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 چکیده

از بین رفتتن تعاملتاا اجتمتاعی و  ،ین شهروندانعدم ارتباط ب منجر بهدر یک محله  بخشتیهوکمبود عناصر  امروزه

توان شتام  عناصتر این عناصر را بر اساس نوع می شود.از بین رفتن حس تعلق به محیط شهری می منجر بهنیز  تیدرنها

 بخشتیبر این اساس مطالعه پیش رو سعی دارد تأثیر کاربری اراضی بر هویتآورد. شمار عملکردی و معنایی به -بدیکال

عنوان مرکز تولید جتارو شهرداری مشهد را مورد سنجش قرار دهد. این محله از گذشته به 0محله تلگرد واقع در منطقه هب

اند و کلیته کارگاه جاروبتافی در ایتن محتدوده فعالیتت داشتته 705ای که شده است به گونهدر شهر مشهد محسوب می

هتا مبتنتی بتر پرسشتنامه آوری دادهاست و شیوه جمع یتحلیل -یفیاند. روش مطالعه توصکردهنیازهای شهر را تأمین می

. نفر برآورد شده است 911 (،نفر 21922جمعیت محله )با توجه به و  G-Power افزارنرمبا استفاده از  نمونهحجم است. 

  یوتحلهیتتجزورد متکنتدال و پیرستون ، فریتدمن، تاووبیدوختیهتای و بتا استتفاده از آزمون SPSS افزارنرمبا  هاداده

های جاروبافی و کاربری کارگاه ،عناصر هویت محله در شرایط فعلی از نظر ساکنین که این مطالعه نشان داد .اندقرارگرفته

به  و هویت حس تعلقی، بافجاروهای کارگاهحضور ارتباط معناداری میان ای که مذهبی )مسجد جوادالاومه( است به گونه

امتروزه  هااین کارگاه است. کاهش ها در شرایط فعلی روبهاین درحالی است که تعداد این کارگاه .محله تلگرد وجود دارد

 هتای جاروبتافیایتن کته کارگتاه بتا ایجاد اشتغال و عام  همبستگی اجتماعی در محله شده است.تمایز محله،  باعث نیز

و همچنتین های شتهر ریزیبیشتر در برنامه توجه نیازمند بخشی فیزیکیاز نظر هویت ولی هستندنیاز شهر  برطرف کننده

 .می باشندمرمت 

 .، هویت، محله تلگردبافی جارو هایکارگاه، کاربری اراضی، حس تعلق: هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

 طرح مسأله .1.1

 هتایویژگیو  است ساختانسانشهر یک پدیده 

از هتم  آن را مشتتر  هایمعرفمتفاوتی از متغیرها و 

بته (. 79 ص.، 7921 بترین، و فتر)بهزاد کنتدجدا متی

 هتاپار و  هاستاختمانسازد، عبارتی آنچه شهر را می

و  هاستلیقهکه بتا تمتام  شهرندنیستند بلکه مردم خود 

و در حقیقتتت هویتتت  فردشتتانمنحصربه هتتایویژگی

 ستتتازند.شتتتهری و شهروندیشتتتان، شتتتهر را می

ت که ی از شخصیت وجودی هر انسان اسبخشهویت

 ختود فردسازد، مکانی است که هویت فردی او را می

و  )نوفت  شناستاندشناسد و به دیگتران میمیرا با آن 

هویتتت مکتتان،  درواقتتع (.01ص. ،7922 ،همکتتاران

و  7)هرنانتدز شتودمیبخشی از هویت فردی تعریت  

 دهتدمینشتان  هابررسی (.975ص.، 2551همکاران، 

، کننتدمیدر آن زندگی  با مکانی که هاانسانکه روابط 

از صترف  ترعمیق ایرابطهبسیار پیچیده بوده و چنین 

وستتر ) ه با آن مکان استتهبودن در آن مکان یا مواج

هتر فضتایی بتا شتدا و  (.777 ص.، 2550، 2و هربر

ضع  متفاوا واجد هویتت استت و هویتت نهتایی 

عملکردی، کالبتدی، محیطتی،  هایهویتیند آفضا، بر

، 7932ماجتدی، )نصتر و  یی آن استتفرهنگی و معنا

کالبتدی  هتایهویتنگاهی به نحوه ایجاد (. 217 ص.

گتامی در جهتت شتناخت ریشته  توانتدمیدر شهرها 

 دیگرعبارتیبتتتهشتتتهرها باشتتتد  هتتتویتیبیبحتتتران 

شهری محصول کنش متقاب  میتان فترم و  هایهویت

                                                           
1. Hernandez 

2. Wester and  Herber 

 تتتأثیر درنتیجتتهفعالیتتت استتت کتته در طتتول زمتتان 

 شتودمی   محیطی و انسانی ایجتاداز عوام ایمجموعه

بیتان  توانمی (.22 ص.، 7923 معماریان، و )اردشیری

کتترد کتته تغییتتر در برختتی از خصوصتتیاا مکتتان، در 

)لطیفتی و همکتاران،  کنتدمیهویت فرد اختلال ایجاد 

 دهیشتک در  هامحلتهنیز  درگذشته (.97 ص.، 7930

 ایویتتژهامتتور شتتهری دارای جایگتتاه  دهیستتازمانو 

 موردنیتازو هر محله با اراوه ختدماا روزمتره  اندودهب

موجتب برقتراری  ایمحلتهمردم و با ایجاد نمادهتای 

گردیتد لتذا احساس تعلق و هویتت بتین ستاکنان می

شک  و ساختار ظاهری یک شتهر علتاوه بتر ستاختار 

 گیتردوستط عناصتر مصتنوع نیتز شتک  میطبیعی، ت

ن بتترای یبنتتابرا (.79 ص.، 7921بتترین،  و )بهزادفتتر

های ستازنده مؤلفته بایتدشناخت هویتت یتک شتهر 

(. 00 ص.، 7935شخصیت آن را شتناخت )بهزادفتر، 

در این راستا وجتود کتاربری ختاص در یتک محلته 

تواند به تشخص یافتن محله کمتک کنتد )قاستمی می

 (.  220 ص.، 7935اصفهانی، 

از  عنوان یکتتیبتته کتته محلتته تلگتترد شتتهر مشتتهد

 درگذشتتهشتود وب میمحست شتهر محلتاا قتدیمی

های کشتاورزی کته ینزمروستایی بوده است مملو از 

در اثر توسعه شهر وارد محدوده شده و به شتهر بعدها 

عنوان مرکز تولیتد این محله از گذشته بهپیوسته است. 

ستاختار محلته که طوریشده است بهجارو شناخته می

 اهتالی روستتا وی بوده بافجارو یهاکارگاهابتدا شام  

و نیازهتتای شتتهر را برطتترف  کردنتتدیمآن را اداره 

اما امروزه این ستاختار بتا ورود مهتاجرین  نمودند،می

هایی که روزی محله بتا کرده و کارگاه یداپتغییر  یافغان

و مشتکلاا  هانوساندچار  اکنونشد، یمشناخته  هاآن
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های بته مستاو  و دغدغته جتهتوفراوانی شده استت. 

عنوان صتاحبان یکتی از تلگرد بته های محلهجاروباف

کارگتاه 05از  یشبت امتروزه صنایع مهم دستی شهر که

جملته نکتاتی استت، از دادهیرا در خود جا یبافجارو

بترای شناستایی هویتت ختاص ایتن است کته بایتد 

هدف تحقیق حاضتر . شودبیشتر به آن توجه محدوده 

تحلی  تأثیر کاربری اراضی بر هویت بخشی بته محلته 

 تحقیتق هایستؤالرو  ینا ازشهر مشهد است.  تلگرد

 به شرح زیر است: نیز

  ی بتا میتزان هویتت ارابطتهکاربری اراضتی چته

 به محله تلگرد دارد؟ بخشی

  یرگتتذاری بتترتأثچتته کتتاربری اراضتتی بیشتتترین 

 هویت محله تلگرد را دارد؟

 پیشینه تحقیق و مبانی نظری .2. 1

بتتا  یادر مقالتته (2572) و همکتتاران 7هاشتتم نتتژاد

، حس مکتان و تعلتق یعنوان حس مکان و تعلق مکان

هتتا را بتتر آن یرگتتذارو عوامتت  تأث یتت را تعر یمکتتان

استت و  یافتتهدستت یجامع ی داده و به تعر یحتوض

هتتا روابطشتتان را مشتتخص آن یستتهبتتا مقا یتتتنها در

در  افتراد دربتاره  عنتوان. واضح است که بتهکنندیم

د و معنا(، حس مکتان مکان )کالبد، عملکر هاییژگیو

 یابد.یم یششخص افزا

تحتتت  یادر مقالتته( 2571)و همکتتاران   2چتتوی

 یتعلق مکتان یبرا یریگروش اندازه یکعنوان توسعه 

ی از مستکن، بته بررست یترضتا یتزانآن بتا م ییدو تأ

 یشتانهاها دربتاره خانهدانشتگاه یاندانشتجو رضایت

عوامت    وتحلییتهتجز یجپرداخته است. با توجه به نتا

                                                           
1. Hashemnezhad    

2. Choi 

 یتتهو ی،عتاطف یارتبتاط ییبنایرز مفهومپنج  ییدی،تأ

بتودن و در  خانته  داریشهبه مح ، ر یمکان، وابستگ

 یریپتذ یبضتر یریگانتدازه یعنوان محاستبه بترابه

 .شد یدخانه، تاو یطمح  به مح

تجتارب و  یبه بررست( 2571) 9جیفورد و اسکان 

. در پرداختته استت یتعلق مکتان یشناختروان یایمزا

تعلتق  یتت،و امن یش)آستا یبنددسته 79پژوهش،  ینا

قرارگرفتته  یو...( موردبررست یخاطراا، آزاد ی،مکان

شتتده گزارش یتتایدر مزا ییتترااتغ یناستتت. همچنتت

و  یتتاییجغراف یتتاسمکتتان، مق ععنوان تتتابع نتتوبتته

 یتن. اشتده انتد یبررست یشناخت یتجمع هاییژگیو

 یتتایمزارا در متتورد  یاکتشتتاف هتتایینشمطالعتته ب

 .بالقوه تعلق مکان اراوه داده است یشناختروان

تحتتت عنتتوان  یادر مقالتته (2572) 0دارن کلتتار 

، بتا یریپتذحس تعلق مکان، اختلتال و انطبتات تحول

 یننمتاد یمعنتاو  احستاس تعلتق ینروابط بت یبررس

 بته پاستخمحت  حفاظتت و بته  یلیمکان، پاسخ تفص

 کیستتر یریتمتتد یکتته بتترا یاختلتتال در مکتتان

 ینتدهایفرآ یتتدرنها وپتردازد یم ،بود شدهبینییشپ

کته  دهتدینشتان م یج. نتتاکنتدیم یتابیدولت را ارز

 یادار ینتدهایکه فرا یاحساس تعلق به مکان در افراد

و مشتخص  شودیم تریقو دانندیم یرا ناکاف یو دولت

از  یتتو حما ی خطر ست یشبرافزا ی شد که تجربه س

 .ندارد یرتأث ی دفاع در برابر خطر س

، بتته یادر مقالتته (2572) همکتتاران و 0یوجنتت 

در  یتعلق مکتان و تعامت  اجتمتاع ینارتباط ب یبررس

انتد. در مرکز شهر کوالالامپور پرداخته یعموم یفضاها

                                                           
3. Scannell and Gifford   

4. Darren Clarke 

5. Ujang 
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صتورا  یهابتا استتفاده از مصتاحبه در این پژوهش

فاقتد ی فضتاها یستندگاننو ،یشتهر کاربرانگرفته با 

کشت  مرکز شهر کوالالتامپور را  درتعاملاا اجتماعی 

 یکته فضتاها کنندیادعا م یسندگاننو ینکردند. همچن

 وقتتی دنرستیبه نظتر م تریو اجتماع تریقو ،یعموم

 .شود یااح یکاربران تنوع فرهنگ یکه برا

و  در این مقاله با توجته بته قتدمت محلته تلگترد

های جاروبتافی در ایتن کارگاهتعداد کاهش  روند روبه

بخش مصتتتنوع نظیتتتر های هویتتتتمؤلفتتته محلتتته

ای و خطتتی و همچنتتین های کتتانونی، نقطتتهشتتاخص

 محله مورد ارزیابی قرار گرفته است. عناصر شاخص
 مفهوم هویت. 1. 1. 2

عربی، به معنای تشخص است کته  ایکلمههویت 

 ستازدمیکیستی فترد و جامعته را از دیگتران متمتایز 

ویتتتت ه(. 00 ص.، 7932احمتتتدیان،  و )چنگیتتتزی

جنکینز بر این مفهومی است که ریشه در فرهن  دارد 

دارد و  تأکیتد هاتفاوااعتقاد است که هویت فردی بر 

(. 75 ص.، 7935)غتراب، هاشتباهتهویت جمعی بر 

از علتتاوم، آثتار متتادی،  ایمجموعته اصتتطلاحاًهویتت 

زیستی، فرهنگی و روانی است که موجتب شناستایی 

هلیتی از اهلیتی دیگتر و یتا فرد از فرد، گروه از گروه، ا

کریمتی  و )دویتران شتودمیفرهنگی از فرهن  دیگر 

و حاصت  احساستاا نهنتی از  (29 ص.، 7937نژاد، 

گستتترده اجتمتتاعی  هتتایارتباطاو و  هتترروزهوجتتود 

استتت  گیریشتتک استتت کتته نیازمنتتد مکتتانی بتترای 

اما بتا توجته  (.72 ص.، 7935)پورجعفر و همکاران، 

تضتمینی وجتود نتدارد کته آنچته  به عینیت و نهنیت

تشتخیص داده شتد، همتواره و در  منتدهویت باریک

 رونتد درنیز چنین باقی بماند پتس هویتت  درازمدا

 کتهآنو بتیش از  یابتدمیو تطبیق معنا  همانیاینداوم 

یتک محصتول  هتایویژگیمفهومی صلب و ایستا بتا 

باشد، واجد پویایی و دارای خصتلت فرآینتدی استت 

از طرفی هویتت،  (.27 ص.، 7935اصفهانی، )قاسمی 

، ایتن دیگرعبارابتهاشترا  با دیگران استت.  غیرقاب 

از  مستتق  هایماهیتمفهوم پویا و جاری در زمان به 

در  (.01 ص.، 7922هتتم تعلتتق دارد )آتشتتین بتتار، 

 هانامتهلغتلغوی هویت در  یجدول شماره یک، معنا

 رستتتیموردبرفارستتتی و انگلیستتتی  هتتتایفرهن و 

 است: قرارگرفته

 

  مفهوم هویت. 1جدول

 هویت تعریف هافرهنگو  نامهلغت

 آنچه موجب شناسایی شخص باشدحقیقت چیز، ناا، شخصیت،  معین

 تشخص، حقیقت جزویه، اشارا به مرتبه احدیت و لاهوا دهخدا

 هستی، حقیقت شی یا شخص که مشتم  بر صفاا جوهری وی باشد عمید

 در احساساا نیگانگی، فردیت، شرایط شناخته شدت شخص یا چیزی ، واقعی 1آکسفورد

 

 
 

                                                           
1. Oxford 



  713                                  ...   به محله یبخش تیبر هو یاراض یکاربر ریبر تأث یلیتحل                            سال پنجم            

 
 

معتقد است کته انستان ( 7327) 7آموس راپاپورا

مفهتوم . کنتدمیبا سکنی گزیدن هویت خود را تثبیت 

یا رخستاره  بندیصوراو در  در جوامع سنتیهویت 

فرهنگی موسوم بته ستنت، مبتین تجلتی و  -اجتماعی

فرهنگی از پتیش  -نقش اجتماعی و هاویژه کارتحقق 

بنتتابراین  .(792 ص.، 7920بتود )نتونری،  شتدهتعیین

هویت برای انسان سنتی باوری است که به مدد ایمتان 

و ستازنده و پردازنتده پنتدار،  گیتردمیبه غیب شک  

، 7930)جتوادی و همکتاران،  کردار و رفتتار اوستت

   (.702 ص.

 هویت شهر. 2. 1. 2

ر زمتانی معنتا پیتدا هویت و شخصتیت هتر شته

ختتاص شتتهر نمتتود یابتتد.  هایشتتاخصکتته  کنتتدمی

و بتا  دارنتد زمتانی که ریشه در مکتان و هایشاخص

و فرهنت  آن  بتادانش کلتی طتور بتهسنت، عقاید و 

. شترایط مکتانی نیتز اعتم از محتیط اندپیوستتهجامعه 

اجتمتاعی بته هتر شتهری  -طبیعی و ساختار فرهنگی

و  دهتتدمیر شتتهرها چهتتره هتتویتی متفتتاوا از دیگتت

آن شهر مکانی از تبلور فرهنت  و تمتدن آن  درنهایت

، 7939 )شتتتماعی و پوراحمتتتد، شتتتودمیمنطقتتته 

(. فرایند تشخیص هویتت، فراینتدی استت 7932ص.

از آن در نهتن  هتاییدادهبتا  قیاسی بین عینیتی موجود

یتک موجودیتت ختارجی  کتهآنهر ابژه یا هر فضا با 

ادرا ، تبتدی  بته یتک  مستق  است ولتی در فراینتد

 درواقتعلتذا تشتخیص هویتت  ،شتودمیپدیده نهنی 

یا تعیین کیفیت استت کته ارتبتاط  گذاریارزشنوعی 

نهنی فرد از تجربیاا مستقیم تتا  هایاندوختهکام  با 

                                                           
1. Rapoport 

 (.22، ص. 7935)بهزادفتتر،  فرهنتت  و ستتنت او دارد

واحتد  ،یء، لازمه تشتخیص هویتت شتدیگرعبارابه

 (.73 ص.، 7920طتالبی،  یرمقتدایی وبودن آن است )م

، افتراد شتروع بته کنتدمیوقتی تعلق به مکتان رشتد 

. در کننتدمیتعری  کردن خود با مکان در دو مقیتاس 

)ملیتت، منطقته، شتهر( و در مقیتاس  تربزرگمقیاس 

نورتقتتانی،  )محلتته، خانتته( )پتتوردیهیمی و ترکوچتتک

 (.0 ص.، 7932

 محلهو تشخص  بخشهویتعوامل  .3. 1. 2

هویت شهری زمانی معنادار خواهد بود کته تبلتور 

کالبتد بیرونتی و  درواقععینی در فیزیک شهر داشته و 

)نوفت  و  فیزیک شهر نمادی از هویتت شتهری باشتد

شخصیت یتک  هایمؤلفه (.02 ص.، 7922همکاران، 

شخصیتی انسان دارای دو بعتد  هایمؤلفهشهر، همانند 

از طریتق سته محتیط  تواندمیعینی و نهنی است که 

ز همتدیگر تفکیتک گردنتد طبیعی، مصنوع و انسانی ا

زمتان را  تتوانمی(. همچنتین 00ص.، 7935)بهزادفر، 

 .در نظتر گرفتت ستازهویتیکتی از عوامت   عنوانبه

 هتاآنزمان، شرح و تبیین مکانی را در ارتباط با تحول 

 (.33 ص.، 7920)شتکویی،  ستنجدمیدر طول زمتان 

کالبتتدی،  ستتاختارهایشتتهری بتتا  ایهمحلتتهامتتروزه 

متمتایزی  هایمکاناقتصادی و اجتماعی خاص خود، 

در دل شتتتهرها تشتتتکی  داده استتتت )رضتتتویان و 

ی شتیاوانسان گرایش دارد ا (.22 ص.، 7939همکاران، 

را در  کند که مخال  با زمینه موجود است )حبیتب 

 (.  72 ص.، 7921و همکاران، 
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  شهری بخشتهوی هایمؤلفه .2جدول 
 انسانی هایمؤلفه طبیعی هایمؤلفه مصنوع هایمؤلفه

 منظر عمومی )کلیت فرم شهر( -

، هتادروازه، هامیتدان) اینقطهکانونی و  هایشاخص -

 (هااینو نظیر  هاپار 

تتاریخی و کالبتدی  اینقطته -خطتی هایشاخص -

 (هااینو نظیر  هاکاخ)بازارها، 

 هتتایخیابانشتتاخص )ستتاختاری  -عناصتتر خطتتی -

 اصلی ساخت شهر(

 تک بناهای شاخص شهری -

و فضتتاهای شتتاخص شتتهری  هتتاحوزه، هتتاتوده -

 هایستاختمان)محلاا قدیمی شهر قتدیم، مجموعته 

 (هااینمسکونی و نظیر 

 جایگاه کلی طبیعی )طول و عرض جغرافیایی( -

 گرافتی هیتدروساختاری )توپوگرافی،  هایمؤلفه -

 ته(وابس هایشاخصو 

 (هادره، ساختاری طبیعی )رودها هایمؤلفه -

)تنتتوع  و ستتاختی طبیعتتی ایحتتوزه هایمؤلفتته -

 (هاحوضهخا ، پوشش گیاهی و سرریز 

 (هاتپه، هاچشمه) اینقطه هایمؤلفه -

 خطی )مسیر آب( -اینقطه هایمؤلفه -

 ورسومآداب -

 سیره و روش زندگی ،اعتقاداا -

 لهجه و زبان -

 ( 03-01ص. 7935نگارندگان برگرفته از بهزادفر، مأخذ: )
 

 ارتباط هویت و ایجاد خاطره .4. 2. 1

 هتتایویژگیزیبتتایی بتا داشتتتن  ازنظترمحلته نیتتز 

 شتوندمیمشخص یتا عمتر و ستن توستعه تعریت  

عوامت   متؤثرترینیکتی از (. 71ص.، 2559، 7)بارتون

یک محله از تشخص، ایتن استت کته  در برخورداری

 کته طتوری بته؛ داد قرار مورداشارهآن را  قتدبهتوان ب

نیتز با سایر محلاا شهر اشتباه گرفته نشود. نام محلته 

با مح  استقرار یتا  نوعی بهکه  کندمیزمانی معنی پیدا 

پیشتینه آن، تناستتب داشتتته باشتتد )قاستتمی اصتتفهانی، 

در  هتتانامبتیش از  آنچتته(. همچنتین 273 ص.، 7935

ز از سایر محلاا نقتش دارد، متمای طوربهتداعی محله 

معتروف  هتاآن واستطه بتهعواملی استت کته محلته 

بنتتابراین، هویتتت  (.227 ص.، )همتتان گردیتتده استتت

ء استت کته تشتخیص هویتت قسمتی از شیئیت شی

نامیده شده و شام  دو بخش: ایجاد ختاطره و تتداعی 

                                                           
1. Barton 

در شخص و دیگری تشخیص و استتقلال از شتخص 

 (.10 ص.، 7932است )نقی زاده، 

 رابطه کاربری و هویت محله. 6. 2. 1

ی ختاص در یتک محلته، امکتان هتافعالیتانجام 

بتتالقوه قدرتمنتتدی بتترای تشتتخص یتتافتن آن استتت، 

چنتان استتمرار داشتته  هافعالیتاین  که آنمشروط بر 

باشند که در تصویر نهنی افراد از محله متذکور حتک 

همچنین وجود یتک کتاربری ختاص در یتک  گردند

باشتد،  شدهشناختهبرای ساکنان شهر  کهطوریهبمحله 

 به تشخص یافتن محله متذکور کمتک نمایتد تواندمی

ظتتاهر  (.220، 227 ص.، 7935قاستتمی اصتتفهانی، )

هتا ها و معانی، مواد خام هویتت مکانفیزیکی، فعالیت

 2یتان گهت  (.01 ص.، 7932بنیادی،  و هستند )کاشی

ته عمتتده شتتهری را بتتا ستته دستت هتتایفعالیت( 7321)

انتخابی یا تفریحتی، اجتمتاعی و اجبتاری  هایفعالیت

اجبتتاری شتتام :  هتتایفعالیتکتته  کنتتدمی بندیدستتته

                                                           
2. Gehl 



  717                                  ...   به محله یبخش تیبر هو یاراض یکاربر ریبر تأث یلیتحل                            سال پنجم            

 

اقتصتادی استت کته  هایفعالیتکارکردهای شغلی و 

ه فضتتای بت بخشهویتتتشتاخص  عنوانبتته توانتدمی

مطرح شتوند )جتوادی و همکتاران،  هامحلهشهری و 

وجهتتی از  بتته هانشتتانههمچنتتین (. 700 ص.، 7930

آن را معتادل  تتوانیمد کته نتهویت شتهر اشتاره دار

هویت ظاهری و طبیعی انسان قلمداد نمود )نقتی زاده، 

را اطلاعتتتاتی  هانشتتتانه تتتتوانمی(. 909 ص.، 7921

دانستتت کتته حتتس بینتتایی انستتان از محتتیط دریافتتت 

 تتأثیربتر ادرا  او از محتیط  هادریافتو این  نمایدمی

 (.95 ص.، 7937کاران، دارند )سرایی و هم

 شناسی پژوهش. روش2

 روش پژوهش .1. 2

در ایتتتن پتتتژوهش،  کاررفتتتتهبهروش تحقیتتتق 

نیتز  هاداده یآورجمعتحلیلی بوده و روش  -توصیفی

و استنادی بتوده  یاکتابخانتهاز طریق مطالعاا منتابع 

؛ هتاداده یآورجمع یهاروشاست. همچنین از دیگر 

)کهنستال و  ناتوان ساکنین برداشت میدانی، مصاحبه با

. استت پرسشنامه تکمی و  محله تلگرد مشهد سواد(بی

تصتادفی و همچنتین  صورابهها روش انتخاب نمونه

، حجتم (نفتر 29310) محلته با توجه به جامعه آماری

 نفتر 119، 7پتاور -جتیافتزار نرمنمونه بتا استتفاده از 

ا پرسشتنامه نیتز بت هایسؤالبرآورد شده است. پایایی 

 دییتتتأ( متتورد 53290) بتتاخکرون یاستتتفاده از آلفتتا

هتتا از داده تشتتکی  بانتتک جهتتت استتت. قرارگرفتتته

ی هتتاداده  یوتحلهیتتتجز و جهتتت 2اکستت  افتتزارنرم

                                                           
1. G-power 

2. Excel 

نیتز  0اسآیجیو از  9اساسپیاس افزارنرماز  آماری

 است. شدهاستفادهمکانی  هادادهجهت نمایش 

 ی پژوهشهامتغیرها و شاخص. 2. 2

بتتتر  ،تتتتأثیر کتتتاربری اراضتتتیهتتتت تحلیتتت  ج

های بخشی به محله تلگرد بتا توجته بته مؤلفتههویت

استت  شتدهاستفادههای مصنوع بخش، از مؤلفههویت

: فضتاهای شتاخص شتهری، محلته عبتارا انتدازکه 

ای و نقطتتههای کتتانونی، خطتتی و قتتدیمی، شتتاخص

محلته  یهتاکاربری همچنین تک بناهتای شتاخص و

   .تلگرد

 لمرو جغرافیایی پژوهشق. 3. 2

، واقع در ناحیته 0محدوده موردمطالعه، محله تلگرد

 در محلته جمعیتت شهرداری مشهد است و0منطقه  2

 جهتت .استت بتوده نفتر 21922 بتا برابر 7930 سال

با استتفاده از مصتاحبه  محدوده تاریخی محیط بررسی

 اولیته هسته که گردید با ساکنان قدیمی محله مشخص

 کته بتوده تلگترد بنتام روستتایی ذشتهدرگ محله، این

 بتوده واقتع شتهر حومته در 7955حدود قب  از سال 

 شتتهر قتتانونی محتتدوده بتته زمتتان باگذشتتت و استتت

 را تلگتترد محلتته جمعیتتتی ستتاختار. استتت پیوستتته

 تشتتکی  کشتتاورزان و جاروبافتتان فقتتط درگذشتتته

 کته گرفتنتد تصمیم جاروبافان مدتی از دادند و بعدمی

جاروبافتان )خیابتان  کوچته به را ودخ زندگی و خانه

 بتومی ایمحلته کننتد. ایتن محلته، منتق  صاحبدلان(

 ورود بتا هم ساختار همین بعدها شد؛ کهمی محسوب

)شتک   کترد. تغییتر غیربومی و مهاجرین هایخانواده

7) 
 

                                                           
3. SPSS 

4. GIS 
5. Telgerd 
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 ها و متغیرهای تحقیقشاخص .1نمودار

 

 
 محله تلگرد . موقعیت محدوده موردمطالعه1شکل 

 (های پژوهش)یافته: مأخذ
 

 های پژوهش. یافته3

 عناصر شاخص محله .1. 3

برختی از صورا گرفته بتا  آگاهانه مطابق مصاحبه

صتورا تصتادفی انتختاب کته به ساکنین محله تلگرد

بهمتتن،  22مستتجد جوادالاومتته، بیمارستتتان شتتدند، 

های بستیج و گلشتور، های جاروبافی، بوستتانکارگاه

عنوان بته )ره( رزشی امتام خمینتیمدرسه و مجتمع و

شتوند. در عناصر شاخص محله تلگترد محستوب می

هتا خواستته شتده استت تتا از آن(، 2شتماره ) شک 

را ترستیم تصویری که از محله خود در نهتن دارنتد، 

 عناصتر شتاخص و تصتویر نهنتیدر این راستا  کنند.

 ، بیمارستتانها، مسجدمدرسه، بوستان بهبیشتر ساکنین 

همچنین در شتک   .بوده استهای جاروبافی اهو کارگ

محلته تلگترد (، موقعیتت عناصتر شتاخص 9شماره )

 است. شدهداده نشان
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 محله تلگرد ساکنان ازنظر و تصویرذهنی . عناصر شاخص2شکل 

 (پژوهشهای یافته): مأخذ 
 

 
 . عناصر شاخص محله تلگرد3شکل
 (های پژوهش)یافته: مأخذ 
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و  انگیزیخیییاطره هیییایمکانبررسیییی  .2. 3

 در محله تلگرد بخشهویت

 انگیزختاطره هتایمکانبیانگر، (9شتماره )جدول 

طور کته ایتن همتان .است از نظر ساکنین محله تلگرد

هتای جاروبتافی بیشتترین دهد کارگاهجدول نشان می

گیری خاطره از محتدوده بته ختود جایگاه را در شک 

انگیزی ختتتاطرهاستتتت. همچنتتتین  اختصتتتاص داده

، توسط خیترین 7911بهمن که در سال  22بیمارستان 

مستجد جوادالاومته  و درصتد 3/70 احداث شد دارای

استت،  شتدهاحداثتوستط خیترین  ازاینپیشنیز که 

 .استدرصد  9/72دارای 

 

 تلگرد محله بخشهویتعوامل و   انگیزیخاطره هایمکان .3جدول

 های با اهمیتمکان
بوستان 

 بسیج
 بهمن 22بیمارستان  گلشور بوستان

مجتمع ورزشی امام 

 خمینی

 هایکارگاه

 جاروبافی

 مسجد

 جوادالائمه
 مجموع

 هویت

 بخش

 911 13 727 72 01 09 71 تعداد

 755 9/72 02 2/9 3/70 0/77 2/0 درصد

 خاطره

 انگیزی

 911 12 792 29 23 95 73 تعداد

 755 1/25 1/91 7/1 1/29 2 0 درصد

 های پژوهش(مأخذ: )یافته

 

بتیش  درگذشتته صورا گرفته هایمصاحبه بر بنا

افی در این محلته فعتال بتود کته بکارگاه جارو 705از 

به دلی  مشکلاا اقتصتادی  هاکارگاهامروزه بیشتر این 

 و انتددادهتغییتر شتغ  و نبود مهارا کافی در جوانان 

 توسط مهاجرین افغانستتانی فعتال هستتند. هاآنبیشتر 

(، میتتزان رضتتایت ستتاکنین از 0شتتماره ) در جتتدول

است؛ کته  شدهمشخصهای جاروبافی تعطیلی کارگاه

هتتا درصتتد از ستتاکنین از تعطیلتتی کارگاه 10حتتدود 

 ناراضی هستند.

 

 جاروبافی هایکارگاهرضایت از تعطیلی میزان  .4جدول
 درصد تعداد جاروبافی هایکارگاهمیزان رضایت از تعطیلی 

 0/90 795 بلی

 0/10 201 رخی

 755 911 مجموع

 های پژوهش(مأخذ: )یافته
 

جاروبتافی بتا استتفاده از آزمتون  هایکارگاهتعطیلی رضایت از عدم و  انگیزیخاطره هایمکانبین  رابطههمچنین 

 که رابطه معناداری بین این دو گویه وجود دارد. است؛ شدهداده، نشان (0شماره )در جدول  7دوخی

 

                                                           
1. Chi-square 
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 هاکارگاهبا عدم رضایت از تعطیلی  تلگرد محله انگیزخاطره هایمکانه رابط .6 جدول
 معناداری سطح تعریف آزمون

 555/5 0 دوخیآزمون 

 های پژوهش(مأخذ: )یافته

 

 
 محله تلگرد دلان خیابان صاحبابتدای  واقع در هایجارو بافی .4شکل

 (7931های پژوهش، )یافتهمأخذ: 
 

 هابریبندی کاررتبه. 3.3

 محله به بخشهویت هایکاربری بندیرتبه جهت

محاستباا . است شدهاستفاده فریدمن آزمون از تلگرد،

دهتد آماری صورا گرفته در این خصوص نشتان می

ها و میزان رتبه کستب که تفاوا معناداری بین کاربری

قتدار مساکنین وجتود دارد. ها از سوی آنشده توسط 

کته در  باشتدمی 310رابر با ب آمدهدستبهمجذور کای 

 .  دار استمعنیدرصد  0سطح خطای کمتر از 

هتتای بررستتی رتبتته و جایگتتاه عناصتتر و کاربری

ترین کتاربری دهد که پتاییننشان میهویت بخش نیز 

بخش مربوط به مجتمع ورزشی امتام خمینتی و هویت

هتای بوستان گلشور است و بالاترین رتبه نیز به کارگاه

 ستتجد جوادالاومتته اختصتتاص دارد.جاروبتتافی و م

( نشتان داده 1ها در جدول شتماره )بندی کاربریرتبه

 شده است.

 

 محله تلگرد بخشهای هویتبندی کاربریرتبه .5جدول

 میانگین رتبه کاربری

 75/2 مجتمع ورزشی امام خمینی

 15/2 بوستان گلشور

 71/9 بهمن 22بیمارستان

 00/9 بوستان بسیج

 91/0 اومهمسجد جوادال

 20/0 های جاروبافیکارگاه

 (های پژوهشیافته)مأخذ: 
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میزان حتس تعلتق ستاکنین (، 1شماره )در جدول 

نتتایج  .استت شتدهمشخص محلته عناصر شاخصبه 

که بتین  دهدمینشان  7حاص  از آزمون تاوو بی کندال

افی و جاروبتت هتتایکارگاهحتتس تعلتتق بتته محلتته و 

وجتود  معنتاداریتبتاط ار همچنین مسجد جوادالاومته

   .دارد

ه تلگرد با توجته بته خاطر ساکنین محلحس تعلق

هتای جاروبتافی بتاارزش ابتدا به کارگاه آزمون کندال،

و ستتپس بتته مستتجد جوادالاومتته تعلتتق دارد ( 351/5)

هتای تترین کاربری( که هتر دوجزوتی از مهم232/5)

محله تلگرد است لذا بیشترین حس تعلتق بته محلته، 

هتتای هتتای محلتتی، خصوصتتاً کارگاهبریمختتتص کار

 جاروبافی است.

 

 جاروبافی هایکارگاهبه  میزان حس تعلق .9جدول

 در محله تلگرد و مسجد جوادالائمه
 آزمون پیرسون آزمون تائو بی کندال نوع آزمون

 ارزش گویه
سطح 

 معناداری
 ارزش

سطح 

 معناداری

کارگاه 

 جاروبافی
351/5 555/5 302/5 555/5 

مسجد 

 وادالاومهج
232/5 557/5 201/5 577/5 

 های پژوهش(مأخذ: )یافته

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 4

کته هویتت یتک شتهر بته طتور با توجته بته این

گیرد و در طول زمان در حال تغییتر تدریجی شک  می

توان آن را به بعد زمان و مکان تقستیم کترد است؛ می

ن نیتز و زمتا یافتهتجستممکان هویتت در که طوریبه

                                                           
1. Kendall’s tau-b 

بحتران هویتت  امتروزه .ختاطراا استت کنندهتداعی

شهرها و فضتاهای  .گردداحساس می وضوحبهشهری 

؛ انتدبوده ختاص ختود هویت دارایشهری درگذشته 

از  یامجموعتهز جت امتروزی هایو محله شهرها ولی

منجربته هویتت  نبتود .ندنیستت هایابانخ و هاساختمان

ن رفتتن تعاملتاا عدم ارتباط بین شتهروندان و از بتی

تا ستاکنان ختود را  شودگردد و باعث میاجتماعی می

تعلتق آنتان حس در نتیجته و نتدنمتعلق بته محلته ندا

تفتاوا نسبت به محلته ختود بیکند و میکاهش پیدا 

صر شتهری و حلقته عن ترینبنیادی، هامحله .شوندمی

و  رونتدشهر و شتهروندان بته شتمار می میانجی، میان

 ءاجتزااط شتهروندان بتا محلته از طریتق نخستین ارتب

محلته  ءص اجتزایلتذا تشتخ .پیونددمیمحله به وقوع 

در ایتن راستتا  .دارد برای اهالی محله معنا و ضرورا

کاربری زمین شام  زمتان، مکتان و متردم استت کته 

 .گترددتواند باعث شناسایی و خوانایی یتک محلته می

ر کتاربری بنابراین در این مقاله سعی شده است تا تتأثی

اراضی بر هویت بخشی به محله تلگرد متورد تحلیت  

 قرار گیرد.

های مختص به ختود و نظام ءهر محله دارای اجزا

شتود و هویتت آن ها توصی  میاست که محله با آن

 0واقتتع در منطقتته محلتته تلگتترد نمایتتد. را تعیتتین می

 شتتهر های قتتدیمیمحلتته از نیتتز مشتتهد داریشتتهر

و  محلته ستاکنیناز  حبهشتود؛ بتا مصتامحسوب می

های خطتتی و شناستایی عناصتتر شتاخص و شتتاخص

بخش در های مصتنوع هویتتعنوان مؤلفتهای بتهنقطه

ایتن  دیربتازوتحلی  قرار گرفتند. از مورد تجزیهمحله، 

جاروبتافی بتوده استت کته  هتایکارگاه، شتام  محله

بتته  و کردنتتدمییان، آن را اداره وکشتتاورزان و روستتتا
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و بتا ایجتاد نمادهتای نتد دداپاستخ مینیازهای شتهر 

ای موجب برقراری حتس تعلتق و هویتت بتین محله

محلتته بتتا نیتتز حتتتی امتتروزه و  گردیتتدستتاکنان می

. مطتتابق شتتودمیجاروبتتافی شتتناخته  هتتایکارگاه

صتتورا گرفتتته، و همبستتتگی هتتای آمتتاری آزمون

مشخص شتد کته کتاربری اراضتی رابطته معنتادار و 

ارتقتا هویتت محلته دارد. بخشی و مستقیمی با هویت

 بتاهای غیرمسکونی متفاوا که کاربری توجه به این با

آستتانی خودنمتتایی زمینتته مستتکونی محلتته هستتتند، به

شناستتانند کننتتد و ختتود را بتته محتتیط اطتتراف میمی

در کنتار  هتای جاروبتافیکارگاههمچنین تجمع برخی 

یکدیگر، موجب ایجاد گره در سطح محله شتده و بته 

بتا استتفاده از آزمتون  نماید.محله کمک می تمایز اجزا

بنتدی شتدند رتبه شاخص محلههای کاربری فریدمن،

عنوان بته (20/0بتا ارزش ) هتای جاروبتافیکارگاهکه 

عنوان عملکترد بته و مسجد جوادالاومه عملکرد شهری

بته را بخشی هویت بیشترین (91/0با ارزش ) ایمحله

ت محلته تلگترد بنتابراین هویت اندخود اختصاص داده

ایتن امتروزه  ولتی استت.بتوده وابسته به جاروبافتان 

 منجتر بتهدچتار مشتکلاتی استت کته هویت بخشی 

کته بیشتتر طوریبه ،کمرن  شدن این امر شده استت

 ها ناراضی هستتند.ساکنین تلگرد از تعطیلی این کارگاه

هتای که یکتی از دلایت  تعطیلتی کارگاهبا توجه به این

کتاهش مالیتاا و اقتصادی است، جاروبافی مشکلاا 

و  هتتای جاروبتتافیعتتوارض شتتهری بتترای کارگاه

نتد بته توامی همچنین جذب گردشگر جهتت بازدیتد

حفتظ هتا کمتک کنتد. فعالیت و ماندگاری ایتنحفظ 

رابطتته مستتتقیمی بتتا هتتای ایتتن فعالیتتت نیتتز مهارا

به لحاظ معنایی با توجته  .داردها این کارگاه ماندگاری

ار جمعیتی محلته تلگترد در گذشتته از ساختکه به این

بنابراین حفظ جاروبافان و کشاورزان تشکی  شده بود 

گذاری خیابان به ایتن استم نیتز کوچه جاروبافان و نام

نوجته بته  تواند به حس تعلق ساکنان کمتک کنتد.می

هتای جاروبتافی جهتت مرمتت و بعد فیزیکی کارگاه

بتود ها متناستب بتا هویتشتان موجتب بهزیباسازی آن

 گردد.کیفیت و همچنین ایجاد تشخص در محله می

 نامهکتاب

 . شیراز: انتشاراا نوید شیراز.هویت شهری شیراز(. 7923اردشیری، م.، معماریان، غ.ح. ) .7

 .01-00 ،(72) 1، باغ نظر(. تداوم هویت در منظر شهری. 7922آتشین بار، م. ) .2

 . تهران: مؤسسه نشر شهر.ر تهرانهویت شهر، نگاهی به هویت شه(. 7935بهزادفر، م. ) .9
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 .20-77(، 77و
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