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چکیده
شهر فضایی است ازفعالیتها ،کارکردهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اداری ،تجاری و...که عناصر واجزای شهری بهصورتی آراسته ،هماهنگ و
واجد نظم باارزشهای بصری و کالبدی سازمان یافته است .مهمترین نکتهای که از فضای شهر به ذهن متبادر میشود ،هویت است و نخستین نشانه
هویتی هر شهر یا منطقه ،سیمای شهری خواهد بود .یکی از راه حلهایی که میتواند مانعی در مقابل نابودی هویت و فرهنگ و تاریخ مردم شود استفاده
از نمادها و المانها در شهرهاست .این پژوهش تالش بر این بوده که توجه به نمادها و المانها در فرهنگسازی و همچنین توجه شهروندان به این گونه
عناصر شهری ،با رویکردی توصیفی_ تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد .ابتدا به مفاهیم و نظریات مرتبط پرداخته که نتایج از ایجاد یک ارتباط قوی هویتی،
ذهنی و فرهنگی شهروندان با نمادها و المانهای متناسب با فرهنگ جامعه ساخته شده است ،سپس تمام شاخصهای تأثیرگذار المانهای شهری را به
چهار بعد اصلی تقسیمبندی کردیم و آنها را در محدوده شهرداری منطقه یک شیراز مورد بررسی قرار دادیم .با توجه به آمارهای موجود که از طریق
پرسشنامه الکترونیکی در سطح منطقه یک شهرداری شیراز و گروه های مجازی کسب نمودیم برای نتیجه گیری از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .و در
ابتدا از آزمون فرضیات فریدمن و سپس آزمون  tتک نمونه ای شاخصهها و بعدها را مورد بررسی قرار دادیم .نتایج نشان داد که المانها چه تأثیر بسزایی
میتوانند در هویت شهری داشته باشند .با توجه به نتایج ،بعد ذهنی از میان ابعاد و کیفیت محیطی ،هویت بخشی ،ارجاعات استعاری در بین شاخصهها
رتبههای نخست را از دیدگاه شهروندان کسب نمودند.
واژگان کلیدی :المان های شهری ،هویت شهری ،شهروندان ،شیراز.
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مقدمه:
شهههر ،شههکل و نشههانه روابههط منسههجم اجتمههاعی و جایگههاه مراکههز و فعالیههت هههای فرهنگههی ،اجتمههاعی ،اقتصههادی ،سیاسههی
و  ...است .تجارب انسانی به عالئم ماندگار ،نمادها و الگوهای رفتاری ترجمه می شود .بناهها ،یادمهان هها و معهابر عمهومی ،در مقایسهه بها
مصنوعات پراکنده نواحی غیر شهری ،بیش از گذشته در برابر دیدگان انسان ها خود نمهایی مهی کنهد ( )Momford, 2007: 44فضهاهای
عمومی شهری ،مکانهای ملموسی هستند که فعاالنه بر زندگی ما اثر می گذارند .این فضاها ،واجد ویژگی هایی ماننهد سهرزندگی ،تحهر،،
تحول مداوم ،پیوستگی و گسستگی است .مهمتر این که همه گروههای اجتماعی می توانند در این فضهاها حضهور یابنهد ( & Pourmand
 .)Mossivand, 2010: 16آنچه به شهر هویت می بخشد وابسته به برداشت هایی است که ساکنان شهر از محیط اطراف خود دارند؛ بدین
معنی که مفهوم هویت با کیفیت زندگی در شهر ارتباط دارد .همچنین هر شهر باید شخصیت و هویهت خها و بهارز خهود را داشهته بهاش
) .(Shakour & Mousavi, 2018: 8شهرها به میزانی زنده اند که به گستره ی فرهنگی ،اجتماعی خود پایبند باشند و با تکهرار الگوهها و
نمادهای ویژه در مکان ها به عنوان بستر شکل گیری جامعه و نمایشگاه معرفی افکار مردم در کشور نقش مهمی را در هویت ملی ایفا مهی
کنند ) .(Sarami, 2015: 44همچنین می توان اذعان نمود ،هویت شهری را میتوان از جنبهههای مختلهف :کالبهدی و طبیعهی ،انسهانی
واجتماعی ،تاریخی و اقتصادی بررسی نمود و در واقع شکلگیری هویت شهری تحت تاثیر فرهنگ ،شکل طبیعی وکالبد مصنوع شهر قرار
دارد .هویت مکان ،به عنوان یکی از راههای ارتباط بین انسان و مکان از طریق فرهنگ ،سابقة تاریخی ،خاطرات جمعهی ،نهوع و ماهیهت
فناوری ساخت ،عملکردها ،نشانه ها ،فرم ها و نمادهای شهری و ویژگیهای بصری و کالبدی ادرا ،می گردد) . (Mabhout, 2014نشانه
ها والمان های شهری در زندگی روزمره افراد نقش مهمی ایفا می کنند و با وجود خود در محیط شهری ضمن بیان معنهای خهود بهه بیهان
هویت یک شهر می پردازد و چون به دفعات درطول یک زمان طوالنی در اذهان تکرار می شود از این رو این نشانه خود را در ذهن انسهان
تثبیت می کند) .(Lynch,1981: 87در شهرایط امروزی که هویت شهرها با شتاب زیادی دستخوش تغییرات است ،جایگاه المانهای شهری
بهه عنهوان عناصهر هویت بخش شهر دوچندان می نماید)  .(Bazrgar, 2016: 37در این خصو نمادها و المانهای مختلهف شههری بها
قرار گیری در فضاهای عمومی و نقاط مهم و تأثیرگذار شهر باعث هویت بخشی یا انتقهال پیهام بهه نهارران مهی شهود & . (Pourmand
) Mossivand, 2010:7نمادگرایی و توجه به معانی در شهر تا آن اندازه حائز اهمیت است که به یکی از ارزش های شکل شهر تبدیل می
شود" :شهر باید نمایانگر جامعه و ماهیت جامعه بوده و آن را تقویت کند .عناصر مهم این هدف عبارتند از نمادگرایی ،معانی فرهنگی ،غنهای
تاریخی و شکل های سنتی" (.)Kohan Nejad et al, 2015: 91
عدم توجه به خوانایی معابر جدیدالحداث در شهر شیراز ،این معابر را به نوعی از بافت تاریخی شهری جدا کرده و هویت شهری را
کاهش میدهد .از جمله عناصر مهم هویت بخشی شهرها نمادها هستند که به صورت شناسنامهای گویا گذشته و حال شهر ،نقش اصلی در
معرفی آن به مخاطب دارند .نمادها و المانهای شهری از جمله بناهای مهم در طراحی معماری و طراحی شهری محسوب میشوند ،به
نحوی که گاه حتی از خود شهر پراهمیتتر جلوه مینمایند ) .(Sarami, 2015: 42چرا که بیانگر هویت ،شخصیت و عصاره شهر در یک
ساختار نمایان هستند .بنابراین استفاده از نمادها و المانهای شهری میتواند عالوه بر ایجاد خوانایی در معابر ،بر افزایش حس هویت
تأثیرگذار باشد ( .)Sheibani, 2015: 34دراین پژوهش تالش خواهد شد که به اهمیت نقش المان های شهری در پاسخ به نیاز شهروندان
و فراهم نمودن خط مشی هایی جهت ارتقا هویت مندی فضاهای شهری و در نتیجه کیفیت زندگی شهروندان ،با توجه به دیدگاه های
شهروندان به عنوان متولیان و استفاده کنندگان شهر پرداخته شود .با توجه به گستردگی و تنوع بصری منطقه یک شیراز و به نوعی محور و
مرکز خط توسعه شهری این منطقه انتخاب گردیده است ،بنابراین باید بتواند عالوه بر نشان دادن هویت ،خود به عنوان متمایز و متنوع از
نظر چشماندازها و فضاهای مختلف مدرن و امروزی ،شاخصهای تأثیرگذار از نظر شهروندان در راستای بهبود المانها ارائه داد با توجه به
اینکه بحث المانها در سیمای بصری شهر باالخص هویت شهری حائز اهمیت میباشد و به این امر توجه چندانی نشده است .در این
پژوهش شاخصهای تأثیرگذاری المانهای شهری بر هویت شهری از دیدگاه شهروندان منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت .در پایان
چگونگی بهره گیری از المانهای شهری در راستای هویت بخشی شهری ،از دیدگاه شهروندان منطقه یک شهرداری شیراز به تفکیک
متخصص ،در زمینه وگرایش های شهرسازی ،عمران و معماری و غیر متخصص تدوین گردید .سؤاالت پژوهش بر این است که:
کدام یک از ابعاد و شاخصهای تأثیرگذار المانها بر هویت شهری از نظر متخصصین و غیر متخصصین اولویت باالتری دارند؟
از دیدگاه شهروندان المانهای شهری ،تا چه حدی شاخصهای تأثیرگذاری در ارتقاء هویت شهری هستند؟
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
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بررسی نقش مجسمه در فضای شهری (با توجه به مجسمههای شهر تهران) که توسط معصومه روستا در دانشگاه تهران است ()1389
انجام شده است .این پایاننامه ضمن ارائه تعاریف مبسوط از مجسمهسازی و مرور تاریخی مجسمهسازی و مجسمه های شهری در
دورههای مختلف به بررسی ابعاد مختلف مجسمه های شهری پرداخته است .حبیب کوزه زاده کنانی و عبداهلل زاده طرف ( )1395در مقاله،
هدف از طراحی شهری خیابان در جهت ارتقاء حس مکان خیابان گلشن راز شبستر ،پژوهش بر پایهه شناخت عناصر بصری ادرا ،و ذهنیت
مردم از خیابان و عوامل تأثیرگذار بر حس مکان خیابان را مورد بررسی قرار داده اند .در راستای نیل به هدف ارتقاء حس مکان خیابان گلشن
راز شبستر در ابتدای امر ،به بررسهیعوامهل تهاثیر گهذار در حهس مکان و به دنبال آن معیارها شاخص و های ارتقاء حس مکان خیابان
پرداخته شده است .موسوی و شکور ( )1397در پژوهش صورت پذیرفته ،به بررسی و تعیین میزان اهمیت نشانه های شهری بر شناسایی
هویت فضا و خوانایی در یک شهر و ارائه راهکارهایی الزم جهت تقویت و جانمایی دقیق نشانه های شهری در بلوار چمران شهر شیراز
پرداخته و مطابق نتایج ،نشان میدهد که نشانه های شهری از مهمترین عناصر یاری رسان در امر خوانش شهر و از عناصر مهم هویت
بخشی در جامعه است .نصر و همکاران ( )1396ضمن شناسایی عوامل موثر بهر شهکلگیهری نشهانهههای شههری ،رابطهه همبسهتگی
بهین ایهن مهم با عامل هویهت اجتمهاعی جوانهان را در قالهب یهک مهدل تحلیلهی ترسهیم کننهد .نتهایج نشهانگر آن اسهت کهه عناصهر
کالبهدی -فضایی نشهانهههای شههری شهامل عوامل ادراکی و فضایی) بهه عنهوان متغیهر مسهتقل بهر زیهر عامهل ههای هویهت
اجتمهاعی جوانهان یعنهی هویههت دینی ،هویت خههانوادگی ،هویت شههغلی بههه عنههوان متغیرهای وابسههته تأثیر مسهتقیم دارد .بنابراین
می توان گفت ویژگی ههای ادراکی و ویژگی ههای عملکهرد ی مهوثر بهر نشهانه ههای شههری می تواند موجب ارتقای هویت اجتماعی
جوانان گردد .پیوندی و سعیدی مقدم ( )1391به بررسی نقش هنرهای معاصر در فضاهای عمومی با تاکید بر احجام و مجسمههای شهری
پرداخته و احجام و مجسمههای شهری بررسی گردیده و با نگاهی به تاریخچه مجسمهسازی در ایران و جهان ،مجسمهسازی شهری و
مجسمههای معاصر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
یوسفی و همکاران ( )1393به ارزیابی نقش المانهای شهری بر ارتقای حس مکان در فضاهای شهری پرداخته و توجه به المانهای
بزرگ مقیاس به دلیل نقش بسزای آنها در شکل دهی به تصویر ذهنی ،تأکید بر المانهای مفهومی در مسیرهای پرتردد ،پرهیز از بکارگیری
المانهایی که پیام پیچیده و نامانوس با فرهنگ و هویت شهر دارند و از همه مهم تر جانمایی مناسب المان ها با در نظر گرفتن جمیع جوانب
شهرسازی برای ساماندهی و ارتقای بصری فضاهای شهری امروزی را ارائه نمودند .میرزاعلی و رزمی ( )1395کنکاشی پیرامون المان های
شهری با رویکرد معماری ایرانی -اسالمی داشته و توجه به ایجاد تمایز شهرها و تقویت هویت مکانی عالوه بر ایجاد تمایز از طریق نمادها
و المانهای شهری نشانه ای از هویت آن مکان را هم در عناصر شهری مد نظر قرار داده و فضاهای شهری با ترکیبی مناسب و زیبا از
المانها و نشانه های شهری شاخص که در راستای بستر طبیعی و فرهنگی اجتماعی شهر عمل می نمایند .بذرگر ( )1396به بررسی نقش
المانهای شهری در تقویت هویت کالبدی در شهر شیراز پرداخته و توجه به المانهای شهری شیراز بصورت موردی و توجه به هویت کالبدی
المانها از نظر تاریخی بودن ،بومی بودن ،تمایز ،طراحی و فرم معماری ،محصوریت فضایی و  ...مورد بررسی قرار داده است.
هویت شهری :در چند دهة گذشههته مفهوم هویت ،صههاحب نظران عرصههههای علوم انسهههانی از جمله روانشههناسهههی،
جامعهشناسی ،روانشناسی اجتماعی ،مطالعات فرهنگی و هنر را به خود مشههغول سههاخته اسههت ( .)Nasr et al, 2016: 54هویت در واقع
به معنای "تشخیص خصوصیت یا وضعیت یک فرد یا یک چیز است") )Lynch, 1981و همچنین هویت به معمای میزانی که یک فرد می
تواند یک مکان را به گونه ای متمایز از مکان های دیگر تشخیص دهد تعریف می گردد ( . )Torabi & Sina , 2011شخصیت وجودی
هر انسان که هویت فردی را میسازد ،مکانی است که او خود را با آن شناسایی میکند و به دیگری میشناساند ،وی هنگامی که راجع به خود
فکر می کند ،خود را متصل به آن مکان میداند و آن را بخشی از خود بر می شمارد و میان او و مکان رابطه ای عمیق به وجود می آید
).(Safai Pour & Roozbeh, 2014: 84

المانهای شهری :شهر ،یک مفهوم انتزاعی و ذهنی نیست؛ بلکه نوع خاصی از سازمان یافتگی زندگی اجتماعی در انطباق با فضههها
اسهههت به همین دلیل ،سهههرشهههار از معنا ،واقعیتهای کالبدی و تجربههای انسانی بوده و رابطه عاطفی عمیقی با انسههان برقرار میکند
( .)Nasr et al, 2016: 45المان یا نماد شهری ،ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی،
صفحات قائم یامنحنی،اجزای سازهای و ...به طور کلی هر آنچه که جنبه ی تزئینی و ساختمانی داشته باشد به صورت یک کلیت یکپارچه
و تلفیقی از موارد فوق استفاده شود المان می گویند ( .)Mozayyani, 1999: 36همچنین المان شهری دارای یک نظام هندسی ،تعادلی
پایدار و زیباست به گونه ای که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود می نماید و ذهنشان را درگیر می کنند و تا
مدتها درآن منطقه از شهر به صورت نمادین و سمبلیک ،مشخصه ای برای شناخت شهر در منطقه ی مورد نظر می باشد و جزء شاخصه
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های شهری محسوب می گردد ،به طوری که ذهن با برده شدن نام منطقه ی مذبور ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها و ویژگی های خا
آن منطقه رفته و المان مورد نظر را در خود تصویرسازی خواهند کرد .این عناصر در فضاهای شهری چیده می شوند و منظر و هویت
شهری را ،تحت شعاع قرارمی دهند ) .(Mabhout, 2014: 18نقش اصلی المان شهری در سطح خیابان ها و فضاهای شهری ایجاد مکان
هایی است که زبان ناطق هویت انسان و منظر شهری مطلوب ،باشد و باید در این حوزه باطراحی و برنامه ریزی های دقیق ،متناسب با
فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت کرد.همخوانی این طرح با هویت شهروندان ومحیط های شهری ازاهمیت خاصی برخوردار است ،چرا
که همین همخوانی است که ارتباط بین طرح و محیط را برقرار می سازندو همین باعث سیما و منظر شهری مطلوبی از دید نارر می شود
(.)Abdollahzadeh & JanPaulad, 2017: 32
هویت شهری و المان ها :لینچ مفهوم"هویت" را در معنای بسیار ساده یعنی "مکان" تعریف می کند .هویت یعنی حدی که یک شخص
می تواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکان ها مورد شناسایی قراردهد به گونه ای که شخصیتی منحصر به فرد داشته باشد
و هویت را به همراه ویژگی های دیگری نظیر ساختار ،شفافیت ،سازگاری و خوانایی عاملی می داند که معنی مکان را در نظر نارر شکل
می دهند) .(Mabhout, 2014هویت ،واحدی است که شخص میتواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکان ها شناخته و
بازشناسایی کند .به دلیل قرار گرفتن نشانه ها برپایه تاریخ ،فرهنگ ،آداب و رسوم و زمینه ،نشانه ها درشهر بیانگر هویت شهر هستند .
) .(Bahreyni et al, 2010: 43در مورد استفاده نشانه ها و نمادها در شهر باید دقت شود که یک طرف نماد ،تعبیر مردم است .درواقع
پیچیدگی معنای محیط در این است که معانی نمادین محیط تنها به کیفیت کالبدی آن بستگی ندارد این معانی به عوامل دیگری نیز
وابسته هستند که از مهمترین آنها میتوان به افراد بهره بردار و فعالیت هایی که در محیط انجام می شود اشاره کرد .از این رو نمادها و
المانهای شهری و عناصر شاخص از جمله بناها و عوامل مهم در طراحی معماری و طراحی شهری محسوب میشوند ،که عالوه بر بازگو
کردن ویژگی های هر شهر تأثیر مهمی در نحوه برخورد و تعامالت شهروندان با یکدیگر و محیط شهری را دارند .نمادهای مختلف در
مناطق مختلف دارای معانی متفاوتی میباشند که قبل از طراحی هر نمادی ،طراح باید ویژگیهای نمادین و هویتی آن منطقه را شناخته و
بر آن اساس طراحی کند ).(Mabhout, 2014: 29

شکل  -1ابعاد و شاخص های تأثیرگذار استخراج شده المانهای شهری بر هویت شهری -منبع :یافته های تحقیق.1397 ،

مواد و روش تحقیق:
روش این تحقیق بصورت تحلیلی ،توصیفی است که برای مفاهیم و رویکردهای نظری در زمینه های مرتبط با موضوع بحث،
اطالعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده و در بخش تحلیلی با تطبیق و تحلیل مفاهیم نظری و گردآوری اطالعات
و نظریه شهروندان متخصص و غیر متخصص ،نقش این المانها در هویت شهری شهروندان مورد بررسی قرار گرفته و به علت آنکه نظر
شهروندان در این پژوهش از پایههای بخش تحلیل و طراحی است ،با استفاده از روش نمونهگیری پرسشنامه الکترونیکی در میان جامعه
آماری پخش گردید .ابعاد و شاخصهها از طریق تحلیل محتوا انتخاب و سپس با نظرخواهی از اساتید شهرسازی روایی آن مورد تایید واقع
شد .جامعه آماری شهروندان منطقه یک شهرداری شیراز ،با جمعیت  157،624بوده اند .پرسشنامه شامل سؤاالتی در  4بعد و  15شاخصه در
میان  400نفر جمعیت نمونه توزیع گردید پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر  0.895بدست آمد که نشان می دهد
پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است و سپس نتایج از طریق نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سؤال اول با آزمون
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فریدمن و سوال دوم با آزمون  tتک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفت .در انتها میزان تأثیر و رتبه بندی شاخص المانهای شهری در راستای
ارتقاء هویت شهری شهروندان دست یافته تا زمینه ساز تحقیقات دیگر در این زمینه گردد .محدوده خدماتی شهر شیراز بر اساس آخرین
تقسیمات محلی ،در قالب یازده منطقه شهرداری ،دارای مساحت  22731هکتار می باشد .با توجه به تقسیمات جدید شهرداری شیراز ،منطقه
یک ،با جمعیت حدود  157624با  48972خانوار در مساحت  2567هکتار شکل گرفته است (جدول ( )1شکل.)2
جدول  -1شاخص های جمعیت منطقه یک شهرداری شیراز
منطقه

1

مساحت

خانوار

نسبت

جمعیت
مرد

تراکم جمعیت
(نفر در هکتار)

ضریب

زن
کل
بعد
تعداد
جنسی
(درصد)
%10،7
61،4
0،93
81،462
76،162
157،624
3،22
48،972
2،567
منبع :طرح مطالعاتی محله بندی شهر شیراز با رویکرد توسعه همگون و متوازن در معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز  ،بهمن 1396

همگنی

شکل -2نقشه  ArcGisمحدوده منطقه یک شهرداری شیراز(-شهرداری منطقه یک شیراز).

بحث و ارائه یافتهها:
آمار توصیفی :توزیع فراوانی و درصد افراد پاسخگو بر حسب جنسیت جمعا  400نفر که  240نفر آنها مرد یعنی  60درصد و  160نفر
یعنی  40درصد زن جامعه آماری را تشکیل می دهند .توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه های سنی ،بیشترین فراوانی به گروه سنی
 39 -30سال تعلق دارد که این تعداد  53درصد یعنی  215نفر میباشد .پس از آن گروه سنی  49-40سال با  3.28درصد یعنی  113نفر و
همچنین  26نفر ( 6.5درصد) از افراد مورد مطالعه در گروه سنی  29-18سال می باشد .توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب مقطع
تحصیلی ،بیشترین فراوانی به مقطع فوق لیسانس تعلق دارد که این تعداد  39 ،درصد یعنی  156نفر میباشد .همچنین کمترین فراوانی
مربوط به مقطع دیپلم با  8درصد است .توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شهروندان متخصص و غیر متخصص ،بیشترین فراوانی به غیر
متخصصین تعلق دارد که این تعداد  57درصد یعنی  228نفر میباشد .و گروه متخصصین با  43درصد  127نفر ،می باشد .جدول  ،2نتایج
بررسی تفاوت میانگین رتبهی شاخص های ابعاد موثر از نظر شهروندان ،با استفاده از آزمون فریدمن را نشان میدهد .دادههای جدول حاکی
از آن است که با توجه به مقدار کایاسکوئر  181.062که در سطح خطای کوچکتر از  0.01معنادار است ،باید گفت که به لحاظ آماری با
اطمینان  99درصد ،رتبه المانها بر هویت شهری از نظر شهروندان ،متفاوت می باشد.
جدول  -2آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه ابعاد المانها بر هویت شهری (آزمون فریدمن)
کل شهروندان
غیر متخصصین
متخصصین
نمونه
X2
Df
Sig

172

228

206.889
209.539
3
3
0.000
0.000
منبع :یافته های تحقیق.1397 ،

400
181.062
3
0.000

در ادامه نتایج رتبه بندی مولفه های موثر المانهای شهری بر هویت شهروندان در جدول  2نشان داده شده است ،که باالترین رتبه را
کیفیت محیطی و کمترین رتبه را غنابخشی در فضای شهری به خود اختصا داده است.
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جدول  - 3آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه شاخصه های ابعاد المانها بر هویت شهری (آزمون فریدمن)
متخصصین
ابعاد

بعد مکانی

بعد ذهنی

بعد کالبدی

بعد معنایی

غیر متخصصین

شا خصه ها
میانگین
رتبه
13
1.61
عملکرد محیطی
10
1.91
ارتقاء تعامالت اجتماعی
5
2.48
فعالیت و عملکرد
4
2.69
ویژگی های ادراکی
14
1.55
وضوح
1
3.14
ارجاعات استعاری
7
2.62
خاطره انگیزی
3
4.03
کیفیت محیطی
9
2.63
تمایز داشتن
8
2.72
پیچیدگی و تضاد
6
3.43
خوانایی و تشخیص
11
2.18
توجه به مکان یابی
2
3.57
هویت بخشی
15
1.79
غنابخشی در فضای شهری
12
2.22
ارزش های هویتی فرهنگی
منبع :یافته های تحقیق.1397 ،
رتبه

میانگین رتبه
1.90
1.68
2.42
2.81
1.57
2.83
2.79
4.08
2.67
2.65
3.31
2.29
3.42
1.87
2.34

رتب
ه
11
14
7
4
13
3
5
1
8
9
6
12
2
15
10

کل شهروندان
میانگین
رتبه
1.78
1.78
2.45
2.76
1.56
2.96
2.72
4.06
2.66
2.68
3.36
2.24
3.49
1.83
2.29

رتبه
13
10
7
4
14
3
5
1
9
8
6
12
2
15
11

در جدول شماره  ،4نتایج بررسی رتبهبندی ابعاد مؤثر المان های شهری بر هویت شهری را بر اساس نظر شهروندان نشان میدهد.
شاخصه های مرتبط با ابعاد بر اساس میانگین رتبه مرتب شدهاند .بررسی میانگین رتبهها نشان میدهد که در بین ابعاد ،بعد ذهنی از
باالترین میانگین رتبه ( )3.14برخوردار است .پس از آن ،بعد کالبدی با میانگین رتبه ( )2.61و سپس بعد مکانی با میانگین رتبه ()2.15
برخوردار است و همچنین بعد معنایی دارای پایینترین میانگین رتبه ( )2.10را داراست.
جدول  - 4میانگین رتبه مرتب شده ابعاد المانها بر هویت شهری از نظر شهروندان (آزمون فریدمن)
غیر متخصصین کل شهروندان
متخصصین
معیارها
میانگین رتبه میانگین رتبه میانگین رتبه
رتبه
رتبه
رتبه
1
3.14
1
3.19
1
3.08
بعد ذهنی
2
2.61
2
2.66
2
2.54
بعد کالبدی
3
2.15
3
2.08
3
2.24
بعد مکانی
4
2.10
4
2.07
4
2.14
بعد معنایی
منبع :یافته های تحقیق.1397 ،

نتایج آزمون تفاوت ویژگی های ادراکی(سیمای بصری) ،خاطره انگیزی وخوانایی و تشخیص ،کیفیت محیطی،توجه به مکان یابی و
تمام  15شاخصه تاثیرگذار المانها بر هویت شهری طبق فرضیه را با استفاده از آزمون  tتک نمونهای بررسی کردیم .با توجه به اینکه
میانگین مشاهده شده از مقدار فرض شده به طور معناداری بیشتر بود نشان داد که آن معیار در حد باال رعایت شده است .اما اگر مقدار
فرض شده به طور معناداری کمتر باشد یا تفاوتهای بین دو مقدار معنادار نباشد با توجه به اینکه مقدار آزمون حد متوسط متغیر را نشان
میدهد ،به این معنی است که آن معیار در حد پایین یا متوسط رعایت شده است .میانگین های به دست آمده نشان میدهد که از مقدار
فرض شدهی آزمون ( )3باالتر میباشد .این تفاوت با توجه به مقدار  tو مقدار  ، sigمعنادار میباشد و سطح معنادار فرضیه ها زیر 0.05
می باشد لذا  4بعد و  15شاخصه تاثیرگذار المانها از نظر شهروندان باعث هویت شهری شده است و فرضیه فوق تایید می شود.
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جدول  -5آزمون تفاوت میانگین شاخصه های ابعاد المانها بر هویت شهری از دیدگاه عموم شهروندان (آزمون  tتک نمونه ای)
انحراف
تفاوت
فراوانی میانگین
شاخصه ها
sig
t
میانگین استاندارد
0.000 20.152
0.60
0.61
3.61
400
عملکرد محیطی
0.000 14.922
0.88
0.61
3.61
400
ارتقاء تعامالت اجتماعی
0.000 30.111
0.71
1.07
4.07
400
فعالیت و عملکرد
0.000 39.077
0.62
1.21
4.21
400
ویژگی های ادراکی
0.000 20.652
0.57
0.59
3.59
400
وضوح
0.000 44.861
0.59
1.32
4.32
400
ارجاعات استعاری
0.000 26.478
0.85
1.13
4.13
400
خاطره انگیزی
0.000 48.850
0.57
1.41
4.41
400
کیفیت محیطی
0.000 24.273
0.67
0.81
3.81
400
تمایز داشتن
0.000 17.382
0.90
0.78
3.78
400
پیچیدگی و تضاد
0.000 34.296
0.66
1.12
4.12
400
خوانایی و تشخیص
0.000 19.497
0.66
0.64
3.64
400
توجه به مکان یابی
0.000 41.296
0.65
1.34
4.34
400
هویت بخشی
0.000 9.233
0.85
0.39
3.39
400
غنابخشی در فضای شهری
0.000 19.991
0.66
0.66
3.66
400
ارزش های هویتی فرهنگی
مقدار آزمون - 3 :منبع :یافته های تحقیق.1397 ،
جدول - 8آزمون تفاوت میانگین ابعاد المانها بر هویت شهری از دیدگاه شهروندان (آزمون  tتک نمونه ای)
انحراف
تفاوت
فراوانی میانگین
معیارها
sig
t
میانگین استاندارد
0.000 28.528
0.53
0.76
3.76
400
بعد مکانی
0.000 44.770
0.47
1.06
4.06
400
بعد ذهنی
0.000 38.358
0.49
0.95
3.95
400
بعد کالبدی
0.000 28.472
0.56
0.80
3.80
400
بعد معنایی
مقدار آزمون  -3 :منبع :یافته های تحقیق.1397 ،

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
نمادها و المانهای مختلف شهری با قرار گیری در فضاهای عمومی و نقاط مهم و تاثیرگذار شهر باعث هویت بخشی یا انتقال پیام به
نارران می شود .فضاهای عمومی شهری ،مکانهای ملموسی هستند که فعاالنه بر زندگی ما اثر میگذارند که این امر در کالن شهرها
نمود بیشتری دارد .در این پژوهش به  4بعد و  15شاخصه تأثیرگذار در المانهای شهری بر هویت شهری پرداخته و نتایج نشان داد که 15
شاخصه موجود در پژوهش در دو گروه متخصص و غیر متخصص هر کدام به تنهایی در ساخت المانها به هویت شهری کمک کرده و بدین
منظور از نرم افزار  SPSSاستفاده شد .که با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات فریدمن و  tتک نمونه ای نتایج نشان داد که مهم
ترین استراتژیها عبارتند از:
ابعاد اصلی مانند مکانی ،ذهنی ،کالبدی و معنایی و شاخصه هایی مانند عملکرد محیطی ،ارتقاء تعامالت اجتماعی ،فعالیت و عملکرد،
ویژگی های ادراکی ،وضوح ،ارجاعات استعاری ،خاطره انگیزی ،کیفیت محیطی ،تمایز داشتن ،پیچیدگی و تضاد ،خوانایی و تشخیص ،توجه
به مکان یابی ،هویت بخشی ،غنابخشی در فضای شهری و ارزش های هویتی فرهنگی در منطقه یک شهرداری شیراز مورد بررسی قرار
گرفته است که مهمترین شاخصه ها از نظر شهروندان غیر متخصص کیفیت محیطی ،هویت بخشی و ارجاعات استعاری است و از نظر
شهروندان متخصص هویت بخشی ،ارجاعات استعاری و کیفیت محیطی بوده و بعد ذهنی با اولویت ترین بعد در ساخت المانها محسوب می
شود از آنجا که فرهنگ ،آداب ،سنن و  ...هویت شهر را تشکیل می دهد و جامعه ساکن در مجموعه شهر نیز تحت این فرهنگ صاحب
هویت شهری می شوند .در دنیای امروزی ساختارهای فیزیکی شهر تحت تأثیر هنر طراحی ،دستخوش تغییر و تحول شده است و با توجه
به وسعت کالنشهرها و گسترش شهرهای حومه  ،توسعه بزرگراه ها و از همه مهم تر توسعه ساختمان های بلند مرتبه نیاز شهر به داشتن
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المان های متناسب با محیط را دوچندان کرده است .با توجه به آمار بدست آمده از دیدگاه شهروندان بعد ذهنی با توجه به مؤلفه های موجود
در این بعد به ترتیب اولویت:
ارجاعات استعاری ،ویژگیهای ادراکی ،خاطره انگیزی و وضوح در رتبه بندی آماری که بدان اشاره شده است رتبه نخست در بین رتبه
های دیگر کسب نموده است .حائز اهمیت است که با توجه به دسته بندی خا از نظر شهروندان متخصص و غیر متخصص بر اساس
جامعه آماری بدست آمده تأثیر جندانی در تغییر و جابجایی مؤلفههای ذکر شده دیده نشد حتی از نظر جنسیت هم تغییرات چندانی حاصل
نگردید از آمارهای بدست آمده نتیجه می گیریم که شاخصه های تاثیرگذار المانها بر هویت شهری از دیدگاه شهروندان چون المان ترکیبی
است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام  ،اشکال هندسی  ،اجزای سازه ای و فریم ها به طور کلی هر آنچه می توانند
جنبه تزئینی و ساختمانی داشته باشد قبل از هر چیز این ترکیب دارای یک نظام هندسی ،تعادلی پایدار و زیباست به گونه ای که از
خودنمایی در سطح شهر شهروندان را به گونه ای جذب می نماید و ذهنشان را درگیر خود می کند که نیازی به تخصص و جنسیت افراد
ندارد .بطوریکه با دیدن المانها ناخودآگاه به دنبال شاخصهها و ویژگیهای خا آن منطقه المان مورد نظر را در خود تصویرسازی
خواهند نمود .و به هر بخشی از شهر یک هویت و ویژگی خاصی می بخشد و در کالبد شهر روح زندگی می دمد چون در فضایی که با هنر
عجین شده انسان راحت تر نفس می کشد چرا که هنر در خون هر انسان است و ناخودآگاه جذب عظمت و زیبایی می شود.
در طراحی المان ها و نشانه های شهری بایستی شاخصه هایی همچون تاریخ بودن که همان ارجاعات استعاری ،هویت بخشی و کیفیت
محیطی است بیشتر در نظر گرفته شود تا ارزشهای هویتی فرهنگی و هویت شهری ارتقاء یابد همچنین با بهره گیری از خاطرات اصیل
مردم فهیم شهرمان شیراز می توان المان هایی متناسب با فرهنگ بومی شهرمان طراحی شود .از دیدگاه شهروندان ،شاخص کیفیت
محیطی یکی از مهمترین مؤلفه ها در طراحی المانهای شهری است که می تواند در ارتقاءهویت شهری موثر باشد .در این راستا بهتر است
المان های شهری با استفاده از تناسبات و رنگ بندی مناسب در ساخت با ایده های نو طراحی شوند تا مردم بتوانند ارتباط مؤثرتری با المان
ها برقرار کنند.
می توانیم برای بیشتر دیده شدن و خاطره انگیزی و احساس شادابی و نشاط و ارتقاء تعامالت اجتماعی بویژه در شب از نورپردازی
استفاده شود .همان طور که میدانیم نورپردازی در امر امنیت اجتماعی یکی از مؤلفه های تأثیرگزار است که موجب تقویت آرامش ،معنویت و
سرزندگی محیط پیرامون می شود که باید بدان توجه ویژه ای شود .در طراحی المان ها باید توجه داشته باشیم که ارتباطی بین جانمایی
المان و محیط پیرامون آن توجه ویژه گردد چون جانمایی مناسب المان ها با رعایت اصول شهرسازی می تواند فعالیت و عملکرد آن محیط
را به نمایش بگذارد که خود باعث شناخت بهتر شهروندان آن شهر می گردد .پیشنهاد می گردد طراح برای طراحی از محل نصب شده
المان مطلع باشد چون طراح باید با در نظر گرفتن شرایط محل نصب و اثراتی که محیط اطراف بر المان می گذارد که همان شاخصه توجه
به مکان یابی است طراحی نماید زیرا عوامل مداخله گر محیط تعیین کننده اندازه،رنگ و تناسبات که همان شاخصه کیفیت محیطی است با
کنار هم قرار دادن این شاخصه ها المان نصب شده می تواند به عنوان شاخصه منطقه محسوب گردد و به آن منطقه هویت ببخشد.
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Abstract
The city is a place for activities and various cultural, social, administrative, commercial, and … that
functions in which different urban elements and components are organized in an orderly, coordinated, manner
with visual and physical values. The most important thing coming to mind when thinking of urban space is
identity, and the primary sign of identity of any city or region will be its landscape. The use of monuments and
elements in the city can serve as a barrier to the destruction of people’s identity, culture and history. Having
taken a descriptive-analytical approach, this research tries to investigate the use of monuments and elements in
raising cultural awareness and the extent to which citizens pay attention to such urban elements. First, the
relevant concepts and theories were reviewed, which suggested a strong identity, mental and cultural
relationship between citizens and the culturally-appropriate monuments and elements. Then, we divided all
affecting factors of urban elements into four main groups, and studied them within the limit of the 1st municipal
district of Shiraz. Finally, the findings and general suggestions were put forth. To analyze the data collected
through an electronic questionnaire, which was distributed in the 1st municipal district of Shiraz and online
communities, we used the SPSS software. First, we ran the Friedman hypothesis test followed by the one-sample
t-test to investigate the attributes and different groups. The results showed that the elements could have a
significant effect on the urban identity. According to the findings, the mental aspect from among different groups
and environmental quality, identity as well as metaphorical references from among the indicators were ranked
first from the citizens’ point of view.

Keywords: urban elements, urban identity, citizens.
Extended abstract
Introduction:
City identity depends on the perceptions that the city's residents have of their surroundings,
meaning that the concept of identity is related to the quality of life in the city. Also, each city must
have its own distinct personality and identity. Today the identity of cities is undergoing rapid change,
and the importance of urban elements as elements of city identity is doubled. In this regard, various
urban symbols and elements are placed in public spaces as well as important and influential places of
the city to convey the city’s identity to observers. Symbolism and attention to meaning in the city are
so important that they become one of the values of the city form: "The city must represent and
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reinforce the community and the nature of society. Important elements of this goal include symbolism,
cultural meanings, historical richness and traditional forms".
Neglecting the readability of the new passages in the city of Shiraz separates these passages from
the historical urban context and reduces the urban identity. Symbols are among the important
elements of the identification of cities that have a central role in presenting them to the audience as
illustrations of the city’s past and present. Symbols and urban elements are among the most important
monuments in architectural and urban design, sometimes even more important than the city itself.
Symbols express the city's identity and personality and constitute its extract in a single structure.
Therefore, the use of urban symbols and elements can increase the sense of identity in addition to
creating readability in the passages. This study attempts to highlight the role of urban citizens in
responding to citizens' needs and provides policies to enhance the identity of urban spaces and thus
the quality of citizens’ lives, considering their views as city trustees and users. In this study, the
influencing components of urban elements on urban identity are studied from the viewpoint of the
citizens of Region 1 of Shiraz.
Research Methodology:
The research method employed in this study is analytical-descriptive and the data related to the
theoretical concepts and approaches have been obtained through documentary and library studies.
Questionnaires were distributed among the statistical population using the electronic questionnaire
sampling method. The questionnaires consisting of questions in 4 dimensions and 15 indices were
distributed among 400 sample population. Frequency distribution among the expert and non-expert
citizens was the most among the non-expert respondents, which was about 57% (228 individuals). The
frequency distribution of the expert group was 43% (127 individuals). The results were analyzed by
SPSS software.
Research Findings:
The results of ranking the influencing components of urban elements on citizens' identities are
shown in the table below, with the highest rank for environmental quality and the lowest rank for
urbanization.Significance test on the difference of average ranking of the dimensions of the elements
components on urban identity A review of the average ranks shows that among the dimensions, the
subjective dimension with the average rank of 3.14 is in the first place, and the physical dimension
with the average rank of 2.61, the spatial dimension with the average rank of 2.15 and the semantic
dimension with the average rank of 2.10 occupy the next places, respectively.
Conclusion:
In designing the urban elements and symbols, components such as history which reflect the
metaphorical references, identity and environmental quality must be further considered to promote
cultural and urban identity values. Elements fitting the indigenous culture of our city can also be
designed using the memories of the discerning people of our city. From the citizens' point of view, the
environmental quality component is one of the most important components in the design of urban
elements that can be effective in promoting the urban identity. In this regard, it is best to design the
urban elements using new ideas and appropriate proportions and colors in constructions so that
people can communicate more effectively with the elements.
We can use lighting to further our visualization and sense of vitality and to enhance social
interactions, especially at night. This is due to the fact that lighting is one of the most influential
components in social safety that enhances the peace, spirituality and vitality of the surrounding
environment and must be considered seriously.

