جریان تحلیل عامل با این

ورسوم، فرهنگي ازجمله روابط با دوستان و آشنایان، روابط همسایگي، سازگاری با آداب -اجتماعي

شدن توسیط سیایر    قاید مذهبي، ت ابق با سبا زندگي و شناختههای اخالقي و عت ابق با ارزش

واس ه اثرگذاری بر کسب اعتبار اجتماعي ساکنان از طریق ایجاد سازگاری بین فرد و محله و یا به

شود تا فرد محله را بازتابي از شخصیت خود احساس کند و خود را اهل محله سپه بدانید.  سبب مي

همیاني  داند و بیا آن احسیاس ایین   مي« هاسپهي»شبکه اجتماعي  درحقیقت فرد خود را عضوی از

تواند عیاملي جهیت   ( نشان داد، آشنایي و پیوندهای اجتماعي مي9118کند. پژوها ورکویتن )مي

سیو بیا تحقیقیات پیشیین     جایي افراد و ایجاد هویت مکاني باشد. این نتیایج هیم  جلوگیری از جابه

( و نجفي و شریف 9115؛ ژانگ )(9118(؛ چن و همکاران )1928آبادی و همکاران )ازجمله حسین

 ( است. 9111)

های دیگر این تحقیق در راستای فرضیه چهارم پژوها، حیاکي از تیأثیر غیرمسیتقیم    از یافته

 -ایپیوندهای تبارشناسانه که در جریان تحلیل عامیل اکتشیافي زیرمجموعیۀ پیونیدهای خیاطره     

عاطفي است که در جریان تحلیل عامیل اکتشیافي زیرمجموعیه     رویدادی قرار گرفت، بر وابستگي

انگیز مانند مکان زادگاه فرد ییا سیپری   هماني قرار گرفت. این بدان معناست که عوامل خاطرهاین

کردن دوران کودکي، همچنین خاطرات تل  و شیرین گذشته و رویدادهای تیاریخي و سیاسیي در   

(، سیابقه  9118تند. طبق پژوها ملنیچیا  و نییدیا )  وابستگي عاطفي فرد به محله اثرگذار هس

تاریخي بر ادرا  تداوم مکاني توسط ساکنان تأثیر مثبت دارد. درحقیقت مکان زادگاه فرد ازآنجاکه 

خاطر عمیق و حیس  یادآور خاطرات دوران کودکي و در تداوم با گذشته اوست نوعي احساس تعلق

سو با تحقیقات پیشین ازجمله حییدری  د. این نتایج همدنبال دارنزدیا شدن به اصل و ریشه را به

( و لویکیا  1921(؛ پیربابیایي و سیجادزاده )  9115(؛ کیراس ) 9115(؛ ریچاردز )9117(؛ رولز )9117)

واس ه تأثیر بر روابط اجتمیاعي و آشینایي افیراد بیا یکیدیگر، احسیاس       ( است. همچنین به9111)

دهید،  کند. ازطرفي، تحلیل مسیرهای مدل نشیان میي  نتقل ميآراما و در خانه بودن را به فرد م

هماني ساکنان تأثیر غیرمستقیم دارد. در واقیع محیل زادگیاه    رویدادی بر این -ایپیوندهای خاطره

واس ه کاها احساس بیگانگي با محله فرد، گذراندن دوران کودکي و تداوم با خاطرات گذشته به

 محله مؤثر باشد. هماني با تواند بر احساس اینمي

دهد، پیوندهای اقتصادی بیر تناسیب محی یي تیأثیر     مي نتایج مدل درباره فرضیه پنجم نشان

غیرمستقیم دارد. این بدان معناست که وجود محل کار، مالکیت مغازه )یا واحد تجاری(، وابسیتگي  

بیه گذرانیدن وقیت در    اقتصادی خانواده و یا مالکیت زمین و یا خانه بر رفع نیازهای فرد، تمایل او 

واسی ه  تواند بیه محله، عدم تمایل به تر  محله و حس رضایتمندی او اثرگذار است. این تأثیر مي
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های اقتصادی سبب تداوم حضیور فیرد در   فرهنگي باشد. انواع وابستگي -ارتقای ان باق اجتماعي

ورسوم ساکنان محلیه  محله و افزایا روابط اجتماعي غیررسمي و آشنایي بیشتر با فرهنگ و آداب

سیو بیا   دهید. ایین نتیایج هیم    شود و بنابراین سازگاری ساکنان با محیط محله را افیزایا میي  مي

(؛ سیعادتي و  1928آبیادی و همکیاران )  (؛ حسین9112تحقیقات پیشین ازجمله کتني و همکاران )

علیت حضیور در   بیرای مثیال کسیبه محلیه سیپه بیه       ( اسیت. 9115( و کیراس ) 1927همکاران )

روزی آن، هیای شیبانه  ترین قسمت محله یعني خیابان سپه و قرارگییری در ب ین فعالییت   مرکزی

 ارتباطات اجتماعي و فرهنگي عمیقي با سایر افراد محله دارند.

روایتي نیام   -در راستای فرضیه ششم پژوها، پیوندهای روایتي که در تحلیل عامل، تاریخي

قیم دارد. در واقع آشنایي با پیشیینه نیام محلیه، دانسیتن     گرفت، بر بیگانگي با مکان تأثیر غیرمست

 -ایگیری عوامیل خیاطره   ها راجع به آن و آشنایي با تاریخچه محله با مییانجي ها و داستانروایت

ای بیرای سیکونت فیرد در    شود و انگییزه زدگي از مکان ميرویدادی، باعث کاها بیگانگي و دل

روایتي با مکان خود موجیب ایجیاد نیوعي     -های تاریخيکند. پس درحقیقت پیوندمحله ایجاد مي

( بییان کیرد، تیداعي    9116گونیه کیه سیزاریني )   رویدادی نیز خواهد شد. همان  -ایپیوند خاطره

کند که باعث تقویت هویت مکیاني خواهید شید.    خاطرات در محله نوعي فضای نمادین ایجاد مي

که سبب گسسیت از گذشیته محلیه شیود     (، هرگونه مداخله ساختاری 9117طبق پژوها شالین )

واسی ه  سبب نوعي حس بیگانگي با مکان خواهد شد. نوع دیگری از این ارتبیاط غیرمسیتقیم بیه   

لحام رواني در فیرد ایجیاد   علت پیوند تاریخي با مکان بهکسب اعتبار و شأن اجتماعي است که به

ورد. آشنایي با تاریخچه آد ميشود و نوعي حس غرور و افتخار را نسبت به محل زندگي به وجومي

انگیزی در زهن ساکنان، حس غریبگي و بیگانگي را کاها دهد و تواند از طریق خاطرهمحله مي

پارا و جیور   -سو با تحقیقات پیشین ازجمله دیازاهمیت و ارزش محله را آشکار سازد. این نتایج هم

 گلیرخ (؛ 1924(؛ ارباب و همکیاران ) 9115(؛ دی دومینیچیز و همکاران )9116(؛ راپاپورت )9191)

( است. برای مثال آشنایي با تاریخچه خیابان و محله سپه و 1921( و پیربابایي و سجادزاده )1929)

وجه تسمیه آن، اهمیت و موقعیت مرکزی بافت تاریخي قزوین و آثار و بناهایي مانند مسیجدجامع  

ارزشمندی نسیبت بیه محلیه را در سیاکنان     کند و بنابراین حس مسئولیت و را به فرد یادآوری مي

 کند. ایجاد مي

روایتي بر پیوندهای معنوی افراد تیأثیر   -از سایر نتایج پژوها آن است که پیوندهای تاریخي

هیا راجیع بیه آن و آشینایي بیا      ها و داستانزیادی دارد. آشنایي با پیشینه نام محله، دانستن روایت

ویژه وجود آثار ها، برگزاری مراسم آئیني و بهمقدس، مقبره هایشود مکانتاریخچه محله سبب مي

و بناهای تاریخي در محله برای فرد ارزش معنوی بیشتری پیدا کند. تحلیل عامل نشان داد، آثار و 

بناهای تاریخي در محله سپه برای ساکنان اهمیتي روحي و غیرملمیوس دارد کیه آن را در دسیته    

( نیز، اهمیت محورهیای معنیوی را در تیداوم    9118استد و دامني ) دهد.پیوندهای معنوی قرار مي
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تواند مرجعي بیرای  جایي ميمعنای مکان م رح کردند، بنابراین وجود مراکز مقدس در دوران جابه

(؛ کراس 9117یابي افراد باشد. این یافته پژوها در راستای تحقیقات پیشین ازجمله شلت )هویت

 . ( است9119( و یوجنگ )9115)

فرهنگي مؤثرترین عامل  -توان نتیجه گرفت، ازآنجاکه ان باق اجتماعيبندی ميعنوان جمعبه

بر بعد تناسب محی ي در ایجاد هویت مکاني ساکنان بوده است، بنابراین هویت مکیاني در محلیه   

عضویت در یا مقوله اجتماعي  واس هسپه، غالباً ناشي از حس مشترکي است که میان ساکنان به

مانند روابط دوستي یا همسایگي، وجود اشتراکات فرهنگي و مذهبي و یا ت ابق با سیبا زنیدگي   

شکل گرفته است. بنابراین جهت ارتقای احساس هوییت مکیاني سیاکنان الزم اسیت متغیرهیای      

شیدن توسیط سیایر     فرهنگي مدنظر قرار گیرد. همچنین وجیود مؤلفیه شیناخته    -ان باق اجتماعي

دهد مقایسه اجتماعي در تناسب و سازگاری ساکنان بیا محلیه اهمییت بسیزایي     ساکنان، نشان مي

سازد که این امر منجر دارد؛ بدین معني که فرد قضاوتي ارزیابانه از خود نسبت به سایر ساکنان مي

روایتیي و معنیوی نقیا مهمیي در      -شود. بعد از آن، عامل تاریخيبه تعهد او نسبت به محله مي

هیا و اسیامي و آثیار و بناهیای     کنند. حفیظ نیام  ویت مکاني ساکنان ایفا ميگیری احساس هشکل

هیای  عنوان ق بتاریخي، توجه به نقاط کانوني مقدس ازجمله مسجدجامع و امامزاده اسماعیل به

معنوی محله سپه و همچنین ایجاد امکان برگزاری مراسم مذهبي سالیانه در خیابان سپه که یکي 

تواند راهکارهای ارتقای احساس هوییت مکیاني   رهنگي شهری است، ميف -از محورهای تاریخي

موضوع  يپژوها، گستردگ نیا تیمحدود نیاولساکنان محله و درنتیجه ماندگاری سکونت باشد. 

مربوط بیه  ها تیمحدودسایر نبوده است.  سریهمه ابعاد آن م يبوده که امکان بررس يمکان تیهو

 يسیع  ییي روا دییی و تأ میدل نظیری   نیبا تیدو  نویسندگانهرچند است.  گیریو خ ای اندازهابزار 

 یگسترده موضوع و خ ا تیعلت ماهبه حالنیباا د،نرینظر بگ در ابزار در ار یدیموارد کل اندنموده

بررسیي نقیا متغیرهیای کالبیدی و      عوامل وجود داشته اسیت.  يامکان پنهان ماندن برخي انسان

های عمیق های سنجا هویت مکاني مبتني بر مصاحبهمقیاس ای، ساخت و اعتباریابي سایرزمینه

ساز تحقیقیات آتیي   تواند زمینههای ایران ميهای موردی در سایر محلهبا ساکنان و انجام پژوها

 در این زمینه باشد.

 

   منابع
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