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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The role of the sense of belonging in increasing environmental qualities in 

today's cities, which has been neglected and lack of active and effective 

participation of citizens, is very important. The purpose of this research is to 

evaluate the effective factors in the citizens' sense of belonging to urban 

spaces and to determine the effective indicators in strengthening the sense of 

belonging to urban spaces and the degree of realization of these indicators in 

Bandar Bushehr Revolution Square. The type of research is based on the 

applied nature and based on the survey descriptive research method, and the 

location of the research is the Revolution Square (6th Bahman) in Bushehr 

Port, which is one of the oldest squares in Bushehr. The research community 

consists of two fixed groups (shopkeepers) and floating groups (passers-by), 

and the data collection tool in this research is a questionnaire whose reliability 

and validity have been scientifically measured. Then, using the exploratory 

factor analysis method, the indicators have been evaluated. The results of the 

research show that 20 spatial indicators affecting the factors affecting citizens' 

sense of belonging to urban spaces are divided into 6 factors: 

"memorability/local belonging", "accessibility and legibility", "visual beauty 

and spatial diversity", "providing activities", " inclusiveness" and 

"interactivity/presence" are categorized. Finally, solutions such as redesigning 

the furniture and atmosphere of El-Englab Square (6th of Bahman), allocating 

booths of native and local products on a seasonal basis in order to increase 

activities to attract as many people as possible, expanding local celebrations 

of the region and street performances, as well as using appropriate local and 

traditional elements It has been presented with the old texture of Bushehr, 

which can improve the sense of place and the identity of the place in the 

Revolution Square (6th Bahman). 
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Extended Abstract 

Introduction 

From the beginning of creation, human 

beings have had a mutual relationship with 

their living environment, taking advantage 

of it to satisfy their needs. Urbanization has 

created a new type of human-environment 

interaction. An investigation of human 

behavior in the environment can help get a 

good grasp of such a relationship and 

especially the emotional attachment people 

have to the environment. If human needs 

are pinpointed and basic factors of 

citizenship culture and citizens' behavior in 

urban spaces are identified, their sense of 

belonging and attachment to the natural and 

artificial environment can be manifested 

straightforwardly. Global experience shows 

that public urban spaces can be an 

important means for identity formation and 

the development of human sustainability. 

An important and effective theme in 

improving the quality of the human 

environment is the sense of belonging to 

places, which is an important factor in 

shaping the communication between users 

and the environment and will ultimately 

contribute to the creation of quality 

environments. The value of the living 

environment for residents is not confined to 

functional and economic reasons. Part of 

this value seems to be wrapped up with the 

characteristics of the place in symbolic 

meanings, which in turn contribute to the 

identity of the place. Bushehr is one of the 

important commercial ports in Iran, which 

has inherited a special identity and culture 

from the past, with an outstanding 

commercial stance and special interactions 

with neighboring countries. The main 

squares of the city act as main access points 

for the residents. Therefore, in this study, in 

an attempt to identify urban spaces to assess 

the sense of belonging to urban spaces, 

factors affecting the citizens’ sense of 

belonging to Enghelab Square (6 Bahman) 

in Bushehr port were investigated. 
 

Methodology 

The study is evaluative and applied in terms 

of purpose and nature, and is descriptive in 

terms of research method. The research 

study area was Enghelab Square in 

Bushehr. Library and field study methods 

were used simultaneously to collect the data 

required for this study. The data collection 

instrument was a questionnaire. Moreover, 

in the library method, the collected data 

related to the theoretical expressions were 

obtained from internal and external sources. 

In this study, qualitative components were 

used to study and explore the relationship 

of factors affecting identity. In the literature 

review, factors such as the sense of 

belonging, vitality, access, and social 

interactions were discussed. This study 

evaluated the factors effective in promoting 

the citizens’ sense of belonging to Enghelab 

Square of Bushehr. Different methods were 

used to determine the sample size. The 

research population included two groups. 

The fixed population of shopkeepers was 95 

people and the floating population of 

passers-by was 80 people (average visitors 

to the square during busy day and night 

hours)/ the sample size was determined 

using Cochran's formula and simple random 

sampling. Of the total fixed and floating 

population (175 people), 140 individuals 

were selected as the sample size who 

completed 140 questionnaires. Data 

analysis was carried out in the form of 

tables and images and hypotheses were 

tested using factor analysis in SPSS 

software.  
 

Results and Discussion 

The total cumulative variance of the final 

extracted factors must be higher than 60.  

The third condition is that the explained 

variance of each factor alone must be 

higher than 10 so that the relevant factor is 

recognized as a factor affecting the sense of 

belonging. In urban studies, the third 

condition is not met. After determining the 

variance of each factor explaining the sense 

of belonging to urban spaces, the factor 

matrix was rotated so that each of the 

relevant indicators had the highest 

relationship with the relevant factors and 

the conditions for naming and identifying 

the relevant factors, which facilitate the 

score of each indicator of the factor. After 

creating the rotated matrix of factors and 

using the position of 20 indicators 

explaining the sense of belonging in urban 
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spaces in the six factors, the factors should 

be interpreted and named. The naming is 

the same matrix whose factors were 

extracted by principal component analysis 

and rotated by the varimax rotation method, 

which is mentioned in the six factors. The 

first factor plays the most important role in 

explaining the sense of belonging to 

Enghelab Square in Bushehr. This factor is 

called "reminiscence / spatial belonging" 

with the variables "the effect of the square 

on the vitality and dynamism of the old 

texture, the effect of the sense of belonging 

to the field in recalling individual and 

collective memories, the memorization of 

the square for citizens and the degree of 

holding traditional and historical 

ceremonies" being the most relevant. The 

second factor called "accessibility and 

legibility" were highly related to the 

variables "accessibility of pedestrian and 

pedestrian paths to the square, the degree of 

human scale of the walls, the level of 

security (social), the degree of readability 

and the role of the field in becoming a 

symbol or sign of identity". The third factor 

called "visual beauty and spatial diversity" 

was most related to the variables "the 

proportion of the design of the square with 

the old texture of Bushehr, the degree of 

visual attractiveness in the design of the 

square and the effectiveness of the square in 

creating collective and interactive spaces." 

The fourth factor called "supply of 

activities" was mostly related to the 

variables "the rate of citizens' use of the 

space (daily, weekly, monthly), and the role 

of the space in shopping, entertainment, 

employment, etc.". The fifth factor called 

"inclusion" had the highest level of 

relationship with the variables "the presence 

of different population groups (children, 

middle-aged, disabled, etc.) in the space, 

and also the index of the presence of 

citizens during mourning". The sixth factor, 

called "interactivity / presence", was mostly 

related to the variable "the degree of 

diversity of activities (music, street 

performances, etc.) and people's 

participation in the space." 

 

Conclusion 

It should be noted that improving the 

quality of urban squares is a 

multidimensional endeavor and includes 

factors such as social, cultural, and physical 

aspects and economic vitality. Promoting 

the sense of belonging to urban squares is a 

solution that can increase most of their 

urban qualities because it has a direct 

impact on the presence of citizens and 

establishes social interactions that result in 

social and cultural vitality. The increased 

presence of citizens creates an environment 

of saving in terms of demand and has a 

significant impact on the economic quality 

of space. Finally, solutions have been 

proposed to promote the sense of belonging 

to urban spaces (especially Bushehr 

Enghelab Square). 
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 عدم و توجهیکه مورد بی امروزی شهرهای های محیطی درکیفیتنقش حس تعلق در افزایش 
موردنظر  آنچهباشد. قرارگرفته است، بسیار حائز اهمیت می شهروندان و تأثیرگذار فعال مشارکت

 نییو تع یشهر یفضاها بهشهروندان  عوامل موثر در حس تعلق یابیارزباشد، می پژوهش نیا
میدان  در هاشاخص نیتحقق ا زانیو م یشهر یضاهاف موثر در تقویت حس تعلق هایشاخص
 توصیفی تحقیق بر اساس روش و کاربردی ماهیت به توجه با تحقیق . نوعبندر بوشهر است انقالب
ترین باشد و مکان پژوهش نیز میدان انقالب )ششم بهمن( بندر بوشهر، از قدیمیمی پیمایشی
داران( و شناور )رهگذران( تشکیل ثابت )مغازهتحقیق از دو گروه  ها بوشهر است. جامعهمیدان
 روش آن به اعتبار و پایایی که باشدمی پرسشنامه حاضر ها در تحقیقگردآوری داده گردد و ابزارمی

ارزیابی  هااکتشافی، شاخص عامل تحلیل روش از استفاده با شده است. سپس سنجیده علمی
عوامل موثر در حس  بر تأثیرگذار مکانی شاخص 20نتایج پژوهش نشانگر آن است که . اندگردیده

و  یدسترس»، «یتعلق مکان/انگیزیخاطره» عامل  6 تعلق شهروندان به فضاهای شهری به
/  پذیریتعامل»و « شمولیهمه»، «هافعالیت تأمین»، «ییو تنوع فضا یبصر ییبایز»، «ییخوانا

مانند بازطراحی مبلمان و فضای میدان  راهکارهایی گردد. درنهایتبندی میدسته« حضور پذیری
صورت فصلی در های محصوالت بومی و محلی بهانقالب )ششم بهمن(، اختصاص دادن غرفه

 و های بومی منطقهجشن افراد، گسترش بیشتر چه هر جذب برای هاییافزایش فعالیت جهت
 بافت قدیم بوشهر که های بومی و سنتی متناسب باو همچنین استفاده از المان خیابانی اجراهای

 .گردیده است میدان انقالب )ششم بهمن( ارتقا دهد، ارائه در مکان هویت و مکان تواند حسمی
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 مقدمه

 محای  باا فرد عمیق ارتباط از ایگونه بیانگرحس تعلق است که  یمحیط و یانسان اتارتباط ارزیابی در مهم عوامل از

از هر  شیب(. 8: 1394)معصومی و طالقانی ، کندمی احساسرا  مکان و خود بین پنداری ذات هم نوعی فرد آن، در بوده و

در آن جمع  توانندمیکه مردم  ییشناخته شوند، جا موردنظرمقاصد  عنوانبه یعموم یمهم است که فضاها یگریزمان د

بااز  یعماوم یکاه در فضااها انهیساودگرا یکاهش کارکردها  یبمانند. در شرا هاآنشوند، معاشرت کنند و بخواهند در 

 هاینقشاهدر مقاصاد مببات و مطلاوب  عنوانباه هامکان نیاست که ا پذیرامکان یامر زمان نی، اشودمیبرگزار  یشهر

 فضااهای کاه دهندمینشان  جهانی هایتجربه (.Watson & Nikšič, 2017: 860) باشند حضورداشتهکاربران  یذهن

اجتمااعی باشاند و  توساعه و تعاامالت و فرهنگای هاایارزش نماایش برای بستری مناسب توانندمی در شهرها عمومی

)حبیبای و محسوب گردناد  انسانی پایدار توسعه و اجتماعی سازیهویتو  شهروندان هویت پذیری همچنین بستری برای

 (.2: 1397دیگران، 

« معاانی»از  متأثر مکان حس. است معماری به فضای بخشیکیفیت راهکارهای ترینمهم از فضایی معنامندی امروزه 

باا  مکان حس ،کنندمیمطرح  پدیدارشناسان بر مبنای دیدگاهی که .است اجتماع رفتاری-روانی قراردادهای از بسیاری و

  یمحا راتییاتغ(. 744: 1394، همکااران)بهرامای و  یابادمیو ارتباط با مکاان معناا  روزمره هایفعالیت و نمادها کدر

ماردم سااکن در  ی(، شهر خود حافظاه جمعا1982) 1ی. به گفته روسشودمی یحافظه شهر رییباعث تغ زیشهر ن یکالبد

 هایسااختمانمکاان خااص و  کیا نیرابطه با" عنوانبه یمکان توس  روس مفهوم .است یشهر و کانون حافظه جمع

 طورباهدر مکاان  ی. روابا  اجتمااعشاودمی فیتوصا "یهم منفرد و هم جهان" عنوانبهاست و  شدهتعریف "درون آن

 یکایزیف یاجازا ریو ساا هااابانیها، خچارچوب، ساختمان نیدر ا. گذاردمی تأثیرآن مکان  تیو شخص تیبر هو میمستق

 .کنندیرا فراهم م یشهر تیهو یریگدرون مکان، شکل یحافظه شهر کیشهر، همراه با 

 یابیاباه محال آن، قابال ارز یبدون وابساتگ ،دهدمیمکان رخ  کیکه در  یهر اقدام گویدمی( 1984نوربرگ شولتز )

با فارم،  ،یانتزاع تیموقع کیاز وجود است و عالوه بر  ناپذیرجدایی یشولتز، مکان جزئ-نوربرگ دگاهی. بر اساس دستین

 نامناساب، توساعه دلیل به امروز  .(Zeybek, 2020: 188) دهدمی تیمواد خود، به آن محل شخص ریبافت، رنگ و سا

 تغییرات موارد، اغلب در. است مکان شده از مردم تصور و احساس در تغییر موجب آن به بستگیدل و مکان حس تضعیف

 کاه کساانی برای مخصوصاً است، شدهمعناها  و هاارزش رفتن بین از موجب ،هافعالیت و کاربری نوع فیزیکی، محی  در

 موجاب ، آن فقادان اسات، مکاان از خاواص ،بستگیدل و معنا کهازآنجایی. اندشده وابسته محی  یک به طوالنی مدت

که  کندمی( استدالل 2010)2 کارمونا و همکاران  (.4: 1395)جاللی مقدم،  شودمی آن هویت و مکان حس ضعیف شدن

 یاجتمااع ندیاز فرآ یتجربه که در آن نقش مهم کی قیاز طر نیمع یدوره زمان کیمحله در  یفرهنگ-یاجتماع یژگیو

 ئاهرا در ارا ندیفرآ نیا یعموم ی. فضاشودمی تیاست، تقو یفرهنگ سازیهمسانو  یوجود دارد که شامل تعامل اجتماع

معنادار اسات و ماردم باه خااطر  یقلمرو اجتماع کی یعموم یفضا نی. بنابراکندمی لیمناسب تسه یکیزیف  یمح کی

 لیمحلاه اسات کاه پتانسا کیا یطراح یمهم برا یژگیو یکاین .بخشندمیبه آن معنا  یاجتماع یکپارچگیدر  شنقش

تادارک  دیابا یکیزیف  یمح یکه طراح دهدیمنشان  ودارد.  از فضا کنندگاناستفادهمکان را به  بستگیدلمعنا و  عرضه

از مکاان  ییمعنا ،درنتیجهکند و  قیاستفاده از آن تشو قیرا از طر یتا تعامل اجتماع ردیرا در نظر بگ یعموم یبهتر فضا

از  شاتریب اریبسا یخاود ارزشا زیساتمحی  یکه ساکنان برا رسدمی، به نظر درمجموع (.Chitrakar, 2016: 4) بسازد
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مکاان و  هاایویژگیباا  نینمااد یدر معان رسدمیارزش به نظر  نیاز ا یدارند. بخش یو اقتصاد یصرفاً عملکرد لیدال

ماردم و  نینامشاهود با لاهمعام کیدر   یمح تیفیک نیشده است. ا دهیچیپ کندمیمکان  تیمعنا در هو نیکه ا یسهم

 (.Bruce Hull et al., 1994: 117) مکان وجود دارد

 یابیالذا ارز شد خواهد ندهیدر آ متعددی مشکالتسبب به وجود آمدن  یشهر یوجود بحران در حس تعلق به فضاها 

ایان  روازایان در شاهرها محساوب شاود. یضارور یامار، یشهر یعوامل موثر حس تعلق شهروندان به فضاها زانیم

در افازایش  دارد خاص میدان، ساعی طوربهپژوهش با بررسی عوامل موثر بر حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری و 

 .محیطی فضاهای شهری قدم بردارد هایکیفیت

ی فرهنگا هاایویژگیمانناد دیگار شاهرهای تااریخی دارای  کاه  است تجاری مهم کشور بندرها ازجمله شهر بوشهر

 ازسااکنین ایان بنادر  خااطرتعلقو حس  ، نمود مشخص این هویت و فرهنگ در نحوه استفاده مخصوص به خود است

ت با تحاوالبا گذشت زمان و هم سو شدن با فرهنگ جهانی بوشهر این بندر بنابر اصلی شهر قابل دریافت است هامیدان

 هاایکنشو  کمرناگ شادن هویات. هماراه باوده اساتتاریخی خاود  هامیدان ویژهبهشهری خود در فضاهای  معنایی

 اسات. هامیدان ،فضای عمومی است، امروزه مسئله اصلی فضاهای شهری دهندهشکلکه محور اصلی  هامیدان اجتماعی

در  ویژه میدان است. طوربهفضاهای شهری به شهروندان عوامل موثر بر حس تعلق مسئله مطرح در این پژوهش ارزیابی 

شاهروندان باه فضااهای  خااطرتعلقفضاهای شهری به ارزیابی حاس  یابیهویتدر این پژوهش در پی  خصوص نیهم

 شادهپرداختهمیدان انقالب )ششم بهمان( بنادر بوشاهر  به شهروندان خاطرتعلقحس  در موثر عوامل یبه بررس ،شهری

 .است

 

 مبانی نظری

با انسان  .پذیرندمی تأثیرو از هم  گذارندمی اثربر هم  ایگونهبه که باشدمی، ارتباطی دوطرفه انسان و محی  ارتباط

رفتار و  دهدمی افضاها معنو  هامحرک، رویدادها از ، به برخیوجود دارد محی  خودکه در فرهنگی  هایارزشبه  توجه

صورت  سختیبهاز هم  هاآنتفکیک که  اندشدهتلفیقدر هم  قدریبه حی  و رفتار. مدهدمیانجام  هاآن خود را بر طبق

  .(3: 1398اصل،  خسروشاهی و بلیالن )باطنی گیردمی

 اجتماعی محی  عنوانبه مکان تعریف بر تاًعمد، مکان به تعلق حسگوناگون  ابعاد خصوص در شدهانجام هایپژوهش

)معصومی  گرددمی تعبیر اجتماعی هایمحی  از تعلقبه  هم مکان به تعلقعمدتاٌ و در بیشتر اوقات، بنابراین  ،دارند تأکید

خصوصیّات شهر، شهرنشینی، اخالق  و هاویژگیحکیم مسلمان در کتاب المقدمه به  خلدونابن (.3: 1394و طالقانی ،

این نتیجه  ،دقیق کتاب بامطالعه. کندمی اشارهشهر  توسعهمردم در روند رشد و  تأثیرشهر و  شهروندی و رابطة انسان با

و تعلّقات اجتماعی افراد  مردم هایمشارکتتوجّه به  خلدونابنشهر مطلوب از دیدگاه  صفات ترینمهمآمد که از  حاصل

 کردن درک پدیدارشناسان، با توجه به دیدگاه(. 73: 1394و امیری،  زادهنقی) ان استنسبت به محل زیست خود و دیگر

 قادر است حسکه این  گرددمیمحسوب  مکان حسنی امعاز  ییک عنوانبهبا مکان،  مرتب روزمره  هایفعالیتنمادها و 

حس ساخت مکان  (.2: 1393و جباریان، نیاعلی) پیدا کند گسترش ،زمان گذر طی و دیآ وجود به انسان زندگی مکان در

باورها  یعنی) یشناخت( و یرفتار اتیتعهدات و ن یعنی) یاحساسات و عواطف(، همبستگ یعنی) یعاطف هایحوزه انگرینما

نسبت داده   یفرد به مح کیاست که توس   ینینماد یمکان است. حس مکان بر اساس معان کیو ادراکات( نسبت به 

فرد است که از تجربه  کیتوس    یمح ریدر تفاس شتریبلکه ب ست،ین یکیزیف  یمح یحس مکان ذات ن،ی. بنابراشودمی

  (.Kylie Smith, 2011: 62) شودمی جادیاو در جامعه ا

معاصر آن را  یاست که جامعه غرب یزیچ ت،یبشر خیها در طول تارهمه فرهنگ یمشترک برامفهوم و  تجربه یک
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که تجربه هر فرد از حس مکان  رسدمیاست، اما به نظر  جیرا دهیپد کیاگرچه  حالباایناست.  دهیحس مکان نام

آن  لیدر مورد مکان و تحل( 1964) 2لوکرمن دگاهیبه دهم  1رلف(. Spittles, 2015 :104 ) تاس فردمنحصربه

 هامکانمؤلفه است.  ترینمهم "معنا" ،کندمیکه لوکرمن راجع به مکان ارائه  ایمؤلفهشش نیاست. از ب کردهاشاره

 بیترک عنوانبه هامکانکه  گویدمیاساس، لوکرمن  نی. بر اشوندمیمردم مشخص  یو با اعتقادات و باورها معنادارند

 نیهستند. رلف همچن توسعهدرحال ژهیو هایموقعیتدر  ایو  اندیافتهتوسعه ازاینپیش و فرهنگ عتیاز طب ایپیچیده

و معنادار  کپارچهی دهیپد کی عنوانبهکه  منسجم است وجودیبلکه  قطه نیست یک ن مکان فق   کیکه  دهدمیادامه 

 (.Abbaszadeh et al., 2015: 24) کندمیایفای نقش 

 قیاز طر و شودمی فیخاص تعر هایمکانافراد و  ایافراد  نیب وندیپ ای یعاطف وندیپ جادیا عنوانبه یمکان بستگیدل

گفت  توانمیبر این اساس  (.Ujang, 2009: 157) شودمی انیمتقابل عواطف، دانش و باورها و رفتار و اعمال ب تأثیر

)بهزادفر،  تقدم دارد تی، در مورد انسان وجود بر ماه3انسان است. به گفته سارتر ،دارد تیکه دغدغه هو ایپدیدهتنها 

 :Shukran Qazimi, 2014) «تأثیرفکر، عمل و » ؛تمرکز دارد یاساس ندیبر سه فرآ تیهو ندیفرآ هینظر (.25: 1386

 یشامل ابعاد نی. اشودمی سازیمفهوماو  یکیزیف  یفرد و مح کی نیب یمکان بر حسب ارتباط شناخت تیهو (.308

و  کندمی میرا تنظ یتعامل اجتماع  ی. محکندمیاو مشخص  یکیزیف  یفرد را در رابطه با مح کی تیاست که هو

 تیمکان اشاره دارد، نه هو کیمکان به رابطه فرد با  تیو حفظ کند. هو جادیتا خود را ا دهدمیبه فرد اجازه  نیهمچن

مرتب  است. از  طشانیو ادراک افراد در ارتباط با مح یمکان با معان تیهو(. Kylie M. Smith,2011: 64) خود مکان

غیر را با مفهوم  نی( ا1999) ی. عارفکندمی فیتجربه مکان را تضع عو تنو بستگیدلمعنا، عمق  ت،یدست دادن هو

 یفرهنگ ،یکیزیف نهیزم کیاست که در  یمکان یبا معان یکیزیعدم ارتباط مناظر ف دهندهنشان نی. اکندمیمرتب   مکان

  (.Ujang, 2009: 157) وجود دارد ترگسترده یو عاطف

که  گرددمیایجاد  «فرد، محی  و دیگران»تعلق به مکان از ارتباط سه مفهوم اصلی  گفت حس توانمیبر این اساس، 

 نیازهای گوناگون از و همچنین با احتساب سطوح کالبدی عناصر و هافعالیتبا در نظر گرفتن  محیطی هایطراحی در

 هایپژوهشو با توجه به  طورکلیبه(. 7: 1394)معصومی و طالقانی ، کنندمیایفا  را اساسی این سه مفهوم نقشی انسانی،

)جوان فروزنده و مطلبی، به مکان اشاره کرد بندی را برای حس تعلق  دودسته توانمی مختلفی که صورت گرفته است،

و عالقه اندک به  یاست که با انتخاب مکان زندگ «یتعلق انتخاب» اصطالحبهدر مورد تعلق،  دگاهید(. یک 32: 1390

را فراهم کند  گرید هایمکانمکان امکان اتصال به  نیمهم است که ا اری. بسشودمیمشخص  یدر جامعه محل تیعضو

بر در محی  که است « تعلق اجتماعی»(. دیدگاه دیگر در مورد Jørgensen, 2010: 8) روزمره راحت باشد یزندگ یو برا

از  نوعی نیزو محی   تشکیل یافتهمحی  اجتماعی  نظریه پایه بر و شودمیانجام  اجتماعی هایتعاملو  هاکنش اساس

. همچنین کندمیرا جستجو خود  خاطرتعلقکه فرد در آن  دارددر اختیار اجتماعی را  عنصرهایاز  ایمجموعه و تعلق

از سوی طراحان  معنایی هایمؤلفهو توجه صرف به ابعاد کالبدی و فرمی بدون اشاره به  اجتماعی ابعاد به توجهیبی

ت بین ، ضرورت شناسایی و بررسی این تفاودرنتیجهو  شهری وجود دارد هایمحی مهمی است که در  از عواملشهری، 

  (2-1: 1394)حیدرنتاج و علوی،  کندمیشهری را نمایان  هایمحی از فضاها و  کنندگاناستفادهطراحان شهری و 

و  کنندیدرون شهر استفاده م یهاکه از مکان یتجربه و درک افراد دیو معنادار، با یادماندنیبه یهامکان جادیا یبرا

                                                           
1 . Relph 

2 . Lukermann 

3 . Sartre 



  152                                ...                        یشهر یعوامل مؤثر بر حس تعلق شهروندان به فضاها یابیارزامیری و همکاران / 

 فضایی و زمانی ابعاد و داده معنی ما زندگی به هاخاطره (.Ujang, 2009: 157) شود ییشناسا کنند،یم یدر آن زندگ

 افزایش نیز آن اهمیتدرجه  باشد، بیشتر واقعهیک  در درگیر افراد تعدادکه  اندازهبه همان  .کنندمی دارجهت را ما زندگی

 ترتیب، بدین. باشندمی ارزشدارای اهمیت و  ،اندجاماندهبه یی که از یک واقعهاشیافضاها و  و همچنین کندمیپیدا 

 صورتبهخاطره  تداعی و یادآوری/هانام، هامکاناشیاء،  مانند عناصری و خاطره/واقعه صورتبهخاطره  گیریشکل فرآیند

 (.92: 1400 ،عباس زادهو  پوراکبرشود ) شامل تواندمی( 1تصویر )

                  
 (92: 1400،عباس زادهو  پوراکبرمنبع: ) ؛خاطره گیریشکل فرآیند .1 شکل

 

بر  بستگیدل ندیکه در طول فرآ نینماد یاز معنا ایآرایه رایبسازند ز تیهو دهدمیبه مکان به افراد امکان  بستگیدل

(. Kaylene A. Sampson And Colin G. Goodrich, 2009: 209) کندمی، فراهم شودمی دهیآن کش یرو

 یخاص و معان ییایمنطقه جغراف کیبه  مدتطوالنی یعاطف وندیپ کیتجربه  عنوانبه توانمیرا  یمکان بستگیدل

 جادیتجربه حس تعلق را در افراد ا نیکرد. ا فی، تعرکندمی رییکه در طول زمان تغ یوندیپ نیبه چن شدهدادهنسبت 

خاطرنشان  2دی دی پرکینز و 1بی بی بروون که طورهمان. کندمی لیتبد هاآن تیرا به لنگر هو یکه مکان کندمی

در طول  و افتد،یاتفاق م یاوقات بدون آگاه یمببت است که گاه باتجربه ییوندهایشامل پ یمکان بستگیدل»: دنکنیم

) . شودیم جادیا هاآن یکیزیف-یاجتماع  یها و محگروه ای افراد و نیب یو شناخت یعاطف ،یرفتار یوندهایزمان از پ

Javier Escalera-Reyes, 2020: 5.) 

 هایگروهاشاره دارد که در آن  ییکه به فضا شودمیمربوط  "یجمع یفضا"به مفهوم  یتا حدود یشهر یفضا

 ییایبار توس  معمار اسپان نیکه اول یبا هم تعامل دارند، مفهوم یرقابت یو بر مبنا کنندمی یمختلف در کنار هم زندگ

 یعمدتاً مبتن یخیتار ازنظر یشهر یباز عموم یفضاها وممفه (. et al Cho. ,2015 :149) شد شنهادیپ 3سوال مورالس

روزمره مردم  یدر زندگ یوجود یفضاها نقش نیا رایمردم بوده است ز یو اجتماع یاقتصاد یازهایاز ن تیبر حما

قرار گرفتن  ایخود  یاسیاراده س یتبادل اطالعات، تجل ،یزندگ هیاول یازهایبه دست آوردن ن یبرا هاآن. مردم از اندداشته

در  یخیتار هایمحی از  یاریبس یاقتصاد-یدر عملکرد اجتماع راتیی. تغکردندمیاستفاده  یشهر هایفعالیتدر مرکز 

 یاتیح تیاز اهم گرید یباز عموم یدر فضاها یکیزیحضور ف شد. هاآناستفاده از  یالگوها رییطول زمان منجر به تغ

که در طول  رهیو غ یفرهنگ یدادهایرو ،یمردم هایجشنوارهمانند تجارت،  لیاص یاز کارکردها یاریست. بسیبرخوردار ن

، اندشدهتصاحب یحیو تفر یمراکز فرهنگ د،ی، توس  مراکز خردادندمیرخ  یباز شهر و یعموم یدر فضاها خیتار

 رهیو غ یباز د،یاطالعات، خر نی. تبادل آنالاندکردهمهاجرت  یمجاز یایبه دن گرید یاز کارکردها یبرخ کهدرحالی

 دهدمیاز مطالعات نشان  یهمچنان ادامه دارد. برخ یشهر یباز عموم یحضور در فضاها یانسان برا لی، تماحالبااین

 شودمی یناش خودخودبهنشده و  ریزیبرنامه یمعاشرت و شرکت در برخوردها یانسان برا یاساس ازیاز ن نیکه ا

                                                           
1 . B.B. Brown 

2 . D.D. Perkins 

3 . Sola`-Morales 

موجب 
/  یادآوری
تداعی 
خاطره

عناصری 
مانند اشیا، 

هامکان نام
واقعهخاطره
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(Watson & Nikšič, 2017: 859.)  

که  یی. جاشودمی آمیختهدرهمو رفتار  کیبناها، فضاها، تراف یدانست که در آن معان یدانیم توانمیشهر را 

 یاز شهرها یاریبس در. شوندمیروزمره حک  یو زندگ یشهر نماد نگاریدر  بارهیکبهو رواب  قدرت  هاایدئولوژی

محل بحث  عنوانبه ونانیآن در آگورا  شهیوجود دارد که ر یو دموکراس یعموم یفضا نیب ایدیرینهرابطه  ،یغرب

کنش  تیتا قدرت را بر حسب ظرف کندمیاستفاده  یعموم یسنت کنش در فضا نی( از ا1986) 1است. آرنت یعموم

و  کنیممی تیما رابطه خود را با آن تقو ،یشهر یبا حرکت در فضا (.Dovey, 2001: 267) کند فیتعر یجمع

مکان همگام شده است. -روزمره زمان یروال زندگ بااست که  منظم یکل ساختار کی یاجتماع یکه فضا آموزیممی

و افکار  یعاطف یوابستگ ،ییروزمره ما، حس تعلق، آشنا یروادهیپ یهاوهیاز ش یناش یو تعامالت اجتماع یحس راتیتأث

  (.Wunderlich, 2008: 136)  دهدیخاص پرورش م یشهر یهامکان یرا برا

 تبادالت ی برایمحل ،آن حومه و شهر مردم شدن جمع یبرا یگاهیجا عنوانبه، میدان معمواًل یرانیا یشهرها در

 نیز گهگاه و انیسپاه رژهبه مردم، مکانی برای  رسانیاطالعمحل  ،یجمع حاتیتفر و ورزش نمودن برگزار، یاقتصاد

نظام  بررسیبا  (.111: 1388 )ابراهیمی،است  گرفتهمیقرار  مورداستفادهو مطرح بوده  انیخاطو  مجرمان هیتنب منظوربه

دو نوع اصلی میدان که  نمود ادعا توانمیاحتماالً  ،هاآنخاص موجود در  مراتبسلسلهتوجه به سنتی شهرهای ایران و 

 و ترینمردمی عنوانبه، رسمی تشریفاتی هایمیدانمحلی و  هایمیدان .وجود داشته است ایراندر فرهنگ سنتی 

 جنبه تشریفاتینیز که ارگ،  میدانیا میدان اصلی شهر همچنین و  اندداشتهنقش محلی  بازارهای و فضاها ترینعمومی

 دانیم(. 43)پاکزاد و دیگران،  است داشته قرارشهر  ینحکومتی و مسئول هایسازمانو  نهادها اختیاردر  آن بیشتر بوده،

توس  که  ماست یشلوغ شهر یزندگ یبرا ایواحهعناصر در قلب شهر صحنه و  ترینمهماز  یکی عنوانبه یشهر

 آلایده دانیم کی. رودمیشده و توس  عموم مردم به صحنه  نیتزئ یطراح هایویژگیبا  و قاب شده است هاساختمان

 (. yang & kang, 2007: 61) شدن است دهیدو  گرانید دنیارتباط، د یاستراحت، برقرار منظوربهمردم  یبرا

دو  ایرابطهکه رابطه انسان و محی  حس تعلق به فضای شهری ابتدا از  هایشاخصبه  دستیابی منظوربهبنابراین، 

هر دو  انسان و محی  .محی  آگاه شویمکه بتوانیم در وهله اول از ماهیت نوع پیوند انسان و  کنیممی آغاز سویه است

رفتار را و  کندمیانسان متناسب با شرای  محیطی رفتار  درواقع، شوندمی متأثرو از هم  ندتأثیرگذار برهم نوعیبه

که محی   نتیجه گرفت توانمی ،کنترل هایتئوری استناد به با .نمودمستقل از رابطه درونی آن با محی  درک  تواننمی

 حس پایه بر که مکان به تعلق .دارد گوناگون هایگروهافراد و  توانمندیو  هاارزشاحساس  تشکیلاساسی در  ینقش

و نکته  با محی  است انسانولی سطحی باالتر از حس مکان است و نتیجه این حس تعلق پیوند  آیدمی وجود به مکان

که  شودمی تعبیر اجتماعی هایمحی  به تعلق عمدتاً مکان به تعلق حائز اهمیت در مطالعات تعلق مکان این است که

 .باشدمیپررنگ بودن بُعد اجتماعی در این حس تعلق به مکان  دهندهنشان

و رواب  اجتماعی( و زمان  هاشبکه)جغرافیایی(، فضا ) مکان مقوله سه با است هویت شدهداده توضیح که طورهمان

 )محیطی(، اجتماعی ، همچنین سه عامل؛ کالبدیشودمی متأثر مقوله سه تحوالت این و هاویژگی از و دارد پیوند)تاریخ( 

 خاص فضای شهری هستند و همچنین سه طوربهحس تعلق به مکان یا  دهندهشکل ،ادراکی شناختی)فردی و جمعی( و 

 «فضایی و انعطافسرزندگی، تعیین »شامل  شد قرارگرفته موردبررسی تفصیلبه شهری که هامیدان اصلی ویژگی

حس تعلق به فضای شهری )میدان(  هایشاخص عنوانبهبه عوامل زیر  ،صورت گرفتهمطالعات  بندیجمع. از باشدمی

                                                           
1 . Arendt 
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 زیر است:  قراربهکه  شد یافتهدست

 

 

 پژوهش  مفهومی چارچوب .2 شکل

 روش پژوهش

کاربردی و بر اساس روش در دسته تحقیقات -ارزیابی هایپژوهش ازجملهاز نوع هدف و ماهیت،  موردنظرتحقیق 

گردآوری اطالعات  منظوربه. باشدمی. محدوده مطالعاتی پژوهش میدان انقالب واقع در شهر بوشهر گیردمیتوصیفی قرار 

اطالعات در  آوریجمع. ابزار است شدهاستفادهمیدانی  و ایکتابخانهاز دو شیوه  زمانهم طوربهاین پژوهش نیز  موردنیاز

نظری  هایبیاناطالعات مربوط به  آوریجمع ایکتابخانهو در روش  شودمیپرسشنامه انجام  صورتبهاین پژوهش 

. است شده قرارگرفته مدنظرکیفی  هایمؤلفهاست. در تحقیق پیش رو  آمدهدستبهتحقیق که با منابع داخلی و خارجی 

. در جریان بررسی اندقرارگرفته کندوکاوو  موردمطالعهبر هویت  تأثیرپذیر و تأثیرگذاربه این صورت که رواب  عوامل 

 پژوهش این گرفت. قرار موردتوجه...  ادبیات تحقیق عواملی چون حس تعلق، سرزندگی، دسترسی و تعامالت اجتماعی و

 در نمونه حجم تعیین برای. پردازدمی بندر بوشهر به میدان انقالبشهروندان حس تعلق  یدر ارتقا ثرؤعوامل م ارزیابی به

برابر  دارانمغازهاز دو گروه؛ جامعه آماری ثابت جامعه آماری این پژوهش . شودمی استفاده مختلفی هایروش از تحقیقات

 وآمدپر رفتساعات  به میدان در کنندگانمراجعهنفر )متوس   80نفر و جامعه آماری شناور رهگذران برابر با  95با 

از  نفر 140تعداد ، تصادفی ساده گیرینمونهروش و بر اساس  کوکران فرمولکه با استفاده از  شودمی( تشکیل روزشبانه

نیز  پرسشنامه 140تعداد در ادامه و  شودمیانتخاب  حجم نمونه عنوانبهنفر(  175کل تعداد جامعه آماری ثابت و شناور )

از نیز  هافرضیهتحلیل و آزمون  رفته است ودر قالب جدول و تصویر صورت گ هاداده وتحلیلتجزیه .گردیده استتکمیل 

 .شودمیانجام  SPSS افزارنرمروش تحلیل عاملی در 

 زیر است: قراربه واقع در منطقه دارانمغازه یعموم هایویژگی
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 دارانمغازه یعموم هایویژگی .1جدول 

 در مغازه به سال تیمدت فعال تحصیالت سن جنسیت

 4 سال 5 زیر 4 زیر دیپلم 4 سال 20زیر  44 مرد

 8 سال 15تا  5 25 دیپلمفوقدیپلم و  8 سال 35تا  21 30 زن

 32 سال 25تا  16 40 لیسانس 32 سال 50تا  36  

 15 40تا  25 5 لیسانسفوق 15 سال 65 تا 51  

 15 به باال 40 0 دکتری و باالتر    

 

 زیر است: قراربه واقع در منطقهرهگذران  یعموم هایویژگی
 

 رهگذران یعموم هایویژگی .2جدول

 تحصیالت سن جنسیت

 2 زیر دیپلم 2 سال 20زیر  25 مرد

 20 دیپلمفوقدیپلم و  41 سال 35تا  21 41 زن

 34 لیسانس 13 سال 50تا  36  

 5 لیسانسفوق 10 سال 65 تا 51  

 5 دکتری و باالتر    

 

 موردمطالعهمحدوده 

. این گرددمیمهم بافت قدیم بوشهر محسوب  هامیدانمیدان انقالب واقع در قسمت شمالی شهر بوشهر و یکی از 

لیان  پیاده راه خیابان انقالب از سمت شمال، کنندهمتصلمیدان از سمت غرب، شرق و شمال به دریا راه دارد. این میدان 

 .باشدمیخیابان نواب صفوی و حافظ از جنوب  از سمت شرقی و غربی،

مانند خیابان لیان  پیاده محوراطراف خود به یک فضای  هایخیاباناست در طرح تفصیلی این میدان به همراه  ذکرقابل

میدان انقالب و  ،است مشاهدهقابلکه تصویر زیر  طورهمان. شد تبدیل خواهد ه،شد نشان 4و  3شماره که در تصویر 

شبکه  عنوانبهلیان غربی و شرقی، خیابان انقالب و خیابان حافظ  پیاده راه؛ گاهیگرهمسجد پیرزن از نقاط اصلی و 

 .گردندمیسطوح این سازمان فضایی محسوب  عنوانبهتجاری  هایراستهارتباطی و 

 
 قلمرو پژوهشمعرفی  .3 شکل



  156                                ...                        یشهر یعوامل مؤثر بر حس تعلق شهروندان به فضاها یابیارزامیری و همکاران / 

 
 نقشه سازمان فضایی وضع موجود .4شکل 

 

 هابحث و یافته

 پاس. قرارگرفته است موردسنجش پرسشنامه قالب در هاشاخص عاملی، تحلیل روش کاربست منظوربه پژوهش این در

حس تعلق باه  کنندهتبیینشاخص  عنوانبه (هاسؤال) معیارها کهنحویبه SPSS افزارنرم محی  به اطالعات واردکردن از

 سیمااترل یباه تشاک عاملی، تحلیل دستور از استفاده با. اندقرارگرفته ردیف در (هانمونه) هاپرسشنامه ستون و میدان در

 در میدان انقاالب بوشاهر در هاشاخص از کدامهیچ عددی مقادیر ،شدهانجام مدل که بر طبق شدپرداخته  اطالعات هیاول

 باارا  معنااداری ارتباط کی موجود، هایشاخص همه که ین معنیبد ؛حاصل نشد 4/0 از ترپایین یعدد ،اشتراکات جدول

  . گرددمی مدل کنندگیتبیین قدرتش یباعث افزا مورد این کهدارند  موضوع

 هاایدادهرویکه آیاا تحلیال عااملی بار  کنندمی( و آزمون کرویت بارتلت مشخص kmoآزمون کفایت حجم نمونه )

در دامنه صفر تا یک قرار دارد و اکبریت متخصصان حاداقل مقادار  kmo. مقدار شاخص باشدمی اجراقابل شدهآوریجمع

و سطح معنااداری آزماون بارتلات  kmoر یدر خصوص مقاد 2. با توجه به نتایج جدول اندگرفتهدر نظر  6/0را  قبولقابل

 (.4 ،1396)خان عزیزی و دیگران،  باشدیمپژوهش قابل انجام  هایدادهرویگفت که انجام تحلیل عاملی بر  توانمی

 باشدمی ایجامعه بهمربوط  ،دهیگرد مشاهده هایهمبستگی ماتریس که پردازدمی فرضیهن یا به آزمودن بارتلت آزمون

 متغیرهااکاه  اسات یضارور باشد، بامعنا و مفیدبتواند  عاملی، مدل یک نکهیا منظوربه. است نابسته متغیرهای یدارا که

 کاه ایفرضایه اگار. پرداختاه شاود عااملی مادل تبیین وجود ندارد که به برای دلیلی حالت، این غیر در باشند، همبسته

بایساتی  لاذا و رودمای ساؤال زیرنیز  عاملی تحلیلمدل  کاربرد نشود، رد اصطالحبه ندارند رابطه هم با متغیرها گویدمی

بایساتی  متغیرهاا باین همبستگی ماتریس تشکیل گرددمیبا این شرای  است که بیان  صورت گیرد. آن در تجدیدنظری

 لیاتحلمادل  یبارا ،باشاد واحاد صورتبه یس همبستگیماتر، گفتهپیشبا شرای   اگر انجام شود. عاملی تحلیل از قبل

)خلیلی و  گردد 05/0 از مترکآن  به وابسته احتمال هک باشدمی معنادار نیز زمانی بارتلت آزمون و باشدمی نامناسب یعامل

 (.281: 1393دیگران،

برابر با  به دست آمد KMOآزمون  ین پژوهش برایکه در ا عددی مقدار، 3 شماره جدول بر اساس اطالعات موجود در

 اسات. مناساب هااآن لیتحل یبراوجود دارد،  هاداده انیمکه  یهمبستگ ن معناست کهین موضوع بدیا. باشدمی 698/0

 و همچنین در خصوص این آزمون، گفتهپیشکه متناسب با توضیحات  باشدمی بارتلت آزمون به مربوطنیز  بعدی خروجی

 .باشدمی پذیرش حد در است، آمدهدستبهکه  بارتلت آزمون مقدار، 1 شماره جدول بر اساس
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 و بارتلت در شناسایی عوامل موثر بر حس تعلق KMO هایآزموناز  آمدهدستبهمقادیر  .3جدول

 مییر اولکین گیرینمونهآزمون کفایت  698/0

 کای اسکوئر 533/573

 درجه آزادی 190 آزمون کرویت بارتلت

 سطح معناداری 000/0

 

 یآماار لحاا  باه بایستمی ، سه شرط راحس تعلق به فضاهای شهری کنندهتبیین عوامل تعداد یینها نییتع منظوربه

 حس تعلق انگریب ی کهعوامل تمامیبه مربوط ژهیو ریمقادکه به این نکته اشاره نمود  دبای اولین شرط در مورد. کرد تیرعا

رعایت گاردد  یکه بایست باشدمی یتجمع انسیوار مقدارمربوط به  شرطدومین . گردد یکعدد  از باالتر بایستمی است،

 انسیاوار هکاست  نیا نیز شرطسومین و  باشد 60عدد  از باالتر یینها شده مستخرج عوامل یتجمع انسیوار مجموع تا

معرفای  موثر بر حس تعلق عامل عنوانبه عاملآن  تا آید به دست 10 از باالترعددی باید  تنهاییبه ،عامل هر شدهتعیین

بر  (.281: 1393 ،همکاران)خلیلی و  یابدنمیتحقق  سوم شرطمعموالً سومین  شهری مطالعات درگفت  توانمی که گردد

ژه یو صورتبهموثر بر حس تعلق شهروندان به فضای شهری ) یینها عوامل عنوانبهعامل  ، شش2شماره  جدول اساس

 کنندگیتبیین درصدن یاست و همچن 1 از باالتر ،شدهاستخراج گانهششن عوامل یهمه ا ویژه ردامق. دیگرد نییتع میدان(

عامال پانجم ، 433/9 عامال چهاارم، 801/9 ساوم عامال، 750/14 دوم عامل ،876/16 به مقدار اول عامل در واریانس

 مجموعااً باه مقادار عامال شش این یز براین تجمعی واریانس. است 967/7ز به مقدار ین ششم عامل درنهایتو  080/9

 .کنندمی تبیین را فضاهای شهریحس تعلق به  از درصد 898/67 حدوداً درمجموعکه  ین معنیاست؛ بد 898/67
 

 موردمطالعهدر نمونه  دانیم یشهر یعوامل موثر بر حس تعلق شهروندان به فضا شده تبیین انسیمجموع وار .4جدول

  ژهیو ریمقاد نشده عامل چرخش داده بیمجموعه ضرا شدهدادهعامل چرخش  بیمجموعه ضرا

درصد از 
 انسیوار

 یتجمع

درصد از 
 انسیوار

از  درصد کل
 انسیوار

 یتجمع

درصد از 
 انسیوار

درصد از  کل
 انسیوار

 یتجمع

درصد از 
 انسیوار

 عامل کل

876/16 876/16 375/3 981/26 981/26 396/5 981/26 981/26 396/5 1 

626/31 750/14 950/2 820/37 839/10 168/2 820/37 839/10 168/2 2 

427/41 801/9 960/1 340/48 519/10 104/2 340/48 519/10 104/2 3 

860/50 433/9 887/1 682/56 342/8 668/1 682/56 342/8 668/1 4 

940/59 080/9 816/1 687/62 005/6 201/1 687/62 005/6 201/1 5 

898/67 967/7 591/1 898/67 210/5 042/1 898/67 210/5 042/1 6 

 

باه دوران دادن  معین گردیاد، به فضاهای شهری حس تعلق کنندهتبیین عوامل از یک هر واریانس بعدازآنکه همچنین

 کسب کنند مربوطه عوامل با را ارتباط بیشترینبتوانند  ،مربوطه هایشاخصاین  از یک هر تا شدهپرداخته ماتریس عاملی

 5 شماره جدولدر  که کنند تسهیل شاخص هر امتیازا کمک ب مربوطه عوامل گذارینامشناسایی و  برای راالزم  و شرای 

 است.  نمایشقابلافته عوامل یدوران  ماتریسج ینتا
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 منتخب گانهششحس تعلق شهروندان به فضای شهری میدان از عوامل  هایشاخصبارهای عاملی  .5جدول

 هاشاخص عوامل

6 5 4 3 2 1 

 میزان استفاده شهروندان از این میدان )روزانه، هفتگی، ماهانه(      - 757/0

 ، تفریح، اشتغال و ...خرید نقش میدان در    840/0  

 میبافت قد ییایو پو یدر سرزندگ دانیماین  میزان اثرگذاری 617/0 403/0    

ایی محلی ماستراحت، گرده منظوربه) دانیم ی داخلی اینفضا نحوه استفاده از    673/0  - 425/0
 .(.و .

 در این میدانو ...(   یابانیخ شینما ،یقی) موس یتیتنوع فعال زانیم      577/0

 دانیو سواره به م ادهیپ یرهایمس یدسترسمیزان   715/0    

 بوشهر میبا بافت قد دانیم یطراحمیزان تناسب    869/0   

 دانیم یطراحی در بصر تیجذابمیزان    888/0   

 برای سواره و پیاده در این میدان( یکی)تراف یمنیا میزان  412/0   582/0 

 دانیم این هایجداره یانسان اسیمقمیزان   705/0    

 یو تعامل یجمع یآمدن فضاهاوجود  به میزان اثرگذاری این میدان در  484/0 497/0   

 در این میدان( ی) اجتماع تیامن میزان  678/0  420/0  

و ....(  نی، معلول ساالنمیان) کودکان،  یتیمختلف جمع هایگروهمیزان حضور      673/0 
 در این میدان

و  یخاطرات فردبه این میدان در یادآوری  خاطرتعلقمیزان اثرگذاری حس  855/0     
 یو مشترک یجمع

 میزان خوانایی این میدان  577/0    

 هویتی اینشانه ایبه نماد  شدنتبدیلمیزان نقش این میدان در  465/0 599/0    

 این میدان انگیزیخاطرهمیزان  858/0     

 میزان حس تعلق شهروندان به این میدان 841/0     

 دانیماین در  یخیو تار یسنت هایمراسم برگزاریمیزان  453/0     

در  یمناسک عزادار یاجرا منظوربه محرم و امیدر امیزان حضور شهروندان      - 747/0 
 دانیماین 

 

ن امر با یکرد که ا گذارینامر و یرا تفس گانهششد عوامل ید، بایجاد گردیا عوامل دوران یافته ماتریس از آنکه یپ

 گذارینام. گیردمیصورت  حس تعلق در فضاهای شهری کنندهتبیین گانه 20 هایشاخص جایگاه ازکمک گرفتن 

 چرخش روش با و شدهاستخراج اصلی هایمؤلفه به تجزیه روش آن با هایعامل که است ماتریسی همان صورت گرفته

است  ذکرقابل. است گرفته صورت زیر شکل به مرحله این .اندشدهگفته عامل شش در که است یافته دوران واریمکس

است را  بوده، که در این حالت عاملی که دارای ضریب بیشتری اندشدهکه تعدادی از متغیرها به بیش از یک عامل مرتب  

حس  هایشاخصبارهای عاملی  در جدول و همچنین عالمت منفی است شدهگرفتهنظر  درعامل اصلی متغیر  عنوانبه

بقیه  با متغیر این مخالف جهت دهندهنشان منتخب فق  گانهششتعلق شهروندان به فضای شهری میدان از عوامل 

 کمتر. عددی مقدار نه و است متغیرها

 اول عامل

حس تعلق به میدان  در تبیین بیشترین نقش یدارا و کندمی نییتب را واریانس کل از  %876/16 زانیبه م عامل نیاول

 هایشاخص عاملی بار ر اساسب و دوران یافته عاملی ماتریس مشاهدهبا  .باشدمی بوشهر شهر انقالب )ششم بهمن(

بافت  ییایو پو یدر سرزندگ دانیم اثرگذاریمیزان " متغیرهای با عامل این که گرددمی مالحظه ،عامل این به مربوط

میدان  انگیزیخاطرهی، میزان و مشترک یو جمع یخاطرات فرد، میزان اثرگذاری حس تعلق به میدان در یادآوری میقد

این ، درنهایت .است ارتباط بیشترین یدارا، "یخیو تار یسنت هایمراسماری زبرای شهروندان و همچنین میزان برگ
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 .نمود گذارینامتفسیر و « تعلق مکانی /انگیزیخاطره»تحت عنوان  توانمیعامل را 

 دوم عامل

 متغیرهای با عامل این ،آمدهدستبه نتایج بر اساس که کندمین ییتب را واریانس کل از  %750/14 زانیبه م عامل این

، میزان (ی)اجتماع تیامن ، میزانهاجداره یانسان اسیمق زانیم، دانیو سواره به م ادهیپ یرهایمس یدسترسمیزان "

این عامل ، درنهایت .است ارتباط بیشترین یدارا، "هویتی اینشانه ایبه نماد  شدنتبدیلخوانایی و میزان نقش میدان در 

 .نمود گذارینامتفسیر و « دسترسی و خوانایی»عنوان  با توانمیرا 

 سوم عامل

با  دانیم یطراحمیزان تناسب " متغیرهای با عامل این. کندمی نییتب را واریانس کل از  %801/9 زانیبه م عامل این

 یبه وجود آمدن فضاها و میزان اثرگذاری این میدان در دانیم یطراحی در بصر تیجذاب، میزان بوشهر میبافت قد

زیبایی بصری و تنوع »عنوان  تحت توانمیاین عامل را ان، یدارد و در پا را ارتباط بیشترین یدارا، "یو تعامل یجمع

 نمود. گذارینامتفسیر و « فضایی

 چهارم عامل

)خرید، تفریح، اشتغال  هدف از رفتن به میدان" متغیرهای باو  دهدمی توضیح را واریانس کل از %  433/9 عامل این 

در  .است ارتباط بیشترین یدارا، "استراحت، گردهایی محلی و ..( منظوربه) دانیمی داخلی فضا و ...( و نحوه استفاده از

 .کرد گذارینامتفسیر و « هافعالیت تأمین»عنوان  با توانمیاین عامل را ن صورت، یا

 پنجم عامل

برای سواره و ( یکی)تراف یمنیا میزان" متغیرهای باو  کندمی نییتب را واریانس کل از %  080/9 زانیبه م عامل این

و شاخص میزان حضور  در این میدانو ....(  نی، معلولساالنمیان)کودکان،  یتیمختلف جمع هایگروهپیاده، میزان حضور 

این عامل  ،درنتیجه. استبیشترین ارتباط  یرااد " دانیمدر  یمناسک عزادار یاجرا منظوربه محرم و امیدر اشهروندان 

 .کرد گذارینامتفسیر و « شمولیهمه»عنوان  با توانمیرا 

 ششم عامل

 ،یقی)موس یتیتنوع فعال زانیم" متغیر با عامل این. کندمین ییتب را واریانس کل از % 967/7 زانیز به میششم ن عامل

متغیر میزان استفاده شهروندان از با نین چدارای ارتباط بوده و هم "در این میدانمشارکت مردم  و ...( و یابانیخ شینما

 /پذیریتعامل»عنوان  تحت توانمیاین عامل را دارای ارتباط بوده است. بنابراین،  "این میدان )روزانه، هفتگی، ماهانه(

 .نمود گذارینامتفسیر و « حضور پذیری
 

 میدان انقالب )ششم بهمن(  بندر بوشهرموثر بر حس تعلق شهروندان به  گانهششمیانگین عوامل  .6جدول 

 میانگین عامل

 724/0 تعلق مکانی/انگیزیخاطره

 654/0 دسترسی و خوانایی

 751/0 زیبایی بصری و تنوع فضایی

 756/0 هافعالیت تأمین

 667/0 شمولیهمه

 667/0 حضور پذیری/  پذیریتعامل
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 گیرینتیجه

دسته  سه بر کلی صورتبه حس تعلق شهروندان به فضای شهری )میدان( موثر عوامل شدهانجام پژوهش اساس بر

 الذکرفوق که شش عامل است شدهتقسیم )فردی و جمعی( و ادراکی شناختی )محیطی(، اجتماعی کالبدی هایویژگی

 .گیرندمیدر این سه دسته به شرح زیر قرار  ،حاصل از نتایج تحلیل عاملی
 

 حس تعلق شهروندان به فضای شهری )میدان( هایشاخص، متغیرها و هاویژگی .7جدول 

 هاشاخص متغیرها ویژگی

 
 شناختی ادراکی

 /انگیزیخاطره( 1
 تعلق مکانی

o میبافت قد ییایو پو یدر سرزندگ دانیم اثرگذاری 
o  و  یو جمع یخاطرات فردبه میدان در یادآوری  خاطرتعلقاثرگذاری حس

 یمشترک
o میدان انگیزیخاطره 
o  شهروندان به میدان خاطرتعلقحس 
o دانیدر م ی،خیو تار یسنت هایمراسم برگزاری 

 دسترسی و( 2
 خوانایی

o دانیو سواره به م ادهیپ یرهایمس یدسترس 
o دانیم هایجداره یانسان اسیمق 
o دانی( در می) اجتماع تیامن 
o خوانایی میدان 
o  هویتی اینشانه ایبه نماد  شدنتبدیلنقش میدان در 

زیبایی بصری و ( 3 کالبدی
 تنوع فضایی

o  بوشهر میبا بافت قد دانیم یطراحتناسب 
o دانیم یطراحی در بصر تیجذاب 

o یو تعامل یجمع یآمدن فضاها وجود بهدر  دانیم یاثرگذار 

 ) خرید، تفریح، اشتغال و ...( هدف از رفتن به میدان o هافعالیت تأمین( 4
o استراحت، گردهایی محلی و ..( منظوربه) دانیمی داخلی فضا نحوه استفاده از 

 پیاده در این میدان برای سواره و( یکی)تراف یمنیا o شمولیهمه( 5 اجتماعی
o  در و ....(  نی، معلول ساالنمیان) کودکان،  یتیمختلف جمع  هایگروهحضور

 میدان
o  دانیمدر  یمناسک عزادار یاجرا منظوربه محرم و امیدر احضور شهروندان 

 /پذیریتعامل( 6
 حضور پذیری

o )دفعات استفاده شهروندان از میدان )روزانه، هفتگی، ماهانه 
o  در میدانمردم  مشارکت وو ...(   یابانیخ شینما ،یقی) موس یتیفعالتنوع 

 

 ،اجتماعی، فرهنگی سرزندگیشهری ابعاد گوناگونی همچون  هامیدان هایکیفیتارتقا  که نظر گرفت در ابتدا باید در

شهری را در  هایکیفیتاکبر  تواندمیاست که  حلیراه هامیدان، ارتقا حس تعلق در گیردبرمیدر را  اقتصادیو کالبدی 

مستقیمی بر حضور شهروندان، برقراری تعامالت اجتماعی که نتیجه  تأثیرحس تعلق  کهطوریبهافزایش دهد  هامیدان

آن سرزندگی اجتماعی و فرهنگی است و همچنین افزایش حضور شهروندان سبب ایجاد بستری از صرفه ناشی از تقاضا 

و کیفیت مطلوب شهری شد که ارتقا  یادآوربسزایی دارد. باید این نکته را  تأثیری فضا که بر کیفیت اقتصاد شودمی

و یا یک طراحی  مرتبهیک ریزیبرنامهمحصول یک  تواندنمیشهری  هامیدان شهروندان بهحس تعلق  ارتقا همچنین

مشارکت ، اقدامات هماهنگ و هافعالیتاز مجموعه  سلسله روابطی است که. سرزندگی یک فضا برگرفته از واحد باشد

شهری و درگیر نمودن و شخصی نمودن فضا برای حضور  هامیدان. برانگیختن تجربه حسی شهروندان از باشدمی محور

راهکارهای  ازجمله شهری باشد. هامیدانبسزایی در ایجاد حس تعلق به فضا در  تأثیر تواندمیدر فضا اقشار گوناگون 

 هایغرفهمبلمان و فضای میدان، اختصاص دادن  بازطراحی ،بندر بوشهر به میدان انقالبشهروندان  ارتقا حس تعلق

 هایگروه در افراد بیشتر چه هر جذب یبرا هاییفعالیتافزایش  فصلی در جهت صورتبهمحصوالت بومی و محلی 

و همچنین  ، فضا این در شهروندان بیشتر زمان گذراندن و خیابانی یاجراها و هاجشن ، گسترشمختلف جنسی و سنی
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این میدان  در مکان هویت و مکان ، حستواندمی بومی و سنتی متناسب با بافت قدیم بوشهر که هایالماناستفاده از 

 کنندگاناستفادهیک عنصر یا فعالیت شاخص میدان در ذهن  عنوانبهنقش بستن  طریق از و را افزایش داده مرورزمانبه

خالقانه  هایمبلمان توانمی پویایی بیشتر در میدان ایجاد و میدان در مردم حضور جهت. یافتدست به هویت مکانی

 میدان در که مجموعه اقداماتی نکته حائز اهمیت این است که .داد گسترش آسایش اقلیمی را فراهم آوردن منظوربه

 موجب که چرا باشد زدگیشتاب هرگونه دورازبه و این شهر هایسنتمتناسب با فرهنگ و  بایستمی گیردمی صورت

 .شودمی مکان هویت شدن مخدوش

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 

 

 منابع
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