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Introduction and Background The issue of identity in general and urban identity in particular has 
a great importance because of the role that play in recognizing individuals, objects, communities and 
places. In spite of the importance of this issue, urban identity crisis is alarming in recent times. Natural 
elements, physical and socio-cultural components are three main elements identifying that conditions 
and characteristics of each of them determining their role in the identity of the city.
Aims The main purpose of this study is investigate and identify the urban identity component of 
Sabzevar with emphasis on identifying the mentioned factors by citizens.
Methodology This research method was of descriptive-analytic type. The data were collected through 
a document (library) method and a survey (questionnaire) method. The statistical population has been 
people over 15 years old of Sabzevar, who had been residence in this city for at least 5 years. The research 
units is Individual and samples are obtained using by Cochran formula a sample of 384 people.
Conclusion The results show that on the basis relative frequency of recognized elements by the 
respondents, according to the group of synthetic and physical components with 44.21 percent, natural 
components with 30.29 percent and the human factor (25.49 percent) to be accounted as the most 
significant components of identity of Sabzevar city. Also citizens place attachment as one of elements 
of identity which is more than average level. Another result of this study is that among the 30 physical 
element of streets, squares and parks named by respondents, with the exception of  2 cases that are 
located in the city new part, the rest have taken place in old and central mid regions. In addition, these 
results indicate that there is no significant difference between the knowledge of residences regarding 
identity elements of physical and built environment of the city.
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 چکیده

نقشی که در شناخت افراد، به دلیل که  استمقوالتی  ازجملهخاص  طور بهعام و هویت شهری  طور بههویت  موضوع مقدمه:

ر بحران هویت شهری در دوران اخی ،رغم اهمیت این موضوع علی. فراوان است ها دارد، حائز اهمیت مکاناشیا، اجتماعات و 

ی فرهنگی و اجتماعی سه عنصر اصلی ها همصنوعی و مولف ، عناصر طبیعی، کالبدی. گردد ای احساس می کننده نگران صورت به

 . دکن میبخشی شهر تعیین  ویتها را در ه آن ینیآفر نقشمیزان  هرکدامهای  شرایط و ویژگی هستند کهبخش شهرها  هویت

توسط  یادشدهبر شناسایی عوامل  یدتأکبا  شهر سبزواربخش  های هویت هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و شناخت مولفه اهداف:

  شهروندان است.

ای( و پیمایش  )کتابخانه تحلیلی و روش گردآوری اطالعات به دو روش اسنادی -این تحقیق از نوع توصیفی ها: مواد و روش

سال سابقه سکونت در این شهر را  5ساله شهر سبزوار بوده که حداقل  45جامعه آماری جمعیت باالی . دباش می)پرسشنامه( 

 .است آمده دست بهنفر  291واحد تحقیق فرد و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران اند.  هداشت

توسط پاسخگویان، به ترتیب گروه  شده شناختهاساس فراوانی نسبی عوارض که بر  دهد مینتایج تحقیق نشان  گیری: نتیجه

 عنوان بهدرصد(  16/35) ی انسانیها هدرصد و مولف 36/21 ی طبیعی باها هدرصد، مولف 34/11 ی مصنوعی و کالبدی باها همولف

یکی دیگر از  عنوان بهسطح تعلق مکانی شهروندان همچنین شوند.  میشهر سبزوار محسوب  بخش هویتی ها هبارزترین مولف

عنصر کالبدی شامل  21یکی دیگر از نتایج این پژوهش این است که از میان . متوسط است ازحد یشب بخش اصر هویتعن

، بقیه در ندا شده واقعدر مناطق نوساز شهر  مورد کهدو  یاستثنا بهشده توسط پاسخگویان،  برده نامهای  ها، میادین و پارک خیابان

ست که بین شناخت ساکنان مناطق مختلف شهر از عناصر ا عالوه بر این نتایج بیانگر آن. بافت قدیمی و میانی شهر قرار دارند

 . داری وجود نداردبخش کالبدی و مصنوع شهر، تفاوت معنا هویت

  هویت مکانی، تعلق مکانی، دیدگاه شهروندان ،: سبزوار، هویت شهریواژگان کلیدی

 مقدمه

مکان و فضا . سازی بسیار باالیی دارند ها توانایی هویت مکان، محل و سرزمین برای مردم بسیار اهمیت دارند، چراکه آن

هویت داشتن در درجه . ندکن می تأمیناصلی هویت را  ی مختلف مهم هستند که عناصر و اجزایها هبرای افراد و گرو رو ازآن

هر فرد هنگامی خود را دارای هویت . ، ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن استنخست به معنای خاص و متمایز بودن
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ین عواملی هستند که این نیازهای تر مهممکان و فضا . پایداری و در جمع بودن خود اطمینان حاصل کند ،که از تمایز داند یم

افراد،  تأثیرتحت  ها آنهستند که هویت  یفرد منحصربه وجوداتشهرها م .(Behzadfar, 2011) ندکن می تأمینهویتی انسان را 

 - هویت شهری حاصل تعامل میان انسان و فضا. (Riza, Doratli, & Fasli, 2012) ساخت است اجتماع، عوامل طبیعی و انسان

 باتجربهبخشد و همچنین ارتباط نزدیکی  های شهری معنایی خاص می مکان – در این تعامل، انسان به فضا. مکان شهری است

های ذهنی در زیست جهان ساکنان شهری است  از خاطرات، آمادگیای  ههویت شهری مجموع. ذهنی و روانی هر فرد دارد

(Gharab, 2011). 

بلکه بر پایۀ تقلیدهای بدون  ،هویت اصیل خود یۀبر پااست و شهرها نه  شده گم همچون حلقه ،ما وزه هویت شهریامر

 از خودشهرها زمانی . اند ترشگیری و گس اندیشه از مظاهر غربی و الگوهای مدرن بدون توجه به الگوهای بومی در حال شکل

ی مشابه ها هبه تود ها آناست و تمام  رفته یانازمصیت و موجودیت لیکن امروز این شخ اند، هشخصیت و موجودیتی داشت

در نحوه اسکان و استقرار  ومرج هرجشهرهای ما در شرایط کنونی با نابسامانی و . (Rezazadeh, 2010)اند  هیکنواختی بدل گشت

و تجهیزات و خدمات شهری  یساتتأسها و چگونگی اشغال و استفاده از زمین، کمبود مسکن، کمبود در زمینه  عالیتف ،جمعیت

ها،  آن تبع بهدهند.  میهای اجتماعی و فرهنگی به حیات خود ادامه  ها، تضادها و نابسامانی ، تفاوتمحیطی یستزهای  و آلودگی

بدون . از معنی تهی کرده است دنی، اجتماعی و فرهنگی شهر را تدریجاًشان نیز، شدت یافته، حیات م اضمحالل هویت فضایی

های  ناپذیری به ارزش در شهرها، موجب بروز لطمات جبرانشک ادامه این روند و عدم تالش در حفظ و احیای عناصر هویتی 

ی حفظ و احیای سرزندگی و بر این اساس برا. دگرد میتاریخی و فرهنگی نهفته در شهرها و الگوهای شهرسازی سنتی ایران 

یک معیار توسعه و عاملی برای  عنوان بهی انسجام و مشارکت و امنیت اجتماعی شهروندان توجه به مقوله هویت ها هایجاد زمین

 . دکن میارتقای کیفیت محیط شهری ضرورت پیدا 

قیام  ازجملهحماسی برجسته  و ، صحنه وقوع حوادث تاریخیمدت یطوالنشهر سبزوار با توجه به برخورداری از تاریخی 

تاریخی چون ابوالفضل بیهقی، حکیم حاج مالهادی  - خواستگاه رجال، مشاهیر و بزرگان مذهبی، تیمور سربداران، حمله

 حال تابهها  رغم همه این علی. دباش میارزشمندی  بوده و دارای بناهای تاریخی متعدد و... و علی شریعتی و  یمحمدتقسبزواری، 

 ،با توجه به اینکه قدم اول در بحث هویت شهر. است نشده انجامپژوهشی مستقل در مورد هویت شهر سبزوار در هیچ سطحی 

هدف . گیرد و تحلیل قرار می یموردبررسست، در این پژوهش این عناصر در شهر سبزوار ا آن بخش هویتشناخت عناصر 

سبزوار، همچنین تحلیل عوامل و عناصر  و ابعاد مختلف هویتی شهر بخش هویتی ها هاصلی این تحقیق ارزیابی و شناخت مولف

دیدگاه شهروندان است تا بر مبنای این شناخت بتوان در جریان تحول و توسعه پیوسته شهر در  بر یدتأکبا  بر آن یرگذارتأث

البد شهر معنا و هویت آن حفظ بسترهای الزم جهت حفظ و تقویت این عناصر را فراهم کرد تا همگام با توسعه ک، طول زمان

 . گردد

 پیشینه تحقیق

 کوپیز و گوسدز. است شده انجامتحقیقات متعددی در رابطه با هویت شهری 
تحقیقی در مورد تغییر هویت در شهرهای در 4

 گیری هویت شهری در دهنده یک مدل خاص از شکل نشان 3کاتوویتس .دارد های اروپای مرکزی بیان می یکی از شهرستان

 انداز مادی ماندگار با ها و تالش برای ایجاد یک چشم دهنده جدایی از ارزش تاریخی نشان هر دوره .مرکز و شرق اروپا است

به ی مختلف اجتماعی و قومی ها هتغییرات سیاسی و مبارزه برای قدرت، بین گرو یجهدرنتتمرکز بر حال و آینده است که 

                                                           
1 Kupisz and Gwosds 
2 Kotwitce  
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 و درهویت شهرها را مفهومی بسیار پیچیده دانسته (، 4291پیران ) .(Murzyn-Kupisz & Gwosdz, 2011) آمده است وجود

او )شهری( پرداخته است. مکانی  یتعناصر هوخود ضمن واکاوی معنا و مفهوم هویت و هویت شهری به معرفی ابعاد و  مقاله

و احساس تعلق، دلبستگی و  د که مفهوم هویت شهری باید همواره در قالب سه مفهوم دیگر یعنی متن، محتواکن میپیشنهاد 

دادی دانسته که بر کالبد شهر  هویت شهر را واجد حالتی ذاتی و درون(، 4299)حبیب . (Piran, 2005) وابستگی نگریسته شود

بینی خاص را از فرهنگ و ساختار دیگر متمایز  ا سیمای کالبدی شهرهای وابسته به یک فرهنگ و جهانگذارد، لذ می تأثیر

هویت شهری را از ( موضوع 4264دیگری ضرغامی و امینیان )در مقاله . (Habib, Naderi, & Froozangohar, 2008) دکن می

، فضاهای شهری، مسیرهای پیاده، تبلیغات شهری، هنر ها هدیدگاه منظر شهری و عناصر آن مثل مبلمان شهری، فضای سبز، جدار

 ف فرهنگی و اجتماعی را نیز در این امر دخالت دادهقرار داده است و همچنین عوامل مختل یموردبررسشهری و نورپردازی را 

ر از یک تناسب تری وجود دارد و عناصر منظر شه هایی از شهر که اغتشاش دیداری کم اند که در بخش هو به این نتیجه رسید

اینکه منظر خوب شهری  درنهایت .بیشتری دارند نان نسبت به آن احساس تعلق نسبتاًمند هستند، ساک مطلوب دیداری بهره

مقاله خود به بررسی و (، در 4299. نوفل و همکاران )(Zarghami & Aminian, 2012) د باعث ارتقای هویت شهر شودتوان می

ا در شهر اصفهان( بر مبنای مطالعات میدانی و تطبیقی در هویت شهری )نمونه موردی محله جلف مؤثری ها شاخصارزیابی 

او نتیجه . در این محله ارائه داده است ها شاخصراهکارهایی را در راستای ارتقای هر چه بیشتر این  درنهایتپرداخته است و 

 باهمآن تمام ابعاد جانبه نگر که در  بودن ابعاد هویتی شهر، اخذ یک رویکرد سیستمی و همه یچندوجهگیرد که به دلیل  می

نامه کارشناسی ارشد  پایان(، در 4296. حیاتی )(Nofel, Kalbadi, & Porjafar, 2009) قرار داده شود، ضروری است موردتوجه

نشان داد که هویت اجتماعی و کالبدی و "در محله اوین شهر تهران() محالت شهری بخش هویتی ها هارزیابی مولف"با عنوان 

همچنین حس مشارکتی مردم ساکن محله اوین در میزان پایینی قرار دارد و معین شد که رابطه معناداری میان دو بعد اجتماعی و 

وجود  یهمچنین بین هویت محله اوین و میزان مشارکت مردم محله نیز رابطه معنادار. کالبدی هویت محله اوین وجود دارد

 . (Hayati, 2010) داشته است

 مبانی نظری

 تعریف و مفهوم هویت

بودن و  فرد منحصربه سو یکهویت از . عام غالباً با دو موضوع متقابل برخورد داریم طور بهاز هویت  شده ارائهدر تعاریف 

مفهوم هویت  .(Qaraee, 2008)رود  می کاررفته بهن گروهی یهای ب د و از سوی دیگر در بیان مشابهتکن میخاص بودن را بیان 

شناسان و روانشناسان اجتماعی، همواره  ست. به همین دلیل جامعهخیزد که خود زاده تنوع ا بندی برمی از متمایز کردن و طبقه

دهند. این سه مفهوم بنیاد  قرار می موردبحثمرتبط با سه مفهوم متن، محتوا و تعهد و وابستگی  یا گونه بهمفهوم هویت را 

ن نظریه، آدمیان برای تعریف آید. بر اساس ای می حساب بهبندی  نظریه خود طبقه ازجملههای گوناگون مرتبط با هویت  نظریه

 .(Barreto & Ellemers, 2000)کنند  های استفاده می در مقام مقایسه با سایر گروه هم آنهویت خود از گروه، 

این دیدگاه . رویکرد جوهری برای هویت یک وجه طبیعی قایل است -4؛ در رابطه با چیستی هویت دو رویکرد وجود دارد

های پیامد ازجمله. د، مفهوم هویت را در یک چارچوب تاریخی با منشأ زیستی و حتی طبیعی توضیح دهدکن میتا حدودی سعی 

های  گفتمان یجۀدرنت، یراًاخ، این دیدگاه که سازه گرادیدگاه  -3. ناپذیر بودن هویت استدگاه، اعتقاد به ثبات و تغییراین دی

گیرد و تأکیدش  یک شالوده یا سازة اجتماعی در نظر می عنوان بهاست، هویت را بیشتر  قرارگرفته موردتوجهپسامدرن، بیشتر 
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های  ها در جریان مراودات و آمیزش بر مبنای این تلقی از هویت، هویت. ت جنبۀ ذهنی دارد و نه طبیعیبر این است که هوی

 .(Alikhani, 2007) گیرند اجتماعی شکل می

ماهیت و » استوارشدههای فلسفی، بر فهم عمومی و عامیانه آن  از معانی هویت که عالوه بر برخی رهیافت دیگر یکی

 دهد میچیستی شیء، هویت آن را تشکیل  یگرد عبارت بهچه موجب شناسایی شیء باشد یا  بدین ترتیب آن است.« تشخص

(Noqrekar, Hamzehnegad, & Ranjbar Kermani, 2009) .«که دغدغه هویت دارد، انسان است و همواره به ای  هتنها پدید

بر این . پذیر نیست منتزع از سایرین امکان صورت بهتبیین خویشتن  .آن خود را تبیین کند واسطه بهد که گرد میدنبال ابزاری 

 .(Ghasemi Esfahani, 2004) «مبنا دستیابی به هویت شخصی نیز تابع یک فرآیند اجتماعی است

 هویت مکانی

هویت مکانی . گیرد انی شکل میمفهومی به نام هویت مکبر این اساس . باشد بخش هویتکننده و تواند متمایز مکان نیز می

در این . (Payton, 2003) دکن میرابطه بین انسان و مکان اشاره دارد و اینکه مکان به هویت خود فرد کمک  به جنبه ذهنی

این دلبستگی مبنای نحوه ارتباط و . هاست طه و نقطه اتصال بین مردم و مکانیک مفهوم، راب عنوان بهرابطه دلبستگی به مکان 

 ,Sajjadzadeh)شود  میرهنگی و اجتماعی ایجاد خصوصیات فردی، جمعی، ف واسطه بهتعامل عاطفی مثبت انسان با فضاست و 

مفهوم هویت مکانی به آن دسته از ابعاد خویشتن اشاره دارد که هویت فردی اشخاص را در رابطه با  4پروشانسکی ازنظر. (2013

)افراد خارج از مکان(  است که فرد خودش را از دیگرانای  هیلمکان وس ،در هویت مکانی. دکن میتعریف  شان یزیکیفمحیط 

به تعبیری دیگر هویت مکان . (Lewicka, 2008) دکن میسازد و نیز حس همسانی خود را با افراد داخل مکان حفظ  متمایز می

شانسکی عبارت است از آن ابعاد خویشتن که در ارتباط با محیط فیزیکی از طریق الگویی از عقاید، ترجیحات، پرو ازنظر

به پدیده دینامیک است که از طریق تجربیات زندگی  یک ینا. یابد آمده و توسعه می به وجودها و اهداف  احساسات، ارزش

 .(Manzo & Perkins, 2006)شوند  میآیند و تبدیل  می وجود

عنوان شکلی از تعلق  وابستگی مکانی را به ( مفهوم4694) 3است. اسکلز و شوماخروابستگی مکانی دومین بعد هویت مکانی 

شود، یعنی اینکه یک مکان خاص در  نسیل مکان خاص برای ارضای نیازها و اهداف افراد مربوط میاند که با پتا تعریف کرده

 ,Williams, Patterson)برای ارضای همان نیازها در اختیار دارد  یدسترس قابلهای موجود چه شرایط  مقایسه با سایر مکان

Roggenbuck, & Watson, 1992)بنابراین یکی از ابعاد . اند مکانمردم خود جزئی از . فقط شامل محیط فیزیکی نیستندها  . مکان

ها، تحقیقات  باره اهمیت پیوندهای اجتماعی در مکان. درندکن میبه مردمی است که در آن مکان زندگی  خاطر تعلقحس مکان، 

(، در مقایسه پیوندهای فیزیکی و اجتماعی با محیط دریافتند که 3114) 2صورت گرفته است. هیدالگو و هرناندززیادی 

 .(Brocato, 2006)کند  تر عمل می رایط فضایی مختلف قویهای فیزیکی مکان در ش پیوندهای اجتماعی نسبت به تعلق به جنبه

 هویت شهری

این عناصر بر فرد منجر  تأثیر. گذارند می تأثیراز عناصر خارجی، بر شهروند ای  همجموع عنوان بهشهر و عناصر و اجزای آن 

ی شخصی، جمعی و ها هگیری تجرب د و نهایتاً این تجربه و درک فضایی باعث شکلگرد میبه درک و تجربه فضایی فرد از شهر 

، عبارت است از فرایند ایجاد همین شود میهویت شهری یاد  عنوان بهچه از آن  آن گفت توان شود. می میخاطرات شهروندی 

 .(Sabri & Sharzadeh Mehrabi, 2006) «عنصر خارجی» عنوان بهو شهر و عناصر آن « شهروند» عنوان بهاحساس میان فرد 

                                                           
1Proshanski 
2 Skols and Shumaker 
3 Hidalgo and Hernandez 
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مفاهیم  .(Cheshmehzangi, 2015) به مفهوم تمایز اشاره دارد هرکداماست که  شده یفتعرهویت شهری به اقسام مختلف 

 شخصیت مکان ،(Bell & De-Shalit, 2011) تصویر مکان، برای هویت شهری شامل هویت مکان، حس مکان مورداستفاده

(Landry & Murray, 2017) ،ویژگی مکان (Berger, 2016) و معنویت مکان (Singer, 2010) از مجموع مفاهیمی شود.  می

ابعاد عاطفی و  یلهوس بهنتیجه گرفت که رابطه بین مردم و مکان که  توان میاست  شده استفادهکه برای تعریف هویت شهری 

دهد  شهری را تشکیل می، جوهره اصلی هویت شود میو از طریق تعلق و شناسایی مکان تعریف  شود میشناختی مشخص 

(Nientied, 2018). متعلق به آن بر بستر تاریخ و در دل ساختار  یها فرهنگ خردهشهری توسط فرهنگ شهری و  هویت ساً اسا

شود  گیرد و دگرگون می تحوالت اقتصادی و سیاسی آن شکل می درروندو  گیرد یبرمتری که جامعه را در  اجتماعی وسیع

(Piran, 2005). 

آن  بر اساسچیده است اما سه وجه کلیدی که ها بسیار پی هویت شهری متعدد و روابط بین آن ازجملهابعاد هویت فضایی و 

امر تاریخی اشاره به . امر جمعی درنهایتمکانی، و  -امر تاریخی، امر فضایی ؛از اند عبارت را مشخص ساخت، توان چارچوب می

ی اشاره فضای -، امر مکانیشوند میوجه زمانی آگاهی و دریافت درونی فرد دارد که به اشکال خاطرات و یادها ترسیم و حفظ 

امر جمعی داللت به این مورد دارد که هویت شهری و فضایی ضرورتاً یک امر اجتماعی  درنهایتعینی هویت دارد و  صورت به

 .(Gharab, 2011) است

که بتواند شهر را بخواند  دهد میاول اینکه به انسان قدرت تشخیص  ؛کوین لینچ دو کارکرد را برای هویت شهر قایل است

دوم عملکرد عاطفی هویت محیط است که حس . ین کارکرد هویت استتر مهمبینی کند و به همین دلیل خوانایی از  و پیش

ارتباط ها  ه داشته باشد و میان مردم و مکاند احساس تعلق به همراتوان میاین نوع هویت با حس مکان دهد.  میایمنی به فرد 

 .(Lynch, 1995)برقرار کند 

دهنده سه دسته از  باید در جهت شناخت صفات اختصاصی و برجستۀ متغیرهای تشکیل برای بررسی هویت هر شهر می

و نظیر آن  ماهور تپهی طبیعی از متغیرهایی چون کوه، دشت، رود، ها هاجزای مؤلف. ی طبیعی، مصنوع و انسانی اقدام کردها همؤلف

راه، خیابان، میدان و نظیر آن تشکیل  ،محله ،متغیرهایی چون تک بناها، بلوک شهری مصنوع رااجزای مؤلفه . برخوردار است

. یابند و نظیر آن تجلی می ورسوم آداب ،سواد، اعتقادات محلی ،ی انسانی در متغیرهایی چون زبان، دینها هاجزاء مؤلفدهند.  می

ها رابطه عاطفی و تعلق برقرار کرده و نام و تصاویر  شهروندان با آنند که کن میزمانی نقش هویتی برای شهر ایفا  ها مؤلفهاین 

بنابراین برای . (Behzadfar, 2011) ها در ذهن شهروندان ماندگار شود و جزئی از خاطرات جمعی مردم محسوب شوند آن

 رسد مطالعه آن از دیدگاه شهروندان ضروری به نظر می شهر بررسی و بخش هویتشناسایی عناصر 

 چهارچوب تئوریک تحقیق

ب تئوریک پژوهش به شرح های تحقیق، چهارچو مبانی نظری و ادبیات موضوعی و در راستای اهداف و فرضیه بر اساس

، تعریف شهر، ازجملهکه ابتدا مفاهیم و تعاریف اساسی مرتبط با هویت شهری  ترتیب ینا بهطراحی گردیده است.  4شکل 

ی طبیعی، ها هدر سه گروه، مولف بخش هویتی ها هاست، سپس عناصر و مولف قرارگرفته یموردبررسهویت مکانی و تعلق مکانی 

 بر اساسها توسط شهروندان مشخص و  آنبر شناسایی و یادآوری  یدتأکی انسانی با ها همصنوع و مولفی کالبدی و ها همولف

 قرارگرفتهآماری  وتحلیل تجزیه، مورد اند کرده اشارهشناخته و به آن  را می یادشدهی ها هفراوانی پاسخگویانی که هرکدام از مولف

  .  است
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 های طبیعی مولفه

 

 های کالبدی و مصنوع مولفه

 

 های انسانی مولفه

 وقایع تاریخی ها یابانخ رودخانه

 ها یتشخصمشاهیر و  میادین آبشار

 های و قصه ها ترانه ها پارک چشمه

 غذاهای محلی ها ساختمانبناها و  کوه

 سوغات یادبودها و مجسمه دره

 ویژگی شاخص اجتماعی ها محله تپه

 چهارچوب مفهومی تحقیق -0شکل

 روش تحقیق

)پرسشنامه(  ای( و پیمایشی )کتابخانه تحلیلی و روش گردآوری اطالعات به دو روش اسنادی -این تحقیق از نوع توصیفی

 باره شهرها، مبانی نظری، اطالعات موردنیاز در هبا مراجعه به کتب، گزارشات تخصصی، سفرنامای  هکتابخان درروش. دباش می

میدانی نیز با توجه به اینکه موضوع تحقیق بر نظر شهروندان تأکید دارد، با استفاده از  درروش. است شده یگردآور موردمطالعه

جامعه آماری جمعیت باالی . است شده یآور جمعی تحقیق ها هنیاز در راستای فرضی، اطالعات موردنامه(روش پیمایشی )پرسش

واحد تحقیق فرد و تعداد نمونه با استفاده از اند.  هسال سابقه سکونت در این شهر را داشت 5ساله شهر سبزوار بوده که حداقل  45

به این معنی . اند شده یگردآور شده یبند طبقهگیری احتمالی  به روش نمونه ها هنمون. است آمده دست بهنفر  291فرمول کوکران 

حاشیه شهر و توحید شهر  ،بافت جدید ،)بافت قدیم(، بافت میانی های کالبدی به بخش مرکزی که ابتدا شهر بر اساس بافت

ها  هاز پرسشنام آمده دست بهی ها هداد. اند شده انتخابتصادفی  صورت بهمتناسب با جمعیت هر قسمت  ها هو نمون شده یبند دسته

های آمار توصیفی و استنباطی  ها و روش و با استفاده از آزمون SPSSافزار  کارگیری نرم هبندی و کدگذاری با ب پس از دسته

 . اند قرارگرفته وتحلیل تجزیهمورد 

گویه از  5که تعداد  ترتیب ینا به. ه استپرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد سؤاالتبرای آزمون پایایی 

، انتخاب و اند هبندی شد لیکرت رتبهای  هی مربوط به سنجش سطح تعلق مکانی پاسخگویان که بر اساس طیف پنج گزینها هگوی

 . آمده است 4نتیجه آزمون در جدول . آزمون آلفای کرونباخ روی آن انجام شد

  

 هویت شهری

 شهر مکانیهویت  تعلق مکانی

 های هویت بخش شهر توسط شهروندان) خاطرات جمعی(شناسایی و به یاد داشتن مولفه



 DOI: 10.29252/geores.33.2.158                                           965/ شهر سبزوار با تأکید بر دیدگاه شهروندان بخش هویتتحلیلی بر عناصر 

 
 

 نامه پایاننتیجه آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی  -0جدول

 ها هتعداد داد تعداد معتبر درصد معتبر ها هتعداد گوی لفای کرونباخآضریب 

946/1 5 99/1 259 291 

با توجه . ستها هدبیشتر باشد، بیانگر وجود پایایی در دا 9/1چه ضریب آلفای کرونباخ از  در آزمون آلفای کرونباخ چنان

 . گیرد قرار می یدتائپرسشنامه مورد  سؤاالتاست، پایایی  9/1( بیشتر از 946/1) آمده دست بهبه اینکه ضریب 

کالبدی  بخش هویتطبیعی، عناصر  بخش هویتای، عناصر  در تحقیق در چهار گروه متغیرهای زمینه مورداستفادهمتغیرهای 

اقتصادی پاسخگویان  –های فردی و اجتماعی  شامل ویژگیای  همتغیرهای زمین. اند شده یبند دستهی انسانی ها همصنوعی و مولف –

طبیعی عوارضی مانند  بخش هویتعناصر شود.  میسطح تحصیالت، مدت اقامت در محل، وضعیت اشتغال  ،جنس ،شامل، سن

 ،ها مل خیابان، میدان، بناها و ساختمانمصنوعی شا –کالبدی  بخش هویتعناصر شود.  میکوه و چشمه را شامل  ،آبشار ،رودخانه

  شود.  میو سرودها  ها هحوادث تاریخی و تران ،ی انسانی شامل مشاهیر و بزرگانها هها و مولف و یادبودها و پارک ها همجسم

 موردمطالعهمعرفی محدوده 

و  شرقی دقیقه 54 و درجه 59 تا دقیقه 24 و درجه 59 های جغرافیایی طول محدوده در ریاضی موقعیت ازنظرشهر سبزوار 

 هموار پوشیده نسبتاً منطقه در شهر این. است قرارگرفته شمالی دقیقه 34 و درجه 29 تا دقیقه 9 و درجه 29 جغرافیایی یها عرض

 . است قرارگرفته دریا سطح از متر 691 با ارتفاع آبرفتی از رسوبات شده

 رضوی در بخش غربی خراسان های نسبتاً وسیع و پرجمعیت شهرستانسبزوار یکی از شهرهای میانی کشور و مرکز یکی از 

های  گرمی و خشکی هوا، کمیت و کیفیت نامناسب آب ازجملههای اقلیمی و توپوگرافی حاکم بر ناحیه  ویژگی. است شده واقع

ویژه در بخش  دی بههای اقتصا ها و تنگناهایی برای فعالیت با محدودیت ...کیفیت نامناسب خاک و  سطحی و زیرزمینی، 

شکل . است گرفته شکلبافت کالبدی شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی گرم و خشک . کشاورزی همراه است

همگون و  صورت بهفضاهای شهری و تزئینات در بافت قدیمی شهر همگی  ،در ساخت کاررفته بهو ساختار ابنیه، مصالح 

مناسب و  یچهارراهموقعیت . (Shajeie, 2015) گذارد جغرافیایی به نمایش می ازنظرهر را هماهنگ در کنار هم هویت این ش

ای تثبیت کرده  ای و منطقه های عمده شهری و مرکز مبادالت ناحیه یکی از کانون عنوان بهجایگاه آن را  سابقه دیرینه سبزوار، 

وجود . و پایه اقتصادی شهر در آمده است های عمده صورت فعالیت هب حال تابهتجارت و بازرگانی از گذشته  که یطور به. است

. سراها در حواشی بیرونی شهر گواهی بر کارکرد تجاری دیرینه این شهر دارد سراهای متعدد تجاری در داخل شهر و کاروان

 همچنین مرکزیت. برخوردار بوده و از سایر بناها متمایز است یفرد منحصربهدر نوع معماری از ویژگی  هرکدامسراهایی که 

. ویژه در بخش آموزش و بهداشت شده است همرکز شهرستان باعث تمرکز اداری و گسترش خدمات عمومی ب عنوان بهاین شهر 

 . (Zanganeh, 2002) های شغلی متعدد و متنوع فراهم نموده است این شرایط زمینه را برای ایجاد فرصت

ی بر این شهر گذشته است باعث شده ی مختلف تاریخها هشهر سبزوار و وقایعی که در طول دور مدت یطوالنسابقه تاریخی 

ها،  به مساجد، آرامگاه توان می ها آنین تر مهماست که از  مانده یبرجااست که بناهای تاریخی متعددی در این شهر 

این بناها به همراه حادثه مهم تاریخی نهضت  که یطور به. ی شاخص قدیمی با معماری سنتی اشاره کردها هسراها و خان کاروان

 . دکن میاین شهر ایفا  بخش هویتعناصر  گیری شکلسربداران در این منطقه نقش مهمی در 

زمان و همگام با روند تحوالت  هم. روند تحوالت جمعیت شهری سبزوار تقریباً شبیه اغلب شهرهای قدیمی کشور بوده است

همگام با این . ایل قرن حاضر، این شهر نیز مرحله جدیدی از رشد و توسعه خود را آغاز کرداقتصادی کشور از او -اجتماعی
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ی مختلف صورت گرفته و باعث تحول در ساخت ها هتحوالت جمعیتی، توسعه فیزیکی شهر نیز با روندی متفاوت در دور

اخت کالبدی و سیمای کلی شهر را در حال حاضر س که یطور به. های جدید شهر گردیده است گیری بافت کالبدی و شکل

ای و نیمه روستایی نامنظم و بافت ناپیوسته منظم( تشکیل  بافت حومه  ،های قدیم و جدید )بافت جدید منظم ترکیبی از بافت

توسعه فیزیکی شهر عالوه بر گسترش در پیرامون موجب تحوالت کالبدی تدریجی در بافت تاریخی شهر نیز شده . دهد می

 نوس ونامأهای  استفاده از المان ،سازهای جدید و ساخت ،تبلیغات شهری ،ریهکارکردهای نامناسب، مبلمان ش که یرطو به. است

ادامه این روند . (Shajeie, 2015) در این بافت شده است بخش هویتربط در بافت تاریخی باعث از دست دادن عناصر  بی

  . ویت را در پی داشته باشدشهری شده و بحران ه بخش هویتد منجر به نابودی بیشتر عناصر توان می

 
 در استان خراسان رضوی و کشور سبزوارموقعیت شهر  -7شکل

 ی توصیفی تحقیق ها هیافت

 ،تصادفی گیری نمونه( و روش 291) از این نظر اهمیت دارد که با توجه به تعداد کافی نمونه ها هبررسی آمار توصیفی نمون

ی حاصل از آمار ها هداد. دباش میهای جامعه آماری یعنی شهر سبزوار  ویژگی های آماری نمونه تا حد زیادی بیانگر ویژگی

سنی بیشترین درصد پاسخگویان در  ازنظرکه  دهد مینشان  ها هاقتصادی نمون –های فردی و اجتماعی  توصیفی مرتبط با ویژگی

 4/39سال با  35تا  45درصد( و گروه  2) سال 51تا  29های سنی  گروه بعدازآندرصد و  5/23سال با  25تا  39رده سنی 

درصد  3/1فارس و  9/65قومیت  ازنظر. درصد زن بوده است 13درصد از پاسخگویان مرد و  59جنسیت . درصد قرار دارند

 3/42درصد بافت جدید،  24درصد از پاسخگویان در بافت میانی،  9/29محل سکونت اند.  هدرصد از سایر اقوام بود 2/4ترک و 

 . درصد در حاشیه شهر بوده است 1/9درصد توحید شهر و  9/6فت قدیم، درصد با

هر پاسخگو مجاز بوده است  که یطور بهاند.  هشد یبازطراح صورت بهپرسشنامه  سؤاالتبا توجه به ماهیت و هدف تحقیق، 

شناخته و  ای که می هعارض 9ا ت4به  ،ی طبیعی، مصنوعی و انسانی شهر سبزوارها همربوط به مؤلف سؤاالتدر پاسخ به هر یک از 

ها  که بیشترین فراوانی را در بین پاسخای  هعارض 41درصد فراوانی  3 جدول. اشاره کند البداهه یف طور بهبرایش مهم بوده است، 
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ن را دهنده این است که افراد بیشتری آ نشان رادار استکه بیشترین درصد ای  هعارضدهد.  میرا نشان  اند دهبه خود اختصاص دا

 اند.  هشناخته و اسم آن را ذکر کرد می

  0اند کرده اشارهشناخته و به آن  درصد فراوانی عوارضی که پاسخگویان آن را می -7جدول

 عوارض طبیعی
 عوارض کالبدی مصنوعی

 ها پارک میادین ها خیابان
 درصد نام عارضه درصد نام عارضه درصد نام عارضه درصد  نام عارضه

 1/91 شهربازی 4/19 کارگر)زند( 9/96 بیهق 9/36 و برغمد رودخانه بید
 5/59 ارم 2/15 حکیم سبزواری 9/99 کاشفی 36 رودخانه ششتمد

 3/13 باغ ملی 29 بهشتی 21 اسرار 4/39 رودخانه بالش آباد
 3/29 سالمت 5/29 شریعتی 39 متری انقالب31 33 رودخانه دلبر
 21 بعثت 21 بهمن33 2/31 مدرس 9/49 کوه شملق

 9/31 شهدای گمنام 1/36 دروازه عراق 9/41 طالقانی 1/45 کوه سفید سنگ
 2/42 سی هزارمتری 9/39 مادر 2/42 اسد آبادی 9/41 رودخانه کالشور
 3/41 سیلو 9/31 طالقانی 9/44 عطاملک 2/42 رودخانه طبس
 9/6 جانبازان 2/46 اسرار 3/44 بهار 9/9 کوه میش
 9/9 استیر 49 فهمیده 6/9 قائم 1/9 چشمه بفره

 عوارض کالبدی مصنوعی
 های انسانی مولفه

 ها و سرودها ترانه حوادث تاریخی مشاهیر و بزرگان
 درصد  نام عارضه درصد  نام عارضه درصد  نام عارضه درصد  نام عارضه

 2/15 ننه گل محمد 9/51 جنبش سربداران 9/99 مالهادی سبزواری 9/54 آرامگاه اسرار

 1/1 کلیدر 4/45 حمله مغول 4/53 دکتر شریعتی 19 میل خسروگرد

 4/2 سرود سبزوار 9/9 انقالب اسالمی 29 ابوالفضل بیهقی 6/21 مسجد جامع
 اعتراض به عدم ارتقاء 3/29 حمید سبزواری 3/36 آرامگاه کاشفی

 سبزوار به مرکز استان
 3/2 اسب چوبی 1/9

 9/39 کاشفی 4/33 یشناس مردمموزه 
 4/3 قصه جولی چغل 3/2 گل محمد 1/6 یآباد دولتمحمود  6/34 مسجد پامنار
قصه و روایت    4/9 استاد ماستیانی 1/49 مصلی سبزوار

 سربداران

4/9 
 9/9 ابن یمین 43 امامزاده یحیی

     9 سیادتی 9/44 امامزاده شعیب
آتشکده آذربرزین 

 مهر
     2/9 حاج آقا علوی 5/9

 ینتر شده شناختهششتمد و بالش آباد  ی بید و برغمد،ها هکه در بین عوارض طبیعی، رودخان دهد میی جدول باال نشان ها هداد

زیادی نسبت به بقیه، باالترین درصد  بافاصلههای بیهق و کاشفی  ها، خیابان از میان خیابان. عوارض برای پاسخگویان بوده است

 میادین کارگراند.  هتر بود متری انقالب و مدرس معروف 31های اسرار،  ی بعدی خیابانها هرتبدر اند.  هداد صاختصا به خودرا 

ها،  از بین پارکاند.  هبود تر شده شناختهپاسخگویان  ازنظربهمن و دروازه عراق  33شریعتی،  ،)زند(، حکیم سبزواری، بهشتی

 . اند کرده اشارهسالمت و بعثت  ،باغ ملی ،)الله(، ارم های شهربازی بیشترین درصد پاسخگویان به پارک

                                                           

دارای بیشترین فراوانی بوده است اشاره شده و عوارضی که درصد . به علت کثرت متغیرها و تنوع باالی جواب ها تنها به ده مورد پاسخ های اول هر سوال که  4

نادیده گرفته شده است. فراوانی و درصد فراوانی قید شده در جدول بیانگر تعداد و درصدی از پاسخگویان است که عارضه مورد نظر  ،اند هناچیزی را به خود اختصاص داد

تا  4)  جمع درصد فراوانی های نسبی بیشتر ازصددرصد بدست می آید چرا که هر نفر می توانسته به بیش از یک عارضه . از این رواند هرا می شناخته و نام آنرا قید کرد

 ( عارضه اشاره کند. 9
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و آرامگاه کاشفی اشاره  مسجد جامعبه آرامگاه اسرار، میل خسروجرد،  توان پاسخگویان می ازنظراز بناهای تاریخی معروف 

رین ت حمید سبزواری و کاشفی شناخته ،هادی سبزواری، دکتر علی شریعتی، ابوالفضل بیهقی مشاهیر و بزرگانی چون مال. کرد

به جنبش سربداران و حمله مغول به سبزوار اشاره  توان میپاسخگویان  ازنظراز حوادث تاریخی معروف اند.  هها بود شخصیت

، ترانه ننه گل محمد است اند کرده اشارهدرصد( از پاسخگویان به آن  15) ی محلی که درصد باالییها هو سرود ها هاز تران. کرد

 . آمده است یآباد دولتمحمود  یفتألکلیدر  در رمان یلتفص بهکه قصه آن 

برای سنجش سطح تعلق مکانی در بین ساکنان سبزوار . شهر میزان تعلق مکانی ساکنان آن است بخش هویتیکی از عناصر 

است که به دلیل پرهیز  شده دادهبه تعلق مکانی بر اساس طیف لیکرت طرح و توسط پاسخگویان جواب  گویه مرتبط با 44 تعداد

و با  شده محاسبه ها ه)جدول توزیع فراوانی( آن خودداری گردیده و میانگین نمره گوی کالم از آوردن نتایج تفصیلی از اطاله

 ،بودند شده یبند گروهدر طیف لیکرت  سؤاالتاینکه  با توجه به. است قرارگرفته یموردبررساستفاده از آزمون تی تک نمونه 

  .  آمده است 2 نتایج این آزمون در جدول. است شده گرفتهحد وسط در نظر  عنوان به 2عدد 

 گویه مربوط تعلق مکانی 00از  شده محاسبهنتایج آزمون تی تست تک نمونه برای میانگین  -9جدول

 نتیجه آزمون داریسطح معنا میانگین تعداد مؤلفه 

 متوسط ازحد شیب 111/1 16/2 292 میانگین تعلق مکانی

. تر است بزرگ 2داری از عدد امعن طور به( 16/2) آمده دست بهمیانگین  دهد مینتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه نشان 

 تأثیرنتایج تحقیق دیگری که در رابطه با . متوسط است ازحد یشب یموردبررسسطح تعلق مکانی نمونه  درمجموعبه این معنی که 

)مورد: محله سرده( انجام گردیده است، نشان  تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محالت قدیمی سبزوار

 ,Zanganeh, Hossein Abadi)تعلق مکانی در محله یادشده باالتر از حد متوسط بوده است سطح سرمایه اجتماعی و  دهد می

Roshandel, & Nabipoor, 2014). 

 ی تحلیلیها هیافت

مصنوعی و انسانی نقش  ،شهروندان کدام دسته از عناصر طبیعی ازنظراساسی این پژوهش این است که  یها سؤالیکی از 

ی مربوط به ها هبا توجه به گوی سؤالبرای یافتن پاسخی منطق و مستدل برای این  ی شهر سبزوار دارند؟بخش هویتی در تر مهم

صورت که ابتدا مجموع تعداد دفعاتی که پاسخگویان به هر یک به این . از آمار توصیفی استفاده شده است ها شاخصهریک از 

در هر  ها هتعداد گوی ازآنجاکه. است آمده دست به ،اند کرده اشارهمصنوعی و طبیعی  ،ی انسانیها شاخصی سه دسته از ها هاز گوی

میانگین ، گویه( 4امل طبیعی گویه و عو 5گویه، عوامل مصنوعی و کالبدی:  5)عوامل انسانی:  دباش میمتفاوت  یادشدهدسته 

درصد فراوانی نسبی میانگین هر دسته از عوامل نسبت به جمع میانگین  درنهایتاست و  شده محاسبهدر هر دسته  ها هفراوانی گوی

 . است شده دادهنشان  1 حاصل این محاسبات در جدول. است آمده دست بهها در هر سه گروه  فراوانی
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 به تفکیک سه گروه ها مؤلفهمیانگین و درصد فراوانی نسبی  ،مجموع -4جدول

 ی طبیعیها همولف ی انسانیها همولف ی مصنوعی و کالبدیها همولف

 ها جمع فراوانی نام عارضه جمع فراوانی مؤلفهنام  جمع فراوانی نام عارضه

 231 واقعه تاریخی 4495 خیابان

رودخانه، آبشار، 

 کوه و دره، چشمه

 و ...

919 

 4145 مشاهیر و بزرگان 4461 میدان

 339 ترانه و قصه 4415 پارک

 919 غذای محلی 692 بنای تاریخی

 912 سوغات سبزوار 169 محله قدیمی

 - - 4351 مسجد و امامزاده

 919  3695 - 9461 جمع

 919  565 - 4123 میانگین در هر گروه

 36/21  16/35 - 34/11 درصد فراوانی نسبی در کل

درصد(،  34/11ی مصنوعی و کالبدی )ها هکه درصد فراوانی نسبی به ترتیب در گروه مولف دهد  یمی جدول باال نشان ها هداد

به ترتیب نقش عوامل مصنوعی و  یگرد عبارت به. دباش میدرصد(  16/35) ی انسانیها هدرصد( و مولف 36/21) ی طبیعیها همولف

گونه توجیه  شاید دلیل این ترتیب را بتوان این. است پررنگی شهر سبزوار بخش هویتعوامل طبیعی و عوامل انسانی در  ،کالبدی

در معرض دید عموم شهروندان قرار دارند و  و آشکارمستمر  طور ای به هکرد که عناصر مصنوعی و کالبدی بیش از هر عارض

بازدید دوستان و  ،و مراسم آیینی یجمع دستههای  عبادت، گذران اوقات فراغتهای روزمره مثل کار، خرید،  مردم در فعالیت

بنابراین به  .ها، اماکن مذهبی و بناهای تاریخی سروکار دارند ها، میادین، پارک خیابان ؛ازجملهبا عناصر کالبدی ... آشنایان و 

 شود.  میناخودآگاه در ذهن ساکنان ثبت  طور بهرض نام این عوا ،ها با این مکان شدن مواجهدلیل تکرار و تداوم استفاده و 

شهروندان بین عناصر  ازنظرگویی به آن است عبارت از این است که آیا  دیگری که این تحقیق در پی پاسخ سؤال

 از سؤالبرای یافتن پاسخ این  داری وجود دارد؟عناو بافت قدیمی شهر تفاوت م شده ساختهکالبدی در مناطق جدید  بخش هویت

ها و  نام خیابان) فراوانی و درصد فروانی عناصر کالبدی 5جدول . یمکن میبه آن اشاره شد، استفاده  جداول آمار توصیفی که قبالً

 دهد.  میاست، نشان  شده اشارهمیادین( را که توسط پاسخگویان به آن 

 ها(  ها و میادین و پارک توزیع و درصد فروانی عناصر کالبدی) نام خیابان -0جدول
 درصد فراوانی نام پارک درصد فراوانی نام میدان درصد فراوانی نام خیابان
 1/91 شهربازی 4/19 کارگر)زند( 9/96 بیهق
 5/59 ارم 2/15 حکیم سبزواری 9/99 کاشفی

 3/13 باغ ملی 29 بهشتی 21 اسرار
 3/29 سالمت 5/29 شریعتی 39 متری انقالب31

 21 بعثت 21 بهمن33 2/31 مدرس
 9/31 شهدای گمنام 1/36 دروازه عراق 9/41 طالقانی

 2/42 سی هزارمتری 9/39 مادر 2/42 اسد آبادی
 3/41 سیلو 9/31 طالقانی 9/44 عطاملک
 9/6 جانبازان 2/46 اسرار 3/44 بهار

 9/9 استیر 49 فهمیدهشهید  1/41 شریعتمداری
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شده توسط  برده نامهای  ها، میادین و پارک عنصر کالبدی شامل خیابان 21که از میان  دهد میی جدول باال نشان ها هداد

)سالمت و شهدای گمنام( در مناطق نوساز و بقیه در بافت قدیمی و  )شهید فهمیده( و دو پارک پاسخگویان، تنها یک میدان

تری را نشان  نیز نسبت به عناصر واقع در بافت قدیم رقم پایین البته درصد فراوانی مربوط به این عناصر. اند شده واقعمیانی شهر 

همچنین درصد . ترین درصد در بین میادین است درصد( پایین 49) درصد مربوط به میدان شهید فهمیده که یطور به؛ دهد می

ها حد وسط را  در بین درصدهای مربوط به پارک درصد تقریباً 9/31م یعنی درصد و شهدای گمنا 3/29پارک سالمت یعنی 

در ذهن شهروندان جای  مرورزمان بهعناصر کالبدی در شهرها  این نتیجه بیانگر این واقعیت است که معموالًدهد.  مینشان 

این معنی که بعضی عناصر کالبدی به دلیل البته در این رابطه استثناهایی وجود دارد به . ندکن میایفا  بخش هویتگرفته و نقش 

و  شده شناختهعناصر  عنوان بهو  قرارگرفتهشهروندان  موردتوجهرغم جدید بودن  جذابیت تفریحی، تجاری یا معنوی باال، علی

 مناسب آن در حاشیه مسیر مت به دلیل جذابیت تفریحی و موقعیتدر شهر سبزوار پارک سال. ندکن میایفای نقش  بخش هویت

و مراجعه زیاد مردم  موردتوجهاحترام و جاذبه معنوی  به خاطرشهدای گمنام  هاصلی بافت پیوسته شهر به توحید شهر و آرامگا

 . دباش می شده شناختهو برای مردم  قرارگرفته

بافت ) شهروندان ساکن در مناطق مختلف ازنظرکالبدی و مصنوع  بخش هویتدوم این است که آیا عناصر  سؤالبعد دیگر 

پاسخ، از آزمون کای  ینابرای یافتن . دار با یکدیگر دارندمعنا قدیم، بافت میانی، بافت جدید، حاشیه شهر و توحید شهر( تفاوت

ها  ها، میادین و پارک سته از عناصر کالبدی یعنی خیابانمناطق محل سکونت پاسخگویان و سه د شده یکدبنداسکوئر بین متغیر 

منظور اجتناب از اطاله مطلب از آوردن  الزم به ذکر است که به. آمده است 9 نتایج آن در جدول. تاس شده انجامبه تفکیک 

وجود یا عدم وجود  دهنده نشانآزمون که  داری یمعنآزمون پرهیز گردیده و تنها به ذکر سطح  یلیتفصجداول توافقی و نتایج 

 . است، بسنده شده است یادشدهرابطه بین دو متغیر 

 ی کالبدی و مصنوعها هنتایج آزمون کای سکوئر بین متغیر محل سکونت پاسخگویان و مولف -6جدول

 مؤلفه

 ها( )خیابان

داری اسطح معن

 آزمون

 مؤلفه

 )میادین(

داری اسطح معن

 آزمون

 مؤلفه

 ها( )پارک

داری اسطح معن

 آزمون

 912/1 باغ ملی 941/1 )زند( کارگر 399/1 بیهق

 639/1 شهربازی 942/1 حکیم سبزواری 193/1 کاشفی

 991/1 الله 246/1 سی هزارمتری 413/1 مدرس

 629/1 ارم 141/1 دروازه عراق 395/1 طالقانی

 994/1 سالمت 499/1 شریعتی 926/1 شریعتمداری

 199/1 بعثت 246/1 فهمیده 395/1 طالقانی

ست که بین محل ا بیانگر آن ،نیست 15/1تر از  کوچک ها مؤلفهاز  یک یچهداری آزمون در ابا توجه به اینکه سطح معن

 یگرد عبارت به. داری وجود ندارداکالبدی و مصنوع شهر تفاوت معن بخش هویتسکونت شهروندان و شناخت آنان از عناصر 

 این بدان معنی است که تقریباً. د نه در مقیاس مناطق شهریکن میجنبه هویتی عناصر کالبدی و مصنوع در مقیاس شهر عمل 

و محل  اند شده واقعهای مرکزی شهر  در بافت قدیم و خیابان اند کرده اشارهعناصر کالبدی که بیشترین پاسخگویان به آن اکثر 

 . کالبدی شهر نداشته است بخش هویتاز عناصر  ها آندر میزان شناخت  یریتأثسکونت ساکنان نیز 
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 گیری نتیجه

شهرها هستند که شرایط و  بخش هویتی فرهنگی و اجتماعی سه عنصر اصلی ها هعناصر طبیعی، کالبدی و مصنوعی و مولف

زمانی نقش هویتی  ها مؤلفهاین . دکن میی شهر تعیین بخش هویترا در  ها آن ینیآفر نقشها میزان  از آن هرکدامهای  ویژگی

ها در ذهن شهروندان  نام و تصاویر آن ند که شهروندان با آن رابطه وابستگی عاطفی و تعلق برقرار کرده وکن میبرای شهر ایفا 

بر سه  یدتأکشهر سبزوار با  بخش هویتدر این تحقیق عناصر . ماندگار شود و جزئی از خاطرات جمعی مردم محسوب شوند

توسط  شده شناختهکه بر اساس فراوانی نسبی عوارض  دهد مینتایج تحقیق نشان . و تحلیل قرار گرفت یموردبررس یادشده مؤلفه

 ی انسانیها هدرصد و مولف 36/21ی طبیعی باها هدرصد، مولف 34/11ی مصنوعی و کالبدی باها هخگویان، به ترتیب گروه مولفپاس

روزمره محل مراجعه  طور بهعناصر کالبدی مصنوعی به دلیل اینکه اند.  هدرصد( بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد 16/35)

ها  تفریح ملزم به حضور در این مکان و یدوبازدیدهاد، کار، خرید، استفاده از خدماتمردم محسوب شده و شهروندان برای 

شود.  میهستند، بالطبع تکرار مراجعات و اهمیت حفظ آدرس این اماکن باعث نقش بستن نام و تصویر آن در ذهن ساکنان 

گیرد که این خود دلبستگی و  ی شکل میهمچنین بسیاری از خاطرات تلخ و شیرین فردی و جمعی افراد در این فضاهای عموم

 بافاصلهدر بین عناصر کالبدی دو خیابان بیهق و کاشفی . بخشد رابطه عاطفی شهروندان را با این فضاها شکل داده و تداوم می

در موقعیت  توان امر را می ینا. دلیل ها بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است نسبت به سایر خیابان یتوجه قابل

و  ها ه)مطب پزشکان، داروخان های متعدد و متنوع تجاری، بهداشتی و درمانی این دو خیابان در بخش مرکزی و استقرار کاربری

 . های تشخیص پزشکی( و انواع خدمات تخصصی و فنی در حاشیه این دو خیابان اشاره کرد آزمایشگاه

وجود . اره کرد که شهر سبزوار از اقلیمی گرم و خشک برخوردار استبه این واقعیت اش توان میدر مورد عناصر طبیعی 

باعث  ها هی فصلی و در موارد معدودی آبشارها و چشمها هو جنوب شهر به همراه رودخان شمال غربارتفاعاتی در شمال و 

و استقبال مردم قرار  تفادهمورداسها برای گذران اوقات فراغت  ویژه در تابستان هتعدیل و تلطیف شرایط آب و هوایی شده و ب

های طبیعی خارج از شهر  های اخیر امکان مراجعه مردم به این مکان افزایش ضریب استفاده از اتومبیل شخصی در سال. گیرد می

 .باشد بخش هویتو  شده شناختهها برای اکثر مردم  این امر باعث شده این مکان. را بیش از گذشته افزایش داده است

مصنوعی و طبیعی جزء  مؤلفهی انسانی و فرهنگی باید گفت با درصد فراوانی نسبی کمتری نسبت به دو ها همولفدر رابطه با 

فرهنگی و هنری  ،های علمی ، مشاهیر و شخصیتها مؤلفهدر بین این گروه از شود.  میشهر سبزوار محسوب  بخش هویتعناصر 

شهر سبزوار زادگاه بزرگان و مشاهیر بزرگ . ان سبزواری داشته استبا فراوانی بیشتری، نقش هویتی بارزتری در بین شهروند

تألیف کتب و آثار فرهنگی و یا ارائه خدمات ارزنده در توسعه و آبادانی  یلبه دلد که باش میادبی، فرهنگی، مذهبی زیادی 

مذهبی و هنری شهرت ملی و  ،آثار ادبی یلبه دلها  تعدادی از این شخصیت. از شهرت باالیی بین مردم سبزوار برخوردارند شهر،

آبادی، ابوالفضل بیهقی اشاره  ری، دکتر علی شریعتی، محمود دولتبه حاج مال سبزوا توان میحتی جهانی دارند که از آن جمله 

شهر که برای توسعه و آبادانی ای  هداری و خدمات ارزند در سطح شهر و شهرستان به دلیل مردم کرد و بعضی از این مشاهیر

 . اند شده شناخته نامی یکندر بین مردم به  اند هانجام داد

در شود.  میی محلی ظاهر ها هو قص ها هو ادبیات عامه است که در قالب تران ها همحلی، قص بخش هویتیکی دیگر از عناصر 

عنوان  هب توان میکه  اند کرده رهاشاترین اشعار در اذهان مردم بوده و بدان  یکی از قدیمی عنوان بهسبزوار ترانه ننه گل محمد 

البته روایت قصه ننه گل محمد در رمان معروف . سبزوار بدان اشاره نمود انسانی شهر بخش هویتبخش کوچکی از عناصر 

 . کلیدر باعث شهرت و ماندگاری این قصه در اذهان شده است
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شده توسط  برده نامهای  ها، میادین و پارک ابانعنصر کالبدی شامل خی 21از دیگر نتایج این پژوهش این بود که از میان 

)سالمت و شهدای گمنام( در مناطق نوساز و بقیه در بافت قدیمی و  )شهید فهمیده( و دو پارک پاسخگویان، تنها یک میدان

حاکی از آن است که بین شناخت ساکنان مناطق مختلف شهر از عناصر  یقتحقهمچنین نتایج این . اند شده واقعمیانی شهر 

گیرد که با توجه به اینکه  این امر از این واقعیت سرچشمه می. وجود ندارد داریاکالبدی و مصنوع شهر تفاوت معن بخش هویت

هایی که بیشتر  پارکمیادین و  ،ها شهر سبزوار جزء شهرهای متوسط است و اهمیت عناصر کالبدی آن اعم از خیابان

ی ها برا ، در مقیاس شهر بوده و محل مراجعه ساکنان همه مناطق شهر است، بنابراین شناخت آناند کرده اشارهپاسخگویان به آن 

 دهد.  میداری نشان نساکنان مناطق مختلف تفاوت معنا

 پیشنهادات

یفیت زندگی فردی و اجتماعی و منبع نشاط و تقاء کعیارهای توسعه و شاخص مهمی در ارهویت شهر یکی از م ازآنجاکه

ویژه در جریان توسعه فیزیکی و تحوالت اجتماعی شهر از  ه، توجه به حفظ و تقویت آن بشود میسرزندگی شهروندان محسوب 

و عملیاتی  گذاری یاستسدر این راستا بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهادات زیر در دو بخش . اهمیت خاصی برخوردار است

  د:گرد میمطرح 

گذاری با توجه به وجود بافت تاریخی و استقرار بناهای قدیمی متعدد در این بافت، الزم است با  بعد سیاست در -

ضمن حفظ و تقویت عناصر  ،ی قدیمی شاخصها هبازسازی خان ازجملهتاریخی  بخش هویتهای  تقویت ظرفیت

ی ها هآن جاذب تبع بهبخش گردشگری شهری و گذاری در  تاریخی، ظرفیت جذب افزایش سرمایه بخش هویت

همچنین با توجه به نقش پررنگ عناصر کالبدی و مصنوعی شهر . گردشگری شهری در این بخش افزایش یابد

ها و میادین جدید و یا نوسازی و بازسازی بافت قدیم به  ی به این شهر، باید در طراحی خیابانبخش هویتسبزوار در 

 . معطوف گرددای  ههویتی شهر توجه و اهتمام ویژ یها هحفظ و ارتقاء جنب

 به موارد خاص زیر اشاره کرد:  توان می های فوق  برای فراهم کردن زمینه دستیابی به سیاست

عنوان خواستگاه مشاهیر و بزرگان ادبی و  هشهر سبزوار و موقعیت آن ب یبپرفرازونشنظر به سابقه طوالنی و تاریخ  -

ی ها هحوادث تاریخی و مشاهیر در قالب نمادها و نشان شود میپیشنهاد  ،هم فضاهای عمومیو نقش م سو یکهنری از 

ها به معرفی این حوادث و مشاهیر  میادین و پارک ،ها ها در خیابان نقاشی و ها تندیس ازجملهشهری و آثار هنری 

 . پرداخته شود

ل بیهقی و حکیم سبزواری و یا رویدادهای ابوالفض ازجملههای علمی و فرهنگی  شخصیت یادبودبرای معرفی و  -

 . المللی در شهر برگزار گردد های ملی و بین ها و کنفرانس تاریخی) نهضت سربداران( همایش

ها و یا  د خیابانگرد میدر این رابطه پیشنهاد . یکی دیگر از منابع هویت شهری خاطرات جمعی شهروندان است -

فضاهای عمومی مناسب و  ،حذف حضور وسایط نقلیه و تشویق استفاده پیاده ، بارادارندکه پتانسیل آن  هایی یدانم

 و یجمع دستههای  جذاب برای حضور پیوسته مردم برای خرید و تفریح و همچنین برگزاری مراسم آیینی و جشن

 . شود های خیابانی ایجاد نمایش

نام استخراج شده است  نیبه هم یشهر یزیر و برنامه ایارشد رشته جغراف ینامه کارشناس انیمقاله از پا نیا : نوشت یپ

 دفاع شده است. یسبزوار میکه در دانشگاه حک
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