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  چکیده

عـدم توجـه بـه     میـان در ایـن  . در شهرسازي امروز کشور، شـکل شـهر بـا مسـائل مهمـی مواجـه اسـت            
و عـدم وجـود رویکـرد مناسـب بـه       ، نقـش نشـانه هـا   هـاي شهرسـازي سـنتی   ی شهر، ویژگـی هاي کیفجنبه

ــل توجــه اســتهــاي شــهرها و دگرگــونی در ســاختار وروديهــاي ســریع شــهري گســترش  هــدف از .قاب
گیـري هویـت اجتمـاعی جوانـان     هـاي شـهري بـر چگـونگی شـکل     هـاي نشـانه  بررسی مولفهپژوهش حاضر 
ـ ا اصـلی  باشـد. سـوال  مـی در شهر شیراز   بـر شـکل   يشـهر  هـاي  اسـت کـه چگونـه نشـانه     تحقیـق ایـن   نی

روش تحقیـق حاضـر پیمایشـی و بـه لحـاظ هـدف       . تـاثیر گـذار هسـتند   جوانـان  در  یاجتمـاع  تیهو يرگی
باشــد. در ابتـدا بـر اسـاس مبــانی    اي مـی کـاربردي و جمـع آوري اطالعـات بـه صــورت میـدانی و کتابخانـه      

ــه ــق و مطالعــات کتابخان ــا پرسشــنامهاي نظــري تحقی ــد 23اي ب ــه گردی ــه تهی ســپس پرسشــنامه هــاي  .گوی
ــزار     ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــده، ب ــع آوري ش ــخه  spssجم ــی    24نس ــون و بررس ــدند. روش آزم ــل ش تحلی

ــار اســتیودنت  ــا اســتفاده از آم ــق ب ــت.  )T(فرضــیات تحقی ، همبســتگی پیرســون و رگرســیون صــورت گرف
مـورد تاییـد قـرار گرفـت. مقالـه حاضـر در        0.786لفـاي کرونبـاخ   اعتبار پایایی این پرسشنامه با توجـه بـه آ  

هـاي شـهري، رابطـه همبسـتگی بـین ایـن       گیـري نشـانه  تالش است تا ضمن شناسایی عوامل موثر بـر شـکل  
-مهم با عامل هویـت اجتمـاعی جوانـان را در قالـب یـک مـدل تحلیلـی ترسـیم کنـد. ضـمن تاییـد فرضـیه            

شـامل    هـاي شـهري  فضـایی نشـانه   -آن اسـت کـه عناصـر کالبـدي    هـاي ایـن تحقیـق، نتـایج نیـز نشـانگر       
هـاي هویـت اجتمـاعی جوانـان یعنـی      عوامل ادراکـی و فضـایی( بـه عنـوان متغیـر مسـتقل) بـر زیـر عامـل         

ــتقیم دارد.      ــاثیر مس ــته) ت ــاي وابس ــوان متغیره ــه عن ــغلی( ب ــت ش ــانوادگی، هوی ــت خ ــی، هوی ــت دین   هوی
ی مـ  يشـهر  هـاي  مـوثر بـر نشـانه    يعملکـرد  ی هـاي ژگـ یو و یادراکـ  ی هـاي ژگیو بنابراین می توان گفت

  .جوانان گردد یاجتماع تیهو يموجب ارتقا تواند
 ن، شیرازآ، هویت اجتماعی، جوانان، دروازه قرنشانه شهري کلمات کلیدي:
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  له:أبیان مس
هــاي شــهر مکــانی اســت شــامل عالئــم و نشــانه    

مفهـومی را در ذهـن مخاطـب     گوناگون کـه هریـک  
را در نـاظر   عالئمـی کـه احساسـی   سازند؛ می متبادر
ــی ــر انجــام  برم ــوارد او را ب ــیاري م ــزد و در بس انگی

دارد. کرده یـا از انجـام کـاري بـاز مـی      کاري ترغیب
اري طیـف وســیعی از واقعیـت هـاي اجتمــاعی    مـ مع

ــاي    ــارت ه ــی، مه ــابع طبیع ــا و من ــی ه ــی ویپگ یعن
حرفــه اي، ســنت تجربــی و دانــش عملــی بــه کــار  

ــه در مع ــازمان   رفت ــاون و س ــدهاي تع ــاري، فرآین م
هــاي اجتمــاعی و باورهــا و جهــان بینــی جامعــه را  
 مــورد توجـــه قـــرار داده و مــنعکس مـــی ســـازد  

عنصــري تصــویري کــه نشــان  ).530: 1385(مــامفورد، 
ــاص     ــوع خ ــه موض ــی ب ــی حقیق ــدگاه شخص از دی

ــابراین هــر (Horbny, A, s, 1994). دارد ــاي  بن بن
هیمی بـس عظـیم   معماري نشـانه اي اسـت کـه مفـا    

ــازد.   ــی س ــان م ــانه را نمای ــان، نش ــن می ــاي در ای ه
ــهم را در   ســاخته ــترین س ــده توســط انســان بیش ش

ــکونتگاه ــدوده سـ ــايمحـ ــود   هـ ــه خـ ــانی بـ انسـ
ــد. در حقیقــت تمــامی ســاختماناختصــاص داده -ان

هــایی تابلوهــا، مبلمــان شــهري و ... نشــانه    هــا،
 در .نماینـد هـایی را بیـان مـی   پیـام  مصنوع هستند که

هـایی کـه بـه صـورت عـام در      میان عالئـم و نشـانه  
گردنـد، برخـی عالئـم بـه     مطـرح مـی   هـا تمام زمینه

ــوان   ــه عن ــهر ب ــاص در ش ــورت خ ــانه ص ــاي نش ه
هـا  شـوند. برخـی از ایـن نشـانه    شهري شـناخته مـی  

ــه ــال    ب ــل انتق ــه دلی ــري و ب ــت قرارگی ــبب موقعی س
ــق  ــاهیم ارزشــی و منطب ــادات   مف ــگ و اعتق ــا فرهن ب

ــ  ــورد پ ــی م ــا  مردم ــه و ب ــرار گرفت ــوم ق  ذیرش عم
ــاهیم     ــا مف ــهري ب ــاد ش ــک نم ــه ی ــان ب گذشــت زم

ــی   ــدیل م ــاص تب ــدخ ــانه .گردن ــاي ورودي نش ه
 شهري نیز از جمله عناصـري هسـتند کـه بـه سـبب     

حجم باالي مخاطب آنهـا (اعـم از سـا کنـان شـهر و      
تبدیل بـه یـک نمـاد شـهري را دارا      مسافران) امکان

ــی ــانه م ــت نش ــند. در حقیق ــايباش ــهر و ه رودي ش
ــه   ــه گون ــد ب ــردم و   بای ــه م ــگ عام ــین فرهن  اي مب

خـاص شـهر بـوده تـا ضـمن عملکـرد        هـاي یژگیو
شـهر خــاص، بـه     خود به عنوان نماد ورود بـه یـک  

ــوان معــرف شــهر، از ســوي ســاکنان و مســافران   عن
نمـــاد ورودي  ).82: 1395براتـــی، ( پذیرفتـــه گردنـــد

محـدوده تنـگ   ) در اصـفهان (از سـمت   شـیراز شهر 
شـهر، از جملـه عناصـر شـهري اسـت       ایـن  اکبر اهللا

ــه  ــه دارد. ک ــدمتی دیرین ــان در   ق ــن الم ــاخت ای  س
نظــرات گونـــاگونی را بــه دنبـــال    شــیراز ورودي 

له اصـلی ایـن اسـت کـه     أمسـ  داشته است. بنـابراین 
گیـري هویـت   هـاي شـهري بـر شـکل    چگونه نشـانه 

ال ؤاجتماعی جوانان اثرگـذار اسـت. پاسـخ ایـن سـ     
هـاي شـهري موجـب ارتقـاي     این اسـت کـه نشـانه   

ــی    ــان م ــاعی جوان ــردد، همچنــین  هویــت اجتم گ
گیــري پایـداري هویـت اجتمـاعی جوانـان در شـکل     

هاي شهري آینـده تـاثیر مسـتقیم دارد. بـر ایـن      نشانه
ــوم    ــر مفه ــروري ب ــد از م ــه حاضــر بع اســاس، مقال
ــان، ضــمن   ــت اجتمــاعی، جوان نشــانه شــهري، هوی

عــه  بیــان مفهــوم ورودي شــهر بــه بررســی مطال    
ــمالی شــهر شــیراز     ــوردي پــژوهش(ورودي ش  -م

ــی ــرآن) مـ ــکل دروازه قـ ــردازد. در شـ ــد  1پـ رونـ
ــیتحل ــاهیجا یل ــانه گ ــاي¬نش ــهر ه ــا يش  يدر ارتق
 ترسیم شده است. جوانان یاجتماع تیهو
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  هاي شهري در ارتقاي هویت اجتماعی جوانان: روند تحلیلی جایگاه نشانه1شکل

  حقیق:تکیفی بررسی متغیر 
  ورودي شهر: -1متغیر 

مکان، در دید نخست مدخلی است دروازه یک       
سازد و در آن محیط را فراهم می که امکان حضور

ما مراحل بعد را به همراه دارد. امکان حرکت در 
ا، هامکان معموال به هنگام ورود به یک فضا، به سرعت

 هکنیم و بهاي آن را شناسایی میها و جذابیتگزینه
ایـن ترتیب، دربــاره حرکت بعدي خـود در مکان 

بنابراین  .)310: 1390کارمونا، (گیریم می مـزبـور، تصمیم
گفت از نظر ادراکـی، این مدخل بیانگر توان می

ن هاي ساکنان آمبین ویژگی خصوصیات درونی فضا و
ورودي شهر نیز فضایی است که ارتباط  .باشدمی

ر را، با درون آن امکانپذیر شه فضاي خار ج از محدوده

فضایی متمایز را  مفصلی است که ورود به ،سازدمی
را  اي است که موجودیت شهردارد و نشانهاعالم می
نماید. ورودي، از دیرباز یکی از عناصر اصلی بیان می

را شکل داده و متأثر از عوامل گوناگون،  ساختار شهر
شهرهاي  پیدا کرده است. در به حاالت مختلف نمود

بادي ورودي شهر   هاي کهن توجه به مکانیابیتمدن
، است در انطباق با اعتقادات سنتی مورد توجه بوده

توان دید: اعتقاد سنتی به چنانکه در شهر چینی می
مربع شکل در یک شهر که از طریق دیوارها  جهان

یک از دیوارهاي چهارگانه هر  .شداحاطه می
جهان داشت که  ر قسمتدروازهاي رو به یکی از چها

در ارتباط نمادین با یک حیوان، یک رنگ، یک ورودي 
هاي ادراکــی و شهرهاي قدیم داراي ویژگی

 هویت
 هویت اجتماعی

 ورودي شهر

 نشانه

 نشانه شناسی گامی براي ارتقاي هویت اجتماعی جوانان

لفه هاي هویت اجتماعی جوانانؤم  

جتماعی جوانانهاي هویت الفهؤنشانه شناسی به عنوان ابزار م  

 هویت قومی هویت شغلی هویت خانوادگی هویت دینی

 نشانه هاي شهري
 جوانان

لفه هاي کالبديؤم لفه هاي ادراکیؤم   
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هاي ادراکــی ورودي شهرها بودند. ویژگی عملکردي
هویت بخشیدن، ایجاد حس  شامل دعـوت کردن،

جدید، برقراري  ورود، آماده ساختن براي درك فضاي
 هايي بین دو فضا و ویژگیارتباط ادراکی و بصر

عملکردي شامل برقراري ارتباط فیزیکی بین دو فضا، 
و نظارت بر ارتباط، هدایت، معرفی شهر  تأمین امنیت

هاي روزمره شهر فعالیت و حضور فضاي ورودي در
ورودي  ).16-17: 1382بحرینی و همکاران، ( بوده است

 بیش از هر چیز مفصلی است براي اتصال دو مکان نه
تیغه اي براي تفکیک آنها لذا فضایی است که می تواند 

(ترابی و همکاران،  وقایع مختلف را در  خود جاي دهد
هاي ورودي، در بسیاري جهات، این ویژگی  ).86: 1393

هاي شهرهاي امروزیست، اما با ورودي قابل انطباق
تنها این  معاصر، نه هاي شهر در دورانورودي

بلکه در  گذارند،نمایش نمی خصایص را به کمال به
هاي ادراکی و دیداري بسیاري موارد نماینده ضعف

-هاي بصري و نماهاي نامناسب جدارهآشفتگی بوده و

اتومبیل، انبارهاي متروك و ...  هايهاي تعمیرگاه
باشند. ورود به شهر می پذیراي وارد شوندگان به شهر

ن یبارزتر توسط خودرو و از طریق مسیرهاي عبوري،
نوع ورودي شهر است که به کار بردن مناسب معیارها 

-طراحی مناسب آن تأثیر بسزایی در چهره شهر می و

سیرهاي ورودي به شهر، توجه به م  گذارد. در طراحی
کند. بنابراین باید ایفا می سرعت حرکت نقش عمدها

تأثیر آن بر  نقش سرعت حرکت در محیط و منظر و
از سوي دیگر، در طراحی  ادرا ك مد نظر قرار گیرد.

ي گرفت... قصرهامناسب فلز یک فصل و غیره قرار می
شهر نوعی نظم اجتماعی را از  هايمعابد و دروازه

 رندوآبه وجود می طریق ارتباط دادن آن با نظم کیهانی
از جمله  هاطور کلی دروازهبه  ).13: 1391مدنی پور، (

 ینا شدند:عناصر اساسی در یک شهر محسوب می
 شهر یعنی در حصار خارجی محدوده ها در لبهدروازه

در قدیم سواد (ربض یا حومه) معدودي  .آن جا داشتند
هـاي جدا حصار و دروازه از شهرهاي بزرگ داراي
به شمار  هـاي بیرونی شهرگانه بود که جزو دروازه

هاي بیرونی همواره در امتداد مدند. همه دروازهآمی
 قرار داشتندهاي منتهی به شهر ها و راهجاده مسیر

با گذشت زمان و پدید آمدن  ).142: 1372سلطان زاده، (
و ارتباطات، صارهاي  هاي شهرهاتحول در فعالیت

 هايدروازه شهري رو به نابودي نهادند و به تبع آن
 شهر تخریب شده یا به صورت نادر به عنوان یک نماد

از  شهر شهري حفظ گردیدند. نمادي که به سبب رشد
در بافت میانی شهر واقع شده و یادآور ورودي  پیرامون

باشد؛ بنابراین در گذشته می شهر و حدود آن در
قدیم آن وجود  شهرهاي معاصر ورودي به معناي

عناصر ورودي شهر باید دقت الزم انجام پذیرد،  .ندارد
-مهگیرد، کیفیتی مجسفضا قرار می زیرا عنصري که در

ود، شفرم شناخته می چه به صورت ؛ اگرکندوار پیدا می
عریف را ت اي متقابل با فضا برقرار کرده و آنولی رابطه

کند. با حرکت فرد در فضا و تغییر موقعیت او، می
لبه  نصر وع پویا و متحول میان عنصر و فضا،  ايرابطه

راي گیرد و فضا بعناصر شکل می سایرفضا و عنصر و 
بخش در  عناصر هویت این گردد.فرد داراي هویت می

: 1382ریب، ق( گیرنددو دسته طبیعی و مصنوع جا می
اس اس نسبت استفاده از هر کدام از این عناصر، بر .)31

-تنها می خواص ویژه شهر، در طراحی ورودي آن، نه

شهر را در نگاه نخست به ناظر معرفی نموده و  تواند
 ارد باشد، بلکه نوعی احترام به و ساز ورودي هویت

. وردآفراهم می کنندگی را ونده و حالت دعوتش
هاي همه شهرهاي ایران واجد تمامی این ورودي
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خصوصیات نبوده و بر حسب اهمیـت ورودي و شـهر 
نظر، از نظر دارا بودن بخشی و یا کلیه این  مـورد

به طور کلی  .اندها با یکدیگر متفاوت بودهویژگی
اننـد بناهـا، فضـاي ورودي شـهرهاي ایـران هم

وانست تمی ماهیـت انعطـاف پـذیر بـود کـه فضـایی با
هاي هر دو فضایی همانند یک مفصل خود را با ویژگی

   .یابند، منطبـق سـازدکه به هم پیوند می
  بررسی متغیر کمی تحقیق:

 نشانه شهري: -1متغیر 

شهر، یک مفهوم انتزاعی و ذهنی نیست؛ بلکه نوع      
ان یافتگی زندگی اجتماعی در انطباق سازم خاصی از

ــ ــا اسـ ــار از معنا، ت به همین با فضـ ــرشـ دلیل، سـ
طه و راب هاي انسانی بودههاي کالبدي و تجربهواقعیت

ان بشــر به عنوکند. عاطفی عمیقی با انســان برقرار می
گیرنـده، اطالعات را از طریق حواس دریافت کرده و  

پردازد و آن در مغز خود به تجزیه و تحلیل آن ها می 
هـا را بــا معـانی ذهنی خود تطبیق می دهـد. در این    

 روانی مانند-تجزیه و تحلیل است که عوامل اجتماعی
ــیت فردي و تجارب فردي و جمعی نقش  ــخصـ شـ
اساسی پیدا می کنند منجر به ایجاد تصویري ذهنی از 
ــویر ذهنی به نوبه خود بر   ــود. این تص واقعیت می ش

براي  ).102: 1385پاکزاد، ( درفتار شخص تاثیر می گذار
مک ایجاد این تصویر ک اینکه محیط کالبدي بتواند به

: 1385بنتلی و همکاران، ( کند؛ باید خوانایی داشـته باشد 
که موجبات قابل درك اســـت  وانایی، کیفیتیخ ).117

کند. اگرچه خوانایی به هیچ را فراهم می طیشــدن مح
ــهر  ــفت یک ش ــت؛ اما، روي تنها ص اگر  ِ خوب نیس

و  محیط زنــدگی آدمیــان بــه مقیــاس انــدازه، زمــان

ــهر مورد مالحظه قرار گیرد؛ این عامل   پیچیـدگی شـ
ــی  مطالعات  ).19: 1387لینچ، ( یابدمی اهمیـت خاصـ

نشان داد که یکی از عناصر  1960کوین لینچ در سال 
تواند موجبات اصـلی سازنده ي تصویر ذهنی، که می 

ــانه ــتند. مجموعهخوانایی را فراهم کند؛ نش  يها هس
هاي شهري، بخش ثابت و قابل اتکایی از تصویر نشانه

ــهروند از ــکیل می  ذهنی ش ــهر را تش کاربرد دهند. ش
نشانه در رابطه با مخاطب آن و بویژه انسان و مسائلی 
ــان در ایـن حـوزه مـی تـوانــد مـطرح        کــه انســ

ــود ــانه. (Morris,1946,72)ش ــهري  هايتداوم نش ش
ک به افزایش خوانایی، بخشی از درطول تاریخ، با کم

ــهر را بازنمایی کرده و می هویـت هر  تواند مبناي شـ
شود. خوانایی، یکی از  رشـد و توسعه آتی شهر واقع 

بنابراین،  ).66: 1383دانشپور، ( هویت اسـت  کارکردهاي
ایجاد وضـوح بصري در یک عنصر به طرق متفاوت،  

ترین عامل در ایجاد یک نشـانه شـهري است.   اصـلی 
ها در شـهر انواع گوناگونی را شامل می شوند:  نشـانه 

خصــوصــیات طبیعی، ســاختمان ها و عناصــر غیر از 
ــمه    ــاختمـان هـا مانند: هرم ها، فواره ها و مجسـ سـ

 همچنین، (Moughtin & Other, 1999: 104-108)ها

 هاي شـهري، با تداعی معانی و مفاهیم مشترك نشـانه 
شهري کمک هاي مختلف، به تداوم هویت میان نسـل 

ها در هر مقیاس و از هر نوعی که باشــند؛ نکنند. آمی
صریح و عمیق با مخاطب  اند ارتباطیدر واقع توانسته

ــی از هویت کالبدي به ، تبع آن برقرار نموده و بخشـ
هاي کارکردهاي نشانهباشند.  هویت فردي شهروندان

شهري شامل: بنایی هویت بخش، غرورآفرین و نماي 
نی براي موقعیت سنجی یا آدرس نشا-براي شهر

ــی و ایجاد    -دهی راهنمـایی و معرفی، هویـت بخشـ
ــخص، ــد خیال انگیزي و تنوع و... می تش ــر، (باش نص

و عملکرد  این عناصر، به لحاظ شکل .)65و  63: 1395
 با محیط اطراف متفاوت بوده، قابل تشخیص و 
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: جانمایی دروازه قرآن  در 4شکل 
 زشهر شیرا

: محدوده دید دروازه قرآن 3شکل 
 شیراز

: موقعیت قرارگیري دروازه 2شکل 
 قرآن شیراز

ــتـه     ــتند و جهت القاي حس مکان به  برجسـ هسـ
ــهروندان و هدایت ــتفاده قرار  گري آنهاشـ مورد اسـ

 .گیرندمی

ــگفت  رو  از این  ــاس موارد در پیش مهمترین   اربر اس
 ثرگذار استمعیارهایی که بر نشانه شدن یک عنصر ا

ــر به فرد،    از قبیـل: تمـایز، خوانایی، معماري منحصـ
ــب، معمــاري   ــاســ ــري من ــد بصـ نفوذپــذیري، دی

خصوصیاتی که موجب نشانه  ) و 1جدول (شـاخص 
شده است  شـدن مطالعه موردي(دروازه قرآن شـیراز)  

 ارائه گردیده است. 

 هویت اجتماعی و جوانان -2متغیر 

ــته  ــامفهوم هویت در چند دهۀ گذش نظران  حب، ص
انســـانی از جمله روانشــناســـی،   هاي علومعرصــه 

مطالعات فرهنگی  شناسی، روانشناسی اجتماعی،جامعه
ــت. هویت در  ــاخته اس ــغول س  و هنر را به خود مش

ــاخته و پرداختۀ ظرف  هاي جامعهنظریه ــان، س ــناس ش
هاي روانشــناســـان  اســت و در نظریه  زمان و مکان

ضروري در  شخص نقش اجتماعی، فرآیندهاي روانی
 کنندایفاء می ســـاخت و پرداخت هویت اجتماعی او

ــاروخانی و همکاران، ( ــی  ).74: 1383س ــناس نیز  در روانش

داشـتن شـخصیت به مثابۀ داشتن احساس هویت در   
همچنین تحت . )21: 1387(بهزادفر،  تلقی میشــود  فرد

زبانشــناســی و معناشــناســی نیز تعریفی  تأثیر ادبیات،
ــتقل از عامل از قبیل موجود  هرگونه پســامدرن و مس

 گیردمی طبیعی، روانی یا اجتماعی از هویت صــورت
ــاروخانی و همکاران، ( ــفی و  ).74: 1383سـ از منظر فلسـ

عرفانی نیز از هویت به معناي انسجام درونی و رابطۀ 
گراهام . )55: 1387(بهزادفر،  شودعمق تعبیر می سطح با

برون گروهی هویت اجتماعی را بر مبناي تفاوت هاي 
ــبــاهــت هــاي بـیـن گـروهــی تــعریف می      و شـ

ــه . (Graham,1999,1-2)کند و  هاي فرهنگیدر عرص
هنري همچون معماري نیز مســـئله هویت به ویژه در 

شدن و ورود معماري مدرن از کشورهاي  جهانی دورة
کشورهاي پیرامون همواره مطرح بوده  مرکز به سمت

تشخص هویت، تمایز و  اسـت. وجه اشـتراك معناي  
 یدامی است. در واقع وقتی سخن از ما پیش
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  معیارهاي اثر گذار بر نشانه شدن دروازه قرآن شیراز(ماخذ: نگارندگان) :1جدول 
 

در بافت میانی یا بیرونی طراحی گردیده  -2 فرمی متمایز نسبت به اطراف را داراست. -3
است تا بتواند هویت آن بخش هارا تا حد 

 ند.زیادي نمایان ک

 ارتفاع نسبی شاخصی را دارد. -1

  
  
  
  
  
 

 گیرد که بیشترینطوري در بافت قرار می -6
 میزان نفوذ را دارد.

در قسمت هایی از بافت مکانیابی می  -5
گردد که کریدور مناسب مطلوبی به آن 

 وجود دارد.

 در بافت به صورت منفرد قرار دارد. -4

  
  
  
  
  
 

ورپردازي که ایجاد کنتراست در رنگ و ن -9
 قابلیت دید آنرا افزایش می دهد.

تاکید بر جزییات معماري یک لبه، که  -8
 آنرا تبدیل به یک نشانه می کند.

متمایز بودن بخشی از بنا که تمایز  -7
 فضایی یا بصري وییه اي ایجاد کرده است.

  
شود و مرز ما از دیگران توسط بحث هویت مطرح می

 شودت ما روشن میترسیم شده توسط هوی خطوط
اي در مقوله نیز اجتماعی هویت ).129: 1384(زاهد، 

پرورش این نظریه  .چارچوب مفهوم هویت است
فرادي ا هايتوسط ریچارد جنکینز و تحت تأثیر اندیشه

 فردریک«و » اروینگ گافمن«، »هربرت مید«چون 
» ترنر«به همراه » هنري تاجفل«انجام شده است. » بارث

یان ترین باند. به سادهدر توسعۀ آن داشتهعمدهاي  نقش
تعریفی دانست که فرد بر مبناي عضویت  توان آن رامی

اباذري و ( از خویش دارد هاي اجتماعی،در گروه
هایی است که و در برگیرندة شباهت )5: 1381همکاران، 

 ,Tajfel( دهیمتشخیص می براساس آن یک گروه را

لق و همبستگی به هویت اجتماعی احساس تع ).1982
یک جامعه است به گونه اي که عضوي از یک جامعه 
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از سایر جوامع متمایز باشد و فرد در مقابل معیارها و 
ارزش هاي جامعه خود احساس تعهد و تکلیف کند و 
در امور مختلف آن مشارکت جوید. انتظارات جامعه 
را خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی سرنوشت جامعه 

بحران جامعه براي او مهم باشد. هویت  و غلبه بر
اجتماعی با معناداري سروکار دارد و همیشه موضوعی 

-براي گفتگو یا نوآوري بوده است . بر این اساس می

توان هویتی پایدار داشت. از این روست که هویت 
فرآیندي دانسته می شود که نه تنها یگانه نیست بلکه 

توان به میهر فردي چندین هویت دارد. هویت را 
فردي و جمعی بخش بندي نمود. تفاوت عمده این دو 

ها و دومین بر در این است که نخستین بر تفاوت
ان انس براساس این نظریه تمایلهمانندها تاکید دارد. 

به تفکر دربارة خود به عنوان کسی که به یک یا چند 
حال  .هاي طبیعی انسان استتعلق دارد از ویژگی گروه

چه عناصري باعث ترسیم این تمایزات و در باید دید 
شوند؟ به طور کلی تشکیل هویت اجتماعی می واقع

دار داراي دو جنبۀ نگاه طولی و ریشه هویت در یک
نقره کار، ( باطنی است کالبدي و روحی یا ظاهري و

هاي جنبه کالبدي متناظر با هايجنبهکه  ).55: 1385
 بعاد معنوي انسانهاي روحی دربرگیرندة امادي و جنبه

  است.
از نظر اریکسون موفقیت در زندگی و دستیابی به      

هاي انسانی در دوران بزرگسالی به اهداف و آرمان
گیري هویت وابسته است که بیشتر در شکل ينحوه

دهد. فرد در دوران دوران نوجوانی و جوانی روي می
ها و باورها، داوري ها،نوجوانی و جوانی، ارزش

قبول خانواده و جامعه را زیر سوال  ارهاي موردهنج
هاي مناسب حل و پاسخ برد و در جستوجوي راهمی
  پردازد. وکاو می کند به

  (ماخذ: نگارندگان) مفهوم هویت اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان :2جدول
  تعاریف  نظریه پردازان

  اعضاي یک جامعـهو احساسات مشترك در بین حد وسط  مجموعه باورها  1382حسینی، 

  گروهی هاي سازمان یافته اجتمـاعی وهاي فردي و نگرشتعامل میان نگرش  1389قاسمی و نگینی، 

  گروهی که شخص و اجتماع در دو قطب این پیوستار قـرار دارنـد -یوستاري شخصیپ  1382دوران و محسنی، 

  چیستی و کیستی افراد در رابطه با دیگران  1381گل محمدي، 

رعایت آداب و رسوم اجتماعی، راه و رسم ادب و نزاکت و شیوه لبـاس پوشـیدن   1386د فر، بهزا
بدین وسیله شخص خود را با شیوههاي مرسوم اجتماعی که در آن  شایسـته اسـت تـا

  زیست مـیکنـد، تطـابق دهـد

هاي گوناگون اجتماعی گروه ها وبر اساس عضویت در رده تعریفی  که فرد از خـودش  1383ساروخانی و رفعت جاه، 
  .کندمی

  هاي بین گروهیهاي برون گروهی و شباهتمبناي تفاوت  1998گراهام، 

  وجود آمده است مناسبت رابطه خود و دیگـري بـه ازها که تفاوت  1385دان، -جی
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آمیز فرآیند رشد روانی و اجتماعی  نتایج موفقیت    
انی و در دوران کودکی، امکان حل تعارضات رو

.  دهدرا در مراحل بعدي زندگی به فرد می اجتماعی
-کلش(لذا در مقابل آشفتگی و بحران هویت، فرآیند 

لطف آبادي، ( قرار دارد و انسجام هویتی) گیري هویت
بر همین اساس شناخت مفهوم هویت  ).74: 1379

تواند مارا در ادامه روند تحقیق هدایت اجتماعی می

ها و به مهمترین نظریه 1جدول  نماید که در ادامه در
  در خصوص هویت اجتماعی اشاره شده است.

و همچنین  2ي مفاهیم گفته شده در جدول در راستا 
هایی را براي هویت لفهؤتوان مرات اندیشمندان مینظ

ثر مذهب، ؤهاي ملفهؤجتماعی منظور کرد. از جمله ما
 اشتغال، خانواده و اجتماع و قومیت می باشد که این

  بیان شده است. 3لفه ها در جدول ؤم

  هاي هویت اجتماعی(ماخذ: نگارندگان)لفهؤم :3 جدول
  نظریه پردازان  تعاریف  لفه هاؤم

ایبندي پ شود. سنگ بناي هویت دینی تعهد وکند اطالق میرابطه انسان با دین و نسبتی که با آن پیدا می  هویت دینی
  .است

شرفی، 
95:1374  

دهد و به ایجاد حس ایمنی و نفس را افزایش می شغلی که ارزش اجتماعی داشته باشد، عزت اشتند  هویت شغلی
وري مادي، از آن جهت در زندگی اجتماعی فرد مهم است که بهره کند. شغلهویت باثبات کمک می

  .دارد منزلت، قدرت و نفوذ اجتماعی تا حدود زیادي به آن بستگی

 ینواب
  237:1377،نژاد

هویت 
  گیخانواد

زندگی والدین بر روي هویت شخصی و اجتماعی فرد به شدت تاثیر  هاي شخصیتی و سبکویژگی
  .گیردمی ي هویت فرد در کودکی و نوجوانی شکلگذارد و بدنهمی

وابی ن
  237:1377نژاد،

هب ذکنشگرایی شش ویژگی براي قومیت وجود دارد که شامل وابستگی خونی و نژاد، زبان، سرزمین، م  هویت قومی
  .رسوم مشترك است و

احمدي، 
47:1383  

ورودي شمالی شهر  -محدوده مورد مطالعه
  شیراز(دروازه قرآن)

فضــایی   -بافــت کالبــدي و ســاختار مکــانی        
شــهرها یکــی از مهمتــرین ابعــاد هــویتی شــهرها را  

ــی ــرا شــکلشــکل م ــد زی ــویتی ده ــت ه ــري باف گی
ــاثر از اندیشــه هــا و هــا، باورهــا، فعالیــتشــهري مت

ــن رو شــناخت   ســطح فرهنــگ جامعــه اســت. از ای
توانـد بـه شـناخت بیشـتر     این بخـش از شـهرها مـی   

ــز     ــی نی ــادي و فرهنگ ــاعی، اقتص ــاد اجتم ــایر ابع س
ــی   ــد. از طرف ــز  بینجام ــهرها نی ــاهاي ورودي ش فض

-متــأثر از فرهنــگ و ســنن اجتمــاعی داراي ویژگــی 

 این ویژگی هاي ادارکی و عملکردي بوده ولـی

دي شـــهرها عمـــدتاً حاصـــل هـــا در فضـــاي ورو
ــت ـــان   فعالی ـــا جری ـــه در آن فض ـــت ک ــایی اس ه

ـــه ـــت. البتـ ــاي   داشـ ــدي فضـ ــیات کالبـ خصوصـ
-ورودي از اهمیــت بســیار زیــادي در ایفــاي اصــلی

ــاط فیزیکــی  ــی ارتب ــش آن یعن ــرین نق برخــوردار  ت
ـــاي ورود  ــدگی فض ــا داراي پیچی ــک  ياســت، ام ی

ی، تـأثیر عـواملی نظیـر موقعیـت طبیعـ      .باشدبنا نمی
ـــر شــکل زمــین و ویژگـــی هـــاي توپـــوگرافی نظی

ـــه را در ـــوه، دره و رودخان ــین محــل ورودي  ک تعی
ــی  ــدیم نم ــهرهاي ق ــت. ش ــده گرف ــوان نادی ــن  ت ای

ـــه   عوامــل طبیعــی دسترســی بــه شــهر را محــدود ب
ــی ــارز آن ورودي نقــاطی خــاص م ــه ب کردنــد. نمون
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دروازه قرآن شیراز اسـت، کـه دسترسـی بـه شـهر از      
دروازه طبیعــی کــه بــه وســیله کــوه  ازطریــق گـــذر 

گرفتـه کـه ایــن خــود     شـده صـورت مـی   ایجاد می
اســت  فـراهم کــرده  امکــان بنـــاي دروازه قـــرآن را 

ــه  ــبوي و در   ک ــوه ص ــه ک ــیراز در دامن ــمال ش در ش
ـــداي جـــاده شـــیراز ـــگ - ابت اهللا  هاصـــفهان در تن

قرار گرفته اسـت. نظـر بـه اهمیـت قرارگیـري       اکبـر
تنــــگ اهللا اکبــــر   در محــــدوده دروازه قــــرآن

و  محـــدوده بالفصـــل توضــــیحاتی راجــــع بــــه
ــاخص در    ــاریخی ش ــاي ت ــار بناه ــري در کن قرارگی

در  .گفتــه مــی شــود 6ایــن محــدوده کــه در شــکل 
گذشته اعتقـاد داشـتند هـر مسـافر تـازه وارد هنگـام       

، منظــره بـــدیع و  هورود بـه شــیراز از بــاالي تنـــگ  
کـرده و بـا اعجــاب و   شـیراز را مشـاهده    دل انگیــز 

آورد و از تحســین عبــارت اهللا اکبــر را بــر زبــان مــی
اهللا اکبـر معـروف    هتنگـ  این رو نام ایــن تنــگ بــه   

 .شده است

 
: بناهاي تاریخی در مجاورت المان دروازه قرآن 5شکل 

  )Sazandeh, 2015( شهر شیراز

ــی   ــه صــورت طبیع ــدیم ب ــر از دوران ق تنگــه اهللا اکب
رودي بـــه شـــیراز تـــا ســـال اســـت و راه و بـــوده
ـــی  1367 ــورت راه ــه ص ــه    ب ــدود ب ــک و مح باری

: 1394سـازنده،  ( شـد گذشتن از زیـر دروازه قـرآن مـی   
74.(   

در رابطــه بـــا دروازه قــرآن بایـــد اذعـــان             
داشت کـه وجـه تسـمیه آن بـه خـاطر وجـود قـرآن        

ـــاوه  ـــاق کج ــاالي ط ــت  ايدر ب ــان  اس ــه در زم ک
  .عضــدالدوله دیلمــی در آن جایگــذاري شــده اســت

رو  –اکبــر  از دوره دیلمیــان، در مــدخل تنــگ اهللا   
طـاق مرتفعـی سـاخته شـده بـود       -به سـمت شـیراز  

هـایی  که در زمان کریمخان زند مرمـت شـد و اتـاق   
ــاق      ــاالي ط ــر ب ــد و ب ــاخته ش ــرف آن س در دو ط
ــرآن     ــک ق ــه در آن ی ــد ک ــا گردی ــاقی بن ــذکور، ات م

طـی بـزرگ قـرار داده شـد تـا مسـافران از برکـت        خ
عبــور از زیــر قــرآن از حــوادث مصــون باشــند و از 

در دوره قاجاریــه رو آن را طــاق قــرآن نامیدنــد. ایــن
بـه دسـت محمـد زکـی خـان نـوري بـر روي طــاق        

ـــی  ــی صـــورت م ــدداً تعمیرات ـــردمج ــال گی . در س
ــی    1315 ــل تنگ ــه دلی ــاده (ب ــعه ج ــراي توس ه.ش ب

یل نقلیـه امکـان نداشـت) ایـن بنـا      طاق عبـور وسـا  
ــال    ــد. در س ــران گردی ــی  1327وی ه.ش دروازه فعل

ــار      ــار مرحــوم حــاج اعتمادالتج ــت و اعتب ــه هم ب
اندیش شـیراز، بـا طـرح اولیـه     ایگار، بازرگان و نیک

، 1384نصـر،  (تـر، سـاخته شـد    اي گشـاده ولی با دهانه
ــال   ).64 ــا س ــور خودروهــا   1365ت ــل عب ه.ش. مح

ــت  ــوده اس ــدر . ب ـــر   1385ال س ـــی ب ــال بزرگ کان
سـال کـل   10دره بنا شـد و سـپس طـی مـدت      روي

ـــن دره  زبالــه هــاي ســاختمانی شــیراز بـــه درون ای
ـــا در  ـــد ت ـــه ش ــا    ریخت ــر ب ــورد نظ ــت دره م نهای
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ــوه  ــیدن ک ــریض شــد و راه    تراش ــراف ع ــاي اط ه
ـــل    ـــرآن منتق ـــار دروازه ق ـــه کن ــیراز ب  ورودي ش

دروازه قــرآن شـد و در نهایـت بــا الهـام از معمـاري     
ـــل     ـــار و مقاب ـــوه کن ـــداره ک ــی ج ــفه ایران و فلس

ـــین  ـــرآن و همچنـ ــوي   دروازه قـ ــاه خواجـ آرامگـ
و در حــال حاضــر در دســت  کرمــانی طراحــی شــد

مرمــت اســت. در تصــویر رونــد تغییــرات در دوران 
مختلــف تــاریخی جهــت شــناخت و نمایــان کــردن  

ــري ایــن نشــانه شــهري  نقــش هویــت در شــکل گی
  ).76: 1394(سازنده،  ارائه شده است

  

   
  
  
  
  
  
 

 : ساختمان قدیمی دروازه قرآن6شکل  ه.ق-1155:  دروازه قرآن شیراز سال 7شکل 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 ه.ق 1277-:  دروازه قرآن شیراز8شکل  ه.ش 1367-:  دروازه قرآن شیراز9شکل 

   
  
  
  
  
  
 

 
 
 

 : دروازه قرآن شیراز، اکنون11شکل 

 
 
 

 1380رآن شیراز،: دروازه ق10شکل 
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ــه        ــات کتابخان ــه مطالع ــه ب ــا توج ــرین ب اي مهمت
ــرآن ویژگــی ــوردي (دروازه ق ــه م ــاي مطالع ــهر ه  ش

ــق  ــت تحقــ ــیراز) جهــ ــداف و شــ ــذیري اهــ پــ

 سواالتاصــلی کــه مــا را در مســیر تحقیــق هــدایت

  آورده شده است.  4در جدول  کند کهمی

  ماخذ: نگارندگان).(فضایی المان دروازه قرآن شیرازویژگی هاي  :4جدول 
  هاي عملکرديویژگی  هاي ادراکیویژگی

به دلیل عملکرد اجتماعی و پویایی فضاي باز مقابل (دعوت کردن 
 )دروازه شهر

 اهمیت دادن، دروازه و تزئینان آن و شاخص نمودن (هویت بخشیدن
 )دروازه

 ورود عبور از دروازه به عنوان مرز جدا کننده دو فضا(ایجاد حس( 

براي درك فضاي جدید فضاي باز مقابل دروازه با  (اده ساختنآم
 )عملکرد اجتماعی

 وجود دروازه و فعالیتی(برقراري ارتباط ادارکی و بصري بین دوفضا 
  ).داشت که در فضـاي مجـاور آن جریـان

  

 دروازه(برقراري ارتباط فیزیکی بین فضا( 

 اي دفاعیدروازه، برج ه(تأمین امنیت و نظارت بر ارتباط( 

 قرار گیري دروازه اصلی در مسیري که مستقیماً به مرکز شهر (هدایت
 ).و بازار ارتباط داشت

کتیبه هایی که از سر در دروازه ورودي هاي مهم نوشته (معرفی شهر
 ).می شد

 فضـاي بـاز (حضور فضاي ورودي در فعالیـت هـاي روزمـره شـهر
  ).تماعی و اقتصادياج مقابـل دروازه ورودي بـا عملکـرد

  

  روش این پژوهش:
-این پـژوهش بـا توجـه بـه نقـش نشـانه       روش     

هـــاي شـــهري و هویـــت جوانـــان بـــه صـــورت  
ــه ا  ــژوهش در مرحل ــن پ ــا پیمایشــی اســت.  ای ول ب

اي بـه بررسـی ادبیـات    مطالعات اسـنادي و کتابخانـه  
موجــود و تــدوین نظــري تحقیــق جهــت اســتخراج 

ــذار مـــیمولفـــه ــعپـــردازدهـــاي اثرگـ آوري . جمـ
 23سشـنامه محقـق سـاخته بـا     اطالعات بـه روش پر 

ــی  ــه م ــه   گوی ــنامه ب ــه پرسش ــد. در تهی ــت باش کلی
هــاي گیـري نشـانه  هـاي اصـلی کـه بـر شـکل     مولفـه 

هــاي هویــت  ، همچنــین مولفــه شــهري اثرگــذار 
نهــا توجــه آاجتمــاعی و تــاثیر ایــن مــوارد و رابطــه 

قابـل ذکـر اسـت کـه از آنجـا کـه نـوع        شده اسـت.  
ــان  ــاریخی،   جه ــاي ت ــه در دوره ه ــر جامع ــی ه بین

ــان ســاخته اســت،   چهــره اي را  در شهرســازي نمای
ــ  ــر مســتقل تحقی ــذا متغی ــه موضــوع  ل ــا توجــه ب ق ب

و متغیـر وابسـته نیـز     )هـاي شـهري  نشـانه (پژوهش، 
وجـه  مؤلفـه هـایی چـون ت    اسـت.  )هویت اجتماعی(

ــانواده  ــغل، خ ــن، ش ــه دی ــ ب ــوان  تو قومی ــی ت را م
فـت کـه همگـی بـه عنـوان      براي هویت در نظـر گر 

زیر عامل هاي هویت اجتمـاعی مطـرح مـی باشـند.     
همچنین قابل ذکـر اسـت کـه ویژگـی هـاي معنـوي       
ــب ارزش    ــنّتی در قال ــهر س ــت ش ــاي هوی ــه ه مؤلف
هاي طبیعی و ارزش هـاي ادراکـی بـا هـدف تـأمین      
 خوانایی و ارتقـاي تصـویر ذهنـی شـهر بـوده اسـت      

ـ     .)85: 1395(نصر،  ه مفهـوم  بر همـین اسـاس توجـه ب
ــوان     ــه عن ــهر ب ــوم ورودي ش ــهري و مفه ــانه ش نش
ابـزاري بــراي ارتقــاي هویــت اجتمــاعی جوانــان در  

ــد   ــه بع ــت. در مرحل ــده اس ــه ش ــر گرفت ــمن  نظ ض
ــرم      ــا نـ ــه بـ ــورت گرفتـ ــات صـ ــل مطالعـ تحلیـ

بـه ارائـه مـدل پیشـنهادي در راسـتاي        spss24افزار
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رداختـه  توجه بـه نقـش هویـت اجتمـاعی جوانـان پ     
  د.ش

  حقیق:هاي تیافته
انه ل(نشهاي انجام شده، متغیر مستقپس از بررسی     

هاي آن از قبیل: (عملکرد شهري)، پژوهش و زیر عامل
اجتماعی و پویایی، خوانایی، حس مکان، عملکرد 

و ادراکی، ارتباط فیزیکی،  جدید و نو، ارتباط بصري
گري، عملکرد اجتماعی و پذیري، هدایتنظارت

انیابی مناسب و الگوي اقتصادي، سرزندگی، مک
هویت اجتماعی و متغیر وابسته پژوهش( ساخت)،

هاي آن از قبیل: هویت دینی(تعهد جوانان) و زیر عامل
غلی(ایجاد حس ایمنی و هویت، و پایبندي)، هویت ش

وري مادي، منزلت، قدرت و نفوذ اجتماعی)، بهره
هویت خانوادگی(سبک زندگی، هویت شخصی و 

هویت قومی(قومیت، گویش، دین و  اجتماعی) و نهایتا
و  مذهب، آداب و رسوم) از مبانی نظري استخراج شد

گویه و بر  23اي با پس از آن پرسشنامه محقق ساخته
 بندي شده است.اساس طیف لیکرت درجه

ساخت و بررسی پایایی و روایی  روایی و پایایی : 
وانان به اي هویت اجتماعی در جگویه 23پرسشنامه 

نفر از جوانان حاظر  103. بدین منظور ر استشرح زی
 30تا  15در محدوده مورد مطالعه با میانگین سنی از 

سال به صورت تصادفی ساده غریب شدند. با استفاده 
به  786/0ضریب از محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ با 

  .تدست آمد که بیانگر پایایی مطلوب این پرسشنامه اس
رات کاربران در این پژوهش منظور دریافت نقطه نظ به

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. این 
سؤال ابتدایی  3گویه بوده است که  23پرسشنامه شامل 

در خصوص اطالعات فردي پاسخگو شامل جنسیت، 
سن، مدرك تحصیلی جوانان و همچنین مدت و 

وضعیت حضور در محدوده دروازه قرآن بوده است. 
نفر  32نفر شامل  103پژوهش  دهندگان در اینپاسخ

منظور  نفر پسر جوان بودند. به 71دختر جوان و 
ها، براي طیف از کامالً سنجش و امتیاز بندي مولفه

 موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم 

  
: اولویت هاي مورد نظر جوانان دختر و پسر  5جدول 

بر اساس  براي حضور در محدوده المان دروازه قرآن
امتیاز دهی حاصل از تحلیل داده هاي پرسشنامه (ماخذ: 

 نگارندگان)

  ردیف
 

لفه هاي نشانه شهري ؤم
و هویت اجتماعی 

  جوانان
 

دختران 
 جوان

پسران 
 جوان

 امتیاز
 کلی

 82/0 1  /.43 احساس تعلق 1

 25/0 84/0 -09/0 تشویش 2
 27/0 45/0 -03/1 امکانات مختلف اجتماعی 3

هاي اجتماعیفعالیت 4  46/1 54/1 52/1 

 93/0 16/1 40/0 احساس تعهد 5

 60/0 73/0 31/0 احساس هویت 6

هاي مختلف عرصه 7
 54/0 69/0 21/0 اجتماعی

 89/0 47/0 56/0 مقبولیت اجتماعی 8

 04/0 25/0 40/0 منزلت اجتماعی 9

ها و هنجارهاارزش 10  71/0 08/0 28/0 

 42/0 25/0 81/0 احساس رضایتمندي 11

 67/0 53/0 1 عالقه و باورها 12

 32/1 22/1 53/1 انزوا و گوشه نشینی 13

 86/0 98/0 59/0 رفتارها و باورها 14
 77/0 01/1 81/0 از خود بیگانگی 15
 11/1 67/1 12/1 هدفمندي 16

 78/0 04/1 21/0 هویت فردي 17
 69/0 78/0 5/0 توانایی فردي 18

 37/0 25/0 65/0 موجودیت خویش 19
 83/0 74/0 03/1 احساس مشارکت 20
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در  -2و  -1، 0، 1، 2رده) به ترتیب ضریب  5(در 
هاي مورد نظر اولویت 5شد. در جدول نظر گرفته

جوانان براي حضور در محدوده مورد مطالعه بر 
 هاي پرسشنامه، ارائه گردیده است.اساس تحلیل داده

شود، فعالیت دیده می 4همانطور که در شماره جدول
اجتماعی، گوشه نشینی، هدفمندي، احساس تعهد، 
مقبولیت اجتماعی، رفتارها و باورها، احساس 

- مشارکت و ...، به ترتیب بیشترین اولویت بر شکل

گیري هویت اجتماعی جوانان متاثر از نشانه شهري 
شده است.  با توجه به تحلیل دروازه قرآن، اعالم 

ی، تشویش، منزلت اجتماعها، عواملی از قبیل: داده
ها و هنجارها نیز موجب امکانات اجتماعی، ارزش

. گرددتاثیرات منفی بر هویت اجتماعی جوانان می

دهد که پرسشنامه هویت نتیجه کلی نشان می
اجتماعی در جوانان از پایایی و روایی قابل قبولی 

تواند مورد استفاده محققان و برخوردار است و می
ینه هویت  اجتماعی جوانان قرار متخصصان در زم

 گیرد.

  ها:آزمون فرضیه
ــه نتــایج جــدول شــماره        ــا توجــه ب ضــریب  6ب

همبســتگی هریــک از متغیرهــاي وابســته تحقیــق بــا 
متغیـر مســتقل پـژوهش مشــخص گردیـد کــه مــا را    
ــژوهش،     ــاي پـ ــیه هـ ــون فرضـ ــنجش آزمـ در سـ

  کند.گیري نهایی هدایت میین نتیجههمچن

 (ماخذ: نگارندگان) هاي هویت اجتماعی جواناننشانه شهري و زیر عامل بستگی عاملضریب هم: 6جدول 

 
نشانه 
  شهري

عوامل 
 دینی

عوامل 
 خانوادگی

عوامل 
 شغلی

عوامل 
 قومی

 نشانه شهري
 892. 803. 712. 789. 1 ضریب همبستگی پیرسون

داريسطح معنی   .  000  .  000  .  000  .000 
511 115 115 115 115 تعداد  

 عوامل دینی
 412. 678. 556. 1 789. ضریب همبستگی پیرسون

داريسطح معنی  .  000   .  000  .  000  .  000  

 115 115 115 115 115 تعداد

 عوامل خانوادگی
 287. 448. 1 604. 712. ضریب همبستگی پیرسون

داريسطح معنی  .  000  .  000   .  000  .813 
 115 115 115 115 115 تعداد

ل شغلیعوام  

 452. 1 678. 899. 803. ضریب همبستگی پیرسون
داريسطح معنی  .  000  .  000  .  000   .  000  

 115 115 115 115 115 تعداد

 عوامل قومی
 1 343. 612. 423. 892. ضریب همبستگی پیرسون

داريسطح معنی  .  000  .  000  .813 .  000   

 115 115 115 115 115 تعداد



دروازه قرآن)-هاي شهري بر ارتقاي هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردي: ورودي شمالی شهر شیرازبررسی تأثیر نشانه  201  

 

  فرضیه اول:
هویت یجاد هاي شهري بر انشانهرسد به نظر می     

  )، اثر گذار است.عوامل دینیاجتماعی جوانان(
مشخص گردید که  5-بر اساس نتایج جدول شماره 

زیر مولفه متغیر وابسته پژوهش(عوامل دینی)، با 
با متغیر مستقل تحقیق ارتباط  0.789ضریب 

ه کتوان اینگونه اثبات کرد چشمگیري دارد. پس می
هویت اجتماعی یجاد هاي شهري بر انشانه

  )، اثر گذار است.عوامل دینیجوانان(
  فرضیه دوم:

هاي شهري بر ایجاد هویت نشانهرسد به نظر می     
  )، اثر گذار است.عوامل خانوادگیاجتماعی جوانان(

مشخص گردید که  5-بر اساس نتایج جدول شماره 
ا خانوادگی)، بزیر مولفه متغیر وابسته پژوهش(عوامل 

با متغیر مستقل تحقیق ارتباط  0.712ضریب 
توان اینگونه اثبات کرد که چشمگیري دارد. پس می

هویت اجتماعی یجاد هاي شهري بر انشانه
  )، اثر گذار است.عوامل خانوادگیجوانان(

  فرضیه سوم:
هاي شهري بر ایجاد هویت نشانهرسد به نظر می     

  )، اثر گذار است.لیعوامل شغاجتماعی جوانان(
مشخص گردید که  5-بر اساس نتایج جدول شماره 

زیر مولفه متغیر وابسته پژوهش(عوامل شغلی)، با 
با متغیر مستقل تحقیق ارتباط  0.803ضریب 

توان اینگونه اثبات کرد که چشمگیري دارد. پس می
هویت اجتماعی یجاد هاي شهري بر انشانه

  است. )، اثر گذارعوامل شغلیجوانان(
  فرضیه چهارم:

 هاي شهري بر ایجاد هویت نشانهرسد به نظر می     

  )، اثر گذار است.عوامل قومیاجتماعی جوانان(
مشخص گردید که  5-بر اساس نتایج جدول شماره 

زیر مولفه متغیر وابسته پژوهش(عوامل قومی)، با 
با متغیر مستقل تحقیق ارتباط  0.892ضریب 

توان اینگونه اثبات کرد که چشمگیري دارد. پس می
هویت اجتماعی یجاد هاي شهري بر انشانه

  )، اثر گذار است.قومیعوامل جوانان(
  گیري و ارائه پیشنهادها:نتیجه
ــژوهش        ــن پ ــی   ای ــناخت و بررس ــدف ش ــا ه ب

ــهري نشـــانه ــاي شـ ــرآن در ورودي  هـ (دروازه قـ
شـــمالی شـــهر شـــیراز)، و تـــاثیر آن بـــر هویـــت 

ــان صـــورت ــه  اســـت  اجتمـــاعی جوانـ و پذیرفتـ
ـــاً ــژوهش    نهایت ــن پ ــتاوردهاي ای ــه دس ــه ب ــا توج ب

ـــر   ـــؤثر ب ـــل م ـــد عوام ــعی ش ــود س ــگفته  بهب پیش
ـــر     ـــاتی ب ـــور، مطالع ـــدین منظ ـــردد. ب ــی گ  معرف

هویـت  شــده پیرامــون    هــاي مطــرح  نظریـه وير
ــدادها حــول شــکل و امکـــان اجتمــاعی ــري روی گی

وجــه  همچنــین بــا ت   .این مسئله انجام شده اسـت 
ـــه ــام  ب ــات انج ــه در  مطالع ــده ک ــانی   ش ــع مب واق

اســـت عوامـــل  نظــــري تحقیــــق را شــــکل داده
ــایی گردیـــد و پـــس از هویـــت اجتمـــاعی  شناسـ

متخصـص در ایـن    پـنج نفــر از اســاتید  با مشاوره 
ــه شــرح  ــه ب ــززمین ــته   ری ــار دس ــه صــورت چه و ب

مقبولیــــت، هــــاي مؤلفــــه :نامگــــذاري شــــدند
ــزو   ــد، ان ــت، تعه ــت، منزل ــوان   اموجودی ــت عن تح

تشـویش، تعلـق، عالقـه،    هـاي  ؛ مؤلفـه »عوامل دینی«
ــردي  ــوان هویــت ف ؛ »عوامــل خــانوادگی«تحــت عن

فعالیــت، عرصــه، رضــایت، هدفمنــدي، هــاي مؤلفــه
ــات ــایی، امکان ــوان  توان ؛ »عوامــل شــغلی«تحــت عن

هویــت، ارزش، رفتــار، ازخودبیگــانگی، هــاي مؤلفــه
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ــومی«تحــت عنــوان  احســاس مشــارکت  ».عوامــل ق
ــین  د ــتگی بـ ــبه همبسـ ــد بـــا محاسـ ــه بعـ ر مرحلـ

آمــده در جــدول  دســت بــه هـــاي اصـــلیشــاخص
ـــر یــــک از  5-شــــماره ـــه همبســــتگی هـ  رابطـ

 این نتـایج اهمیـت هـر یـک از     عوامل به دست آمد.
ــار ــورد چه ــاکتور م ـــی ف ــده  بررس ــه ش را قرارگرفت

ــی  ــان م ــانگر  نش ــد و نش ــر  ن اآده ــه عناص ــت ک س
متغیر مسـتقل)  ي شـهري( هـا فضـایی نشـانه   -کالبدي

هـاي هویـت اجتمـاعی جوانـان(متغیر     بر زیـر عامـل  

ــل    ــتقیم دارد و عوام ــاثیر مس ــته) ت ــومی وابس ــا ق ب
هــاي هویــت یکــی از مهمتــرین عامــل 0.892میــزان 

ــتگی     ــریب همبس ــه ض ــت ک ــان اس ــاعی جوان اجتم
ــا   ــا نش ــاالتري را ب ــرآن   نهب ــهري(دروازه ق ــاي ش ه

ــابراین مــی .داردشــیراز) را  -تــوان گفــت ویژگــیبن

ــر هــاي عملکــردي هــاي ادراکــی و ویژگــی مــوثر ب
توانـد موجـب ارتقـاي هویـت     هاي شهري مـی نشانه

اجتمــاعی جوانــان گــردد. مــدل منــتج از ایــن مقالــه 
 ارائه گردیده است. 12شکل در 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

: مدل برگرفته از نتایج تحقیق(ماخذ: نگارندگان)12شکل 
ــق     ــایج تحقی ــه نت ــه ب ــا توج ــابراین ب ــیبن ــوان م ت

 پــذیري ایــن مهــمبــراي تحقــق پیشــنهادهاي زیــر را
  ارائه نمود:

    کالبـد و   متـاثر از هویت اجتماعی جوانـان
و قرارگیـــــري در فضـــــاهاي شـــــهري 

ـ کـه   اسـت   هاي شهرينشانه مجاورت  ر ب

 نشانه شهري

هاي عملکرديویژگی هاي ادراکیویژگی   

 هویت اجتماعی جوانان

 عوامل دینی
مقبولیت-  
موجودیت-  

منزلت-  
تعهد-  
انزوا-  

عوامل  
یخانوادگ  

تشویش -  
تعلق-  
عالقه-  
فردیت-  

شغلیعوامل   
فعالیت-  
رضایت-  

هدفمندي-  
توانایی-  
امکانات-  

قومیعوامل   
هویت-  
ارزش-  
رفتارها-  

ازخودبیگانگی-  
مشارکت-  

 ارتباط فیزیکی

مین امنیت و  أت
 نظارت

عملکرد  
اجتماعی، 
اقتصادي، 
 فرهنگی

 دعوت کنندگی

 خوانایی

فضاهاي پر 

ارتباط برقراري 
بصري بین دو 

 فضا
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هویـت دینـی، خـانوادگی، شـغلی و      يپایه
بسـیار حـائز اهمیـت    و انـد  بنـا شـده  قومی 

هـاي اثـر   مولفـه باشد. لذا توجه بـه ایـن   می
ــ ــاماندهی  گـ ــظ و سـ ــت حفـ ذار در جهـ

ــانه هــاي شــهري، همچنــین طراحــی    نش
-هاي شـهر بـا  رویکـرد مـذکور مـی     نشانه

توانــد نتـــایج چشــمگیري را در هویـــت   
ــتقیم و   ــه صــورت مس ــان ب اجتمــاعی جوان

 داشته باشد.غیر مستقیم 

  هـاي شـهري اصـالت   به نقش نشـانه توجه-

یر کنــد و تــاثفرهنگــی را نمایــان مــی يهــا
ــیط و   ــمگیري را در ادراك محــــ چشــــ

 کنـد. از ایـن  احساس تعلق جوانان ایفا مـی 
ــکل   ــونگی ش ــان از چگ ــنایی جوان -رو آش

نـه تنهـا موجـب    هـاي شـهري   گیري نشانه
منـــد کـــردن فضـــاهاي بهبـــود و هویـــت

ــی ــردد بلکــه شــهري م ح طراحــی صــحیگ
هـاي  عنصر نشانه شـهري بـر اسـاس مولفـه    

ء موجـب ارتقـا  توانـد  هویت اجتمـاعی مـی  
ــهري و   ــاهاي شـ ــاهاي فضـ ــت فضـ کیفیـ

 هویت اجتماعی جوانان گردد.

  ــاس ــین اس ــر هم ــرورت ب ــا   ض ــنایی ب آش
ــی،   ــول طراحـ ــررات،  اصـ ــوابط و مقـ ضـ
ینی کـه موجـب حفـظ    همچنین وضـع قـوان  

گـردد،  مـی هـاي شـهري   و نگهداري نشـانه 
منـدي از تجـارب گذشـتگان    همچنین بهـره 

هـاي آینـده   تعمیم این تجـارب بـه نسـل   و 
وزش آمــاســت. از ایـن رو   امـري ضـروري  

توانـد  قشر جوانـان در ایـن چـارچوب مـی    

جامعـــه را بـــه ســـمت هویتمنـــد شـــدن 
 هدایت نماید.
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325. 

). فضاهاي ورودي در 1372( سینسلطان زاده، ح
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 .240تهران،  ،1

). جوان و بحران هویت، 1380( حمدرضاشرفی، م
 .206، تهران ، جلد دوم،سروشانتشارات 

ضوابط ساماندهی و معیارهاي ). 1382( ریدونریب، فق
مجله  ،طراحی شهري براي مبادي ورودي شهرها

-28، تهران، (-شماره  ،15هنرهاي زیبا، جلد 
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