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چکیــــده: 

قدیمی  محالت  در  هویت مندی  بر  موثر  اجتماعی  عوامل  بازشناسی 
ایرانی )مطالعه موردی محله شنبدی بوشهر(

سیده میترا کاظمینی  *

میترا غفوریان **

الهام حصاری **

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

دکتری معماری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران )نویسنده ی مسئول(

کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

تاریخ دریافت مقاله: 97/11/24          تاریخ پذیرش نهایی:99/02/02

و  اجتماعی  زندگی  بهبود کیفیت  باعث  بلکه  تاثیرگذار هستند؛  بر محیط  آنکه  بر  انسان، عالوه  زندگی  به عنوان مکان  محالت 
در  انساني  ارتباطات  گسترده شدن  و  شهرها  کالبدی  توسعه  دنبال  به  امروزه  می گردند.  ساکنان  در  هویت  احساس  شکل گیری 
آن ها، توجه به محالت مسکوني به عنوان یکي از مسائل ضروری در ساماندهي شهرها بیش از پیش مورد توجه می باشد. یکی از 
راهکارهای اصلی در این مقوله ارزیابی میزان هویت مندی ساکنان در محالت مسکونی است که طیف گسترده ای از عوامل را در بر 
می گیرد. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی عوامل اجتماعی مداخله گر بر احساس هویت مندی ساکنان در محالت مسکونی قدیمی 
ایرانی تدوین شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است. بدین منظور با بهره گیری از مطالعات 
کتابخانه ای نخست عوامل تأثیرگذار استخراج شده اند. در گام بعدی متغیرهای موثر بر هویت مندی محالت از طریق پرسشنامه ای 
که توسط 130 نفر از ساکنین محله شنبدی بوشهر با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند؛ تکمیل 
و مورد سنجش قرار گرفته است. در ادامه اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی و 
آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که احساس تصویر ذهنی، آرامش و احساس تعلق 
خاطر دارای رابطه قوی و معنادار با هویت مندی ساکنان در محالت قدیمی ایرانی می باشند و همچنین احساس آرامش باالترین 

همبستگی را با هویت مندی در این سکونت گاه دارا می باشد. 

واژه های کلیدی: هویت، عوامل اجتماعی، محالت قدیمی ایرانی، بوشهر.

* mitra9121@gmail.com ** ghafourian_m@iust.ac.ir *** elham.hessary@gmail.com
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1. مقدمه
قرار  توجه  مورد  امروزی  شهرهای  در  که  مسائلی  از  یکی 
زندگی  کیفی  سطح  بودن  پایین  و  هویت  بحران  گرفته، 
دقیقتر  عبارتی  به  یا  هویت،  بحران  این  است.  شهروندان 
بحران هویت مکان، ناشی از نبود مکان به معنای واقعی آن 
می باشد. مکانی که انسان را در ارتباط با الیه های دیگر وجود 
خویش قرار می دهد و این الیه ها به شناخت انسان از محیط 
پیرامون و خویشتن خود کمک می کنند. شناخت از محیط و 
خویشتن باعث ایجاد معانی و تصاویر گوناگون از مکان های 
متفاوت در ذهن انسان می شود )معانی و تصاویر ذهنی که 
ناشی از ادراک و احساس است( که معانی و تصاویر ذهنی 
مذکور، به مکان هویت می دهند )کاشی و بنیادی  1393، 
44(. طبق مطالعات و پژوهش هایی که از سوی رفتارشناسان 
محیطی و نظریه پردازان از اواخر دهه هفتاد میالدی صورت 
گرفته است؛ هویت مکان بر کیفیت رابطه انسان- مکان و 
شکل-گیری هویت مکانی و در پی آن هویت فرد موثر است. 
این امر لزوم بازنگری و توجه معماران، طراحان و برنامه ریزان 
به مفهوم مکان و عوامل دخیل در شکل گیری  را  شهری 
هویت آن افزایش می دهد. چرا که از این منظر شاید بتوان 
یکی از علل سرگردانی انسان امروز و بحران هویتی او را 
به هویت و شناخت شناسی  در غفلت و بی توجهی نسبت 
)لویکا1  او دانست  فضاهای زیستی به عنوان ظرف زندگی 
2018، 212(. در پژوهش حاضر تالش گردیده است که به 
یکی از مقوالت هویت مکان یعنی هویت در محالت قدیمی 
ایرانی پرداخته  شود. در گذشته هریک از محالت شهری 
نژادی،  قومی،  ویژگی های  با  افراد  گردآمدن  برای  بستری 
مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و... مشترک بوده اند؛ به دنبال 
تجمع بیشتر افراد با ویژگی های مشترک در یک محله، آن 
بخش از شهر دارای هویت خاص و شناخته شده ای می شد 
که سبب تمایز آن از دیگر بافت های اطراف می گردید. اما 
در چند دهه اخیر، با تغییرات وسیع در شیوه زندگی، ساختار 
محالت نیز در مسیر تحول، فرآیند رشد و شکل گیری نوین 
خود و به تبع تحوالت و جریان های ناشی از اندیشه جهانی 
شدن پدیده ها، دستخوش تغییرات و دگرگونی های اساسی 
گردیده است )وحیدا و نگینی 1391، 37(. این سیر نادرست و 

حرکت های معیوب آن چنان وضعی را بوجود آورده است که 
در بافت های جدید شهری، ویژگی های سنتی محله همچون 
تعلق خاطر، آرامش، تصویر ذهنی و... کمرنگ شده و یا از 
بین رفته و ارتباط میان انسان و محیط زندگی او را فاصله 
و شکاف بزرگی موجب گردیده است )غفوریان و حصاری 
2016(. حال محله شنبدی در بوشهر -که یکی از محالت 
کهن ایرانی و نمونه مورد مطالعه در این تحقیق می باشد- با 
گذشت زمان و عدم بروزرسانی دچار فرسودگی های مختلفی 
شده؛  کارکردی  همچنین  و  کالبدی  فرسودگی  قبیل  از 
همچنان توانسته است تا حدی هویت مکان خود را حفظ 
کند؛ اما این هویت روز به روز رو به افول می گذارد. از این 
رو، هدف پژوهش حاضر تبیین و بازشناسی عوامل اجتماعی 
مداخله گر بر هویت دهی به محالت ایرانی قدیمی است تا 
دیدگاه های  مشترک  وجوه  و  دانشی  ادبیات  درک  از  پس 
پرداخته  اجتماعی  معیارهای  این  شناخت  به  نظریه پردازان 
شود. سپس در جهت تائید فرضیه تحقیق، میزان تاثیرگذاری 
هریک از عوامل اجتماعی بر هویتمندی در محله شنبدی در 

استان بوشهر مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است.
2. ادبیات موضوع

2-1. هویت
مفهوم هویت در چند دهة گذشته، صاحبنظران عرصه های 
علوم انسانی از جمله روان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی 
اجتماعی، مطالعات  فرهنگی و هنر را به خود مشغول ساخته 
است )رستم پور و همکاران 1393، 12(. هویت در نظریه های 
جامعه شناسان، ساخته و پرداخته ظرف زمان و مکان است 
روانی  فرآیندهای  اجتماعی،  روانشناسان  نظریه های  در  و 
شخص نقش ضروری در ساخت و پرداخت هویت اجتماعی 
او ایفاء می کنند.  در روانشناسی نیز داشتن شخصیت به مثابه 
داشتن احساس هویت در فرد تلقی می شود )بهزادفر 1397، 
12(. استوارت هال در تعریف خود، هویت را یک روند در 
حال رشد می داند که شناسنامه و عامل شناخته شدن است. 
در واقع براساس این دیدگاه، هویت مربوط به افرادی است 
که مشابه هم فکر می کنند و از احساسات مشابه برخوردار 
هستند و همچنین عامل شناسایی فرد از افراد، شی از اشیا 
و گروه از سایر گروه ها به حساب می آید. چارلز جنکز معتقد 
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است »هویت طبقه بندی اشیا و افراد و مرتبط ساختن خود با 
چیزی یا کسی دیگر است«. به بیانی دیگر، هویت محملی 
برای برقراری مشموالت می باشد و می توان از آن به عنوان 
الیه ورود پدیده ها به شامل شدن در یک اجتماع یاد کرد 

)بمانیان 1389، 115(.
در بیانی دیگر تطبیق محیط با تواناییهاي احساسي، ذهني 
بر  مثبتي  تأثیر  هویت  گویند.  هویت  را  فرهنگي  ساختار  و 
اعتماد به نفس و توانایي های ساکنان آن دارد و ساکنان هر 
سکونتگاه را از غیر آن مشخص و متمایز مي کند و محله با 
هویت به محله اي گویند که از سایر مکان ها و محله ها قابل 

تمایز مي شود )کاشی و بنیادی 1393، 45(.
2-2. هویت مکان و محالت مسکونی

ارتباط بین انسان  از راه های  هویت مکان به عنوان یکی 
و مکان، بیشتر متوجه ارضای ذهنی و عاطفی بشر است تا 
نیازهایی که مستقیم با جسم او در ارتباط باشند )حبیبی و 
روحانی 1394، 17(. اغلب پژوهشگران هنگامی که عبارت 
»هویت مکان« را مورد استفاده قرار می دهند؛ از این مفهوم 
فراتر می روند و به کنش بین یک فرد و یک مکان به نحوی 
که هویت هر دو در هم می آمیزد و نوعی سازندگی دوسویه 
پیدا می کند؛ توجه ویژه ای می کنند )سوانسون2 2015، 144(. 
در واقع این رابطه، عمیق تر از صرف بودن و یا تجربه کردن 
آن مکان است. در این راستا سواپان3  مطرح می کند که این 
بلکه  اهمیت است؛  تنها هویت یک مکان نیست که حائز 
هویتی که یک فرد یا گروه با آن مکان دارد، نیز مهم است. 
به ویژه اینکه آیا افراد، مکان را به عنوان یک غریبه یا آشنا 
تجربه می کنند )سواپان و دیگران 2017(.  در تعریفی دیگر، 
ترجیحات،  باورها،  براساس  را  مکان  هویت  پروشانسکی4، 
احساس ها، ارزش ها، اهداف، تمایالت رفتاری و مهارت های 
فردی و در رابطه با مکان به صورت آگاهانه و ناآگاهانه تبیین 
می کند و معتقد است در عین آنکه وابسته به فرد، تجارب 
افراد  انعکاس دهنده  اوست؛  اجتماع پذیری  نحوه  و  خاص 
و گروه هایی است که در آن مکان خاص زندگی می کنند 
اختراع  زمان  از  ولیکن،   .)21  ،2019 دیگران  و  )حصاری5 
ابزار مدرن حمل و نقل و ارتباطات جهانی، روابط همسایگی 
و  از روابط خانوادگی و خویشاوندی( که مناسب ترین  )جدا 

است،  می آورده  فراهم  را  جامعه  تشکیل  راه  نزدیک ترین 
اهمیت خود را کم کم از دست داده است. نقشی که محله در 
این عصر بازی می کند؛ تغییر کرده  و قضیه ای که یک مکان 
جامعه ای  تضمین  باعث  محکم  و  قوی  محله ای  هویت  با 
هویت  است.  شده  مجدد  بازبینی  مستلزم  می شود؛  قوی 
محله ای دیگر خیلی کمتر از آجرها و مصالح به کار رفته در 

ساختمان ها مشتق می شود )فوث6 2014، 9-8(. 
2-3. هویت اجتماعی

است  مفهوم هویت  چارچوب  در  مقوله ای  اجتماعی  هویت 
و به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی ها، خصوصیات افراد و 
گروه های اجتماعی از جایگاه بااهمیتی برخوردار است. تاجفل7 
کرده است.  مطرح  را  اجتماعی  هویت  نظریه  دهه1980  در 
دسته بندی  که  کشیدند  پیش  را  بحث  این  ترنر  و  تاجفل 
اجتماعی افراد در این پارادایم، حداقل هویتی اجتماعی برای 
آنان ایجاد می کند. به عبارت دیگر، آنان عضویت در دسته 
اجتماعی مشخص را به عنوان تعریف خود پذیرفتند. هویت 
بر  مبنی  خودانگاره شخصی  از  جنبه ای  به عنوان  اجتماعی 
عضویت مفهوم سازی شد؛ به این معنا که هویت اجتماعی 
تعریف شخص از خود است؛ براساس برخی از عضویت های 
گروه اجتماعی و با مالحظات ارزشی و احساسی مقارن آن. بنا 
بر نظریه تاجفل، هویت اجتماعی به عنوان آگاهی فرد از تعلق 
به یک گروه اجتماعی معین و ارزش و اهمیت عاطفی این 
عضویت برای فرد مفهوم سازی شده است. در نتیجه، با تعلق 
افراد به گروه های متفاوت است که آن ها به هویت اجتماعی 
معرف وضعیت به خصوصشان در جامعه دست می یابند. اما 
تعلق به یک گروه معین، فقط در صورتی به مشارکت در 
آن  مشخصات  که  می انجامد  مثبت  اجتماعی  هویت  یک 
مقایسه  گروه ها  دیگر  با  جانب دارانه ای  به طور  بتواند  گروه 
شود. در این مقایسه، افراد به داوری به نفع گروه خود گرایش 
 )1397( همکاران  و  باقریان فر   .)29  ،1398 )تنهایی  دارند 
بیان می کنند که  این گونه  را  اجتماعی  در تحقیقی هویت 
هویت اجتماعی به طور طبیعی خلق نمی  شود؛ بلکه با ساخت 
اجتماعی مرزها خلق می شود. مرزها، تمایز بین درون و برون، 
غریبه و آشنا، خویشاوند و غیرخویشاوند، دوست و دشمن، 
فرهنگ و طبیعت و تمدن و بربر را بنیان می  نهند. هویت 
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اجتماعی و آگاهی اجتماعی همانند بیشتر حوزه  های حیات 
اجتماعی برساختة الگو  های نظم فرهنگی و اجتماعی و کدها 
و چارچوب  های عام هستی شناختی اند که در چارچوب آنها 
پنداشت  ها و تصورات رایج درباب نظم اجتماعی، حوزه  های 
مرزبندی  های  و  ترجیحات  ساختار  اجتماعی،  تعامل  عمدۀ 
هویتی تعریف و تصریح می شوند. براین اساس الگو  های نظم 
فرهنگی و اجتماعی درنهایت با فرایندهای منازعه و رقابت 
بر سر هژمونی  منازعه  و  منابع  و تخصیص  کنترل  بر سر 
گفتمانی در ارتباط است )باقریان فر و همکاران 1397، 81(. 
که  می دارد  اظهار  مکان  هویت  زمینه  در   )2016( برناردو8 
ناحیه و مکان جغرافیایی که شهروندان در آن قرار دارند؛ تاثیر 
بسزایی بر طبقه بندی اجتماعی افراد دارد. مکان زندگی فرد 
بر روی تصویر ذهنی فرد از خود و اطرافیانش تاثیر می گذارد. 
عمل  و  افکار  احساسات،  روی  بر  می تواند  فرد  یک  مکان 
شخص تاثیر بگذارد. محله مسکونی یک شخص می تواند 
جزئی از هویت آن شخص تلقی شود و این هویت از طریق 
مقایسه محله یک نفر با محالت مرتبط با آن شکل می گیرد 

)برناردو 2016، 242(. 
در مجموع تعریف جامعی که می توان از شکل گیری هویت 
اجتماعی داشت این است که هویت  اجتماعی افراد در جوامع 
تعیین می شود؛  آن ها  انتسابی  ویژگی های  اساس  بر  سنتی 
چگونگی  برای  دیگری  عوامل  عمدتاً  مدرن  جوامع  در  اما 
که  است  داده  شده   تشخیص  اجتماعی  هویت   شکل گیری 
شامل طبقه، قشر اجتماعی و سبک  زندگی می شود. طبقه 
اجتماعی مفهومی  است که جایگاه و موقعیت فرد را در نظام 

تولید نشان می دهد.
4-2. عوامل اجتماعی در محالت مسکونی

عوامل اجتماعی موثراتی هستند که در شکل گیری محله ها 
و وجود روح حیات در آنها -که الزمه پایایی آن می باشد- 
معیارهای  بازشناسی  در  می کنند.  ایفا  را  عمده ای  نقش 
مسکونی شکل  محالت  به  هویتی  لحاظ  به  که  اجتماعی 
می دهند؛ از دیدگاه های مطرح صاحبنظران علوم گوناگون در 
این زمینه استفاده شده است. در ادامه، با معرفی این دیدگاه ها 
و جمع بندی آنها در جدول 2، چهار عامل اجتماعی موثر بر 

هویت محالت مسکونی معرفی شده اند.

ریمون لودرو در بحث شخصیت شهر خود، نوعی تداوم تاریخی 
را می بیند که به خصوص در محالت قدیمی نمایان است. 
قدیمی بودن به اعتقاد او نوعی احساس امنیت به شهروند 
می دهد که حاصل تداوم در زمان است. بر طبق مطالعات 
وی، قدمت تاریخی یک شهر یا محله در افراد ساکن در آن 
با خاطرات جمعی آن مکان پیوند زده و احساس هویتمندی 
باالتری را القا می کند که این احساس هویتمندی همراه با 
حس تعلق خاطر و امنیت است )فکوهی 1398، 215(. در 
مطالعه ای دیگر توسط بارتون9 )2003(، نتایج حاکی از آن 
بود که هرچه یک محله از صفات طبیعی و جغرافیایی بهتری 
خود  ساکنان  در  را  بیشتری  تعلق  احساس  باشد؛  برخوردار 
نیز  تاریخی یک محله  آورد. قدمت و سابقه  بوجود خواهد 
در احساس غرور و افتخارآفرینی ساکنان آن موثر بوده است 
)بارتون 2003، 61(. لینچ )1398( نیز در کتاب تئوری شکل 
خوب شهر خصوصیات یک محله با هویت را، خیابان های آرام 
و ایمن و خدمات روزانه که به راحتی و سهولت دردسترس 
ایده  از  لینچ  تفکر  اساس  واقع،  در  قرار گیرد؛ ذکر می کند. 
تصویر ذهنی آغاز می شود. لینچ اهمیت تصویر ذهنی را در 
شناسایی و احساس آرامش شهرواندان می داند. وی عوامل 
سازنده تصویر ذهنی شهر را برای داشتن درکی خوانا و روشن 
تصویر  آن یک  از طریق  که  عامل می داند  را 5  از محیط 
کلی به منظور جهت یابی، شناخت و افزایش حس تعلق در 
ذهن خود ایجاد می کنند )لینچ 1398، 29(. در تعریفی دیگر، 
رلف تصویرذهنی و خاطره های مردم را موثرترین عامل در 
هویت مکان می داند. وی مطرح کرده است «تا زمانی که 
در  کـه  فعالیت هایی  و  فیزیکی  ساختار  در  مکان ها  معنای 
بلکه  نمی شود؛  یافت  رخ می دهد جستجو شود؛ چیزی  آن 
باید معنا را در تصویرهای ذهنـی و تجربه  های انسان ها از 
حبیبی 1387، 43(. صادق10  )سادات  کرد«  مکان جستجو 
2019 بیان می کند که برنامه ریزان شهری باید نسبت به این 
موضوع که سیمای یک محله به عنوان جایی که مردم در آن 
زندگی و کار می کنند به جذابیت شهر می انجامد؛ توجه کنند 
)صادق 2019، 8(. در پژوهشی دیگر پاکزاد )1398( مراد از 
هویت یک محله را انطباق عینیت مزبور با تصویر ذهنی آن 
و امتداد این انطباق در آینده دانسته است؛ چرا که هر فضا با 
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آنکه یک موجود مستقل خارجی است ولی در فرآیند ادراک 
تبدیل به یک پدیده ذهنی می شود. در واقع تشخیص هویت 
نوعی ارزش گذاری است که در ارتباط کامل با اندوخته های 
ذهنی فرد از تجربیات مستقیم گرفته تا فرهنگ و سنت او 
دارد. از این رو، اطمینان و تسلط ذهنی ناشی از این فرآیند 
باعث آسودگی خاطر و احساس تعلق می گردد )پاکزاد 1398، 
از مکان  21(. همچنین قاسمی )1397( توقعات موضوعی 
حس  مسکونی  محله  به  هویت بخشی  برای  را  سکونت 
آسایش، آرامش، امنیت، دنجی بودن و حس تعلق به مکان 

برشمرده است )قاسمی 1397، 24(.
با بررسی نظریات و دیدگاه های مطرح شده در زمینه عوامل 

به  می توان  هستند؛  موثر  محالت  هویت  در  که  اجتماعی 
وجود  مختلف  اندیشمندان  دیدگاه های  در  که  تفاوت هایی 
دارد؛ پی برد که هر کدام از آنها بر ابعاد مختلفی از موضوع 
تاکید کرده اند. در جدول 1 عوامل اجتماعی مطرح شده در 
پژوهش های گوناگون به عنوان معیارهای اصلی این تحقیق 
انتخاب و معرفی شده اند. بر این اساس داشتن احساس تعلق 
تعریف  در  محالت  ساکنین  برای  آرامش  و  امنیت  خاطر، 
هویت مکانی محالت اثرگذار است. همچنین تصویر ذهنی 
آنان از محیط زندگی شان عامل موثری بر این متغیر خواهد 

بود.  

جدول1. معیار های موثر بر هویت محالت مسکونی )مأخذ: نگارندگان(

تعریف نظریه پرداز معیارها ردیف
بازتاب محیط در ذهن فرد که ناشی از تجربه های شخصی و اجتماعی 
در برخورد با دیگران که پس از مدتی این تجارب و عینیت ها تبدیل به 

ذهنیت شده و به صورت قالب هایی در ذهن شکل می گیرند.

لینچ )1398(، پاکزاد )1398(، 
سادکو )2019( تصویر ذهنی 1

عالقه و احساسی که ساکنان یک محل نسبت به محل زندگیشان دارند 
و به اتفاقاتی که در آن می افتد؛ بی تفاوت نمی باشند.

فکوهی )1398(، بارتن )2003(،  
پاکزاد )1398(، فوث )2004(، 

قاسمی )1397(
تعلق خاطر 2

احساسی که فرد خود را از صدمات فیزیکی، محیطی، جسمی و روانی در 
امان می بیند. همان طور که از تعریف مشخص می شود؛ امنیت احساسی 
است همه جانبه یعنی در همه ابعاد فیزیکی، اجتماعی، روانی و... و نه فقط 

جلوگیری از تظاهر عینی جرم و جنایت.

قاسمی )1397( امنیت 3

احساسی که فرد جریان زندگیش را در مسیر پاسخگویی به نیازهای 
طبیعی و انسانی خود می بیند و در واقع جریان داشتن زندگی در یک 

روال عادی و طبیعی است.
لینچ )1398(، قاسمی )1397( آرامش 4

3. هدف و فرضیات تحقیق
عوامل  بازشناسی  حاضر  پژوهش  هدف  آنکه  به  توجه  با 
اجتماعی و مورد آزمون قرار دادن نقش آنها در روند هویت 
این  بر  است؛  ایرانی  قدیمی  شهرهای  مسکونی  محالت 

می باشند: زیر  قرار  به  فرضیات  اساس 
- با ارتقای تصویر ذهنی در افراد می توان هویت اجتماعی 

را در محله شنبدی بوشهر ارتقا داد.
هویت  با  معناداری  و  مستقیم  رابطه  خاطر  تعلق  معیار   -

دارد.  شنبدی  محله  در  اجتماعی 

- معیار امنیت بر ارتقای هویت اجتماعی در محله شنبدی 
تأثیرگذار است.

در  اجتماعی  هویت  تقویت  باعث  آرامش  حس  ارتقای   -
می شود. شنبدی  محله 

4. معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر بوشهر به صورت شبه جزیره ای از سه طرف محصور 
را  ویژه ای  اقلیمی  شرایط  موقعیت  این  که  است  آب  در 
شکل گیری  بر  فراوانی  تاثیرات  مسلما  و  گشته  موجب 
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بافت شهر داشته است. محله شنبدی با قرارگیری در بافت 
تاریخی بوشهر، یکی از قدیمی ترین محالت چهارگانه بافت 
تاریخی بوشهر می باشد که وجه تسمیه آن از نام شنبد جد 
بزرگ خاندان آل عصفور گرفته شده است که قبل از این 
خاندان در بوشهر اقامت گزیدند. یکی از ویژگی های محله 

5. روش تحقیق
توصیفی-تحلیلی  نوع  از  پژوهش  این  در  تحقیق  روش 
می باشد. از این رو، ابزار پژوهش در بخش نخست، مطالعه 
مانند کتب، مجالت،  کتابخانه ای  منابع  اسنادی مهم ترین 
مطالعه اسناد و مدارک مکتوب می باشد. به عالوه در بخش 

شنبدی قرار گرفتن بازار در قسمتی از محدوده ی آن است. 
به همین جهت بسیاری از مهاجرین جذب بازار می شدند و 
یا کار تجاری یا اداری را پیشه ی خود می ساختند )غالم زاده 
1392، 71(. تصویر یک موقعیت قرارگیری محله شنبدی 

را در میان محالت چهارگانه بافت بوشهر نشان می دهد.

پیماشی تحقیق حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده شده است 
در  بررسی  مورد  اجتماعی  عوامل  بازشناسی  آن  که هدف 
محالت قدیمی ایرانی و کشف میزان صحت و اولویت بندی 
آنها از دید ساکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 
ساکنان محله شنبدی بوشهر که در حدود 5121 جمعیت 

تصویر 1. محل قرارگیری محالت چهارگانه در بافت تاریخی )مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی بوشهر 1394(
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6. اطالعات توصیفی تحقیق
که  می دهد  نشان  پاسخ دهندگان  دموگرافیک  خصوصیات 
تعداد 41 )%40.74( پرسشنامه توسط مردان و 59 )59.26%( 
توسط بانوان پر شده است. از لحاظ سنی، بیشترین گروه 
سنی بین 18-25 و 41-60 سال بودند. پاسخ گویان شامل 
مالکین  نفر   )68.15%(  68 و  متاهلین  نفر   )68.15%(  68
بیشترین  سکون  سال های  تعداد  به  توجه  با  بودند.  خانه 
در  سال   )36.30%(  20 تا   11 بین  پاسخ دهندگان  تعداد 

اقامت دارند )جدول 2(. محله شنبدی 

نمودار 1. روند علمی تحقیق

با  پرسشنامه   130 با  موردی  نمونه  ترتیب  بدین  و  دارد 
استفاده از فرمول کوکران بدست می آید. روش نمونه گیری 
با توجه به پراکندگی بافت محله به صورت تصادفی ساده 
می باشد. پرسشنامه دارای 20 گویه بوده و به صورت طیف 
لیکرتی ساخته می شود و آیتم ها از کامال موافقم به کامال 
مخالفم رتبه بندی شدند. با توجه به مخدوش بودن برخی 
از پرسشنامه ها، بعضی از آن ها در جهت پاسخ به گویه ها 

نمونه در گویه های  به همین جهت حجم  حذف گردید و 
مختلف با توجه به تعداد پاسخ ها متفاوت است. به منظور 
عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  گویه ها  ابتدا  فرضیات  آزمون 
به عوامل مشخصی تبدیل شدند و در نهایت با استفاده از 
ضریب همبستگی دودویی فرضیات آزمون می شوند. نمودار 

1 روند تحقیق را نمایش می دهد.

درصد )%( تعداد سطح متغیر
40.74% 41 مرد

جنسیت
59.26% 59 زن
31.85% 32 مجرد

وضعیت تاهل
68.15% 68 متاهل
42.96% 43 دیپلم و کمتر

تحصیالت
57.04% 57 تحصیالت 

دانشگاهی

جدول2. خصوصیات جمعیتی جامعه آماری )ماخذ: نگارندگان(
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19.26% 19 7-10 سال

سابقه سکونت 
در محله

36.30% 36 11-20 سال
34.05% 34 21-30 سال

10.37% 11 بیش از 31 
سال

28.15% 28 18-25 سال

سن
34.07% 34 26-40 سال
28.15% 28 41-60 سال

9.63% 10 باالی 61 
سال

68.15% 68 مالک وضعیت 
%31.85مالکیت 32 مستاجر

7. سنجش و بررسی
7-1. روایی و پایایی پرسشنامه

مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه 
حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. به عبارتی دیگر آیا نتایج پژوهش 
استفاده  با  پرسشنامه  روایی  است.  پژوهش  سوال های  پاسخگوی 
بررسی  منظور  به  و  اثبات شد  اساتید شهرسازی  از  تن  پنج  نظر  از 
پژوهش  داده های  بودن  مناسب  از  اطمینان  برای  و  تحقیق  پایایی 
برای تحلیل عاملی، از آزمون بارتلت استفاده شد )جدول 4(. آزمون 
بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگی های مشاهده شده متعلق 
به جامعه ای با متغیرهای نابسته است؛ را می آزماید. برای آنکه یک 
متغیرها  تا  است  الزم  باشد؛  معنا  دارای  و  مفید  بتواند  عاملی  مدل 
که  است  معنادار  هنگامی  بارتلت  آزمون  همچنین  باشند.  همبسته 
احتمال وابسته به آن کمتر از 0.05باشد )سبحانی فرد 1394(. با توجه 
به جدول 4 احتمال وابسته پژوهش حاضر صفر است. از سوی دیگر، 
KMO یکی از روشهای مناسب برای تعیین و تشخیص مناسب بودن 
دادهها می باشد که مقدار آن همواه بین 0 و 1 می باشد. در صورتی 
که این مقدار کمتر از 0.50 باشد؛ داده ها برای تحلیل عاملی مناسب 
نخواهد بود و اگر مقدار آن بین 0.50 تا 0.69 درصد باشد؛ می توان با 
احتیاط بیشتری به تحلیل عاملی پرداخت اما در صورتی که این مقدار 
برای  ها  داده  میان  موجود  همبستگی  باشد،  درصد   0.70 از  بیشتر 
تحلیل مناسب خواهد بود)دواس 1394، 256(. با توجه به جدول ذیل 
این مقدار در این تحقیق 0.842 می باشد و چون این مقدار بزرگتر از 
)0.70<( بود، در نتیجه جواب تست صحیح است و همبستگی میان 

داده ها مناسب می باشد.

2-7. تجزیه و تحلیل یافته ها
عاملی  تحلیل  روش  از  نخست  پرسشنامه ها،  تحلیل  منظور  به 
به  که  است  مرحله  چهار  شامل  عاملی  تحلیل  روش  شد.  استفاده 
ترتیب محاسبات آن بر روی داده ها انجام می شود. مرحلة اول شامل 
انتخاب روش تحلیل مولفه های  از  تعداد عامل ها است؛ پس  تعیین 
نمودار  بررسی  ویژه،  مقدار  عنوان  به  یک  مقدار  برگزیدن  اصلی، 
سنگریزه و در نهایت چرخاندن عامل ها به روش واریماکس می باشد 
)سبحانی فرد 1394، 108(. از میان 20 متغیر این تحقیق، 4 عامل 
استخراج شده است. جدول 4 به نامگذاری هر عامل یا معیار پژوهش 
و تعداد سواالت آن پرداخته است. همچنین در جدول 5  هریک از 

آمده است.  آنها  بارهای عاملی  به همراه  زیرمعیارها 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
.Sampling Adequacy 842.

 Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-
Square 1242.475

Df 129
Sig. 000.

جدول3. آزمون بارتلت )مأخذ: نگارندگان(

جدول 4. معیارهای اجتماعی موثر بر هویتمندی )ماخذ: نگارندگان(

شماره سواالت عنوان معیار شماره معیار
-12-13-14-15

11 احساس تعلق خاطر اول

-17-18-19-20
16 تصویر ذهنی دوم

5-6-7-8-9-10 احساس آرامش سوم
1-2-3-4 احساس امنیت چهارم
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جدول 5. زیرمعیارهای پژوهش به همراه بار عاملی )ماخذ: نگارندگان(

Component
4زیرمعیارها 3 2 1

0.731 1. احساس امنیت والدین نسبت به حضور کودکان در فضا
0.759 2. امن بودن طراحی مسیرها جهت عدم تداخل پیاده و سواره
0.691 3. احساس امنیت افراد هنگام حضور در فضا

0.423 4. همکاری هم محله ای ها در برقراری امنیت در شرایط اضطراری
0.676 5. عدم وجود سر و صدا و سلب ارامش ساکنان توسط کودکان
0.717 6. عدم وجود سرو صدا و سلب ارامش گروه همسایگی
0.654 7. وجود شرایط مناسب جهت پیاده روی، ورزش و صحبت کردن
0.735 8. وجود فضایی باز جهت آرامش خاطر و کاهش خستگی روزانه
0.513 9. آرامش به جهت عدم وجود ازدحام جمعیتی
0.452 10. وجود قلمروگرایی و حفظ حریم خصوصی در سطح مرکز محله

0.855 11. خاطره انگیز بودن زندگی در محله نشانه سابقه سکونت در فضا
0.857 12. احساس تعلق به مرکز محله و نگرش به ساکنان محل به عنوان گروه دوستان
0.821 13. عالقه به اماکن خاص )گذران اوقات فراغت در فضای محله(
0.812 14.  وجود افراد مورد اعتماد در محله جهت صحبت و همنشینی
0.725 15.  اطمینان از وجود همیاری و کمک ساکنان در هنگام بروز مشکل

0.613 16. وجود نشانه و گره اجتماعی مختص کودکان )زمین خاکی موجود در محل جهت بازی(
0.524 17. تداعی معنا )وجود نشانه های قدمگاه، حمام ها و مساجد با قدمت باال در سطح محله(
0.788 18. وجود گره )جاذب بودن مرکز محله و ساختمان های مجاور(
0.661 19. خاطره )وجود نشانه و گره اجتماعی مسجد ملک و حسینیه در مرکز محله(
0.723 20. تجربه حسی )تمایل به مکث در مجاورت درختان کهنسال، بناهای تاریخی محله(

با  معیارها  دوبعدی  تحلیل  و  بررسی  به  بعد،  مرحله  در 
این  از  هدف  می شود.  پرداخته  پیرسون  آزمون  از  استفاده 
دیگر  معیار  با  معیارها  از  یک  هر  ارتباط  بررسی  تحلیل، 
با  آمده  بدست  معیارهای  میان  دار  معنا  ارتباط  یافتن  و 
معیارها  رابطه  تعیین کننده    6 می باشد. جدول  هویتمندی 
و میزان عددی تاثیر آنها بر یکدیگر است. همان طور که 
مشاهده می شود میان معیارهای احساس آرامش، احساس 
تعلق خاطر، تصویر ذهنی و هویت رابطه قوی برقرار می 

تاثیر  یکدیگر  بر  عامل  چهار  این  دیگر  عبارتی  به  باشد. 
مستقیم دارند؛ اما معیار احساس امنیت تنها با معیار احساس 
آرامش رابطه قوی دارد. همچنین این عامل، دارای رابطه 
متوسط با معیارهای تصویر ذهنی و هویت و رابطه مستقیم 

تعلق دارد )جدول 6(. با حس  بسیار ضعیفی 
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جدول7. بررسی ضریب همبستگی معیار به صورت دو به دو )ماخذ: نگارندگان(

امنیت آرامش حس تعلق خاطر تصویرذهنی هویت

امنیت
 F1 Pearson
Correlation

Sig (2-tailed)
N

1

116

**0.618
0.000
106

**0.291
0.002
111

**0.409
0.000
110

**0.414
0.000
116

آرامش
 F2 Pearson
Correlation

Sig (2-tailed)
N

**0.618
0.000
106

1

109

**0.500
0.000
107

**0.694
0.000
106

**0.582
0.000
109

حس تعلق خاطر
 F4 Pearson
Correlation

Sig (2-tailed)
N

**0.291
0.002
111

**0.500
0.000
107

1

115

**0.634
0.000
111

**0.534
0.000
115

تصویرذهنی
 F5 Pearson
Correlation

Sig (2-tailed)
N

**0.409
0.000
110

0.694**
0.000
106

0.634
0.000
111

1

114

**0.567
0.000
114

هویت
 F5 Pearson
Correlation

Sig (2-tailed)
N

**0.414
0.000
116

**0.582
0.000
109

**0.534
0.000
115

**0.567
0.000
114

1

120

با توجه به جدول باال آزمون فرضیات به شرح ذیل می باشد.
- با توجه به ضریب همبستگی پیرسون 0.567 و خطای 
صفر بین تو متغیر هویت اجتماعی و تصویر ذهنی می توان 
افراد  در  ذهنی  تصویر  ارتقای  با  که  رسید  نتیجه  این  به 
ارتقا  بوشهر  در محله شنبدی  را  اجتماعی  می توان هویت 

داد.
- با توجه به ضریب همبستگی پیرسون 0.534 و خطای 
خاطر  تعلق  حس  و  اجتماعی  هویت  متغیر  تو  بین  صفر 
می توان به این نتیجه رسید معیار حس تعلق خاطر رابطه 
شنبدی  محله  در  اجتماعی  هویت  با  معناداری  و  مستقیم 

دارد. 
- با توجه به ضریب همبستگی پیرسون 0.414 و خطای 
صفر بین تو متغیر هویت اجتماعی و امنیت می توان به این 
نتیجه رسید معیار امنیت بر ارتقای هویت اجتماعی در محله 

شنبدی تأثیرگذار است.
- با توجه به ضریب همبستگی پیرسون 0.582 و خطای 
به  می توان  آرامش  و  اجتماعی  هویت  متغیر  تو  بین  صفر 

این نتیجه رسید ارتقای حس آرامش باعث تقویت هویت 
محله شنبدی می شود. در  اجتماعی 

8. بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که سه عامل تعلق مکانی، آرامش، 
تصویر ذهنی در جامعه محلی بر هویتمندی ساکنان دارای 
در  امنیت  عامل  ولیکن  باشند.  می  قوی  و  معنادار  رابطه 
جامعه محلی دارای رابطه متوسط با معیار هویت می باشد. 
احساس تعلق خاطر عاملی است که با ضریب 0.534، دارای 
از  تعلق مکانی  اغلب  با عامل هویت می باشد.  همبستگی 
با  و  می گذرد  فردی  و  حسی-شناختی  تجربه های  سطح 
وسیع تر  فضایی  محدوده های  در  جمعی  مشترک  احساس 
گره می خورد. از جمله معیارهای فرعی که با احساس تعلق 
محله رابطه تنگاتنگی دارد و باعث تشخیص و تمایز یک 
افراد  سکونت«  »سابقه  می شود؛  دیگری  محله  از  محله 
دارد.  محله«  »قدمت  عامل  به  کامل  بستگی  که  است 
این  افراد  درصد   66 حدود  داد؛  نشان  نتایج  که  همانطور 
محله را به دلیل سابقه سکونت در آن خاطره انگیز می دانند. 
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همچنین 68 درصد از افراد نسبت به اماکن خاص در سطح 
فعالیت  تنوع  به  توجه  می دهند.  نشان  عالقه مندی  محله 
عاملی  عنوان  به  تواند  می  نیز  مذهبی  و  فرهنگی  های 
برای عالقه مندی ساکنان به محله و ایجاد احساس تعلق 
موید  فوق  فرضیه  تائید  باشد.  موثر  محله  این  به  مکانی 
نظریه بارتون11 )2003( است که »قدمت و سابقه تاریخی 
یک محله را در ایجاد حس غرور و افتخارآفرینی ساکنان 
و در نتیجه در پیوند اهالی یک محله موثر دانسته است«. 
از سوی دیگر، »عالقه به محل زندگی« نیز باعث تشدید 
به  نمی تواند  انسان  زیرا  می شود.  محله  به  تعلق  احساس 
باشد.  نداشته  دوست  را  آنجا  که  باشد  داشته  تعلق  جایی 
همچنین می توان گفت که 75 درصد از پاسخ دهندگان از 
کردند  اطمینان حاصل  زیستی  کیفیت  بهبود  در  مشارکت 
و همنشینی و ارتباطی که میان افراد محل وجود دارد؛ به 
انجام  و  محله  سطح  در  خاص  کاربری های  ایجاد  همراه 
زمینه  محله  حسینیه  و  مساجد  در  اجتماعی  فعالیت های 
احساس تعلق در این محله را نسبت به بسیاری از محالت 
تعلق  تاثیر  یافته  نتیجه  است.  داشته  نگه  باال  شهر  دیگر 
در  قبلی  یافته های  نتایج  با  هویتمندی  بر  مکان  به  خاطر 
سایر گروه های مطالعاتی همچون وحیدا و نگینی )1391(، 
سرایی و همکاران )1394( و مشکینی و زیاری )1394( و 
غفوریان و حصاری )2018( همخوانی دارد. از سوی دیگر، 
با توجه به آزمون پیرسون مشاهده شد که احساس تعلق 
خاطر با ضریب همبستگی  0.634 با معیار تصویر ذهنی نیز 
رابطه مستقیم و قوی دارد؛ به این مفهوم که وجود نشانه ها 
فعالیت های  تنوع  موجب  خود  که  اجتماعی  گره های  و 
فرهنگی و مذهبی گشته اند؛ توانسته تاثیر زیادی بر احساس 

تعلق ساکنین در این فضا داشته است.
هویت  با  همبستگی  دارای  که  اجتماعی  عامل  دومین 
در  شد.  شناخته   0.567 ضریب  با  ذهنی  تصویر  می باشد؛ 
می باشد  فرد  ذهن  در  محیط  بازتاب  ذهنی،  تصویر  واقع 
برخورد  در  اجتماعی  و  شخصی  تجربه های  از  ناشی  که 
ذهن شکل  در  قالب هایی  به صورت  که  است  دیگران  با 
از  اتفاقاتی که  تاثیر نظام  این طرحواره ها تحت  می گیرند. 
گذشته تاکنون در ذهن فرد در مورد واقعیتی شکل گرفته 

فلذا  می باشد.  گوناگون  معانی«  »تداعی کننده  افراد  برای 
می توان مطرح نمود که این عامل با تجربه حسی در مکان، 
شکل گرفتن خاطرات و معنی یافتن آنها با گذشت زمان 
و رجوع چندباره به مکان رخدادها پررنگ تر می شود که در 
پیوند  مردم  ذهنی  تصویر  و  خاطرات  با  هویت  آن،  نتیجه 
مراسم  برگزاری  دلیل  به  نیز  شنبدی  محله  در  می خورد. 
محرم  عزاداری  ماه های  و  اعیاد  همچون  خاص  روزهای 
و  دسته ها  حرکت  خاطرات  محله،  مرکز  قلب  در  صفر  و 
و  نمایش ها  صداها،  محله،  داخلی  شبکه های  در  مردم 
همچنین  و  محله  سطح  در  دسته جمعی  غذاهای  صرف 
بازی های  و  تاریخی  خانه های  گریگوری،  کلیسای  وجود 
خاطرات،  شک گیری  جهت  در  و...  ساکنین  دسته جمعی 
پیوند  نتیجه  در  و  اهالی  رفتاری  الگوهای  جمعی،  حافظه 
عامل هویت با تصاویر ذهنی و خاطرات مردم موثر است. 
تاثیر مستقیم  پیرسون  آزمون  نتایج  به  توجه  با  این عامل 
معناداری بر احساس تعلق ساکنان، ایجاد آرامش در فضا و 

دارد. فضا  بیشتر  چه  هر  مندی  هویت  همچنین 
آرامش، عاملی است که با ضریب 0.582،  دارای قوی ترین 
آرامش  درواقع  می باشد.  هویت  عامل  با  رابطه همبستگی 
یکی از ارزش های کالن در سطح محله به حساب می آید 
به  خود  با  را  مسکونی  محله  هویت  بر  موثری  نقش  که 
کلیدی ترین  از  یکی  که  می رسد  نظر  به  دارد.  همراه 
واژه های ارزیابی این محله را می توان در آرامش نسبی آن 
جستجو کرد. آرامش در ساختار محله نشانه ای از برقراری 
جریان زندگی در یک روال عادی و طبیعی است.  وجود 
قلمروگرایی در بافت و عدم ازدحام گروه های اجتماعی یکی 
است.  شنبدی  محله  در  آرامش  وجود  دالیل  مهم رین  از 
و  محله  مرکز  سطح  در  باز  های  محوطه  وجود  واقع  در 
همچنین وجود کانون هایی مذهبی فضایی را برای مشورت 
ساکنین در جهت امور محله، عدم وجود ازدحام گروه های 
اقامت ساکنین و در  اجتماعی در سطح محله و تمایل به 
ایجاد هویتمندی آنان بسیار موثر می باشد. همچنین آرامش 
زندگی  در  رویدادها  و  عملکردها  از  مجموعه ای  برآیند 
روزمره در محله است. به عبارتی دیگر، آرامش در ساختار 
کالبدی یک محله به معنای سکوت و یا رفت و آمد کم 
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سروصداهای  وجود  »عدم  به  توجه  بلکه  نیست؛  ساکنین 
و  همسایگان  کودکان،  و  افراد  صدای  از  ناشی  مزاحم« 
از  عواملی  و  محله  سطح  در  غیرمتعارف  ساخت وسازهای 

تعریف می باشد.  قابل  نیز  قبیل  این 
بر هویتمندی ساکنان  امنیت در جامعه محلی  تاثیر عامل 
نیز به عنوان فرضیه تحقیق در نظر گرفته شده بود. ولیکن، 
یافته های پژوهش حاضر رابطه معنادار و وجود همبستگی 
ضریب  با  متوسط  میزان  به  را  هویتمندی  و  امنیت  بین 
در  که  است  درحالی  این  نمود.  تائید   0.414 همبستگی 
بسیاری از پژوهش ها نظیر وحیدا و نگینی )1391( و سرایی 
عامل  دو  این  بین  قوی  رابطه  وجود   )1394( همکاران  و 
تائید شده است. همچنین نتایج نشان داد که معیار امنیت 
دارای همبستگی قوی )0.618( با عامل آرامش می باشد. با 
توجه به این نتایج می توان مطرح نمود که همواره احساس 
هم محله ای ها  همکاری  همچنین  و  محله  ساکنان  امنیت 

در برقراری امنیت در شرایط اضطراری، آرامش در فضای 
به عنوان  می تواند  ترتیب  این  به  و  دارد  بدنبال  را  محله 
معیاری شناخته شده که تاثیری مستقیم هر چند متوسط بر 

بگذارد.  محالت  هویتمندی 
از این رو، با توجه به موارد مطروحه می توان عنوان کرد؛ 
آرام  و  اجتماعی مطلوب  به شکل گیری یک محیط  توجه 
و شکل گیری  ارتباطات  برقراری  برای  بستر  یک  وجود  و 
خاطرات در سطح محله می تواند در شکل گیری هویت در 
میان ساکنان موثر باشد. همچنین شناخت و تصویر ذهنی 
مهم  نشانه های  و  کلیدی  نقاط  محله،  محدوده  از  مردم 
مذهبی، تاریخی و فرهنگی آن مشخص می کند. هنگامی 
آنها  بشناسند؛  خوب  را  خودشان  محله  محدوده  مردم  که 
مرزهایی را برای محله در نظر می گیرند که به تجربه و در 

ذهن خود ساخته اند و در محدوده آن زندگی می  کنند. 
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Recognizing Social Variables affecting on the sense of 
identity in the neighborhoods of Iranian- Islamic Cities- 
Case Study: Shanbedi Neighborhood, Bushehr

Abstract

Iden t i ty  has  become  one  o f  t he  mos t  fundamen ta l  and  impor t an t  i s sues  in 
va r ious  a spec t s  o f  peop le ’s  l i ves  in  today  soc ie ty,  e spec ia l ly  in  coun t r i e s 
l i ke  I r an .  I t  s eems  tha t  peop le  l i v ing  in  the  modern  soc ie ty  have  mul t ip l e 
i den t i t i e s  t ha t  shou ld  be  we l l  r ecogn ized .  Iden t i ty  o f  a  p l ace  i s  one  o f 
t he  a spec t s  unde r s tood  a s  a  way  o f  communica t ion  be tween  peop le  and 
p l aces  th rough  cu l tu re ,  h i s to ry,  co l l ec t ive  memory,  t he  type  and  na tu re  o f 
t echno logy,  pe r fo rmances ,  s igns ,  fo rms  and  symbol s  o f  t he  c i ty  and  v i sua l 
and  phys ica l  f ea tu re s .  In  th i s  s tudy,  one  o f  t he  ca t egor i e s  o f  p l ace  iden t i ty, 
i den t i ty  in  the  ne ighborhoods  o f  I r an ian  c i t i e s ,  was  inves t iga t ed .  Ex i s t ence 
o f  ne ighborhoods  in  the  s t ruc tu re  o f  h i s to r i ca l  c i t i e s  i n  I r an ,  a s  a  key  e l emen t 
o f  t he  body  o f  t he  c i ty,  ba l anced  soc ia l  l i f e  i n  c i t i e s .  Ne ighborhoods  a s  p l aces 
o f  human  l i f e  no t  on ly  cou ld  a ff ec t  t he  env i ronmen t ,  bu t  a l so  improved  the 
qua l i t y  o f  soc ia l  l i f e .  Hence ,  t he  a im o f  t h i s  s tudy  i s  t o  r ecogn ize  the  soc ia l 
va r i ab le s  a ff ec t ing  the  iden t i ty  o f  t he  ne ighborhoods  in  I s l amic - I r an ian ’s 
c i t i e s .
In  th i s  s tudy,  bo th  qua l i t a t ive  and  quan t i t a t ive  me thods  were  used .  In  o rde r 
t o  do  so ,  f i r s t ,  t he  concep t  o f  i den t i ty  was  inves t iga t ed  th rough  s tudy ing 
expe r t s ’ i deas  and  soc ia l  va r i ab le s  a ff ec t ing  iden t i ty  were  ex t r ac t ed .  Then , 
t he  va r i ab le s  iden t i f i ed  by  ques t ionna i r e s  t h rough  r andom sampl ing  among 
100  r e s iden t s  o f  Shanbed i  ne ighborhood  in  Bushehr  were  eva lua ted  and 
r ev iewed .  The  r e su l t s  o f  t he  eva lua t ion  and  ana lys i s  v i a  f ac to r  ana lys i s 
and  Pea r son  co r re l a t ion  ind ica t ed  tha t  t he re  i s  a  s t rong ,  s ign i f i can t  and 
mean ingfu l  r e l a t ionsh ip  be tween  the  va r i ab le s  inc lud ing  sense  o f  be long ing , 
peace  and  image  o f  i den t i ty.  I t  was  a l so  found  tha t  f ac to r s  a ff ec t ing  the 
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idea  o f  ne ighborhood  and  peace  had  the  s t ronges t  co r re l a t ion  wi th  iden t i ty. 
Fu r the rmore ,  t he  c r i t e r ion  o f  s ecu r i ty  i s  a  va r i ab le  wh ich  had  a  modera t e  to 
s ign i f i can t  co r re l a t ion  wi th  iden t i ty.
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