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Highlights

— The results obtained from the present paper can be considered as a point of origin for assessment of the cognitive 
effects of social and physical memory on the promotion of residents’ sense of attachment to the living spaces in their 
neighborhoods.

— In the old fabric, the highest effects on the promotion of residents’ sense of attachment to their living spaces are 
associated with the neighborhood memorability factor, from physical memory, and individuals’ familiarity with the 
neighborhood, from the social memory.

— In the new fabric, however, the highest effects on the promotion of residents’ sense of attachment to their living spaces 
are associated with the factor of the neighborhood’s memory elements, from physical memory, and neighborhood 
relations, from social memory.

Extended abstract
Introduction
A sense of belonging to a place, i.e. place attachment, means to have a perception of the environment and more or less 
conscious emotions on the surroundings, which brings one into an internal relationship with the surrounding environment. 
Thus, a person’s perception and emotions are bound by and integrated with the semantic context of the environment. 
A sense of place gives people comfort in an environment, and also leads individuals towards possession of an identity. 
Moreover, it can be stated that the sense of belonging to a space is a complex concept of human emotion and attachment 
to an environment, which is developed as a result of adaptation to the space and man’s application thereof.

Theoretical Framework:
A review of the related literature can lead one to the roles of different factors in the formation of this sense, including 
the physical aspects of the environment, social characteristics of the residents, relationships between individuals and 
the environment, duration of residence, and, in general, memorability factors. The memorability factors influencing 
residents’ place attachment to the environment in their neighborhoods are divided into the two broad categories of 
physical memories and social memories. The measures affecting the probability of development of collective memory in 
cities include the residents’ familiarity with the neighborhood, neighborhood relations, etc., and the measures concerning 
the development of physical and spatial memory include the neighborhood center features, signs, introversion, etc.
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Methodology:
The process of conducting the research is described as involving seven steps. The first step includes an extraction of 
the memorable factors which are influential on residents’ sense of attachment. For this purpose, the memory indicators 
are extracted via the documentary-analytical method. The results from the section on the theoretical framework reveal 
that the physical and social indicators are the most influential factors on the promotion of the sense of attachment in 
residents of neighborhoods in the city of Shiraz, Iran. The second step involved the development of the main research 
questionnaire. The features of physical and social memory are considered as the independent variables, and residents’ 
sense of attachment is considered as the dependent variable. In the third step, the ANOVA test is used for assessment of the 
level of homogeneity of the population from the old fabric and that from the new fabric. In the fourth step, the Spearman 
correlation coefficient is calculated for investigation of the effects of the memory factor on the promotion of the sense of 
attachment in the old and new fabrics. The fifth step involves the application of Tukey’s integrated test for comparison of 
the effects of physical and social memory on residents’ levels of  sense of attachment in different neighborhoods. In the 
sixth step, the paired-samples T test is employed to analyze the effects of physical and social memory on the improvement 
of residents’ sense of attachment to their neighborhoods and the significance of the differences. Consequently, the Pearson 
coefficient is used for investigation of the correlation between the different elements comprising the physical and social 
memory component, which influences residents’ sense of attachment to their neighborhoods. The neighborhoods selected 
for the case study include three situated in the old fabric, namely Sang Siyah, Eshagh Beig, and Bazare Morgh, examined 
along with three neighborhoods located in the new fabric, namely Abyari, Eslahe Nezhad, and Havabord. The districts to 
be examined for the case study are selected separately from the old and new fabrics given the similarities of the cultural 
components and the shared physical and social features measured in the present study.

Results and Discussion:
It can be stated based on the above that the effect of physical and social memory on the promotion of residents’ sense 
of attachment in the selected neighborhoods of the same fabric is insignificant, and the selection for the case study has 
been appropriate in terms of feature similarity and homogeneity at the end of the assessment. The results obtained from 
the Spearman correlation coefficient reveal that a significant relationship exists between the sense of place attachment 
and memory in all the neighborhoods from the old and new fabrics. However, it can be stated in general that the Eshagh 
Beig neighborhood exhibits the greatest effect of physical memory in the old fabric on the improvement of the sense of 
attachment, and Bazare Morgh shows the least effect. In the new fabric, the Abyari neighborhood exhibits the greatest 
effect, and Havabord shows the least. 

Conclusion:
In terms of the effects of social memory on the promotion of the sense of attachment, the Sang Siyah neighborhood 
exhibits the greatest effect, and Bazare Morgh shows the least effect in the old fabric, while the Abyari neighborhood 
exhibits the greatest effect, and Havabord shows the least in the new fabric. Based on this assessment, the mean effect of 
physical memory on the promotion of the sense of attachment is less than that of social memory in the old fabric. In the 
new fabric, however, the mean effect of physical memory on the promotion of the sense of attachment is significantly 
greater than that of social memory, and it can be stated in general that residents’ sense of attachment to neighborhoods 
in the new fabric is significantly lower than that in the old fabric. Given the results for the old fabric, memory-making 
elements in the neighborhood, from the physical memory indicator, and individuals’ familiarity, from social memory, 
exhibit the greatest effects, while the historical monuments factor, from physical memory, and NGOs, from social 
memory, have the least effects on residents’ sense of attachment to the living spaces. In the new fabric, memory-making 
elements in the neighborhood, from physical memory, and neighbors’ relations, from social memory, exhibit the greatest 
effects, and historical monuments, from physical memory, and social class, from social memory, have the lowest effects 
on the improvement of residents’ sense of attachment to the living spaces.
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نکات برجسته
نتایج این پژوهش می تواند نقطه آغازین مطالعه در راستای ارزیابی و تاثیر شناختی نقش خاطرات اجتماعی و محیطی بر ارتقاء حس   -

گردد. کنین نسبت به فضای زیستی محالت تلقی  تعلق سا
کالبدی و آشنایی افراد با محله از خاطره سازی اجتماعی بیشترین تاثیر را در  در بافت قدیم شاخص خاطره ساز محله از خاطره سازی   -

کنین نسبت به فضای زیستی دارند. ارتقاء حس تعلق سا
کالبدی و روابط همسایگی از خاطره سازی اجتماعی بیشترین تاثیر را در  در بافت جدید عامل عناصر خاطره ساز محله از خاطره سازی   -

کنین نسبت به فضای زیستی دارند. ارتقاء حس تعلق سا

doi

چکیده
کند، صرفًا ابزار علمی یا نتیجه رویدادهای بی هدف نیست، بلکه واجد  که انسان در آن زندگی می  محیط انسان ساختی 
ساختار بوده و معنا را تجسم می بخشد. این معنا و ساختارها بازتاب فهم انسان از محیط طبیعی، انسان ساخت و وضعیت 
کند، سبب ایجاد  که انسان از محیط انسان ساخت، به صورت فردی و یا اجتماعی درک می  کلی اوست. معنایی را  وجودی 
کنین نسبت به فضای زیستی می شود. هدف این  که در نهایت سبب افزایش حس تعلق سا گردد  خاطراتی در ذهن او می 
کنین محالت نسبت به فضای زیستی  پژوهش، کشف عوامل خاطره ساز و ارزیابي میزان تأثیرگذاري آن بر ارتقای حس تعلق سا
شان است. حس تعلق، امری چند بعدی است و عوامل متفاوتی در ارتقای این حس نقش دارد. بر اساس ادبیات موجود، 
گردید. به منظور ارزیابی  خاطره به عنوان یکی از معیارها برای برآورد حس تعلق افراد نسبت به محل سکونتشان استخراج 
غ از میان محالت قدیمی و سه محله آبیاری، اصالح نژاد و هوابرد  الگوی نظری، سه محله سنگ سیاه، اسحاق بیگ و بازار مر
گردیدند و پرسشنامه ای متناسب در میان آنها توزیع شد.  از میان محالت جدید شهر شیراز به عنوان نمونه موردی انتخاب 
گردیده است.  داده های  کاربردي بوده و به شیوه  همبستگی و با استفاده از روش تحلیلی _ توصیفی تدوین  پژوهش حاضر 
 SamplesT- Test و Anowa و Tukeyورژن 24 و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و  Spss پرسشنامه با استفاده از نرم افزار
گرفته است. نتایج پژوهش بر همگن بودن محالت انتخابی در بافت  Paired و ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار 
جدید و قدیم از نظر تشابه ویژگی ها به طور مجزا و اهمیت عامل خاطره بر ارتقای حس تعلق در تمامی محالت داللت دارد. 
کنین محالت بیشتر بوده است. در  کالبدی بر ارتقای حس تعلق سا بر این اساس، تأثیر خاطرات اجتماعی نسبت به خاطرات 
کالبدی و آشنایي با محله از خاطرات اجتماعي بیشترین تأثیر و عامل ابنیه  مجموع، شاخص عناصر خاطره ساز از خاطرات 
کنین نسبت  کالبدی و سازمان هاي مردم نهاد از خاطرات اجتماعي کمترین تأثیر را در ارتقای حس تعلق سا تاریخی از خاطرات 

به فضای زیستی دارد.

گان کلیدی: حس تعلق به مکان، خاطرات جمعی، محالت تاریخی، محالت نوساز. واژ
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1. مقدمه
و  محیط  از  ــردم  مـ ذهــنــی  ک  ادرا معنای  بــه  مــکــان،  بــه  تعلق  حــس 
که شخص را در  گاهانه آنها از محیط خود است  کم و بیش آ احساسات 
که فهم و احساسات  گونه ای  ارتباط درونی با محیط قرار می دهد، به 
فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می گردد. این حس 
که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی  عاملی است 
افــراد خاص می شود. حس مکان و تعلق مکانی  برای  و رفتاری ویژه 
گردد، باعث  که موجب احساس راحتی از یک محیط می  عالوه براین 
گفت  افــراد می شود. در عین حال می توان  دستیابی به هویت برای 
انسان  از احساسات و دلبستگی  حس تعلق مکانی مفهومی پیچیده 
که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به  نسبت به محیط است 
وجود می آید )Falahat, 2016(. حس تعلق به معنای پیوندی مستحکم 
و عاملی تأثیرگذار میان مردم و مکان با اجزای تشکیل دهنده آن است 
گردد   گسترش عمق ارتباط تعامل فرد با محیط می  که این پیوند سبب 
و بیانگر ابعاد عاطفی، روحانی و نمادین میان انسان و محیط است و 
کند  عدم وجود آن محالت شهری را دچار آسیب های عمده ای می 
داشت  خواهد  همراه  به  را  اجتماعی  پــایــداری  کاهش  کلی  طــور  به  و 
کتورهای  )Jorgenen, 2006(. حس تعلق به مکان یکی از مهمترین فا
یک شهر ایده آل است و از این رو پرداختن به ابعاد و جزئیات آن ضروری 
به نظر می رسد. با بررسی ادبیات در این خصوص می توان به نقش 
که از آن جمله  گیری این حس دست یافت  عوامل مختلفی بر شکل 
کنین،  سا اجتماعی  های  ویژگی  محیط،  کالبدی  عوامل  به  توان  می 
کلی عامل  روابط میان فرد و محیط و نیز مدت زمان سکونت و به طور 
خاطره انگیزی اشاره نمود)Hummon,1992). همواره مفهوم خاطره به 
عنوان یکی از مهمترین شاخص های تأثیرگذار بر حس تعلق به مکان 
کلی شاخص های خاطره انگیز تأثیرگذار بر  مطرح بوده است. به طور 
کنین محالت نسبت به فضای زیستی به دو دسته  احساس تعلق سا
کالبدی و اجتماعی تقسیم می شود و در این خصوص پارامتر  خاطرات 
مدت زمان سکونت، یکی از مهمترین شاخص هایی است که در ارتباط 
ویــژه در محالت  به  به مکان،  تعلق  و احساس  گیری خاطره  با شکل 
 .(Hidalg and Hernandez2019; Bonaiuto,مسکونی حائز اهمیت است
کنین  سا میان  در  شــده  انجام  مشاهدات  حــال  ایــن  با   et al., 2018(
افزایش  وجــود  با  که  است  موضوع  این  بیانگر  شهری،  جدید  محالت 
کنین نسبت به فضای زیستی  مدت زمان سکونت، احساس تعلق سا
از محالت بافت قدیم است و این امر صدمات جبران  تر  پایین  بسیار 
ناپذیری همچون )عدم مشارکت در امور محله، تخریب و تغییرکاربری نا 
کنین و  کاهش امنیت، روابط همسایگی ضعیف، افسردگی سا مناسب، 
 Relph, 2019:75;( گذارد ...) بر ساختار اجتماعی و فرهنگی محالت می 
است  درصــدد  حاضر  تحقیق  اجمالی،  مقدمات  این  با   .)Tuna, 2019

تأثیر شاخص خاطره بر ارتقای حس تعلق را مورد بررسی قرار دهد. 
ارزیابی  و  ساز  خاطره  عوامل  کشف  تحقیق  این  اصلی  هدف  ــع  درواق
کنین محالت نسبت به  میزان تأثیرگذاری آن بر ارتقای حس تعلق سا
فضای زندگیشان است. نتایج استخراج شده اولیه با توجه به مطالعات 
کی از تأثیر باالی شاخص  کنین محالت حا میدانی و مصاحبه عمیق با سا
کنین محالت در بافت قدیم نسبت به  خاطره بر ارتقای حس تعلق سا
بافت جدید شهری است، بنابراین با توجه به تفاوت میزان احساس 

کنین بافت قدیم و جدید و لزوم استفاده از این شاخص ها  تعلق در سا
کنین در بافت جدید شهری، این پژوهش به  برای ارتقای حس تعلق سا
گذار عامل  دنبال شناخت و ریشه یابی و علل تفاوت شاخص های تأثیر 
این  تعلق در محالت قدیم و جدید شهری است. در  بر حس  خاطره 
غ از میان محالت  راستا سه محله سنگ سیاه، اسحاق بیگ و بازار مر
قدیمی و سه محله آبیاری، اصالح نژاد و هوابرد از میان محالت جدید 
شاخص  نقش  و  مناطق  این  خصوص  در  گردید.  انتخاب  شیراز  شهر 
بافت قدیم و  اذعان داشت، محالت مورد مطالعه در  بایستی  خاطره 
جدید، به دلیل تشابه مؤلفه های فرهنگی _ اجتماعی و همگن بودن 
گردید. با  کالبدی و اجتماعی، به صورت همجوار انتخاب  شاخص های 
توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر در پی ارائه پاسخی مستدل و 
کنین برخی محالت  که چرا احساس تعلق سا متقن به این سئوال است 
مسکونی به فضای زیستی، با وجود مدت زمان باالی سکونت اندک 
کدام عامل خاطره  که  گردد  ادامه این سئوال مطرح می  در  است؟ و 

کنین دارد؟  گیری احساس تعلق سا انگیزی تأثیر بیشتری بر شکل 

2. چارچوب نظری
اصواًل محله های شهری با توجه به خاطرات فردی و جمعی در ذهن 
ازاین رو، مفهوم خاطره در  شهروندان منطقه جایگاه ویژه ای دارنــد. 
رابطه انسان با مکان، با برآورده شدن نیازها و رفتارهای انسان ارتباط 
از  به مثابه بخشی  تعلق به مکان  رابطه حس  این  تنگاتنگی دارد. در 
که الزم است در طراحی  احراز حِس بودن و تعلق از ضرورت هایی است 
 .)Gifford, et al., 2018:138( گیرد محیط های سکونتی مورد توجه قرار 
به محل  افــراد نسبت  نمایانگر احساس ذهنی مثبت  به محله،  تعلق 
سکونتشان است. تعلق به مکان و پیامدهای فقدان آن در دهه های 
اخیر تبدیل به یکی از موضوعات مهم در حوزه مطالعات اجتماعی شده 
مکان،  به  دلبستگی  اجتماعی،  لحاظ  به    .(Shills, 2016:189(است
کنین به امور جاری و محلی نظارت  زمینه مساعدی را فراهم می کند تا سا
 (Tawahi,بیشتری داشته باشند و با تهدیدات محیطی مقابله نمایند
ک معنای یک  et al., (2019:49. تجربه و خاطره اصلی ترین رکن ادرا
بنابراین   .(Habibi,2018( است  مکان  به  تعلق  حس  و  کالبد  و  مکان 
ک انسانی و  احساس تعلق در یک مکان، ارتباط مستقیم با نحوه ادرا
مقوالت اجتماعی مربوط به آن و خاطرات فردی و جمعی مردم دارد. 
که هرچه مدت ارتباط افراد با  تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد 
یک مکان )مدت زمان سکونت در محالت) بیشتر می شود، به همان 
آن مکان  از  گیری خاطره  و شکل  ها  انسان  ک  ادرا و  نسبت شناخت 
افزایش  نیز  اجتماعی  و  کالبدی  تعلق  احساس  ایجاد  امکان  و  بیشتر 
 .) (Hidalgo and Hernandez, 2019; Bonaiuto et al., 2018(یابد می 
دلبستگی به محله مسکونی از پیوندهای عاطفی، شناختی و رفتاری با 
کنین به محل سکونت  مکان مسکونی ناشی می شود و موجب تعهد سا
و تمایلشان به حفظ رابطه با آن در طول زمان و مراحل مختلف زندگی 
می شــود)Habibi,2018(. با توجه به مرور مطالب فوق می توان چنین 
که حس تعلق به مکان دارای دو بعدکالبدی و اجتماعی  برداشت نمود 
اجتماعی  های  کنش  و  تعامالت  پایه  بر  عمدتًا  اجتماعی  تعلق  است. 
از فرایند  به عنوان بخشی  کالبدی  گیرد و تعلق  در محیط صورت می 
از عناصر و اجزای محیطی  برگرفته  که  شناخت و هویت انسانی است 
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کالبدی و اجتماعی سبب ایجاد  است )Hatami et al., 2020). عوامل 
کنین نسبت به فضای زیستی  خاطره و در نهایت ارتقای حس تعلق سا
گــردد)Longmen, 2010:1093). در لغت نامه وبستر واژه خاطره به  می 
معنای توانایی و یا روند یــادآوری یا باز تولید آنچه آموخته شده است 
گیری خاطره مستلزم حدوث یک واقعه و  )Wilson, 2016:726(. شکل 
که هرچه مدت زمان سکونت انسان در یک  کسب یک تجربه است  یا 
مکان بیشتر شود، میزان خاطرات فرد و حس تعلق آن به مکان افزایش 
و  معنادار  تأثیرگذاری  ها،  پژوهش  از  برخی   .(Habibi,2018( یابد  می 
مستقیمی از مدت اقامت در محیط را برتمایل به ایجاد و بسط روابط 
ک  کرده اند)Tuan,1997;Relph,2019(. ادرا گزارش  کالبدی  اجتماعی و 
که شامل  به فرد منتقل می شود  به دو صــورت  از طریق خاطره  فضا 
 Gustafson, (خاطرات تحت تأثیر عوامل اجتماعی و عوامل کالبدی است
که مفهوم  گفت درحالی  2018:65). در حیطه مفهوم خاطرات می توان 
ظرفیت  یک  عنوان  به  بیشتر  شناختی،  و  بیولوژیک  علوم  در  خاطره 
فردی _ محیطی شناخته می شود، علوم اجتماعی معمواًل از خاطره به 
کند )Wilson, 2016(. هرفرد با توجه  عنوان یک پدیدار جمعی تعبیر می 
به ویژگی های اجتماعی مانند طبقه اجتماعی، سن، جنس، قومیت، 
کرده  ملیت، تخصص و مانند آن، اطالعات دریافت شده خود را پاالیش 
ایجاد  بنابراین   .)Hauge, 2019:7(کــنــد می  ایجاد  مکان  از  تصویری  و 
خاطرات ناشی از تعلق اجتماعی مجموعه ای از حکایات و روایت های 
به  ای  گونه  به  این حس   .(Habibi, 2018: 35( و جمعی است  فــردی 
که انسان خود را جزئی از مکان می  پیوند فرد و مکان منجر می شود 
داند و براساس تجربیات خود از نشانه ها، معانی و عملکردها، نقشی 
 .)Pakzad, 2018: 319( ســازد  می  متصور  خود  ذهن  در  مکان  بــرای  را 
طول  در  که  شوند  مربوط  وقایعی  به  است  ممکن  اجتماعی  خاطرات 
گروه های قومی  خ داده اند و به وقایع  زندگی یا حتی قبل از تولد فرد ر
منطقه تعلق دارند. در مورد دوم، آنچه به یاد می آید، به سنت های 
گذشته مربوط  کشف وقایع  شفاهی، نقل روایت ها و انگیزه شخصی 
کالبدی می  می شود )Lewicka,2018:19). در حیطه مفهوم خاطرات 
توان گفت محیط عالوه بر عناصرکالبدی، شامل رمزهایی است که مردم 
که در ایجاد  کنند. فرآیندی  بر اساس نقش ها و توقعات آن را درک می 
تعلقات روحی روانی نسبت به محیط ایجاد می گردد، از جنس آشنایی، 
احساس، هیجان و خاطره است)Cross, 2019(.  حس تعلق، مفهومی 
آمیخته  بیشتری  احساسات  با  و  دارد  خاستگاه  یا  موفقیت  از  بیش 
مشخص  را  فضا  و  مکان  میان  تفاوت  مفهوم خاطره،  همین  و  است 
کند)Hauge,2019:5(. ارتباط اساسی و جدایی ناپذیر مفهوم حس  می 
که این معانی در طول زمان  تعلق به جنبه های انسانی اشاره داشته 
خاطره را می سازد)Cuthert,2019). ازطرفی، تعلق به اجتماع از عوامل 
مؤثر در ایجاد حس تعلق است. چنانچه هیومن احساس تعلق را شامل 
 Hummon .( کرده است کالبد محل تعریف  تعلق به اجتماع و تعلق به 
گرفته از شاخص خاطره را به هفت مرحله  1992(. شامای حس تعلق بر 
کاری برای مکان عمیق ترین آن است  که فدا کند  و سطح تقسیم می 
گاهی از قرارگیری در یک مکان،  و شامل بی تفاوتی نسبت به مکان، آ
تعلق به مکان، دلبستگی به مکان، یکی شدن با اهداف مکان، حضور 
و  ــی  ک ادرا اولیه سطوح  که دو سطح  بــرای مکان  کاری  فدا و  در مکان 
پنج سطح بعدی سطوح احساسی اســت)Shamai, 1991). جک نسر، 

همین  به  کتابی  در  محیط،  ارزیابانه   _ ذهنی  تصویر  تئوری  صاحب 
نام ضمن اشاره به اهمیت ارزیابی در رفتارهای افراد، با خلق عبارات 
مهرانگیزی شهری دوعامل خاطره انگیزی و ایجاد تأثیر عاطفی و حس 
کایل  قوی را بر مهر انگیز بودن مکان مؤثر می داند )Nasar,2016). برارد 
و همکاران در مطالعه ای به تأثیر ابعاد دلبستگی به مکان در یک محیط 
ک شرایط محیطی و اجتماعی آن  تفریحی و سکونتی و تناسب آن با ادرا
کنین پرداخته اند )Kyle, 2020(. آلتمن حس تعلق  محیط از سوی سا
که این حس، عقاید  محیطی را از تجربه شناختی دانسته و اعتقاد دارد 
 Altman  and( کننده افراد با محیط را شامل می شود فرهنگی مرتبط 
Low, 2019(. الیزابت بروکاتو در مطالعه ای در ارائه مدل تحلیل ارزیابی 
محیطی،  عوامل  کالبدی،  طراحی  )از  عمومی  ک  ادرا عوامل  تأثیرات 
کیفیت سرویس دهی و رضایت مندی) بر ابعاد حس  کارکنان،  شرایط 
کوشش نموده است  تعلق به مکان و خاطره در محیط های خدماتی 
)Brocato, 2020(. فیلیپ ادواردز نیز در مطالعه مجتمع مسکونی مرکزی 
کنین  سیاتل، به مثابه مکانی خصوصی _ عمومی به بررسی ارزیابی سا
کیفی حس  از فضای زیستی به مثابه ساختار فیزیکی، محیط و ارزیابی 
تعلق به مکان در آن محیط پرداخته است)Fisher ,2019). از نظر فریتز 
استیل مهمترین عوامل کالبدی شاخص خاطره مؤثر بر احساس مکان، 
اندازه مکان، درجه محوریت، تضاد، مقیاس، تناسب، مقیاس انسانی، 
فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنوع بصری است )Steel, 2020). جنیفر 
را چگونگی  به مکان  تعلق  بر احساس  نیز شاخص خاطره مؤثر  کراس 
به صورت های  را  اجتماع می داند و خاطرات  با مکان و حس  رابطه 
اجباری  وابستگی  و  روایتی، مادی  و عقیدتی،  ای، معنوی  زندگینامه 
که پژوهش حاضر  کند )Cross, 2019(. با توجه به این  تقسیم بندی می 
کنین  در پی بررسی تأثیر شناختی نقش خاطره بر ارتقای حس تعلق سا
پژوهش  مهمترین  از  برخی  شماره1  جدول  است،  شیراز  شهر  محالت 

گرفته در این رابطه را نشان می دهد. های صورت 
کنون پژوهشی در  گفت،تا   با توجه به مطالعات انجام شده می توان 
بر  اجتماعی  و  کالبدی  خاطرات  شاخص  نقش  شناختی  تأثیر  حیطه 
کنین محالت با توجه به مقایسه بافت قدیم  ارتقای احساس تعلق سا
و جدید در شهر شیراز صورت نپذیرفته و شاخص های مورد ارزیابی در 
کنون مورد آزمون قرار نگرفته است. با توجه به استخراج  این تحقیق تا 
شاخص خاطره تأثیرگذار بر احساس تعلق، نتایج مطالعات در بخش 
که  که معیارهای خاطرات جمعی  مبانی نظری نشان دهنده آن است 
نقش مؤثری در ایجاد تعلق جمعی به مکان دارد، به دو دسته اصلی 
خاطره  انتقال  و  ثبت  و  اجتماعی  تعامالت  و  رویــدادهــا  گیری  شکل 
تفکیک می شود، که هریک از این دوگروه به دو بخش ساختار اجتماعی 
در  تدثیرگذار  فــردی  معیارهای  شوند.  می  تقسیم  کالبدی  ساختار  و 
ساختار  به  مربوط  اجتماعی  تعامالت  و  رویدادها  گیری  شکل  امکان 
تنوع  محیطی،  و  اجتماعی  امنیت  شامل  شهر،  سیاسی  و  اجتماعی 
مراسم  برگزاری  تاریخی،  رویدادهای  وقوع  اجتماعی،  طبقات  قومی، 
کالبدی و فضایی، شامل وجود  و معیارهای فرعی مربوط به ساختار 
انواع فضاهای عمومی و پاتوق ها در مقیاس محله هستند. معیارهای 
فرعی تأثیرگذار در ثبت و انتقال خاطره و تاریخ محله مربوط به ساختار 
اجتماعی و سیاسی محله شامل ثبات و تداوم سکونت ها و معیارهای 
کالبدی، شامل حفظ ابنیه تاریخی  فرعی مربوط به ساختار فضایی و 
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از  و محله، وجود یادمان ها، نشانه ها و حفظ نام ها و اسامی است. 
این رو با توجه به مبانی مطرح شده در ارتباط با مفاهیم مرتبط با حس 

کالبدی خاطره، چارچوب نظری  تعلق به مکان و نیز ابعاد اجتماعی و 
تحقیق به صورت تصویر شماره 1 قابل تبیین و ارائه است. 

جدول شماره 1: بررسی پیشینه تحقیق پیرامون تأثیر خاطره بر احساس تعلق 

تحلیل نتیجهخالصه پژوهشنویسندگان

Azadi
 2017

در  تأثیرگذار  عناصر  بــرروی  مطالعه 
ایجاد خاطرات جمعی در میادین 

قبیل  از  مؤلفه هایی  گردید  مشخص  عمیق  مصاحبه  و  مشاهده  از  استفاده  با 
و  ذهنی  تصور  و  رویـــداد  وقــوع  زمینه سازی  طریق)  سه  ...) از  و  )تجمع پذیری 

گیری خاطره تأثیر دارند.  زمینه سازی برای تداوم خاطره) بر شکل 

بهارستان بیش  و  کتر میادین تجریش  کارا
از فضای آنها در تداوم خاطره حائز اهمیت 

بوده است.

Esmailian
 2018

بـــررســـی شــاخــصــه هــای بـــه وجـــود 
حس  و  جمعی  خـــاطـــرات  ــده  ــ آورنـ

تعلق 

کالبد  که مفهوم  ارزیابی شاخص های خاطره و حس تعلق به مکان نشان می دهد 
مکان ، معنای مکان و فعالیت ها و رویدادهای مکان سه مفهوم پایه ای شکل 

که میزان تأثیرگذاری آن متفاوت است.  گیری خاطرات جمعی است 

تفاوت در مؤلفه های شکل دهنده به این 
را  جمعی  خاطرات  در  تمایز   ، مفهوم  سه 

سبب شده است

Hosseini
 2018

در  جمعی  خــاطــرات  نقش  بــررســی 
باززنده سازی شهر الهیجان

نشان  و  بوده  نمایشی  آیین های  و  پیکره های شهری  ارزیابی  مورد  شاخص های 
کارگیری آثار  می دهد استفاده از هنرهای همگانی متناسب با بافت تاریخی و به 

هنرمندان بومی منطقه و حفاظت از آیین های نمایشی مثل تعزیه

که  جمعی  ســاز  خــاطــره  مؤلفه های  تأثیر 
از  بیش  دارد،  ملت  یک  فرهنگ  در  ریشه 

کالبدیست مؤلفه های خاطره ساز 

Soltani
 2020

بلوار  در  خاطره  شکل گیری  بررسی 
شهید چمران شیراز

کالبدی  کاربران عناصر  کالبد بوده و از نظر  شاخص های اندازه گیری شده معنا و 
اهمیت بیشتری نسبت به فعالیت و معنای اجتماعی بر حس تعلق دارد

جهت  در  بایستی  کــالــبــدی  بــرنــامــه ریــزی 
سیمای  بــهــبــود  و  مــتــنــوع  هـــای  فعالیت 

کاربران فضا باشد  محیط در ذهن 

Khakzand
2020

آیــیــن هــای  تــأثــیــر  روی  ــر  ب مطالعه 
مذهبی بر خاطرات جمعی و حس 

تعلق 

که تغییرات حاصل از آیین  بررسی رویدادهای حسینیه ها و تکایا نشان می دهد 
کالبدی و بصری بودن دارای تأثیرات ذهنی ماندگار  های مذهبی محرم، در عین 

گردد بوده و جزئی از خاطرات جمعی شهر محسوب می 

از  بیش  مذهبی  آیــیــن هــای  جمعی  تأثیر 
کالبدی و نمایشی آن بر ذهن انسان  عناصر 

است
Nofel
 2017

شــاخــصــه هــای  روی  ــر  بـ ــعــه  مــطــال
خاطرات جمعی مؤثر بر حس تعلق 

گیری میزان تأثیرگذاری عوامل مختلف خاطره انگیز  بر حس تعلق و هویت  اندازه 
کالبدی)  شهری با متغیرهایی نظیر )متغیرهای اجتماعی،اقتصادی و 

دارد  باالیی  اهمیت  اجتماعی  متغیرهای 
و آیین های جمعی مهمترین عامل است

Varesi
 2019

بررسی هویت شهری و رابطه آن با 
حس تعلق 

فضای اجتماعی در محله ، امکان نظارت اجتماعی و کنترل بر رفتار دیگران را فراهم 
می کند و سبب ایجاد خاطرات مثبت می شود

میزان  و  کنین  سا زندگی  زمــان  مــدت  بین 
تعلق آنها نسبت به مکان رابطه وجود دارد 

Halbwach, 2015
بررسی تضاد میان خاطرات جمعی 

و فردی و تأثیر بر حس تعلق مکانی

شاخص های مورد بررسی خاطرات جمعی و فردی بوده و نشان می دهد خاطرات 
گروه از خود دارد  و حس تعلق آن ضروری  که یک  گیری تصوری  جمعی برای شکل 

است و به طور پیوسته باید با وضعیت تاریخی تغییر یابد

خاطرات جمعی با توجه به فرهنگ و اداب 
و رسوم هر ملت در هر برهه زمانی متفاوت 

است

Misztal
2017

بر  آن  تأثیر  بررسی خاطرات جمعی 
حس تعلق 

اهمیت  و  تعلق  احساس  و  هویت  درک  در  آن  نقش  و  گذشته  با  ارتباط  اهمیت 
گذشته  در محالت تقویت می شود که توسط پیوند با  احساس هویت جمعی 

انسان  هر  گذشته  و  تربیت  زندگی،  روش 
کالبدی  در نگاه فرد به خاطرات جمعی و 

نقش اساسی دارد

Paez
2017

بررسی عامل مدت زمان سکونت و 
رابطه آن با خاطرات جمعی

خاطره دارای محتوای اجتماعی است چون در حضور دیگران صورت می پذیرد و 
گردد و انسان ها خاطرات جمعی را بیشتر به یاد می آورند سبب احساس تعلق می 

گذر  در  گرفته  شکل  اجتماعی  خــاطــرات 
خاطرات  بــه  نسبت  بیشتری  تأثیر  زمـــان 

کالبدی بر احساس تعلق دارد
 Siew
2017

ــی در  ــع ــم مــقــایــســه خــــاطــــرات ج
شهرهای قدیم و جدید

نسل جدید نمی تواند در خاطرات جمعی  و حس تعلق پدر و مادر خود شریک 
کند  کالبد محیط اطراف درک  باشد و نمی تواند خاطرات جمعی را از 

و  فرهنگ  در  ریــشــه  اجتماعی  ــرات  ــاط خ
مدت زمان سکونت دارد

Lewicka
2018

مطالعه برروی مدت زمان سکونت 
و رابطه آن با خاطرات جمعی

سابقه سکونت در شهر عامل تقویت خاطرات جمعی و حس تعلق است و شهرهای 
مهاجرپذیر دارای خاطرات جمعی کمتری نسبت به شهرهای قدیمی هستند

مدت زمان سکونت مهمترین عامل شکل 
گیری خاطره است

(Motalebi,2019()Mirmoghtadai,2019( کنین محالت تصویر شماره 1: ابعاد تأثیرگذار خاطره بر حس تعلق سا
)R.Cuthert, 2019; Cross, 2019; Hidalgo and Hernandez, 2019(
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3. روش
کاربردی بوده و به شیوه  همبستگی و با استفاده از روش  پژوهش حاضر 
گردیده و فرآیند انجام تحقیق در قالب هفت  تحلیلی _ توصیفی تدوین 
گام تعریف می شود:گام نخست شامل استخراج عوامل خاطره انگیز و 
کنین است. به همین منظور شاخص های  تأثیرگذار بر احساس تعلق سا
خاطره با روش اسنادی _ تحلیلی و مصاحبه عمیق میدانی ریشه یابی 
که  شد و نتایج مطالعات در بخش مبانی نظری نشان دهنده آن است 
کالبدی و اجتماعی _ فرهنگی مهمترین عوامل تأثیرگذار  شاخص های 
که چارچوب  کنین محالت شهر شیراز هستند  بر ارتقای حس تعلق سا
است.  ارائــه  و  تبیین  قابل   1 شماره  تصویر  صــورت  به  تحقیق  نظری 
های  ویژگی  اســت.  تحقیق  اصلی  پرسشنامه  تدوین  شامل  دوم  گام 
کنین به  کالبدی و اجتماعی متغیر مستقل و حس تعلق سا خاطرات 
محل سکونتشان متغیر وابسته است. این پرسشنامه دارای20 سئوال 
کتابخانه ای  که محتوای داده های پرسشنامه به روش مطالعه  است 
به  مربوط  گویه   10 شامل  و  گردیده  تدوین  میدانی  عمیق  مصاحبه  و 
بر  تأثیر خاطرات اجتماعی  به  گویه مربوط  ُنه  و  کالبدی  تأثیرخاطرات 
که سئواالت پرسشنامه به صورت  حس تعلق است و با توجه به این 
گویه  یک  تنها  اســت،  شــده  تدوین  تعلق  حس  بر  خاطره  عامل  تأثیر 
سکونت  محل  به  نسبت  کنین  سا تعلق  حس  کلی  ارزیابی  به  مربوط 
کرونباخ  آلفای  از طریق فرمول  پایایی پرسشنامه  طراحی شده است. 
آماری  تأیید شده است. جامعه  گردیده و  در حدود 0/858 محاسبه 
تحقیق، شهروندان سه محله بافت قدیم و سه محله بافت جدید شهر 
کوکران 300 نفر از  بافت قدیم و  که با استفاده از فرمول  شیراز هستند 
اند.  شــده  انتخاب  ــوردی  م نمونه  عنوان  به  جدید  بافت  از  نفر   342
که  اند  گردیده  انتخاب  سنی  مختلف  های  رده  از  مصاحبه شوندگان 
کن بوده اند و در نهایت داده های  بیش از 10 سال در محله مورد نظر سا
گرفت.  پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Spss  ورژن 24 مورد ارزیابی قرار 
درگام سوم برای ارزیابی میزان همگنی جامعه آماری در بافت قدیم و 
جدید، از آزمون Anowa استفاده شد. از این روش زمانی استفاده می 
شود که بخواهیم مشخص کنیم که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین 
گام چهارم برای بررسی  گروه مستقل وجود دارد. در  میانگین دو یا چند 
رابطه بین تأثیر عامل خاطره بر ارتقای حس تعلق در بافت قدیم و جدید 
از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. ضریب همبستگی 
وابستگی  نمایش  ــرای  ب غیرپارامتری،  شاخصی  یا  انـــدازه  اسپیرمن، 
بین دو متغیر ترتیبی است. البته از ضریب همبستگی اسپیرمن برای 
از این  کرد و اغلب زمانی  کمی )عددی) نیز می توان استفاده  متغیرها 
که شرایط و فرضیه های الزم برای  ضریب همبستگی استفاده می شود 
باشد. سپس  نداشته  پیرسون)  وجــود  همبستگی  )ضریب  محاسبه 
گام پنجم با استفاده از تست تلفیقی Tukey به مقایسه میزان تأثیر  در 
کنین در محالت  کالبدی بر میزان حس تعلق سا خاطرات محیطی و 
این  ــت.  اس پرداخته  یکدیگر)  بــا  مختلف  محالت  )مقایسه  مختلف 

از تجزیه و  فــردی  که هــدف آن مقایسه میانگین  آزمــون روشــی اســت 
گام  تحلیل واریانس چندین نمونه با درمان های مختلف است و در 
تأثیر   Paired- Samples T-Test جفتی   T از آزمــون  استفاده  با  ششم 
کنین نسبت به  خاطرات محیطی و اجتماعی بر ارتقای حس تعلق سا
کرده  محالت مورد سکونتشان و نیز معنادار بودن تفاوت آن را تحلیل 
که برای هر مشاهده دوبار اندازه گیری یک  است. از این آزمون در زمانی 
گام هفتم به منظور  گرفته، استفاده می شود و در  کمی صورت  متغیر 
بررسی همبستگی میان عناصر مختلف تشکیل دهنده مؤلفه خاطرات 
به  کنین نسبت  تعلق سا ارتقای حس  بر  گذار  تأثیر  اجتماعی،کالبدی 
محل سکونتشان از ضریب پیرسون استفاده شده است. این ضریب به 
منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله 
کار برده می  ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به 
شود.  در نهایت با توجه به نتایج پژهش و مصاحبه عمیق به ارائه مدلی 
تعلق  ارتقای حس  بر  تأثیر شاخص خاطره  بهینه  برای عملکرد  جامع 

کنین محالت شهری خواهیم پرداخت. سا

3.1.نمونه موردی 
کوهستانی جنوب  شیراز مرکز استان فارس و بزرگترین شهر در منطقه 
که در 29 درجــه و 38 دقیقه عرض شمالی و 52 درجــه و  ایــران است 
گرفته است. جمعیت شیراز در سال 1395  40 دقیقه طول شرقی قرار 
که این  خورشیدی، بالغ بر یک میلیون و 565 هزار و 572 نفر بــوده، 
کن در حومه شهر به یک میلیون و 869  رقم با احتساب جمعیت سا
هزار و یک نفر می رسد. شیراز پنجمین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران و 
کشور به شمار می رود. مساحت این شهر  پرجمعیت ترین شهر جنوب 
که طول آن 90 و عرض آن از 20 تا 30  کیلومتر مربع است  12 هزار و 990 
کیلومتر، متغیر است )Afsar, K. 2017: 324). شهر شیراز دارای کشیدگی 
که در طول محور شرقی غربی شیراز، نقاط مسکونی  شرقی غربی بوده 
که اهم آنها از نظر مساعد بودن آب و هوا و  متفاوتی وجود داشته است 
کنونی بافت قدیم شیراز  از نظر راه یابی و امکانات توسعه عمومی، محل 
است )Falamaki,2003). محالت انتخاب شده به عنوان نمونه موردی 
سه محله واقع در بافت قدیم به نام محله سنگ سیاه و اسحاق بیگ 
غ و سه محله واقع در بافت جدید شهر شیراز به نام آبیاری و  و بازار مر

گردیده است. اصالح نژاد و هوابرد مطابق تصویر شماره 2 انتخاب 
نمونه موردی در بافت قدیم و جدید به طور مجزا در یک محدوده و 
به صورت همجوار، با توجه به شباهت مؤلفه های فرهنگی و دارا بودن 
گیری در پژوهش  کالبدی و اجتماعی مورد اندازه  ویژگی های مشترک 
با سطح نژادی و اقتصادی هماهنگ مطابق تصویر شماره 3  انتخاب 

گردیده است. 
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4. بحث و یافته ها
این پژوهش به دنبال تأثیرشناختی نقش عامل خاطره بر ارتقای حس 
گردید،  که پیش از این عنوان  کنین محالت است. همانگونه  تعلق سا
برای ارزیابی میزان همگنی جامعه آماری یافته های پژوهش در جدول 

گردید.  شماره 2 استخراج  
تأثیر  میانگین  تفاوت  که  می دهد  نشان   2 شماره  جــدول  داده هـــای 
گروه های مختلف ازنظر آماری معنادار  خاطره بر ارتقای حس تعلق در 
بافت  محالت  در  خاطره  شاخص   P.value  که این  لحاظ  به  نیست. 

قدیم و جدید به طور مجزا، بیشتر از مقدار 0/001 به دست آمده است 
گروه های مختلف از هر دسته وجود  و در نتیجه رابطه معناداری بین 
کالبدی و اجتماعی بر ارتقای حس  گفت تأثیر خاطرات  ندارد و می توان 
کنین در محالت انتخاب شده در بافت جدید و قدیم شهری به  تعلق سا
طور مجزا، تقریبًا مشابه است و انتخاب نمونه موردی به لحاظ تشابه 
در ویژگی ها و همگن بودن در پایان ارزیابی درست بوده است. نتایج 

تأثیر عامل خاطره برارتقای حس تعلق در جدول شماره3 آمده است.

تصاویردر محله های مورد نظربافت و مشخصات

بافت قدیم

مساحت کل:154 هکتار

غجمعیت کل:16742 نفر سنگ سیاهاسحاق بیگبازار مر

بافت جدید

مساحت کل:167 هکتار

کل : 15879 نفر هوابردآبیاریاصالح نژادجمعیت 

تصویر شماره 3:  مشخصات محله های انتخابی 
)source: Shiraz districts 4 and 8 municipalities(

 تصویر شماره 2:  محدوده مورد مطالعه 
)source: Shiraz districts 4 and 8 municipalities(

محدوده بافت جدید محدوده بافت قدیم

محدوده بافت جدید

محدوده بافت قدیم
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نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین حس 
تعلق به مکان و خاطره در تمامی محالت بافت قدیم و جدید رابطه 
رابطه  این  از 0/005).  کوچکتر  داری  معنی  )سطح  دارد  وجود  معنادار 
به صورت مستقیم است و در تمامی محالت رابطه معنادار بوده است. 
کالبدی بر حس تعلق  در جدول شماره 4 تأثیرات خاطرات اجتماعی و 
صورت  بدین  کار  روش  گرفت.  قرار  مقایسه  و  سنجش  مورد  کنین  سا
گر  P.value>0/001 باشد، تفاوت معناداری در آن محله از نظر  که ا است 
کنین با محله مقایسه شده دارد و اختالف  تأثیر خاطره برحس تعلق سا
گر اختالف میانگین محله مورد نظر عددی  میانگین ستاره دار است و ا
کنین نسبت به  مثبت باشد یعنی از نظر تأثیر خاطره بر حس تعلق سا
گر این عدد منفی بود،  محله مورد مقایسه دارای تأثیر بیشتری است و ا

یعنی  مقایسه  دارای تأثیرکمتر است. 

نتایج این آزمون بر عدم وجود تفاوت به شدت  معنادار )تأثیر خاطره بر 
گروه در بافت جدید و قدیم) داللت  حس تعلق در محالت مختلف  هر 
خاطرات  تأثیرات  حیطه  در  که  گفت  تــوان  می  کلی  طور  به  اما  دارد، 
بیگ  اســحــاق  محله  قــدیــم،  بافت  در  تعلق  حــس  ارتــقــای  بــر  کالبدی 
کمترین تأثیر را نشان می دهد. همچنین در بافت  غ  بیشترین و بازار مر
کمترین تأثیر را دارد و در  جدید محله آبیاری بیشترین و محله هوابرد 
حیطه تأثیرات خاطرات اجتماعی بر ارتقای حس تعلق در بافت قدیم، 
کمترین تأثیر و در بافت جدید  غ  محله سنگ سیاه بیشترین و بازار مر
ادامه   در  را دارد.  تأثیر  کمترین  و محله هوابرد  بیشترین  آبیاری  محله 
نتایج سنجش میزان حس تعلق تأثیرپذیر از شاخص خاطره ، در جدول 

شماره5 ارائه شده است.

   ANOWA جدول شماره 2: ارزیابی تفاوت معنادار حس تعلق ناشی از تأثیر خاطره در محالت بافت قدیم  و جدید با استفاده از آزمون

خحس تعلقتأثیر خاطره بر حس تعلق خ کل نر FP.VALUEمیانگینDFنر

کالبدی در بافت قدیم خاطرات 
گروه بین 

گروه درون 
20/50

2710/0
2730/5

2
298

10/25
9/12

1/1240/326

خاطرات اجتماعی در بافت قدیم
گروه بین 

گروه درون 
15/16

1359/5
1374/6

2
298

7/58
4/57

1/6570/193

کالبدی در خاطرات 
بافت جدید

گروه بین 
گروه درون 

21/40
2921/0

2942/4
2

340
10/70
9/38

1/3120/198

خاطرات اجتماعی در بافت جدید
گروه بین 

گروه درون 
16/17

1431/6
1447/7

2
340

8/85
7/03

1/8140/278

جدول شماره 3:  ضریب همبستگی اسپیرمن بین عامل خاطره و حس تعلق

نوع رابطهوجودرابطهمتغیر حس تعلقمتغیر خاطره مندی در محالت قدمت بافت  P.value                             ضریب همبستگی اسپیرمن                         تعداد

بافت قدیم
مستقیمدارد                    0/671                                                  30                                   0/000محله سنگ سیاه

غ مستقیمدارد                    0/443                                                  30                                   0/001محله بازار مر
مستقیمدارد                    0/509                                                  30                                   0/000محله اسحاق بیگ

بافت جدید
مستقیمدارد                    0/331                                                  30                                   0/003 محله آبیاری

مستقیمدارد                    0/271                                                  30                                   0/000محله اصالح نژاد
مستقیمدارد                    0/168                                                  30                                   0/001محله هوابرد

Tukey کالبدی و اجتماعی برحس تعلق با آزمون تست تلفیقی جدول شماره 4:   مقایسه محالت  از نظر تأثیر خاطرات 

P.VALUEانحراف معیارتفاوت میانگینمحله وابستهمحل مبناتأثیر خاطره بر حس تعلقبافت

بافت  قدیم

سنگ سیاهخاطرات کالبدی
اسحاق بیگ

غ بازار مر
-0/3
0/34

0/427
0/427

0/762
0/706

غاسحاق بیگخاطرات کالبدی 0/640/4270/293بازار مر

سنگ سیاهخاطرات اجتماعی
اسحاق بیگ

غ بازار مر
0/05
0/5

0/302
0/302

0/985
0/225

غاسحاق بیگخاطرات اجتماعی 0/450/3020/298بازار مر

بافت جدید

آبیاریخاطرات کالبدی
اصالح نژاد

هوابرد
0/32
0/37

0/212
0/212

0/985
0/312

0/050/2120/415هوابرداصالح نژادخاطرات کالبدی

آبیاریخاطرات اجتماعی
اصالح نژاد

هوابرد
0/11

0/22
0/317
0/317

0/672
0/652

0/110/3170/334هوابرداصالح نژادخاطرات اجتماعی

T- Test کنین محالت بافت قدیم  و جدید بر اساس آزمون جدول شماره 5: میزان تأثیر خاطره بر میزان حس تعلق سا

P.VALUEانحراف معیارمیانگینکمترینبیشترینتعدادتأثیر خاطره بر حس تعلق
کالبدی در بافت قدیم 300402734/223/020/000خاطرات 
کالبدی در بافت جدید 342291322/971/010/000خاطرات 
300483241/862/140/000خاطرات اجتماعی در بافت قدیم
34221815/271/450/000خاطرات اجتماعی در بافت جدید
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تعلق  اســت، میانگین حس  آورده شده  که در جــدول فوق  همانگونه 
در  واحــد  ای  نتیجه  صــورت  به  اجتماعی  و  کالبدی  خاطرات  از  ناشی 
افــراد  تعلق  حس  میانگین  اســت.  شــده  گرفته  درنظر  محالت  تمامی 
گرفته شده در بافت قدیم در  درنمونه مــوردی و جامعه آمــاری درنظر 
کالبدی )3/02+ 34/23) از میانگین حس تعلق افراد  رابطه با خاطرات 
گرفته شده در رابطه با خاطرات   در نمونه موردی و جامعه آماری در نظر 
میانگین  است.  کمتر   P.value<  0/001 با   (41/87 اجتماعی)2/14+ 
گرفته شده در  حس تعلق افراد درنمونه موردی و جامعه آماری درنظر 
کالبدی )1/01+ 22/97) از میانگین  بافت جدید در رابطه با خاطرات 
گرفته شده در  حس تعلق افراد در نمونه موردی و جامعه آماری در نظر 
رابطه با خاطرات  اجتماعی)1/45+ 15/27) با P.value<  0/001 بیشتر 
کالبدی نسبت به  است. بر اساس این ارزیابی میانگین تأثیر خاطرات 
کمتر است ولی  خاطرات اجتماعی بر ارتقای حس تعلق در بافت قدیم 
خاطرات  به  نسبت  کالبدی  خاطرات  تأثیر  میانگین  جدید،  بافت  در 
اجتماعی بر ارتقای حس تعلق بسیار بیشتر است، به نحوی که می توان 

کنین به محالت، در بافت جدید بسیار کمتر از بافت  گفت حس تعلق سا
بر  تأثیرگذار  خاطره  های  شاخص  تشکیل دهنده  عناصر  است.  قدیم 
گرفته  حس تعلق ) تصویر شماره 2 ) در جدول شماره 6 مورد ارزیابی قرار 
کستری و عناصر  که شاخص های خاطره ساز اجتماعی با رنگ خا است 
کالبدی با رنگ سفید در جدول نشان داده شده است. با  خاطره ساز 
از جدول شماره 6 در بافت قدیم، عامل عناصر  نتایج منتج  توجه به 
کالبدی و آشنایی افراد با محله از  خاطره ساز محله از شاخص خاطرات 
خاطرات اجتماعی بیشترین تأثیر و عامل ابنیه تاریخی از خاطره سازی 
کمترین تأثیر را  کالبدی و سازمان های مردم نهاد از خاطرات اجتماعی 
کنین نسبت به فضای زیستی دارند و در بافت  بر ارتقای حس تعلق سا
جدید شاخص عناصر خاطره ساز محله از خاطره سازی کالبدی و روابط 
از  تاریخی  ابنیه  تأثیر و  از خاطره سازی اجتماعی بیشترین  همسایگی 
کالبدی و طبقه اجتماعی همسطح از خاطرات اجتماعی  خاطره سازی 
کنین نسبت به فضای زیستی  کمترین تأثیر را در ارتقای حس تعلق سا

دارند.

5. نتیجه گیری
کنین نسبت  بی شک یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان احساس تعلق سا
به محل سکونتشان، خاطره و مدت زمان اقامت در آن محله است. 
کالبدی و اجتماعی تقسیم می  شاخص خاطره به دو بخش خاطرات 
ارزیابی و تحلیل رابطه بین حس تعلق و  گــردد. این پژوهش درصــدد 
کنین محالت شهر شیراز است. برای آزمون الگوی نظری  خاطره در سا
به  و  گشت  انتخاب  شیراز  شهر  جدید  محله  سه  و  قدیمی  محله  سه 
کنین نسبت به فضای محل  وسیله پرسشنامه میزان حس تعلق سا
سکونتشان استخراج شد. نتایچ این پژوهش بر اهمیت عامل خاطره 
کید  تأ شده  انتخاب  محالت  درتمامی  کنین  سا تعلق  حس  ارتقای  بر 
می نماید. در مورد مقایسه پژوهش های صورت پذیرفته در خصوص 
کثریت مطالعات  گفت در ا تأثیر شاخص خاطره بر حس تعلق، می توان 
انجام شده شاخص مدت زمان سکونت، مهمترین عامل مطرح می 
که در پژوهش حاضر عناصر خاطره ساز محله به عنوان  گردد، حال آن 
مهمترین عامل مطرح می شود و در حوزه خاطرات اجتماعی بر حس 
تعلق، همواره شاخص تعامالت اجتماعی و رابطه فرد با دیگران به عنوان 

پذیرفته  صورت  تحقیق  در  اما  است  شده  مطرح  عامل  تأثیرگذارترین 
شاخص آشنایی فرد با محله به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر ارتقای 
حس تعلق مطرح می شود. فریتز استیل در سال 2020 مهمترین عوامل 
کالبدی شاخص خاطره را  اندازه مکان، درجه محوریت، تضاد، مقیاس، 
تناسب و... و مهمترین شاخص های اجتماعی خاطره را خصوصیاتی 
مهمترین  سال 2019  در  نیز  کــراس  جنیفر  و    ... و  تاریخ  هویت،  نظیر 
شاخص های خاطرات را به صورت های زندگینامه ای و .... می داند 
و آزادی و پرتوی مؤلفه هایی از قبیل زمینه سازی وقوع رویداد و تصور 
ذهنی و زمینه سازی برای تداوم خاطره را بر شکل گیری خاطره تأثیرگذار 
در  مطالعات  نتایج  که  حالی  در   .)Azadi & Partovi, 2018( داند  می 
که معیارهای فردی تأثیرگذار  بخش مبانی نظری نشان دهنده آن است 
گیری خاطرات اجتماعی در این تحقیق شامل شش  در امکان شکل 
روابط  همسطح،  اجتماعی  طبقه  نهاد،  مــردم  های  سازمان  شاخص 
همسایگی، حوادث سالیانه، آیین های جمعی، آشنایی افراد با محله 
کالبدی شامل  و شاخص های تأثیرگذار بر حس تعلق در حوزه خاطرات 
شش شاخص عناصر خاطره ساز محله، نشانه ها، مرکز محله، نام ها 

کنین محالت بر اساس ضریب همبستگی پیرسون جدول شماره6:  میزان تأثیرشناختی عامل خاطره بر  احساس تعلق سا

کنین محالت تأثیر عامل خاطره بر حس تعلق سا
شاخص های خاطره ساز

کالبدی و  اجتماعی  
بافت جدیدبافت جدیدبافت جدیدبافت قدیمبافت قدیمبافت قدیم

تعدادضریب معناداریضریب پیرسونتعدادضریب معناداریضریب پیرسون
0/8510/0003000/5220/012342عناصر خاطره ساز محله

0/7310/0123000/2710/041342آشنایی افراد با محله
0/7010/0233000/2510/000342وجود آیین های جمعی
0/6710/0003000/3720/021342وجود روابط همسایگی

0/6410/0313000/1470/047342وجود حوادث در طول سال
0/5010/0413000/3070/083342نشانه ها

0/4210/0003000/4170/000342مرکز محله
0/4020/0003000/3990/012342نام ها و اسامی

0/3510/0153000/1120/000342طبقه اجتماعی همسطح
0/3120/0033000/1320/041342وجود سازمان های مردم نهاد

0/3050/0013000/1800/016342درونگرایی محله
0/2370/0313000/0120/000342ابنیه تاریخی
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و اسامی، درونگرایی محله و ابنیه تاریخی هستند. سلطانی بیان می 
کالبدی اهمیت بیشتری نسبت به فعالیت  کاربران عناصر  دارد از نظر 
که  اجتماعی در ایجاد حس تعلق دارد)Soltani, et al., 2020)، حال آن 
نتایج تحقیق فوق نشان دهنده تأثیر بیشتر شاخص خاطرات اجتماعی 
کالبدی بر حس تعلق است. حسینی شاخص های  نسبت به خاطرات 
کلی خاطره را پیکره های شهری و آیین های جمعی مطرح کرده و نتایج 
مطالعات نوفل نیز نشان از اهمیت باالی خاطرات اجتماعی داشته و 

 Hosseini, et al.,( شاخص آیین های جمعی را مهمترین عامل می داند
که نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده بیشترین تأثیر  2018). در حالی 
عناصر  و  همسایگی  روابــط  و  محله  با  کنین  سا آشنایی  های  شاخص 
جدول  در  پژوهش  این  نتایج  است.  تعلق  حس  بر  محله  ساز  خاطره 
تأثیرگذاری عوامل خاطره ساز  اولویت بندی میزان  بر اساس  شماره7 
کنین در بافت قدیم با رنگ مشکی و در بافت  بر ارتقای حس تعلق سا

کستری به صورت مجزا آورده شده است. جدید با رنگ خا

کنین محالت جدول شماره 7:   ارزیابی  و اولویت بندی میزان تأثیرگذاری عناصر خاطر بر ارتقای حس تعلق سا

گیری عامل خاطره سازشاخص های خاطره ساز کد شاخص عناصر خاطره  مقایسه تأثیرخاطره بر ارتقای حس تعلق رررررررررررررررررررررررر     شاخص های اندازه 

عناصر 
خاطره ساز 

کالبدی

کیفیت خاطره عناصر خاطره ساز محله1 میزان و 

کیفیت و ماندگاری نشانه هانشانه ها2

کیفیت تعامالت اجتماعی و تمایل به حضورمرکز محله3

شاخص بودن و مانایی نام ها نام ها و اسامی4

عدم دسترسی آسان به مرکز محلهدرونگرایی محله5

جذب توریستابنیه تاریخی6

عناصر خاطره 
ساز اجتماعی

شناخت کالبد محلهآشنایی افراد با محله1

کیفی حضور مردموجود آیین های جمعی2 کمی و  بررسی 

کیفیت و سودمندی روابط با همسایگان وجود روابط همسایگی3

درصد مشارکت در مراسموجود حوادث در طول سال4

طبقه اقتصادی مشابهطبقه اجتماع همسطح5

مشارکت مردمیوجود سازمان های مردم نهاد6

بافت قدیم   بافت جدید  

در نهایت به طراحی مدل عملکرد بهینه تأثیر شاخص خاطره بر ارتقای 
حس تعلق به مکان می پردازیم. در مدل طراحی شده

تصویر شماره 4، برخی از مهمترین متغیرهای زمینه ساز برای طراحی 
مدل پارادایمی تأثیر عملکرد بهینه شاخص خاطره بر ارتقای حس تعلق 

کنین محالت شهر شیراز، مشخص شده است.  سا
که بسترها و شرایط  منظور از متغیرهای زمینه ساز، متغیرهایی است 
الزم برای تحقق عملکرد بهینه عامل خاطره را فراهم می آورند. در این 
مؤلفه  انسانی،  نیازهای  زندگی،  روش  فرهنگ،  های  شاخص  راستا، 
زمینه  با محیط، متغیرهای  انسان  ارتباط  و  اقتصاد  های شخصیتی، 
طرح  تــدویــن  در  راهــبــردی  متغیرهای  دیــگــر،  سویی  از  هستند.  ســاز 
گرفته  پارادایمی عملکرد شاخص خاطره مورد استفاده قرار  واره مدل 
که  است. مقصود از متغیرهای راهبردی آن دسته شاخص هایی است 
ابزارهای الزم برای تحقق عملکرد بهینه تأثیر شاخص خاطره بر ارتقای 
این  نماید.  می  مشخص  را  شیراز  شهر  محالت  کنین  سا تعلق  حس 
متغیرها شامل شاخص خاطرات اجتماعی وکالبدی است. متغیرهای 
در  مؤثر  عــوامــل  شناسایی  و  تعیین  بــر  مستقیم  ــورت  ص بــه  یــادشــده، 

گذارند. مؤلفه های  تحقق هرچه بهتر احساس تعلق به مکان تأثیر می 
بر  را  تأثیرات  بیشترین  که  هستند  هایی  شاخص  مجموعه  اجتماعی 
گیری الگوی عملکرد بهینه شاخص خاطره خواهند  روند تحقق و شکل 
کالبدی بسیار  داشت. شاخص هایی همچون مؤلفه های اجتماعی و 
تحت تأثیر مدت زمان اقامت در مکان هستند. رضایتمندی از فضای 
زیستی نخستین بازخورد توجه به احساس تعلق به مکان خواهد بود. 
کیفیت زندگی و  پایداری اجتماعی، ارتقای حس تعلق به فضا، بهبود 
های  سیاست  در  الگویی  چنین  تحقق  مهم  نتایج  عمومی،  مشارکت 

شهری خواهد بود.
شهری  جدید  محالت  طراحی  در  استفاده  قابل  پژوهش  ایــن  نتایج 
کاربری  است و راهگشای پیشگیری از جرم و جنایت و تخریب و تغییر 
کنین  سا مشارکت  ارتقای  سبب  و  اســت  شهری  فضاهای  مناسب  نا 
میزان رضایتمندی  نهایت  در  و  زندگی  کیفیت  و  اجتماعی  تعامالت  و 
کنین می شود و می تواند نقطه آغازین مطالعه در راستای ارزیابی و  سا
تأثیر شناختی نقش خاطرات اجتماعی و محیطی بر ارتقای حس تعلق 

گردد. کنین نسبت به فضای زیستی محالت تلقی  سا
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کنین محالت شهری تصویر شماره 4:  مدل عملکرد بهینه شاخص خاطره بر ارتقای حس تعلق سا

پیشنهادات 
کنین محالت جدید  کمبود و نقصان حس تعلق در بین سا با توجه به 
شهری و نتایج حاصل از مطالعات میدانی و مستندات موجود در این 
پژوهش، راهبرد هایی برای ارتقای این عامل در محالت جدید شهری 

گردد. به شرح زیر مطرح می 
پیشنهادات کوتاه مدت: 

کنین  1. برای ارتقای حس تعلق و ماندگاری خاطرات کالبدی در ذهن سا
که  گذاری شده و با توجه به این  کوچه ها نام  بهتر است در بافت قدیم 
گذاری شده، بهینه است  در محالت بافت جدید خیابان ها تنها شماره 
کوچه ها با توجه به فرهنگ و خاطرات ذهنی _  که اسامی خیابان ها و 

گردد. کنین محالت شهر شیراز انتخاب  فرهنگی سا

2. با توجه به وجود نشانه ها و عناصر متفاوت معماری در ساختار سه 
این نشانه ها ساختار  از  الهام  با  و  بافت قدیم  انتخاب شده در  محله 
کالبدی محالت بافت جدید با عواملی همچون رنگ، تناسب، بافت و 

گذاری شود. ... نشانه 
3. با توجه به پیچیدگی معابر و ساختار محالت قدیم انتخاب شده و 
گردد تاریخچه و ارزش ها و نقشه محالت  قدمت باالی آنها پیشنهاد می 
کز محالت بافت قدیم  کتیبه در مرا برای آشنایی افراد با محله به صورت 

گیرد.  قرار 
که  روابــط همسایگی  کیفیت  بهبود  برای  4.در محالت جدید شهری 
در  فرهنگی  نهادهای  گــردد  می  پیشنهاد  دارد،  رنــگ  کم  ساختاری 
_ مذهبی و  بــرگــزاری جشن هــای ملی  تا ضمن  محالت تشکیل شــود 
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کنین در امور محله سبب ارتقای روابط و تعامالت اجتماعی  مشارکت سا
گردد.

پیشنهادات بلند مدت: 
انتخاب شده در  که ساختار شهری محالت جدید  این  به  با توجه   .1
کاماًل مدرن بوده و فاقد عناصر اصیل معماری سنتی شیراز  این پژوهش 
و شاخص های خاطره ساز است،  لزوم توجه به مؤلفه عناصر خاطره 
کالبدی بافت قدیم  گردد که ضمن مطالعه ساختار  ساز محله باعث می 
سه محله انتخاب شده و خاطرات متأثر از فرهنگ و آداب و رسوم مردم 
تا عناصر  گردد  تأثیرگذار آن تالش  و استخراج مفاهیم و شاخص های 
خاطره ساز محالت بافت قدیم در سه محله انتخاب شده به صورت 
گوشه سازی ها،  کتیبه ها،  نشانه ها و عناصر معماری نظیر)ساباط ها، 

گیرد. کالبد محالت جدید قرار  کوردرها و روزنها و ...) در  رواق ها، 
برای  فضایی  جدید،  بافت  محله  سه  طرح  در  شود  می  پیشنهاد   .2
قرارگیری مرکز محله و فضای سبز با رویکرد ارتقای تعامالت اجتماعی در 
نظر گرفته شود تا ضمن تقویت درونگرایی، مکانی برای گردهمایی های 
که این امر سبب بهبود روابط همسایگی و در نهایت  گردد  محلی ایجاد 

رضایتمندی سکونتی خواهد شد.
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