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Effect of the Place Identity Components on Place 
Attachment; Study of the Tabriz Historic Bazaar

[Abasi Z, et al; 2015] An analysis of environmental concepts affecting the meaning of component in the 
traditional Iranian market, case study: Comparative comparison of Kashan traditional market and 
safavid commercial complex of Kashan; [Ahmadi F, et al; 2014] Factors influencing a sense of belonging 
in the regeneration of noghan neighborhood in the residential fabric near the Imam Reza Shrine; 
[Arbab P, et al; 2016] Explanation of the key criteria of the process of Place-Identity formation in new 
urban development; [Low & Altman; 1992] Place attachment; [Canter; 1977] The psychology of place; 
[Droseltis & Vignoles; 2010] Towards an integrative model of place identification: Dimensionality and 
predictors of intrapersonal-level place preferences; [Falahat; 2006] Concept of sense of place and its 
constituent factors; [Giddens; 1991] Modernity and self - Identity: Self and society in the late modern 
age; [Gustafson; 2001] Meaning of place: Very day experience and theorethical conceptualization; 
[Habibi, et al; 2018] Explaining the sense of belonging to place and identity in urban spaces with an 
emphasis on traditional markets; [Habibi; 2014] Tabriz Grand Bazaar; [Heidari, et al; 2014] Analysis of 
the physical sense of place in the traditional houses and modern residential apartments; [ICHHTO; 
2009] Executive summary Tabriz historical bazaar complex; [Javan Foruzandeh & Motallebi; 2011] The 
concept of place attachment and its elements; [Kalali & Modiri; 2012] Explanation of the role of meaning 
component in the process of creating the sense of place; [Kashi & Bonyadi; 2013] Stating the model of 
identity of place-sense of place and surveying its constituents case study: Pedestrian passage of Shahre 
Rey; [Mohammad Moradi & Bahmani Oskooei; 2010] Traditional market: Crisising contemporary 
urbanism; [Navari, et al; 2008] Tabriz Markets Bridge; [Proshansky; 1978] The city and self-Identity; 
[Proshansky, et al; 1983] Place-Identity: Physical world socialization of the self; [Relph; 2008] Place 
and placelessness; [Shamai; 1991] Sense of place: An empirical measurement; [Soini, et al; 2012] 
Residents’ sense of place and landscape perceptions at the rural-urban interface; [Steele; 1981] The 
sense of place; [Tan, et al; 2018] Sense of place and sustainability of intangible cultural heritage-The 
case of George Town and Melaka; [Tavakolianferdosieh, et al; 2016] Redesigning bazaar based on its 
collective memories formation and retention case study: Bazaar Khan, city of Yazd; [Tuan; 1974] 
Classics in human geography revisited: Topophilia; [Zangiabadi, et al; 2012] Strategic planning, to 
organize traditional Iranian markets a case study: The traditional market of Tabriz.

Introduction and Background Iranian historic bazaars are the dynamic hotspots of the cities that have 
a vital role in shaping a sense of place attachment. Among these, Tabriz Historic Bazaar with its unique 
characteristics is very important. The present study aims at determining the place identity components 
and their effects on the place attachment among business owners at Tabriz Historic Bazaar.
Methodology The present correlational study was conducted among business owners at Tabriz 
Historic Bazaar in 2018 and 374 people were selected randomly for the research. For data collection, 
questionnaire with 36 components in 6 dimensions were used. Data analysis was carried out using 
Spearman Correlation and Multiple Regression tests. 
Findings Results demonstrated that the coefficient of the most important place identity components 
with place attachment was significant at p<0.01 and criteria of memorability, satisfaction as well as 
introduction and identification had maximum coefficient with place attachment with the coefficients 
of 0.541, 0.480 and 0.412, respectively. Components of memorability with the beta coefficient of 0.314, 
satisfaction with the beta coefficient of 0.241 as well as introduction and identification with the beta 
coefficient of 0.140 had respectively the highest regression effects on the place attachment.
Conclusion Considering the role of place identity components and the extent of their influence on 
the sense of place attachment along with the efforts to preserve them in Tabriz Bazaar would help the 
survival of this valuable architectural heritage, while the quality of Bazaar will be enhanced as well.
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  چکيده
بخش و پویای کانون هویت عنوانبهایران 	بازارهای تاریخی	ها:زمینهاهداف و 
در این میان بازار 	بسزایی دارند. ریتأثمکان حس تعلق به  یر یگشکل شهرها در

 ی برخوردار است.االعادهفوقاز اهمیت فرد منحصربهی هایژگیو با تاریخی تبریز
مکانی  تعلقی هویت مکان بر حس هامؤلفه ریتأثهدف این پژوهش تعیین 

  تبریز بود. تاريخی کسبه در بازار 
 ۱۳۹۷در سال  کسبه بازار تاريخی تبریز همبستگی دراین پژوهش : شناسیروش

مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری به طور تصادفی نفر  ٣٧٤ و انجام شد
 هاوتحلیل دادهمولفه استفاده شد. تجزیه ٦سنجه در  ٣٦ای با ها از پرسشنامهداده

  اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره صورت گرفت.های آماری همبستگی با روش
 بیضربا  بیبه ترتی، رضایتمندی و شناخت ز یانگخاطرهی هامؤلفه ها:یافته
ازار ی کسبه در بحس تعلق مکانهمبستگی را با  نیشتریب ٤١٢/٠و  ٤٨٠/٠، ٥٤١/٠

ی ز یانگخاطرهمولفه  رگرسيونی سه ریتأث)؛ p>٠١/٠تاریخی تبریز داشتند (
)٣١٤/٠=β،( ) ٢٤١/٠رضایتمندی=β( و شناخت )١٤/٠=β حس تعلق به ) بر متغیر

	بود.  داریمعن، مکان
 تأثیرگذاری هریک های هویت مکانی و میزانلفهؤتوجه به نقش م ی:ر یگجهینت

برحس تعلق به مکان و تالش برای حفظ آنها در بازار تاریخی تبریز ضمن ارتقای 
کیفیت بازار، موجبات تداوم حیات و ماندگاری این میراث ارزشمند معماری را 

  آورد.  فراهم می
  ر، حس تعلق مکانیبازار تاریخی تبریز، هویت مکان، کسبه بازا ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ی ارتباط انسان با مکان، حس تعلق به هاشاخصه نیترمهمیکی از 
 ددار است که در تداوم حضور افراد در آن مکان نقش بسزایی  مکان

[Ahmadi	et	al,	2014]. از یکی  عنوانبه به مکان حس تعلق
از عوامل مهم ارزیابی  و [1991	Shamai,] مکانسطوح حس 
	Javan]با مکان است  ارتباط انسان Foruzandeh	 &	

Motallebi,	2011]  تبدیل آن به مکانی با خصوصیات  سببکه
  . [2006	Falahat,]شود حسی و رفتاری ویژه برای افراد می

خاص برای  تیفیک جادیامکان، ضمن تمایز در خصوصیات یک 
ی ارتباطی افراد با مکان، تعامل میان هاهیپای ر یگشکلافراد، باعث 

]	alHeidari	et	, شودیمفرد به مکان اتعلّق روحی و روانی  و آنها

]	Javan ابدییمبا گذر زمان عمق و گسترش بیشتری  که [2014

Foruzandeh	 &	 Motallebi,	 2011;	 Relph,	 2008;	
Tuan,1974]. و  هروند گسست مکان شتاب بیشتری گرفت امروزه

که  بطوریاز بین رفته است.  با مکان را افردپیوندزننده  یهارشته
زترین از بارتضعیف حس تعلق به مکان  ی عاطفی ووندهایپ گسست

  .است معماری و شهرسازیمشکالت 
به یک جامعه شهری هستند؛  بخشتیهوبازارها در حکم اسناد 

ای که حیات شهر و بازار به هم پیوندخورده و در بسیاری از گونهبه
	Mohammad]اند موارد شهرها با بازارها معنی پیدا نموده

Moradi	 &	 Bahmani	 Oskooei,	 . در طول تاریخ [2010
 عنوانبه هاای وسیع از کاربریبازارهای تاریخی ایران با مجموعه

 وشوججنبمرکز ی اقتصادی، هاتیفعال گسترشو  دادوستدفضای 
و تعامالت اجتماعی،  هاتیفعالخاستگاه بسیاری از شهرها و 
گویی به نیازهای بوده است که ضمن پاسخو سیاسی  فرهنگی

کاربران و مخاطبان، با خلق معنی و ارتقاء کیفیت، محیطی با هویت 
امل پایداری عحس مکان . [2015	al,	et	Abasi]اند کرده جادیارا 

نظر معنایی بوده است  بازارهای تاریخی چه به لحاظ کالبدی و چه از
 هددیمشواهد نشان  آنها تأثیر بسزایی دارد.در زنده و پویابودن و 
حس مکان در بسیاری از مواقع در میان کسبه بازار با ارتقا به  که

آن تبدیل به تعهد، فداکاری و وفاداری برای  ترقیعمسطوح باالتر و 
عالیق فردی و  رهاکردندر این سطح آمادگی برای مکان شده است. 

تر نسبت به مکان وجود دارد و مهم تربزرگدلیل عالیق جمعی به 
[Shamai,	1991].  در دنیای معاصر شرایط اجتماعی، اقتصادی و

مکانی و  هویت یهامؤلفه ضعفی جدید حاکم بر زندگی، هادغدغه
 زیبرت تاریخی بازارمشکلی است که  های معناییتوجهی به جنبهکم

دریافت درک صحیح و در ناکامی  باعثشده و این امر مواجهبا آن 
ت شدن تعامالکه کمرنگشده است بطوری ی معناییهاامیپ
، مادی عواملبه آن  شدنوابستهگسست پیوندهای عاطفی و و

گر عبارتی دیبهرا به همراه داشته است. تضعیف حس تعلق مکانی 
وفاداری کسبه وکاربران، سبب رفتارهایی چون ترک مکان،  کاهش

شدن بازار و فرسایش کالبدی و عملکردی عدم تعهد اجتماعی، خالی
. تداوم این روند در طول زمان باعث زوال تدریجی معنای شودیمآن 

تداوم و ماندگاری حیات  صورت ادامه این رونددر گردد که مکان می
ی که حفظ پیوندهای عاطفی حالدر . دهدیمقرار  ریتأث تحتبازار را 

ر ی که بتواند در برابر فرهنگ معاصاگونهبهدر بستری نوین «با مکان 
، کند دایپی آینده سوبه هیمادرونمقاومت کرده و راهی جدید در 

  .[2016	al,	et	Tavakolianferdosieh]» ضروری است
 حسحس مکان و سطوح مختلف آن از جمله دیرباز  از که از آنجا

علمی  مختلف هایزمینه اندیشمندان در مورد توجه به مکان، تعلق
بر  تأثیرگذار عوامل و این زمینه در مختلفی هایاست، پژوهش بوده

ه توان بآن توسط محققین صورت گرفته است که از بین آنها می
اشاره نمود که به بررسی مفهوم  [2006	Falahat,] فالحتتحقیق 

های دهنده و سطوح مختلف آن، از دیدگاهحس مکان و عوامل شکل
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 توسط فالحت عوامل شده بندی ارایهمختلف پرداخته است. در دسته
و معانی  هاتیفعالاصلی  دسته دوبر حس مکان در  رگذاریتأث

 در سطح و زیبایی و هویت معانی، گروه در؛ است شده مطرح
 قرار رضایتمندی و اجتماع حس اجتماعی، تعامالت ،هاتیفعال
 انمک با رابطه انتخاب، چگونگی چون دیگری عوامل ، همچنیندارند
 حس مکان بر تأثیرگذار عوامل از نیز اجتماعی و ی فردیهایژگیو و

	Javan] فروزنده و مطلبیجوان. هستند Foruzandeh	 &	

Motallebi,	2011]  تعلق به مکان و  ی مفهوم حسامقالهدر
تعلق به  آن را مورد بررسی قرار دادند و حس دهندهلیتشکعوامل 

شناسی تشریح هستی و شناسیمعرفت رویکردهای مکان را از
آنان نشان داد حس تعلق از معیارهای نمودند. نتایج پژوهش 

 های انسانی باکیفیتارزیابی ارتباط انسان با محیط و ایجاد محیط
این سطح از معنای محیطی بیانگر ارتباط عمیق افراد با محیط  ،بوده

بین خود و  یپندار سطح نوعی همذات که فرد در اینبوده بطوری
حس تعلق به . با توجه به این پژوهش دینمایمکان احساس م

ی معنا در محیط برآیند تعامل فرد، ر یگشکلمکان منطبق بر مدل 
	,Gustafson]دیگران و محیط  وابسته به  طرفکی از [2001

و شناخت افراد  هایستگیشا، هازشیانگی فردی شامل هایژگیو
نسبت به مکان بوده و از طرف دیگر ریشه در تعامالت اجتماعی دارد 

  همکاراناحمدی و  .استتعلق  یانسانکه منبعث از نیازهای 
[Ahmadi	et	al,	2010] حس بر ایجاد  رگذاریتأثعوامل ی امقالهدر

ل عوام کهیبطور اند به مکان را ناشی از فرد و محیط دانسته تعلق
 ی موجودهاتیفعالعوامل کالبدی، اجتماع و  محیطی به سه دسته
ی فردی و تصورات ذهنی هایژگیو دسته دوو عوامل فردی به 

در  [2018	al,	et	Habibi] همکاران حبیبی و اند.بندی شدهتقسیم
پژوهشی که با هدف تبیین حس تعلق به مکان در فضاهای شهری 
با تأکید بر بازارها انجام دادند، دریافتند که حس تعلق به مکان 

های ارتباطی افراد و محیط گیری پایهعاملی مهم و موثر در شکل
گردد و عوامل کالبدی، می تیفیباکهای ، منجر به ایجاد محیطاست

 دهندهلیتشکهای مؤلفه نیترمهمادراکی کارکردی، اجتماعی و 
 [2018	al,	et	Tan] ان و همکارانت .حس تعلق به مکان هستند

بررسی حس مکان و پایداری میراث  منظوربهنیز در پژوهشی که 
، دادنفرهنگی ناملموس انجام دادند؛ دریافتند که احساس از دست

سه عامل اصلی در پیوند  عنوانبهاحساس عدالت و احساس رسالت 
شخص به مکان نقش دارد که باعث مشارکت جامعه در حفظ میراث 

  گردد.فرهنگی می

ه تداوم نیزم دریی که هاپژوهشگرفته، ی صورتهاپژوهشعلیرغم 
ی کلیدی هامؤلفه ریتأثبا تأکید بر تعیین حیات بازار تاریخی تبریز 

تقویت پیوندهای میان حفظ و  بر حس تعلق به مکان وهویت مکان 
 ریتأثتعیین . ستباشد، محدود امخاطبان و بازار انجام پذیرفته 

ر که د است یموضوعو تالش برای حفظ آنان  هامؤلفه نیترشاخص
اد در این راستا با استن. ردیگیمقرار  لیوتحلهیتجزاین پژوهش مورد 
هویت مکان،  آنهامرور پیشینه پژوهش که در و به ادبیات موضوع 

ها و ابعاد مجزا در زمینه صورتبهحس مکان و تعلق به مکان 

این  قرار دادنبا الگو  این پژوهش ،گرفته موردمطالعه قرار مختلف
هویت مکانی  شدههیاراو تطبیق معیارهای  تغییر بهمطالعات، 

[Arbab	&	Azizi,	2016]  پرداخته پژوهش موردبر مبنای موضوع 
 را در بازار تاریخی تبریزها بر حس تعلق به مکان و اثرات آن

 شناخت، مؤلفهبراین اساس شش است. قرار داده  بررسیمورد
 و یز یانگخاطره اجتماعی، تعامل محیطی، خوانایی، تناسب

ردید و گ تعریف ی تأثیرگذارهامؤلفه نیتریعنوان اصلبه رضایتمندی
س بر ح مؤثرمعیارهای هویتی  نیترمهماز طریق مطالعات تحلیلی، 

 نوآوری پژوهش که تعلق مکانی در بازار تاریخی تبریز مشخص شد
  حاضر است.

شده است که  های مختلفی در ارتباط با هویت مکان ارایهدیدگاه
 از مکان هویت. بودن موضوع استدهنده گستردگی و عمیقنشان

عمق،  زمان، گذر که با گیردمی نشأت جمعی و های فردیارزش
ی امجموعه« یبه عبارت .[2008	Relph,] یابدو تغییر می گسترش

 هابافتو  هارنگ، هاشکلی فردی و جمعی، رخدادها، هاارزشاز 
با گذر زمان و با تغییرات  که گرددیمی هویت مکان ر یگشکلباعث 

در هویت انسان و رابطه او با مکان، مجموعه مذکور تغییر  جادشدهیا
	Kashi]» ابدییم &	 Bonyadi,	  پروشانسکی. [2013

[Proshansky,	  است، هویت مکان، مبتنی بر معتقد [1978
واسطه شناخت و ادراک صحنه ادراکی بهگذشته محیطی با پشت

تجربه مستقیم درونی،  آن را [2008	Relph,] رلفست چیزی که ا
وان عنمعتقد به هویت مکان به یپروشانسک .دانسته استعمیق 

ادراکی از هویت شخصی و مبتنی بر ذهنیت فرد نسبت  یساختار ر یز
، رونیا از .[1983	al,	et	Proshansky] است به محیط فیزیکی
ر شدن فرد دعنوان مفهومی تعاملی، بازتاب اجتماعیهویت مکان به
هویت شخصی او در ارتباط با محیط  کنندهفیو تعر جهان فیزیکی

	Arbab] فیزیکی خاصی است &	 Azizi,	  دنزیگ .[2016
[Giddens,	1991]  هویت مکان را مرتبط با هویت شخصی و
 داندیه روایتی پایدار از احساس خود میمبتنی بر توانایی ارا

 یختگیهویت مکان از طریق تمرکز برآم یر یگفرآیند شکل کهبطوری
 برقراری ارتباط با اجتماع و نیز توسعه خود و خویشتنو اجتماعی 
 و دروستیس .است تبیین احترام به خویشتن قابلمبنی بر 
	Droseltis] ویگنولس &	 Vignoles,	 هویت  معتقدند [2010

 ساکنان و یهازهیبه نیازها و انگ مکان مکان محصول پاسخگویی
توسعه خود به مفهوم  است؛ارتباطات اجتماعی  یر یگشکل
، تناسب محیطی به معنای شخصمکان به بخشی از  شدنلیتبد

تجانس و  زیتوانایی انطباق و تعامل میان مردم و محیط و ن
نمودن معنا و اهمیت معنوی از مبنی بر فراهم، با مکان یهمسنخ

 ه هویت مکاننیزم کلیدی در ه، سه مؤلفشخصسوی محیط برای 
 نییتبه نیزم در [2016	Azizi,	&	Arbab] ارباب و عزیزیهستند. 

و کلیدی  تیبااهممعیارهای  هویت مکانی در شهرسازی، یارهایمع
ی و ادراک نسبت به محیط فیزیکی و ابعاد بر آگاهمبنی  شناخت

اجتماعی، خوانایی و تشخیص مبنی بر وجود کیفیات و ارتباطات 
ی مبنی بر احساس تمندیرضا ، متنوع، برجسته و خاص،درکقابل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپرست و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــحق نیفرز ۳۰۶
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آسایش و آسودگی رفاهی، خودکارآمدی مبنی بر تکامل و خودکفایی 
و تسهیالت، تعامل اجتماعی مبنی بر  هاتیظرفکارکردی -یعملکرد

ی اجتماعی، تناسب محیطی مبنی بر هایهمبستگارتباطات و 
نی بر مب بستگیدلو امکانات متنوع، سازگار و متناسب،  هاتیظرف

و ی دار شهیری و سنخهماحساس وابستگی، تعهد و مسئولیت، 
خاطرات، وقایع و رویدادهای ی مبنی بر پتانسیل تداعی ز یانگخاطره

، احراز و تشخیص هویت مکان یر یگشکل هنیزم در مرتبط و وابسته
 اند معرفی نموده

	,Soini]و همکاران  سواینینظر  از هویت مکان  [2012
ز طریق ا جامعه در ارتباط با محیط فیزیکی وهویت فرد  کنندهفیتعر

رفتاری  یهاییها و توانا، احساسات، ارزشهاشهیالگویی از اند
 خورده است و خودآگاه یا ناخودآگاه است که همگی با محیط پیوند

 تفاوت در نوع و میزان حس مکان، در سطوح مختلفی قابل تبیین
واسطه ادراکات حس مکان به یر یگشکلای دیگر، عده زعمبهست. ا

بر سطوح گیرد و صورت میمعنادار فیزیکی، شخصی و اجتماعی 
شامل را و ادراک معنا پردازد می کانمیان انسان و ممختلف تعامل 

، یابعاد فیزیکی، شخصی و اجتماعی و با تمرکز بر ساختار کالبد
فردی و نیز ارتباطات اجتماعی تبیین  یهایگذار احساسات و ارزش

کارکردی و ابزاری و نیز  معانی آنی و ابتدایی، معانی. نمایندمی
اتبی از سطوح حس مکان هستند معانی ارزشی و نمادین سلسله مر 

	.[2012	Modiri,	&	Kalali] است تصورکه در این چارچوب، قابل
به  تعلق حس کندیکه هویت با مکان ارتباط پیدا م یکی از مواردی

 و یساز تیمکان بستری مناسب برای هو کهبطوری .ستامکان 
در  .دیآیم حساببه مکان به حس تعلقبخشیدن به هویت و تداوم
و  یشناس، جامعهیشناسمانند روان علمی مختلفی هارشته
اصطالحات تعلق به مکان، تعلق به اجتماع، ساختار  یشناسانسان

شده درباره حس مباحث مطرح نیترعاطفه و معنا و تجربه، مهم
 کیفیت واسطهبهطبق مدل کانتر عوامل کالبدی  مکان هستند

و با مرتفع ساختن  بخشندیمرا بهبود  هاتیفعالطراحی، معانی و 
از ادراکات،  یانیازهای روانی و اجتماعی انسان باعث سلسله

	,Canter] شوندیایجاد حس مکان م تیرضایتمندی و درنها

1977;	Falahat,	2006]. از معانی متأثر کلی حس مکان طوربه 

ی هاتیفعال تداوم و با آن مخاطبان ارتباط کننده نوعتعیین که است
	,Shamai] شامای با توجه به نظریه	.[2014	Habibi,]آنان است 

سطوح مختلف حس مکان، شامل سه مرحله اصلی تعلق  [1991
لق احساس تع. بستگی به مکان و تعهد به مکان استبه مکان، دل

 تداوم حضور انسان منظوربه ،به مکان در سطح باالتری از حس مکان
	,Falahat]دارد  یاکنندهنییدر مکان نقش تع  نظر از .[2006

شش نوع رابطه نمادین  [Low,1992	&	Altman] لوآلتمن و 
که هر یک به ایجاد حس تعلق به  وجود دارد مکانمیان انسان و 

ه انجامد کمکان، از طریق برقراری یک رابطه سمبلیک با محیط می
ی هاارتباط ساکنین و محیط در زمانتبارشناسانه (شامل ارتباط 

رابطه ایجاد ( نیسرزمرفتن از دست واسطهبهطوالنی)؛ ارتباط 
و تجدید خاطره با فرآیند آفرینش مجدد  دادندستاز  واسطهبه

مالکیت)؛ ارتباط  واسطهبهایجاد رابطه ( یاقتصادمکان)؛ ارتباط 
ها تطابق میان اسطوره واسطهبهایجاد تعلق مکانی ( یشناختکیهان

شناسی)؛ و نمادها از طریق مناسبات مذهبی، معنوی یا اسطوره
ایجاد ارتباط و حس مکان و دوام آن به دلیل اهمیت ( یارتیزارتباط 

 یتیرواسیاسی مکان) و ارتباط  -مذهبی، معنوی یا اجتماعی
گذاری روی مکان) ها و نامها، داستانافسانه واسطهبهآشنایی (

[Ahmadi	et	al,	2014]. لیاست از دیدگاه [Steele,	1981]  حس
تعلق به مکان برپایه حس مکان، فراتر از آگاهی از استقرار در یک 
مکان است؛ این حس موجب پیوند مخاطبان و کاربران با مکان 

افراد خود را جزئی از مکان دانسته و براساس  کهیطور گردیده؛ ب
ها، معانی، عملکردها و شخصیت مکان، های خود از نشانهتجربه

 احترامقابلسازند و مکان برایشان نقشی در ذهن خود متصور می
ازدیدگاه پدیدارشناسان، حس . [2014	al,	et	Heidari] گرددمی

یق درک نمادها و تعلق مکانی، به معنای ارتباط با مکان از طر
 وجود فردی بههای روزمره است؛ این حس در مکان زندگی فعالیت

. [2008	Relph,]یابد با گذر زمان عمق و گسترش می آمده و
های فردی و جمعی و هویت مکانی بر چگونگی حس بطورکلی ارزش

ها، گذارد و حس مکان نیز بر ارزشمکان و حس تعلق به آن تأثیر می
	Habibi]د رفتار فردی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بوها و نگرش

ter,	1977]Can,	2018;	et	al.  

	
	شناسیروش
 روش و ماهیت جهت از و کاربردی هدف لحاظ به حاضر پژوهش
تعیین تأثیر  منظوربه پژوهش این. است توصیفی-تحلیلی
ی هویت مکانی در بازار تاریخی تبریز بر حس تعلق به آن هامؤلفه

تر اشاره که پیش یطور همان رونیازااز دیدگاه کسبه انجام گرفت. 
برای هویت مکان  مؤلفه ۶گردید با بررسی ادبیات نظری تحقیق، 
محیطی، تعامل اجتماعی، شامل؛ شناخت، خوانایی، تناسب 

گردید. در ادامه جهت سنجش ی و رضایتمندی، استخراج ز یانگخاطره
 ۳۶با  یانامهپرسشتعلق مکانی،  بر حس هامؤلفهرابطه و تأثیر این 

سنجه) طراحی  ۴سنجه و حس تعلق مکان؛  ۳۲سنجه (هویت مکان؛ 
 نامه به ترتیب از رواییگردید. برای سنجش روایی و پایایی پرسش

ی، وایصوری و روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای بررسی ر
نامه در اختیار متخصصان قرار گرفت که با اولیه پرسش االتئوس

اعمال برخی نظرات اصالحی مورد تأیید قرار گرفت؛ همچنین برای 
نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد به سنجش پایایی پرسش

نامه توسط کسبه بازار تکمیل ضریب پرسش ۳۰این صورت که تعداد 
نامه ی پرسشهاسنجهو  هامؤلفهبرای  داردشدهاستانآلفای کرونباخ 

و  هاسنجهمحاسبه گردید. ضریب مذکور برای  SPSS افزارنرمدر 
به اینکه  با توجهآمد.  دست هب ۸۲۲/۰و  ۹۳۱/۰به ترتیب  هامؤلفه

) نوسان دارد، هرچه این ضریب ۱) تا (۰ضریب آلفای کرونباخ بین (
ک ی یهاهیگوهمسازی بیشتر  دهندهنشانباشد  ترکینزد) ۱به عدد (
 ی تحقیق در سطح عالیر یگاندازهپایایی ابزار  رونیا از، استمقیاس 

  ).۱تأیید شد (جدول 
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	های پژوهشها و سنجهضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه )۱جدول 
  هاضریب آلفای کرونباخ سنجه

  ۹۲۱/۰  ضریب آلفای کرونباخ
  ۹۳۱/۰  استانداردشدهضریب آلفای کرونباخ 

  ۳۶  تعداد سنجه
  هاضریب آلفای کرونباخ مؤلفه

  ۸۳۱/۰  ضریب آلفای کرونباخ
  ۸۲۲/۰  ضریب آلفای کرونباخ استانداردشده

  ۷  هاتعداد مؤلفه

  
 %۵فرمول کوکران با خطای  لهیوسبههمچنین نمونه آماری تحقیق 

 دستبه ۳۷۴محاسبه گردید که حجم نمونه  ۹۵و سطح اطمینان 
بین کسبه بازار، تعداد  شدهعیتوزنامه پرسش ۳۷۴آمد و از تعداد 

از  هاداده لیوتحلهیتجزنامه برگشت داده شد. برای پرسش ۳۱۹
ی آماری همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چند متغیره هاروش

  استفاده گردید.
در  ایرانی یترین بازارهاارزندهیکی از عنوان  بهتبریز  بازار تاریخی

در فهرست میراث جهانی شده و مسیر جاده تاریخی ابریشم واقع
و ر عناص نیتریکی از مهم این بازار .یونسکو به ثبت رسیده است

یکی از و  است فردمنحصربه یهایژگیو دارای هسته اصلی شهر
آید؛ شمار می بهوسعت، اهمیت و بزرگی شهر تبریز  یهانشانه

یخی تبریز قلب تاریخی شمال غرب همچنین بافت کهن بازار تار
های مهم تجاری ایران به قطب در طول تاریخ یکی ازایران است که 

معماران، محققان، جهانگردان و  توجه موردرفته و همواره شمار می
ی، امنطقهی مختلف هااسیمقدر و  است نظران قرار گرفتهصاحب
	,al	et	Navari]ی نقش با اهمیتی برعهده دارد المللنیبملی و 

  ).١(شکل  [2008
  

  
  مجموعه بازار تاریخی تبریز )۱ شکل

	
هجری  ١١٩٣تبریز در زلزله سال تاریخی مجموعه شکوهمند بازار 

بلند و بناهای محکم آن  یهاشدت آسیب دید و از عمارتقمری به
آن مرمت و بازسازی  هجری قمری ۱۱۹۴اثری باقی نماند. از سال 

اصله این زلزله به ف از بعد و تدریج به شکل کنونی درآمدآغاز شد و به 
گردید که ساخت آن یکسال کشیدن بارویی محکم به دور شهر آغاز 

دروازه  ۸این بارو دارای  رسید؛به پایان  مریقجری ه ١١٩٦در سال 
  ).٢(شکل  [2014	Habibi,]است 

هکتار  ۷۰بازار تاریخی تبریز با حدود یک میلیون مترمربع مساحت (
یده سرپوشترین سازه هکتار عرصه) شایسته عنوان بزرگ ۳۰حریم و 

جهان است. هسته مرکزی شهر تبریز در داخل چهارضلعی قرار گرفته 
تبریز  بازار و بازار در مرکز این چهارضلعی واقع شده است. مجموعه

های موازی و متقاطع، دارای شکل از تعدادی راستهشبکه ارتباطی مت
 بازارهای جزء شناسیریخت لحاظ جنوبی است و از-کشیدگی شمالی

تنها به صورت خطی  شود. این بازار نهمحسوب می چندمحوری
های گیری چندین راسته اصلی و راستهنشده بلکه با شکل گسترده

هسته مرکزی و فرعی در چهار جهت گسترش پیدا کرده است. 
و عکس هوایی  ٣ شده بازار تاریخی تبریز در شکلمحدوده حفاظت

  نشان داده شده است.  ٤از وضعیت کنونی آن در شکل 
هان ترین بازارهای جعنوان یکی از بزرگمجموعه بازار تاریخی تبریز به

ها، مساجد، مدارس، تیمچه های مهمی چونبخش دربرگیرنده
کاروانسراها، یخچال، حمام و  و ها، سراازارچهها، بها، راستهداالن
ها و شرایط محیطی بازارهاست که متأثر از تنوع فعالیتپل

ی و های اصلگرفته است. این بازار متشکل از راسته یا راسته شکل
فرعی به اشکال مختلف در فضاهای باز و بسته، سرپوشیده و روباز 

ها، ها، بازار ا است. تمام راستههای زیبها و نورگیرها و کاربندیبا طاق
بخش و ها به هم پیوسته بوده ها، کاروانسراها و تیمچهداالن

  ).٥وسیعی از شهر تبریز را فراگرفته است (شکل 
  

 
  های قدیمی در اطراف هسته مرکزی شهر تبریزدروازه )۲ل شک

  

 
	 محدوده ثبت شده شده و هسته مرکزی محدوده بازار تاریخی تبریز )۳ شکل

[Iranian	 cultural	 heriage,	 handicrafts	 &	 Turism	 Organization,	
2008]	
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	[2009	ICHHTO,] عکس هوایی از وضعیت کنونی بازار تاریخی تبریز )۴ شکل

  

		  
	,ICHHTO] های مختلف بازار تاریخی تبریزموقعیت عناصر و بخش )۵ شکل

2009]	
  

رود را رودخانه مهرانهایی از این مجموعه از سمت شمال، قسمت
که رودخانه دو قسمت بازار قدیمی تبریز را از شود بطوریشامل می

های قرارگرفته در وسیله پلهم جدا نموده است. این دو قسمت به
  ).٦ اند (شکلبازار به هم متصل شدهامتداد راسته

  

	
رود و ارتباط آن با دو بخش بافت متراکم، پیوسته و موقعیت مهران )٦ شکل	

	 منسجم بازار تاریخی تبریز

ها نها، داالبازارها، سراها، تیمچهبودن راستهبا دارابازار تاریخی تبریز 
عوامل اقتصادی و  های متعدد، تنها محلی است که در آن،و صنف

 همسیاسی بهتجاری، مذهبی و فرهنگی، اجتماعی و 

تنها به نه . این مجموعه	[2012	al,	et	Zangiabadi]اندپیوسته
علت کارایی و عملکرد مطلوب، بلکه به دلیل تبلور هویت تاریخی و 

لی طورکبهگذارد، حائز اهمیت است. آنچه برای آیندگان به یادگار می
 حافظبخش شهری وهویت ساختارهای از یکی تبریزتاریخی  بازار

پویا  شهری فضای عنوانبهاست که  فرهنگی آن هایها و ارزشسنت
های معماری بخش. نمایدمی ایفا نقش شهری حیات در مؤثرو 

عوامل متعدد پیوستگی همها و بهمختلف، انواع مشاغل و فعالیت
اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، همچنین عوامل احساسی 

تبریز را نمونه عالی و برجسته یک  بازار و ادراکی و عوامل کالبدی،
 مکان تجاری، اجتماعی و معماری نموده است.

	
  هاافتهی

ی توصیفی پاسخگویان نشان داد که به لحاظ توزیع هایژگیوبررسی 
نفر) در  ۱۰( %۱/۳سال و  ۲۰-۴۰نفر) در رده سنی  ۱۵۸( %۵/۴۹سنی 

نفر)  ۱۸۴( %۷/۵۷سال قرار دارند، تحصیالت؛  ۶۰گروه سنی باالی 
نفر) دارای سابقه  ۱۴۵( %۵/۴۵دیپلم و زیر دیپلم، سابقه فعالیت؛ 

 ۱۲۳( %۶/۳۸سال و به لحاظ وضعیت مالکیت؛  ۲۰فعالیت بیش از 
  .)۲) دارای ملک استیجاری بودند (جدول نفر

  
ان کنندگمشارکت شناختیجمعيت هایویژگیفراوانی مطلق و نسبی  )۲جدول 

  نفر) ۳۱۹در پژوهش (
  درصد  تعداد  شاخص

  توزیع سنی
  ۹/۱  ۶  سال ۲۰کمتر از 

  ۵/۴۹  ۱۵۸  سال ۲۰-۴۰
  ۵/۴۵  ۱۴۵  سال ۴۰-۶۰

  ۱/۳  ۱۰  سال ۶۰بیشتر از 
  سطح تحصیالت
  ۷/۵۷  ۱۸۴  زیر دیپلم و دیپلم

  ۹/۱۲  ۴۱  دیپلمفوق
  ۷/۲۰  ۶۶  کارشناسی

  ۷/۸  ۲۸  کارشناسی ارشد و باالتر
  سابقه فعالیت

  ۵/۱۲  ۴۰  سال ۵کمتر از 
  ۴/۲۰  ۶۵  سال ۵ – ۱۰

  ۶/۲۱  ۶۹  سال ۱۰ – ۲۰
  ۵/۴۵  ۱۴۵  سال ۲۰بیشتر از 
  مالکیت
  ۸/۲۳  ۷۶  مالک
  ۶/۳۷  ۱۲۰  سرقفلی

  ۶/۳۸  ۱۲۳  استیجاری

  
  ی هویت مکانی بازار تاریخی تبریزهامؤلفههمبستگی بین 

ی هویت مکانی بازار تاریخی تبریز هامؤلفهبررسی روابط آماری بین 
بود که رابطه بین آن با استفاده از آزمون اسپیرمن حاکی از 
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و ضرایب  استدار معنی p>۰۱/۰گانه هویت در سطح شش هایمؤلفه
گی مذکور همبست هایمؤلفههمبستگی اسپیرمن نشان داد که بین 

تعامل  هایمؤلفهقوی وجود دارد که بیشترین همبستگی بین 
-شناخت هایمؤلفهو بین  ۵۱۲/۰تناسب محیطی با ضریب -جتماعیا

  ).۳برقرار است (جدول  ۵۰۱/۰خوانایی با ضریب 
  

  های هویت مکانی بازار تاریخی تبریزهمبستگی بین مؤلفه )۳جدول 
  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  مؤلفه

            ۱  )۱شناخت (
          ۱  ۵۰۱/۰  )۲خوانایی (

        ۱  ۳۸۸/۰  ۳۹۷/۰  )۳تناسب محیطی (
      ۱  ۵۱۲/۰  ۴۶۰/۰  ۴۸۰/۰  )۴تعامل اجتماعی (

    ۱  ۴۱۲/۰  ۳۰۵/۰  ۴۴۵/۰  ۴۲۶/۰  )۵انگیزی (خاطره
  ۱  ۴۹۱/۰  ۳۹۴/۰  ۴۸۷/۰  ۴۱۹/۰  ۳۶۵/۰  )۶رضایتمندی (

  
زار به مکانی با تعلق حسهویت مکان و  هایمؤلفههمبستگی بین 

	تبریز
 زیرتبهویت بازار تاریخی  هایمؤلفهبرای بررسی روابط آماری بین 

ی ز یانگخاطرهشناخت، خوانایی، تناسب محیطی، تعامل اجتماعی، (
و رضایتمندی) و حس تعلق مکانی از روش همبستگی اسپیرمن 

 ایهمؤلفهاستفاده گردید. نتایج آزمون نشان داد که همبستگی 
 p>۰۱/۰گانه هویت مکان با حس تعلق مکانی در سطح شش
و شناخت به  رضایتمندیی، ز یانگخاطرهبود و معیارهای  داریمعن

بیشترین همبستگی را با  ۴۱۲/۰و  ۴۸۰/۰، ۵۴۱/۰ترتیب با ضریب 
  ).۴حس تعلق مکانی دارند (جدول 

  
  های هویتی بازار تاریخی تبریز و حس تعلق به مکانروابط آماری مؤلفه )۴ جدول

  *حس تعلق به مکان  شاخص
  ۴۱۲/۰  شناخت
  ۳۳۰/۰  خوانایی

  ۲۸۷/۰  تناسب محیطی
  ۳۹۸/۰  تعامل اجتماعی

  ۵۴۱/۰  انگیزیخاطره
  ۴۸۰/۰  رضایتمندی

  دار بود.معنی ٠١/٠*همه موارد در سطح 

  
انی مک تعلق حسهویت مکانی و  هایمؤلفهتحلیل روابط علی بین 

  بازار تاریخی تبریز
توجه به اینکه پرسش اصلی تحقیق حاضر بررسی این موضوع با 

هویت مکان و حس تعلق به  هایمؤلفهاست که رابطه علی بین 
 لیلتح و هیتجزاست؟ لذا برای  چگونهمکان در بازار تاریخی تبریز 

این موضوع از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید که 
ذکر گردیده است. ضریب  ٦ی برازش مدل در جدول هاآمارهخالصه 

است که نشان داد  ٦١٨/٠بین متغیرها  (R)همبستگی چندگانه 
هویت) و وابسته (حس  های(مؤلفهبین مجموعه متغیرهای مستقل 

تعلق مکانی) تحقیق همبستگی قوی وجود دارد. چون مقدار این 
 ترکینزد) ١هر چه مقدار این ضریب به ( ) است و١تا ( )٠ضریب بین (

قدار هرچه م برعکسباشد، نشانگر همبستگی قوی بین متغیرها و 
باشد، داللت بر همبستگی ضعیف بین  ترکینزد) ٠ضریب به (

حاصل از  R)2( افتهیلیتعدمتغیرها دارد. همچنین ضریب تعیین 
متغیرهای مستقل  دهدیمکه نشان  است ٣٨٢/٠مدل تحقیق 

واریانس و تغییرات متغیر  %٣٨ اندتوانستههویت)  هایمؤلفه(
  ).٥وابسته (حس تعلق مکانی) را تبیین کنند (جدول 

  
  های برازش مدل رگرسیون خالصه آماره )۵ جدول

  ۶۱۸/۰  (R)ضریب همبستگی چندگانه 
  ۳۸۲/۰	R)2(مجذور ضریب همبستگی چندگانه 

  adj)2(R  ۳۷۰/۰شده ضریب تعیین تعدیل
  ۵۳۰۶۳/۰  خطای استاندارد برآورد

  
 Fهمچنین جدول نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد که مقدار 

و این بدین  است داریمعن ۰۱/۰ که در سطح شدهمحاسبه) ۹۷۱/۳۱(
هویت) از  هایمؤلفهمفهوم است که متغیرهای مستقل تحقیق (

میزان  یخوببهاست  توانستهقدرت تبیین باالیی برخوردار بوده که 
مکانی) را توضیح دهند. به  حس تعلقتغییرات متغیر وابسته (

عبارتی مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی است که به کمک آن 
مکانی) را بر اساس  حس تعلقتغییرات متغیر وابسته ( توانیم

  ).۶شش متغیر مستقل تبیین نمود (جدول 
  

	نتایج تحلیل واریانس )۶ جدول

  مدل
مجموع 
  مجذورات

 درجه آزادی
میانگین 
  Sig	F  مجذورات

  ۰۰۰/۰  ۹۷۱/۳۱  ۰۰۲/۹  ۶  ۰۱۲/۵۴  رگرسیون
    ۲۸۲/۰  ۳۱۰  ۲۸۵/۸۷  ماندهباقی
      ۳۱۶  ۲۹۷/۱۴۱  کل

  
  و استاندارد نشده استانداردشدهالف: ضریب رگرسیونی 

بخش اول جدول ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر 
. در این بخش، تفسیر ضرایب رگرسیونی بر دهدیموابسته را نشان 

 دهندهنشان، زیرا این آماره ردیگیمانجام  (β)اساس ضریب بتا 
مستقل هر یک از متغیرهای  استانداردشدهضریب رگرسیونی 

هویت بازار تبریز) بر روی متغیر وابسته (حس تعلق به  های(مؤلفه
بنابراین با استفاده از آن، سهم نسبی هر متغیر است؛ مکان) تحقیق 

گردد، لذا بررسی تأثیر متغیرها نشان مستقل در مدل مشخص می
  :دهدیم

ی، رضایتمندی، شناخت بر متغیر حس ز یانگخاطرهتأثیر سه متغیر 
 (t)بود؛ به دلیل اینکه سطح خطای آماره  داریمعنتعلق به مکان، 

 ۲۶۷/۴، ۵۷۸/۵به ترتیب  (t)بوده و مقدار آماره  ۰۵/۰کمتر از  آنها
 (t)آماره  واقع دراست.  ۳۳/۲از عدد  تربزرگکه  است ۵۰۷/۲و 

 معموالً و  دهدیماهمیت نسبی هر متغیر مستقل در مدل را نشان 
 ۳۳/۲از عدد  بزرگترقدر مطلق مقدار این آماره برای متغیری  هرگاه

ی در تبیین تغییرات دار یمعنآماری  ریتأث موردنظرباشد، متغیر 
متغیر وابسته خواهد داشت. متغیرهای خوانایی، تعامل اجتماعی، 
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باالتر از  آنها (t)تناسب محیطی به خاطر اینکه سطح خطای آماره 
است، تأثیری بر  ۳۳/۲از عدد  ترکوچک (t)بوده و مقدار آماره  ۰۵/۰

	حس به تعلق مکان نداشته است.
، رضایتمندی با ضریب ۳۱۴/۰ی با ضریب بتا ز یانگخاطرهی متغیرها

به ترتیب باالترین تأثیر  ۱۴۰/۰و شناخت با ضریب بتا  ۲۴۱/۰بتا 
رگرسیونی را بر حس تعلق مکانی بازار تاریخی تبریز از دیدگاه کسبه 

ازای افزایش یک انحراف گفت که به توانیم واقع در. اندداشته
ی، رضایتمندی، شناخت، حس ز یانگخاطرهاستاندارد در متغیرهای 

افزایش خواهد یافت.  ۱۴۰/۰و  ۲۴۱/۰، ۳۱۴/۰تعلق مکانی به ترتیب 
و ضریب  (t)ی دیگر برای تفسیر نتایج رگرسیون خطی آماره هانهیگز

نیز سهم نسبی  (β) استانداردشده. ضریب است (β) استانداردشده
بسته مشخص هر متغیر مستقل را در تبیین تغییرات متغیر وا

شد، با شتریبیعنی هر چه مقدار ضریب بتای یک متغیر ؛ کندیم
	ی تغییرات متغیر وابسته بیشتر است.نیبشیپنقش آن در 

	یکیتفکمهینی مرتبه صفر، تفکیکی و هایهمبستگب: 
بخش دوم جدول، سه نوع همبستگی بین متغیرهای مستقل و 

	:دهدیموابسته تحقیق را نشان 
صفر: این نوع همبستگی که مقدار آن معادل  همبستگی مرتبه

ضریب همبستگی اسپیرمن بود، میزان همبستگی بین متغیرها را 
بدون وجود متغیر کنترل نشان داد. میزان همبستگی مرتبه صفر 

هویت) باال بود و میزان همبستگی  هایمؤلفهشش متغیر تحقیق (
) بیشتر ۵۴۱/۰ی و حس تعلق به مکان (ز یانگخاطرهصفر بین متغیر 

	از میزان همبستگی سایر متغیرهای مستقل برآوردگردید.
همبستگی تفکیکی/جزئی: ضریب همبستگی تفکیکی، نوعی کنترل 

اثر یک یا چند متغیر را کنترل  توانیمآماری است که از طریق آن 
کرد. این ضریب، میزان همبستگی بین یک متغیر مستقل با یک 

یزان همبستگی این دو متغیر با متغیر وابسته را پس از حذف م
. هر چه میزان این همبستگی دهدیمسایر متغیرهای مستقل نشان 

برای یک متغیر بیشتر باشد، نقش آن متغیر در مدل بیشتر است. 
ی، ز یانگخاطرهدر تحقیق حاضر میزان همبستگی سه متغیر 

رضایتمندی و شناخت باال بودند و میزان همبستگی سه متغیر 
تناسب محیطی، تعامل اجتماعی پایین ارزیابی گردیدند.  خوانایی،

ق به حس تعل ی باز یانگخاطرههمچنین میزان همبستگی تفکیکی 
)، بیشتر از میزان همبستگی سایر متغیرها با حس ۳۰۲/۰مکان (

	تعلق مکانی برآورد گردید.
نیمه  ی: ضریب همبستگیکیشبه تفکی/ کیتفک مهینهمبستگی 

ر یک اث توانیمتفکیکی نیز نوعی کنترل آماری است که از طرق آن 
یا چند متغیر را کنترل نمود. این ضریب، میزان همبستگی بین یک 
متغیر مستقل با متغیر وابسته را پس از حذف اثر خطی سایر 

ه) (و نه متغیر وابست نظر مورد مستقلمتغیرهای مستقل بر متغیر 
. در این همبستگی هرچه میزان آن برای یک متغیر دهدیمن نشا
ین عالوه در اباشد، نقش آن متغیر در مدل بیشتر است. به شتریب

نوع همبستگی چون اثر خطی متغیرهای مستقل بر همدیگر حذف 
بنابراین میزان آن نسبت به همبستگی قبلی (مرتبه صفر و  شودیم

تغیرهای تگی نیمه تفکیکی ماست. بررسی همبس ترنییپاتفکیکی) 
که میزان این همبستگی در سه متغیر  دهدیمپژوهش حاضر نشان 

ی، رضایتمندی و شناخت باال برآورد گردید و میزان ز یانگخاطره
همبستگی سه متغیر خوانایی، تناسب محیطی، تعامل اجتماعی 
پایین بود. همچنین در این همبستگی مانند همبستگی تفکیکی، 

مکان ی با حس تعلق به ز یانگخاطرهستگی متغیر میزان همب
) بیشتر از همبستگی سایر متغیرهای مستقل با حس تعلق ۲۴۹/۰(

	).۷به مکان ارزیابی گردید (جدول 
  

	تایج مربوط به میزان تأثیر هر متغیر در مدل و همچنین میزان همبستگی بین آنهان )۷ جدول

  شاخص
  ضریب استاندارد نشده  ضریب استاندارد نشده

t	Sig  
  هاهمبستگی

B  خطای استاندارد  Beta  نیمه تفکیکی  تفکیکی  مرتبه صفر  
  ۱۱۲/۰  ۱۴۱/۰  ۴۱۲/۰  ۰۱۳/۰  ۵۰۷/۲  ۱۴۰/۰  ۰۶۳/۰  ۱۵۷/۰  شناخت
  ۰۵۴/۰  ۰۶۸/۰  ۳۳۰/۰  ۲۳۰/۰  ۲۰۴/۱  ۰۶۲/۰  ۰۴۷/۰  ۰۵۶/۰  خوانایی

  -۰۳۹  -۰۴۹/۰  ۲۸۷/۰  ۳۸۵/۰  -۸۶۹/۰  -۰۴۸/۰  ۰۴۵/۰  -۰۳۹/۰  تناسب محیطی
  /۰۶۲  ۰۷۸/۰  ۳۹۸/۰  ۱۶۹/۰  ۳۷۹/۱  ۰۸۱/۰  ۰۵۷/۰  ۰۷۸/۰  تعامل اجتماعی

  ۲۴۹/۰  ۳۰۲/۰  ۵۴۱/۰  ۰۰۰/۰  ۵۷۸/۵  ۳۱۴/۰  ۰۷۳/۰  ۴۰۵/۰  انگیزیخاطره
	۱۹۰/۰  ۲۳۶/۰  ۴۸۰/۰  ۰۰۰/۰  ۲۶۷/۴  ۲۴۱/۰  ۰۴۵/۰  ۱۹۱/۰  رضایتمندی

  
  بحث

حس تعلق به مکان موجب هماهنگی افراد با مکان و رضایت از آن 
گردیده و انگیزه الزم برای حضور مکرر افراد و حفاظت و ماندگاری 

 یهامؤلفه ریتأثتعیین پژوهش حاضر با هدف  .کندیمآن را فراهم 
 و مکانی در بازار تاریخی تبریز حس تعلقکلیدی هویت مکان بر 

در  آنها نیترمهمی هریک از آنها به تبیین رگذار یتأثتفکیک میزان 
ترین شاخص انجام پذیرفت. شناسایی به مکان حس تعلقتقویت 
منظور توجه و های هویتی مؤثر بر حس تعلق به مکان به مؤلفه

  توجه حفاظت از آنها در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است. 
 

های هویت مکانی بر مؤلفه داربه ابعاد هویت مکان و تأثیر معنی
داشتن و تقویت برای زنده نگه ایحس تعلق مکانی در بازار زمینه

 کاربران و دستاوردی راهگشا برای ارتقای با پیوند میراث معماری
زایی بس ریتأثحیات و ماندگاری آن  در تداومکیفیت بازار است که 

 ملتعا محیطی، خوانایی، تناسب شناخت، مؤلفهبراین اساس  دارد.
 نیتریعنوان اصلبه رضایتمندی و یز یانگخاطره اجتماعی،
 توجه به نتایج حاصله با .گردید تعریف مکانی هویتهای مؤلفه



 ۳۱۱ زیتبر یخیمکان بر حس تعلق به مکان؛ مطالعه بازار تار تیهو یهامؤلفه ریتأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هویت مکان با حس تعلق مکانی  هایمؤلفه نیترمهمهمبستگی 
ی، ز یانگخاطره هایمؤلفهبوده و  داریمعن p>۰۱/۰در سطح 
 ۴۱۲/۰و  ۴۸۰/۰، ۵۴۱/۰و شناخت به ترتیب با ضریب  رضایتمندی

بیشترین همبستگی را با حس تعلق مکان در بازار تاریخی تبریز 
 ۳دارند. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که تأثیر 

ی، رضایتمندی، شناخت بر متغیر حس تعلق ز یانگخاطرهمتغیر 
 آنها (t)ای آماره است به دلیل اینکه سطح خط داریمعنمکانی، 
و  ۲۶۷/۴، ۵۷۸/۵به ترتیب  (t)بوده و مقدار آماره  ۰۵/۰کمتر از 
 مؤلفه رونیازااست.  ۳۳/۲از عدد  تربزرگکه  است ۵۰۷/۲
 ۲۴۱/۰، رضایتمندی با ضریب بتا ۳۱۴/۰ی با ضریب بتا ز یانگخاطره

به ترتیب باالترین تأثیر رگرسیونی را  ۱۴۰/۰و شناخت با ضریب بتا 
از  . نتایج حاصلاندداشتهحس تعلق مکانی بازار تاریخی تبریز بر 

به طور مثال با پیشین  یهاتحقیقهای های پژوهش با یافتهیافته
	,Falahat]فالحت، [Canter,1977] کانترنتایج تحقیقات 

	Javan] جوان فروزنده و مطلبی ،[2006 Foruzandeh	 &	

Motallebi,	 	Ahmadi]و همکاران  احمدی)، 2011 et	 al,	

	Habibi]و همکاران حبیبی، [2014 et	 al,	 و  تان، 	[2018
در این  توجه قابلهمخوانی دارد. نکته  [2018	Tan,]همکاران 

انتظار و  برخالفتعامل اجتماعی  مؤلفهپژوهش این است که 
کان بر حس تعلق م رگذاریتأثپیشینه پژوهش که یکی از عوامل مهم 

، در شرایط حاضر در بازار تاریخی تبریز بر حس تعلق به مکان است
ز حاکی ا ی نداشته است و این امردار یمعن ریتأثاز دیدگاه کسبه 

شدن تعامالت اجتماعی کسبه در این بازار نسبت به گذشته کمرنگ
	جدی قرار گیرد. توجه مورداست که بایستی  شده

	
  گیرینتیجه

 های کلیدی هویت مکانی برمؤلفهتأثیر  آگاهی از ماهیت و میزان
و متخصصان در مدیران  حس تعلق به مکان نقش بسزایی در یاری

توجه و تالش برای حفاظت میراث معماری خواهد داشت؛ همچنین 
حس تعلق به مکان ایجاد  های کلیدی هویت مکانی ومؤلفهحفظ 

و مدیران یکی از اهداف اصلی  ستیبای در بازار تاریخی تبریز
ی صحیح و مناسب ز یربرنامهتا با  باشد میراث معماریمتخصصان 

اهم فر  و ارتقای کیفیت بازار، موجبات تداوم حیات و ماندگاری آن را
  آورند. 

  
  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد تشکر و قدردانی:

  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد اخالقی: هیدییتأ
  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد تعارض منافع:

ی پژوهشگر اصل ،اول) سندهی(نو پرستفرزین حق سهم نویسندگان:
؛  الناز )٪٢٨(، نگارنده/تحلیلگر دوم) سندهی(نو ؛ مازیار آصفی)٪٤٤(
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 ان "بررسیاین مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنو منابع مالی:

عوامل مؤثر بر حس مکان بازار تاریخی تبریز در راستای حفاظت 

یی دکتر فرزین راهنما بامعنایی و ارزشی میراث معماری" است که 
	در دانشگاه هنر اسالمی تبریز در دست انجام است. پرستحق
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